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0  2021. Proloog: ontsnapping uit de crisis

Het hoofd van de schipper verscheen op het scherm met een zonovergoten 
zee op de achtergrond.

‘Boss not there?’ Ik ondersteunde daarbij mijn hoofd met mijn linkerhand, 
teken dat ik niet vrijuit kon spreken en dat er geen namen genoemd mochten 
worden. Mijn internetverbinding was niet beveiligd.

‘Paar daagjes erop uit.’
‘Oh. Wil je zeggen dat ik hier een beetje vastzit? Iets met papieren of zo.’
‘Okido.’
‘Misschien kan je iemand sturen.’
‘Ik zal het doorgeven. Verder alles goed?’
‘Kon beter. Bij jullie?’
De schipper lachte. ‘Kon niet beter.’
‘Oké. See you.’
Hopelijk begrepen ze daar aan de andere kant van de wereld dat ik geen 

reisvergunning kreeg omdat ik geen vaccinatie paspoort kon overleggen. Het 
was trouwens de vraag of ik een ticket zou krijgen als ik die wel had gehad.

Wat nu? Ik had een dringende behoefte om weg uit dit land te komen en dat 
was juist om de redenen waarom ik dat wilde onmogelijk. Althans, volgens de 
reguliere reisroutes. Aangezien door de lucht reizen was uitgesloten, zelfs met 
een particuliere vlucht, bleef alleen de route over zee over.

De isolatie begon me op mijn zenuwen te werken. Op de krant was mijn 
persoonlijke aanwezigheid geweigerd door de security. Dat komt ervan als je 
je pand verkoopt en maar twee verdiepingen terughuurt, bedacht ik smalend. 
Dan gaan andere huurders de dienst uitmaken. Zelfs de boodschappen moest 
in online doen en laten bezorgen. Ik zag werkelijk niemand meer.

Alleen het strand was vrij. Daar liep ik dan ook twee, drie keer per dag, on-
danks het gure voorjaarsweer. 

Het is nu donker, laat ik maar een slokje wijn inschenken, leek een troos-
tende gedachte, maar was het niet echt.

‘Pong!’ Het scherm lichtte op. Malcolm weer.
‘Vraagje: er komt een nieuwe vrachtcatamaran uit Brest naar Rotterdam. 

Kan jij daar een rapportage over maken?’
Yes! Ze stuurden een catamaran om me op te halen! Nu niets laten merken, 

voor als er iemand meekeek. ‘Zeker. Wanneer en hoe contact? Wat komen ze 
trouwens doen?’

‘Sales.’
‘Oh, dat hoor ik dan wel.’
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‘Ik laat hen hun persbericht mailen. Daar staat hun afspraak in, met een 
Hollandse werf. Licenties en zo.’

‘Ik zie het wel komen. Het is toch freelance hè? Niet voor de krant?’
‘Dat is aan jou.’
‘Okido.’
‘Welterusten dan, daar in de kou. Arme kerel.’
Pestkop. Oké, laptop in de sluimerstand laten, er kan misschien nog meer 

komen.
Dat gebeurde pas de volgende dag: een persbericht van een Franse werf, in 

het Frans en Engels, over de maiden voyage van hun nieuwste zeilende vracht-
catamaran met elektrische hulpaandrijving. Een reusachtig schip van 60 meter 
lang en 40 meter breed met 700 m3 vrachtruimen en een laadvermogen van 
1200 ton. Ze had drie masten met 400 tot 600 m2 zeiloppervlak, afhankelijk 
van de fokken en kluivers, geheel hydraulisch en automatisch. Door de com-
puter sturing waren maar drie bemanningsleden nodig. Voor de elektrische 
hulpaandrijving waren twee schroeven van 80 kW beschikbaar op stroom uit 
brandstofcellen op waterstof. Nu nog van de wal getankt, in de toekomst zelf 
geproduceerd als ze zeilen met zonnecellen hadden.

Een spectaculair schip. Ik was enige dagen later niet de enige die op de pier 
van Hoek van Holland naar haar stond uit te kijken.

Ze was snel, heel snel. We moesten als gekken rijden om op tijd bij de aan-
komst in Rotterdam te zijn. De Franse bemanning ging voor anker vlak voor 
de Erasmusbrug, in het zicht van de hele stad. De hoge masten deden denken 
aan de tijden van de windjammers.

De rijkelijk aanwezige pers werd met een heen en weer pendelende rubber-
boot aan boord gebracht, braaf met mondkapjes voor. Dit was weer eens wat 
anders dan dat Corona nieuws.

Ik hield me een beetje afzijdig, maakte foto’s en nam presentaties op.
De ontwerper en de eigenaar van de werf waren er, Franse technici en be-

manningsleden, waaronder enkele aantrekkelijke Françaises, waarvan je kon 
afvragen of ze echt wel tot de “bemanning” hoorden.

Hun gemiddelde snelheid, vertelde de schipper in keurig Engels, viel tegen 
omdat ze de wind pal achter hadden gehad. Toch was 30 knopen niet slecht, 
in aanmerking genomen dat het niet hard had gewaaid en ze de motoren niet 
hadden bijgezet.

Natuurlijk zou er de volgende dag een demonstratietochtje gemaakt worden 
voor de kust.

Het was met de totale lockdown niet aantrekkelijk om in mijn eentje in een 
hotelkamer te gaan zitten met een pizza van Uber of een patatje, zodat ik naar 
huis terug reed. Die demonstratietocht geloofde ik wel.
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Thuis maakte ik een behoorlijk maal voor mezelf en begon te schrijven. Ik 
wist al aan welke media ik mijn artikel zou sturen. Ik zou daarbij met enkele 
collega freelancers moeten concurreren, maar mijn artikel zou niet gaan over 
hoe fantastisch het schip was, maar welke verschuiving naar locale netwerken 
deze snelle vrachtzeilers in de wereldhandel konden bewerkstelligen. In com-
binatie met gerobotiseerde kleinschalige productie en 3D printing van gespe-
cialiseerde artikelen kon de maakindustrie weer terugkomen bij de eindge-
bruikers. Locale en regionale markten gaan gepaard met minder massaal en 
fijnmaziger handelsverkeer, waarvoor deze supersnelle zeilende vrachtsche-
pen de ideale carriers waren. Zeker in combinatie met het slepen van water-
stofbalonnen, met aanhangende vracht, een transportwijze voor waterstofgas 
die zo voor de hand lag dat niemand eraan had gedacht.

Ik stond aan de kade toen enthousiaste perscollega’s met de rubberboot aan 
wal werden gebracht. De aardige, atletische Française aan de elektrische bui-
tenboordmotor sprak me aan, staande in het deinende geval.

Of ik aan boord wilde komen voor een aperitief.
Dat was waar ik op had zitten vlassen.
De ontwerper en de werfeigenaar waren in bespreking met een scheepsbou-

wer aan de Merwede over een licentie, vertelde de schipper me bij een whisky. 
Zij zouden met de Thalys terugreizen naar Parijs en van daaruit naar Bretag-
ne. Ik had op alles gerekend, had me met mijn nieuwe elektrische VW laten 
brengen door Annabelle (die blij was dat ze er de beschikking over kreeg) en 
ik had een rugzak bij me met alles wat ik voor een reis nodig had. De tas met 
mijn twee laptops was echter de belangrijkste bagage.

Ik kreeg een hut op het voordek van de stuurboord romp, voorzien van alle 
gemakken, alleen nogal klein. De Nederlandse werf die de licentie wilde ko-
pen, was gespecialiseerd in kleine aluminium schepen. Dit schip was in com-
posietbouw uitgevoerd: aluminium, titanium en magnesium onderdelen waar 
nodig, koolstoffiber composiet boven de waterlijn om alle gewicht onder de 
waterlijn te concentreren. Deze reus zou niet gauw op één romp zeilen, zeker 
niet met 1200 ton vracht. De echte snelheidsmonsters die 80 tot 100 km per 
uur deden, hadden alleen wat mensen aan boord.

We zouden onder ballast naar San Francisco zeilen, daar allerlei equipment 
laden en dan door naar de Endeavor, die weer terug was op de thuisbasis in 
Fiji. In Frisco zouden ook Anton en Alex aan boord komen. Daar verheugde 
ik me nu al op. Omdat de officiële reisbestemming Brest was, de thuishaven 
van dit schip, dat vreemd genoeg nog geen naam had, alleen een productie-
nummer – het was een prototype, per slot van rekening – waren er geen ver-
velende douaneformaliteiten.

‘Wat is de lading in San Francisco eigenlijk?’ vroeg ik de schipper.



10

‘Tweeërlei,’ lachte die. ‘Een nieuwe bemanning, die we wegwijs zullen ma-
ken, zodat wij naar huis kunnen. De lading bestaat uit vliegtuigcontainers met 
zaailingen van bomen met bestemming Australië. Ik heb me laten vertellen 
dat het soorten zijn die in de VS onder woestijncondities kunnen groeien. En 
veel water, onze watermakers hebben niet voldoende capaciteit voor zoveel 
planten.’

‘Gaat het om een herbebossingsproject?’
‘Klopt. Wij, de bemanning die er nu is, vliegen terug naar Frankrijk voor 

een reis naar Marokko met de drijvende solar panels annex watercondensors 
die de Blaustein organisatie heeft ontwikkeld. Er is daar ook een groot bebos-
singsproject gaande.’

‘Gaan jullie met net zo’n schip?’
‘Nee, deze is uniek. We gaan er met een veel kleiner type naar toe, die de 

Blaustein organisatie onlangs heeft gekocht uit de boedel van een failliet cruise 
bedrijf. Het is eigenlijk een passagiers catamaran. We nemen zaailingen mee 
in de passagiershutten en de toestellen als deklast.’

‘Hoe komen de Franse catamarans zo snel?’
‘Die ontwikkeling is al 60 jaar of langer gaande. Verbetering op verbetering, 

innovatie op innovatie. Er is natuurlijk een markt voor: steenrijke sportzeilers 
die elkaar proberen af te troeven.’

‘Oké, maar vracht catamarans...’
‘Die zijn er allang, alleen worden ze nu zeilend gemaakt.’
Hij liet me een foto zien van reusachtige monohull jachten op draagvleu-

gels met torenhoge zeilen. ‘Deze kunnen 100 km per uur halen. Zie je dat ze 
slechts op twee vleugels skiën? Die van het roer en de vleugel aan de lijzijde. 
De vleugel aan loef staat omhoog. Wat een krachtenspel.’

‘Veel vracht zullen ze niet kunnen vervoeren.’
‘Daar gaat het ook niet om. Zij wijzen de weg naar de toekomst van de zei-

lende scheepvaart, is mijn mening. We zijn maar net begonnen.’
Fijn, dacht ik. Eindelijk een ander geluid dan “building back better”, wat het 

World Economic Forum propageert. Wel nodig in een tijd dat Biden als nieu-
we president van de grootste macht op aarde de weg zal plaveien voor de Great 
Reset in de zin van AI en absolute controle met 5G over mensen. Een stap naar 
meer autonomie en een duurzame economie. Een ecologische economie. 

Niet veel later voeren we zonder enige plichtplegingen het zeegat uit.
Ik was ontsnapt!
Nog geen twee jaar geleden was ik ontslagen bij de krant en had de volgende 

dag de opdracht gekregen die me helemaal tot hier had gevoerd. 
Het kon verkeren.
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1  2019. Ik worstel... kom ik ooit weer boven?

Ik werd uit een beklemmende droom gesleurd door dringende weksignalen 
van mijn mobiel. De droom – nachtmerrie? – bleef aan me kleven als een 
kauwgomblaas die in mijn gezicht was geklapt. Bevend op de bedrand bleef ik 
gevangen tussen dromen en waken. De beleving was zo intens geweest, alsof 
ik ’s nachts een tweede leven in een naastliggende dimensie leidde. Mijn alter 
ego had iets moeten vinden, iets (iemand?) moeten verlossen. Een sleutel... 
alles hing ervan af...

Het wanhopige gevoel niet te weten wat er gevonden moest worden, laat 
staan waar en hoe, wilde niet wijken, ook niet onder de douche. Het voelde 
verschrikkelijk fout dat de droom door mijn wekker was onderbroken, een 
verloren kans op een antwoord.

In mezelf grommend liep ik over het mulle zandpad naar het weggetje, waar 
mijn auto stond. Tien uur redactievergadering. Wat zou me nu weer boven het 
hoofd hangen? Sinds de overname liep ik op eieren, om maar niets te breken. 
Ik wist niet meer waar ik me aan te houden had, er was geen redactiestatuut, 
geen richting, niets. Tot nu toe waren mijn artikelen zonder veel kleerscheu-
ren geplaatst, maar misschien kwam dat vooral door mijn zelfcensuur.

Mijn maag rommelde, er was niets te eten geweest in het keukentje. 
Onderweg kwamen me de onderwerpen voor de geest waarover ik niet kon 

schrijven, zoals de uitverkoop van vrijwel de gehele publieke sector aan graai-
kapitaal. Sinds de overname waarde het spook van Milton Friedman met zijn 
neoliberale deregulering en privatisering in de burelen van de krant rond. Ze 
hadden me al eens gekscherend “socialist” genoemd toen ik het over de waar-
den had waaruit de woningcorporaties waren ontstaan en de lokale coöpe-
ratieve banken. Later gefuseerd tot de RABO banken, waarvan mijn vader 
die in Lisse had bestuurd. Die woningcorporaties waren goddomme vereni-
gingen, waar elke huurder lid van was en hun kinderen zich al vroeg konden 
inschrijven voor een woning. Allemaal opgeslokt in megafusies. De huurders 
waren daarin betaalvee geworden zonder enige invloed op het besturen van 
wat vroeger “hun” woningbouwvereniging was. 

Ik moest me niet zo kwaad maken. Dat was gevaarlijk in dit idiote verkeer. 
Maar mijn gedachten hadden zo hun eigen agenda. In de VS was zelfs het 
gevangeniswezen in handen van de commercie geraakt. Het in stand hou-
den van massale armoede daar deed denken aan 19e eeuwse toestanden in 
industriesteden. Moest dat in Europa weer terug komen? Het strookte niet 
met mijn overtuigingen. Herstel, met de uitkomsten van mijn economische 
analyses. Niet nodig om mijn licht onder de korenmaat te steken: ik had valide 
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argumenten als basis voor mijn beroepsmatige standpunten. 
En er lag een link naar mijn droom. Die had er mee te maken, dat gevoel 

was heel sterk.
Het was als altijd druk op de weg en het verkeer had even al mijn aandacht 

nodig. Voor een stoplicht vielen me de blockchains in. Vooralsnog niet meer 
dan een rage volgens mij; de bitcoin en andere cryptocurrencies waren in mijn 
ogen speculatiespeeltjes, onder andere van gokkers en halve en hele crimine-
len. Hoewel... in de blockchain bleef elke transactie bewaard. Ook toegankelijk 
voor de fiscus? Hm, iets om uit te zoeken.

Op de snelweg was het een aaneengesloten stroom auto’s richting stad. Ik 
bleef op de rechterbaan, waar het er iets kalmer toeging dan op de banen links 
van mij: zenuwachtige Volvo’s, Audi’s en Golfjes zaten elkaar op de hielen.

Maar blockchains vertegenwoordigden wel een trend. Eigenlijk zijn crypto-
currencies een soort virtuele banken. Net als bij banken gaat het niet altijd even 
goed. Op de redactie waren er die meegespeeld hadden en verloren. Volgens 
mij had er eentje er veel aan overgehouden: hij was plotseling vertrokken. Dat 
was nog voor dat interview van me in Londen, dat de oude hoofdredacteur 
niet had durven plaatsen. De Engelse versie had ik gelukkig kunnen verkopen.

Mijn gedachten hielden me zo bezig dat ik een afslag miste. Nou ja, dan 
maar door de Coentunnel. Prompt floepte de signalering aan en kwam de 
stroom auto’s tot stilstand. Droge mond. Mijn ogen brandden ook.

Ik worstelde ook nog met de in zekere zin onbeperkte groeimodellen van 
Nobelprijs winnaars als Paul Romer om daar helder over te kunnen schrijven. 
Eerlijk gezegd begreep ik ze niet goed. De mathematica en statistische model-
len waren te ver van mijn bed. Misschien ook wel vanwege mijn weerstand 
tegen de reductionistiche aanpak. Het was me te mechanisch, natuurkunde is 
wetmatig, economie niet. Trouwens, zelfs de natuurkunde is op deeltjesniveau 
afhankelijk van de waarnemer, zeggen de kwantumfycici.

De kudde glimmende autodaken voor me schoof langzaam naar voren en 
stokte weer. Het begon te regenen.

Mijn rol in de redactie als scherpzinnige analist en commentator vereiste 
dat ik daar doorwrocht en liefst spraakmakend over zou schrijven. Er ontbrak 
echter teveel aan. In mijn ogen hingen economische theorieën als los zand 
aan elkaar. Morgen kon alles anders zijn. Een nieuwe crisis zou de hele sante-
kraam onderuit kunnen halen. Hoe kon ik dat duidelijk maken? Dat was het 
echte belangrijke. Daar ging mijn droom over!

De rijen auto’s kwamen uiteindelijk in beweging. De donkere muil van de 
tunnel kwam langzaam naderbij. De opeengepakte lemmingen stortten zich 
over de rand in de diepte en ik zat ertussen. Het noodlottige gevoel uit mijn 
droom laaide op. 
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Hoezo uit mijn droom? Ik was er al eerder voor naar een psychiater ge-
gaan. Daar had hij pilletjes voor gegeven. Die nu natuurlijk thuis lagen. Mijn 
handen trilden aan het stuur en het zweet brak me uit. Eveline verdiende niet 
genoeg om de hypotheeklasten op ons huis in Amstelveen op te brengen. Mis-
schien moesten we het zomerhuis verkopen. Dat scheelde een hypotheek. 
Maar waar moest ik dan wonen? Iets huren zou net zoveel kosten als de rente 
en aflossing.... ik kwam er niet uit. Waar was ik naar op weg? Mijn ondergang? 
Ik stortte in het duister, temidden van priemende rode lichten voor me en 
verblindend witte achter me.

Er hing een gespannen sfeer op de redactie. Niemand sprak me aan. Was ik 
melaats of zo, omdat ik in scheiding lag? Of was er iets anders aan de hand? 
Ik zat opgesloten in mijn schedel, niet in staat zelf uit te reiken met een op-
merking, laat staat om een vraag te stellen. Na enig rommelen in mijn laden 
kwam er een strip oxazepam tevoorschijn. Met een zucht van verlichting keek 
ik in het toilet naar mijn gezicht in de spiegel. Ik zou in ieder geval niet van 
mijn stokje gaan.

Ik liep met kloppend hart achter de anderen aan naar de vergaderzaal. We 
bedienden onszelf met koffie uit de thermoskannen en schoven aan, ieder op 
het eigen plekje aan de lange tafel. 

De hoofdredacteur en zijn secretaresse kwamen binnen en gingen zitten.
‘We zouden een mooie zaterdageditie hebben,’ viel Vandamme met de deur 

in huis, ‘als we niet een lead zouden hebben die uit de toon valt.’
Ik verstijfde. De valbijl was gevallen. Voelde me wit wegtrekken. Mijn oren 

suisden, ik kon amper verstaan wat er gezegd werd over de reden van zijn 
beslissing. Er kwam geen weerwoord van de anderen. Waren ze ook afgebluft, 
of wist iedereen het al, alleen ik niet?

‘Vermeulen, kan jij jouw artikel verder uitwerken tot een lead? Je hebt nog 
tot vanavond.’

Wat? Bram? Die neoliberaal, die niet eens Naomi Klein’s Schok Doctrine 
heeft gelezen? Niemand kon mij, zoon van een hardwerkende middenstan-
der, betichten van linkse sympathieën, maar het rampkapitalisme van Milton 
Friedmans Economic School zou ik blijven bestrijden. Deze actie van de hoofd-
redacteur bevestigde wel de onderhuidse ruk naar rechts die de Economic Re-
view sinds de overname had gemaakt.

Er heerste een doodse stilte toen Bram met een verheugd gezicht knikte. In 
mijn verwarring kon ik niet duiden of iedereen bleef zwijgen vanwege Van-
dammes schoffering of omdat ze mij, de laatst overgebleven senior, als aange-
schoten wild beschouwden.

De rest van de besprekingen ging langs me heen. Ik bleef zitten toen de ver-
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gadering opbrak, maar Vandamme deed of ik niet bestond en verliet de zaal. 
Mireille schoot me aan met een verblindende professionele glimlach: er 

stond aan eind van de middag een functioneringsgesprek op de rol. Dat was 
in elk geval iets beter dan een ontslagbrief, maar vernederend was het wel na 
de afwijzing van mijn lead artikel. Was het wel in de haak dat Vandamme twee 
functies combineerde: die van uitgever/directeur en hoofdredacteur? Nou ja, 
het scheelde in de overheadkosten, want de krant draaide nog steeds met ver-
lies.

Vreemd gevoel: er was geen druk op de ketel meer, geen deadline. Ik kuierde 
in gedachten terug naar mijn werkplek. Ook nu sprak niemand me aan. Deze 
keer vond ik dat wel zo prettig. Persoonlijk dan; het was een veeg teken dat 
de redactie zo uit elkaar werd gespeeld dat er van een zeker groepsbewustzijn, 
noem het collegialiteit, geen sprake meer was, laat staan solidariteit. Of zag ik 
alleen maar een zwijgen om me heen dat uitsluitend mij betrof? Mijn hoofd-
artikel werd niet geplaatst en ik moest bij de baas komen voor een functione-
ringsgesprek. Hoezo senior redactielid? 

Mijn andere vaste bijdragen hoefde ik pas volgende week te leveren. Er was 
nu gelegenheid voor literatuuronderzoek en internet-snuffelen. Zoals veel 
journalisten was ik in het geheim bezig met een boek, waar alle kennis en 
achtergronden die ik niet in de krant kwijt kon, in verwerkt konden worden. 
Ik dacht al een tijd na over het verband tussen economie en ecologie. Wat me 
momenteel bezig hield was dat ik een inhaalslag verwachtte in de energiesec-
tor, die een gigantische transitie van fossiel naar duurzaam moest gaan ma-
ken. Hoe zou dat plaats gaan vinden? Zouden de grote, soms multinationale 
energiebedrijven dat werkelijk doen? Ik zag ze in Frankrijk echt niet van de 
kernenergie afstappen, zoals ze in Duitsland van plan waren. Toch hadden 
beide landen enorme vorderingen gemaakt in zonnestroom en windturbines. 
De vlucht van kolencentrales in Nederland naar een groter aandeel biomassa 
om aan hun duurzaameis te voldoen was een ronduit schandaal. Hele provin-
ciegrote bossen werden er voor opgeofferd in Letland en de V.S. Over natuur-
vernietiging gesproken.

Of zou het ontstaan van kleine bedrijven, burger coöperaties en “stroom-
boeren” een keertje doorzetten? Dan zou eerst de wetgeving, in Nederland 
tenminste, moeten veranderen, want die hield decentrale opwekking tegen.

Een ander punt dat ik zich zag beginnen af te tekenen was dat zelfs een 
geringe opwarming van de Aarde, die ook nog een keer niet homogeen over 
de aarde verspeid plaats vindt, immense investeringen vraagt om alleen al de 
zeespiegelstijging voor te blijven. Daar tekenen zich megawinsten af en wie 
gaan die maken? Wat mij zorgen baarde is dat de politiek er met alle geweld 



17

een ‘war on climate’ van maakte, waar de grote jongens soepel op inspeelden. 
Ik zag de hele CO2 business als een afleidingsmanoeuvre en een speeltje waar 
veel geld mee verdiend kon worden. Net als de melkquota indertijd. Of de af-
laten die de kerk in de 15e eeuw verkocht aan rijke zondaars, die zich daarmee 
van een plaatsje in de hemel konden verzekeren.

Er was allang bewezen uit ijskernen uit Antarctica dat toename van CO2 
eerder een gevolg is van opwarming dan de oorzaak. En intussen gaan de 
grote ecologievernietigers ongehinderd hun gang met accijnsvrije olie: grote 
scheepvaart, industriële visserij, luchtverkeer, bio-industrie, mijnbouw, te 
land en ter zee en biomassa verstoken.

Mijn probleem was dat het onderwerp te groot was voor mijn denkraam. 
Hier zou eigenlijk een interdisciplinaire groep wetenschappers en journalis-
ten over moeten gaan schrijven, maar hoe krijg je zoiets van de grond? 

Dankzij de oxazepam kon ik een tijdje in betrekkelijke rust besteden aan on-
derzoek naar deze schijnbare paradox, hoe de wereldeconomie feitelijk pro-
fiteert van de ecologische crisis die de grote uitbuiters veroorzaken. Eigenlijk 
schandalig dat de sectoren die er verantwoordelijk voor zijn niet alleen buiten 
schot blijven en in Nederland belasting komen ontduiken, maar grootscheeps 
profiteren van subsidies en publieke investeringen. 

Er was echter in mijn databanken verbazend weinig wezenlijks over te vin-
den. De meeste auteurs bleven voor mijn gevoel allemaal aan de oppervlakte 
en schreven over de fenomenen en hun directe mogelijke oorzaken, zonder 
dieper in te gaan op de ontsporing van waarden en normen, de samenhang 
die verloren aan het gaan is. Ja ja, waarden en normen. Eigenlijk een maat-
schappelijk filosofisch onderwerp, metafysisch bijna. Dat zou de basis moeten 
zijn, niet alleen voor het handelen zelf, maar ook voor de beschrijvingen er-
van in economische termen.

Het noodlottige gevoel dat er iets fundamenteel mis was, bleef knagen. 
Deed ik het wel goed, was ik niet te veel afgezwaaid van wat een economie-
redacteur geacht wordt te schrijven? Waarom werd mijn artikel niet geplaatst? 
En dit onderzoek wilde ook al niet erg vlotten. Bovendien liep elke wezenlijke 
poging tot concentratie dood op de chemicaliën in mijn bloed, die door mid-
del van de kunstmatige sloomheid wel mijn paniek voorkwamen.

Eén uur. Tijd voor een break. Opgelucht verliet ik het gebouw op weg naar 
de lunchafspraak met mijn goede vriend Anton. Hij pendelt tussen Berkeley 
en de Universiteit van Amsterdam, waar hij gastdocent sociologie van de ver-
andering is. Ik keek uit naar de ontmoeting. Hij inspireerde me elke keer weer 
met zijn onorthodoxe denkbeelden.
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2  Wisseling van gedachten

Bij een glas Chardonnay vertelde ik van mijn vergeefse onderzoek die och-
tend. Ik had geen zin om de afwijzing van mijn lead artikel aan te kaarten. 
Eerst het gesprek vanmiddag met Vandamme afwachten.

‘Nog steeds voor je boek?’ Anton keek me schuin aan, of ik wel serieus was.
‘Ach, boek... ik zie steeds meer aanwijzingen dat economie feitelijk een afge-

leide van ecologie is. Daar wil ik een aantal hypothesen bij formuleren, want 
veel theorie kom ik niet tegen.’

‘Waarom ga je er niet op promoveren?’
Een rake opmerking, typisch Anton, meteen doorstoten naar de kern. Bre-

ken met de journalistieke deadline cultuur zou me goed kunnen doen. Alleen 
durfde ik mijn baan niet op het spel te zetten. Net zoals ik na mijn doctoraal 
niet had durven doorgaan voor een dissertatie.

‘Ach, zoveel stelt het niet voor. Een paar simpele hypotheses en verbazend 
weinig literatuur.’

‘Dat maakt het juist bijzonder.’ Hij keek me olijk aan. Hij deed dat telkens 
weer en elke keer raakte ik er van in de war. ‘Er wordt al zoveel van elkaar 
overgeschreven. Er is in jouw vakgebied genoeg te winnen met originele 
denkbeelden...’

‘Het gaat eigenlijk helemaal niet over economie in de enge zin van het 
woord.’

‘En economen hebben zelden originele denkbeelden, wilde ik zeggen. Wat 
is de sleutel van je onderzoek?’

‘De kracht van resonantie, hoe de ene ontwikkeling de andere stimuleert. 
Hoe nadenken over duurzaamheid of energiebesparing doorwerkt in heel an-
dere sectoren. De cohesie die er is, de magie van synchroniciteit. De samen-
hang der dingen, hoe een andere ecologie een andere economie voortbrengt 
en omgekeerd.’

‘Gibberish.’
‘Wat?’
‘Vaag gezwam. Wees concreet.’
Zijn botte commentaar blies me volledig van de sokken. 
Anton zag het. ‘Je bent echt uit je doen, hè? Vroeger werd je fel als ik zoiets 

zei.’
Mijn ogen waren gericht op de ronddraaiende wijn in mijn glas.
‘Ik zal je helpen. Wat beweegt je om hierover te willen schrijven? Wat zijn de 

waarnemingen die je aan het denken hebben gezet?’
Het lukte me niet. 
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‘Laten we wat bestellen.’ 
Anton wenkte het dienstertje en bestelde een lunch. Ziende dat ik er nog 

niet helemaal was, ook een voor mij. Ik liet hem, zijn keuzes voor voedsel 
waren doorgaans beter dan de mijne.

Een tweede glas bracht het leven in me terug. De “vriesmodus” ontdooide. 
De gedachten in mijn brein gingen weer stromen. Aarzelend zocht ik er mijn 
weg. 

‘Ik denk, ik bedoel, ik meen te zien dat er verbanden en resonanties in de 
economie een rol spelen, die niet alleen niet rationeel zijn, maar zelfs ronduit 
irrationeel, door emoties gestuurd en daarom niet meer met logica te ver-
klaren. De normale causaliteit schiet te kort, er is geen duidelijke oorzaak en 
gevolg relatie, het verband is soms zelf retro-causaal. Het lijkt wel magie.’

‘Met retro-causaal bedoel je het verschijnsel uit de kwantumfysica van ver-
strengeling, dat gevolgen in de lineaire tijd eerder plaats vinden dan de oor-
zaken?’

Dat werd moeilijk; mijn brein moest overschakelen. Bedoelde ik dat? Waar-
om dat woord?

‘Ik meen zulke verschijnselen waargenomen te hebben, ja.’
‘Noem je dat soms magie?’ 
‘Nou ja, tegen jou, ja. Om de tegenstelling duidelijk te maken ten aanzien 

van de gangbare mathematische economische modellen. Ik heb de sterke in-
druk dat die mosterd na de maaltijd zijn en een schijnexactheid bieden. Ze 
zijn in mijn ogen onbruikbaar voor voorspellingen. Ik bedoel, trends door-
trekken kan iedereen zolang de omstandigheden constant blijven. Maar als er 
een breuk optreedt, falen al die modellen.’

‘En ontstaat er chaos?’
‘Chaos... Zelfs chaos blijkt een zekere orde te vertonen als je je perspectief 

verruimt. Dan kan je patronen gaan zien. Maar misschien is er geen voorspel-
bare orde.’

‘Hm, dat zou best eens wél tot de mogelijkheden kunnen behoren. Bin-
nen een bepaalde bandbreedte zou een chaos-theoretische benadering heel 
vruchtbaar kunnen zijn en juist wel valide voorspellingen kunnen opleveren.’

Mijn brein pikte het niet op, was met zijn eigen kronkels bezig. 
‘Er zijn spiraaleffecten, spiegelingen, de natuur die blijkbaar een soort be-

wustzijn heeft en ons waarschuwt, maar in een taal en code die we niet begrij-
pen,’ zei ik zachtjes. Want dat had weinig met economie te maken en alles met 
ecologie. ‘Dat kan je rangschikken als nog niet begrepen onderdelen van de 
wetenschap, maar ik zie het wat ruimer, het gaat om een dimensie die we in 
de wetenschap ontkennen. Ik zou het de dans tussen ecologische elementen 
willen noemen, zoiets als de Tao van Fysica van Fritjof Capra.’
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‘Dat was indertijd een baanbrekend boek. Hm, het concept dans... daar zit 
muziek in.’ Hij lachte schaterend. ‘Ik wilde zeggen, bij dans hoort muziek.’

De humor ging een beetje langs me heen. Mijn hoofd zat vol met ernstige 
gedachten, waarvoor nu de kans was om ze uit te spreken zonder meteen over 
de hekel gehaald te worden.

‘Economie is te zien als een min of meer logische verklaring van verbanden 
tussen de waarde van producten en diensten, tussen processen en belangen. 
Maar het is slechts één perspectief op wat je ecologische systemen kunt noe-
men. Zoals bijvoorbeeld de klimaatsituatie van de aarde, het super-systeem 
waar alles in valt. Systemen reageren op álle interacties, niet alleen materi-
ele. Het onderscheid tussen economie en ecologie is een essentieel middel om 
verklaringen te kunnen formuleren. Economie is beperkter dan ecologie, het 
is een onderverdeling die we op de eerste plaats hebben gezet. Ecologie wil 
daarentegen zeggen dat alles met elkaar samenhangt.’

‘Dat is een breed concept.’
‘Klopt. Ecologie wordt veelal gezien als biologie en milieukunde. Dat is te 

beperkt, te materialistisch. Juist de interactie met niet materiële aspecten is zo 
interessant, hoe emoties en interpretaties een rol spelen.’

‘Daarmee raak je aan de moderne sociologie.’
‘Dat klinkt me logisch in de oren. Ecologie is breder dan de biologische 

oorsprong van het woord, er is ook de ecologie van een planeet, een zonne-
stelsel of zelfs van de Melkweg. Ecologie in die interpretatie richt zich op de 
wisselwerking tussen organismen onderling en met hun omgeving. Organis-
men kunnen ook organisaties, levensgemeenschappen, subsystemen zijn, de 
interacties kunnen materieel en immaterieel zijn. Het is dus veel meer dan wat 
zich alleen binnen het systeem of binnen de materiële dimensie afspeelt. Je 
kunt het niet meer uitdrukken in dollars of BNP, net zo min als je leven kunt 
uitdrukken in alleen maar de materiële interacties.’

‘Er zit passie in je betoog, Jonathan. Je klinkt nu heel anders dan tien minu-
ten geleden. Hou dit vast, dan komt je boek er.’

De maaltijden stonden er al een tijdje en we begonnen met de soep. Mijn 
brein begon over zijn toeren raken en mijn lichaam nam gretig de voeding op, 
de eerste van deze dag. Mijn eettempo lag hoger dan dat van Anton, hetgeen 
me gelegenheid gaf iets te berde te brengen.

‘Weet je, ik zie steeds weer dat er in de economie andere, half begrepen fac-
toren en invloeden zijn, die de richting van de ontwikkeling meer beïnvloe-
den dan de cijfertjes van de wetenschap. Iets wat me voortdurend bezighoudt 
is het klimaat. Wordt het anders als we het anders noemen? Ja, want door de 
hele war on climate zien we de economie door de bocht gaan, met nu meer 
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nadruk op voorkomen van opwarming in plaats van dealen met de conse-
quenties. We gaan niet de dijken verhogen, maar elektrische auto’s met zware 
subsidies voor de yuppen promoten. De energieprijzen voor de burger gaan 
omhoog omdat ze de CO2 van kolencentrales willen opslaan. De export van 
Gronings aardgas veroorzaakt aardbevingen waarbij diezelfde burgers uitein-
delijk voor de consequenties opdraaien. De hele klimaatproblematiek staat 
bol van de misinformatie, van manipulatie, van wantrouwen en eigenbelang. 
Het probleem is niet de energie, maar hoe de machthebbers er mee omgaan. 
Er is een ecologische visie nodig om dergelijke fenomenen in beeld te bren-
gen. Daar wil ik me mee bezig houden.’

‘Bravo, Jonathan! Een mission statement om u tegen te zeggen.’
‘Maar met dat soort kreten kom je niet ver in wetenschappelijke kringen,’ 

voegde ik er aan toe toen Anton naar me bleef grijnzen.
‘Nee, je hebt gelijk, alleen de echt grote denkers zullen je begrijpen, al zullen 

ze het woord magie niet neer durven pennen,’ vergoelijkte hij bij het zien van 
mijn ongelukkige gelaatsuitdrukking. ‘Leg eens uit wat je daar mee bedoelt, 
maar eet eerst dit kostelijke voedsel op.’

Hij had inderdaad een bijzondere lunch uit de kaart samengesteld. 
De warmte van de soep vooraf had me een beetje ontdooid en ik kon ge-

nieten van elke hap. Ondertussen sprongen mijn gedachten alle kanten op. 
De drang om een nieuwe gedachte uit te spreken was zo groot dat ik na mijn 
laatste hap meteen losbrandde. 

‘Nog iets. Je kent mijn artikel waarin ik stel dat de moderne economie in 
feite zich beperkt tot een kwantitatieve beschrijving van materiële relaties bin-
nen en tussen ecologische systemen?’

Anton knikte al kauwend en keek me boven zijn beladen vork aan.
‘Mijn stelling is dat daarmee kwalitatieve factoren worden ontkend. Zoals 

reactiepatronen die samenhangen met de identiteit van de subsystemen. Tot 
welke subcultuur iemand zich vindt behoren. Dat is heel wat anders dan de 
modellen die strikt causaal en vooral reductionistisch zijn, met centraal de 
homo economicus die altijd rationeel kiest. Ze gaan helemaal voorbij aan 
niet-materiële waarden en normen.’

‘Aan culturele factoren, zou je kunnen zeggen,’ beaamde Anton en veegde 
zijn mond met het servet af. ‘Daarmee beland je hoe dan ook bij de sociologie, 
of, als je wilt, de culturele antropologie.’

Het dienstertje kwam de tafel afruimen en Anton bestelde espresso voor 
ons. Hij speelde met zijn nog steeds keurig gevouwen servet – dat van mij was 
een frommel geworden. Bedachtzaam zei hij: ‘Dat je uitgaat van biologie, de 
beschrijving van een ecologisch systeem, biedt een verrassende kijk. De mens, 
de samenleving, de overheid, de hele samenhangende natuur van de aarde zijn 
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allemaal ecosystemen. Als je dat ziet als biologisch kan het nieuwe inzichten 
opleveren hoe grote systemen van levende organismen werken. Nogmaals: 
sociologie.’

Mijn reactie werd afgekapt door een signaal van mijn zakenmobiel dat de 
krant een sms had gestuurd. Omineus. Mijn hart sloeg op hol. Een blik op het 
scherm bevestigde mijn panische gevoel: of mijnheer Fonck direct naar het 
kantoor van Vandamme wilde komen.

‘Verdomme, Anton, ik moet bij de baas komen.’
‘Nu meteen?’
Ik knikte verslagen.
‘Krijg je de zak?’
‘Bang van wel.’
‘Het gesprek is nog niet af, Jonathan. Voel je ervoor om het morgen voort te 

zetten? Het kan belangrijk zijn, juist in deze periode in je leven.’
Mijn benen waren beverig toen ze mijn lichaam moesten gaan dragen.
‘Ga maar,’ zei Anton zachtjes. ‘Ik reken wel af. Kom morgen weer hier lun-

chen, maar iets eerder, om twaalf uur, dan gaan we verder praten.’
Ik knikte en liep in een waas van onzekerheid de deur uit. Onderweg stuur-

de ik een tekstberichtje terug met mijn vermoedelijke aankomsttijd.
God, ik voelde me nog zenuwachtiger dan toen ik op school bij de rector 

moest komen, die me met mijnheer Fonck aansprak als het echt ernstig was. 
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3  In vrije val... en dan is er een parachute

Mijn voetstappen maakten geen geluid in de gang met vast tapijt. Mijn hart 
klopte daarentegen bijna hoorbaar in de gedempte stilte. Dit was altijd de ver-
dieping van de directie geweest. Vandamme had bij zijn aantreden duidelijk 
gemaakt dat hij als hoofdredacteur/directeur niet primus inter pares was, maar 
dat hij van de nieuwe aandeelhouders de ondubbelzinnige opdracht had ge-
kregen om de Economic Review winstgevend te maken. We waren allemaal 
mee omhoog verhuisd: het gebouw was verkocht en de onderste verdiepingen 
waren bezet door andere bedrijven.

Mireille, zijn secretaresse, was ook nieuw, een koele yup in dure kleren. Ze 
wuifde me met een onpersoonlijke glimlach door, de deur naar het hoofd-
kwartier stond aan.

‘Fonck, ga zitten.’ Korter kon het al niet.
‘Fonck, je zet me voor een moeilijke keuze.’ Vandamme keek me boos aan.
‘Je bent hier de beste journalist, maar je overtuigingen stroken niet met de 

lijn die de krant is ingeslagen.’
Een lijn sla je niet in, Vandamme. Je slaat een weg in.
‘In je vorige leads hebben we al veel moeten schrappen, maar in plaats van 

dat het je op koers brengt, ga je helemaal dwars liggen.’ Hij sloeg op een sta-
pel kranten op zijn bureau. ‘Ik heb al weken geleden de opdracht van mijn 
aandeelhouders gekregen om je contract op te zeggen als je niet verandert. 
Ik zie geen enkele aanwijzing dat je je wil conformeren aan de koers van de 
Economic Review, Fonck.’

Vries. Bevroren. Niet bewegen.
‘Verdomme, Fonck! Waar ben je mee bezig?! Is het zo moeilijk om je een 

beetje aan te passen? Ik wil je niet kwijt, maar op deze manier kan ik je niet 
handhaven.’

Mijn stem werkte niet. Na enig kuchen kwam er gesmoord uit: ‘Gaat u me 
eruit gooien?’

‘Ik gooi niks, Fonck! Je bent jezelf eruit aan het werken. Je hebt je na de 
overname geconformeerd aan het nieuwe beleid, toch? Nou, daar zie ik weinig 
van!’

Een golf van maagzuur benam me de adem; tegelijk ermee kwam een golf 
van woede op. ‘Is er dan zo weinig tolerantie dat er geen afwijkende standpun-
ten geoorloofd zijn?’ Ik stond op, bevangen door een woede die ik niet van 
mezelf kende. ‘Moet de krant een eenheidsworst worden? Dit lijkt wel een... 
een...’ Ik had pogrom willen zeggen, maar dat was geen goede vergelijking. 
Mijn hand zocht de stoel achter me.
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‘Niet van de lead journalist, Fonck. Die vertolkt de koers van de krant.’
‘En die is neoliberaal?’
‘Dat is maar een woord, Fonck. De Economic Review wil toonaangevend 

zijn in de discussie over economische gebeurtenissen en modellen...’
‘Met een eenzijdig standpunt? Geen verschillende kijken op de zaak?’
‘Jawel, maar niet van de lead journalist!’ schreeuwde Vandamme kwaad. 
‘Geef me dan een ander contract.’
Hij bond in. ‘Dat kan niet, je naam is te zeer met de krant verweven.’
‘Wat bedoel je?’ 
Hij keek even opmerkzaam naar me toen ik in de hitte van de woordenstrijd 

hem niet meer met u aansprak.
‘Kan je dat zelf niet bedenken? Alle artikelen van jouw hand zullen als toon-

aangevend voor de koers van de krant gelezen worden.’
‘En onder pseudoniem?’ Het ging om mijn inkomen! Om mijn voortbe-

staan!
Hij schudde zijn hoofd. ‘Iedere regelmatige lezer zal jouw stijl, jouw keuze 

voor onderwerpen herkennen. Nee, dat is geen optie.’
‘Kan je me dan geen onderwerpen geven waarover ik kan schrijven? Onder-

werpen waar ik me in kan uitleven?’
Hij schudde zijn hoofd. ‘Je hebt je de afgelopen maanden duidelijk genoeg 

geprofileerd, Fonck. Ik zie geen mogelijkheden om je opeens artikelen te laten 
produceren die passen in ons beleid.’

Hij bleef zijn hoofd schudden. ‘Ik ga je op non-actief stellen, Fonck. Ook je 
columns komen te vervallen. Je krijgt een afkoopsom mee. Houd er rekening 
mee en ga iets anders zoeken. Eind van de maand gaat je afkoopsom in.’

Het was duidelijk dat hij er moeite mee had. Met Lodi in de schoenen hees 
ik me overeind. De leegte in me was duizelingwekkend. De zak gekregen, na 
23 jaar. Moe en met krampende darmen waggelde ik nietsziend de kamer uit, 
hoorde al niet meer wat Vandamme en Mireille tegen me zeiden, naar de trap, 
geen andere mensen tegenkomen, waar stond mijn auto?

Het was nog voor de spits en mijn uittocht uit de stad verliep zonder ha-
peringen. Pas op het laatste stukje naar het zomerhuisjespark met een tas vol 
boodschappen drongen de tranen zich zo op dat ze begonnen te rollen. 

Ik was alleen.
Geen werk. 
Geen inkomen meer, straks.
Wat moest ik doen?
Thuis ging ik op zoek naar mijn medicatie. Met de strip in mijn handen 

kwam er walging op. Dit was niet de weg. Wat dan? De fles wijn in mijn blik-
veld leek het antwoord te geven. Maar ik dronk alleen als ik me lekker voelde! 
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Strand.
Een haastige vlucht naar het zand en de zee, de lucht en het licht.
Hoewel de wanhoop zich diep in mij verankerd had, hielpen de regelmatige 

stappen op het harde zand langs de eblijn me mijn evenwicht te hervinden.
Nu moest ik wel iets anders bedenken. De kameleon had geen trucs meer 

om onzichtbaar in de achtergrond op te gaan.
Na een vermoeiende wandeling en een oninteressante zonsondergang in 

vele tinten grijs was mijn thuiskomst in het donkere en koude huisje een zie-
lige vertoning. Uit het vriesvak diepte ik de laatste pizza op. De geuren van de 
bakkende hartigheid, de tikkende radiatoren van de verwarming, het eerste 
glas fonkelend rode wijn en het knappen van het ontvlammende hout in de 
open haard waren evenzovele harten onder de riem. Ik had het gered zonder 
pillen. Even dan.

Begeleid door de dampende pizza, het glas wijn en een plotselinge overdosis 
moed schoof ik achter mijn laptop op de tafel. Met een grimmigheid die ik 
niet van mezelf kende redigeerde ik het afgewezen artikel naar de veel radi-
calere versie die het had moeten worden. Tegen middernacht was de fles leeg, 
de haard uitgebrand en stond het artikel, inmiddels twee keer zo lang, op mijn 
persoonlijke website met links op Facebook en Twitter.

Enigszins duizelig ging ik slapen.
Midden in de nacht was het dezelfde nachtmerrie die me parten speelde. De 

duizeligheid werd een duizeling. Onmacht om op mijn benen te staan hield 
me gevangen. Al mijn zekerheden brokkelden af en verdwenen in een zwart 
gat. Eerst mijn huwelijk, nu mijn baan. What would be next? Ongelukken ko-
men altijd met z’n drieën, toch? Zou mijn persoonlijke... NEE! Ik zou niet 
wegglijden in paranoia en depressie! Geen slachtoffer van DSM 5 en mens-
onterende farmaca!

In het keukentje maakte ik soep. Uit een pakje, maar evengoed een opkik-
ker. Met de dampende kom tussen mij en het toetsenbord riep ik mijn ac-
counts op. Mijn site was al enkele keren bekeken.

Ik begon met een Engelse summary. Na een tijdje bekroop de kou me en 
kroop ik, niet meer duizelig, terug in bed.

De zonsopgang onthulde mij, gekleed in een dikke duffel en een warme trai-
ningsbroek, langs het strand. Wat een zegen was een zomerhuis aan zee! Het 
werd allengs rustiger in mijn hoofd. 

Bij het ontbijt met opgebakken stokbrood uit de oven en een vakkundige 
latte uit het koffieapparaat – uiteraard Italiaans – ontstonden diverse scena-
rio’s voor de rest van mijn leven. Terug naar Eveline was geen optie: dat voelde 
als dood aan. Een boek schrijven stond nummer 1, maar hoe dat dan moest 
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met geld en zo was nog een onbeschreven blad. Artikelen schrijven voor de 
open markt was de dichtstbijzijnde mogelijkheid.

Eenmaal op dat punt overviel een gevoel van verlaten zijn me, zo sterk dat 
er tranen op mijn toetsenbord vielen. Zonder krant was het leven als geampu-
teerd. We waren samen opgegroeid, als het ware. Als tweelingen. Hoe moest 
ik verder leven, zonder mijn wederhelft? Pas nu drong de werkelijke betekenis 
van Eveline’s stap om te gaan scheiden tot mijn hart door: ik was meer met de 
krant getrouwd geweest dan met haar. En de jongens? Hoe was mijn gevoel 
naar hen toe? Afstand. Ze waren min of meer volwassen en bijna van een an-
dere planeet, met hun wiet en hun games.

Als een soort excuus schoten mijn gedachten terug naar de krant. Dat was 
veiliger, ondanks mijn ontslag.

Ik besloot met de bus en de trein naar de krant te gaan. Dan kon ik veilig 
drinken bij de lunch met Anton. Bang om in paniek te raken nam ik alvast 
een oxazepam.

Gewoontegetrouw keek ik bij de weg even in de brievenbus, net als thuis, 
hoewel bijna niemand wist dat ik voorlopig in ons zomerhuis was getrokken. 

Een brief. Wie schreef er nog brieven? Handgeschreven adressering. Sterke 
mannenhand. Geen afzender. Poststempel Amsterdam. Dat zei niks: tegen-
woordig werden brieven op de plaats van bestemming afgestempeld. Ik stak 
de envelop in mijn binnenzak en liep naar de bushalte. 

Op de redactie was niets te merken. Blijkbaar was het nieuwtje van mijn 
ontslag nog niet doorgedrongen. De column die zich vannacht van mijn her-
ziene artikel had afgescheiden ging eigenlijk over hetzelfde, maar dan verpakt 
in een commentaar op de handelsoorlogen die her en der op de aardbol woed-
den. Ik verzond hem naar de eindredacteur.

 Een post op mijn scherm: Vandamme wilde me vanmiddag spreken. Ik 
bevestigde de afspraak en vertrok naar mijn lunch met Anton.

Het was nog rustig in het etablissement. Anton zwaaide naar me vanuit een 
hoek en schonk een glas wijn voor me in vanuit een fles in een koeler. Dat 
beloofde wat.

‘Je ziet er beter uit dan gister,’ was zijn begroeting.
‘De valbijl is gevallen. Dan is automatisch de angst dat hij elk moment kan 

gaan vallen voorbij.’
‘Ik heb je tweets gelezen.’ Verrassing!
‘Heb je het artikel op mijn site ook gelezen?’
‘Bravo, Jonathan! Dat is beslist andere koek dan wat er bij je krant van je 

artikelen overblijft. Een mooi begin voor je boek.’
Mijn blik vertelde hem hopelijk hoe blij dit me maakte. Hij begreep het! Het 

gaf me moed om de gedachten verder uit te spinnen.
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‘We moeten niet zozeer kijken naar wetmatige, zogenaamd wetmatige oor-
zakelijkheden, maar naar de kracht van resonantie, hoe de ene ontwikkeling 
de andere stimuleert, voorbij de grenzen van het materiële. De cohesie die er 
is, de magie van synchroniciteit, de magie van vooruitgang, van leven, orde-
ning, hoe we de entropie en vervlakking tegengaan...’

‘Waarom aarzel je? Ga door, het klinkt heel interessant.’
Hier en nu was de gelegenheid om al mijn onuitgesproken gedachten en 

hypothesen tot een geheel te formuleren. ‘Kijk, dat aanleunen van de menswe-
tenschappen bij de natuurkunde en wiskunde is volgens mij een doodlopend 
paradigma. Fysici kunnen vooruitgang niet verklaren.’

‘Dat is inderdaad een interessante gedachte, Jonathan! Fysici doen hun best 
dat wat ze kunnen meten met formules te begrijpen. Daarmee wordt elk feno-
meen dat voldoet aan de formule voorspelbaar. Hm, laten we dat doortrekken 
naar de economische wetenschap: als economen wiskundige formules gaan 
gebruiken, proberen ze daarmee een soort wetmatigheden te introduceren, 
die er niet zijn!’

‘Precies! Economie is meer dan alles vertalen in assets, in formules, in emotie-
loze en rigide modellen. We moeten nadenken over hoe duurzaamheid, ener-
giebesparing en innovatie doorwerken in heel andere sectoren. Als we gaan 
begrijpen hoe grote systemen van levende organismen werken, kunnen we 
daarvan leren. De mens, de samenleving, de overheid, de hele samenhangende 
natuur van de aarde zijn ecosystemen. Het gaat om de samenhang der dingen, 
hoe een andere ecologie een andere economie voortbrengt en omgekeerd.’

‘Dat is een hele opgave die je jezelf stelt, Jonathan. Ik zou het bijna een filo-
sofisch concept willen noemen.’

We keken elkaar over ons glas aan. 
‘Je doet me versteld staan, Jonathan.’
‘Hoezo?’
‘Ik had die diepgang bij jou niet kunnen vermoeden. Hoewel...’
‘Hoewel wat?’ toen hij bleef zwijgen.
‘Het artikel dat ik van je heb gelezen is misschien nog niet rijp, Jonathan. 

Wat er bijvoorbeeld aan ontbreekt is het benoemen van correctiemechanis-
men. Iets uit mijn vakgebied en de systeemleer: positieve terugkoppeling ver-
sterkt het proces, negatieve terugkoppeling dempt het. Wat veroorzaakt ver-
andering – hoe voorkom je dat het gedempt wordt – en hoe wordt daarnaast 
tegelijk de permanentie, de homeostase, gegarandeerd? Het overleven? Hoe 
reageren ecosystemen op ontsporingen binnen hun territorium, hoe houden 
ze uitschieters binnen controleerbare grenzen? Anders dan via populatie-
krimp of -groei door gebrek of overvloed aan voedsel, wat doorgaans betrek-
kelijk langzame terugkoppelingsmechanismen zijn. En dan is er de vraag: hoe 
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vertaalt zich dat bij mensen in aanpassingen, in innovatie?’
Anton was werkelijk op dreef. Dat werkte weer stimulerend bij mij: hij riep 

dingen in mijn herinnering terug die ik eigenlijk was vergeten.
‘Dat kan wel zo zijn, Anton, maar ik stootte wel degelijk op de kwestie van 

sturing. De vraag die emanent werd was: vindt er in natuurlijke ecosystemen 
bewuste communicatie plaats, is er een soort collectief bewustzijn? Kunnen 
bomen in een natuurlijk woud met elkaar communiceren? En met andere 
organismen? Of is een ecosysteem een blinde automaat waar acties reacties 
oproepen, net zolang tot fluctuaties vanzelf uitdempen? Ligt alles vast, of is 
er iets van vrijheid? Daar ligt mijns inziens de link met het vrije markt me-
chanisme in menselijke ecosystemen: ieder voor zich en God voor ons allen. 
Maar misschien is die god in die formule niets anders dan een nieuwe laag in 
de aansturing, in het veranderingsproces.’

Anton knikte. ‘Daar heb je de tijger bij de staart. Afgezien van de bewust-
zijnskwestie denk ik dat er tal van automatische terugkoppelingsmechanismen 
in natuurlijke systemen zitten, net als in menselijke. Daar is in de sociologie 
veel onderzoek naar gedaan. Processen kunnen twee richtingen opgaan: naar 
het uitdempen van fluctuaties, het weer stabiel worden. Permanentie. Daaraan 
inherent is het risico van afsterven. Het is ook mogelijk dat de interferentie 
met interne of externe signalen of verstoringen tot oscillatie leidt, zelfs soms 
zo groot dat het systeem instort. Je weet wel: de brug waar soldaten uit de pas 
moeten lopen, anders gaat de brug steeds harder zwiepen en breekt hij.’

Iets van weemoed speelde door mijn gemoed. We waren al bijna twintig jaar 
vrienden en nu pas kwam onze diepgang boven. Dat was overigens een malle 
vergelijking. Een manke zelfs.

‘Wat zit je te grinniken?’
Ik vertelde van mijn gedachten en associaties.
‘Laten we hopen dat als er diepgang boven komt, dat niet betekent dat ons 

schip is gekapseisd,’ lachte hij. 
Wat was die man toch onverwoestbaar positief. We waren nog lang niet 

uitgepraat en bij het mooie dienstertje dat langskwam bestelden we een uit-
gebreide lunch. Ze leek het best leuk te vinden om door twee avontuurlijke 
heren met de ogen aanbeden te worden. De zwier van haar rokje toen ze zich 
omdraaide had iets uitdagends.

Weer ernstig: ‘Anton, die cybernetische aanpak, hoe sturing kan uitpakken 
in de techniek, ken ik. Ik ben vooral benieuwd naar je sociologische formules, 
hoe dat bij menselijke systemen gaat.’

Anton keek me schuins aan. ‘Het zijn geen formules, Jonathan, het zijn pro-
cessen, veelal bewust gecoördineerde beïnvloedingen waarmee ontwikkelin-
gen gestuurd worden.’ 
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Ik keek hem vragend aan.
‘Lees je mijn publicaties eigenlijk wel?’
‘Laatste tijd weinig gelegenheid gehad,’ mompelde ik.
‘Jonathan, wat is er aan de hand? Zo ken ik je niet. Ben je depressief?’
Mijn schouders gaven een dubbelzinnig antwoord.
‘Heb je moeilijkheden met Eveline?’
‘Nee, dat gaat eigenlijk heel goed. De scheiding is pijnlijk, maar het loopt. Ik 

was meer met de krant getrouwd dan met haar en Eveline pikte dat niet langer. 
Terecht. Ik twijfel meer aan m’n werk, Anton. Ik ben bang dat alles om me 
heen instort nu mijn contract opgezegd is.’ Zo, het was er toch van gekomen 
om mijn angst uit te spreken.

‘Je had toch een vaste aanstelling?’
‘Niet meer. Bij de overname is iedereen ontslagen en op tijdelijke contracten 

weer aangenomen. Of niet.’
‘O ja,’ mompelde Anton. ‘Ze hebben een sterfhuisconstructie gebruikt.’
‘Vandamme, de hoofdredacteur, wil vanmiddag nog een keer met me pra-

ten. Misschien dat het wat oplevert. Iets freelance achtigs.’
Anton keek me aan. ‘Crisis, hè? Probeer het te zien als een moment voor 

ingrijpende veranderingen.’
‘Nou, ingrijpend zullen ze zeker zijn.’
‘Niet zo somber. Je hebt een goede reputatie, je schrijft helder en laat weinig 

weg, kortom, je zal ook op freelance basis je artikelen kunnen verkopen. Waar 
we net over praatten is actueel en je hebt een originele visie en veel diepgang, 
je kent het veld en de spelers. Breid je onderzoek een beetje uit naar andere 
disciplines, Jonathan, dan wordt het een echt essay dat de mensen willen le-
zen.’

Dat was een aardig ingeklede, maar forse reprimande. Gelukkig zei hij het 
als een vriend en niet als een kritische hoogleraar.

‘Bedankt voor de tip.’
Het eten werd geserveerd en de lege fles witte wijn werd vervangen door 

een rode. Anton had deze keer een kunstige salade als voorgerecht gekozen. 
Knabbelend op een stukje stokbrood hervatte hij het gesprek.

‘Wat is je centrale these? Kan je die al formuleren?’
‘Mijn stelling is dat economische systemen ook ecologische systemen zijn. 

Ze hebben een netwerkstructuur en reguleren zichzelf door communicatie, 
zelfreflectie en onderhandelingen tussen deelnemers die ongeveer vergelijk-
bare individuele en collectieve belangen hebben.’

‘Dat klinkt mij als een systeembeschrijving van ecologie in de oren.’
Verwarring. Wat had ik gezegd?
‘Eh, ecologie en economie lopen niet zo ver uiteen wat betreft processen.’
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‘Net als sociologie. Leerpunt, zie je dat? Menselijke processen door verschil-
lende brillen bekeken.’

Een nerveus lachje was het enige dat mijn overdonderde gemoed op kon 
brengen. Toch verhinderde dat mijn brein niet om complexe gedachten vast 
te houden en uit te spinnen. Een merkwaardige constellatie die me eerder al 
bij mezelf was opgevallen.

‘Anton, er spelen zoveel factoren mee die niet opgemerkt worden in de re-
ductionistische aanpak van de wetenschap. Er zijn koppelingen die helemaal 
niet logisch zijn, misschien niet eens causaal. Het probleem is dat de heden-
daagse wetenschap daar niet naar wil kijken. Ecologie en economie zijn twee 
kanten van hetzelfde, en hun wisselwerking is waar het mij om gaat. Het is 
geen rationeel algoritme, in de zin dat er geen strakke regels zijn, geen platte 
logica, maar wel resonantie, synchroniciteit. Als die ontbreekt, als er valse fre-
quenties zijn, als er geweld wordt gebruikt, ontstaat er schade.’ 

‘Zie je wel! Dat zei ik net, je kijkt in feite naar magie! Dat is interessant! In 
feite is magie, in mijn ogen dan, niets anders dan manipulatie van de wer-
kelijkheid via resonanties. De meeste mensen hebben er geen weet van, al 
praktiseren ze het dagelijks. Mensen als Rupert Sheldrake, met z’n theorie van 
morfogenetische velden, proberen de betekenis van biologische resonantie al 
jaren op de agenda te krijgen, maar ze vinden niet veel gehoor. ’

Dit was een Godsgeschenk; ik trok mijn notitieboekje en schreef het op. 
‘Daar help je me enorm mee. Heb je nog meer van die oneliners?’

Het hoofdgerecht werd geserveerd en het leuke meisje schonk onze glazen 
nog eens vol. We aten een tijdje in stilte. Ik kon bij Anton zien dat zijn brein 
intussen druk bezig was met hele andere dingen dan eten. Toch zat hij er 
overduidelijk van te genieten. Kunstig, twee heel verschillende dingen tegelijk 
doen en allebei met volle aandacht.

‘Ik denk al veel langer dat magie heel gewoon is,’ begon hij terwijl hij met 
een stukje brood de jus van zijn bord opveegde. ‘De meeste mensen noemen 
het toeval. De wetenschap kan er niets mee, want het is niet op afroep herhaal-
baar, op een metertje af te lezen of statistisch aan te tonen. Maar we lopen er 
allemaal tegenaan, er gebeuren de hele tijd onverklaarbare dingen. We mogen 
het alleen niet magisch noemen, of zelfs maar spiritueel, maar het is wel een 
deel van ons leven.’ 

‘Zijn dat niet alleen maar incidenten?’
Anton keek me getroffen aan. Sprak ik nu als de advocaat van de duivel?
‘Elke ervaring is een incident,’ antwoordde hij behoedzaam.
‘Hoe bedrijf je in hemelsnaam wetenschap op basis van... van niet te rijmen 

incidenten?’
Hij begon te lachen. ‘Gewoon, Jonathan. Zoveel mogelijk verslagen van inci-
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denten verzamelen en daar patronen in proberen te herkennen.’
‘Ook magische incidenten?’
‘Waarom niet? Als je denkt aan hoe men vroeger dacht over magie en hoe 

het begrip “correspondenties” veel werd gebruikt, dan zou je ook kunnen 
spreken over resonantie. Om in internet termen te blijven: we spreken over 
‘links’ naar andere domeinen. Zoals resonantie met de otherworld die we in 
het spirituele en religieuze denken tegenkomen.’

Ik schudde mijn hoofd. ‘Daar kan ik niks mee, Anton.’
‘Waar zit ‘m dan de kneep volgens jou?’
‘Daar kan je toch geen statistiek mee bedrijven?’ mompelde ik weerspannig.
‘Aha! Je kent het gezegde: je hebt leugens, grote leugens en...’
‘Statistiek,’ antwoordde ik lam.
‘Precies. In mijn vakgebied is statistiek onbruikbaar. Verandering begint al-

tijd rond een punt, een focus. Dat kan een persoon zijn, een boek, een organi-
satie, een leefgemeenschap... van alles. Zelfs een popfestival.’

‘Zols Woodstock? Autonomous zones?’
‘Precies! Daar waar vanzelfsprekende, gevestigde waarden en normen kri-

ties – met  i e s –  worden bekeken, waar de sociale en economische druk om 
je aan te passen even weg is, daar worden maatschappelijke en culturele ver-
anderingen, vernieuwingen uitgebroed!’

‘Waarvan acte.’ Mijn notitieblokje raakte aardig vol. Anton zwaaide met een 
guitige blik naar het mooie dienstertje, dat met een lach op haar gezichtje 
meteen toeschoot. ‘Liefje, wil je deze twee heren nog een glas droge rode wijn, 
Spaans als je dat hebt, brengen, met een plankje Franse kaas?’

Legde hij zijn hand nu op haar aantrekkelijke achterste? Nee, in haar taille. 
Oude snoeper. Ik zou er wat voor willen geven om het meiske... Ik zou het niet 
durven, zeker niet met al de #metoo commotie. Misschien raak ik wel nooit 
meer een vrouw aan.

Het scheen Anton niet te deren: ‘Doet me aan mijn studententijd denken. 
We deden in die tijd niets anders dan ons aanpassen, een goede cv opbouwen 
en streben, streben,’ lachte hij en knipoogde. Neuken, neuken, hoorde ik hem 
eigenlijk zeggen. Mooi niet, de seksuele revolutie liep in mijn studententijd 
dood op AIDS.

Toen onze glazen kwamen en een plank met diverse kaasjes en een mandje 
met stokbrood voor zijn neus werd neergezet, zag ik met jaloerse ogen hoe 
Anton met het dienstertje flirtte. Dat kon ik nou helemaal niet. Zou het komen 
omdat hij zich vrij voelde? Geborgen? Gelukkig in zijn relatie met Alexander?

‘Je had het over een otherworld.’
Het kostte hem geen enkele moeite zijn hersens bij het gesprek te houden, al 

bleven zijn ogen even dralen bij het bevallige dienstertje. 
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‘De moderne kwantum-fysica heeft, als verklaring voor de manifestatie van 
energie in discrete kwanta als elementaire deeltjes dan wel golven, een com-
plexe en erg mathematische multidimensionele stringtheorie geconstrueerd. 
Ook voor de fysica is dus een otherworld voorbij ruimte en tijd nu bespreek-
baar.’ 

‘Erwin Lazlo heeft geschreven over een bezield heelal.’
Anton grinnikte. ‘Noch de astronomen, noch de deeltjesfysici durven het 

daar in het openbaar over te hebben, maar ze lopen er dagelijks tegenaan.’
‘Ik heb ooit een microbioloog gesproken die me, off the record, vertelde over 

het bewustzijn van micro-organismen dat hij was tegengekomen. Vertelde dat 
een vriend van hem, directeur van een waterzuivering, muziek van Bach af-
speelde, waarmee de doelmatiheid van de zuivering met sprongen toenam.’

‘Kijk. Ze zien het wel, maar ze durven er niet over te praten.’ Hij ging ver-
zitten, smeerde een stukje stokbrood met Camembert die bijna van de plank 
afliep en gaf het aan mij. ‘We leven nu, in ons Westers perspectief, met een 
naar mijn mening te beperkt en materialistisch wereldbeeld, dat steeds meer 
faalt in het verklaren van bijvoorbeeld vooruitgang. Iedere link met de werke-
lijkheid is subjectief en hangt van het paradigma af waarmee je waarneemt en 
denkt. De alchemisten werkten bijvoorbeeld met volstrekt andere concepten 
dan de huidige “chemisten”. Toch is de chemie uit de alchemie ontstaan. Met 
name de technieken om zuivere stoffen uit een onzuivere matrix te extrahe-
ren. Schei-kunde. Dus misschien is er hoop, moet de wereld door deze crisis 
in het materialistisch denken heen om verder te komen.’

Mijn enige reactie was het omslaan van een blaadje van het notitieblok en 
het opschrijven van zijn geïmproviseerde college.

Anton lachte opeens vrolijk. ‘In de waan een ludiek wetenschapper te zijn, 
heb ik niet door dat mijn denken vastgeroest zit in een paradigma dat ik niet 
eens helemaal onderschrijf. Blijkt in een gedachtenwisseling met een vriend. 
Terug naar jouw ecologische economie of economische ecologie. Je stelt dat 
lokale markten regulerende mechanismen zijn in een ecosysteem, dat wil zeg-
gen een landschap en de bewoners ervan: mineraal, plantaardig, dierlijk en 
menselijk.’

‘En cultureel, zelfs spiritueel. Maar daar schiet mijn kennis tekort, als eco-
noom kijk ik naar geld, harde waardes, afruilverhoudingen. In ieder geval 
moeten de inrichting van het landschap, de infrastructuur, landbouwmetho-
den, onderwijs, gezondheid, huisvesting en dergelijke in de vergelijking wor-
den meegenomen.’

‘Je hebt duidelijk een systeemwetenschapper nodig.’ Hij bleef intussen sma-
kelijk stukjes kaas verorberen. 

‘Zeker. Tot die tijd komt er af en toe een artikel uit mijn tekstverwerker over 
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een uitgelicht onderdeel waar ik iets over meen te kunnen zeggen.’
‘Ken jij de hoofdlijnen van sociocratie?’
Ik keek Anton bevreemd aan. Waarom veranderde hij van onderwerp? Of 

hadden we alles al gezegd?
‘Eh, nee. Ook al niet. Wat is economie toch een beperkte kijk op de werke-

lijkheid.’
Anton glimlachte, maar trapte er niet in. ‘Je kent wel de consensus besluit-

vorming, zoals die bij natuurvolken bestaat? Bestond?’
‘Net zolang praten en standpunten uitwisselen tot iedereen het eens is?’
‘Het gaat wel even verder. Het is eigenlijk een groot manco van de cultu-

rele antropologie dat ze de wezenlijke magie van attunement, het afstemmen 
door trommelen, zingen, handen vasthouden, gezamenlijk bidden, medite-
ren, mantra zingen, het samen zingen in de kerk, bij verjaardagen, ga zo maar 
door, niet deugdelijk hebben onderzocht. Want het werkt. Rituelen werken. 
Op psychologisch, sociaal en op magisch niveau. Er treedt een resonantie op 
van hersengolven. Op fysiek niveau meetbaar met een EEG, maar dat is nog 
nooit bij een groep gedaan.’

Dit leek wel op een privé college. Anton hield even in zodat ik een beetje 
bijkwam met schrijven. Ik knikte toen ik het allemaal had.

‘Dat kan zich uiten in trance toestanden, het rammelen aan de grenzen van 
tijd en ruimte, maar het helpt ook het ego los te laten, de programmering die 
we als verdediging, dus ook als beperking van onze perceptie hebben geac-
cepteerd, als zijnde ons “zelf ”. Op een of andere manier schakelt een ritueel 
of groepsproces iets in, of misschien wel uit, bij de deelnemers, waardoor ze 
meer onbevooroordeeld over een onderwerp kunnen nadenken. Het is een 
soort ego overstijgende communicatie. Niks spooky, het is fysiek meetbaar.’

‘Anton, als ik jou niet had om af en toe bij te tanken...’ 
‘Je kan altijd een overstap maken naar de wetenschapsjournalistiek. Wil je 

trouwens nog een espresso?’
‘Ik weet niet, Anton.’ Intussen knikte ik beamend over de koffie. ‘Ik heb het 

gevoel daarvoor niet voldoende ingevoerd te zijn. Mijn bronnen zijn in an-
dere domeinen... Nee, schrijven over economie is toch mijn passie. Mijn ar-
tikelen worden gelezen. Misschien helpt het ergens, misschien draagt het iets 
bij aan een betere wereld. Al is het maar omdat mensen die ze lezen dingen 
beter gaan begrijpen.’

‘Die motivatie is ook de mijne. Daarom is het zo boeiend om voorbij de fe-
nomenen te kunnen kijken naar onderliggende patronen. Waarvan trouwens 
meer dan je denkt een biologische oorsprong hebben.’

‘Hoe stellen jullie dat dan vast?’
‘Er bestaat veel onderzoek naar gedrag van allerlei dieren, apen, vogels, 
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zwermen als mieren en bijen, roedels, noem maar op. Dat levert uitermate 
interessant vergelijkingsmateriaal op,’ gnuifde hij.

‘Ik wou dat ik net zoveel plezier aan mijn werk kon beleven als jij.’
‘Neem wat afstand. Ik bedoel, je moet toch om gaan kijken naar andere 

bronnen van inkomsten. Nieuwe kansen.’
Mijn gedachten stroomden intussen verder met de flow die het gesprek te-

weeg had gebracht en negeerden de betekenis van zijn laatste woorden.
 ‘Waar denk je dat dit naartoe gaat, Jonathan?’
‘Wat bedoel je?’ De vraag speelde in op een soort leegte in me, een hiaat, dat 

me plaagde, aan me knaagde, maar ik wist er niets op te zeggen.
‘Business as usual?’
Mijn hoofd begon al in een ontkenning te schudden. 
‘Jonathan, je legt vingers op zere plekjes. Daarin ben je heel goed. Zie je 

ook een koers waar het heen gaat, of heen zou moeten gaan? Luister, ik gun 
je je succes als journalist en commentator, je doet het goed, je hebt aanzien 
en gezag. Je artikelen zijn spraakmakend, maar besef je ook dat het een lap-
pendeken is, een serie observaties waar een echte samenhang aan ontbreekt?’ 

‘Hoe moet het dan anders? Dat is toch het werk van een journalist? Schrij-
ven over dingen die actueel zijn?’

Anton schudde zijn hoofd. ‘Je schrijft over de bonusdrift van de elite, over 
de renteloze economie, over de Chinese neokoloniale expansie, over teugel-
loze geldschepping, over concentratietendenzen in de cyberspace economie, 
over de teloorgang van zakelijke ethiek, over de nieuwe mega-filantropen, 
over profiteren en aanjagen van de klimaatgekte, maar ik zie geen heldere on-
derliggende koers.’

‘Is er dan een koers? En wie zou die dan moeten bepalen?’
‘Jij. Je reageert nu ad hoc op wat er allemaal gebeurt, maar je stuurt nergens 

heen.’ Hij stak zijn hand op toen ik wilde opspelen. ‘Nu is dat misschien ook 
niet aan de journalistiek, maar ik zie dat ook in de wetenschap, Jonathan. Zelfs 
Nobelprijzen worden tegenwoordig niet meer gegeven aan enkelingen, maar 
aan groepjes, laatst nog die voor de economie aan mensen die leuke experi-
menten deden rond armoedebestrijding.’ 

‘Dat is precies waar ik op wilde aansluiten met het geweigerde artikel,’ was 
mijn sombere reactie. ‘De samenhang was dat ze allemaal verbonden zijn aan 
de zelfde universitaire hotspot van Harvard en MIT. Ze hebben het grote ar-
moedeprobleem in „kleinere, beter beheersbare vragen” onderverdeeld, prak-
tisch gemaakt.’ 

‘Is dat een bijdrage aan een breed inzicht in de oorzaken van armoede?’
‘Misschien aan een praktische oplossing. Misschien is de oorzaak helemaal 

niet interessant.’
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‘Dat zou kunnen. Dat de waarde niet zozeer wetenschappelijk van aard is, 
maar maatschappelijk. Hm, dat is mijn vakgebied. Bedankt voor dit inzicht,’ 
lachte Anton opeens. ‘Man, zit er niet zo stijf bij.’

Mijn ongemak werd daar niet minder van.
‘Jonathan, ik ken je als een professional die de mechanismen achter feno-

menen helder kan krijgen. Waar jij en ik en de hele wetenschap aan lijden is 
kokerdenken. Nu je zelf gaat twijfelen aan de waarde van je werk sta je mis-
schien open voor het inzicht, dat jouw toch wel wat schizofrene aanpak op een 
of andere manier een afspiegeling is van wat er in de wereld gebeurt. Want je 
kiest niet echt, je mitsen en maren, mooi gepresenteerd als wetenschappelijke 
twijfel en rationele falsificatieneiging, verbergen niet dat je tussen wal en schip 
manoeuvreert, dat er een diepe kloof is tussen je ratio en je emotie. Je verbergt 
dat professioneel, en omdat je lezers dat ook doen, kom je er mee weg.’

‘Je geeft me echt hoop, maar niet heus,’ was mijn wrange reactie.
‘Niet boos worden. Gewoon kijken naar jezelf, zonder oordeel. Door de 

scheiding en nu de onzekerheid van je ontslag ben je aan alles gaan twijfelen. 
Wil je dit nog wel, dit schipperen, dit sparen van de kool en de geit?’

‘Nee!’ zei ik heftiger dan bedoeld. Met een iets meer gedempte toon raasde 
ik tegen Anton: ‘Ik kan mijn lezers niet echt confronteren met wat ik voel 
aankomen. En dat is een zware crisis. Ik durf niet rechtstreeks te wijzen op de 
suïcidale tendens van het Westerse neoliberalisme, terwijl de ramkoers met 
milieu en menswaardigheid toch wel duidelijk is. Mijn lezers en mijn nieuwe 
baas en dus de adverteerders willen dat niet horen.’

‘Dus pas jij je aan.’
Mijn woede stond op uitbarsten, diepe ademhalingen voorkwamen het. 
‘Wat moet ik anders?’ Ik walgde zelf van het zwakke antwoord.
‘Zie je niet dat die ontkenning een basis heeft in je eigen minderwaardig-

heidsgevoel? Dat jij de economie en de marktwerking als een soort afgod pre-
senteert? Tijd om wakker te worden, Jonathan, juist nu je denkt dat er tegen-
wind is kan je even afstand nemen, een ander perspectief een kans geven, en 
eens in de spiegel kijken.’

‘Jij hebt mooi praten.’
Anton lachte verzoenend. ‘Ik zeg het ook tegen mezelf, Jonathan. Ik heb er 

ook last van. Ga op zoek naar de grote verbanden, naar de echte thema’s, en 
begin met jezelf. Welke thema’s spelen in jouw leven die zich spiegelen in je 
werk en de economie? En geloof me, het is de hoogste tijd, anders zie ik je 
wegzinken in detailoplossingen, in escapisme, in je energie steken in piekeren 
en depressies. Ik ken je goed genoeg, er borrelt nu iets in je, er wil een inzicht 
in jezelf en in de wereld naar buiten komen, laat dat maar gebeuren, zelfs al 
gaat dat met pijn gepaard.’
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‘Dat is wat ik probeer, Anton. Dat is waarom ik tussen de bedrijven door 
bezig ben met een boek, hoe virtueel dat nu ook is. Het is mijn anker. Het is 
een onbestemd gevoel, ergens achterin mijn hoofd. Om een beeld te gebrui-
ken waar ik veel naar kijk de laatste tijd: je hebt van die golven die op het punt 
staan om te slaan, maar het dan toch niet doen. Soms lijkt zo’n golf zelfs te 
verdwijnen, om even later, dichter bij het strand, opnieuw aan te zwellen.’

‘Een mooi beeld,’ vond Anton. ‘Ga eens uitzoeken waaruit die golf bestaat, 
wat de krachten zijn die hem drijft. Wat jij beschrijft zijn de voortekenen van 
grote veranderingen. Even een punt van orde, Jonathan, hoe laat moet je terug 
zijn?’

‘Oh, ja, dank je. Over een half uur.’
‘Ik reken af en dan loop ik met je mee naar de krant. Dan ben jij niet te laat 

en kunnen we het gesprek afronden.’
‘En wat van de alcohol verbranden.’
Hij lachte en zwaaide naar het leuke dienstertje. ‘Daarom eet ik er altijd bij.’ 

Hij pinde in het apparaatje in haar hand. Zelfs dat had iets erotisch.
‘Dank je lief, kind,’ zei hij met een hartveroverende glimlach.
‘U lijkt op mijn grootvader, dag meneer, tot de volgende keer.’
Zo, die kon hij in zijn zak steken. Het scheen hem allerminst te deren.
Onderweg naar de krant pakte ik de draad op. ‘Men begint hier en daar 

in te zien dat economische “waarden” heel symbolisch en subjectief kunnen 
zijn, dat de euro’s op de balans van een onderneming heel andere zijn dan 
de laatste euro’s van een dakloze. Je zou kunnen zeggen dat de symbolische 
economie nu een eigen plaats begint te krijgen naast de traditionele insteek. 
En als journalist weet ik dat natuurlijk, maar ook iedere zakenman of bankier 
begrijpt dat wat er op de balans staat op z’n best een interpretatie van de wer-
kelijkheid is, en meestal behoorlijk gemanipuleerd. Reserves, voorzieningen, 
waarderingen. Mijn vak is daar doorheen te kijken, aan te voelen wat de wer-
kelijke “Gestalt” is.’

‘Zou je dat een paradigmaverschuiving kunnen noemen? Ik wil daar eigen-
lijk wel meer over lezen. Als je gelijk hebt zouden we hier een kiem van een 
sociaal-economisch veranderingsproces hebben. Hm, interessant. Jammer 
dat we maar met ons tweeën zijn en geen tijd hebben om nieuwe wegen te 
verkennen.’

Een beetje opgewonden van de perspectieven die opdoemden stonden we 
stil op de gracht en keken elkaar aan.

‘Zoveel,’ kreunde ik. ‘Dat kan een enkel mens toch nooit behappen.’
Ik keek naar de lucht en maakte een wijde zwaai met mijn arm. ‘Ik denk 

dat we de economie als een vrij beperkt deel van een bredere werkelijkheid 
moeten zien, om te beginnen als deel van een ecologische werkelijkheid. Ik 
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ben gefascineerd door wat nog minder verklaarbaar is, en waar je soms een 
glimpje van ziet. Ik zoek naar de wonderlijke momenten dat er een funda-
mentele verschuiving optreedt...’

‘Mijn vakgebied,’ grijnsde Anton.
We liepen verder. Voor het gebouw van de krant namen we zwijgend af-

scheid en drukten elkaars arm.
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4  Een verrassende landing

Terwijl ik me naar de redactie begaf viel me de stelligheid op, bravoure zelfs, 
waarmee ik mijn ideeën had zitten verkondigen tegenover een gerenommeer-
de wetenschapper, ook al was het mijn vriend. Terwijl vanochtend de angst 
me nog om het hart had geknepen 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 kantoor van de hoofdredacteur was de kans dat iemand 
me aanschoot vrijwel nihil. In tegenstelling tot de lift, die soms op een dorps-
café leek. 

Gaandeweg verdampte mijn overmoed. 
Mireilles gezicht lichte op toen ik in haar blikveld verscheen. Wat betekende 

dat nou weer?!
‘De chef is telefonisch nog in bespreking, Jonathan. Hij laat zich excuseren. 

Wil je hier even wachten?’
Ze zag mijn nervositeit. ‘Relax, Jonathan. Er is een goed bericht voor je.’
Waar eerst alleen maar koele yuppen-afstandelijkheid was, vertoonde zich 

nu warmte. Haar glimlach was echt.
Het deed me zakken.
Na een paar minuten verscheen Vandamme in de deuropening.
‘Ah, Jonathan. Ga zitten.’
Het viel me opeens opdat hij best een knappe man was, met een innemende 

glimlach en een professionele interesse voor mensen. Hij stelde me normaliter 
wel op mijn gemak, alleen vandaag was ik extra op mijn hoede. Hij had me 
gister met dezelfde glimlach op straat gezet. 

‘Och Mireille, bestel je even twee koffie voor ons?’ Tegen mij: ‘Jij drinkt toch 
het liefst een latte? Doe mij er ook maar eentje, ma trésore.’

Dat hij wist van mijn voorkeur voor een latte macchiato stelde me gerust. 
Iemand die je hebt ontslagen bied je niet zijn lievelingskoffie aan.

‘Jonathan, ik wil het over twee dingen met je hebben. Je laatste column en 
een opdracht waar de krant jou graag op uit wil sturen.’

‘Begin maar met het slechte nieuws.’ Hopelijk was mijn stem een beetje vast.
Hij wierp me een ernstige glimlach toe. ‘Je expliciete standpunten komen 

niet overeen met de lijn waarmee de Economic Review zich wil profileren, zo-
als ik je gister al duidelijk heb gemaakt.’ Hij stak zijn hand op toen mijn lippen 
zich al openden voor een weerwoord. ‘Onze lezers zullen jouw stellingname 
identificeren als die van de Economic Review.’

‘En daar zit eh, een discrepantie tussen?’
Hij knikte en keek naar de deur. De rest van mijn repliek bleef ongezegd, de 
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koffie werd gebracht. Onze stereotype koffiejuffrouw was onlangs vervangen 
door een tengere, ietwat androgyne Marokkaanse jongen. Er was voor elk een 
stuk gebak bij.

De latte was verfijnd, zo heel anders dan de bakken troost die we vroeger 
kregen. De zoetigheid was navenant subtiel van smaak.

‘Jonathan, de krant wil, met het oog op de komende World Economic Fo-
rum bijeenkomst in Davos, zich met een helder standpunt profileren ten 
aanzien van de richting waarin de wereldeconomie zich dient te ontwikke-
len. De wereldhandel verkeert in een crisis door de Brexit perikelen, Trumps 
Amerikaans-Chinese handelsoorlog, spanningen in het Nabije Oosten en 
noem maar op. Het liefst in een polemiek. Jouw column over de voordelen 
van kleinschalige netwerkbedrijven en het vermoedelijke effect van fiscale be-
voordeling van regionale netwerken, heeft daar geen enkel raakvlak mee.’

‘Dat is niet echt nieuws,’ zei ik, zo nonchalant mogelijk. ‘Ik veronderstel dat 
jij zelf de krant gaat vertegenwoordigen op het komende congres?’

‘Inderdaad en ik neem Vermeulen mee. Nu niet boos worden, ik weet dat jij 
dat voorheen deed. Ik heb een andere opdracht voor je.’

‘Maar je hebt gister mijn contract beëindigd. Hoe moet ik dat zien?’
Vandamme glimlachte breed. ‘Daar kom ik nu op. Luister goed. Wat ik je nu 

ga zeggen moet geheim blijven.’
Mijn twee vingers raakten mijn lippen even aan.
‘Het is de bedoeling dat je een reeks artikelen gaat schrijven. Je zult je bron-

nen echter niet kunnen noemen. Je verslagen zullen een persoonlijke waarne-
ming betreffen. Als we ze plaatsen zal ik er een hoofdredactionele inleiding 
aan vooraf laten gaan.‘ Hij keek me vorsend aan.

‘Ongebruikelijk.’ Mijn mond was plotseling droog geworden. Werd ik free-
lance geëngageerd?

‘Onze krant is uitgenodigd om verslag te doen van een besloten congres van 
bankiers, topbeleggers en financiële deskundigen in Basel over een paar hot 
topics. Onder strikte voorwaarden. Er is specifiek om jou gevraagd.’

Argwaan bekroop me. Wat was hier gaande? Had hij een andere baan voor 
me gevonden? Nu ja, als het maar goed betaalde...

‘Gevraagd?’ Dat was apart.
‘De partijen in die besprekingen eisen een eed van geheimhouding. Ben je 

daartoe bereid?’
‘Geheimhouding van wat? Dat ik mijn bronnen niet mag noemen is al, nou 

ja, lastig voor een journalist.’
Vandamme stond op en begon te ijsberen. Blijkbaar hinderde hem iets.
‘In deze opdracht gaat het om het verwoorden van de standpunten van één 

of enkele partijen, misschien zonder dat je de andere te spreken kan krijgen.’
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‘Het is een congres, zei je. Daar spreken toch voor- en tegenstanders van 
bepaalde overtuigingen?’ 

Vandamme aarzelde even. ‘Ik heb begrepen dat er een soort beginselenstrijd 
aan de gang is. Ik stel me voor dat je de verschillende standpunten, als die er 
zijn, neutraal weergeeft.’

‘Dus geen hoor en wederhoor? Geen vrije nieuwsgaring? Geen eigen me-
ning? En ook al geen bronvermelding?’

Hij glimlachte aarzelend naar me. Was het gemeend of een pose? 
‘Je zult daar meer dan een persvoorlichter zijn, Jonathan. Er wordt om kri-

tische, intelligente weergaven gevraagd, die onder je eigen naam gepubliceerd 
zullen worden. Na een peer review uiteraard.’

Ik keek hem achterdochtig aan. ‘Dat valt wel te leveren. Wat voor een eed 
wordt er van me verlangd?’ Ik werd in een hoek gedreven. Voor het blok ge-
zet. Aan één kant streelde deze uitverkiezing mijn wankele ego, aan de andere 
kant voorvoelde iets in mij gevaar.

Op dat moment kwam Mireille achter mij langs en legde een papier op de 
tafel. Het was zwaar, rul papier met een stempel in preegdruk en een elegant 
briefhoofd van een internationaal notariskantoor. De tekst was in het Engels 
gesteld. Het was een eenvoudige belofte die uitsluitend betrekking had op het 
congres. Contractbeuk had op staande voet ontslag tot gevolg, met een boete-
beding van 1 miljoen euro. 

‘Wat als ik niets weet te schrijven? Of als mijn artikel afgewezen wordt?’
Vandamme lachte als een boer met kiespijn. ‘Dat klinkt me onwaarschijnlijk 

in de oren. Ik veronderstel dat je dan niet betaald krijgt en ook de onkosten 
zelf zal moeten dragen.’

Rustig, Jonathan. Schrijven lukt me altijd. Daar ligt het probleem niet. Wat 
daar dan wel de oorzaak van mijn stress was zou ik later moeten onderzoeken. 
Er werd nu een antwoord verwacht.

‘Eh, kan ik even naar het toilet?’
‘Ga je gang. Laat je mobiel hier, zolang je niet getekend hebt.’
Ik rilde onwillekeurig, legde mijn twee steunen en toeverlaten op de tafel en 

liep achter Mireille aan, die me de weg wees naar een luxueuze toiletgroep in 
natuursteen en indirect licht. Hoogstwaarschijnlijk camera’s. Er was een sterk 
gevoel dat de brief van vanochtend op dit moment geopend moest worden; 
het was nu crisis. Het sterke gevoel zei me ook dat die brief niet gezien moest 
worden. In mijn binnenzak wist ik de envelop met mijn vinger te openen. Op 
de vloer knielend strikte ik mijn veters. Mijn lichaam schermde de brief af 
voor de fish-eye camera bij de deur.

Het papier bevatte een met de hand geschreven url. Het briefhoofd vermeld-
de geen adresgegevens, er stond alleen bovenaan geprint: Eco-Positivism. Ik 
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prentte de url in mijn geheugen, deed de brief terug in mijn binnenzak en liep 
de gang op. Over synchroniciteit gesproken, dit kon toch geen toeval zijn? 
Vier verrassingen op één dag. A, het gesprek met Anton over mijn onderzoek 
voor een boek over ecologie en economie, B, mijn werk vannacht om de voor-
delen te beschrijven van regionale netwerken, C, een briefje met als briefhoofd 
Eco-Positivism, een titel die niet zou misstaan als titel voor mijn boek, en D, 
ik word als waarnemer uitgezonden naar het centrum van de wereldmacht. 

Wereldmacht? Waarom die gedachte? Omdat de Bank der Banken, de BIS, 
in Basel gevestigd is? Op het drielandenpunt Duitsland, Frankrijk en Zwitser-
land? Maar net in het financiële bolwerk Zwitserland, dat zorgvuldig buiten 
Wereld Oorlog I, de beurskrach van 1929, Wereld Oorlog II, de NAVO, de EU 
en de crisis van 2008 is gehouden...

Ik wandelde terug en ging tegenover Vandamme zitten.
‘Zo. Het is niet echt prettig, al die restricties en geheimhouding, maar de 

opdracht maakt me vreselijk nieuwsgierig. Je weet dat ik daar geen weerstand 
aan kan bieden.’

‘Dat is met mij al hetzelfde, Jonathan.’ Het leek of hij het meende. ‘Ik weet 
niet meer dan jij. Ik heb echter de stellige opinie dat je met baanbrekend 
nieuws zal komen.’

De manipulator! Toch, hij is ook een man van het vak. Dubbel gevaarlijk 
dus, zeker voor laffe lieden als meneer Fonck.

Ik tekende de eedverklaring. Vandamme en Mireille tekenden als getuigen. 
Drs. Fonck, freelance journalist tegen wil en dank, was nu met een tijdelijk 
contract opnieuw aan de Economic Review verbonden.

‘Zo, tijd voor wat sterkers.’ Vandamme haalde flessen en glazen uit een kast. 
‘Whisky?’ 

Ik zag het merk en knikte.
‘Proficiat, Jonathan. Ik ben blij dat ik me niet in jou vergist heb. Het is een 

precaire zaak.’
‘Je bedoelt, als ik geweigerd had?’
Hij glimlachte. ‘Je hebt niet eens naar de emolumenten gevraagd.’
Iets in mij wilde niet weten wat de gevolgen van een weigering van mijn 

kant zouden zijn geweest. Een andere subpersoonlijkheid van mij wilde dat 
juist wel weten. Het was echter beter om de vraag voor mezelf te houden. ‘Heb 
ik mezelf nu in de vingers gesneden door niet te onderhandelen?’

Hij schudde zijn hoofd. ‘Integendeel. Jouw spontane loyaliteit zal je te zijner 
tijd meer bewegingsvrijheid opleveren dan als ik je met geld had moeten over-
halen. Ook financieel zal je er geen spijt van hebben.’

Ja, er stond niets in de getekende verklaring over honorarium, alleen dat de 
onkosten voor rekening van de krant waren.
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‘Hoe nu verder? Wat wordt er van mij verwacht?’
Hij reikte me mijn persoonlijke mobiel aan. ‘Ik weet het niet, Jonathan. Al-

leen dit: blijf de komende dagen thuis, er zullen je dingen worden gebracht die 
je nodig gaat hebben. Wij hebben een lijst gekregen, waar Mireille voor gaat 
zorgen. Je credit card is nog geldig, maar wees voorzichtig met het maken van 
kosten buiten de door de krant gefiatteerde, alsjeblieft. Je krijgt een nieuwe 
iphone voor je zakelijke communicatie in plaats van de oude, die ik hier houd. 
Ik laat de opgeslagen nummers overzetten.’

Beneden in het redactielokaal ging ik op mijn werkplek zitten en zocht een 
paar dingen op. Het was vrijdagmiddag, nog even naar de borrel?

Neuteboom was afgeladen, achterin werd het rookverbod zoals gebruikelijk 
straal genegeerd. De walm sloeg me tegemoet. Ik had er bijna meteen spijt 
van te zijn gekomen. Niet gaan had echter vast meer roddel veroorzaakt, ge-
menere. 

‘Jonathan! Toch gekomen?’
Jitske, onze bescheiden Ruslandwatcher, kwam met haar echtgenoot naast 

me staan, greep het volle pilsglas uit diens hand en gaf het aan mij. Ze was be-
vriend met mijn ex-to be, die voorheen ook vaak van de partij was op vrijdag. 
Haar atelier was hier niet ver vandaan. 

‘Ik sprak Eveline laatst. Ze is reuze opgelucht dat jullie scheiding geen vecht-
scheiding is geworden.’

Ik trok met mijn schouders. Jitske was dan wel bescheiden in haar artikelen, 
in persoonlijke zaken was ze heel direct. De rest van de redactie was te laf om 
me aan te durven spreken. Of was ik onbenaderbaar? De meest geciteerde 
economie journalist? Hadden ze verwacht dat ik ontslagen zou worden? 

Buiten tikte ik de url uit de brief op mijn eigen iphone. Page not found. Op 
weg het station zat me dat nog het meeste dwars.
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5  Generatiekloof

De onverwachte vrije dagen waren een geschenk na de stress van de afgelopen 
tijd. Er was tijd om ongehaast langs het strand te kunnen wandelen met mijn 
zoons. We spraken over hun studie, sport, de scheiding, roddelden over hun 
mama en bespraken hun toekomstplannen. Ik wilde hen niet lastig vallen met 
mijn financiële zorgen, maar hun interesse voor dure opleidingen maakten 
die niet kleiner.

Bij het onvermijdelijke bier met chips begon Vic, de oudste: ‘Pa...’ Als hij zo 
begon was er iets ernstigs aan de hand.

‘Lodi en ik willen graag onze master in Londen doen. Je vertelde vanmiddag 
dat je niet ontslagen bent en misschien meer gaat verdienen. Zit er voor ons 
ook wat in?’

‘Ik denk het. Ik wil graag eerst weten wat jullie motieven zijn.’
Lodi viel zijn broer bij. ‘Pa, wij zijn van de Millennium generatie. Wij be-

schouwen de maatschappij als tamelijk verrot, verkokerd en patriarchaal, 
maar we willen ons voordeel ermee doen. Het is een rat race, dat hebben we al 
op school ontdekt. We zijn er goed in. We behoren tot de besten.’

Ik wist niet wat ik hoorde. Blijkbaar was dat op mijn gezicht af te lezen, want 
Vic begon te lachen. ‘Dat wist je niet, hè?’

Ik schudde mijn hoofd. 
‘Je was er niet zo vaak, pa. We moesten alles zelf doen.’ 
‘Ook mam was altijd met haar eigen ding bezig,’ vulde Lodi aan.
‘Ook nu? Ik bedoel, toen ik nog thuis woonde was Eveline zo... zo kwaad op 

me...’ Ik kon niet verder praten. 
De jongens zagen me zwijgend aan.
‘Je hebt het nog steeds niet door, hè?’ vroeg Vic. ‘Altijd met je werk bezig. 

Wanneer heb je voor het laatst gelachen? Of met mam gezoend?’
‘Toen we klein waren deed je vaak spelletjes met ons,’ mijmerde Lodi, die 

niet zo aangeslagen was als zijn broer. ‘Scrabble, en Kolonisten en Monopoly. 
Later gingen we schaken en dammen. Weet je nog, Vic? Met Kolonisten speel-
den we vaak stiekem samen tegen pa. Die verloor altijd.’

Vic’s gezicht verzachtte. ‘Ja, dat was leuk. Met Monopoly lukte dat meestal 
niet. Dat won hij bijna altijd. Hij was genadeloos, weet ik nog.’

‘Met Scrabble ook.’
‘Spelen met woordjes, hè? Je wordt nog steeds per woord betaald, niet?’
Dat was een gemene. Niet helemaal correct, maar in essentie waar.
‘Pap hielp best wel veel,’ vergoelijkte Lodi. ‘Met schaken en dammen moch-

ten we altijd twee zetten terug doen om een betere positie te krijgen.’
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‘Dat is zo,’ erkende Vic. ‘Het heeft mij in ieder geval geleerd om meerdere 
zetten vooruit te denken.’ Hij moest lachen. ‘Zo heb ik Annabel weten te ver-
sieren, weet je nog? Eerst denken, dan doen. Ja, dat hebben we wel van je 
geleerd.’

Het gesprek deed me goed, al was het soms pijnlijk. 
‘Ik weet zo weinig van jullie tijd op school. Je hebt het gym in zes jaar ge-

daan, Lodi. Dat ging toch van een leien dakje?’
‘Ik had goede leraren en Vic maakte het gezellig thuis als hij van zijn werk 

kwam. Je wilt niet weten wat we hebben uitgespookt samen.’
‘Het rook af en toe wel erg naar wiet.’
Ze keken elkaar aan en grijnsden.
‘En ik heb het aan Lodi te danken dat ik alsnog vwo heb kunnen doen,’ zei 

Vic terwijl hij zijn arm om zijn broer sloeg.
‘Ook een beetje aan mam.’
‘Hoe is het nu thuis?’ vroeg ik gauw om niet nog pijnlijker geraakt te wor-

den.
‘Je bent nog niet zolang weg,’ zei Vic. ‘Ik bedoel, we wonen nog thuis, maar 

onze levens hebben niet meer zoveel gemeen.’ Hij lachte een beetje bitter. ‘We 
eten zelden thuis. Mam doet nog wel onze was.’

‘Ze is gewoon bang dat we die ouwe wasmachine in de vernieling draaien,’ 
vulde Lodi aan.

Ik had nog veel in te halen met de jongens.

De volgende ochtend wandelden we langs de eblijn naar Egmond, waar we 
koffie dronken.

‘Wat is zo anders aan jullie leven als student dan de tijd dat ik studeerde?’
‘Optimisme.’
Ik keek Vic verbaasd aan.
‘De wereld ziet er voor jongeren helemaal niet zo leuk uit, pa. Het lijkt wel 

aardig, al die speeltjes. We hebben ze allemaal uit en te na geprobeerd, maar 
als je door krijgt waar het om draait is het altijd winnen, winnen, winnen. The 
winner takes all. Wat er over blijft is een slavenbevolking van losers op een 
uitgewoonde planeet.’

Hij had nog nooit zo bitter geklonken. Hij voelde mijn bewondering en 
lachte een scheef lachje. ‘Had je niet gedacht, hè?’

‘Je hebt het nu al door. Dat wijst op een scherpe blik.’
‘Vooral Lodi, hoor.’
Die grijnsde naar mij. ‘Ik wilde altijd winnen. Tot ik zag wat het met Vic 

deed. We hebben toen afgesproken dat we samen gingen werken om het an-
ders te doen. Vic heeft meer gevoel dan ik.’
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‘Anders dan wat?’
‘Iedereen is verslaafd,’ antwoordde Vic in een natuurlijke samenspraak met 

zijn broer. ‘Dat waren wij ook. Aan games, porno, coke, xtc. En al die shit op 
je smartphone. Dat willen we niet meer. Dat is allemaal schijnvertoning. Alles 
gaat zo naar de kloten. Als je de jongens hoort over seks, het is puur egoïstisch 
gebeuk. Het lijkt wel of niemand meer zichzelf is. Gevoel heeft. Mens is.’

‘En dat hebben jullie al op je twintigste en tweeëntwintigste ontdekt. Ik ben 
heugelijk verbaasd.’

‘Weer zo’n antieke opmerking.’
‘Spelen met taal heb ik altijd leuk gevonden. Maar waar ik wel nieuwsgierig 

naar ben is wat jullie van plan zijn.’
‘We hebben een strategie uitgezet om de beste opleidingen te doen waar we 

terecht kunnen met onze ratings. Daar bouwen we een netwerk op van men-
sen die een beetje denken zoals wij. Zo hopen we werk te vinden waar wij en 
andere mensen verder mee komen.’

‘Is dat ook je werkelijke wens?’
Lodi sloeg zijn ogen neer. ‘Ik had graag astronomie gedaan, maar dan had 

ik Vic moeten achterlaten.’
‘Vond jij dat goed, Vic?’
‘Natuurlijk niet. We hebben elkaar gevonden in dat we iets voor de planeet 

willen doen en dat we het nepnieuws willen tegengaan.’
‘Hoe bedoel je?’
‘Al die shit en schijnheiligheid, al die valse accounts op Facebook. Het 

nieuws, bijna over de hele wereld is dat gemanipuleerd, gekocht. Het klopt 
bijna nooit.’

‘Hoe weet je dat?’
‘Er heerst een cyberwar op internet, pa. Zogenaamd alternatief nieuws ver-

sus werkelijk nieuws van achter de schermen.’
‘Daar zitten jullie in?’
Ze knikten triomfantelijk.
‘Pa,’ zei Lodi, ‘jij schrijft al heel ons leven voor Economic Review. Over eco-

nomie. Al die economen zijn bezig met hoe het werkt en niemand ziet dat het 
alleen om geld en macht gaat. Wij zien al die zogenaamde wetenschappers als 
het ware in het afval graaien van de grote jongens, om te kijken of ze er iets 
van snappen. Terwijl het zo duidelijk is. Meer, meer, meer. Hoe meer geld ze 
scheppen, hoe meer ze ervan opscheppen. En uiteindelijk beslissen maar een 
paar buitenaardsen over wat de wereld mag doen.’

Ik keek hen verbluft aan. ‘Is dat jullie wereldbeeld?’
‘Jij studeerde in de tachtiger jaren. Toen zag de wereld er heel anders uit.’
‘Dat mag wel wezen, maar er was wel net een enorme crisis...’
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‘Bulshit, pa.’ Lodi werd fel. ‘Je weet niet wat je zegt. Jij kon gewoon naar 
school, ging studeren en kreeg meteen een baan. Dat heb ik je vaak genoeg 
horen vertellen.’

‘Maar jullie hebben toch ook banen?’
‘Slavenwerk, pa. We hebben kutbaantjes bij een helpdesk of een callcentre. 

Omdat jij en mam onze studie niet helemaal kunnen betalen. Het is vechten, 
pa, om bij de besten te blijven horen die verder kunnen.’

‘Is de competitie zo erg?’
‘Precies. Dat is het verschil met jouw tijd. Als onze ratings, social profile en 

cv achterblijven, vallen we af,’ legde Vic uit.
‘Dat was in mijn tijd ook al. Alleen de besten en de kontlikkers maakten car-

rière. Ik kon goed schrijven en werd bij de krant aangenomen. Dat was mijn 
geluk. Maar of je dat nu een carrière kan noemen...’

‘Je bent toch de topjournalist daar?’
Het was niet het moment om het over mijn aanvankelijke ontslag, mijn twij-

fels en onzekere toekomst te hebben.
‘We vinden je een brave man, pa, die brave artikelen schrijft voor de geves-

tigde orde.’
‘Wat willen jullie dan? Ik bedoel, ik heb begrepen dat jullie strebers zijn 

geworden, dat jullie je best doen om met kop en schouders boven de anderen 
uit te komen. Met welk doel? Veel geld verdienen in die gevestigde orde? Auto, 
huis, vrouw, kinderen, vakanties?’

‘In eerste instantie wel geldverdienen,’ gaf Vic toe. ‘Tegelijk willen we kri-
tisch bezig blijven. Maar onder de radar, zoals dat heet. En met een huis, een 
vrouw, kinderen en zo zouden we direct worden ingepalmd en vastgenageld 
met schulden.’

‘Is er een wetenschappelijke carrière die jullie alletwee kunnen doen?’
‘Voor mij niet,’ zei Vic. ‘Ik ben niet briljant genoeg. Lodi wel.’
‘Lodi?’
‘Ach,’ zei die met een schouderophalen. ‘We zien wel. Kwestie van de juiste 

mensen opzoeken. Zover ben ik nog niet.’
‘Ik zal jullie helpen waar ik kan, jongens. Eerst zeker weten dat ik meer ga 

verdienen, voor die tijd kan ik geen toezeggingen doen.’
‘Dat is al meer dan waarop we hoopten.’
We namen de bus terug. In een betere stemming dan de laatste dagen nam 

ik bij de weg afscheid van de jongens en keek hen na op hun mountainbikes. 
De ze zelf bij elkaar hadden gespaard.

De maandagochtend begon met de aflevering van een pakje door een koe-
riersbedrijf. Tegelijk kwam een app binnen van Mireille, met instructies. Het 
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pakje bevatte een nieuwe iphone. Er moesten een aantal data op ingevoerd 
worden, ik moest het altijd opgeladen bij me dragen. Vermoedelijk zat het ap-
paraat vol met spy-ware om met GPS mijn bewegingen te volgen, op te nemen 
met wie ik omging, wat er gezegd werd en dergelijke. 

Bij de koffie kwam een reservering binnen voor de ICE International naar 
Basel, voor de volgende morgen. Ik bevestigde de reservering op mijn compu-
ter en betaalde met de credit card van de krant. Prompt kwam er een reserve-
ring binnen voor een hotelsuite in Basel. 

Een andere koerier leverde een pakket af dat een nieuwe MacBook Air be-
vatte. Weer een app: een afspraak met een kleermaker in Basel, tijd nader 
overeen te komen. Kennelijk zou ik daar in hogere kringen gaan verkeren, 
waar maatkleding een eerste vereiste is. 

De laptop had een transparante teksttape onder het toetsenbord: “Wifi & 
Bluetooth verwijderd”. Ontoegankelijk dus voor hackers. Dat was wel zo ple-
zierig. Internet was af en toe een soort marktplaats voor geclassificeerde in-
formatie. Als je wist te zoeken kon je zelfs terechtkomen in heuse cyberwar 
situaties. Mijn jarenlange argwaan jegens de producten van Steve Jobs werd 
die maandag opgerakeld. Apple stopte volgens sommigen veel meer spyware 
in hun apparaten dan je vermoedde. 

Het bleef hier bij. Ik keek naar een film op de tv en ging vroeg slapen.
Midden in de nacht werd ik met kloppend hart wakker, weer uit een nare 

droom. Er was geen herinnering aan, alleen een intens gevoel van doodgaan. 
Maar ik wist niet of het om mij of om iemand anders ging. Iemand anders die 
ik zou liefhebben. Slapen durfde ik niet meer. Het werd een strandwandeling. 
Was ik het soms zelf die ik zou moeten gaan liefhebben?

Ik nam de eerste bus naar het stationnetje. De sprinter naar Amsterdam 
sloot mooi aan. Aan mijn bureau op de nog verlaten redactie beving me een 
aarzeling. Beter om nu niets meer via internet of telefonisch te doen. Het werd 
een met de hand geschreven brief aan Eveline dat ik voor een opdracht een 
tijdje in Basel was en in welk hotel. Back to the basics van communicatie. In 
een PS vroeg ik haar om het ook aan Anton te melden. Beter dat een paar 
mensen het wisten. 

De tram bracht me vanaf kantoor terug naar het station. Het noodlottige 
gevoel weg te zinken in misère bleef op de achtergrond zeuren, ondanks twee 
tabletjes en een pufje Rescue spray tegen de zenuwen. 

De treinreis was lang en saai, ondanks de hoge snelheid. Los van Amster-
dam, op dit moment toch het toneel van twee ongelukkige liaisons, met Eve-
line en met de onzekere positie bij de krant, begon ik me in te stellen op mijn 
opdracht. Verslag doen van min of meer geheime besprekingen was me op 
het lijf geschreven. Vooral omdat ik me zo goed kon voegen naar de eisen 
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en geboden van de geïnterviewden. Was dat nu een pre, of was ik gewoon laf? 
Het was niet moeilijk te raden wat de jongens ervan zouden vinden.

Basel vergastte me op mooi weer. Geen probleem dus om naar het hotel te 
gaan lopen, een kostuumtas aan mijn schouder en een rolkoffer aan de hand. 
De lange treinreis had mijn conditie geen goed gedaan. Brak. En een beetje 
bang. De eed op Vandamme’s kantoor betekende dat er altijd iets dreigde, bij 
alles wat ik deed.

De bestemming van mijn reis per bus, tram, trein en te voet was een deftig 
hotel in een 19e eeuws pand aan een rustige laan. Niet extravagant, luxe of 
posh, gewoon een ouderwets chique hotel voor de lower upper class die niet 
wilde opvallen. Mijn suite was aan de achterkant. Het voelde meteen als thuis, 
ik richtte me een beetje in en las de kranten die er klaar lagen. Het leek me 
wijzer om in het hotel te blijven dineren. 

Mijn nieuwe laptop bleek alleen een tekstverwerkingsprogramma te bevat-
ten. Niet eens een patience spelletje. Ook de tv mocht me niet boeien. De 
raadselachtige url durfde ik zelfs niet op mijn oude mobiel te zoeken. Daar 
zat ik dan. Nog geen negen uur en niets te doen. Een fysiek gevoel van ver-
vreemding begon me te bekruipen. Was dit wel echt? Alle keren, en dat waren 
er heel wat, dat ik in het buitenland alleen in een hotel had gezeten, was dat 
mijn eigen initiatief geweest. Om iemand te interviewen, een symposium bij 
te wonen, mensen op te zoeken. Het leek er nu op of degene die mijn touwtjes 
bediende naar huis was gegaan, zodat ik als een willoze marionet tot morgen 
slap in een hoek moest blijven liggen. 

Denk na, Fonckie! Laat die flesjes in de koelkast met rust, neem desnoods 
een pilletje. Denk na, wat wordt er van me verwacht? Waar ben ik zo goed in 
dat ze zoveel moeite voor me doen? Een afspraak met een kleermaker, zoiets 
verzin je toch niet?

Het werd uiteindelijk toch een oxazepam. Het gevoel van verlorenheid bleef 
echter toen de spanning zakte. De slaap wilde niet komen. Beelden van vroe-
ger doemden op. Waar was het huwelijk met Eveline fout gelopen? Was ik 
altijd zo met mijn hoofd bezig geweest? Wat wist ik eigenlijk van het leven van 
mijn zoons? Het leek erop dat het jarenlang weggedrukte gevoel me nu aan 
het inhalen was. Met de angst die er tegelijk mee achtergehouden was.

Bij het ontbijt de volgende ochtend werd me een visitekaartje overhandigd. 
De kleermaker. Achterop stond 14.00. Een wandeling van enkele uren bracht 
enige rust. Een mistroostig gevoel bleef achter. Het besef gefaald te hebben als 
persoon bleef branden. Mijn betrekkelijke succes als journalist bracht daar 
geen verandering in. Het leken wel twee persoonlijkheden: de vakman aan de 
ene kant en een onbeholpen, angstige twijfelaar aan de andere.
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6  Sprong in het diepe

Na een lunch in een bistrootje werd mij bij de kleermaker een donker pak 
aangemeten. Het zat als gegoten. Dus daarvoor had Mireille mijn maten opge-
nomen. Het driedelig kostuum kwam compleet met ondergoed, sokken, das-
sen en op maat gesneden overhemden. Dat beloofde wat. Bij mijn vraag hoe 
het zat met schoeisel werden er schoenendozen aangedragen. Na veel passen, 
schudden van wijze hoofden en nog meer dozen kregen een paar schoenen de 
goedkeuring van de maestro. De nieuwe outfit zou op tijd in het hotel worden 
afgeleverd.

Na betaling van het buitensporige bedrag met de credit card van de krant, 
werd me een envelop overhandigd. Een keurig geprinte uitnodiging voor de 
opening van het congres, deze avond. De secretaris die ondertekend had was 
me onbekend, terwijl de namen van de meeste financiële kopstukken en hun 
naaste medewerkers toch bijna wekelijks over mijn scherm paradeerden. Bij 
het herlezen viel het me op dat de uitnodiging wel heel summier was: een di-
ner en een plenaire openingsessie. Geen programma, geen sprekers, zelfs geen 
adres van de organiserende club.

Pas op de terugwandeling naar het hotel verbaasde ik me er over dat al mijn 
gangen blijkbaar bekend waren: de uitnodiging was me door de kleermaker 
overhandigd!

Bij de kapper viel me de inactieve url in. Omdat ik vermoedde dat mijn ac-
tiviteiten op internet gevolgd werden, was een nieuwe ID nodig. 

Daar was makkelijk aan te komen. In een telefoonwinkel kocht ik een tablet 
zonder abonnement en betaalde contant. Veel contant geld was standaard bij 
mijn reizen, voor uitgaven die de krant niet hoefde te weten. Niet veel later zat 
ik in een café mijn nieuwe poort tot het internet te configureren. Het gebruik 
van de wifi van het café waarborgde anonimiteit.

De url was geactiveerd! 
>YOUR NAME?<
Na het intikken van mijn naam verscheen een enkele regel met knoppen 

YES en NO: >Do you want to know more about your past and future?<
>YES< 
>Do you want to know more about who you are in reality?<
>YES< 
>Which reality you prefer?<
Uit de twee mogelijkheden >linear< and >non-linear< koos ik de tweede.
>Please write 10 numbers down (0-9) in the field below, just as you like it, 

and click SEND<
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Ik typte intuïtief tien cijfers en tikte op verzenden.
>Thank you. We will be back to you soon.<
Het scherm werd even zwart, waarna het logo van het tablet terugkwam. 

Wat zou er te zien zijn geweest bij de keuze >linear<? Waarschijnlijk niks. Ik 
probeerde de url nog eens. 

>Inactive< 
Knap staaltje van programmeren, zo’n persoonlijke website die reageert op 

de aanvrager.
Zonder een idee te hebben wat het allemaal te betekenen had, woelde een 

verwachtingsvolle opwinding in mijn buik. Dat was een goed teken. Mijn li-
chaam en geest werkten eindelijk samen in een weten dat er een portaal ge-
opend was dat specifiek voor mij bestemd was.

Terug in mijn suite veranderde de spanning in mijn lijf in nervositeit. Gauw 
een pilletje. Vanavond ging het gebeuren.

Er werd geklopt. Een aantrekkelijke vrouw in hoteluniform reikte me glim-
lachend een kostuumtas aan en een leren valies. Ik pakte ze aan, onze vingers 
raakten elkaar. De impuls schoot door me heen om haar binnen te vragen. Ze 
had het waarschijnlijk opgemerkt, haar glimlach leek nog breder te worden. 
Een seconde lang stonden we elkaar aan te kijken.

‘Your new suit, sir,’ zei ze met een Duits accent. ‘Your taxi will be waiting at 
half past seven.’

‘Grazie,’ mompelde ik, van de consternatie in een nog andere taal schietend. 
‘Danke sehr.’

Ze liep heupwiegend naar de lift. Uitnodigend? 
De nieuwe kleren zaten me als een tweede huid en maakten een ander mens 

van me. Dit was bewust zo gearrangeerd. Door me vlak voor de eerste ont-
moeting het uniform van de senior bankier aan te laten trekken werd mijn 
persoon als het ware ingelijfd. Letterlijk, mijn lijf werd ritueel ingebed in het 
corporate lichaam van de financiële wereldtop. Exclusief, veeleisend, absoluut 
loyaal. In de spiegel, in de lineaire tijd, stond daar de tot in de puntjes ver-
zorgde topjournalist die verwacht werd. 

Ik herkende mezelf er echter niet in. Mijn ‘zelf ’ had zijn cijfercode just in 
time verzonden. Er was een arrogant deel van me dat zich gestreeld voelde en 
er was een klein jongetje in me dat radeloos zocht waar de uitgang was. Een 
pufje Rescue Remedy moest een opkomende faalangst onderdrukken.

De opening van het congres vond plaats in een kasteel buiten de stad. De taxi 
was vroeg en ik stond het gebeuren vanonder een boom aan te kijken. Het 
voorterrein liep langzaam vol met dure auto’s, de meeste met chauffeur. En-
kele gasten reden zelf, dat waren de sportwagens. Dat betekende dat veel gas-
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ten uit de buurt kwamen. BIS? Taxi’s zetten passagiers af. Op een gazon in het 
park landde een kleine helikopter naast eentje die er al stond. Een bediende 
haalde de passagier met een elektrisch golfkarretje op. Een oudere man met 
een ijzeren gelaatsuitdrukking stapte voor het bordes uit, verwelkomd door 
enkele heren.

Mijn gevoeligheid was aanmerkelijk hoger dan normaal. Vermoedelijk door 
mijn geladen spanning, hoewel er zich ook iets net buiten mijn waarnemings-
veld afspeelde, alsof het van buiten kwam. Wat er zich voor mijn ogen afspeel-
de leek een toneelspel, vergeleken met wat zich onder de oppervlakte roerde. 
Zo was het zonneklaar voor me dat de passagier van de andere helikopter, 
die al binnen was, de antagonist van de net gearriveerde man was. Het leek 
wel of het netwerk van deze toplieden zichtbaar vibreerde, hier en daar zelfs 
knetterde. Er speelde zich onder de fysiek zichtbare, deftige verschijning veel 
af dat de spelers niet aan het licht wilden blootstellen. Daarvoor moest je hen 
leren kennen, en daarvoor waren persoonlijke gesprekjes en onderonsjes het 
middel.

Een bekende van me kwam in beeld toen enkele mannen naar het bordes 
liepen. Naast bankier was hij hoogleraar aan Harvard. Een geniale man, le-
vendig, aimabel, gefascineerd door de haute finance en, mede dankzij zijn 
gefortuneerde New England familie, van jongs af aan werkzaam in de geld-
wereld. Hij stond met een mooie vrouw te praten. Bij nader inzien stond hij 
te pronken, zoals een doffer een duif probeert te verleiden. Een mooi moment 
om te storen. In de rol die me aangemeten was durfde ik het wel aan.

‘George! I knew you would be here,’ zei ik zachtjes achter zijn rug. 
Zonder zijn blik van de vrouw af te wenden haalde hij me bij mijn arm naar 

voren. Die man was niet van zijn stuk te brengen. ‘Jonathan!’ Nu keek hij me 
wel aan. ‘Let me introduce you to a wonderful lady, Miss Blaustein.’ 

We drukten handen, de hare had een krachtige greep. Tennis. Blaustein. Een 
van de oude bankierfamilies aan de overkant. Ook aan deze kant, trouwens. 
Hun geschiedenis ging terug tot de verwarde eeuwen van de Italiaanse Re-
naissance. De haren op mijn rug waren overeind gaan staan, als bij een kat.

‘Jonathan is the surprise of this party. He will write about us, what we think, 
how we act and what we should mean to the world.’

Ik zag haar ogen zich even verwijden. Schrik? Interesse? 
‘It is wonderful to be choosen,’ antwoordde ik “bescheiden”. ‘So many excel-

lent journalists, writers and scientists would have given anything to be here 
and what happens: a not very famous journalist from Holland gets the invi-
tation.’

‘The choice was well considered,’ lachte George. Hij bedoelde natuurlijk dat 
hij mij had voorgedragen en dat de factie die hij vertegenwoordigde nipt had 
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gewonnen. ‘And I know your new boss.’ Het was goed om te weten via welke 
machinaties ik hier was beland.

‘So you will expose us,’ glimlachte de vrouw. ‘By the way, you may call me 
Esther.’ Ik wist mijn verbazing te verbergen, dat zou wel heel onbeleefd zijn 
geweest. Waarom zei ze dat? Alleen omdat George me had voorgedragen? In 
ieder geval waren er vanavond twee mij welgezinden. Waaraan de vriendelijk-
heid van Miss Blaustein te danken was... ik hoopte daar nog achter te komen. 

‘Thank you! So it seems. It will be balancing on the edge of what could be 
helpful and what could be destructive.’

‘Helpful to whom?’ In haar donkere ogen stond twijfel.
‘Balanced. I mean, what I will write should first of all be helpful to under-

standing. That starts with understanding oneself, one’s own position, motiva-
tion, worldview. Values. From that... beacon, I would say, one can reach out to 
try to understand the other. Others.’

Ze legde een slanke hand op mijn arm. ‘In that I can support you, master 
Jonathan Fonck. It is my greatest wish.’

Een oogopslag van George, in de richting van een gezamenlijke kennis. Be-
grijpelijk. Hij vond het wel welletjes.

‘Will you excuse me now, Esther? I just broke in into the conversation you 
have with George.’

Ze glimlachte en knikte. ‘See you later.’
Dat klonk als een belofte!
De gezamenlijke kennis, Mick, was een al wat oudere whizzkid uit de City. 

Hij leefde in een absurd hoog tempo, dat hij volhield dankzij uitgelezen bio-
logisch krachtvoer, hardlopen, speed en cocaïne. Collega’s beschouwden hem 
als een tovenaar met virtual reality en dataoverdracht in nanoseconden. Ik 
had niet lang geleden een vraaggesprek met hem gedaan over bitcoins. Het 
meeste wat hij mij toevertrouwd had was niet publiceerbaar, voor zover ik het 
had kunnen begrijpen. Toch was het een spraakmakend artikel geworden en 
in enkele Britse en Amerikaanse magazines verschenen. De Financial Times 
en mijn eigen krant hadden het geweigerd. 

‘Hey man, what are YOU doing here?’ was zijn autistische begroeting. ‘Snea-
king out some secrets?’

Hij sloeg de spijker op zijn kop. ‘Do you have some?’
‘I told you already too much,’ bromde hij. ‘Happily you kept most of it for 

yourself. Are you a millionaire already?’
‘Money is not the thing I am after.’ Dat was een understatement. Ik was ge-

woon veel te bang om het kleine beetje dat ik had te vergokken.
‘What then? Power?’
‘The secrets of it. Not the thing itself.’
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‘Structures,’ mompelde hij. ‘Statistic behavings. Panic and false trust. Hu-
mans are difficult.’

‘You like bits and bytes more?’
‘Blockchains, man, that’s the future. No need to trust people anymore.’
‘That was what I wrote.’
‘See you.’ En weg was hij. Dat deed hij nou altijd: een raadselachtige opmer-

king maken en dan plotseling verdwijnen. Je knipperde met je ogen en hij was 
onzichtbaar geworden. Zou hij gelijk krijgen? 

Deze twee ontmoetingen gaven me in ieder geval een beetje houvast. Er 
waren zo te zien geen andere journalisten. Nu was mijn verschijning ook niet 
bepaald herkenbaar als die van een persmuskiet, maar collega’s waren meestal 
al van grote afstand aan de hand van hun gedrag thuis te brengen. Vreemd. 
Geen fotografen, geen tv camera’s. Wel security; gewapend zelfs. Ik was goed 
in het de kat uit de boom kijken en in persoonlijke ontmoetingen, maar dit 
congres gaf me de riedels. Ik had het idee dat iedereen tersluiks naar me keek 
als ik even niet oplette, zo van: ken jij die man? Wat doet die snuiter hier?

Een klokje in één van de torens klepte. De gasten zetten hun glazen op bla-
den die kelners gedienstig ophielden en kuierden keuvelend naar binnen. 
Keurig geklede Dirndl leidden ons naar plaatsen aan de immense cirkelvor-
mige tafel, waar sierlijke naamplaatjes bij elk couvert stonden. Er waren veel 
meer mannen dan vrouwen. Kennelijk was het niet de bedoeling geweest dat 
er partners werden meegenomen. Een vrouw als Esther Blaustein was duide-
lijk op persoonlijke titel aanwezig. 

Ik nam mijn plaats in, benieuwd wie mijn buren zouden zijn. De namen 
zeiden me niets. Ze waren wel reflexmatig in mijn geheugen ingeprent; namen 
waren voor mij een who is who database.

Tot mijn verrassing kwam Esther Blaustein naast me zitten. Een Dirndl ver-
wisselde de naambordjes.

‘I want to sit next to you,’ fluisterde ze. Ik wist even niet hoe ik moest re-
ageren. Ze vestigde met haar actie alle blikken op mijn persoon en dat was 
helemaal niet prettig. De achtergrond is voor een waarnemer veel aangenamer 
dan voor het voetlicht te verkeren als waargenomene. Al was de vrouw in 
kwestie nog zo adembenemend. 

‘Why? Because I am new here?’ Wat zei ik nou weer?!
‘Don’t be so impolite. Sure, that too. This whole charade is to impress you.’ 

Ze grijnsde naar me. Even was ze een ondeugend schoolmeisje. Mijn weer-
stand smolt. Een vrouw met heel verschillende subpersoonlijkheden. Span-
nend en gevaarlijk. Dat ze naast me wilde zitten alarmeerde me meer dan dat 
ik geflatteerd was. 

‘Well, you do impress me.’
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Ze glimlachte hartveroverend.
‘I mean, as a woman.’ Fonckie, flapuit, pas op!
‘Are you married?’
‘I was. Two studying sons. Nice boys.’
Ze legde, voor de tweede maal, haar gehandschoende hand op mijn arm. ‘I 

will be your lady, tonight.’
Bedoelde dat ze mijn tafeldame zou zijn, of was het een belofte voor na 

het diner? Het concept van het dubbelzinnige understatement zat ingeweven 
in de Engelse taal. Voor mijn gemoedsrust was het beter om niet naast mijn 
schoenen te gaan lopen. Ze bedoelde uiteraard alleen deze openingsceremo-
nie. Dat ze naast me ging zitten was vooral bedoeld als een uitdaging. Al die 
mannen rond de tafel waren volgens mij nu bijna hoorbaar aan het denken: 
wat heeft die kerel dat wij niet hebben?

Het diner was, culinair gezien, een stereotype van vorm zonder veel inhoud. 
Mooi opgemaakt, vrij gewoon van smaak. Ook dat was doelbewust gearran-
geerd, vermoedde ik. We waren hier niet om te genieten van eten, we waren 
hier om… ja, om indruk te maken? Ik was me meer bewust van de in strak 
zijde gehulde vrouw naast me dan van hetgeen ik werktuigelijk naar binnen 
werkte. De wijnen waren daarentegen goddelijk. 

Ze had veel te vertellen aan haar buurman rechts en aan mijn buurman 
links, waarbij ze onder het tafellaken ongegeneerd tegen mijn been leunde. Ik 
verstijfde elke keer dat ze me aanraakte. Het enige dat onaangeroerd bleef was 
nu juist wat dan stijf zou moeten worden...

Opeens, zo tegen het dessert, veranderde de atmosfeer. De small talk ging 
naadloos over in, even achteloos verwoorde, uitwisseling van standpunten, 
overwegingen en roddel. Helaas was het onmogelijk om elk gesprek aan tafel 
te beluisteren. Ik moest genoegen nemen met de gesprekken waar Esther het 
centrum van vormde. Dat gaf al zoveel te denken, dat ik al gauw vergat dat er 
nog veertig topmensen vol geheimen zaten. 

De spitsvondigheden en als hilarisch bedoelde opmerkingen die naast me 
werden gedebiteerd, waren met de ratio niet te duiden zonder de code te ken-
nen. Kwestie van ‘tussen de regels door’ luisteren. 

Doordat ze mij subtiel in haar conversaties betrok ontdooide mijn afstan-
delijkheid. Er ontstond een soort verbond tussen ons. Ik begon te reageren op 
haar vluchtige aanrakingen, lachte veelbetekenend naar haar als iemand iets 
tegen ons zei en kon haar ruggensteun geven. Want er werden steken onder 
water uitgedeeld, verborgen onder als grappig bedoelde opmerkingen. Es-
ther was niet onomstreden bij de heren, kwam mij voor. Ze uitte meermalen 
haar bezorgdheid over de toenemende immoraliteit in het financiële verkeer, 
waartegen haar buurmannen in het geweer brachten dat geld altijd zonder 
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moraal was geweest en dat het nu niet anders was. Hoeveel oorlogen waren 
niet gefinancierd door de eeuwen heen, waarbij beide strijdende partijen van 
kredieten werden voorzien? 

Ik bracht in dat er iets fundamenteel was veranderd met de Koreaanse oor-
log. Daar zorgden de Chinezen en de Russen voor de financiering van de te-
genpartij. En dat was heel ander geld.

Esther reageerde daar beamend op, waarbij ze mij in het vuur van haar be-
toog bij de arm vatte of over mij heen leunde om mijn buren links van me van 
repliek te dienen. De aanraking met haar boezem zond scheuten van angstige 
begeerte door mijn lichaam. Het deed me denken aan mijn eerste schoolfeest. 
Ik was dertien...

De stijfheid van mijn lichaam trok zich terug in een centraal punt. Esthers 
aanrakingen joegen mijn lang plat gelegen testosteronproductie op en ik was 
bezig roekeloos te worden. Tranquilizers en alcohol zijn geen goede combi-
natie.

Er viel onverwacht een verwachtingsvolle stilte toen er kopjes espresso wer-
den rondgediend, zodat het slot van mijn zacht uitgesproken opmerking tot 
mijn ontsteltenis over de hele tafel was te horen: ‘I understand that there is 
need for new viewpoints how to react to social change, to threats, in short, a  
paradigm shift?’ 

Het was een schot voor de boeg, bedoeld voor de twee mannen waarmee Es-
ther en ik in discussie waren. Dat werkte wel vaker bij interviews met mensen 
die teveel op de vlakte bleven. Esther was heel duidelijk geweest waar ze stond, 
tamelijk ongebruikelijk voor rijke mensen. Maar nu had het hele gezelschap 
het kunnen horen. 

Mijn blik gleed langs de gezichten rond te tafel. Overal vragende blikken, 
geen antwoorden. Ook dat was een antwoord. In mijn ooghoeken zag ik gas-
ten links en rechts hun stoelen verschuiven, zodat ze me konden horen. 

‘Why are you stating that?’ vroeg iemand. Hier zouden de antwoorden niet 
vandaan komen, dat was wel duidelijk. Ik voelde me gevangen op een soort 
achtbaan, zonder te weten of de veiligheidsgordel vast genoeg zat. Met de 
moed der wanhoop grabbelde ik in mijn database aan kant en klare zinnen. 
‘To my opinion… no, let me say this first. As a journalist I am customed to 
ask questions. It happens lately that the people I interview are posing more 
questions than giving answers.’

Het bleef stil.
‘Miss Blaustein mentioned just before amorality as a major topic in haute 

finance. To my opinion this will be the impetus for a paradigm shift for the 
upcoming century.’

‘What do you mean by that?’ vroeg een man met een alledaags voorkomen. 
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Amerikaan, te oordelen naar zijn accent. Een betere voorzet was niet denk-
baar.

‘Well, the power of money has taken over manufacturing and retailing, so-
cial security, public services like healthcare, housing, food, transport, energy, 
water, education. That creates immense responsabilities. And: there is almost 
nothing left to hunt. You have it all.’

‘So what?’
Wat een klote dooddoener!
‘It means that money controls all development, all growth, all well being, 

thus also all pain, death and misery.’
‘What is the difference? Where there is activity, money is involved. The Ro-

mans built their imperium on gold, olive oil and grain.’
‘Sure. But you forget the most important factor: slaves. There were more 

slaves than citizens. What I’d like to emphasize is that in the twentieth century 
the development of public services was autonomous and not based on credit. 
They emerged spontaneously and grew according to their goals, financed by 
savings from their members, or tax. The goals were solidarity, responsability 
and common interest. They were controlled by local people and there prime 
meaning of existence was service, not profit for the stakeholders. Big Money 
bought it all during the last decades. That means that the players have become 
responsible for the well-being of billions of people, who lost control over their 
own public services.’

Het leek wel of de lucht bevroor. Ik voelde me zinken. Wat zat ik hier eigen-
wijs te doen? Ik hoorde toch de vragen te stellen? Prompt schoot me een vraag 
te binnen. ‘Did nobody think of that?’

Onder de tafel wreef Esther bemoedigend met haar voet langs mijn kuit. Dat 
hielp een beetje, er was tenminste iemand die begreep waar ik op uit was. Bij 
de anderen was een strakheid in hun gezichten gekomen, ogen die afdwaal-
den, op zoek naar andere gesprekspartners. Was nu mijn goodwill verspeeld? 
Niet bij Esther, in ieder geval. Ze boog zich naar me over en fluisterde in mijn 
oor: ‘A few chairs at your left sits Kai Stinchcombe. He is the skeptic about 
bitcoins. Bring the topic up, maybe he is tempted to say anything.’

Het hoefde al niet meer, iemand naast hem, waarschijnlijk niet op de hoogte 
van de identiteit van zijn buurman, begon er over. Ik had over hem gehoord 
van Mick, die er echter niets inhoudelijks over had willen zeggen. Ik had ver-
zuimd op te zoeken wat de man had geschreven.

‘Why is he invited?’ fluisterde ik tegen Esther.
‘To put some counterweight, I think, against the fast boys. Sht, listen...’
Stinchcombe reageerde op een casual toon op de arrogante opmerkingen 

van zijn buurman: ‘It’s true that tampering with data stored on a blockchain is 
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hard, but it’s false that blockchain is a good way to create data that have inte-
grity. The entire worldview underlying blockchain is wrong. You actually see it 
over and over again. Blockchain systems are supposed to be more trustworthy, 
but in fact they are the least trustworthy systems in the world.’

‘That is a statement without any evidence, sir!’
‘Maybe you don’t know it, which should be a pity, that today, in less than a 

decade, three successive top bitcoin exchanges have been hacked, another is 
accused of insider trading, the demonstration-project DAO smart contract 
got drained, crypto price swings are ten times those of the world’s most mis-
managed currencies, and bitcoin, the “killer app” of crypto transparency, is 
almost certainly artificially propped up by fake transactions involving billions 
of literally imaginary dollars.’

‘You have no proof of that.’
‘Just study the history. It’s all on internet.’
‘Blockchains are the only way to avoid soft trust systems.’
‘Is it? Projects based on the elimination of trust have failed to capture cus-

tomers’ interest because trust is actually so damn valuable. A lawless and mis-
trustful world where self-interest is the only principle and paranoia is the only 
source of safety is a not a paradise, but a crypto-medieval hellhole.’

Zo, die zat! Ik kon me wel voor mijn hoofd slaan dat ik die man niet had 
geïnterviewd na het vraaggesprek met Mick. Wat een gemiste kans.
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7  Spartelen om niet te verzuipen

Dubbele deuren naar een belendende zaal werden geopend en gasten begon-
nen er binnen te gaan. Esther gaf me een arm en liet zich naar een zetel leiden. 
Ze maakte daarmee nog een statement. 

De zetels stonden hoefijzervormig gerangschikt rond een eenvoudige ka-
theder op een podium. Ze koos de tweede rij, in het midden. Vanzelfsprekend 
wilde ik naast haar gaan zitten, maar een toegeschoten Dirndl fluisterde dat er 
een plaats op de eerste rij voor me was gereserveerd. Met een bijna onmerk-
baar knikje gaf Esther aan dat het oké was. 

Ik zou wat geven voor een openhartig vraaggesprek met haar. 
Met enige moeite focuste mijn aandacht zich op de mannen naast me. Ze 

knikten naar me en zeiden niets, ook niet tegen elkaar. Een vriendelijk ogende 
heer liep naar het katheder. Een Dirndl klemde een microfoontje op zijn re-
vers en liet de zender in de zak van zijn jasje glijden. 

Onze zetels waren uitgerust met oortjes en een schermpje waarop je de taal 
van je keuze kon aangeven. Kijken of ze speciaal voor mij een simultaan tolk 
hadden laten opdraven, er waren volgens mij geen andere Nederlanders in 
het gezelschap. Inderdaad. De tolk had een Vlaams/Frans accent, maar hij 
vertaalde het Frans van de spreker goed, voor zover dat in de gauwigheid te 
vergelijken viel.

De spreker bleek de secretaris te zijn van de President van de Franse Cen-
trale Bank en trad op als ceremoniemeester. Hij heette de aanwezigen welkom 
en memoreerde dat het congres speciaal was belegd als een try-out om beleid-
smakers van banken en enkele grote fondsen de mogelijkheid te geven stand-
punten met elkaar uit te wisselen en mogelijk tot nieuwe inzichten te komen 
aangaande enkele actuele onderwerpen.

Op het scherm achter hem verscheen een lijstje van vijf punten: nummer 
1 stond de lage rente, waardoor het gebrekkige rendement op leningen de 
laatste jaren de winsten ver onder de target van 7% drukten. Het tweede punt 
betrof het voortdurende gevecht met hackers en georganiseerde inbraken op 
banksystemen, waar steeds meer assets voor moesten worden ingezet. Op drie 
stond hoe banken zich beter aan het publiek konden presenteren teneinde 
het in het verleden opgebouwde vertrouwen niet te verliezen. Het vierde item 
betrof de ongrijpbaarheid van de Russische bedoelingen en de opkomende 
macht van de Chinese munt. Als vijfde en laatste punt: cryptocurrency. De 
blockchains waar Mick over begonnen was, met bitcoin als vlaggenschip.

Ik wilde net achteruit gaan zitten om de eerste spreker aan te horen, toen de 
aardige heer achter het katheder nog iets toevoegde: ‘Tot nu toe hebben deze 
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congressen altijd een strikt besloten karakter gehad. Vanwege het belang van 
het maatschappelijke draagvlak van wat hier tot stand komt en de mogelijk àl 
te gespecialiseerde kennis, hier aanwezig, hebben de organisatoren gemeend 
een experiment te kunnen wagen door een vertegenwoordiger van de schrij-
vende pers uit te nodigen met ons mee te denken en daar over te publiceren, 
uiteraard onder een strikt embargo. Vanavond is de pers vertegenwoordigd 
door Mr Jonathan…’ 

Ik schoot overeind, trok per ongeluk het oortje eruit en hoorde de rest van 
zijn vertaalde betoog niet. Mijn Frans was niet erg goed, maar ik kon nog wel 
opmaken dat hij me uitnodigde mezelf voor te stellen. Ik schaamde me te-
genover mijn buren voor mijn bruuske schrikbeweging. Onder mijn kostbare 
kleding brak het hete zweet me uit.

Kalm maar, Fonckie, maande ik mezelf. Ik heb zo vaak voordrachten gehou-
den. Dit is niet anders.

Het hielp, ik kon mijn bewegingen weer controleren en koelde voelbaar af. 
Genoeg om net te doen of ik deze vuurproef verwacht had. Op het uitnodi-
gende gebaar van de spreker, liep ik, ogenschijnlijk kalm, naar het katheder. 
Dezelfde Dirndl van daarnet voorzag mij vliegensvlug van een draadloze mi-
crofoon. Dat was mooi, dan kon ik me vrij bewegen. Het was een voordeel om 
mijn betoog in het Nederlands te kunnen doen. Ik was niet helemaal onvoor-
bereid. Met name het korte gesprekje met Mick en de opmerkingen van Stinch-
combe hadden een heel andere kijk bij mij doen ontstaan over de bitcoin.

‘Dames, mijne heren, anders dan voor de meesten van u, bereikte de uit-
nodiging voor deze bijeenkomst mij pas vanmiddag.’ In korte bewoordingen 
stelde ik mezelf voor en omschreef de opdracht van mijn krant, noemde en-
kele van mijn artikelen.

‘Gaarne wil ik ingaan op de lijst van onderwerpen...’ ik wees op de projec-
tie achter me. ‘Om het kort te houden: waar het bij al uw aandachtpunten 
om draait is trust, vertrouwen. Dat is de basis van bankieren en financieren. 
Het speelt tussen de klant en de geldverschaffer, tussen financiële instellingen 
onderling en in de relatie met overheden. Dat vertrouwen staat onder druk. 
U noemt terecht verschillende bedreigingen, zowel vanuit de technologie als 
vanuit economische en sociaal-psychologische ontwikkelingen. Het is opval-
lend dat u die bedreigingen niet alleen als negatief ziet, maar ook als kansen, 
als opportunities om nieuwe diensten, nieuwe structuren en nieuwe samen-
werkingen aan te gaan. Toch heb ik de indruk dat er een soort onderbuik 
gevoel bij u overblijft. Ik denk dat u de praktische kanten van dat bedreigde 
vertrouwen aan de ene kant goed inschat en met opties en suggesties komt 
om daar iets aan te doen. Ik meen echter ook te zien dat er nog geen heldere 
visie is.’
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Nu moest ik zien in te gaan op wat Stinchcombe net had gedebiteerd.
’Er worden alternatieven gezocht voor het aloude “menselijke” vertrouwen. 

Het lijkt geleidelijk vervangen te worden door transparantie en dichtgetim-
merd artificieel vertrouwen. Artificial Trust is waar we op af stevenen, met 
inderdaad Artificial Intelligence, blockchains en robotica wetten. Valt er een 
eindbeeld te schetsen? Hoe moet u zich op gaan stellen om geen schade, maar 
profijt van de veranderingen te ondervinden? Een globale samenleving met 
misschien één munt, één markt? Hoe zou dat er cultureel er uit gaan zien? We 
zijn met de creatie van een wereldmarkt, met internet en steeds verdergaande 
transparantie een pad ingeslagen dat op het eerste gezicht enorme voordelen 
biedt en grote investeringen vraagt. De techniek staat niet stil en bedreigin-
gen zoals global warming zijn naast uitdagingen ook opportunities die kansen 
bieden voor individuele winst, innovatie en vooruitgang. Maar ziet u ook, dat 
dit uiteindelijk ten koste gaat van diversiteit? Door de transparantie vallen 
de handelsmarges weg, laten we uiteindelijk de waardebepaling en de markt 
over aan geautomatiseerde systemen die de verschillen wegpoetsen, en dreigt 
de grote vervlakking, de entropie van de middelmatigheid, een soort Tweede 
Hoofdwet van de economie deze keer, naar analogie van de thermodynamica.’  

Ik moest daar wat over uitleggen, de meeste aanwezigen zouden die wet niet 
kennen.

‘Ik zie vragende blikken. De tweede wet van de thermodynamica stelt: “Er 
is geen proces mogelijk dat als enige gevolg heeft dat warmte van een voor-
werp met lage temperatuur naar een voorwerp met een hogere temperatuur 
stroomt. De entropie van een geïsoleerd systeem dat niet in evenwicht is, 
neemt in de loop van de tijd toe, tot het maximum voor dat geïsoleerde sys-
teem is bereikt.”

Entropie betekent dat een systeem zo afgevlakt is dat er complete stagnatie 
of permanence ontstaat. Alles is hetzelfde. Geen verschillen meer, geen stro-
ming van energie of informatie.’

Ik keek de zaal rond en zag enige verontrusting. Ik zat op mijn praatstoel 
college te geven en vond het heerlijk.

‘Staat dat niet diametraal tegenover wat u ambieert? Dat zoveel mogelijk 
energie, in dit geval omgezet in geld, van een systeem met weinig geld vloeit 
naar uw systeem? Waar het geld vandaan komt, vanwaar het in omloop wordt 
gebracht?’

Verwarring. Ik had op de juiste knop gedrukt.
‘In een entropische situatie lossen verschillen op. Stagnatie dreigt. 0% rente. 

Zou dat het onderbuik gevoel zijn waar sommigen van u mee kampen als block-
chains ter sprake komen? U wilt geen entropie, u wilt dat het geld blijft stromen. 
Daarvoor is een potentiaalverschil nodig, tegengesteld aan de tweede wet.’ 
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Blanco gezichten op de eerste rij. Fronsen. Ze begrepen het niet. 
‘Vergelijk het met een waterval. Water stroomt van hoog naar laag. Om wa-

ter omhoog te krijgen heb je een pomp nodig. Die kost energie. Hetzelfde is 
aan de hand met geld. Om het bij u te krijgen is kracht nodig. Die oefenen de 
banken uit door middel van push and pull mechanismen. In concreto: mensen 
en bedrijven uitnodigen om geld te lenen teneinde hun positie te verbeteren. 
Met als stok achter de deur – door de overheden gelegislateerde – dwang-
maatregelen, zoals deurwaarders en hypotheken: als je de rente niet betaalt, 
mogen we je bezittingen afpakken.’

Enig ongemakkelijk geschuif, maar ze hebben het begrepen. Wat is college 
geven toch leuk. Tenminste, als je meer weet dan je publiek.

‘Dat potentiaalverschil in stand houden gaat niet altijd op een vriendelijke 
manier. Revoluties in het verleden zijn wat dat betreft een les. Als in het ver-
leden de verschillen te groot werden, als de minderwaardigheid van landen, 
groepen, individuen te knellend werd ervaren, volgde vaak identificatie met 
bewegingen die meerwaardigheid voorspiegelen. De opkomst van het fascis-
me en hun Übermensch propaganda in het Duitsland van de dertiger jaren is 
zo’n beweging, gevoed vanuit de als vernedering gevoelde oppressie van de 
overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog.

De identity trend van de laatste decennia geeft een vergelijkbare ommekeer 
aan: mensen gaan nu de straat op of identificeren zich met een grijs circuit van 
“ongehoorzamen” als hun identiteit in gevaar komt, als de culturele verschil-
len dreigen te onder te gaan. Zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde van het 
politieke midden. U herinnert zich wellicht de Occupy bewegingen. Met zulke 
protestbewegingen, niet zelden leidend tot gewelddadig extremisme, wordt de 
economische en sociale stabiliteit aangetast.’

O jee, ga ik nu te ver? Tijd voor wat olie op de golven.
‘Streven naar stabiliteit, waarbij wederzijds vertrouwen de basis is, vormt 

de kern van het vak van bankier en financier. Wanneer we dat verder gaan 
ontmenselijken kan Artificial Trust wel eens heel knellende en gevaarlijke ge-
volgen hebben.’

Ik vond dit welletjes voor een korte introductie. Ik was leeg en mijn onze-
kerheid stak de kop weer op. Ik had tijdens het spreken de zaal nauwlettend in 
het oog gehouden en de aandacht gevoeld die de luisteraars hadden voor mijn 
exposé. Die was goed. Nu niet bederven...

‘Ik wil hier verder niet op de details ingaan, die komen in latere bijeenkom-
sten wellicht aan de orde. Ik dank u voor uw aandacht. Een aantal bouwste-
nen voor dit scenario...’ ik wees weer op de projectie achter me, ‘zijn door de 
organisatie gepresenteerd. Ik hoop daar met u de komende tijd meer inzicht 
in te verwerven.’
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Ik boog lichtjes voor het publiek en liep, uiterlijk kalm, naar mijn plaats. Een 
beleefd applausje was het enige dat de zaal op kon brengen.

De dagvoorzitter nam mijn plaats bij de katheder over. Hij dankte mij voor 
mijn presentatie en kondigde tot mijn verbijstering een pauze aan. Het was 
nog geen negen uur. Ik was de enige spreker geweest!

Niemand sprak mij aan bij het leeglopen van de zaal. Ver voor mij uit liep 
Esther, in gesprek met de man met het ijzeren gezicht. Ik was er niet gerust op. 
Had ik al mijn credit verspeeld? Beelden van het plein van mijn lagere school 
kwamen op, waar geen enkel kind met me wilde spelen omdat ik te rap van 
tong was. De overeenkomst was onthutsend: ook nu kwam de ‘meester’ naast 
mij lopen. Ik was te confuus om precies te vatten wat hij debiteerde, maar wat 
ik begreep was dat hij zeer tevreden was over de ‘aftrap’. 

In de foyer heerste de gebruikelijke babbelsfeer met koffie en glazen wijn. 
Alleen waren dit geen aimabele schouwburgbezoekers, maar machtige spelers 
met miljarden. 

Mick stond met iemand te praten, zag mij en wenkte me met dringende 
gebaren.

‘Vaag, Fonck, vaag,’ was het eerste wat hij zei. ‘Jij weet het misschien niet, 
maar dit partijtje gaat om blockchains. Dat was het enige wat hout sneed in je 
praatje. Arteficial Trust. De rest is bullshit.’

‘Hoe zie jij dat dan?’
Hij gaf de andere persoon te kennen dat hij met mij onder vier ogen wilde 

spreken, greep twee whisky’s van een langsdeinend blad en gaf mij er eentje. 
‘Ik mag van mijn baas niet met cryptocurrency spelen, dus dat doe ik dan 
privé.’

‘Wist je dat bitcoin al drie keer is gehackt?’
‘Knap. Ik heb het ook geprobeerd, mij lukte het niet.’ Hij goot het glas naar 

binnen. ‘De Zwitserse banken zitten er wel bovenop. Ik krijg alleen geen 
hoogte waar ze op uit zijn. Maar ja, daar zit wel het grootste deel van het cri-
minele kapitaal en de appeltjes voor de dorst van dictators. Dat zijn de echt 
grote spelers.’

‘Denk je dat blockchains in de toekomst niet te kraken zijn?’
‘We speculeren erop dat de Zwitsers met een nieuwe cryptocurrency gaan 

komen die ze koppelen aan goud!’ Hij snoof. ‘Ze oefenen nu met bitcoin en 
een crypto van henzelf.’

‘Wie zijn we?’
‘Hè? O, een paar jongens die ik ken. Japan, China, India, Hongarije. We wil-

len erachter komen waar de angel precies zit.’
‘Angel?’
‘Ik heb met bitcoin veel verdiend en veel verloren en er geen moer aan kun-
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nen veranderen. Dat zint me niet, nee, dat zit me helemaal niet.’ Zijn blik 
stond wazig en de pupillen waren groot. Dan werkte zijn brein het best, had 
hij in het interview gezegd, niet geremd door de persoon van wie het brein 
was. ‘Er zitten duivels achter,’ mompelde hij voor zich heen. ‘Zo’n gaaf sys-
teem, waar zit het lek?’

Hij keek me opeens aan. ‘Ze proberen de geest te flessen, Fonck. Reguleren, 
toezichthouders. Inpalmen, zodat ze ook daar de macht krijgen.’ Hij mom-
pelde iets wat ik niet kon verstaan. Dan met een grijns: ‘Ze krijgen ze toch 
niet. Er is zo weer een nieuwe hub als er eentje braaf wordt. Alle vrije jongens 
schuiven daar gewoon heen.’ 

Zou hij geweten hebben dat Stinchcombe ook uitgenodigd was? Hij had 
hem bij het diner vast niet gehoord, hij zat veel verder weg.

Hij zag me opeens weer. ‘Fonck, let goed op. Er gebeurt van alles, doe je 
voordeel ermee. Niemand is het eens met een ander.’ In zichzelf mompelend 
liep hij weg.

Ik nipte van mijn whisky en dacht na. Trust, vertrouwen, dat is maar een 
kant van de zaak, de ‘ingoing’ richting. Naar de geldhandel toe. Hoe zit het de 
andere kant op, de ‘outgoing’? De verantwoordelijkheid voor hun maatschap-
pelijke functies? Ik had daar nog nooit over geschreven, realiseerde ik me. Wel 
over lokale netwerken en over globale geldstromen en verhoudingen, maar 
niet over de koppeling daartussen.

Op dit punt van mijn gedachten kwam de beminnelijke gastheer naar me 
toe, gevolgd door een gespannen kijkende dame, waarschijnlijk zijn secreta-
resse. In rad Frans maakte hij me duidelijk dat de spreker voor na de pauze 
verhinderd was, of ik een vervolg op mijn eerste presentatie wilde geven.

Ik keek de man verbijsterd aan. De dame herhaalde zijn woorden in formeel 
Engels met een licht Frans accent. Ze dacht waarschijnlijk dat ik het Frans van 
haar baas niet verstaan had, wat wel degelijk het geval was. Mijn verbijstering 
gold het verzoek zelf. Ze willen me van waarnemer tot stellingnemer bombar-
deren, schoot het door me heen. Zitten ze zo krap in de ideeën?

Vanachter me werd een slanke, gehandschoende hand op mijn arm gelegd. 
Verrast door Esther’s plotselinge verschijning kwam er slechts een soort kreun 
uit mijn mond.

Ze glimlachte lief naar mij en onze gastheer. ‘Zo teleurstellend om de avond 
nu al te beëindigen, niet? Gelukkig kon die saaie man niet die ons na de pauze 
zou gaan vervelen met dingen die we al weten. Nu is er gelegenheid voor jou 
om je denkbeelden verder te ontvouwen, Jonathan. Daar hebben we veel meer 
aan, nietwaar, mon cousin?’ 

De gastheer knikte enthousiast. 
In mij woedde een conflict tussen angst, een opgepimpt ego, het verlangen 
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indruk te maken op deze prachtige vrouw en achterdocht. Hadden ze me er 
ingeluisd? Was er wel een tweede spreker geweest? Was die Fransman haar 
neef?

‘Zeer vereerd,’ wist ik uit te brengen om tijd te winnen. ‘Maar...’
‘Er wordt door iedereen naar uitgekeken, Jonathan,’ straalde Esther. ‘Heus, 

we zijn zo benieuwd naar je ideeën. Juist als je spontaan spreekt in plaats van 
vanaf een papiertje wordt het spannend.’

Spannend, zeg dat wel. Ik stond te trillen op mijn benen. De bel voor de 
volgende ronde ging. Ze drukte mijn arm tegen zich aan en voerde me weg, 
richting de zaal. Een bediende pakte in het voorbijgaan mijn nog halfvolle 
glas aan. Haar stevige greep leek wel een gieter van vertrouwen. Bij elke stap 
groeide mijn zelfvertrouwen en bloeiden uitspraken in mijn brein op die ik te 
berde kon brengen. 

‘Esther, doe jij dat?’ fluisterde ik. 
Ze liet me los bij het podium, gaf me een kus op mijn wang en glimlachte 

veelbetekenend.
De zaal stroomde vol en de dagvoorzitter kondigde mij aan. Ik kreeg mijn 

microfoon terug en ijsbeerde heen en weer. Toen mijn concentratie voldoende 
was, stak ik van wal.

‘Geld is altijd een middel geweest om macht te kopen. En groot geld koopt 
grote macht.’ De gezichten van mijn toehoorders bleven onbewogen. Het was 
riskant om met zo’n open deur te beginnen, maar ik wilde duidelijk stellen wat 
het onderwerp zou zijn.

‘Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut, verkondigde de 
19e eeuwse liberaal Lord Acton. Waar ligt de grens tussen wat moreel nog 
aanvaardbaar is en amorele macht?’

Er kwam beweging. Voeten wipten, benen werden over elkaar geslagen, 
handen zochten iets te doen.

‘Voor alle duidelijkheid: banken, beleggers, pensioenfondsen en hedge funds 
zijn natuurlijk zelfstandige entiteiten. Vandaag vat ik ze samen onder het con-
cept “groot geld”. In hun handelen en visie op de wereld onderscheiden ze zich 
namelijk nauwelijks van elkaar. Want hun gemeenschappelijke oogmerk is 
rendement, zo hoog mogelijk. Dat is een conclusie die ik na meer dan twintig 
jaar economische journalistiek meen te mogen trekken.’

Afwachtende stilte.
‘Groot geld is rusteloos bezig aantrekkelijke winstobjecten te vinden, bij 

voorkeur vóórdat een ander die ook vindt. De grote geldpompen zijn in veel 
gevallen bedrijven en voorzieningen waar miljoenen mensen gebruik van ma-
ken. Een voorbeeld uit Nederland. In de eerste helft van de twintigste eeuw 
werden in hoog tempo collectieve voorzieningen in het leven geroepen voor 
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drinkwater, riolering, ziekenhuizen, babyzorg, elektriciteitsopwekking, stads-
verwarming, sociale woningbouw, onderwijs, gezondheidszorg, farmacie, 
openbaar vervoer, havenbedrijven, grondbedrijven, afvalverwerking, tele-
foon, posterijen, giraal geldverkeer, verzekeringen, landbouw, oudedagsvoor-
zieningen, melk en andere agrarische producten, zelfs werden er coöperatieve 
banken opgericht.’

Dat laatste leverde enkele besmuikte glimlachjes op. Het hoofdkantoor van 
de Rabobank had niet lang geleden zijn coöperatieve structuur overboord ge-
zet.

‘De juridische eigenaars van deze collectieve voorzieningen waren over het 
algemeen coöperatieve verenigingen, lokale en provinciale overheden. Gedu-
rende de afgelopen decennia zijn de meeste van deze collectieve voorzienin-
gen verkocht aan venture funds of gefuseerd tot megabedrijven. Nog steeds 
worden grote contingenten sociale woningbouw verkocht aan hedge funds.’ 

Ik kreeg het idee dat de toehoorders daar juist heel tevreden over waren.
Moest ik hen verder naar de mond praten? Zou ik de wapenfeiten waar ze 

trots op waren ook onder hun neus kunnen wrijven, in die zin dat ze dus ver-
antwoordelijk waren geworden? Nu moest ik snel iets zeggen, anders zouden 
ze merken dat ik ook niet wist waar ik over praatte... Ja!

‘Neem nu de landbouw. Financiers hebben de meeste grond, gebouwen, vee, 
machines en soms zelfs oogsten in onderpand, inkomsten zijn gecedeerd. Ze 
zijn de facto eigenaar van het land. Voor agrarische ondernemers staat er maar 
één weg open: verder op de ingeslagen weg, aangejaagd door megabedrijven 
in zaden, pesticiden, kunstmest, landbouwmachines en de aan hen gelieerde 
agrarische universiteiten. Operatie geslaagd.’ 

Hij keek de zaal rond en voelde iets van een ongemakkelijke nieuwsgierig-
heid naar waar hij op af stevende.

‘De druk is zo groot dat in Frankrijk, waar ik cijfers van heb, meer dan 350 
boeren per jaar zelfmoord plegen. Wat je noemt een huiveringwekkend kou-
de “sanering”. Toch gaat het leeuwendeel van de Europese landbouwsubsidies 
naar Franse boeren.’

Het ongemak straalde uit de zaal naar me toe. Ik had het over zaken waar ze 
absoluut niets van wilden weten.

‘Ik wil alleen maar even aanstippen op welke gebieden financiers door mid-
del van hypothecair krediet en leningen aan de overheid inmiddels de  facto 
eigenaren zijn geworden van land, huizen, voorzieningen, kortom de gehele 
leefomgeving van miljarden mensen. Daarmee heeft “Big Money” zichzelf op-
gezadeld met de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mensheid.’

Ik keek de zaal glimlachend rond. ‘Ja, dat is andere koek dan billing the bil-
lions. Heeft u hierover vragen?’
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Er vouwde zich een ijzige stilte om mij heen, als een collectieve Kaltstellung.
Ik besloot de handdoek in de ring te werpen. Slechter dan dit kon het niet 

worden.
‘Een vernieuwend stelsel van zienswijzen in de financiële sector zal naast 

institutionele ook persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid moeten gaan 
inhouden. Dat geldt voor zowel de superrijken met hun onmetelijke persoon-
lijke vermogens, als voor de handelaars die aan de knoppen zitten, voor de 
bankiers en voor de bestuurders van beleggingsfondsen.’

Geen reacties.
‘Ik heb het ook over de offshore industrie. Daarmee bedoel ik hier natuurlijk 

niet het leegroven van de zee en de zeebodem. Het wegsluizen van vuil geld 
naar belastingparadijzen op afgelegen eilandjes is natuurlijk misdadig, maar 
als accountants en advocaten met de lijklucht kunnen leven die aan dat geld 
hangt, is dat hun zaak. Maar wat is dat toch, die drang van het old boys net-
work om zoveel weelde te verzamelen? Oké, belasting betalen wordt door de 
rijken als diefstal van hun rechtmatige eigendom gezien. Belastingen worden 
dus opgebracht door de werkers. De publieke sector is er toch voor hen? U 
als rijke heeft uw eigen voorzieningen. Gezondheid, transport, huisvesting. Ik 
vraag u: is die tweedeling van de maatschappij wel houdbaar? Is die konstante 
drain van winst naar een virtuele andere Aarde niet gevaarlijk? Want we heb-
ben, hoe dan ook, maar één Aarde.’

Ik speelde hoog spel. Liet ik niet teveel zien wat ik allemaal van ze wist? 
Mijn God, als ze wisten wat ik weet zouden ze me subiet kaltstellen. Ik wil ver-
domme door die ijzigheid heenbreken. Ik sta hier niet voor de kat zijn ding. 
Schepje erbovenop.

‘Aangezien de politiek en de geldwereld min of meer communicerende va-
ten zijn, kunnen we van politici weinig verwachten ten aanzien van het stel-
len van nieuwe regels en normen. Die zullen uit uw eigen gelederen moeten 
komen. De grote vraag is dan: is het systeem in staat zichzelf te corrigeren?’

Enkele onrustige bewegingen.
‘Er is een tweede, nog grotere verantwoordelijkheid waar de haut finance 

mee heeft te dealen: onze planeet.’
Er gloeiden als het ware lampjes op bij sommigen die het begrepen.
‘De Aarde is ons ruimteschip. Er zijn geen bewoonbare uitwijkplaatsen als 

het hier mis zou gaan. Deze planeet handhaaft een heel nauw bereik van tem-
peratuur, druk en samenstelling van de atmosfeer. Die evenwichten kunnen 
verstoord raken, waardoor grote delen van de planeet onleefbaar worden. 
Ik bedoel: een mol overleeft nog bij een zuurstofgehalte van 4%. Een mens 
niet. Het temperatuurbereik waarin op water gebaseerde hogere organismen 
kunnen gedijen is zo mogelijk nog nauwer begrensd. Planeten met vloeibaar 
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water zijn uiterst schaars en de Aarde fikst dat al meer dan twee miljard om-
wentelingen om haar zon.’

Ik dronk gulzig uit mijn waterglas.
‘Ongebreidelde hebzucht kan die balans onherstelbaar verstoren. Alleen het 

grote geld heeft de macht om daar grenzen aan te stellen. In het belang van 
uzelf, uw kinderen en de mensen die na ons komen.’

Het was alsof er een muur van afweer tussen mij en het publiek stond.
‘Om terug te komen op de vraag of het systeem daartoe in staat is, het heeft 

denk ik hulp van buitenaf nodig, om zichzelf scherp te kunnen zien.’ 
Nu groeide er een voelbare spanning.
‘Het formuleren en implementeren van een nieuw paradigma zal mijns 

inziens uit non-conformistische randgebieden van de maatschappij komen. 
Daar waar grote geesten op ongebonden wijze nieuwe paden exploreren. In 
de wetenschap, de journalistiek en de kunsten. Niet bepaald uw jachtterrein, 
waar alle waarden zijn gereduceerd tot financieel gewin.’

Enkele toehoorders bogen zich naar elkaar toe om iets te fluisteren.
Er zat nog van alles over de rol van het internet in mijn hoofd, maar mis-

schien was het beter daar nu niets over te zeggen, gezien de pogingen om 
internet voor de mainstream bedrijven sneller te maken dan voor de dummies 
en de onaangepasten. Beter om het hierbij te laten, zodat mijn laatste opmer-
king onder hun schedeldak bleef rondgalmen.

‘Ik hoop dat u in staat bent deze helden nieuwe normen en waarden te laten 
uitdenken.’

Ik dankte voor de aandacht en liep zo waardig mogelijk de zaal uit, naar het 
toilet waar ik stond te kokhalzen tot mijn buik zich ontknoopte. Ik wist de 
pratende menigte in de foyer te vermijden en vroeg een receptioniste om een 
taxi voor me te bellen. Er stond er eentje te wachten. Rillend van het koude 
zweet stapte ik in.



68

8  Herkend

Ik sloot mijn kamerdeur, rukte mijn kostuum uit en liet me uitgeput op het 
bed vallen. Wat was er gebeurd? Mr Fonck was voor de leeuwen geworpen en 
ze hadden hem genegeerd. Zelfs Esther had zich van me afgewend. Was het te 
confronterend geweest? Of juist niet genoeg? Hadden ze het een slap verhaal 
gevonden dat ze allang kenden?

Misschien was dat het wel.
Uit de koelkast vol kleine flesjes koos ik een malt whisky. Ik had behoefte 

aan de pep van alcohol.
Mijn verhaal verschilde waarschijnlijk niet veel van wat ze bij hun in corpo-

rate trainingen allang te horen hadden gekregen. Hoe te dealen met sociale 
verantwoordelijkheid zonder verantwoordelijk te worden? Ik liep vast enkele 
ronden achter. Zelfoverschatting in combinatie met onderschatting van de te-
genstander. Daar ga je, Jonathan! Ik proostte op mezelf: wat een kind!

Wat nu?
Beter om in het hotel mijn nieuwe tablet niet te gebruiken. Ik had behoefte 

aan contact met andersdenkenden. Er waren er genoeg, maar het was nu niet 
echt mogelijk om een diepzinnig contact tot stand te brengen. Al hun inter-
netactiviteiten, colleges en telefoons werden waarschijnlijk afgeluisterd. Net 
zoals de mijne.

Teleurgesteld ging ik slapen, met de gedachte de volgende ochtend koffie te 
gaan drinken in een café met wifi.

Midden in de nacht kwam ik badend in het zweet boven uit een verstik-
kende nachtmerrie. Kreunend zocht ik mijn strip met tabletjes. Mijn tanden 
klapperden tegen het waterglas. Deze keer was het doodsangst wat aan me 
bleef kleven. De slaap verliet me al vroeg in de morgen en liet me beverig van 
de doorstane bedreigingen alleen met hoofdpijn van de medicatie.

Bij het ontbijt werd me een lichtgekleurde en licht geparfumeerde envelop 
aangereikt. Op mijn vraag wanneer die was bezorgd kwam een vaag antwoord. 
Niet lang geleden in ieder geval. Met kloppend hart maakte ik hem open, Een 
brief van een vrouw! Het was een uitnodiging van Esther, in schoonschrift ge-
schreven, voor een lunch die dag. Om 12.30 zou er een auto voor me komen. 
Mijn ogen prikten. Ze had me dus niet afgedankt. Een nieuwe kans, zo kwam 
het me voor. 

De koffie in het café was excellent, de wifi snel, maar de berichten waren stan-
daard. Er was niets nieuws bij en de enkele privé emailadressen reageerden 
niet. De geheimzinnige url gaf nog steeds niets prijs.
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De rusteloze nacht had me wel enig inzicht gebracht omtrent het diner van 
gister en het avondprogramma, zodat er best een interessant stuk in zat voor 
de krant. Ik slenterde terug naar het hotel, verkleedde me en stapte stipt op 
tijd en hogelijk verbaasd in een zilvergrijze Bentley van zeker dertig jaar ge-
leden. De chauffeur, een moederlijke vrouw in een elegant uniform, zag mijn 
blik bij het instappen en zei in het Engels dat zulke auto’s niet meer gemaakt 
werden. Uit haar stem klonk tegelijk liefde door voor deze wagen en dédain 
voor de industriëlen die het merk hadden laten verpauperen.

De rit was hemels. Binnen was bijna niets te horen van het zoemen van de 
motor en de banden. Wat een wagen! 

We passeerden de grens met Duitsland, klommen naar een dorpje hoog op 
de helling en stopten op de parkeerplaats van een chaletachtige uitspanning 
met een terras dat uitzicht bood op de Rijn. 

Mijn kostuum en de wagen pasten naadloos bij elkaar, de chauffeuse die het 
portier voor me openhield maakte het plaatje compleet. Van binnen was ik 
meer een onzekere puber, op weg naar zijn eerste afspraakje, dan de wereld-
wijze journalist die iedereen in me wilde zien.

Het was redelijk druk. De tafeltjes rond Esther, die in een hoek naar me 
zwaaide, waren echter onbezet. Gereserveerd, zag ik in het voorbijgaan. 

Ze stond op en omhelsde me met heel haar lichaam. De vlammen schoten 
door me heen. Ze drukte zich even stevig tegen me aan toen ze mij voelde 
reageren. Mijn lichaam was daarin sneller dan mijn geest. Het maakte me aan 
het lachen, de vertoning maakte me licht in het hoofd. 

‘Wie probeer je te bedotten, lieveling? Wie zal er nou geloven dat je iets wilt 
met een armoedzaaier van een journalist?’

Ze grinnikte en kuste me zorgvuldig op de mond. 
‘Ik val op die scepsis van je, schat. Wees niet bezorgd, het is mijn spel en jij 

zal er geen schade van ondervinden. Naar ik me heb laten informeren heb je 
geen jaloerse vriendin. Of vriend.’

Natuurlijk, ze moet op haar tellen passen, of beter gezegd, ze heeft mensen 
voor haar werken die op haar tellen passen.

De eigenaar kwam persoonlijk onze bestellingen opnemen. 
De lunch was verfijnd en evenwichtig. Heel anders dan het plichtmatige di-

ner van gisteravond. Bij de koffie kwam Esther ter zake.
‘Waar was je zo opeens? Je hebt gister de gemoederen aardig tot het kook-

punt gebracht met je slotbetoog, lieve vriend.’
‘Oh, ik was uitgeput en ben meteen een taxi gestapt. De reacties leken me, 

op zijn kortst gezegd, nogal lauw.’
‘Dan was je inderdaad aan het eind van je Latijn, anders had je wel aange-

voeld wat er onderhuids rondzong in de zaal.’
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Ze keek me broedend aan. ‘Hm, je snapt het niet. Ik zal duidelijker zijn. Je 
poneerde dat een nieuw paradigma ontwikkeld zal worden door andersden-
kenden, aan de rand van de maatschappij…’

‘Ga door?’
‘Zie je het niet?’ Ze zette driftig haar lege kopje neer. ‘Moet ik het voor je 

uittekenen? Die “grote geesten” waar je het over hebt, zijn nu net de personen 
die de geldwereld als grootste bedreiging ziet!’

Om me een houding te geven zwaaide ik met mijn lege koffiekopje naar 
de gérant. Terwijl we wachtten op de komst van een nieuwe ronde welde het 
antwoord op in mijn geest.

‘Lieve schat, dat weet ik al twintig jaar. Mijn collega journalisten ook. Wij 
worden getolereerd zolang wij het spel niet verstoren. Er zijn er genoeg be-
dreigd, ontslagen, op raadselachtige wijze verdwenen of omgekomen om ons 
zoveel angst aan te jagen dat we in het gareel blijven lopen.’

Ze zakte een beetje in en keek verwilderd over de Rijnvallei.
‘Hoe kan je zo leven?’ mompelde ze. 
‘Zolang wij niet lastig zijn, doet niemand ons wat, Esther. Negentig procent 

van wat wij weten of vermoeden is niet publiceerbaar. Geen enkele hoofdre-
dacteur zal zich daaraan branden als we er toch over zouden schrijven. Zelfs 
uit mijn tamste artikelen worden nog beweringen geknipt.’

‘Je kunt toch er een boek over schrijven?’
‘Er zijn lieden die dat hebben gedaan. Omdat ze geen uitgever konden vin-

den hebben ze het zelf uitgegeven. Dan verkopen ze een paar honderd boe-
ken. De keerzijde is dat ze er vervolgens helemaal uitliggen, hun baan verlie-
zen, overal de deuren gesloten vinden die eerst open waren. It’s not done. Het 
is tegen de etiquette.’

‘Ja, daar heb ik me ook aan te houden,’ zei ze met een trieste blik. ‘Als je niet 
braaf meedoet word je kapot gespeculeerd, bestolen, je bezittingen branden 
af, al je vrienden keren je hun rug toe, dat soort dingen.’ 

Ze legde haar hand op de mijne. ‘Ik ben niet eens baas over mijn erfenis. Al 
het familievermogen zit in trusts die worden beheerd door trustees die ik niet 
eens ken. Accountants en advocaten van hele grote firma’s, bankiers.’ 

‘Jouw vermogen wordt geschat op bijna 4 miljard dollar. Klopt dat?’
‘Het is vele, vele malen meer. Op papier dan. Ik heb de beschikking over 

ongeveer 400 miljoen, ook in een trust op de Caymaneilanden en ik krijg 
een jaarlijkse dividenduitkering van een paar miljoen. Dat gaat via virtuele 
ondernemingen, waar ook mijn huizen en speeltjes in zitten. Voor zover ik 
weet betaal ik geen belasting, noch die firma’s. Ik maak ook geen gebruik van 
publieke voorzieningen. Alles waar ik gebruik van maak is van mijzelf, of ik 
betaal ervoor. Nu tevreden?’
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Esther bleek telkens opnieuw anders te zijn dan het beeld dat ik tot dan van 
haar had. Het was een openhartig antwoord. Een beetje te? Een afmaker om 
verdere vragen te voorkomen? Er waren manieren om daar achter te komen: 
de techniek van het doorvragen.

‘Heb je goud?’
Ze glimlachte. ‘Dat mag je nooit aan iemand vertellen, lieveling. Ik spaar 

baren goud en ongeslepen diamanten.’
‘O?’
‘Ik laat kleine beetjes kopen en ik sla alles zelf op.’
Kijk, als je maar doorvraagt komen er altijd apen uit mouwen.
‘Illegaal goud?’
Ze schudde haar hoofd. ‘Dat durf ik niet.’
‘Magisch goud?’
Ze keek me scherp aan. ‘Wat weet jij daarvan?’
‘Laat maar.’
‘Nee, nu zal je me het vertellen ook. Ik heb er over horen praten. Wat is het?’
Ik twijfelde er deze keer niet aan dat ze het inderdaad niet wist. Ik kon als 

het ware door haar façade heenkijken. Misschien liet ze dat ook wel toe. Het 
verwarde me. Om me niet al te zeer van mijn stuk te laten brengen door deze 
hartveroverende en supergevaarlijke vrouw bepaalde ik me tot de feiten.

‘Fysiek spreken we over isotopengoud. In sommige kristalstructuren, waar-
in het goud ooit is gestold, zitten radioactieve isotopen van het element goud 
ingebed in een zodanige matrix dat er geen verval optreedt. De meeste isoto-
pen van goud hebben namelijk een korte halfwaardetijd en zouden al miljoe-
nen jaren geleden totaal zijn vervallen tot stabiele elementen. Dit goud komt 
alleen voor als brokken gedegen goud en is uiterst zeldzaam. Het bevat ook 
kleine hoeveelheden vervalproducten als iridium, nobium, platinum, rho-
dium. Als het gesmolten wordt, komt de radioactiviteit vrij en beginnen de 
isotopen alpha, bèta en gamma stralen uit te zenden, waardoor ze langzaam 
gaan veranderen in edelmetalen. Het is dan een levensgevaarlijk goedje.’

‘Dat begrijp ik. En metafysisch?’
‘Het werd gebruikt door alchemisten en sjamanen. Dat is alles wat ik ervan 

weet.’
‘Dat laatste geloof ik niet.’
‘Een vriend van me heeft er over geschreven.’
‘Ken ik hem?’
‘Luc Sala. Het boek heet Ritual, the magical perspective. Als je wilt laat ik je 

een exemplaar sturen.’
‘Dat is goed. Laat het naar dit adres sturen, dan krijg ik het vanzelf.’ Ze gaf 

me een visitekaartje met de naam van een bank in Frankfurt. 
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‘Dat is mijn accountmanager in Europa.’
‘Weet echt niemand waar je woont?’
Ze glimlachte. ‘Ik heb overal huizen en appartementen, twee jachten en een 

mobile home. Die zijn allemaal bekend.’
‘Niet aan mij. Overigens is dat niet echt een antwoord op mijn vraag.’
Haar glimlach verdween. ‘Dat krijg je ook niet.’ Ze keek weg over de vallei. 

‘Ik wou dat je niet zoveel vroeg en meer luisterde naar wat ik je wil vertellen.’
‘Het spijt me. Beroepsdeformatie, veronderstel ik. Please, ga door.’
Ze zuchtte. ‘Zo eenvoudig is het niet. Ik wilde je waarschuwen, maar je kent 

het gevaar al. Beter dan ik, denk ik nu.’
‘Ik ben uitgezonden door mijn krant om verslag te doen van een belang-

rijk congres. Het diner en seminar van gisteravond waren een pure verrassing 
voor me. Heb jij de indruk dat ik de test heb doorstaan?’

‘Ik weet het niet, Jonathan. Eerst dacht ik van niet, toen dacht ik van wel 
en nu… ik ben me bewust geworden dat ik de motieven van degenen die dit 
organiseren niet vertrouw. Of de motieven van degenen die achter de organi-
satoren zitten.’

‘Nu je het zegt, ik heb er niemand gezien van de top. Het waren allemaal 
onderknuppels, om zo te zeggen, en een enkele onafhankelijke als jij. Waarom 
was je eigenlijk uitgenodigd?’

‘Tamelijk beledigend, zoals je dat vraagt. Maar je hebt gelijk, waarschijnlijk 
voornamelijk als jouw tafeldame.’

‘Moet ik dat geloven?’ glimlachte ik. 
Ze schudde haar hoofd. ‘Natuurlijk heb ik dubbele en driedubbele agenda’s. 

Ik ben expliciet uitgenodigd omdat ik een Erfdochter ben en als zodanig vele 
andere vermogende dochters vertegenwoordig. Ik ben voorzitter.’

Ze zei niet alles.
‘We komen nergens zo,’ mopperde ik. ‘Een pion in een schaakspel kent ten-

minste de spelregels nog. Zelfs dat is me op het moment duister.’
‘Ik denk dat er een dwingende behoefte is aan een nieuw stelsel van regels 

en normen voor de macht van het grote geld, Jonathan. Ik kan anders niet ver-
klaren waarom dit congres is opgezet. Ik denk dat ze jou zien als een geschikte 
liaison naar die “grote geesten” waar je het over had.’

‘Leer je vijanden kennen.’
‘Misschien bestaat die vijandschap alleen in de regionen onder de top.’
‘Journalisten zijn wat sceptischer, Esther. Wij zien trends.’
‘Noem eens wat?’
 ‘Voor degenen met enig inzicht in de geschiedenis is het duidelijk dat er 

sinds de 19e eeuw een Noord-Atlantische financiële elite is, waarvan de macht 
het NATO territorium, de Caribean, een deel van Zuid-Oost Azië, Australië, 
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de OPEC, Zuid-Afrika en Israël omvat. Wij zien die macht aan alle touwtjes 
trekken, achter de schermen weliswaar, maar deduceerbaar.’

‘Doel je misschien op die legendarische zeven families? Meen je dat nou?’
‘Zeker. Ik begrijp dat je het niet toegeven kan omdat de Blausteins ertoe 

behoren.’
‘Wat doen die dan volgens jou?’ Ze negeerde mijn opmerking.
‘Een voorbeeld waar we veel over weten: de Tweede Wereldoorlog. Die werd 

achter de schermen een beetje aangestuurd om de opkomende machten Rus-
land en China te onderwerpen, of in ieder geval lam te leggen. Het liep uit de 
hand. De Duitse en Japanse oorlogsmachines werden overmoedig en keerden 
zich tegen hun financiers. Toen zijn ze vernietigd. Die bommen op Dresden 
en Hiroshima en Nagasaki waren overbodige experimenten. Er woonden al-
leen nog vrouwen, kinderen en bejaarden. Duitsland en Japan waren al bezig 
economisch ineen te storten.’

‘Die bommen waren toch nodig om de oorlog te bekorten?’
‘Dat leren we op school. In werkelijkheid had de verovering van Duitsland 

door de gealliëerden tot doel de Duitse nucleaire en rakettechnologie in te 
pikken voordat de Russen daar de hand op konden leggen. Het Duitse leger 
had zich na het verliezen van het Ardennen offensief al over willen geven, 
maar dan hadden de Russen heel Duitsland bezet.’

Esther keek me witjes aan. ‘Dat... klinkt afschuwelijk.’
Ik kon niet stoppen. Nu ik een representante van de elite weerloos voor me 

had kwam alle opgehoopte frustratie naar boven, als braaksel. Meedogenloos 
bleef ik op haar inhameren met informatie die ik nooit had kunnen openba-
ren.

‘Er zijn uitspraken gedaan door vertegenwoordigers van de elite waaruit we 
op kunnen maken dat ze het liefst de mensheid gereduceerd zien tot 500 mil-
joen exemplaren die netjes in het gareel lopen. Een zelfde aantal als gedurende 
het eerste millennium na Christus.’

‘Ik heb daarvan gehoord. Maar hoe zouden ze dat moeten doen?’ 
‘De trend die sommigen van ons zien is de toenemende manipuleerbaar-

heid van de wereldburgers. De meest verslavende uitvindingen daarvoor 
zijn armoede, suiker, alcohol, tabak, psychofarmaca en andere drugs, porno, 
smartphones en hun voorgeprogrammeerde informatie, zinloos geweld, oor-
logsdreiging, angst en vaccins. De Verenigde Staten zijn daarin koploper. De 
angst is daar zo aangewakkerd door gemanipuleerde informatie dat het land 
meer wapens heeft dan de rest van de wereld en navenant de meeste doden 
door geweld.’

‘Jonathan, nu niet meer.’
Ik zag opeens door haar ogen hoe lelijk ik deed. Lelijk was. 
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‘Neem me niet kwalijk, ik liet me een beetje gaan.’
 ‘Jonathan, als je alle creativiteit bant, is de mensheid… finito. Echte creati-

viteit is rebels, los van gebaande wegen en denkpatronen.’
Door deze ene opmerking werd me opeens zonneklaar wat haar opdracht 

was: mijn verbindingsschakel zijn met die elite. Het was of er een mist optrok 
over een landschap en er verre perspectieven zichtbaar werden. Zij was aan 
mij gekoppeld omdat ze een vrije geest had, noodzakelijk om een uitweg uit 
de impasse te vinden. Het verraste me niet, alleen voelde ik me nu echt een 
pion, vooruitgeschoven om de plannen van de vijand uit te lokken. En wie had 
ons dan gekoppeld?! Wie was de vijand van onze vijand?

Hoewel we allebei het gesprek begonnen waren in een vaag vooruitzicht 
wat intiemer met elkaar te worden, hadden we, een beetje triest, bij mijn hotel 
afscheid genomen. 

Op mijn kamer schreef ik - in het Engels - een kort artikel over de noodzaak 
van een nieuw paradigma. Nogal verguld met de compacte tekst herschreef 
ik het in het Nederlands. Het was mijn gebruikelijke remedie om emoties te 
breidelen voordat ze met me aan de loop gingen. Het was zeker mijn toevlucht 
als er dames in het spel waren.

Wat nu? Verzenden via internet was onmogelijk.
Uit laten printen op de receptie was natuurlijk wel mogelijk. 
Ik besloot me nergens iets van aan te trekken en vroeg om een envelop, 

schoof de velletjes erin en schreef er het adres van mijn redactie op. De recep-
tie zou de envelop per expresse bij de post bezorgen. Het zou een goede test 
zijn hoever mijn doen en laten werden gecontroleerd.

Na een eenzaam diner in de eetzaal was het tijd om weer de stad in te gaan. 
In een cafeetje met wifi probeerde ik van alles en iedereen te bereiken. Nog 
steeds leek het of ik dood werd gezwegen.

Dan, opeens, net voordat ik wilde afsluiten, een no-reply mailtje: ‘Uitno-
diging voor een ontmoeting met geestverwanten. Neemt u morgen de trein 
van 8:07 naar Zürich.’ De afzender had zich verborgen achter nietszeggende 
afkortingen. Vermoedelijk waren het de lui van de geheimzinnige url. 
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9  De kring

Na opnieuw een slechte nacht stond ik vroeg op en liep een beetje brak de hele 
weg naar het station om bij te komen. Er was zelfs nog tijd voor een snelle 
koffie. Al een etmaal zonder pilletjes. Alleen begreep ik niets van dat congres. 
Normaal duurt zoiets enkele dagen achter elkaar en vindt plaats in een con-
ferentieoord. Was mijn optreden bij de opening het enige wat ik ervan zou 
meemaken? Er was geen enkele clou waar het congres werd gehouden en hoe 
lang. Niet in dat kasteel, dat had ik onderzocht.

De bewuste trein bleek een boemel die als een soort metro overal stopte. Een 
oude heer, die tegenover mij verschillende kranten had doorgewerkt, stond op 
een gegeven moment op. ‘We stappen hier uit,’ zei hij in sappig Zwitsers Duits. 
‘Komt u mee?’

Niets verbaasde me nog in het kielzog van mijn kennelijke gids. Een goed 
gevoel voor situaties die niet veilig voor me waren gaf aan dat ik op mijn ge-
mak kon zijn. We liepen naar een parkeerplaats, waar hij de deur van een auto 
voor me openhield. 

‘Weet u, mijnheer Fonck,’ zei hij op vertrouwelijke toon toen we het dorp uit 
waren, ‘we genieten echt van ons geheimzinnige gedoe. Ik geef u straks over 
aan een collega.’

Op een parkeerplaats van een wegrestaurant werd van auto gewisseld. De 
dame achter het stuur knikte minzaam. ‘Als u nog naar het toilet moet, doe het 
dan nu. We hebben een lange rit voor de boeg.’

Het leek me een goed idee. Ze liep met me mee. ‘Ik volg mijn eigen advies 
ook maar op.’

Na een lange rit stopten we voor een enorm hotel in Davos. Verbluft rea-
liseerde ik me dat ik hier eerder was geweest, om het 2019 congres van het 
World Economic Forum te verslaan. Ik kon me niet voorstellen dat die club 
aan zulke geheimzinnige introducties deed. Het moest wat anders zijn.

We gingen naar binnen. Een bediende bracht ons naar de lift. 
Op de bovenste verdieping was een restaurant met een luxe conferentiezaal. 

De zonwering was gesloten en de verlichting bijna weggedimd. Op een groot 
scherm werden recente opnamen vertoond van Saturnus, de ringen en enkele 
manen. Aan tafeltjes zaten groepjes mannen en vrouwen. We gingen aan een 
leeg tafeltje zitten. Aan sommige tafeltjes zaten slechts twee mensen bij elkaar. 
Een genodigde en diens begeleider?

Na ons kwamen nog ettelijke paren binnen, hetgeen mijn hypothese leek te 
bevestigen. Er was iets speciaals aan de gasten. Iedereen was in afwachting van 
wat komen ging en had zichzelf volkomen afgeschermd. Dat had ik ook. Al op 
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het station in Basel. De man die in de trein tegenover mij was gaan zitten en 
mij het eerste stuk had gebracht, ook. Alleen wist hij op dat moment wel dat 
ik een genodigde was. 

Er kwam een vriendelijk kijkende, witharige heer vanuit een naburige ruim-
te binnen en pakte een gereed liggende microfoon. Meteen werd de sfeer elek-
trisch. Dit was de man die ons ging vertellen wat we hier deden. Overal werd 
aandacht gericht, afweerschermen werden permeabel. 

‘Onze nieuwe gasten hebben aan onze uitnodiging gehoor gegeven om een 
aantal cijfers in te vullen,’ begon hij, nog voordat hij het met spotjes verlichte 
katheder had bereikt. Zou hij ook gaan verklaren op grond waarvan mensen 
de URL werd gestuurd?

‘Uw vermogen tot magie is door collega’s van u herkend, reden waarom u 
een briefje heeft gekregen met het adres van de website waar u een aantal keu-
zevragen kreeg voorgeschoteld.’

Handen werden opgestoken. Onze dagvoorzitter schudde echter resoluut 
het hoofd: ‘Geen vragen, alstublieft. De meeste antwoorden krijgt u vandaag 
vanzelf.’ Hij zwiepte het snoer van de microfoon recht en plaatste hem in een 
houder op het katheder.

Er begon me een licht op te gaan van wie de brief met de url afkomstig was. 
Hij was een van de weinigen die mijn tijdelijke adres had. Ik had nog nooit 
zijn handschrift gezien, besefte ik. Daarom had ik niet kunnen raden wie de 
afzender was. 

Op dat moment gingen de deuren open en werden trolley’s met heerlijkhe-
den binnengeduwd. De verlichting werd helderder.

Ik had trek en laadde een bord vol met belegde minibroodjes en salade. 
Mijn bestelling van een latte macchiato werd even later gebracht.

De man tikte op het katheder, er klonk een zoemend geluid, de zonweringen 
werden opgetrokken. Fel zonlicht priemde de zaal binnen.

‘Laat u door mij niet weerhouden om te genieten van deze vroege brunch,’ 
lachte hij. ‘Intussen zal ik voor de nieuwkomers enkele dingen verklaren. Op 
grond van uw werk, uw uitspraken via social media en in interviews, uw pu-
blicaties en niet in de laatste plaats op grond van aanbevelingen van anderen, 
bent u uitgenodigd een reeks van cijfers in te tikken op de website die we daar-
voor hanteren. Uw reeks zegt ons iets over uw, laten we zeggen, extra vermo-
gens. Ik noemde het woord magie. Of u het weet of niet, u werkt met magie. 
Degenen die met uw reeks cijfers aan de slag zijn gegaan konden u een score 
geven van uw vermogens om buiten de lineaire tijd dingen te bewerkstelligen 
die andere mensen niet kunnen.’

Hij nam een paar slokken uit het glas water dat naast hem stond.
‘Wie zijn “we”, hoor ik u denken. Wel, wij, dat wil zeggen uw begeleiders en 
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ikzelf, zijn een genootschap. Vergelijkbaar met, maar niet daadwerkelijk een 
hermetische loge. Het is meer een kring.’

Dus geen Vrijmetselaars. Verwant? Nog geheimer. 
‘We noemen onszelf de Lodisen, de pilots en we bestaan al heel lang, onder 

verschillende namen. Men zegt vijfduizend jaar, maar waarschijnlijk langer. 
Soms gaat de samenwerking schijnbaar verloren, maar dan pikken een aan-
tal sensitieve mensen de lijn weer op. De oergedachte gaat nooit verloren, 
want die is onlosmakelijk verbonden met de menselijke evolutie. Er zullen 
altijd mensen zijn die de verbinding met de diepere laag van bewustzijn, waar 
we meer één zijn, kunnen ervaren en ook beseffen dat we daar niet alleen 
zijn. Ook lijkt het wel, alsof in moeilijke tijden de samenwerking makkelijker 
wordt, dat er meer mensen aansluiting zoeken en vinden, en dat we ook ef-
fectiever onderling contact kunnen hebben.’

Zou hij ons werkelijk kunnen horen denken?
‘Ik kan u inderdaad horen denken,’ glimlachte hij. Hij keek niet naar mij. 

Waarschijnlijk was die gedachte bij meer genodigden opgekomen.
‘Dat soort gaven heeft u ook, bewust of onbewust. Dat willen we vandaag 

aan het licht brengen. We communiceren bij voorkeur op manieren die geen 
sporen achterlaten, al kunnen we niet helemaal zonder praktische communi-
catie, fysieke ontmoetingen zoals vandaag en min of meer verborgen bood-
schappen in media zoals kranten. Op dat niveau gebruiken we codes en me-
taforen, die voor de insiders begrijpelijk zijn en die voor de rest van de wereld 
als ruis overkomen. Telepathisch kan je moeilijk heel specifieke boodschap-
pen uitstralen, maar wel een soort oproepen en emotionele triggers, die de 
groep dan oppikt als aansporingen om bijvoorbeeld naar een bepaald soort 
advertenties te kijken, met name overlijdensadvertenties.’

Hij wierp een onderzoekende blik op elk van de genodigden.
‘Dat wij u hier kunnen verwelkomen is te danken aan de gaven van onze 

vaste kern, zeg maar. De datum van vandaag is al enige maanden geleden 
verkozen aan de hand van een intersubjectieve overeenstemming tussen voor-
spellers. Daarna was er tijd om uitnodigingen te versturen en deze ruimte te 
reserveren. Tot onze vreugde zijn bijna alle genodigden in staat gebleken te 
komen, ondanks hun vaak drukke werkzaamheden en volle agenda’s. Bijeen-
komsten als deze achten wij als zeer wezenlijk. Ze kosten dan ook buitenge-
woon veel focus en energie. In het verleden hebben wij al kunnen constateren 
dat onze inspanningen als het ware een boodschap in de ether laten resoneren 
dat de verkozen datum vrij blijft van andere aanspraken op uw tijd en dat u 
zich op de afgesproken tijd in de buurt bevindt. Sommigen van de aanwezigen 
komen zelfs van andere werelddelen.’

Resonantie! Daar sprak Anton ook al over. Magie zou volgens hem bestaan 
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uit resonanties. Toch blijft het een wonder. Vooral als je beschouwt hoe inge-
weven ik momenteel ben in het congres van de haute finance. Ook geen kleine 
jongens. 

‘Ik wil u vragen zo onbevangen mogelijk te luisteren naar wat wij u gaan 
vertellen en vragen,’ ging onze dagvoorzitter verder. Ving hij mijn gedachten 
op? Of zond hij die gedachten soms uit?

‘Wie zijn toch die “wij”? Zult u zich nu nog prangender afvragen. “Wij” – er 
is zeker een groepsidentiteit, zij het dat er geen naam aan gegeven is – zijn een 
gezelschap van paranormaal begaafde wetenschappers en helers. Uit onze ge-
deelde ervaringen en toekomstverwachtingen werd onlangs de wens geboren 
om zoveel mogelijk deelgenoten te vinden. Ik zeg “deelgenoten” omdat we een 
missie voorstaan.’

Hij keek de zaal rond met een verontschuldigend glimlachje om zijn mond. 
‘Ik weet, ik heb nu meer vragen dan antwoorden op uw bordje gelegd. Ik zie 
dat u vergeet te eten. Laten we dat eerst doen.’

Het woord ‘missie’ bleef door mijn hoofd zeuren. 
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10  Schokkend

Onze voorzitter stond op van zijn tafeltje en liep naar het katheder. Zijn toon 
was nu anders, het luchtige was eraf. 

‘Eén van de dingen die we ontwikkelden was een manier om te testen of 
iemand paranormaal begaafd is. De cijferreeks. Het zijn niet zozeer de cijfers 
zelf, als wel de volgorde, die een soort barcode vormt. Deze kan door enkelen 
uit ons gezelschap geduid worden. Het is een intersubjectieve methode, dat 
wil zeggen dat onafhankelijke duidingen door enkele autonome begaafden 
een statistische cluster vormen binnen een matrix van mogelijke waarden. 
Om het ons niet te moeilijk te maken houden we de matrix driedimensionaal, 
meer dimensies zijn mogelijk, echter ingewikkeld. Dit is een oude methode, 
misschien wel de oudste, ontwikkeld door sjamanen in heel verschillende cul-
turen. Overigens is de enige statistiek die we toepassen Dixon’s Q test om te 
berekenen of een enkele extreme uitkomst meegeteld moet worden.’

Het leek wel een college. Die oude methode beviel me wel, het had parallel-
len met peer reviews van een proefschrift of artikel. Persoonlijke, onafhanke-
lijke en intersubjectieve toetsing.

‘De cijferreeks vertelt echter niets over de specifieke begaafdheden en mo-
rele aspecten van de indiener. Daarom nodigen wij alleen mensen uit waarvan 
wij de morele standaarden enigszins kunnen leren kennen, uit werk, gedrag, 
publicaties en welke vijanden iemand heeft.’

Dat was een goeie! Terwijl de voorzitter wat water dronk, kon ik de gedach-
te uitspinnen. Natuurlijk: als een begaafde persoon dwars werd gezeten door 
het psychopathische netwerk, was de kans groot dat diens morele constitutie 
hoog was.

De voorzitter leunde voorover op het katheder en keek iedereen indringend 
aan. ‘“Ken uw vijanden” is het eerste waarmee een strijder zijn waarde bepaalt. 
U weet allen wat en wie ik bedoel. Alleen heeft u moeite met de notatie “strij-
der”.’

Even beving me een ‘Jehovagetuigen Erlebnis’. Werden we hier gerekruteerd 
voor een beginselenstrijd? Als een soort helderziende vijfde colonne?

‘Of u wilt of niet,’ ging de voorzitter verder, ‘u bent alleen al door uw per-
soonlijke positionering in de maatschappij, binnen de organisaties waar u 
werkt, betrokken bij een wereldwijde schermutseling. Een voortdurende 
krachtmeting tussen wat u verwerpelijk vindt en wat u wenselijk acht.’

Dat kon ik beamen. Ik wist er in mijn directe omgeving nog wel een paar die 
daar mee worstelden. Hoeveel daarvan zouden er paranormaal begaafd zijn? 
Een goede intuïtie hadden ze allemaal, anders rooide je het niet.



80

‘U bent uitgenodigd vanwege uw stellingname in human affairs, ecologie, 
autonomie, wetenschappelijke paradigma’s, geld, en dat u – hoewel vaak aan 
de rand – toch deel uitmaakt van de mainstream. U bent nog niet kaltgestellt, 
uitgerangeerd, monddood gemaakt. Of fysiek dood gemaakt.’

Nog niet! De man wist de spanning en het ongemak wel op te voeren. 
Hij gaf met een teken aan dat er een korte pauze werd ingelast. Er gingen 

opnieuw trolley’s met koffie, thee, drankjes en hapjes rond.
Strijd, dood… woorden die mij vandaag de rillingen over de rug lieten lo-

pen. Ik wist het. De bankiers die mij hadden uitgenodigd om over hun para-
digmaverschuiving te schrijven wisten natuurlijk ook waar de bui hing. Zij 
hadden waarschijnlijk net zo goed de beschikking over paranormalen, maar 
dan zonder moraal. Dat waren de gevaarlijkste: begaafde psychopaten. Zwarte 
magiërs zou je ze kunnen noemen. De keus om mij uit te nodigen was waar-
schijnlijk ook vanwege mijn – volgens mijzelf latente – vermogens. Aan mij 
de keus. Niet dat er bij mij enige twijfel bestond welke kant ik zou kiezen als 
de tijd daar was. Voorlopig was de belangstelling van beide partijen in mijn 
voordeel. Waarbij de geldmagnaten beslist niet mochten weten dat ik hier zat. 
Op een of andere manier was ik ervan overtuigd dat ze er geen idee van had-
den. Wellicht herkent greed alleen andere greed, is altruïsme te transparant en 
benevolent om gezien te worden als je dat zelf ook niet hebt. Hm, een interes-
sante gedachte.

Onze gastheer kwam weer naar de katheder; het was vanzelfsprekend dat we 
hem onze aandacht gaven en zwegen in woord en gedachte.

‘We vinden eigenlijk geen nieuwe pilots, zij vinden ons, het is een kwestie 
van bewustwordingsniveau. Degenen die beseffen dat voorbij het niveau van 
de samenzweringscomplotten, en daar werd en wordt veel over gesproken, er 
een niveau is van mensen die zich niet zo met het materiële, met de manipu-
latie van financiële markten, valuta en politieke verhoudingen hoeven bezig 
te houden. Die vinden elkaar. Ze beseffen dat je op een stoffelijk niveau bezig-
houden met manipulatie van de werkelijkheid, met vaak zelfzuchtige motie-
ven, alleen maar stoffelijke effecten heeft, en dat de bredere werkelijkheid heel 
andere causale, retrocausale en non-causale verbanden kent.’

Dat had ik ook een keer geschreven en dat was geschrapt.
‘De strijd waarover ik zojuist sprak wordt wereldwijd gestreden. In natura, 

om zo te zeggen, maar vooral met informatie en met perversie. Met dat laatste 
bedoel ik dat oorspronkelijk mooie en goede dingen worden geperverteerd.’ 
Hij keek de zaal rond. ‘Het lijkt zo veelomvattend, zo overweldigend, kunnen 
weldenkende mensen daar wel enig tegenwicht in de schaal leggen? Is er nog 
wel iets of iemand te vertrouwen?’

Een frêle oude dame liep op hem toe, nam de microfoon over en beklom de 
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katheder. ‘Alles in de kosmos is in evenwicht,’ begon ze op neutrale toon. ‘Dus 
ook wat wij goed of kwaad vinden.’ Ze zette de microfoon in zijn houder en 
keek triomfantelijk rond. ‘Beseft u wel hoe bijzonder het is dat wij iets goed 
of kwaad kunnen vinden? Ik bedoel dat wij blijkbaar iemands gedrag kunnen 
afmeten aan een standaard. Ons geweten wordt dat wel genoemd. Hoe komen 
wij daaraan? Dat is zo fundamenteel anders dan de afweging of iets voordeel 
of nadeel oplevert, voedsel of dood. Dat hebben alle dieren ook. Dat heeft al-
leen met onze fysieke verschijning te maken. Die kan gevaar lopen.’

Ze wierp haar hoofd achterover. ‘Kan de ziel ook gevaar lopen?’ schalde 
haar stem. Langzaam begon haar hoofd een knikkende beweging te maken. 

Het werd me koud om het hart. Ik had altijd de kern van de mens, zijn 
ziel, zijn werkelijke Zelf of hoe de mensen dat ook noemen, ik had die kern 
als onaantastbaar beschouwd. Dat gaf een vertrouwen dat me eigenlijk niets 
wezenlijk ergs kon overkomen. Dat vertrouwen werd nu in enkele seconden 
onderuitgehaald. Want ik “wist” dat ze de waarheid sprak.

‘Ik zie dat u geschokt bent,’ zei ze zachtjes, troostend bijna. ‘Ik zal er iets dui-
delijker over zijn. U kent allemaal de uitdrukking: zieltjes winnen. Dat werd 
altijd een beetje lacherig, een beetje neerbuigend toegedicht aan missionaris-
sen, zendelingen en andere ideologische semi-religies. Zo van: daar trapt een 
verstandig mens toch niet in?’

Ze glimlachte guitig. ‘Oké, daar heeft u een punt. Een verstandig mens weet 
dat hij op de Aarde is geïncarneerd om te leren. Wie leert er? Juist, de ziel. 
Wat leert hij? In willekeurige volgorde: autonomie, soevereiniteit, compassie, 
weten en geweten. Om er een paar te noemen.’

Ze nam de microfoon in haar hand en liep op en neer voor de toehoorders.
 ‘Het incarneren van de ziel heeft tot doel dat de ziel kan leren. Onder de 

meest gevaarlijke omstandigheden: in een leven als mens op Aarde.’
Ze keek ons indringend aan. ‘Naarmate een ziel bewuster wordt, wijzer 

wordt, is hij minder makkelijk te bedotten in zijn incarnaties. Blanco zielen, 
vers van de evolutielijn, zijn in hun incarnaties makkelijk tot slaaf te maken. 
Van hun eigen lusten en angsten of van de lusten en angsten van een ander. 
Als slachtoffer en als dader, twee elkaar afwisselende en vaak samenvallen-
de rollen. Dat vindt zijn oorsprong in de afkomst van die zielen. Velen van 
u weten dat in opeenvolgende evolutiecycli van de Aarde protozielen uit de 
evolutielijn van de dieren, afsnoeringen van hun groepsbewustzijn, kunnen 
opklimmen tot de status van mens.’

Geroezemoes in de zaal. Ik was ook gaan verzitten. Wat zei die dame nou?! 
Ze keek glimlachend rond en wachtte.

Wacht! Ik had lang geleden een dik boek in handen gehad, van een Russi-
sche dame uit de 19e eeuw. Madame Blabla, of zoiets... Blavatski! De Geheime 
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Leer! Een echt toverboek. Daar deed deze bewering me aan denken.
‘Voor degenen voor wie dit een verrassende mededeling is: neemt u het 

voorlopig voor kennisgeving aan zonder het te verwerpen. U zult merken dat 
in de komende tijd u meer informatie op uw pad zal vinden die u verder zal 
overtuigen.’ Haar stem en ogen waren dwingend. Uit alles bleek dat wat ze tot 
nu toe had gezegd slechts inleiding was tot een belangrijke uitspraak.

‘Deze prille zielen zijn in twee lijnen te onderscheiden: afkomstig van carni-
voren en afkomstig van herbivoren. Predatoren en prooien.’

Ik zoog mijn adem in. Dat was een heftige constatering. 
‘De vleeseters kunnen tegen bloed. Bij de jacht en de strijd. Als krijgers, fok-

kers, slagers, chirurgen. Het doet hen niets om de integriteit van een lichaam 
van vlees en bloed te doorbreken. Niet bij het fysiek doden, niet bij het slach-
ten, niet bij het opereren.’

Ik zat verstijfd in mijn stoel. Alles viel op zijn plek, alles waar ik al vanaf 
dat ik kind was mee had geworsteld: het gemak waarmee mensen dieren en 
andere mensen kunnen doden, waarmee mensen hele leefgemeenschappen 
opruimen: mensen, dieren, planten en zelfs de aardkorst. De onverschillig-
heid waarmee de Aarde werd uitgebuit.

De dame had even gewacht. Toen ze zag dat de ergste stormen in de geesten 
van de toehoorders waren bedaard, ging ze verder.

‘Planteneters hebben meer met collectieven. Samenwerken. Maar ook kud-
degeest. In een kudde kan een individu veiliger zijn tegen aanvallen en wor-
den de jongen beter beschermd. Ziehier de origine van sociale wetgeving.’

Verdomd! Ze had gelijk! Maar ook wolven vormen een meute als ze een 
grote prooi bejagen. Maar ja, als die gedood was begon het vechten om de 
beste stukken, dat weer wel. Er werd niet gedeeld.

‘Ik noemde dat prille zielen nog weinig onderscheidingsvermogen hebben. 
Ze hebben nog niet de ervaringen van opeenvolgende levens verwerkt tot een 
zekere kern van wijsheid. Ze zijn daarom makkelijk manipuleerbaar. En even 
makkelijk op te offeren als een leeg pakje sigaretten.’

Oef, dat was een heftige bewering.
‘Ik zei doelbewust “leeg” mijne dames en heren. Degenen die de incarnaties 

van prille zielen uitbuiten, halen ze eerst leeg. Alle gevoel, behalve angst. Alle 
liefde, behalve haat. Alle compassie, behalve wreedheid. Alle intelligentie, be-
halve sluwe slinksheid.’

Ik sloeg de handen om mijn hoofd. Dit was niet te verdragen.
‘Dit is al aan de gang sinds de mens op de Aarde rondloopt,’ ging de oude 

dame voort. ‘De laatste decennia is het echter massaal geworden. Er vindt een 
verschuiving plaats van fysiek geweld – door soldatenslaven – naar desinfor-
matiegeweld op tv, in games en in films, giftige farmaca, giftig voedsel, porno, 
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giftige informatie op smartphones, giftige vaccinaties.’ De opsomming was 
nog niet ten einde. ‘Niet dat er geen fysieke handel meer is in mensenslaven, 
kinderen voor seks of om als kindsoldaat getraind te worden. Die handel is 
door de millennia heen altijd uitermate profijtelijk geweest. De economieën 
van imperia van de Egyptenaren, de Perzen, de Grieken, de Romeinen, de 
Kalifaten, de Hunnen, Venetië, Westerse 18e eeuwse naties, om er een paar te 
noemen, zijn altijd gebaseerd geweest op massale slavenarbeid. Dat heeft zich 
in de 19 eeuw voortgezet met fabrieksarbeiders en landarbeiders en in onze 
eeuw met de handel in vrouwen en kinderen. Wat betreft de kinderhandel: 
voor seks of voor hun organen en stamcellen, waarmee veroudering kan wor-
den omgezet in verjonging.’

Dat laatste kon ik beamen. Gruwelijk. Het gebeurde in Hitler Duitsland al. 
Nu vooral in Azië.

Ze pauzeerde even om wat water te drinken.
‘Zo, dan nu het goede nieuws.’ Ze zwaaide met haar arm om ons gezelschap 

als een geheel aan te duiden. ‘Wij.’
Onze gastheer kwam naar voren en nam de microfoon over.
‘Wij weten wat er gebeurt en wie het doet,’ vervolgde hij het relaas van de 

oude dame. ‘Op de relevante bestaansniveau’s: fysiek, etherisch, astraal en 
spiritueel. Dit inzicht is wereldwijd kracht aan het winnen. Zoals mijn voor-
gangster al aangaf: alles in de kosmos is uiteindelijk in evenwicht. Al kunnen 
grote golven grote verschillen vertonen in timing. Na een lange neerwaartse 
beweging is er nu een opgaande lijn te bespeuren. In die aanzwellende golf 
spelen wij een belangrijke rol.’ Hij zwaaide met zijn hand. ‘Geen vragen nog, 
alstublieft. Laat eerst bezinken wat u zojuist gehoord heeft. Voor veel vragen 
zult u zelf een antwoord vinden.’ 

Al mijn schijnzekerheden werden hier aan het wankelen gebracht. Was het 
informatieveld om mij heen, waar ik voor mijn overtuigingen en voor mijn 
werk uit putte, zo eenzijdig dat hetgeen hier tussen neus en lippen gedebiteerd 
werd altijd aan me voorbij gegaan? Was ik er altijd aan voorbij gegaan?

Niet echt. 
De voorzitter onderbrak mijn gedachten door aan mijn tafeltje aan te schui-

ven. ‘Het spijt me dat ik uw bezoek ontijdig moet afbreken, ik krijg bericht dat 
uw aanwezigheid dringend elders wordt gewenst. Onverwacht...’ 

Ik keek hem verbijsterd aan. Dan was elders bekend waar ik nu was!
‘Maakt u zich niet ongerust. Het bericht kwam van één onzer. Uw opdracht-

gevers weten hier niet van.’
‘Maar.... u bent nog niet eens begonnen! Ik kan nu toch onmogelijk weg-

gaan? Dan mis ik de essentie van...’
‘Het is beter als wij later nog eens een onderhoud hebben...’
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‘Later?! Later?!’ Ik was nu bijna in paniek. Hij legde zijn hand op mijn arm. 
Ik werd kalm. 

‘De positie waarin u verkeert is uniek en kan erg waardevol blijken. Evenzo 
het onderzoek waar u thuis mee bezig bent.’ 

Ik keek hem aan. Bijna smekend, zo voelde het. In mij groeide een klont van 
noodlottigheid, van een amorf gevaar achter mijn rug, buiten mijn gezichts-
veld. Het overbekende gevoel ontoereikend te zijn stak zijn kop op.

Hij keek me aan met een frons boven zijn neus. Intussen was de aandacht 
van de andere aanwezigen rond ons tafeltje geconcentreerd. Er trok zich een 
milde meelevendheid samen en ik werd rustig, ietwat gelaten zelfs. Het gevoel 
niet capabel te zijn verdween niet helemaal, maar ik ervoer wel een steun in 
de rug. 

De voorzitter leek gerustgesteld door wat hij in mij zeg gebeuren.
‘U bent niet daar alleen, mijnheer Fonck. U bent een voorhoede, hetgeen 

betekent dat er ook een hoofdmacht is. We dienen niet alleen alle zeilen bij 
te zetten om de planeet leefbaar te houden, er rust een plicht op de mensheid 
om af te leren andere mensen, natuur en hulpbronnen uit te buiten. Uw bege-
leidster zal u beneden overdragen aan iemand die u naar Zürich zal brengen, 
vanwaar u de trein terug naar Basel kunt nemen.’

Adrenaline joeg door mijn aderen. Ik schudde zijn hand en liep zonder om 
te kijken achter mijn begeleidster aan. De waarnemer in mij zag mij lopen, 
geagiteerd, klaar voor de strijd.

We stapten niet bij haar in de auto: er kwam een zwarte Porsche aanrijden, 
de deur zwaaide open en ik stapte mechanisch in. De jonge chauffeur reed al 
tachtig of zo toen mijn gordel vastklikte. Hij grijnsde naar me. ‘Ik mag alle 
regels aan mijn laars lappen,’ zei hij in rollend Zwitsers-Duits. Het waren maar 
korte momenten dat de snelheidsmeter onder de 200 zakte. 

Half liggend in de leren fauteuil verschaalde de adrenaline in mijn bloed 
en liet me verdwaasd en depressief achter. Ik had moeten blijven! Er waren 
daar bovenin het hotel dingen zich aan het ontvouwen die ik nodig had en nu 
moest missen. Het noodlottig gevoel maakte zich weer van me meester. Ik zou 
het niet redden. Ik stond helemaal alleen in de leeuwenkuil. Ik had sowieso 
niet moeten gaan. Ik had best elders een baan kunnen vinden of gaan freelan-
cen. Klotekrant, klote Vandamme. Klote banken.

Terug in mijn hotel kreeg ik een bekende, licht geurende envelop aangereikt. 
Het was een uitnodiging voor een souper met Esther, ik zou over een klein uur 
worden opgehaald. Was ik daarvoor hals over kop weggehaald uit de belang-
rijkste meeting van dit hele onzinnige circus? Wat was Esther? Was ze op mijn 
pad gezet om me in slaap te sussen en op cruciale momenten van mijn stuk te 
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brengen? Woede overvleugelde mijn depressiviteit. Was ik dan nergens meer 
meester over? Het beeld van de marionet kwam terug, maar nu met spelers 
die vochten om de houtjes.

Het moeten wachten kalmeerde me. Ik zag er verzorgd uit, besloot me al-
leen te scheren en besteedde de tijd door wat te schrijven. Dat lukte niet, het 
bleef malen in mijn brein. Het was me nog steeds niet duidelijk hoe het moge-
lijk was dat twee – in mijn ogen machtige – tegenpolen aan me zaten te trek-
ken. Daar tussendoor walste ook nog eens een beeldschone, schatrijke vrouw 
uit de jetset met een driedubbele verborgen agenda die iets met me wilde. 
Misschien zelfs wel vriendschap. Een glas whisky had mijn somberheid – nee, 
despair – intussen doen oplossen.
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11  Inzichten met Esther

‘Wat je op het laatst zei over de planeet, dat we geen andere hebben, heeft me 
wel aan het denken gezet,’ vertrouwde Esther me toe na een ietwat afwezige 
begroetingskus. We wandelden door de feeërieke kasteeltuin van een resort.

‘Ik moet je bekennen dat ik ben opgevoed en opgeleid om profijt te herken-
nen in alles wat ik en andere mensen doen. Mijn instincten zijn getraind om 
voordeel uit elke situatie te peuren. Halen, halen, halen. Al mijn sociale vaar-
digheden, mijn uiterlijk, alles, alles is uitsluitend gericht op winst voor mijzelf.’ 

Er lag iets wanhopigs in haar gezicht.
‘Aardig zijn, seks, zelfs kinderen krijgen, alles dient het geld te dienen,’ fluis-

terde ze. ‘Ik vond het machtig als kind, ik heb het onaangenaam uitgebuit als 
tiener, ik heb zonder genade relaties afgebroken, personeel ontslagen.’

‘Je bent, met andere woorden, ontmenselijkt?’
‘Zeg dat niet,’ fluisterde ze. 
‘Je zei: voor mijzelf. Tot je door kreeg dat het helemaal niet voor jezelf was, 

dat het voor de elite was waar je deel van uitmaakt. Heb ik het goed?’
Ze knikte en kneep in mijn arm. ‘Ik word altijd afgeluisterd, bekeken. Zelfs 

nu ben ik er niet zeker van dat er geen richtmicrofoon op ons is gericht, of een 
telelens vanuit een drone hoog in de lucht.’

‘Dat komt omdat de plaatsen waar je vertoeft bekend, voorspelbaar zijn. Het 
is dan makkelijk om een sluitend net om je heen te handhaven. Wat overigens 
kan betekenen dat je niet wordt vertrouwd. Wat weer bevordert dat ik je erg 
graag mag.’

‘Ik mag je ook. Jonathan. Ik vertrouw je. Ik wil graag met je naar bed, maar 
er is geen bed dat niet bekeken wordt. Ik ben daarbij bang dat je er last mee 
zou krijgen. Ik wil ook niet aanleiding geven tot een relatie of zoiets. Het is te 
gevaarlijk, nog meer voor jou dan voor mij.’

‘Ik begrijp hieruit dat je beseft dat je bewaakt wordt, niet voor je veiligheid, 
maar omdat je een rebel bent?’

Esther stopte en trok mij tegen zich aan. In de innige omhelzing fluisterde ze 
in mijn oor: ‘Het is heel dubbel, hoor. Ik voel me beschermd tegen de buiten-
wereld, de wereld van het gewone volk, en ik voel me tegelijkertijd bedreigd 
door machthebbers die ik niet ken. Ik moet vreselijk op mijn qui vive zijn om 
geen verkeerde dingen te doen of te zeggen.’

Haar lichaam had intussen hele andere ideeën over communicatie. Ik vond 
het heerlijk om haar te voelen en ik verkeerde tegelijk in een freeze stress. Er 
hing gevaar om haar heen, waar mijn lichaam autonoom fysiologisch op rea-
geerde. Ik was bang te dissociëren.
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Een kelner met een blad waarop glazen en schaaltjes stonden, redde me uit 
de patstelling. We namen plaats in een prieeltje en lieten ons bedienen.

Het was een heel apart souper, vooral lauwwarme gerechten en salades, ve-
getarisch, verfijnd en afwisselend. De spijzen en de wijn maakten mijn lijf 
mellow. Lichaam en geest werden weer congruent.

Esther legde bij de koffie een hand op mijn arm. Ik kon de mijne erop leg-
gen. ‘Jonathan, ik heb zo een party waar ik niet weg kan blijven. Ik heb begre-
pen dat er morgen een uitnodiging naar je toe komt voor een voordracht hoe 
je het denkt aan te pakken. Benut de avond door iets daverends op papier te 
zetten en vergeet mij even.’ Ze lachte kirrend. ‘Ik zal ook proberen niet aan jou 
te denken vanavond.’

Er stond een taxi op mij te wachten, de Bentley had Esther zelf nodig. Ietwat 
verdwaasd en vreemd uitgeput door de bijna-dissociatie deed ik onderweg 
een tukje.

De rustige avond kwam inderdaad van pas om de boel op een rijtje te zetten. 
Wat was er zo uniek aan mij dat geldmagnaten dingen van me willen? Esther, 
dubbel daar bovenop, wil mij zelfs in haar bed. Opeens is een eenvoudige 
loonslaaf uit Nederland begeerlijk geworden. Waarom is dat? Exact op dezelf-
de dag word ik uitgenodigd door een netwerk van paranormaal begaafde we-
reldverbeteraars. Welk talent van mij is voor die partijen zo cruciaal dat mijn 
persoon met alle égards wordt uitgenodigd? Die paranormale gastheer had 
gelijk: door alles te laten bezinken komen de meeste vragen vanzelf terecht bij 
het antwoord. Misschien wordt het duidelijker door het op een rijtje te zetten.

Ik doorzie dingen, alleen maar door een tijdje te observeren.
Mijn kennis is uitgebreid, veelzijdig in ruimte en tijd en makkelijk te acti-

veren.
Ik kan analyseren en ik kan het zo verwoorden dat er bij anderen een lichtje 

op gaat. Daarin ben ik echter niet veel meer bedreven dan anderen.
Met mijn inzicht, doorzicht en ja, helderzicht is het mogelijk anderen, ho, en 

mijzelf, tot nieuwe zienswijzen te stimuleren, waardoor er disputen kunnen 
ontstaan die essentiële verbanden aan het daglicht brengen. Als die eenmaal 
in kaart zijn gebracht, kan de mensheid zijn historie beredeneerd en doelbe-
wust ombuigen. Aha. Zie Anton.

Dat vermogen in mij was herkend door beide partijen.
De geldmagnaten zoeken naar een nieuw stelsel van normen, waarden en 

handelswijzen. 
Wat is hun streven? Daar zijn vele gelaagdheden in te bekennen. In ieder ge-

val balanceren ze. Het draait om evenwichten. Beweeglijke, zeer dynamische 
evenwichten, die ze kunnen manipuleren. Laat eerst de ene kant doorslaan 
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en verdien daaraan, daarna bevoordeel je de andere kant en verdien je er nog 
een keer aan. Oorlogen en economische crises zijn hun topverdienmodellen. 
Daarin is nu een verschuiving aan het optreden. In plaats van de klassieke 
oorlogen van naties en benden tegen elkaar, hebben ze oorlog tegen iets vir-
tueels bedacht: War on booze, de drooglegging in de dertiger jaren van de 
twintigste eeuw, War on Communism in de 50er jaren, War on drugs, War on 
terrorism, Cyberwar, War on Climate. 

De grootste, meest massieve aanval wordt echter gepleegd op autonomie. De 
mondiale verslaving aan porno: 80% van het dataverkeer op internet betreft 
porno. Verslaving aan smartphones en de gemanipuleerde informatie daarop, 
het verlies aan eigenheid. Een kwart van alle kinderen is letterlijk verslaafd 
aan hun smartphone. En hoeveel seks gaat daar rond? De sluipende biologi-
sche schade die GSM, wifi en andere ultra hoog frequente, digitale, gepulste 
straling veroorzaakt. De dreiging van het 5G netwerk, internet of things. Wor-
den mensen tot cyborgs gemaakt? Implantaten in de hersenen zodat er directe 
verbinding mogelijk is met iemands beeld- en geluidscentra, genotscentra en 
het geweten? En wie gaat er uitzenden? Precies.

Dat is niet het hele front. 
Er is een tweede lijn: landbouw, visserij, genetisch gemanipuleerd en indus-

trieel ontkracht voedsel en drank. Suiker, de grote verslaver. 
En een derde: farmacie, geestelijke gezondheid, DSM V en zo. 
Een vierde bestaat uit ziekten die zijn uitgevonden, AIDS, SARS, Lyme, 

Ebola.
Verslaving. Slaven.
War on creation.
Het plaatje begon op te komen als een foto in een bak met ontwikkelaar. 

Stel: de geruchten zijn gegrond en die elite bestaat uit vermenselijkte Rep-
tilians, bannelingen uit de Plejaden, die eonen geleden betrokken waren bij 
de genetische engineering van mensachtigen om die als slaven in te zetten, 
dan zou je kunnen zeggen dat ze nog steeds proberen de geest terug in de fles 
te krijgen. Want de ontwikkeling van de geest doorkruiste hun plannen. De 
mens bleek in staat uit te stijgen boven zijn hormonale apenliefde en werke-
lijke liefde te kunnen beleven. Voor elkaar, voor schoonheid. Hoe was het ook 
alweer met karma? In feite is karma de grote gift van de goden aan de mens, 
want dieren hebben dat niet. Het is een mechanisme om diepzinnig te kunnen 
leren van retrospectie op jezelf. 

Het begint met herinnering. Die wekt een verlangen op naar meer, naar 
herhaling, naar een vervolg of juist iets anders. Dat verlangen is de motori-
sche kracht om te kunnen handelen. Herinneren, verlangen, handelen. Als 
dat verlangen zich ontwikkelt tot liefde, is er creatie mogelijk. Een kunstenaar 
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is verliefd op zijn creatie, al op het moment dat hij zich bewust wordt dat een 
schepping zich aandient.

Emanaties van geest. Hoe komt er geest in een mens? Wanneer is dat ge-
beurd?

Ik kon me wel iets voorstellen als ik het concept morfogenetisch veld in de 
vergelijking inbracht, waar Anton me op attent maakte. Elk organisme heeft 
een groepsbewustzijn, wat Rupert Sheldrake en anderen beschrijven als een 
veld, een virtueel aanwezig bewustzijn, dat gelokaliseerd is, in ieder geval op 
en rond de planeet Gaia.

Het veld van de genetisch ge-engineerde oermens snoerde zich af van het 
grotere bewustzijnsveld van de primaten, die 98% van het genetisch materiaal 
met de mens gemeen hebben. Voor het werk dat ze moesten doen was intel-
ligentie nodig. Ze waren slaven, maar moesten zich niet slaafs gedragen. Ze 
moesten zelfstandig kunnen werken. Een begin van individualiteit, van geest. 
Reflectie, introspectie. Het vermogen te leren, dus van retrospectie, hebben de 
ontwerpers ingebracht door enkele van hun eigen genen te koppelen aan het 
menselijk genoom, is de theorie. Die vreemde genen werken als antennes voor 
informatie uit het veld van de ontwerpers.

Het paard van Troje.
Er was geen grens gesteld aan het leren van de mens. Hun meest geslaagde 

ontwerp, dat zichzelf Homo Sapiens is gaan noemen, bleek zoveel geest te 
kunnen ontwikkelen dat individuen zich af konden snoeren van het groeps-
bewustzijn. Misschien is dat wel de origine van de autonome ziel. Afsnoerin-
gen. Wat die dame in Davos al zei.

De neiging tot slaafsheid, verslavingen, het weggeven van autonomie aan 
een sterke leider om maar niet bang te hoeven zijn, is daarentegen ook nog 
even sterk aanwezig. Ingeprogrammeerd. Twee uitersten. Het lijkt een duali-
teit. Er is geen dualiteit, goed beschouwd. Alleen trajecten tussen twee uiter-
sten, die zelf weer in een cyclisch verband met elkaar staan.

Hoe kon ik deze gedachten toepassen voor een concept paradigma?
Verantwoordelijkheid. 
Ik had het al aangestipt in mijn spontane voordracht.
Als je alle troeven in handen hebt, ben je helemaal alleen verantwoordelijk 

voor de uitkomst van het spel. Andere spelers zijn uitgerangeerd.
Ho even, China en Rusland. Die hebben hun eigen agenda’s. De hebben 

naast hun centrale banken, die gewoon meedoen met de BIS, onbekende 
goudvoorraden.

Goud!
De mens was ontworpen om goud te delven voor de Annunaki, had ik op 

verschillende sites gelezen. Dachten die soms dat ze naar hun thuisplaneet 
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konden ontsnappen als het op de Aarde mis gaat? Zou dat de achterliggende 
oorzaak zijn voor hun extreem egoïstische houding, de volkomen onverschil-
ligheid voor het welzijn van de Aarde en haar bewoners?

Opgepot goud. Helemaal niet bedoeld om een nieuwe wereldmunt op een 
goudstandaard in het leven te roepen. De dollar was al sinds midden 19e eeuw 
hun favoriete speeltje, dat nu volkomen virtueel was geworden, los van welke 
productiviteit dan ook. Daarom was Kennedy vermoord: hij wilde dat de staat 
dollars ging drukken om het monopolie van de Fed te doorbreken, in handen 
van onzichtbare particulieren.

Nee, dat goud was bedoeld om zich in te kopen op hun thuisplaneet. 
Op dit punt begon ik mezelf een beetje lachwekkend te vinden. 
De gestudeerde journalist begeeft zich op Fantasy paden. 
Toch voelde het juist. Die enorme tegenstelling in de mens tussen slaafsheid 

en autonomie, tussen slaafse recreatie en vrije wil/creatie voelt niet natuurlijk. 
En een kosmos zonder andere intelligenties klinkt me onlogisch in de oren. 

Het beeld van die vreemde intelligenties liet me niet los. Zouden ze door 
hebben gekregen dat er voor hen geen terugkeer mogelijk was? Dat hun adap-
tatie aan Aardse omstandigheden onomkeerbaar was geworden? Zouden ze 
liever leren scheppen dan teruggaan? Was er iets van een verlangen naar liefde 
in hun veld geslopen?

Intussen was het na middernacht geworden, er was een half flesje kostelijke 
wijn leeg, tijd om te gaan slapen. Het probleem Esther stelde ik uit tot later. 
Was ze een robot? Ik huiverde. Want wat was precies een robot? Als we ons los 
zouden kunnen maken van het denkbeeld dat een robot een machine behoort 
zijn, zou een robot organisch kunnen zijn. Levend. 

Een opwindend verlangen naar actie maakte me vroeg wakker. Tijd voor ei-
gen initiatieven. Het viel me doorgaans niet moeilijk om me te voegen naar 
de opdrachten, uitnodigingen en verplichtingen die op mij af kwamen. Ik was 
bijvoorbeeld altijd een volgzame echtgenoot geweest. En een brave journalist. 
Hier waren er echter momenten dat ik zelf heer en meester kon zijn.

Niet ver van het hotel was een crêperie die om zeven uur openging en wifi 
had. Met een café au lait en een crêpe opende ik alle accounts waar wat op 
te verwachten viel. Er waren alleen een paar privé mails, apps en posts. Mijn 
automatische antwoord dat ik er niet was zorgde ervoor dat de meeste ken-
nissen me met rust lieten. Het gaf me gelegenheid een paar gedachten uit te 
werken op mijn tablet. 

Mijn nieuwe iphone zoemde discreet. Het hotel had mijn nummer. De 
receptionist meldde dat er een envelop was gebracht door een koerier met 
Spoed erop. Ik rekende af en wandelde terug naar het hotel, waar ik de brief 
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kreeg aangereikt op een zilveren blaadje. Hoe klassiek.
Of Mr Fonck een werkgroep die middag te woord wilde staan. 
Esther had het al aangekondigd. Zij was dus op de hoogte van de agenda, die 

voor mij verborgen werd gehouden.
Dat was aanleiding tot enige zenuwachtigheid. Ik had notities gemaakt, 

maar absoluut nog geen beeld hoe je een paradigma verwoordt. Het diende 
aanlokkelijk te zijn, een verlangen op te wekken. Helder van taal, niet mis te 
vatten. Uniek. Waarin geld en macht niet werden genoemd, al waren het de 
centrale issues.
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12  Nerds en pootjehaken

De bijeenkomst was belegd in een onpersoonlijk conferentiezaaltje van een 
groot hotel. Kennelijk had er een voorbespreking plaats gevonden, men zag 
eruit alsof ze er al uren zaten. Een man van onbestemde leeftijd heette me in 
het Engels welkom. Zijn golvende grijze haar was waarschijnlijk kunstmatig 
gekleurd. Daarmee kon je als dertiger je voordoen als een wijze senior bankier.

De meeste gezichten waren bekend van het welkomstdiner. In een rondgang 
rond de tafel gaf ik iedereen een hand. Namen en functies stonden op bordjes 
naast hun notitieblok. Die zeiden me niets, wat natuurlijk ook de bedoeling 
was. Ik werd nerveus. Sommigen zaten hier duidelijk tegen hun zin. Er vi-
breerde boosheid, laatdunkendheid en ergernis om hier voor de kat zijn ding 
te zitten terwijl elders veel interessantere zaken gaande waren. Hier zat de 
crème de la crème van de denktankers. Dit waren mannen met een uitzonder-
lijke kennis en intelligentie. Er was geen enkele vrouw bij.

De voorzitter bleef staan toen ik plaats nam achter mijn naambordje en 
wees op microfoons die aan het plafond hingen.

‘We nemen de gesprekken op om maar niets te missen bij de uitwerking. Ik 
neem aan dat u er geen bezwaar tegen hebt, mijnheer Fonck?’

‘Dank u, ik heb geen bezwaar. Krijgen alle deelnemers een transcriptie?’
‘Uiteraard. Zoals u wellicht al heeft opgemerkt, is dit gezelschap al een uurtje 

aan het confereren. Wie is dit gezelschap, zult u zich misschien afvragen. Wel, 
wij zijn afgevaardigd door onze organisaties om een werkgroep te vormen 
teneinde ideeën te ontwikkelen hoe de financiële wereld zich de komende de-
cennia dient te profileren ten aanzien van conflicten, klimaat en sociale orde. 
Dit is onze eerste bijeenkomst, vandaar dat wij u gevraagd hebben pas in te 
scharen na het saaie gedeelte waarin wij onze credentials hebben uitgewisseld.’

Saai! Het mocht wat. Het zou me heel wat informatie opgeleverd hebben. 
‘Dank u. Mijn credentials bestaan hieruit dat ik door mijn krant, de Econo-

mic Review die in Amsterdam wordt uitgegeven, uitgezonden ben om verslag 
te doen van wat wel een historisch conclaaf genoemd kan worden.’

‘Historisch inderdaad. Wij zijn volledig op de hoogte van uw achtergrond 
en uw opdracht, meneer Fonck. Wij zien reikhalzend uit naar commentaar 
van uw zijde.’

‘Dank u. Het congres is eergister begonnen. Doen er al concrete voorstellen 
de ronde? Ik heb geen programma of syllabus gezien.’

‘We zijn nog in de oriënterende fase. Deze werkgroep is gevraagd met en-
kele voorzetten te komen.’

‘Dank u. Zodra ik iets heb vernomen, op schrift of anderszins verwoord, 
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waarop ik kan reageren, zal ik dat meteen doen.’
Het was alsof de atmosfeer bevroor. Om een of andere reden werd ik moe-

dig. Niet overmoedig, wat voor mij een grote valkuil is, nee, ik kreeg gewoon 
het lef om iets tegendraads te berde te brengen.

‘Mijne heren, ik ben uitgezonden om waarnemer te zijn bij deze belangwek-
kende besprekingen. Dat is een uniek privilege. Dit is mijn tweede uitnodi-
ging. Bij de opening en presentatie heeft u mij kunnen horen spreken, voor de 
vuist weg, onvoorbereid. Mijn vraag aan u is: vinden de besprekingen al plaats 
of gaat dat nog gebeuren?’

Geen enkele toeschietelijkheid. Ze lieten me zwemmen, in de hoop dat deze 
lastpost zo snel mogelijk zou verdrinken, zodat ze terug konden gaan naar 
waar ze liever waren. ‘Als het de bedoeling is dat mijn presentatie van eergister 
explicieter wordt, alstublieft, u hoeft het mij maar te vragen.’

Sommigen keken elkaar aan of naar de voorzitter.
Eindelijk begon het begrip te dagen, kind dat ik was. Meneer Fonck was 

helemaal niet uitgezonden om verslag te doen. Hij was er door de top met de 
haren bijgesleept omdat ze van een buitenstaander hoopten te horen wat hun 
whizzkids moesten doen. De goochelaar die misschien wel een konijn in zijn 
hoed had. Laat zien dat konijn, was de boodschap!

De voorzitter, die nog steeds achter het katheder stond, liet zich niet voor 
een gat vangen en speelde mijn vraag naar de anderen door. ‘Mijne heren, ik 
neem aan dat u van alles te vragen heeft. Wie kan ik het woord geven?’

Een jonge man met een kaalgeschoren schedel, een donkere huid en scherpe 
trekken, plantte zijn ellenbogen op de tafel en keek me dwingend aan. ‘Ik heb 
een vraag voor de heer Fonck. In uw tweede voordracht stelde u dat paradig-
maverschuivingen ingeleid worden, zo te zeggen, door onaangepaste lieden, 
wetenschappers, kunstenaars. Randfiguren…’

Ik werd nijdig, nijd die mijn lafheid overstemde.
‘U doelt op non-conformistische denkers die werkzaam zijn in de randge-

bieden van gevestigde wetenschap, cultuur en sociaal-economische structu-
ren?’ Deze moedwillige verdraaiing van mijn woorden smeekte om een botte 
terechtwijzing.

Hij knikte geërgerd, opende zijn mond, maar werd de pas afgesneden door 
een Oosters uitziende man van onbestemde leeftijd, die met een lachje op-
merkte: ‘Dat is heel wat anders dan randfiguren.’

Een snelle glimlach. ‘Inderdaad. Werken in randgebieden betekent dat daar 
de grenzen zijn te vinden van de bestaande orde en kennis. Alleen originele 
denkers zijn in staat om die grenzen a, te zien b, te doorgronden en c, te ver-
leggen met nieuwe denkbeelden. Daar is moed voor nodig en een onwrikbaar 
vertrouwen in de waarheid. Het zagen aan stoelpoten die voor eeuwig onver-
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anderlijk worden beschouwd, wordt hen niet altijd in dank afgenomen. Het is 
echter wel de geschiedenis die deze lieden in het centrum van de kennisont-
wikkeling positioneert. Het zijn hun namen die we ons herinneren.’

‘Goed, u uw zin,’ kwam de kale man terug. ‘Van dergelijke lieden verwacht 
u dus dat zij een nieuw basisprincipe voor de financiële wereld bedenken. Dat 
lijkt me op zijn minst vergezocht.’

Niemand had nog de suggestie verwoord of ik zo’n ‘randfiguur’ was. Mis-
schien zagen ze me als een gewone persmuskiet.

De Oosterse man antwoordde, waarbij hij zijn ogen neergeslagen hield. ‘Als 
een systeem niet meer goed functioneert, kan dat systeem het niet zelf oplos-
sen. Het kan zichzelf niet veranderen, want het kan zichzelf niet zien. Daar 
zijn buitenstaanders voor nodig.’

‘Kom, mijnheer, ik ken die uitspraak van Einstein. Het stelsel van banken, 
beleggers en institutionele fondsen is geen stom systeem, het bestaat uit in-
telligente mensen. Wij zijn heus wel in staat om te zien waar veranderingen 
nodig zijn en kunnen die heel goed zelf ontwerpen. Dat is onder meer de 
opdracht waarmee mijn organisatie mij heeft afgevaardigd.’

‘Ik ben benieuwd naar uw voorstellen, mijnheer.’ Mijn toon was vriendelijk, 
de content minder. ‘Mijn opdracht is om daarover artikelen te schrijven.’

‘De ideeën van mijn organisatie zijn niet voor de pers bestemd.’
Ik wist mijn opspringende opwinding te verbergen. Het was eindelijk ge-

zegd. 
Toen het stil bleef en meer ogen de richting van de voorzitter opgingen, 

gaf die een andere voorzet. ‘Er zijn, als ik het goed heb gehoord, twee opinies 
naast elkaar gezet. Samengevat: een oplossing van buiten het systeem versus 
een aanpassing door het systeem zelf. Wie kan ik daar het woord over geven?’

‘Is er dan een probleem?’ De vraag bleef in de lucht hangen. De opmerking 
van de blonde man vond instemming bij enkele aanwezigen.

Een ander reageerde geagiteerd: ‘Waarom zitten we hier anders?’
Een zelfverzekerde jonge vent repliceerde: ‘Omdat we gestuurd zijn.’ 
Daarop bleef het stil. Bij vele van deze mannen was de onderhuidse ergernis 

te voelen, dat ze gedwongen waren door hun meerderen om dit congres bij te 
wonen. Ze waren dat niet gewend. Omdat ze verwend waren. Met macht en 
met de ivoren toren die ze binnen hun organisatie ter beschikking hadden. 
Allemaal eenogen die zich koning waanden in hun koninkrijkjes van blinden. 
Heel gevaarlijke lui. Het gekke was dat hun kantoortorens helemaal van glas 
waren. Zo transparant als de buitenkant was, zo ondoorzichtig was wat er zich 
daar afspeelde.

Tot nu toe had alleen de Oosterse man zich voorstander getoond van het 
betrekken van buitenstaanders bij het vraagstuk van een nieuw paradigma. 
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De kale man was even duidelijk geweest dat hij een dergelijke opstelling te vuur 
en te zwaard zou bestrijden. Deze mannen waren stuk voor stuk ettelijke punten 
intelligenter dan ik. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn. Waarom kwam er niets uit? 
Zaten ze allemaal af te wachten tot ik het konijn uit mijn hoed toverde? 

Ik realiseerde me opeens dat deze mannen weliswaar een enorm hoog IQ 
hadden, maar dat ieder voor zich werkte en angstvallig zijn eigen territorium 
bewaakte. Zo heel anders dan hoe het er tussen topwetenschappers aan toe 
ging. Die waren niet bang om hun top te delen met anderen van hetzelfde ka-
liber. Daar was uitwisseling, wederzijdse bevruchting, respect, zelfs als ze aan 
hetzelfde werkten. Hoe vaak werd niet een Nobelprijs gedeeld tussen twee of 
meer samenwerkende geleerden? Cocreatie versus loopgraven.

Het werd tijd om mijn goocheltruc uit te halen. Inwendig moest ik een ze-
nuwachtige lach vanuit mijn buik smoren. Het zou geen snoezig wit konijn 
zijn. Het zou eerder lijken op een nerveuze fret.

‘Als u wilt kan ik u enkele overwegingen presenteren vanuit verschillende 
maatschappelijke richtingen. Waarschijnlijk kent u ze al. Een belangrijke bron 
hoe de macht over geld is geëvolueerd tot de huidige spagaat, is het beroemde 
boek van Caroll Quigley: Tragedy and Hope: A History of the World in Our 
Time.’

Ik zag korte flitsen van herkenning op de laatdunkende gezichten rond de 
tafel. De Oosterse man uitgezonderd: die glimlachte openlijk. En de voorzit-
ter, die toonde belangstelling.

‘Zo ook de televisiedocu Spiders Web, over hoe de elite van Groot-Brittannië 
een financieel imperium bouwde op de offhore kusten van zijn afgelegen do-
minions, gecontroleerd vanuit de City. Waarin ongezien geroofde miljarden, 
bloedgeld, drugsgeld, maffiageld in ongeregistreerde trusts gestald worden, 
buiten bereik van regeringen, justitie en fiscus. Met hun instemming, overi-
gens. Inclusief onder andere de van Afrika door lokale regeringsleiders ge-
roofde duizend miljard dollar ontwikkelingsgeld.’

Ik was bitter, ik was boos. Ik stond hier als een echte Nederlandse burger 
met mijn wijsvinger omhoog. Maar ik kon het niet laten deze arrogante old 
boys om de oren te slaan met wat wij van hen wisten. Meer de opgerichte mid-
delvinger. Niet dat het zou helpen.

‘Dat lijkt me een mooi begin, mijnheer Fonck.’ Hoorde ik het goed en klonk 
er enige opluchting door in de stem van de voorzitter? Wat een gotspe! Een 
mooi begin, nou ja!

‘Dank u. Er wordt, om te beginnen, op de financiële wereld een – overigens 
bescheiden – appèl gedaan vanuit sommige filosofische, maatschappelijke en 
politieke regionen, om enige mate van sociale verantwoordelijkheid te insti-
tutionaliseren.’ 
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Ik bleef uiterlijk onbewogen. Was dat een autistische inslag van me? Of ge-
woon zelfbescherming? Of arrogantie? Pas op, Fonck!

‘Een voorbeeld. De slechte-hypotheken crisis in 2008. Daar had ook anders 
op gereageerd kunnen worden. Executie bij wanbetaling heeft weliswaar por-
tefeuilles opgeschoond, echter met een rampzalig kielzog van daklozen en ka-
pitaalvernietiging doordat lege huizen tot ruïnes vervielen of afbrandden. Er 
waren alternatieven mogelijk bij eenzelfde mate van afschrijving van oninbare 
leningen.’ Ik lachte. ‘Weet u, door al die minvermogenden een hypotheek te 
geven voor een eigen huis, hebben de banken feitelijk aan sociale huisvesting 
gedaan.’

Nog steeds blanco gezichten. Er was wel wat in beweging. Volgens mij was 
deze gedachte nieuw voor de meesten.

‘Er was een nieuwe lichting middenklassers aan het opkomen. Iemand die 
een eigen huis heeft gaat daar op den duur ook zelf in investeren. Niet alleen 
materieel, ook via hun kinderen, onderwijs, de overtuiging dat je verder kunt 
komen door hard te werken. Uiteindelijk zouden de meeste hypotheken winst 
gaan opleveren. Dat sociale emancipatieproces hebben de banken afgebroken. 
Waarom?’

De voorzitter antwoordde haastig: ‘De werkgroep is voor het eerst bijeen, 
mijnheer Fonck. Er zijn nog geen concrete voorstellen geformuleerd. We zijn 
ons nog aan het oriënteren en zouden graag feedback krijgen vanuit de media, 
de wetenschap en de politiek.’

Feedback? Deze lieden waren uitstekend op de hoogte van wat anderen over 
het geldwezen zeiden.

‘Kunt u specifieker zijn? Ik schrijf geo-economische beschouwingen voor 
mijn krant. Is het dat wat u zoekt?’

‘Wat kunnen wij onder uw benadering van geo-economie verstaan, meneer 
Fonck?’ vroeg iemand.

‘De intrinsieke, wederzijde afhankelijkheid wat betreft de materiële behoef-
tenbevrediging tussen een geografische regio en de bewoners ervan.’

‘Wat heeft dat met geldverkeer te maken?’ vroeg iemand. ‘Dat is juist niet 
streekgebonden. En wat moeten wij verstaan onder de behoeften van een geo-
grafische regio?’

‘De Aarde is ook een regio, kosmisch gezien. Het begrip ‘regio’ is niet een 
afgeleide van vierkante kilometers. Daarom heeft geldverkeer ook met geo-
grafie te maken. Wat betreft de behoeften van een regio, ook dat kunt u zien in 
relatie tot de bewoners ervan. Een voorbeeld: de vroegere bewoners van wat 
wij nu kennen als de Sahara hebben de ecologische draagkracht van hun regio 
in hun tijd verregaand overschreden.’

‘Nogmaals, wat heeft dat met geldverkeer te maken?’ Een lichte ergernis was 
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te bespeuren in het overbeschaafde stemgeluid van de spreker.
‘In die zin dat er goudgeld wordt verdiend als er een stuk regenwoud wordt 

verkocht voor de teelt van soja of rundvee voor fastfood ketens. De betref-
fende regio wordt een wingewest en de oorspronkelijke bewoners, plantaar-
dig, dierlijk en menselijk, verdwijnen. Dat zijn niet meegerekende kosten. Er 
treedt plaatselijk vernietiging en verarming op, terwijl mondiaal de winsten 
worden verdeeld. Kent u de term: “Think global, buy local”?’

Er werd ergens laatdunkend gegrinnikt.
‘Natuurlijk,’ antwoordde de voorzitter, net te laat om de onbeleefde reactie 

voor te zijn. ‘Wat wilt u daarmee zeggen?’
‘Je zou het een paradigma kunnen noemen,’ bedacht ik ter plekke. ‘Lokale 

economische netwerken, zeg maar markten, hebben een persoonlijke touch. 
De mensen kennen elkaar via persoonlijke banden. Dat kan familie zijn of 
een andere vorm van duurzame relaties tussen producenten en consumen-
ten. Lokale markten tenderen naar evenwichten. Met name in de regio’s waar 
duurzame landbouw plaatsvindt, georganiseerd rond de verdeling van water, 
zijn die evenwichten soms al duizenden jaren in stand gebleven. De sleutel 
daarbij schijnt de gedeelde en bewuste verantwoordelijkheid te zijn voor een 
behoedzaam beheer van de streek.’

‘Mijnheer Fonck, deze conferentie gaat niet over ruilhandel, for Gods sake,’ 
riep iemand geërgerd uit. ‘Houdt u zich alstublieft bij het onderwerp.’

‘Ik probeer u duidelijk te maken dat het mondiale geldverkeer zich zelf heeft 
begeven op de lokale markten,’ gaf ik hem terug. ‘Nog niet zo lang geleden 
bestond de wereldeconomie voor het grootste deel uit lokale markten. Met 
name voor primaire levensbehoeften als voedsel, water, huisvesting, gezond-
heid, onderhoud, energie. In de twintigste eeuw zijn de levensbehoeften ge-
anonimiseerd. Door de trek van het platteland naar grote steden is de vraag 
massaal geworden en massaal hetzelfde, zodat daar megabedrijven op konden 
groeien. U kent waarschijnlijk de merken wel die als een soort iconen in elk 
huishouden op de plank staan. Wel, op die markt opereert...’

‘Dat betreft de tweede helft van uw, eh, slogan,’ viel iemand me in de rede. 
‘Kunt u ingaan op de eerste helft?’

‘Daarmee wordt bedoeld dat iedere consument dient te beseffen dat de Aar-
de een gesloten systeem is. Als dat overbelast raakt, als het verregaand ontre-
geld wordt, is er aan de gevolgen geen ontsnapping mogelijk.’

‘Wat is hierbij dan de positieve bijdrage van uw slogan?’
‘Wat je om de hoek kunt vinden hoeft niet van ver aangevoerd te worden. 

De wereldhandel betreft, volgens deze zienswijze, alleen producten die uitslui-
tend in sommige streken zijn te vinden. Een bijvoorbeeld: het is verspilling 
om in de winter appels van het zuidelijke halfrond te laten komen, omdat we 
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onze eigen appels heel goed tot aan de nieuwe oogst kunnen bewaren. Dan 
heb ik het nog niet over gefragmenteerde productie van goederen. Goedkoop 
transport is mooi, maar heeft een ecologische prijs die niet wordt doorbere-
kend. De luchtvervuiling door vliegtuigen, containerschepen, vissersschepen 
en de bio-industrie, alle gestookt op belastingvrije olie, wordt nergens in de 
berekeningen meegenomen. Die onzichtbaar gehouden kosten schuiven we 
voor ons uit naar de volgende generaties. Net zoals wij zitten met de ecologi-
sche gevolgen van de handelswijze van vorige generaties. Ik noem slechts de 
kaalslag van regenwouden, uitgestorven diersoorten, leeggeviste zeeën, ver-
nietigd koraal, plastic soep, Tsjernobyl, Fukushima.’

‘Het klinkt me nogal middeleeuws in de oren. Heeft u niet een recenter 
voorbeeld?’

Middeleeuws! De laatdunkende toon van de opmerking had hier en daar 
lippen doen opkrullen. De arrogante bastards. Maar er was een fantastisch 
antwoord uit mijn eigen omgeving.

‘Een successtory zelfs. In Aalsmeer in Nederland is de lokale bloemenvei-
ling uitgegroeid tot de grootste draaischijf ter wereld tussen producenten en 
afnemers. Bloemen en planten van over de hele aardbol, ’s nachts ingevlogen 
bij de buurman, luchthaven Schiphol, worden er geveild en dezelfde dag nog 
per vliegtuig, vrachtwagen en trein uitgeleverd. En alle producenten en afne-
mers kennen elkaar persoonlijk! Deze denken globaal en handelen lokaal...’

‘Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Volgens de theorie Dunbars Numbers kan 
een mens niet meer dan 150 mensen persoonlijk kennen.’

‘Dat neem ik aan. De leidende producenten en afnemers die lid zijn van de 
veiling zijn waarschijnlijk kleiner in getal.’

‘Dus toch de macht van “grote jongens”?’
De spanning in het zaaltje nam bliksemsnel toe. Deze mannen legden de ene 

na de andere bermbom, kijken of ze me op mijn gezicht konden laten vallen.
‘Als we de relaties van de veilingleden in kaart zouden brengen, zouden we 

verschillende netwerken te zien krijgen. Kleine en grote netwerken van speci-
alistische kwekers en gespecialiseerde groothandels. Alle orchideeënkwekers 
over de hele wereld kennen elkaar, om een voorbeeld te noemen. Dat u die 
netwerken niet ziet, wil niet zeggen dat ze er niet zijn.’

‘U ziet ze wel?’
‘Er is literatuur van onderzoekers die dergelijke netwerken benoemen. Die 

heb ik gelezen. Daarbij ken ik persoonlijk enkele gespecialiseerde kwekers. 
Neem van me aan dat die hun netwerken strikt geheim houden. Het zijn bijna 
gilden, om terug te belanden bij de Middeleeuwen.’

‘Wat is de relatie van wat u hier stelt met het doel van deze bijeenkomst?’ 
vroeg de voorzitter.
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‘Ik probeer duidelijk te maken dat netwerkstructuren zeer doelmatig en 
productief zijn, zichzelf reguleren en eventuele totalitaire machtsverhoudin-
gen, grepen naar de macht, zeg maar, bijna onmogelijk maken. In die zin dat 
netwerken op persoonlijke titel zo flexibel zijn dat ze opnieuw opduiken als ze 
vernietigd worden door externe invloeden.’ Stond ik hier nu te bazelen? Het 
was niet te peilen wat mijn woordenstroom deed of niet deed. 

‘Wel, dank u voor deze uitleg. Heren, zijn er nog andere vragen?’
De voorzitter maakte gelukkig een einde aan de discussie. Mijn voorberei-

ding was verregaand onvoldoende om verder op deze materie in te kunnen 
gaan.

‘Beschouwt u geld als een commodity?’ vroeg iemand. Vreemd dat de man 
naar de bekende weg vroeg. Het was een stokpaardje van me en ik zette me 
figuurlijk schrap om er uitgebreid op te reageren.

‘In Bretton Woods, in 1944 en later in 1976 onder leiding van Nixon werd 
de goudstandaard voor veel valuta, waarvan de belangrijkste de USdollar, op-
geheven. Niet toevallig nam het volume van internationale transacties tus-
sen multinationaal opererende bedrijven in die tijd enorm toe. Om zich in te 
dekken voor koersverliezen werd op grote schaal geld gewisseld, hetgeen niet 
anders is dan handel in geld. Dat leverde soms zoveel winst op dat er ook geld 
verhandeld ging worden dat niet bestemd was voor internationale betalingen. 
Valuta werden een handelsproduct, een commodity. Wat is het verschil dan 
nog tussen aardolie en geld? Voor beide geldt: “Think local, act global”, waar-
mee ik wil zeggen dat elke handelspartij wereldwijd zaken doet en probeert 
zijn eigen winst te maximaliseren. Je zou beter kunnen zeggen: “Think ego, 
trade global”. Ecologische en maatschappelijke kosten zijn voor de gemeen-
schap, dus de belastingbetaler. Als het verschil tussen gegokte waarde en de 
onderliggende economische waarde te groot wordt, lost het vertrouwen in 
rook op. De grote gokkers laten het object vallen als een baksteen. Er ontstaat 
paniek onder andere gokkers, bingo, een beurskrach. Crisis. De nationale 
overheden moeten bijspringen met belastinggeld om de verliezen te dekken. 
De crisis van 2008 is de grootste bankroof aller tijden, waarbij de banken deze 
keer de rovers zijn.’

Er werd beleefd geglimlacht. Dat zou er op kunnen wijzen dat ze dat zelf ook 
vinden, zij het vanuit de comfortabele positie van de winnaars. Intussen zat 
ik hier van alles te verkondigen, terwijl vanuit het gezelschap nog geen enkel 
begin was gemaakt met een discussie, laat staan voorstellen. Het was eigenlijk 
verbazend hoe ik me weerde, in mijn eentje tegen de meute. In mijn eentje? 
En die paranormale beweging Eco-Positivism dan? Werd mijn missie soms 
astraal gesteund? 

Als vanzelf vielen me de woorden in de mond om op het dédain te reageren. 
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‘Ik wil u een ander voorbeeld geven dat mij is opgevallen. U bent allen bekend 
met de sterke positie van Duitsland op het gebied van machines. De toonaan-
gevende ondernemingen zijn óf familiebedrijven, zoals Volkswagen en dui-
zenden andere, óf min of meer staatsbedrijven zoals Airbus. Ik heb de indruk 
dat hedge funds daar geen kans maken. Dat die geen bedreiging vormen voor 
de continuïteit van bedrijven en hun sociale verantwoordelijkheden. Aan-
deelhouders, meestal familieleden, zijn zich bewust van hun maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid, voor de continuïteit van de onderneming en voor 
de mensen die er werken. Aan de andere kant van het spectrum kunnen we 
met name in Nederland, dat ik het beste ken, zien wat money-making voor 
gevolgen heeft.’

Er ging een soort rilling door het gezelschap bij dit woord. Het was not done 
om zo expliciet te verwoorden waar alle bankmensen mee bezig waren.

‘Bedrijven die met de maatschappij vergroeid zijn, die in het bewustzijn van 
gewone mensen een soort ankers zijn, namen waar ze mee op school, door 
hun ouders en later zelf mee geconfronteerd werden, namen die staan voor 
een historie van zorg, kwaliteit, vormgeving, smaak… ze zijn uit het straat-
beeld verdwenen. Verkocht door de aandeelhouders, uitgekleed door het on-
roerend goed te verkopen en uiteindelijk het slachtoffer laten zitten met de 
schuld die de rovers zijn aangegaan om de aandelen op te kopen. Een bewe-
ging die volkomen tegengesteld is aan de gestage opbouw van merknamen. 
Destructie.’

‘Dat zijn hooguit randverschijnselen,’ merkte iemand op.
‘Datzelfde is aan het gebeuren, in Nederland nogmaals, met sociale wo-

ningbouw. Ooit opgezet als een collectief beheerd bezit. Thans gefuseerd tot 
onroerend goed bedrijven waar de huurders geen enkele zeggenschap meer 
hebben.’

‘Wat is daar op tegen? In kringlopen moet altijd het oude afgebroken wor-
den om plaats te maken voor het nieuwe.’

‘U gaat voorbij aan het vermogen tot adaptatie, dat in de natuur net zo veel-
vuldig verbreid is als bij mensen en hun organisaties. En u gaat voorbij aan de 
waarde van het individu, aan zijn vermogens tot geluk beleving, lijden, creatie 
en bijdrage aan de evolutie van de mensheid.’

De situatie werd nu werkelijk wanhopig.
‘In de race om zoveel mogelijk consumenten automatisch te “billen” voor 

online diensten als gas, water, licht, tv, internet, riolering, abonnementen 
wordt geen middel geschuwd. Het opdringen van de zogenaamde “smart me-
ters” voor stroom en gas is een voorbeeld. De apparatuur zendt om de 15 se-
conden een digitale puls uit die de maximum stralingsbelasting van 1000 µW/
m2 met een factor 200 overschrijdt. De meters zijn zo onveilig dat ze behalve 
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ziekten ook brand veroorzaken. Daarnaast zijn ze zo onnauwkeurig dat de 
meeste gebruikers opeens meer gaan betalen.’

Alle gezichten waren naar me toegewend en ze waren allemaal gesloten. 
‘Was het soms daarom te doen?’

De voorzitter vond dat een goed moment om de bijeenkomst af te sluiten, 
het was al over vijven. Hij beloofde dat ieder de transcriptie de volgende dag 
zou ontvangen.

Beverig liep ik als eerste de zaal uit. Ik had het goed verknold, leek het, me 
laten opjennen tot beweringen die me niet in dank zouden worden afgeno-
men. Ik was kwaad geworden en had ze willen neersabelen met mijn opmer-
kingen. Dat was hun bedoeling geweest. Het enige hout wat mijn betogen 
gesneden hadden waren mijn eigen stoelpoten geweest.

Zou Vandamme dit geweten hebben? Zou hij me op deze manier verschrik-
kelijk willen laten afgaan, zodat hij me kon dumpen? Zonder repercussies? 
Het zou me niets verbazen als hiermee mijn loyaliteit getest werd. Was lof 
mijn deel, dan had Vandamme een waardevolle medewerker. Zo niet, dan was 
ik voorgoed afgeserveerd, ook bij de concurrenten van de krant.

In de taxi terug naar het hotel probeerde ik een objectieve kijk te krijgen op 
deze bijeenkomst. Weird, was het enige woord dat het adequaat kon beschrij-
ven. Zeventien hyperintelligente mannen bij elkaar. Wat een kapitaal, wat een 
potentieel! En niemand had iets creatiefs geopperd!

Waarom werd ik toch bij deze bijeenkomsten gevraagd? Mijn IQ was pun-
ten lager dan het gemiddelde in dat zaaltje. 

Alleen die Oosterse man had zich ietwat kritisch opgesteld. Op de lijst van 
de werkgroepleden stond een Japanse naam en eentje die ik niet thuis kon 
brengen, in ieder geval uit het Verre Oosten. Thailand misschien. Werkzaam 
bij de Wereldbank. 

Het is natuurlijk niet IQ alleen dat telt, er is ook zoiets als talent, dat niet 
meetbaar is, alleen kenbaar aan de producties. Mijn talent is, onder andere, 
dat ik uit een wolk gegevens en gissingen een beeld kan krijgen van verhou-
dingen, krachtvelden tussen mensen en groeperingen, feiten en historie. En ik 
kan het zo opschrijven dat anderen het zelfs willen lezen. 

Zou daarom de keus op mij gevallen zijn? Stomme vraag.
Of toch niet? Misschien was het mijn naïviteit die mij de geschikte persoon 

maakte. 
Oei, een vinger op een zeer plekje. 
Ik had me meermalen een groot kind gevoeld als ik weer eens was beetge-

nomen. Er waren artikelen van me gejat voordat ik ze had kunnen publiceren. 
In interviews hadden sommige mensen me op een beschamende manier op 
een verkeerd spoor gezet. 
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Bij het ‘terugluisteren’ van de middag viel me opeens het totaal ontbreken 
op van referenties aan of vragen over bitcoin, blockchains, vertrouwen. In feite 
had niemand van de aanwezigen iets gedebiteerd dat sloeg op de onderwerpen 
van dit congres. Het was eigenlijk een gemelijk stelletje nerds. Niet geïnteres-
seerd in iets anders dan hun eigen toko. Mistrust! Deze mannen wantrouwden 
elkaar nog meer dan mij! Het waren stuk voor stuk concurrenten van elkaar 
in de geldhandel. Hoe kon er ooit een constructieve gedachte ontstaan in zo’n 
gezelschap?

Terug naar de lijst. Misschien was daar iets uit gewaar te worden. 
De namen en de functies vertelden echter niets over de mannen of over hun 

talenten. Volledig afgeschermd. 
Zou het een golflengte kunnen zijn waarvoor ik geen ontvangst had?
Ik kreeg een intuïtief ja. Waarin verschillen die mannen van mij in zo’n mate 

dat er geen enkele resonantie is? Noch met elkaar, noch met mij? Geld? Warm, 
maar het is niet het antwoord. Begeerte! Greed!

Het woord wekte schrik en weerzin op. Het was mij totaal vreemd, die alles 
overweldigende zucht naar geld, geld, geld. Deze mannen waren er door be-
vangen. Gevangen. Al hun talenten waren gericht op het vergaren van zoveel 
mogelijk geld. Hoe meer ze naar zich toe graaiden, des te groter werd de zucht. 
Het ging dan allang niet meer om het geld zelf, wat je ermee kon kopen. Het 
ging om het winnen, het veroveren. Wat veroverd was, lag achter hen. Veilig 
gesteld. Voor hen lag buit, buit, buit. Wie er het eerste was had de eerste keus.

Mijn inzicht leverde een indruk op van de verwrongen geesten van derge-
lijke mannen. Hun uitzonderlijke intelligentie en talenten waren op een of 
andere wijze geperverteerd. Ze hadden alle menselijkheid verloren, waardoor 
ze tovenaarsleerlingen werden die hun ziel hadden verkocht... Hè ja, Fonckie, 
ga je weer op de sprookjestour? 

Back to the basics.
Dit soort mannen bepaalt de grote lijnen in de wereldverhoudingen. Man-

nen die hele landen kunnen maken of breken, die miljoenen mensen tot de 
bedelstaf veroordelen of simpelweg laten verhongeren, die wapens blijven fi-
nancieren voor psychopathische moordenaarsbenden die geroofde kinderen 
aan elkaar verkopen voor hun lage lusten...

Mijn doemdenkerij werd onderbroken door de aankomst bij mijn hotel. Ik 
betaalde de taxi en stapte uit.

Nauwelijks op mijn kamer werd er geklopt. Tot mijn blijde verrassing stond 
daar de mooie vrouw de me eerder mijn kostuum had gebracht. 

‘Uw post, mijnheer Fonck.’
Ze overhandigde twee enveloppen, gaf een wulpse blik en het zicht op haar 

wiegende heupen toen ze de gang afliep. Het contrast was groot met mijn ge-
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dachten in de taxi. Wat haar figuur met me deed was me wel zo lief.
De geparfumeerde brief was van Esther, de andere een blanco envelop met 

mijn naam, hotel en kamernummer. Handgeschreven door een vrouw. Ik 
maakte die het eerste open.

Een uitnodiging voor een interview? 
De naam zei me niets. Pools. Er stond ook niet bij voor welk medium. 

Krant, tijdschrift? Geen bijzonderheden. Kleiner dan A4, niet afgescheurd. 
Wie schreef er tegenwoordig nog briefjes, vroeg ik me af. Er waren er nog wel 
twee bezorgd. 

De geurende envelop bevatte een uitnodiging van Esther voor een diner 
voor twee. Ze zou me laten halen. 

Nog bijna een uur voordat het zover was. Het interview was voor morgen-
ochtend gepland in een Grand Café in het centrum. Tijd genoeg.

Ik begon te waarderen waarom ik briefjes kreeg: al mijn internetdata werden 
hoogstwaarschijnlijk afgetapt.
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13  Opnieuw Esther en een vreemd interview

De Bentley zoefde vrijwel geluidloos de stad uit en werd bij een landelijk ge-
legen herberg geparkeerd. De chauffeuse, die duidelijk met me ingenomen 
was, ging me voor naar een suite op de eerste verdieping. Openslaande deuren 
leidden naar een breed terras met uitzicht over een dal, waar enkele lichtjes 
duidden op bewoning en een bewegende lichtkegel op een weg. Esther, als 
een icoon van de Amerikaanse droom gekleed in strakke zijde, stond over 
de balustrade geleund uit te kijken. Een kuchje om haar aandacht te trekken.

Ze draaide zich om en sloeg haar armen om me heen. ‘Houd me stevig vast, 
wil je?’ Het overrompelde me, maar haar lichaam tegen het mijne nam alle 
bezwaren weg.

Ze grinnikte toen ergens in het midden tussen ons in iets zich roerde. Ze 
richtte haar hoofd op en keek me glimlachend aan. ‘Dank je. Dat geeft me 
weer het gevoel dat ik een vrouw ben en geen geldautomaat.’ Ze zette haar 
opmerking kracht bij met een subtiel drukje van haar schoot. Ze palmde me 
volledig in en ik liet het gebeuren. Ik voelde echter geen gevaar, bleef alleen 
maar overrompeld.

Ze nam me bij de hand en reikte me een glas witte wijn. ‘Deze zal je wel 
lekker vinden.’ Ze nam er in een vlugge beweging een slokje uit, perste haar 
mond op de mijne en spoot de wijn tussen mijn lippen door. Ik slikte en nam 
haar achterhoofd in mijn hand om de kus te verlengen. Ze gromde als een 
berin van tevredenheid.

‘Mmm,’ wist ik uit te brengen toen ze het genoeg vond. 
‘Nog eentje?’
Ze bediende me slok na slok, tot het glas leeg was.
‘Wow, wat een vrouw ben je,’ fluisterde ik aangedaan. Om zo wijn gevoerd te 

krijgen was ongemeen intiem. Ze zag het en kuste mijn ogen.
‘Daarom ben ik gek op je,’ fluisterde ze. ‘Je bent een echte man, met gevoel, 

en je durft het te laten zien.’
Het was niet het moment om het obligate I love you te berde te brengen, 

maar het lag wel op mijn lippen. Ze kuste me op de mond, minder hartstoch-
telijk, meer kameraadschappelijk. 

Ze schoot in de lach toen haar maag, tegen de mijne aan gevlijd, rommelde.
‘Zullen we het diner laten komen?’
Ik likte ostentatief mijn lippen. ‘Ga je me dat ook voeren?’
Haar lach klaterde de ruimte in. Ze schudde plagend haar hoofd. ‘Niks daar-

van. Ik slik het allemaal in. Je kauwt zelf maar.’
Ze liep naar een bijzettafeltje waar een belletje stond en liet het klingelen.
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Het diner was Frans, schijnbaar eenvoudig en bijzonder geraffineerd. Ze zag 
me genieten en legde af en toe een hand op de mijne. 

Ik voelde me bijna op een vreemde planeet. Ik had voor en na mijn schei-
ding behoorlijk moeite gehad met vrouwen. Om niet te zeggen dat ik me een-
zaam had gevoeld en met geen enkele vrouw het aangedurfd had om aan te 
pappen. Nu zat ik met een mooie, schatrijke vrouw intiem te dineren in een 
maatkostuum van een ruim maandsalaris. Ik at voedsel en dronk wijnen waar 
ik alleen maar van had horen spreken. Tegelijk loerde er ergens gevaar. James 
Bond in Basel. Alleen nu even niet.

Na het dessert liep Esther om de tafel heen en beduidde me dat ze op schoot 
wilde zitten. 

Ze draaide zich naar me toe toen ik passief met haar bleef zitten.
‘Wat is er aan de hand, master Fonck?’
‘Ik weet niet, Esther. Misschien... ik denk dat ik benauwd ben iets verkeerd 

te doen.’
‘Je hoeft hier niet bang te zijn voor camera’s, lieveling.’
‘Dat... dat is het niet...’
‘Wat dan?’ Ze nam mijn gezicht tussen haar handen. ‘Je bent werkelijk bang, 

geloof ik.’ Ze kuste mijn ogen. ‘Ben je geen vrouwen gewend?’ 
‘Ik durf je nauwelijks aan te raken.’
‘Ach lieverd, ben ik niet duidelijk genoeg geweest? Je mag me overal aanra-

ken. Sterker nog, ik gebied het je.’
Het hielp niet, mijn lijf zat in de ‘vries’modus: onbeweeglijk blijven tot het 

gevaar voorbij is.
‘Oké, we beginnen met de rits,’ grinnikte ze. Blijkbaar vond ze het extra 

spannend. ‘Op mijn rug. Doe hem omlaag.’
 Ze huiverde toen ik de rits op haar rug naar beneden schoof. Mijn handen 

trilden, ik trilde helemaal. Wat deed ze met me?
Ze leunde naar achter en schoof het bovenstuk over haar armen naar bene-

den. In een onstuitbare reflex drukte ik mijn lippen op een vrijgekomen borst. 
Ik had al geconstateerd dat ze niets onder haar avondjurk droeg en tot mijn 
eigen verbijstering deed ik of het zo hoorde.

‘Oh, what the heck,’ gromde ze en liet zich achterover op de tafel zakken. 
Vermoedelijk had ze iets zakelijks willen bespreken, maar dit kwam nu eerst. 
Ik durfde de rits verder naar beneden te duwen. Het was even schrikken toen 
ze aan de riem van mijn broek frunnikte. Oh, what the heck, zei ik haar in ge-
dachten na. Ze trok haar benen op en klemde ze om me heen. 

Een wild beest brak in me los. Mijn jasje, vest, das, overhemd en hemd rukte 
ik van me af. Ze had mijn broek los en ik schudde hem naar beneden, mijn 
handen op haar lijf schoven haar jurk over haar hoofd en toen lag ze naakt 
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voor me op het witte damast tussen opzij geschoven borden, schalen en gla-
zen.

Ik geloofde mijn ogen niet. 
Een ander deel van mijn lichaam had minder scrupules. Ze sidderde toen 

ik in haar gleed, haar benen over mijn schouders en mijn handen overal. Het 
was zolang geleden, alles werd vloeibaar in me, alles was zacht en koesterend. 
Het wond haar zo op dat ze schokkend een hoogtepunt had. Ik hield in om 
niet te ejaculeren, het mocht niet ophouden, bewoog heel zachtjes heen en 
weer, streelde haar flanken en drukte kusjes op haar bezwete buik. Onder de 
poezelige buitenkant welfden stevige spieren. 

‘Je bent zo heerlijk zacht,’ fluisterde ik en likte het zweet tussen haar borsten. 
Ze wilde haar benen laten zakken. Met mijn armen om haar heen tilde ik haar 
op en samen gleden we op mijn stoel, nog steeds verenigd.

Ze keek me aan met donkere ogen, waar de kaarsvlammetjes in spiegelden. 
Ze boog voorover, nam mijn gezicht tussen beide handen en kuste me lang en 
aandachtig, het puntje van haar tong spelend met de mijne. ‘Draag je me naar 
bed?’ lispelde ze.

Ik hikte in een gesmoorde lach. ‘Kijk eens naar beneden.’
Ze lachte luid, vrij als een kind. ‘Dat zal zo niet gaan,’ proestte ze. ‘Wat is een 

jurkje dan makkelijk.’
Het kwam er op neer dat we ons van elkaar los moesten maken, zodat ik 

mijn schoenen en broek uit kon doen. Ze drukte mijn gezicht in haar schoot 
terwijl ik aan het worstelen was met de laatste onderdelen van mijn kleding. 
Het maakte me helemaal van rubber. Nog net in staat mijn armen op te heffen 
en om haar heupen te leggen bleef ik zo zitten. Het was Esther die ons naar 
haar bed bracht. Eenmaal daar was het nogmaals Esther die het voortouw 
nam, haar bips tegen mijn buik drukte en mij in haar leidde. Mijn ego was uit-
gewist, mijn lichaam deed wat zij ervan verlangde en mijn zelf was volkomen 
in resonantie. Mijn orgasme was vloeiend en vanzelf.

Ik had nooit eerder zo volkomen gecopuleerd en me nooit eerder zo tevre-
den, zacht en gelukkig gevoeld als nu. Esther draaide zich om en drukte haar 
borsten tegen me aan, haar armen knelden om mijn nek. Wat ik net onder 
woorden had gebracht was ook haar overkomen.

We wriemelden net zo lang tot we allebei goed lagen en toch zo dicht mo-
gelijk tegen elkaar aan.

Haar kus maakte me wakker. De kaarsen in de salon brandden nog. De span-
ning in haar lichaam, waar mijn handen slaperig over dwaalden, vertelde me 
dat ze iets moest zeggen wat haar zwaar viel. Ik legde een vinger op haar mond.

‘Ik vermoed wat je gaat zeggen, lieve schat. Weet dat ik van je ben gaan hou-
den. We zullen nooit openlijk geliefden kunnen zijn, dat besef ik. Dat hoeft 
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ook niet, al zou het fijn zijn als we af en toe een avond en nacht samen kunnen 
doorbrengen.’

Ik voelde een druppel op mijn gezicht vallen, toen nog een.
Ze ging overeind zitten en wendde haar gezicht af. 
Ik had verwacht me verdrietig te voelen; er was alleen een gloeiend medele-

ven met Esther. Voor haar was het veel moeilijker. Ze was veroordeeld tot een-
zaamheid door haar geboorte, door haar geld, door haar positie in de wereld.

Ze haalde luidruchtig haar neus op, als een teken van rebellie dat ze zich nu 
even kon veroorloven. ‘Wil je altijd komen als ik de Bentley stuur?’ Het was 
een als grapje verpakte smeekbede.

Ik sloeg mijn armen om haar heen. ‘Altijd.’ 
Langzaam liet ze zich van het bed glijden en ging tussen de gordijnen naar 

buiten staan kijken. ‘Trude brengt je naar je hotel. Je hebt nog tien minuten 
om je te douchen en aan te kleden.’

Zeven minuten bleek voldoende. Ik knielde voor haar neer en wreef mijn 
kin over haar haarloze vulva. 

‘Wat had je me willen zeggen, toen na het diner?’
‘Oh ja... ach, het is niet zo belangrijk. Alleen dat jouw spreekbeurten golven 

van verontrusting veroorzaken.’ Ze grinnikte. ‘Ik kreeg zelfs een bezorgde ac-
countmanager van mijn bank aan de lijn. Ga nu.’

Er was geklopt. Ik snelde naar de deur, zwaaide een vaarwel en stapte uiter-
lijk bedaard de gang op, waar de chauffeuse kalm stond te wachten. 

In de Bentley droomde ik een beetje weg. Wie maakt zoiets mee? Een loon-
slaaf van het klootjesvolk uit een rijtjeshuis in Amstelveen verleid door de 
rijkste vrouw van de wereld!

Een kerkklok in de stad wees bijna één uur. Ik was opgeladen en besloot te 
gaan schrijven in plaats van te proberen te gaan slapen.

Daar kwam het na een uurtje uiteindelijk toch van. 
Het eerste wat me bij het wakker worden opviel, was haar geur. Waarschijn-

lijk zat mijn gezicht nog onder haar liefdesvocht na die laatste kus. Met de 
handen onder mijn hoofd volgde ik de lijn van mijn gedachten en trachtte 
eerlijk te zijn ten aanzien van mijn gevoelens. Wat voelde ik voor haar? Was ik 
verliefd? Een beetje wel, met reserves. Bang om afgewezen, gekwetst te wor-
den, ja, dat ook. Was het echt toen ik zei dat ik van haar was gaan houden? Dat 
gaat verder dan verliefd zijn. Ik keek in de spiegel. Jonathan Fonck, wie ben je? 

Het alleen zijn was me gaan bevallen. De scheiding van de moeder van 
mijn zoons had mij geen echte hartepijn gedaan. Volgens mij haar ook niet. 
We hadden ons in verschillende richtingen ontwikkeld en een huwelijk paste 
daarin niet meer. Het had me in mijn ego geraakt en een gevoel van verloren 
zijn opgewekt. Dat was nu over.
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Met Esther was dat vanaf de eerste ontmoeting duidelijk geweest. Vanuit die 
wijsheid konden we gepassioneerd met elkaar omgaan. Toegewijde passie, van 
beide kanten. In evenwicht, gelijkwaardig. Een nieuw gezichtspunt. ‘Paradig-
ma,’ grinnikte ik. Het maakte dat ik me even heel content voelde. Het was niet 
met me aan de haal gegaan. Ik had een reuzensprong gemaakt in mijn zelfzijn.

Ik trok mijn eigen kleren aan voor het interview, wat en met wie dat dan ook 
mocht zijn. In ‘mijn’ crêperie dronk ik een Milchkaffee met een zoet broodje, 
een soort scone met slagroom en confiture, en werkte een uurtje op mijn ta-
blet. Een kort mailtje van de krant, Vandamme wilde gebeld worden, aange-
zien geen enkele Whatsapp of Messengerbericht beantwoord werd. Dat kon 
later wel.

In het Grand Café zocht ik een plaatsje aan de leestafel en begon de belang-
rijkste kranten door te nemen onder het genot van een latte. Ik nam aan dat ik 
herkend zou worden en dat we samen zouden lunchen.

Na een uurtje wereldnieuws had ik het wel gezien. Niemand had me aange-
sproken, niemand was naast me of tegenover me gaan zitten. 

Het werd druk. Ik verhuisde snel naar een tafeltje achteraf toen dat vrij-
kwam en haalde de laptop uit mijn tas om verder te gaan met het artikel. Ik 
was net een overdadig belegd broodje aan het bestellen toen een stem achter 
me zei: ‘Doe mij er ook maar een, juffrouw.’ Ik keek verrast om; de oude heer 
was mij echter niet bekend. 

‘Mag ik?’ vroeg hij beleefd, wijzend op de stoel tegenover me. Mijn tas lag 
erop om hem vrij te houden.

‘Mijn verontschuldigingen dat ik verlaat ben, mijnheer Fonck.’
‘Dat geeft niet, mijnheer...?’
Hij reikte mij de hand. ‘Aangenaam, Wenzeslas Oblinsky. U kent mij waar-

schijnlijk niet. Ik heb systeemdynamiek gedoceerd aan het MIT. Ik ben al een 
tijdje emeritus. Tegenwoordig houd ik mij bezig met mijn vakgebied in de 
Club van Rome.’

Een heleboel informatie in enkele zinnen. 
‘Daar horen we al een hele tijd weinig meer van.’
‘Inderdaad. Ons statement is in 1972 en 2004 publiekelijk en politiek aan-

gekomen en heeft grote gevolgen gehad. Sindsdien werken wij vele onder-
werpen verder uit. De publicaties vinden vooral hun weg in kringen van de 
wetenschap en politiek.’

‘Ik neem aan onder de naam van de onderzoekers?’
‘De publicaties? Inderdaad.’
‘Hm, ik heb al zolang niets meer van de Club gelezen...’
‘Dat kan veranderen. Laat ik beginnen dat ik, wij, op de hoogte zijn van uw 

rol in het congres van de banken.’
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‘O?’
‘U bent toch onlangs door de Davos Kring uitgenodigd?’
Mijn gezicht gaf het antwoord al.
‘Relax, Mr Fonck. Ik kom onze hulp aanbieden.’
We leunden achterover in onze stoelen toen de bestellingen kwamen.
‘Als ik vragen mag,’ begon ik snel voordat we onze monden vol zouden heb-

ben, ‘wat houdt dat interview in waarvoor ik ben uitgenodigd?’
‘Dat kunt u zelf bepalen. U bent de interviewer.’
Aan zijn gezicht was te zien dat hij zich verkneukelde over mijn verrassing. 

Hij begon energiek te eten, zodat ik dat ook maar deed.
Er begon me iets te dagen. Zijn vakgebied was systeemdynamiek. Dat deed 

me terugdenken aan wat er gister in die werkgroep op tafel was gekomen. Een 
duidelijk geval van een stagnerend systeem. Afschermen. De hakken in het 
zand. Geen inmenging van buitenstaanders. We kunnen het heel goed zelf 
opknappen. Nog een flashback: in het gesprek met Anton waren we tot de 
conclusie gekomen dat er systeemanalytisch gewerkt moet worden, dat een 
multidisciplinair probleem als die aanzwellende golf van verandering bete-
kende dat een dynamisch systeem in een transitiefase kwam.

‘Ik kan zien dat het u het begint te begrijpen,’ zei hij met volle mond. ‘Merkt 
u dat ik antwoorden geef op vragen die u niet stelt?’

‘Misschien kunt u die van mijn gezicht aflezen.’
Hij wierp me een samenzweerderige blik toe. 
‘Zijn in dit congres mijn schoten voor de boeg te radicaal?’ Dat was mijn 

grote angst.
‘In die zin dat een subsysteem van het grotere geheel, de denktankers die 

zijn afgevaardigd om met u in conclaaf te gaan, zich verharden. U bent be-
dreigend.’

Hij schudde zijn hoofd toen de vraag bij me opkwam of zij waarnemers 
hadden bij de bijeenkomsten. Hier was sprake van doelgerichte telepathie! Op 
deze gedachte reageerde de man door even een hand op de mijne te leggen. 
‘Ik kom u waarschuwen. Probeer niet te reageren. De meest waarschijnlijke 
uitkomst van de huidige stand van de vergelijking is dat u gedood zal worden, 
een alternatieve uitkomst is dat u alles kwijtraakt wat u heeft.’

Hopelijk kwam mijn ontsteltenis alleen via mijn ogen naar buiten.
‘Niemand rekende erop dat u standpunten ging verkondigen die diametraal 

staan tegenover de vigerende zienswijzen van het systeem.’
‘Misschien niet bij de beleidsmakers die ik hier tegenkom. Ik heb echter het 

sterke vermoeden dat aan de top bekend is waarmee ik zou komen. Ik heb 
daar al het nodige over gepubliceerd. Zelfs mijn hoofdredacteur wist het. Hij 
had net een in zijn ogen ietsje te radicaal artikel van me afgekeurd.’
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‘U heeft daar gelijk in. Echter: de beslissingen om iemand kalt zu stellen 
worden niet aan de top genomen. Die lui offeren u gewoon op. Ze zoeken een 
nieuw paradigma, koste wat kost. Uw inbreng wordt van waarde geschat. Uw 
persoon niet.’

Mijn gezicht sprak waarschijnlijk boekdelen.
‘Kom, niet zo pessimistisch kijken. De vergelijkingen die we uitgewerkt heb-

ben bevatten ook inputopties die de voorspelbare output kunnen veranderen.’
‘Daar ben ik dan wel benieuwd naar. U heeft me echt bang gemaakt. Dat ik 

dat zelf niet zag.’
‘U heeft u in slaap laten wiegen door de égards waarmee u behandeld wordt.’
De tranen van Esther hadden misschien een heel andere betekenis gehad. 

Was zij ook bekend met de waarschijnlijke uitkomst van de vergelijking? Tot 
mijn eigen verwondering bleef ik cool onder de bedreiging. Zover is het nog 
niet. Zover zal ik het ook niet laten komen.

‘Het plaatje is duidelijk. Welke input kan mijn leven redden?’
‘Er is een informele werkgroep bezig een nieuw paradigma voor het financi-

ele systeem te ontwikkelen. Let wel, de Chinezen en Russen hebben een eigen, 
verborgen agenda. Ze kopen de laatste jaren tonnen goud.’

‘Het draait allemaal om goud,’ mompelde ik.
‘Dat klopt. Het Romeinse Rijk is in de vierde eeuw vrijwel droog gedrai-

neerd. Er is toen naar schatting 15.000 ton goud verdwenen. Volgens bepaalde 
theorieën is het van de Aarde verscheept naar de Plejaden. De plotselinge ver-
krapping van de geldomloop tot minder dan 10%, zoals gereconstrueerd, is 
de waarschijnlijke oorzaak van de val van het Romeinse rijk doordat de legi-
oenen niet meer betaald konden worden. De defensie tegen binnenvallende 
stammen, die altijd veel geld had gekost, viel weg. Met als gevolg de armoe-
dige Middeleeuwen en het ontstaan van een omvangrijke ruilhandel, waar de 
Hanzesteden groot mee zijn geworden. Pas de massale roof van goud en zilver 
uit Zuid-Amerika door de Spanjaarden in de 16e eeuw bracht de geldomloop 
in Europa weer op peil.’

‘Zijn er vaker verschepingen geweest?’
‘Men neemt aan vanuit Rusland en Nazi-Duitsland tegen het einde van de 

oorlog en waarschijnlijk vanuit China kort daarna. Mao Tse Tung vond de 
schatkist leeg, zeg maar.’

‘Hoeveel ton?’
‘De schattingen zijn wederom 15.000 ton. Bij elkaar. Misschien is dat de 

lading die een ruimtevaartuig kan overbrengen.’
Dit sloot aan bij de getallen van Frans Doedijns!
We bestelden nog een espresso om de lunch af te sluiten. Mijn ongerustheid 

over de opmerkingen van Oblinsky leek aan de oppervlakte te zitten. Op een 
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diepere laag had ik meer vertrouwen dat het ergens op uit zou draaien dat niet 
ongunstig voor me was. Om het in bedekte termen te zeggen.

‘Uw groep is een paradigma aan het ontwikkelen. Hoe kan dat mij redden?’ 
vroeg ik op neutrale toon.

‘We hebben twee scenario’s gevonden die voor u gunstig zijn. Het eerste 
bestaat eruit dat het systeem alle interesse in u verliest doordat zich elders 
iets voordoet, het tweede dat u inderdaad iets als een stelsel van waarden en 
normen produceert waar het systeem zich in kan vinden.’

‘Aan mij de keus?’ 
‘Niet helemaal.’
Nee, nee. Dat betekent eigenlijk: helemaal niet. Daar kwam mijn gevoel van 

eigenwaarde tegen in opstand. 
De koffie werd gebracht. Mijn gast vroeg om de rekening.
‘Het eerste scenario heeft verreweg de voorkeur van de initiatiefnemers om-

dat daarmee enkele mensen van ons in het systeem kunnen infiltreren. Er is 
echter een probleem.’

‘Dat is er altijd,’ bromde ik.
‘Er is nog geen ingang.’
‘U bedoelt dat ik die wel heb?’
‘Inderdaad. U bent specifiek gevraagd om voorstellen te doen.’
‘Met andere woorden, hoe kunnen we de scenario’s 1 en 2 combineren?’
‘U heeft het.’
Het dienstertje kwam met de rekening, die hij contant betaalde. Hij stond 

op, deed zijn overjas aan en gaf me een hand.
‘Dank u voor dit plezierige gesprek, ik hoop dat u er iets aan heeft.’
Ik stamelde iets insgelijks en keek de man verbijsterd na. Nog meer raadsels. 

Het leek of ik in een mierennest gedropt was waar een oorlog tussen misschien 
wel drie zwermen aan de gang was. Die alledrie van mij, een buitenstaander, 
een panacee verwachtten en zo niet, me de kop zouden afbijten. 

Het was een lange wandeling, terug naar het hotel. Eenzaamheid bekroop 
me. Ik was een pion in een gigantisch schaakspel, in principe in staat een ko-
ningin te worden en tegelijk makkelijk op te offeren.

Waaruit moest een paradigma bestaan?
De verkeerde vraag. Het gaat om een paradigmaverschuiving. Het bestaan-

de model van theorieën en zienswijzen begint zoveel frictie met de waargeno-
men werkelijkheid te vertonen dat een aanpassing vereist is. 

De vraag is dan: wie – binnen het systeem – ziet dat die noodzaak dwingend 
is en waarom is die dwingend? Want de roep om een paradigmaverschuiving 
roept onmiddellijk een bijzonder krachtige weerstand op. Teveel belangheb-
benden krijgen angst dat veranderingen hun privileges, hun positie, aanzien 
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en vermogen aantasten. Ik ben een stok om een hond te slaan, een soort blik-
semafleider. Als ze kwaad worden en me om zeep helpen, keert de rust weer. 
De werkelijke aanstichters blijven buiten schot. Och Jonathan, wat ben je een 
kind. Moet ik nu bij elke stap om me heen loeren of ze me niet onder een 
auto of een trein duwen? Die luitjes bovenin dat hotel en de club van de man 
vanmiddag waren al niet veel beter. Hoe dan ook, ik zou de klos, de lul, de 
sigaar zijn.

Balorig schopte ik een blikje voor me uit. Gewoon naar huis gaan?
Voor de zekerheid belde ik vanuit een lunchroom het hotel of er berichten 

voor me waren. Op deze wandelingen liet ik de nieuwe iphone en zelfs mijn 
eigen mobiel in het hotel achter. Er zat GPS op, daarmee was ik op een meter 
nauwkeurig te volgen.

Geen berichten. Mooi, dan was het aan mij hoe de rest van de middag en de 
avond eruit zou zien. Hoe was deze situatie eigenlijk ontstaan? Pull en push 
factoren. Het uitzicht op een avontuurlijke opdracht, waarvoor ik was geselec-
teerd, was onweerstaanbaar. Roem en eer. En geld. Tegelijk was me de terug-
weg afgesneden. Mijn laatste artikel was niet geplaatst. Als ik deze opdracht 
geweigerd had zou ik mijn biezen hebben kunnen pakken. Dat was allemaal 
zonneklaar, toen in het kantoor van Vandamme.

Tegelijk moest ik mijn voorstelling van het ‘Systeem’ wat nuanceren. Dat 
was allesbehalve monolithisch, het was zo groot dat erbinnen talloze stromin-
gen, tegenstromingen, wetenden en onwetenden hun eigen motieven hadden 
en hun eigen doelen nastreefden. Zolang het maar geld en macht opleverde.

Het leek me toch maar beter om naar het hotel terug te keren, daar wat te 
eten en te gaan schrijven. Het verlangen naar Esther bleef op de achtergrond 
zeuren. En intussen was ergens in deze stad een congres aan de gang waar ik 
geen toegang toe had. Ik begon te begrijpen dat het waarschijnlijk plaatsvond 
in het prominente gebouw van de BIS, waar alleen genodigden langs de secu-
rity kwamen. De macht van die instelling was te meten aan de hand van hun 
belastingvrijdom, diplomatieke onschendbaarheid en eigen politiemacht. Di-
plomatieke bagage werd niet onderzocht door de douane. Een perfect kanaal 
om ongezien enorme hoeveelheden contanten, goud en diamanten over te 
brengen. 
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14  Op het scherp van de snede

De volgende ochtend werd me bij het ontbijt een brief overhandigd met een 
uitnodiging voor een werklunch in een hotel waarvan het briefhoofd boven-
aan stond. Het gezelschap bestond uit drie heren en mijzelf. Hun namen ston-
den ook op de lijst van de openingsceremonie. Alledrie lid van de Raad van 
Toezicht van de Europese Centrale Bank. Geen dames, terwijl er genoeg in 
de Raad zaten. Zou dat te maken hebben met de opvolgingsstrijd? Het ver-
trek van de Italiaanse president met zijn duidelijke voorkeur voor de zaken in 
Zuid-Europa kon wel eens een enorme verschuiving gaan betekenen. Ik had 
me al afgevraagd wanneer de ECB me zou benaderen. Deze uitnodiging be-
vestigde mijn balorigheid. Alleen als ze me nodig hadden werd ik opgetrom-
meld, ergens buiten het centrum van de macht. Van de rest mocht ik niets 
weten. Ik had nog steeds geen idee wat het congres inhield. Geen programma, 
geen adres, geen secretariaat waar ik iets zou kunnen vragen. De website van 
de BIS vermeldde nergens dat er een congres aan de gang was.

Alleen uitnodigingen op briefjes.
Voor de spiegel overviel me twijfel: had het voordeel om formeel in kos-

tuum verschijnen, of liever toch in mijn eigen kleren?
Ik belde voor roomservice, intussen was de voorraad overhemden en on-

dergoed aardig aan het slinken. Mijn kostuum kon ook wel een opknapbeurt 
gebruiken.

Tot mijn plezier was het de mooie vrouw die aanklopte. Ik liet haar binnen 
en legde uit wat ik wilde en of het hotel ervoor kon zorgen.

‘Heeft u uw kostuum dan niet nodig vandaag? Ik meen dat ik u een brief heb 
overhandigd met een uitnodiging.’

De hint kon niet duidelijker zijn.
‘Ik wilde informeel gaan. Het is alleen maar een lunch met drie anderen.’
‘Weet u zeker dat u daar goed aan doet?’
‘Het is een statement.’ 
Ze twijfelde, op een aangeboden stoel schudde ze haar hoofd en trok me 

mee de gang op.
‘Hierheen,’ fluisterde ze en opende een lege kamer. 
‘Uw kamer bevat microfoons en camera’s.’ Ze ging in een leunstoel zitten en 

wreef met een vermoeid gebaar haar ogen.
Ik schoof de andere fauteuil ernaast en ging ook zitten. In de consternatie 

pakte ik haar hand. ‘Luister, ik denk dat ik weet... Ik ben bang, weet je.’
Ze legde haar andere hand erop. ‘Ik weet het. We maken ons zorgen.’
We? Was ik nu te goed van vertrouwen? Legde ik mijn lot zomaar in de 
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handen van anderen, die ik niet eens kende? Eerst dat mallotige omgekeerde 
interview, dat me overigens vele inzichten had verschaft. En nu... alleen omdat 
ze zo aantrekkelijk was? Moederlijk zelfs? Tranen drongen achter mijn ogen. 
De meest waarschijnlijke output van hun vergelijkingen was mijn dood. Ik 
wilde niet dood, er was nog zoveel leven te leven. In een opwelling kuste ik 
haar handen. ‘Daarom ben ik blij dat jij in mijn buurt bent,’ zei ik hees. ‘Ik voel 
me op zo’n moment verdomde alleen.’

‘Dat ben je ook,’ zei ze kalm. ‘Op dit moment word je in gesprekken ach-
ter de schermen afgemaakt. Echter, niet iedereen is van jouw waardeloosheid 
overtuigd. Je hebt nog een kans.’

‘Kans?’
‘Luister, mijn advies is om je niet anders voor te doen dan voorheen en 

gewoon in je kostuum te verschijnen. Wellicht dat ze aannemen dat je je van 
geen kwaad bewust bent.’

Ik keek haar met hondenogen aan, alleen mijn mond deed anders: ‘Waarom 
zou ik jou kunnen vertrouwen?’

Ze klopte op de plaats waar mijn hart zit en keek me aandachtig aan. Het 
maakte me week. Terstond drupten de tranen ongewild van mijn neus.

‘Hierop hebben we gewacht, Jonathan. Op je overgave.’
‘Overgave?’ Ik haalde mijn neus op, ze gaf me een papieren zakdoekje om 

hem te snuiten.
‘Je was zo gesloten als een pot. Terecht, je werd voor de leeuwen geworpen. 

Alleen konden wij je ook niet bereiken.’
‘Wij?’
‘Een klein gezelschap dat je begeleidt. Ik ben de liaison.’
‘Hoe mag ik je noemen?’
‘Margarite.’ Ze glimlachte.
Een golf van verlangen overspoelde me. ‘Margarite...’ fluisterde ik. 
Ze glimlachte lief naar me. ‘Ik ben altijd in je buurt, Jonathan. Ik slaap op 

jouw verdieping in een personeelskamer.’
Ik zuchtte. ‘Dank je. Het was eerst zo opwindend, weet je. Ik voelde me uit-

verkoren, de belangrijkste persoon. Toen die tocht naar dat hotel in Davos... 
was je daar ook?’

‘Nee, ik heb hier gewoon mijn werk te doen als kamermeisje.’
‘Ik wil even tegen je aan liggen,’ fluisterde ik, ‘en dat je me vasthoudt. Ik ben 

bang en ik...’
‘Kom maar,’ zei ze. 
Ze trok me mee naar het bed. ‘Even,’ fluisterde ze en trok de sprei over ons 

heen. We zonken weg in een omhelzing. Haar warme lijf tegen me aan, haar 
handen om mijn gezicht brachten mijn angstig kloppende hart tot bedaren.
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‘Wanneer ben je vrij?’ vroeg ik toen ze zich van me losmaakte.
‘Ik kom je vanavond halen,’ fluisterde ze. ‘Tussen negen en tien uur.’
We stonden op en trokken samen het bed recht. Ze pakte me bij mijn ar-

men. ‘Denk erom, Jonathan, vandaag is de laatste kans om door het Systeem 
geaccepteerd te worden.’

In de gang ging ze een andere kant op. Verbeeldde ik het me of liet ze haar 
achterste extra wiebelen?

Indachtig haar advies stapte ik niet veel later uit een taxi bij het hotel van 
de uitnodiging. Bij het tonen van de brief bracht een bediende mij naar een 
intiem zaaltje, waar drie heren aan een witgedekte tafel zaten en een even eer-
biedwaardige kelner naast een buffet met allerlei lekkers stond.

We schudden handen en zwegen terwijl de kelner ons een voorgerecht voor-
schotelde en ons van wijn voorzag.

Drie paar ogen keken me minzaam aan toen we geproost hadden.
‘Mijnheer Fonck, voor de goede orde,’ begon een heer die ik als de nummer 

1 van het gezelschap beschouwde, ‘wij zijn allen bankiers en geen wetenschap-
pers. Wat moeten wij onder een paradigma verstaan?’

‘Een paradigma is een stelsel van zienswijzen. In de wetenschap kennen we 
wereldbeeld veranderende paradigmaverschuivingen, zoals van de religieuze 
dogma’s naar de Newtoniaanse wetenschapsleer in de zestiende en zeventien-
de eeuw. In de twintigste eeuw werd die weer vervangen, of uitgebreid, door 
de theorieën van Max Planck, Einstein, Niels Bohr en anderen.’

Ik keek de drie heren ernstig aan, ze keken welwillend terug.
‘Ik heb begrepen dat er in de financiële wereld behoefte is aan een aanpas-

sing van de vigerende zienswijzen. Voor zover de huidige situatie te doorgron-
den is hoeven de aanpassingen niet zo radicaal te zijn als veel mensen vrezen.’

De heren keken nog steeds welwillend, maar zeiden niets. Misschien dat 
met deze uitleg iets van hun stroefheid ‘gesmeerd’ kon worden.

‘Constructies en afspraken betreffende de handel in geld en koersbeheersing 
van valuta behoeven geen aanpassingen, anders dan die door de betrokkenen 
zelf worden afgesproken.’

Welwillende gezichten. Een beginnende soepelheid.
‘Er zijn echter nieuwe spelers in het veld. Aantrekkelijk, onbetrouwbaar en 

ongrijpbaar: cryptocurrencies gebaseerd op blockchains. Systemen van collec-
tief beheerde digitale dossiers van transacties...’

‘Bitcoin?’
‘De grootste. Er zijn er tientallen. Het zijn valuta die louter virtueel bestaan. 

Geen goudstandaard, geen centrale bank, geen economisch draagvlak: slechts 
een incorruptable datasysteem ter vervanging van traditionele “vertrouw” sys-
temen en onderpanden.’
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‘Wat moeten wij daarmee?’
‘Dat is precies de vraag. Wat doen banken ermee. Gaan ze mee of gaan ze 

tegen?’
Een van de heren schudde zijn hoofd. ‘Wij weten het niet, mijnheer Fonck. 

Vooralsnog negeren we het. De onbetrouwbaarheid is in onze ogen zo groot 
dat deelneming het vertrouwen zal aantasten dat beheerders van vermogens 
in banken hebben. Ik doel op bedrijven met grote deposito’s, pensioenfond-
sen, particulier vermogenden.’

‘Negeren kan een gevaarlijke houding zijn.’
‘Dat weten wij, mijnheer Fonck,’ mengde een ander zich in het gesprek. 

‘Noodgedwongen. Het probleem is eigenlijk nogal bizar: de mensen die bij 
ons het veld zouden kunnen onderzoeken, zijn privé zo betrokken geraakt dat 
we die liever geen opdracht geven voor een objectieve beschouwing.’

‘Nee, dat kan ik begrijpen. Er is echter een trend naar regulering. Profes-
sionele cryptohandelsbeurzen zijn bezig zich te profileren als gelegitimeerde 
digital asset exchange providers.’

‘Daar zijn we van op de hoogte, mijnheer Fonck. We hebben echter het ver-
moeden dat de bulk van de handel zich dan gewoon verplaatst naar nieuwe 
crypto markten, die buiten elke regulering en toezicht blijven.’

‘Laten we dit even rusten,’ betoogde nummer 1. ‘U zei dat aanpassingen van 
de vigerende zienswijzen niet zo radicaal hoeven te zijn als velen vrezen. Kan 
u dat expliciteren?’

‘Misschien helpt het als ik een onderscheid aanbreng tussen commercieel 
geld en sociaal geld. Met dat laatste bedoel ik investeringen in collectieve 
voorzieningen als gezondheid, huisvesting, onderwijs, water, riolering, ver-
voer. Pensioenen. Als daar het streven naar efficiëntie niet gedicteerd wordt 
door winstmaximalisatie, is er al een angel uit het vlees gehaald.’

Geen reactie. Wanhoop knaagde. Was er dan niets dat ik deze mannen kon 
aanbieden?

‘Er valt te denken aan publiek/private samenwerkingsbanken om investe-
ringen in maatschappelijke en collectieve infrastructuur te beheren, met een 
rendementshorizon van minstens twintig jaar.’

‘Dat is een interessante gedachte,’ zei een heerschap beminnelijk. 
‘Niet nieuw,’ merkte een ander op. ‘Desalniettemin een zienswijze die in een 

nieuw paradigma zou kunnen passen.’
‘Vooral het concept van de verlengde rendementshorizon spreekt me aan,’ 

sprak een ander. ‘Het rendement van goed onderwijs is bijvoorbeeld pas 
merkbaar als een nieuwe, adequaat opgeleide generatie aantreedt.’

Opgelucht vanwege de positieve reacties kon ik mij een moment bepalen tot 
de tweede gang van de maaltijd.
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‘Dus u meent dat aparte instellingen voor commercieel en sociaal bankieren 
voldoende eh, ontspanning zullen opleveren?’

‘Het gaat iets verder, denk ik. Maatschappelijk kapitaal vraagt andere be-
heertechnieken, andere instellingen van de bankiers.’ 

‘Rekent u hypothecair krediet ook tot maatschappelijk kapitaal?’
Ah, de melkkoetjes komen op tafel.
‘Een fractie van de portefeuilles betreft hypotheken aan risicogroepen. 

Die zouden misschien beter beheerd kunnen worden door een sociale bank. 
Daarmee kan een toekomstige crisis zoals die in 2008 voorkomen worden. 
Naar verluidt is er in Canada een nieuwe bubble aan het groeien die een keer 
gaat klappen. De Chinezen hebben hun investeringen in het buitenland, hún 
buitenland, tot een minimum teruggebracht. De rendementshorizon zou voor 
sociale huisvesting misschien wel op dertig jaar gelegd kunnen worden, na-
melijk als de kinderen uit die sociale laag zich gaan manifesteren op de ar-
beidsmarkt in plaats van op straat.’

‘Ik meen dat in uw thuisland een stelsel van garanties en subsidies door de 
overheid bestaat?’

‘Dat is correct. Dat systeem kan eenvoudig uitgebreid en gekopieerd wor-
den.’

Ja ja, wel geld verdienen en als het verkeerd gaat wordt er belastinggeld te-
genaan gegooid.

‘Het vreemde is dat er gesproken wordt over een nieuw paradigma of een 
paradigmaverschuiving, terwijl niemand goed weet wat het huidige paradig-
ma inhoudt.’ Kijken wat ze hierop te zeggen hebben. In ieder geval wordt er 
nu gepraat.

‘Interessant dat u dat ook al zegt. Ik heb de verzuchting vaker gehoord.’ 
‘Heeft u daar gedachten over, die u met ons zou willen delen?’ 
‘Zeker wel.’ Nu voorzichtig zijn, niet het achterste van mijn tong laten zien.
‘Het zijn denkbeelden waar ik nog nooit iets over heb gepubliceerd. Als we 

de historie bekijken zien we in Europa gedurende de Italiaanse renaissance, 
zeg maar vanaf de 12e en 13e eeuw, een toenemende organisatiegraad van het 
geldwezen. Vanuit handelshuizen ontstaan wat ik banken avant la lettre zou 
willen noemen. Ook in handelssteden als Venetië, Genua en de Hanzesteden 
in het noorden, dus niet alleen in feodale machtscentra als Rome en Florence. 
Deze geldcirculatie probeert zich geheel onafhankelijk van feodale machtsver-
houdingen te maken. In die periode wordt ook het moderne boekhouden en 
accountancy, als toverformule tegen belastingheffing, ontwikkeld. Ook wissels 
doen hun intrede: op papier vastgelegde tegoeden, zodat er niet zoveel met 
goud gesleept hoeft te worden.’

‘Wilt u zeggen dat in die tijd het huidige paradigma tot stand kwam?’
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‘Dat ga ik van uit, ja.’
‘U spreekt dan over Europa?’
‘Inclusief Rusland, tot aan de tijd van Stalin.’
‘En China?’
‘Voor zover mijn kennis reikt heb ik de indruk dat in China de feodale 

machtsstructuur de geldomloop ononderbroken in handen heeft gehad, tot 
op heden.’

‘Dat is ook mijn zienswijze,’ kwam van een van de heren. ‘De Communisti-
sche Partij is in wezen in plaats gekomen van de Keizerlijke organisatie.’

‘Als ik het goed begrijp stelt u dat alleen in Europa en de VS de geldomloop 
in particuliere handen is gebleven?’

‘Precies.’ Dat had ik nog niet gezegd! Hij is te snel. Voordeel mee doen.
Op dat moment kwam de kelner de derde gang uitserveren. Een ander 

kwam met een nieuwe fles wijn en opende die om onze tweede glazen te vul-
len. Mijn eerste glas stond er nog bijna onaangeroerd.

Er werd aandachtig gegeten, tenminste, zo kwam het me voor. 
‘Wanneer is, volgens u, het stelsel van handelswijzen dat nu gehanteerd 

wordt, tot wasdom gekomen?’
Opmerkelijk dat er telkens de goede voorzet werd gegeven om mijn gedach-

ten verder uit te spinnen. Of is dat de valkuil? Kunnen deze mannen mijn 
gedachten lezen? Wordt het gesprek een kant op gemanipuleerd die zij willen? 

‘Publiekelijk is daar niet veel over bekend, ben ik bang. Ik vraag me zelfs af 
of er veel insiders zijn die daar een expliciet beeld van hebben.’

‘U kunt er wel iets over zeggen?’
‘Ik denk dat ik niets teveel zeg als ik stel dat er bij de grote bankiers door alle 

tijden heen geen misverstanden over bestonden dat zij de hele geldomloop 
wensten te beheersen. Vanuit dat streven zijn vanaf de 19e eeuw de centrale 
nationale banken als private organisaties opgericht, toen alle naties een eigen, 
nationale munt wilden. Door de overheid erin te betrekken konden uitein-
delijk het uitgeven van papieren valuta, koersen, rentestanden, de goudstan-
daard, inflatie, devaluatie en het verkrappen of verruimen van de geldomloop 
geheel vanuit de bankwereld gestuurd worden. Waar dat niet gebeurde sloeg 
ongebreidelde inflatie toe, als een soort afstraffing. Dat heeft zijn beslag gekre-
gen na de digitalisering van de markt, waardoor die als een wereldomspan-
nend superorganisme ging fungeren. Met de BIS hier in Basel als sturend en 
coördinerend centrum.’

‘Waarom is er volgens u in deze tijd een behoefte aan een paradigma ver-
nieuwing?’

‘De verovering is geslaagd. Na de expansie is consolidatie vereist. Met name 
ten aanzien van het beheer van collectieve voorzieningen als huisvesting, ge-
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zondheid, voedsel, openbaar transport, telecommunicatie, water, onderwijs, 
sport. Dat zijn activiteiten die niet in het oude paradigma passen. Verder is de 
competitie ondergronds gegaan. De centrale banken van Rusland en China 
zijn onderdeel van het systeem en vertegenwoordigd in de organen van de 
BIS en IMF, maar ze hebben een verborgen agenda. Er is een stellige indruk 
onder achterdochtige journalisten dat zij de hegemonie van de Amerikaans/
Europese banken niet blijvend zullen erkennen.’

‘Wat bedoelt u daar mee?’
‘Hun goudaankopen wijzen daar op.’
‘Het is vrij normaal dat grote handelsoverschotten worden weggezet in de 

vorm van goud en bonds.’
Ik knikte. Daar wist ik geen weerwoord op. De heren keken elkaar aan. De 

tafel werd afgeruimd en er werden desserts en koffie vanaf een trolley uitge-
serveerd. Ik had ook uit mijn tweede glas maar een paar slokjes kunnen ne-
men. Het was voortreffelijke wijn en ik zag node mijn halfvolle glas afgeruimd 
worden.

‘U heeft ons een aansprekend inzicht in de materie gegeven, mijnheer Fon-
ck,’ zei de man die ik als de leidende figuur in dit gezelschap beschouwde. De 
koffie was een teken dat niet alleen de maaltijd was afgelopen, ook mijn test. 
Want zo kwam het bij mij over. De koffie werd ontspannen gedronken.

‘Mag ik u hartelijk danken? Ik ben benieuwd naar uw schriftelijke neerslag 
van onze besprekingen.’

We namen afscheid. De drie heren zouden nog wel even willen blijven na-
praten.

Ik liep een beetje verdwaasd in de richting van het station en besloot de bus 
te nemen naar het hotel. 

Op mijn kamer belde ik om Margarite. Ik kon mezelf ruiken, zo had ik ge-
zweet. Toen ze aanklopte wilde ik net uit de douche stappen. ‘Kan je het laten 
wassen en strijken en stomen?’

Ze sloot de deur af en ging op het bed zitten. Ze rook even aan het kostuum. 
‘Hoe ging het?’

‘Ik denk niet zo goed. Wacht even.’
Ik sloeg een badlaken om mijn heupen en droogde mijn haar onder het 

lopen. Ik had een strak lijf van het fietsen en liet het met een bijna pervers 
genoegen aan haar zien.

Ze stond bij de waterkoker en draaide zich met een gespannen gezicht om. 
‘Ik zet even thee. Kleed je aan. Je kunt straks je verhaal doen.’ Bijna onmerk-
baar wees ze met haar ogen naar de deur.

Even later schoof ik in de kamer tegenover de mijne aan een tafeltje bij het 
raam. Ik deed verslag van het gesprek en wat ik aan onuitgesproken respons 
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meende te hebben opgevangen.
Ze schonk twee kopjes vol, keek me vol in het gezicht en knikte langzaam. 

‘Ik denk dat je in ieder geval uitstel van executie hebt.’
De buzzer aan haar gordel zoemde. Ze stond op en aaide me over mijn haar. 

‘Oproep van een andere gast. Ik zorg voor je kleren. Blijf vandaag binnen, eet 
hier. Ik kom je na mijn dienst halen.’

Er was zich duidelijk een crisis aan het opbouwen.
Ik ging naar mijn kamer en voor mijn laptop zitten. 
De inspiratie bleef echter weg; gedachten, flarden van gesprekken en denk-

beelden zoemden door mijn hoofd. Het was een eenzame wake tot Margarite 
me zou halen. Van alle euforie was alleen wat verwaaiende as over.

Tegen middernacht werd het me angstig te moede dat er iets mis was.
Ik sloop de gang op; de deur aan het eind was op slot. Naar beneden, langs 

de trap om mijn verontrusting met hard lopen eruit te werken.
Bij de receptie meldde ik dat het kamermeisje mijn kostuum zou laten sto-

men, ze zou het deze avond teruggebracht hebben, wisten zij misschien waar 
ze was?

‘Weet u wie het was?’
‘Ze heet Margarite en verblijft in het hotel.’
‘Ik zal haar even bellen, mijnheer. Het is al laat, maar uw kostuum had u al-

lang terug moeten hebben.’
‘Ze neemt niet op, mijnheer.’
‘Kunt u even met me mee gaan kijken waar ze is? Of waar mijn kostuum is?’
De twee receptionisten keken elkaar aan. ‘Mijn dienst loopt over vijf minu-

ten af. Ik kan wel even met u meegaan.’
Ze was niet op haar kamer. Al haar spullen stonden er nog, van mijn kos-

tuum en andere kleren geen spoor. Zou ze ontmaskerd zijn en gekidnapt? Of 
erger?

Ik bedankte de receptionist en ging terug naar mijn kamer, maar voelde me 
er niet meer veilig. Daarbij kon ik zonder kostuum niet functioneren. Zou dit 
het begin van mijn Kaltstellung zijn?

Om de nacht door te komen sleepte ik twee fauteuils naar de hoek achter de 
deur, zodat ik kon zien wie er binnenkwam. Als er iemand binnenkwam. Een 
schemerlamp zonder kap was als knuppel te gebruiken. In mijn bed maakte 
ik van kussens en een extra dekbed uit de kast een dummy van een slapende 
figuur. Het was misschien een beetje paranoïde, maar het kwam voort uit pure 
angst voor mijn hachje.

Het magnetische deurslot klikte. Daar zal je het hebben! Adrenaline raasde 
door me heen.
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In het licht van de gang verscheen Margarite’s gestalte, met mijn kostuum. 
Achterdocht hield me op mijn stoel achter de openstaande deur. Ze hing de 
plastic zak met het kostuum bijna geluidloos in de hangkast en legde de in-
gepakte overhemden op een plank. Ze stond even naar de bult in het bed te 
kijken. Ze zoog geschrokken haar adem in. ‘Jonathan!’ fluisterde ze dringend 
en boog zich voorover om de figuur bij de schouder te schudden. ‘Oh!’ Ze 
zakte bijna in elkaar toen ze merkte dat het een dummy was. ‘Gott sei Dank, 
du bist nicht tot.’

‘Ik zit hier.’ Ze schrok niet eens. Het volgende moment zat ze bij me op 
schoot, haar armen om me heen en haar kussen over mijn hele gezicht.

Ze haalde diep adem. ‘Kom mee,’ fluisterde ze in mijn oor, ‘weg uit deze 
kamer.’ Ze trok me bij de hand de gang op, sloot de deur, rende bijna naar de 
gangdeur, opende die, schoof me erdoor, opende haar kamerdeur en sloot die 
achter zich.

‘Oh, ik was zo ongerust,’ hijgde ze, ‘ik zal je zo vertellen wat er gebeurd is, 
eerst wil ik je armen om me heen.’

We lieten ons op haar bed vallen. Ik trok haar half over me heen en moest 
toen niezen van haar kriebelende haar.

‘Wat is er gebeurd?’ Mijn hart ging tekeer.
‘Een heleboel. Ik was op weg naar de leveranciersingang met je kostuum en 

je kleren om daar op de stomerij te wachten. Die hebben een 4-uurs service, 
speciaal voor hotels. Er kwam net op dat moment iemand op een scooter aan, 
die werd binnengelaten door de bedrijfsleider. Dat vond ik vreemd. Als het nu 
een vrouw was geweest...’

‘Misschien is hij stiekem homo.’
Ze schudde haar hoofd. ‘Nee, dat zou ik geweten hebben.’
‘Wat deden ze?’
‘Fluisteren. Op zich al verdacht. Het was trouwens niet zozeer wat ze deden 

wat mij alarmeerde, het was in mijn functie als jouw guardian dat ik onraad 
bespeurde.’

‘Een inbreker? Of erger?’ Ik wilde het niet weten. Ik wilde niet tot die lijst 
gaan horen van spoorloos verdwenen of onder verdachte omstandigheden 
omgekomen journalisten.

‘Ik heb de twee mannen gevolgd, min of meer op de geur van mengsmering 
uitlaatgas dat rond de bezoeker hing. Tot aan de bovenste verdieping. Die 
staat leeg in verband met vernieuwing van de bedrading. Ik durfde niet verder 
en ben langs de hoofdtrap naar mijn eigen verdieping gegaan. Daar nam ik de 
lift naar beneden. De bedrijfsleider kwam even later via de diensttrap binnen 
en ging in zijn kantoortje zitten.’

‘Dat was hoe laat?’
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‘Vlak nadat ik bij jou was geweest. Rond half vier.’
‘Waar was je vanavond? Dat heb je nog niet verteld. Ik ben met de nachtre-

ceptionist op je kamer gaan kijken, ik was vreselijk bezorgd.’
‘Ik had met de receptie geregeld dat de kamer tegenover de jouwe leeg zou 

blijven. Daar ben ik zoveel mogelijk geweest om op je te passen. Ik moest ook 
mijn werk doen, dat was nogal lastig.’

‘Jij hebt echt mijn deur zitten bewaken toen ik binnen was?’
‘Hmhm.’
‘Je bent een engel.’ Ik kuste haar. ‘Maar vanavond was je er niet.’
‘Nee. Ik heb om een uur of acht met de portier de bovenverdieping door-

zocht. Er was niemand. Ook de stank van uitlaatgassen was weg. Ik heb het 
risico genomen, ik moest hulp hebben.’

‘Kon je voelen dat er geen direct gevaar meer was?’
‘Ja, dat werkt altijd heel nauwkeurig.’
‘Oef.’ Ik werd helemaal slap. 
‘Wat gebeurt er?’
‘Opluchting,’ fluisterde ik. ‘Dat ik iemand, dat ik jou kan vertrouwen, jou en 

je intuïtie.’
Ze keek blij.
‘Ga eens door. Je ging hulp halen?’
‘Ik kon het niet meer alleen aan. Ik had mijn werk, ik moet ook slapen. Het 

was me duidelijk dat je in de gevarenzone verkeerde. Ik wil je niet kwijt, weet 
je.’ 

‘Ik ben blij het van je te horen,’ fluisterde ik met mijn lippen op haar wang.
‘Ik moest daarvoor de stad uit. Zodra mijn dienst was afgelopen ben ik weg-

gegaan.’
‘Heb je hulp gevonden?’
‘Ja en nee. Ik bedoel, mijn contactpersoon was er en heeft enkele anderen 

gebeld. We hebben overlegd wat we konden doen om je te beschermen. Dat is 
niet veel, het komt allemaal op mij neer. Ze zouden me bellen als ze iets aan 
voelden komen.’

‘Het zijn dus jij en ik.’
‘Niet helemaal, Jonathan. Er is een heel netwerk actief rond het congres. 

De voorbereidingen lopen al jaren. Er is in en rond Basel een onvoorstelbaar 
machtsknooppunt. Ik denk dat onze kant, om het zo te zeggen, hier al heel 
lang een netwerk heeft.’

‘Als ik het goed begrijp...’ Ik ging overeind zitten. ‘Ik ben wel gerekruteerd 
door het netwerk, maar ik werk in mijn eentje. Klopt dat?’

‘Ja. Teveel contacten met het netwerk zouden je verdacht kunnen maken 
voor de anderen. Vergeet niet dat daar ook begaafden tussen zitten.’
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‘Dus het zijn jij en ik.’
‘Ja,’ gromde ze, ‘en nu is het uit met dat gepraat.’
Ze ging op haar knieën zitten en trok woest aan haar kleren. ‘Uit dat uni-

form,’ steunde ze. Het was nog een hele worsteling voordat ze naakt op mijn 
blote lijf zat. Ze had een ferme boezem en dito achtereind, wat mijn mond en 
handen omstandig constateerden. 

‘Oh mein Gott, ik wil je in me,’ hijgde ze.
Met een kreun die uit mijn tenen leek te komen voelde ik me door haar 

opgenomen worden. Bevlogen door een vlaag van tederheid omklemden we 
elkaar en lieten onze harten tot bedaren komen.

‘Blijf in me, even niet bewegen,’ bracht ze buiten adem uit.
Mijn lijf was amper tot bedaren te brengen en schokte onhoudbaar in haar 

op en neer. Ze ging rechtop zitten en perste mijn handen op haar borsten.
‘Jonathan, Jonathan, wat doe je met me.’
Mijn lid was nog steeds in haar aan het wippen.
‘Dat bedoel ik niet,’ lachte ze. ‘Ja, ook dat natuurlijk, ik bedoel hier.’ 
Daarbij drukte ze mijn hand op haar hart.
‘Seks is een uitnodiging aan de ziel om buiten te komen spelen,’ hijgde ik. 

‘Thomas Moore, in Zielsverwanten.’
Ze keek opeens ernstig.
‘Dat voel ik ook zo,’ fluisterde ze. ‘Daarom is het zo... zo overweldigend, zo 

totaal. Met hart en ziel.’
‘En er is het gevaar wat ons allebei bedreigt, waardoor we vreselijk bezorgd 

zijn voor elkaar.’
‘Zou het ook zo zijn dat we alleen elkaar kunnen vertrouwen?’
‘Ik weet het niet, het voelt in ieder geval wel heel fijn.’
Ze liet zich zakken en mijn handen schoven naar haar gewelfde achterste. Ze 

begon heen en weer te schuiven. ‘Niet bewegen, laat mij het doen.’
Ik volgde ademloos haar toenemende opwinding. Ik was zo op haar gefo-

cust dat ik precies die minieme bewegingen kon maken die haar tot extase 
brachten, zonder zelf in haar te ontploffen. Want die drang was bijna onhoud-
baar: haar lichaam golfde op mijn speer, haar tepels floepten in en uit mijn 
mond. Ze gromde als een berin toen het orgasme zich opbouwde. Ze kwam 
klaar en bleef komen, warme druppels renden achter elkaar aan langs mijn 
flanken. Met een lange kreun zakte ze over me heen, nog naschokkend als ze 
mij in haar voelde bewegen.

Ik trok de sprei over ons heen.
‘Ik heb het hele bed natgemaakt, geloof ik,’ mompelde ze in mijn oor. Ik 

wreef haar natte rug en likte haar gesloten ogen.
‘Dank je dat je niet bent klaar gekomen.’ 
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‘Dat komt nog,’ beloofde ik. Als antwoord begon ze te bewegen. 
‘Oh, ik wil nog een keer, maar ik lig zo lekker.’
Even later: ‘Ik wil je op mijn rug.’ 
Daar lag ik net verlekkerd aan te denken. Ze tilde zich op, kreunde toen 

mijn lid uit haar gleed, en ging naast me liggen. ‘Gauw, gauw, steek hem erin.’
Ik wentelde me op haar rug, ze kantelde haar bekken en drukte haar ach-

terste omhoog. Tegelijk met mijn stoten drukte ze haar billen omhoog tegen 
mijn buik. ‘Jah, daar,’ hijgde ze toen mijn hand haar clitoris raakte. Ik voegde 
me naar haar ritme en liet me door haar magnifieke kont op en neer gooien. 
Ik voelde me komen en hijgde ja, ja, ja, in de maat. 

‘Nu!’ gromde ze. 

‘Wat vond je eigenlijk zo aantrekkelijk in me, toen je me voor het eerst zag?’
‘Hmmm,’ neuriede ze.
We hadden samen het natte beddengoed afgehaald, de matras omgekeerd 

en met schone lakens opgemaakt. We vonden elkaars zweet en ander vocht 
opwindend ruiken, reden waarom we nog niet hadden gedoucht en een beetje 
plakkerig in elkaar verstrengeld lagen.

‘Echt, ik wil het weten.’
‘Je roem was je vooruit gegaan. Ik kende je daardoor al een beetje. Ik vond 

je aandoenlijk, zo in je eentje werkend, uitgenodigd door die geldmagnaten. 
Toen ik je zag, besefte ik hoe kwetsbaar je was. Ik denk dat het die mengeling 
van power, kwetsbaarheid en moed is waarom ik op je viel.’ Ze richtte zich op. 
‘Waarom viel je op mij? Dat had ik wel gezien, hoor.’

‘Hm, om te beginnen ben je mooi, op een rustige manier. Daar houd ik van. 
Je was helemaal jezelf en had alle aandacht voor me. Dat was ik niet gewend. 
Ik was een beetje bang voor vrouwen, denk ik. Vooral na mijn scheiding. Bij 
jou... ja, ik noem het zielsverwantschap. Er was als het ware een open kanaal 
tussen ons.’

Ze kuste me, lang en aandachtig. 
‘Ben je hier speciaal voor mij gaan werken?’
‘Al ruim een maand geleden. Dit congres is lang van tevoren belegd. Er kwa-

men in feite maar drie hotels in aanmerking waar een waarnemer zou kun-
nen logeren en dit was het meest waarschijnlijke. Hier worden vaker solitaire 
gasten van de bankwereld ondergebracht.’

‘Dus toen jullie wisten dat ik gevraagd zou worden, werd mij die brief ge-
stuurd met de url...’

‘Je kunt vast wel raden door wie. Nee, spreek zijn naam niet uit.’
‘Echt?’
Ze knikte, liet intussen haar hand over mijn borst dwalen. ‘Hoe kom je zo 
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atletisch?’
‘Fietsen, lopen, matig alcohol, goed eten.’
Ze ging op haar ellenbogen steunen om me goed in de ogen te kunnen kij-

ken. Alle poezeligheid was uit haar blik verdwenen.
‘Er is vanavond nog een analyse gemaakt van de status. Daarom was ik zo 

laat.’
‘En?’
‘Er heerst grote verdeeldheid bij de bankiers, bij de beleggers en bij de be-

leidsmakers. Een grote, relatief luidruchtige groep vindt het gedoe om een 
nieuw paradigma bullshit, er is een ietwat timide middengroep die aarzelt en 
er is een zwijgende factie die deze conferentie heeft georganiseerd.’

‘Met wie heb ik vanmiddag gesproken?’
‘We wisten niet van die bespreking. Als ik het zo hoor zijn het representan-

ten van de zwijgende top.’
‘Dat denk ik ook.’ Mijn vrees maakte langzaam plaats voor opwinding dat 

ik met Margarite middenin een bloedstollend avontuur zat. Hopelijk niet let-
terlijk.

‘Hoe ver reikt jouw begaafdheid?’
Ze glimlachte. ‘Dat is een heel intieme vraag.’
Ik zuchtte. ‘Het geeft me een steun in de rug dat ik mensen redelijk in kan 

schatten. Dat jij me beschermt...’ Ik keek met plotselinge tranen in mijn ogen 
naar haar op. Ze kuste ze weg. ‘Shsh.’ We omhelsden elkaar. Dit was een ver-
bond dat alles oversteeg wat ik kende.

Ik had even geslapen. Zoveel input, mijn lichaam en geest hadden gewoon het 
licht uit gedaan. Het was blijkbaar een goed moment om terug in de wereld te 
komen: Margarite opende haar ogen en keek me aan.

‘Wat is wijsheid?’ mompelde ik.
‘Neuken zolang het nog kan,’ gromde ze. Terwijl ik enthousiast positie in-

nam tussen haar opgetrokken benen: ‘Dan douchen, aankleden en de trein 
van acht uur zeven naar Zürich nemen.’

‘Het is half zes. Zeeën van tijd,’ zei ik nuchter.
‘Nu word jij verondersteld mij als een beest te bespringen.’
‘Die doen dat altijd van achter.’
‘Dat is zo. Zal ik me omdraaien?’
‘Nee, zo is het fijn,’ mompelde ik tegen haar borst. ‘Houd me vast, de zenu-

wen gieren door mijn lijf.’
‘Wacht even.’ Ze frunnikte wat aan mijn lid, dat nog niet helemaal stijf was. 

‘Ik zit een beetje dichtgeplakt.’
Vanbinnen was ze zacht en glibberig.
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Ik liet me helemaal in haar zinken. In haar aardse, vrouwelijke wijsheid gaf 
ze me kracht. Haar bijna ingetogen orgasme, gevolgd door het mijne, waren 
een soort bezegeling van ons verbond. Ik moest even onbedaarlijk huilen. Ik 
had dat nooit eerder van een vrouw ontvangen.

‘Waarom moesten we deze trein hebben?’ De boemel reed schommelend het 
station uit.

‘Eenvoudig. Onze contactpersoon werkt bij een bank in een plaatsje aan 
deze lijn en neemt altijd deze trein. Hij heeft ons al gezien.’

We stapten in het plaatsje uit en wandelden naar het centrum. Er was een 
winkelstraat, waar de eerste winkels bezig waren open te gaan.

‘De bank gaat pas om half tien open, tot dan moeten we de tijd zien door te 
komen.’

‘Daar is een hotel. Zouden we daar wat te eten kunnen krijgen? Ik heb trek.’
Na wat gesmoes door Margarite konden we plaats nemen in de eetzaal en 

ons tegoed doen aan een uitgebreid ontbijt.
Margarite ging met de hoteltelefoon de bank bellen voor een afspraak.
‘Jammer, we kunnen meteen terecht. Anders hadden we hier nog even een 

kamer kunnen nemen...’
Grinnikend liepen we gearmd het hotel uit. Ondanks haar erotische uitwer-

king op mij was ik gespannen. 
Bij de bank werden we in de hal opgehaald door de oude heer die de vorige 

treinreis tegenover mij had gezeten! Mijn vermoeden was bevestigd.
‘U heeft eergister professor Oblinsky ontmoet, is het niet?’ viel hij met de 

deur in huis. ‘Aardige man, ongelooflijk belezen.’
‘Bent u op de hoogte van de inhoud van ons gesprek?’
Hij lachte verontschuldigend en spreidde zijn handen. ‘Ik ben maar een trait 

d’union, mijnheer Fonck.’
‘Bent u op de hoogte van mijn hachelijke situatie?’
‘Hachelijk?’ Hij keek naar Margarite, of die er meer over zou kunnen vertel-

len. Ik liet het aan haar over om verslag te doen. Ik vulde het aan met de twee 
scenario’s waar professor Oblinsky over had gesproken.

‘Hm. Wat verwacht u van mij?’ 
‘Om mijn verdere koers te bepalen,’ zei ik ietwat gepikeerd over de laconieke 

reactie van de man, ‘wil ik graag weten waar de Loge staat.’
‘Het is geen Loge, mijnheer Fonck.’
‘Geen Loge. Hoe noemt u het dan?’
‘Het?’
‘Is het een verbond? Een netwerk?’ Geduld, Jonathan!
‘U zou het een netwerk kunnen noemen.’
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‘Ik wil graag mijn acties coördineren met eventuele acties of publicaties 
aangaande de besproken paradigmaverschuiving in de financiële wereld, die 
vanuit het paranormale netwerk – ik weet nu even geen betere omschrijving – 
gaan plaatsvinden of de potentie hebben om plaats te vinden.’

‘Dat is een exacte omschrijving,’ zei de man tevreden. ‘Uw wens is echter niet 
eenvoudig te realiseren. Vanwege het openbare karakter van internet vindt de 
meeste communicatie die er toe doet, plaats via persoonlijke contacten.’

‘Kunt u mij in contact brengen met professor Oblinsky of met iemand die 
zich ook bezighoudt met een paradigmaverschuiving?’

‘Dat is mogelijk, maar dan zult u naar Wenen moeten reizen. Daar is van-
daag een symposium begonnen waar de mensen die u zoekt spreker of bezoe-
ker zijn. Kunt u enkele dagen in Basel gemist worden?’

‘Dat weet ik niet.’
‘Mag ik even naar ons hotel bellen of er een bericht voor Jonathan ligt?’ 

vroeg Margarite. Na enige conversatie in Zwitsers keek ze me aan en knikte. 
‘Er stond spoed op. Laten we maar teruggaan.’

‘U kunt de trein van tien uur drieëndertig nog halen als u nu vertrekt,’ zei 
onze gastheer.
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15  Afscheid van Basel

De post bleek een uitnodiging voor een dejeuner, dit keer in een landelijk ge-
legen hotel. Benieuwd wie er nu met mij willen praten. Er stonden drie namen 
bij die me niet veel zeiden, al herkende ik ze. Het waren alledrie functionaris-
sen van de BIS. Dit spookcongres werd steeds vreemder. Vijandig soms, op 
een paar uitzonderingen na dan. Wat was er werkelijk aan de hand? 

Margarite was gewoon aan het werk gegaan. Ze had geen narigheden voor-
voeld, zodat ik met een gerust hart in een taxi stapte.

Het hotel bleek een behoorlijk eind van Basel verwijderd te zijn. Het was 
een mooi aan een meer gelegen chalet. De taxi was ruim op tijd en er was nog 
gelegenheid voor een wandelingetje.

De lunch bleek een compleet dejeuner te zijn in een intiem eetzaaltje met 
een groot balkon dat uitkeek op de bergen.

‘Het zit er bijna voor ons op, mijnheer Fonck,’ verklaarde een van de heren. 
‘Er zijn enkele interessante dingen ter sprake gekomen die nader uitwerking 
behoeven. Daar heeft u onze aanwezigheid niet voor nodig, wij keren morgen 
terug naar onze posten.’

‘Wilt u dit dejeuner beschouwen als een blijk van waardering van onze kant 
voor uw inbreng?’ zei een ander. De Oosterse man zat te glimlachen en zei 
niets. Was hij niet bij de BIS de vertegenwoordiger van Vietnam?

Zo, dacht ik, terwijl mijn gezicht allervriendelijkste signalen uitzond, dit is 
dus de pro factie. Goed om te onthouden. Die lui van de grote werkgroep wa-
ren kennelijk de sceptici en de mensen die ik niet gezien heb sinds de plenaire 
bijeenkomst kunnen als tegenstanders of onverschilligen bijgezet worden.

‘Het concept van social banking met een rendementshorizon van twintig 
jaar spreekt de organisaties die wij representeren bijzonder aan.’

‘Het idee is niet nieuw, hoor,’ lachte ik. ‘Er zijn geslaagde experimenten in 
sloppenwijken in Zuid-Amerika uitgevoerd. Door de bewoners eigenaar te 
maken van het stukje grond dat ze bezetten, iets wat een stadsbestuur moet 
doen, konden ze bij daartoe ingestelde volksbanken micro-kredieten krijgen 
voor huisvesting, elektriciteit, water, riolering, onderwijs, gezondheidszorg, 
geboortebeperking, bedrijfjes. De kredieten werden deels beheerd door be-
wonerscoöperaties voor collectieve voorzieningen. De resulterende econo-
mische groei is dermate spectaculair dat lokale banken erin zijn gesprongen 
voor substantiële kredieten en hypothecaire leningen voor woningbouw. Daar 
wordt nu, ruim tien jaar later, geld verdiend.’

‘Denkt u dat deze methodiek ook zal kunnen werken in stedelijke achter-
standswijken?’
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Het was een Fransman die dit vroeg, hij doelde waarschijnlijk op de getto’s 
van arme moslims in zijn eigen land.

‘Daar ligt het vaak moeilijker, maar er zijn zeker kansen. Een van de sleutels 
is de bewoners eigenaar te maken van hun woning, ook al zijn het flats. Andere 
tools zijn goede begeleiding, micro-kredieten voor bedrijvigheid, coöperaties.’

‘Wat is de betekenis, of het gevaar van criminaliteit?’
‘De meeste criminele jongeren zijn meelopers, bij gebrek aan perspectief. 

Geef ze een toekomst en ze willen allemaal een meisje, trouwen, een woning, 
kinderen en een auto. Te beginnen met een auto natuurlijk.’

Er werd beleefd gelachen.
‘De harde kern,’ ging ik verder, ‘zal op de gebruikelijke manier bestreden 

moeten blijven worden. Dat zal een stuk makkelijker gaan als de buurt er ge-
noeg van krijgt en de politie gaat helpen, mits die bestaat uit hun eigen mensen.’

Het was even stil, er werd bedachtzaam aan wijn en aperitief genipt.
‘Wat is uw mening over het stelsel van beloningen en bonussen?’
‘Hm, mijn persoonlijke mening is dat het nogal onsmakelijk overkomt. Ze-

ker gezien in het perspectief van duizenden kinderen die sterven door onder-
voeding. Maar met die mening komt u niet verder. Ik denk dat het publiekelijk 
een ommekeer kan betekenen als zowel bankiers als “grootverdieners” sub-
stantiële gedeelten van hun inkomen besteden aan goede doelen. Dat is nog 
fiscaal voordelig ook. Ik bedoel, als er weer eens ergens hongersnood is of er 
is een ramp gebeurd, dat de financiële sector binnen een dag een paar miljard 
dollar doneert. Een betere publiciteit kunt u zich niet wensen. Echt, investeren 
in mensen loont.’

‘Daarmee heeft u een aansprekende zienswijze voor het nieuwe paradigma 
geponeerd,’ zei de Oosterse man vriendelijk.

Bingo! Deze man is vast een van de aanstichters van de zoektocht naar een 
paradigma voor de komende eeuw! Ik heb het gered!

Op een teken van de man die het eerste het woord tot me had gericht, werd 
de eerste gang opgediend. Het zakelijke deel was afgerond, nu kwam de in-
nerlijke mens aan de beurt.

Een beetje duizelig van het succes en de wijn liet ik me bij mijn hotel afleveren.
Vandamme zat in de lounge.
‘Wat een verrassing jou hier te zien,’ zei ik verbaasd. Zijn handdruk was 

afwerend en zijn ogen ontweken me.
‘Ja, ik vond het tijd om eens poolshoogte te nemen. Je reageert niet op mijn 

berichten en behalve een brief met een nogal vaag artikel hebben we taal noch 
teken van je ontvangen. Wat heb je al die tijd uitgevoerd? Er stroomden wel 
afschrijvingen van je credit card binnen.’
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‘Laten we gaan zitten, ik heb mijn programma hier bij me. Wil je koffie of 
iets anders?’

‘Hm. Een koekje van eigen deeg, de krant betaalt,’ antwoordde hij knorrig, 
maar ging wel zitten. ‘Doe mij maar een malt.’

Een toeschietende kelner bracht even later een latte en een malt whisky.
Ik opende mijn nieuwe laptop, haalde mijn chronologische verslag op en gaf 

hem aan Vandamme.
‘Hm. Wat zijn die privé uitstapjes?’
‘Gewoon. Sight seeing. Zelf betaald.’ Ik werd kwaad.
‘Waar kom je nu vandaan?’
‘Een finale bespreking en afscheid. Wat is er aan de hand?’ Ik had nog veel 

meer op mijn lever, dat ik echter beter voor later kon bewaren.
‘Ons bereiken berichten dat belangrijke abonnees van de krant overwegen 

hun abonnement op te zeggen en geen advertenties meer zullen plaatsen van-
wege uitlatingen die je hebt gedaan. Dat kan het einde van de krant betekenen!’

Ik keek hem ongelovig aan. Mijn kwaadheid verschafte het juiste antwoord: 
‘Zou hebben gedaan. Geruchten altijd verifiëren.’ 

Hij stond bruusk op. ‘Ik laat me door jou de les niet lezen, Fonck. Ik denk 
erover je van deze opdracht af te halen. Over de gemaakte kosten zullen we 
het later hebben.’ Daarbij keek hij beschuldigend naar mijn exquise maatpak.

Mijn oprispende woede verdween opeens, er bleef een wonderlijke mild-
heid achter.

‘Voordat je dingen stuk maakt die beter heel kunnen blijven, wil je hier ter 
plekke informeren bij een aantal personen waarvan ik je de namen zal geven, 
hoe hier in Basel op leven en dood wordt gestreden door pro’s, contra’s en 
aarzelenden om een paradigmaverschuiving? Zodat je ook weet wie de aan-
deelhouders van onze krant onder druk heeft gezet.’

‘Dat zal ik zeker doen. Behalve jouw namen heb ik er zelf ook nog een paar.’
‘Overigens zit het congres erop. Vanmiddag was er een afscheidsetentje ter 

mijner ere. De belangrijke mensen gaan naar huis.’
‘Print je namen, dan kan ik verder.’
‘Ik heb nergens bestanden van gemaakt. Te compromitterend.’
Ik schreef de voor mij belangrijkste namen in mijn notitieblok en gaf de 

uitgescheurde bladzijde aan Vandamme. 
‘Ik weet niet of ze nog in de stad zijn. Ik heb begrepen dat het congres voor 

de beleidsmakers vandaag afloopt. Mogelijk dat andere kopstukken nog lan-
ger bezig zijn. Het is overigens niet alleen georganiseerd door de BIS. Ik heb 
de indruk dat de Franse Centrale Bank het voortouw heeft genomen.’ 

‘Dat kan kloppen met mijn informatie,’ bromde Vandamme, die de namen 
aan het bestuderen was. Hij wees de laatste aan. ‘Hadden deze heren jou van-
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middag uitgenodigd?’
‘Ik had hen al eerder ontmoet, alleen zeiden ze toen niet veel. Pas vanmid-

dag werd het me duidelijk dat zij tot de pro’s behoren.’
Hij bestudeerde een paar papieren die hij uit zijn tas haalde. ‘Je beschrijft 

hier je indrukken van een werkgroep bijeenkomst. Heb je daar de namen van?’
De transcripties zaten in mijn tas, waar ze maar even moesten blijven. 
‘Nee. Het was allemaal nogal... alsof ze me voortdurend uit balans wilden 

houden. De ene verrassing na de ander, geen structuur, ook niet in de gesprek-
ken. Je hebt gelezen hoe ik bij de openingssessie in dat kasteel voor het blok 
gezet werd?’

‘Tamelijk onwaarschijnlijk. Heb je het niet verzonnen?’
‘Ik ben in mijn verslaglegging doorgaans zo feitelijk als ik kan.’
Híj tast in het duister, niet ik, moest ik me voorhouden om zijn onbeschofte 

gedrag te kunnen blijven tolereren.
‘Ik begrijp het niet!’ barstte hij uit. ‘Er komt, via een aandeelhouder van de 

krant, een verzoek van de organisatie van dit evenement om een ervaren jour-
nalist als waarnemer te sturen, waarbij jouw naam expliciet wordt genoemd. En 
jij beweert dat er niets waar te nemen viel, dat jij het hen moest voorzeggen?’

‘Tot mijn verrassing.’
‘Kan je iets explicieter zijn?’
‘Ik zou niet weten hoe. Ik rolde van de ene sessie naar de andere, allemaal op 

schriftelijke uitnodigingen. Niemand zei wat. Iedereen keek naar mij, wat ik 
zou gaan zeggen. Geen informatie over het congres. Ik heb nooit een progam-
ma of ander schriftelijk bewijs ontvangen dat dit congres werkelijk bestond. 
Als het inderdaad in de toren van de BIS plaatsvond, zou ik in elk geval geen 
toegang hebben gekregen.’ 

‘En jij kon natuurlijk je mond niet houden.’
‘Je kent me.’
‘Heb je je teksten nog?’
‘Het meeste.’
‘Wat ga je ermee doen?’
‘Nu ik een beetje inzicht heb in de financiële wereld en het congres is afge-

lopen kan ik uit mijn notities een diepgravend artikel samenstellen over de 
paradigmaverschuiving die een bepaalde groep noodzakelijk acht, maar waar 
de meerderheid van de snelle jongens faliekant op tegen is. Ik moet nog wel 
wat research doen.’

‘Er wordt ook door anderen over geschreven.’
‘Dat weet ik, maar niemand gaat er inhoudelijk op in.’
‘Heb jij dan een beeld wat ze vragen?’
Ik knikte.
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‘Nondeju, wat een gedoe!’ Hij wreef zijn ogen.
‘Helemaal niet. Er woedt een soort beginselenstrijd binnen de financiële 

sector. Dat is nu aan mij getoond. Als enige buitenstaander. Als ze me koud 
maken kraait er geen haan naar.’

Vandamme keek me geschrokken aan. ‘Kom dan maar gauw met je artikel. 
Als het eenmaal gepubliceerd is ben je een stuk veiliger.’

Het is weer goed! juichte ik inwendig. Ik had me dan wel groot gehouden, 
het vooruitzicht er definitief uit te liggen bij de krant was een schrikbeeld 
geweest. 

‘Ik ben al begonnen. Ik denk dat het in twee of drie delen zal moeten ver-
schijnen, het wordt nogal lang.’

‘Twee delen is goed. Hoeveel tijd heb je nog nodig?’
‘Een dag of twee. Er moeten nog wat dingen uitgezocht worden. Internet is 

nu weer vrij.’
‘Dat is zo, dat was één van de voorwaarden. Ik was het vergeten, begreep al 

niet waarom je niet reageerde.’
‘Wat ga je verder doen in Basel?’
‘Ik denk dat ik op jou ga passen,’ bromde hij. ‘Twee dagen? Zeker weten?’
‘Mits er niet teveel andere dingen tussen komen.’
‘Hoeveel pagina’s?’
‘Drie en vier. Geen afbeeldingen, is alleen tekst oké?’
‘Tussenkopjes?’
‘Enkele. Plus een kader over paradigma in het algemeen en een kader over 

de historische paradigmaverschuivingen in de wetenschap. Misschien kunnen 
we daarvoor andere auteurs quoten. Kan jij dat laten uitzoeken?’

‘Ik stuur vanmiddag nog instructies naar Mireille. Het beste is de maanda-
geditie, bedenk ik me. Dat geeft nog twee dagen extra.’

‘Ik denk zelf dat de zaterdageditie voor het eerste deel beter is. Maandag 
of beter dinsdag kan het tweede deel volgen. Heb je een mooie brug over het 
weekeinde heen. Goed voor de losse verkoop.’

‘Goed, jij je zin. Ik zal de advertentiewerving inlichten dat er een special 
komt. Je hebt je stuk dan toch echt wel klaar, hè?’

Margarite kwam naar me toe lopen met een envelop in haar hand. Ze stelde 
zich voor aan Vandamme, gaf me de brief en schudde haar hoofd met een 
misprijzend gezicht. Het was kennelijk niet pluis. 

De envelop bevatte een geprinte uitnodiging voor een besloten diner die 
avond in een landelijk gelegen hotel.

‘Kijk. Zo gaat het de hele tijd.’ Vandamme bekeek het getoonde papier. ‘Al-
leen vanavond zeg ik af. Ik voel me niet veilig zolang mijn artikel nog niet 
gepubliceerd is.’
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Vandamme zag de opluchting op Margarite’s gezicht en keek mij aan. ‘Is zij 
jouw secretaresse of zo?’

‘Ik ben Jonathans guardian angel, mijnheer,’ antwoordde ze met een hart-
veroverende glimlach. ‘Ik werk hier als kamermeisje en let een beetje op hem.’

Vandamme keek van haar naar mij. Hij glimlachte om wat hij zag. ‘Jaja,’ was 
zijn enige commentaar. Zijn opluchting dat ik bewaakt werd was te voelen.

‘Zal ik dat hotel laten bellen dat je vanavond verhinderd bent?’ vroeg Mar-
garite.

‘Beter dat ik even uit het zicht verdwijn.’
‘We kunnen met de nachttrein naar Amsterdam, als je wilt.’
Opeens voelde ik me bedreigd. ‘Laten we dat doen. Ik ga hier uitchecken.’
‘Ik pak je koffer wel,’ bood Margarite aan.
‘Graag, dan kan ik vast aan het werk.’
‘Ik zal twee plaatsen reserveren.’
‘Maak er drie van, ik neem Margarite graag mee.’
‘Oké.’
‘Je wilde nog naar Wenen?’
Ik keek Margarite geschrokken aan. ‘Helemaal vergeten.’
‘Wat is er in Wenen?’ vroeg Vandamme.
‘Een symposium.’
‘Wat voor symposium en waarom wil je daar heen?’
‘Het werd me aangeraden door een kennis. “Annual Assesment of Assets 

and Resources”. Voor wetenschappers en politici.’ 
‘Het is een jaarlijkse vooruitblik op de stand van de natuurlijke hulpbron-

nen. Georganiseerd door de Club van Rome,’ vulde Margarite aan.
‘Wie ben jij eigenlijk? Je draagt het uniform van het hotel, is dat een ver-

momming?’ Vandamme was een scherpe waarnemer, maar kon ontzettend 
bot uit de hoek komen.

‘Er zijn daar een paar mensen die ik wil raadplegen voor het formuleren van 
een nieuw paradigma,’ vulde ik haastig aan. ‘Ik was het even vergeten doordat 
ik het benauwd kreeg.’

‘Hoe verhoudt dat zich met de afspraak die we net hebben gemaakt over 
twee artikelen?’

‘Dat zijn voorbeschouwingen.’
‘Er komt dus nog meer?’
‘Zeker. Niet alleen van mij, hoop ik.’
‘Wat bedoel je daar nu weer mee?’
‘Ik heb informatie gekregen dat een paar wetenschappers bezig zijn een 

nieuw paradigma te schrijven. Die hoop ik in Wenen te ontmoeten voordat ze 
het gepubliceerd hebben. Ik wil ze graag in onze krant hebben.’
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‘Hm, ik vind het allemaal nogal vaag. Als je naar Wenen gaat, heb je dan wel 
gelegenheid om je artikelen af te krijgen en op de redactie af te leveren?’

‘Ik kan voor alles zorgen, mijnheer,’ zei Margarite met een hemelse glimlach. 
‘Jonathan kan de hele reis aan zijn artikel werken.’

‘Ik kan nu weer op internet. Als ik de tekst op de ftp server upload gaat dat 
via een beveiligde verbinding.’

‘Je vraagt heel wat vertrouwen van me, Fonck,’ mopperde Vandamme.
‘Er staat ook heel wat op het spel.’
Hij stond op en ijsbeerde heen en weer. ‘Het bevalt me niks.’
Op dat moment kwam de kelner opnieuw met een witte envelop op een 

zilveren blaadje.
Ik maakte hem open.
‘Nog een uitnodiging voor vanavond,’ zei ik verbaasd.
‘Hm, je bent een gewild persoon.’
‘Margarite, wat voel je hierbij?’
Ze pakte de geprinte brief aan en nam hem nauwgezet door.
‘Oh kijk, je mag een introducé meenemen.’
‘Als we nu eens met ons drieën acte de présence geven?’
‘Laat mij eens kijken?’ Vandamme nam de brief over van Margarite.
‘Hm, ik ken er twee namen van. Voor zover ik weet voorstanders van ver-

nieuwing.’ Hij keek naar Margarite. ‘Wat is jouw rol hierin?’
Ik moest een golf van kwaadheid wegslikken. ‘Vraag je je niet af wat jouw 

rol hierin is?’
‘Ook.’ Vandamme zuchtte, leunde achterover in zijn fauteuil, merkte dat zijn 

glas leeg was en wenkte ermee naar de bar. ‘Ik zal eerlijk zijn, Fonck. Ik heb 
het gevoel dat jij, je vriendin, ze, jullie allemaal me bij mijn kloten hebben en 
daar pas ik voor.’

‘Zo werk ik al de hele week.’
‘Ik geloof je.’
‘Daarom is het misschien bevrijdend om de beklemming te doorbreken.’
‘Laten we dat dan doen.’ De kelner bracht hem een glas whisky, hij nam een 

grote slok. ‘Fonck, we hebben een goede krant, weet je. Het kost heel wat balan-
ceren op het scherp van de snede. We willen inzicht verschaffen, aan de andere 
kant onze klanten niet kwijtraken. Dat proces was aan de gang toen ik aantrad.’

‘Ik weet het.’
‘Dit is een geweldige kans om ons te profileren…’
‘Als we weten te voorkomen dat we zelfmoord plegen,’ maakte ik zijn zin af.
‘Of vermoord worden,’ zei Margarite zachtjes.
Wham. Terug bij af.
‘Ik stel voor dat we een ander hotel zoeken.’ Ze keek op haar horloge. 
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‘We hebben nog net tijd om de trein naar Zürich te nemen, dat is maar een 
uurtje, daar bij een hotel in te checken, ik ken een goede, en op tijd hier terug 
te zijn voor de afspraak.’

‘Waarom Zürich?’
‘Omdat, mijnheer, we morgenochtend van daaruit naar Wenen zullen vlie-

gen. En ik denk dat het in Zürich veiliger is dan om in Basel te blijven.’
‘Je zou een goede secretaresse zijn.’
‘Dank u, mijnheer. Aangezien ik freelancer ben kan ik elk moment op een 

gunstige aanbieding ingaan.’
Vandamme keek me met een veelbetekenende blik aan. ‘Dat kan hij wel 

gebruiken. Wat is je tarief?’
Ze noemde een bedrag, hij keek bedenkelijk.
‘Niet beknibbelen baas, ze is een kei.’
‘Oké, Fonck, jij je zin. Miss Margarite, als je je credentials doorgeeft aan 

Mireille…’ Hij gaf haar een kaartje, ‘...ben je ingehuurd voor twee weken. Ak-
koord?’

‘Deal, mr Vandamme.’ Ze stond op en schudde hem de hand. ‘Dan ga ik nu 
aan het werk. Jonathan, ik pak je koffers en laat een taxi komen. De intercity 
vertrekt om zeven over vier. Mr Vandamme, heeft u hier al ingecheckt?’

Hij schudde zijn hoofd en wees naar een kostuumvalies naast zijn stoel. ‘Dat 
en mijn koffertje is al mijn bagage.’

Ze liep op een holletje naar de receptie, was daar even druk aan het woord, 
wuifde naar ons en verdween in de lift.

‘Hoe kom je eigenlijk aan haar?’
Ik aarzelde, besloot dat het geen kwaad kon om hem enigszins op de hoogte 

te brengen.
‘Er is een club van mensen met paranormale begaafdheden… nee, laat me 

uitspreken. Ik ben uitgenodigd om daar deel aan te nemen… nee, houd je 
vragen even voor je. Margarite is in dit hotel, als meest waarschijnlijke plaats 
waar ik zou gaan logeren, geposteerd als kamermeisje om op mij te passen. 
Haar begaafdheid is onder meer dat ze gevaar voelt aankomen. Zij is mijn 
guardian angel.’

‘En…’
‘Ik heb maar even contact gehad,’ onderbrak ik hem. ‘Mijn agenda liet wei-

nig toe. Het is een ad hoc samenwerkende groep wetenschappers, helers, jour-
nalisten en kunstenaars. Zij zien mogelijkheden in de interne strubbelingen 
binnen het bankwezen om iets wezenlijks te veranderen in het huidige geld-
verkeer. Een paar van hun kopstukken zijn nu in Wenen. Daarom wil ik hen 
spreken.’

‘Je wilt dit toch niet zo in de krant zetten, hoop ik?’
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Ik grijnsde. ‘Geen bronvermelding, toch? Maak je niet ongerust, de weten-
schap die ze bedrijven is van hoog niveau en volkomen volgens de vigerende 
paradigma’s in hun vakgebied. Ik wil van hen een aantal kaders in het hoofd-
artikel. In het derde en vierde deel.’

‘Je hebt grootse plannen.’
‘Ik moet naar de paradigmaverschuiving toe schrijven. Dat zou te lang wor-

den, daarom wil ik het doseren. Ik hoop dat de reeks een hoop volgers zal 
krijgen en dat er een polemiek door ontstaat.’

‘Hm, er is niet veel tijd om ze voor de publicatie nog naar commentatoren 
te sturen.’

‘Daar heb je gelijk in. Misschien kan je hen om een bijdrage vragen aan de 
hand van het thema?’

‘Ik hoor het al. Ik kan zeker in m’n eentje terug naar Amsterdam.’
Hij maakte aanstalten om op te staan, merkte dat er nog een glas whisky 

stond en liet zich weer terugzakken.
‘Je bent veranderd, Fonck.’
‘Dat merk ik zelf ook. Ik denk dat het komt omdat ik op iets ben gestoten 

waar alleen ik een helemaal passend antwoord op heb. Dat is reuze opwin-
dend.’

‘Ga niet naast je schoenen lopen. Hoogmoed komt voor de val.’
‘Ik ben ook bang voor mijn hachje. Dat houdt me nederig.’
‘Dat zint me ook al niet. Een journalist zou niet voor zijn leven moeten 

vrezen.’
Margarite kwam uit de lift met mijn koffer en kostuumvalies. Ze zwaaide en 

wees naar de uitgang. We stonden op en begaven ons naar de deuren. 
Ik keek om. Er waren net twee mannen met hoeden en zonnebrillen bin-

nengekomen die op weg waren naar de balie. Ik verstijfde. Vandamme voelde 
het en nam me bij de arm. Margarite kruiste zowat hun pad, wat zou...

‘Niet kijken!’ siste Vandamme. Hij zorgde ervoor tussen mij en de twee 
mannen te blijven. In een spiegel was er een glimp dat ze stil hielden en omke-
ken naar Margarite, maar die was buiten beeld. We waren bijna bij de deur. In 
het glas was Margarite gespiegeld, ze praatte met een van de mannen, de ander 
was doorgelopen naar de balie. We gingen door de deur en konden meteen in 
een taxi stappen die daar stond te wachten. Erachter stond een zwarte Merce-
des met donkere ramen.

‘Snel, naar het station. We hebben haast.’
De chauffeur spurtte weg. Ik had niet meer kunnen zien hoe het Margarite 

verging en maakte me ongerust. Ze had ook al mijn bagage. Ik had alleen mijn 
tas bij me met mijn laptop en tablet. Ik ging nerveus weer recht zitten.

‘Ze zal me zo wel bellen. Ze heeft mijn kaartje,’ stelde Vandamme me gerust. 
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Hij zat intussen op zijn smartphone te tikken. ‘Hm, die trein halen we denk ik 
net niet. Chauffeur, wat kost een rit naar Zürich Hauptbahnhof?’

De man noemde een bedrag, Vandamme pingelde af. Ik keek door de ach-
terruit of we gevolgd werden en vloekte. Vandamme keek ook en vloekte ook. 
De zwarte Mercedes reed een eindje achter ons.

Na een paar stoplichten had hij zich direct achter de taxi gemanoeuvreerd. 
Ik bestierf het bijna. Ik was nog nooit in mijn leven fysiek bedreigd geweest. 
Als ze Margarite maar niet hadden ontvoerd… De Mercedes kwam naast ons 
rijden. Ik verwachtte elk moment schoten en begon me tussen de bank en 
de voorstoel te laten zakken… het achterraam gleed naar beneden… een be-
kende vrouwenhand maakte gebaren dat we naar de kant moesten gaan en 
stoppen.

‘Het is je vriendin!’ riep Vandamme. ‘Chauffeur, even stoppen bij de eerste 
gelegenheid.’

Ik vertrouwde het nog niet, het kon een truc zijn om haar en mij te gijzelen. 
Pas toen ze met mijn bagage van de Mercedes overstapte in de taxi, ze naar de 
mannen in de Mercedes zwaaide en me om de nek viel, begon ik iets van een 
anticlimax te voelen.

‘Ze kwamen je ophalen!’ zei ze opgewonden. ‘Voor die tweede uitnodiging. 
Ik denk om de groep van de eerste uitnodiging voor te zijn.’ Ze giechelde. ‘Je 
bent een gewild persoon, Jonathan!’

‘Wat heb je hen verteld?’
‘Toen ze me aanspraken was ik behoorlijk gealarmeerd, dat kan ik je wel 

zeggen.’ Ze kneep in mijn hand. Tegen Vandamme op de voorstoel: ‘Ik heb ze 
gezegd dat u de hoofdredacteur van Economic Review bent, mijnheer, en dat 
u Jonathan kwam ophalen voor een belangrijke spoedvergadering.’

Hij knikte dat het goed was.
‘Ze smoesden toen wat in hun knoopsgat microfoon. Ik zag jullie in de taxi 

wegscheuren en heb ze gevraagd of ze die wilden inhalen, want ik had al jouw 
bagage. Nou, de rest heb je gezien.’ Ze lachte opgetogen.

Ik keek Vandamme aan, die bedenkelijk terugkeek. Ik besloot maar niets te 
zeggen over mijn doorstane angsten voor een overval of shoot out. Als Marga-
rite lachte was er geen gevaar, ook niet geweest.

‘De taxi brengt ons naar Zürich,’ bromde Vandamme. ‘Het is tijdverlies om 
op de volgende trein te wachten.’ Ik vermoedde dat zijn slechte humeur ver-
oorzaakt werd door de extra kosten en dat hij geen enkele invloed leek te heb-
ben op wat er allemaal rond mijn persoontje gebeurde.

De rest van de rit brachten we zwijgend door. Margarite viel in mijn arm in 
slaap en ik probeerde wijs te worden uit de veelheid van schijnbaar willekeu-
rige gebeurtenissen.
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16  Global Warming

De conferentie in Wenen werd gehouden in een oud universiteitsgebouw in 
het centrum. Verspreid over zaaltjes en kamers waren groepjes bezig dingen 
uit te werken. Veel witte, grijze en kale hoofden, weinig vrouwen. Oblinsky 
had me wel gezien, maar hij was druk in gesprek en ik had hem beduid dat we 
later zouden praten. Hij wenkte me desondanks om ons uit te nodigen voor 
een interactieve lezing die middag. De spreker was de beroemde oceanograaf 
Yves Bernard. De verwachting was dat hij met vuurwerk zou komen ten aan-
zien van de opwarming van de Aarde. 

We wilden hem verder niet bij hun drukke werkzaamheden storen en beslo-
ten naar ons hotel te gaan. Daar sloot ik me op met mijn laptop om het eerste 
artikel af te maken. Opwinding belemmerde echter mijn concentratie; mijn 
gedachten sprongen alle kanten op. Pas toen het voor mezelf duidelijk werd 
dat mijn hart vol verwachting klopte, als bij een jarig kind, wat voor moois 
hier in Wenen op me lag te wachten, lukte het schrijven. Vandamme had deze 
keer weinig op of aan te merken, zodat het op tijd verstuurd kon worden naar 
de redactie. Hij gaf telefonisch zijn instructies door aan Mireille, die blijkbaar 
als zijn plaatsvervanger optrad.

Het gevoel van opwinding ebde langzaam weg en twijfel sloop binnen. Sloe-
gen mijn artikelen wel ergens op? Was ik niet bij de neus genomen door al die 
superintelligente bankiers? Aan Vandamme had ik niet veel, hij scheen voor 
het eerst ook niet zeker van zichzelf te zijn.

We namen een taxi naar de lezing en gingen achterin de zaal zitten. Er zaten 
al groepjes druk pratende symposiumgangers. Al gauw was de zaal stampvol. 
Laatkomers konden in een belendende zaal naar de directe opnamen kijken 
die een lokaal TV station maakte.

Een applaus klaterde op toen de frêle, witharige Yves Bernard het podium 
betrad.

Een grafiek werd zichtbaar op het projectiescherm achter hem. Een aparte 
curve, die steil klom en bovenaan afvlakte.

‘Dames en heren,’ begon hij zonder verdere inleiding, ‘de Aarde warmt al op 
sinds de laatste ijstijd. In de afgelopen twintigduizend jaar is de zeespiegel wel 
140 meter gestegen. Waar praten we over?’

Schok! Was hier een klimaatscepticus aan het woord?
Hij wees met zijn pointer naar de grafiek. ‘In de periode van 20.000 tot 8.000 

jaar geleden ging dat heel snel, daarna vlakte de stijging af.’
Een tweede grafiek verscheen naast de eerste.
‘De metingen bij meer dan 140 meetstations over de globe laten gedurende 
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de laatste honderd jaar geen significante versnelling van de zeespiegelstijging 
zien.’

In de zaal werd geprotesteerd. De spreker hief zijn hand op. Hij lachte on-
deugend. ‘Echt, het zijn objectieve meetgegevens.’

Iemand riep iets over IPCC, ik kon door het geroezemoes niet verstaan wat 
de man zei. Bernard blijkbaar wel: ‘In tegenstelling daarmee worden in het 
Intergovernmental Panel on Climate Change’s Fourth Assessment Report, gra-
fieken getoond waarbij tussen 1930 en 1950 en vanaf 1980 een geringe ver-
snelling van de zeespiegelstijging optreedt. Wat mij stoort is ten eerste de ex-
treme uitvergroting van een werkelijk heel korte meetperiode, voorts dat de 
lijn vanaf 1980 exponentieel wordt doorgetrokken als voorspelling, in plaats 
van lineair. Terwijl de meetgegevens over langere perioden kleine en grote 
versnellingen en zelfs vertragingen laten zien, zoals tussen 1950 en 1980.’ Met 
stemverheffing om boven het geroezemoes uit te komen: ‘De resulterende stij-
ging geeft hoe dan ook voldoende tijd voor delta’s om aan te sibben en ko-
raaleilanden om mee te groeien. Als de mensen geen roet in het eten gooien.’

Er ontstond opnieuw commotie in de zaal, er werd iets onduidelijks geroe-
pen.

Hij grijnsde. ‘Zo te horen is er iemand die wil reageren. Kan de geluids-
technicus de interruptiemicrofoon aanzetten?’ Een cameraman draaide zijn 
apparaat om, teneinde de opgewonden studenten in beeld te krijgen die zich 
bij de microfoon verdrongen.

De geagiteerde stem van een Oostenrijks-Engels sprekende student werd 
met een knetterende tik enorm versterkt hoorbaar. De technicus draaide het 
volume meteen lager, zo laag dat het weer niet was te horen. Het resultaat was 
dat de spreker, iets gekalmeerd, kon vragen waar de spreker de autoriteit van-
daan haalde om het rapport van het IPCC aan te durven vechten.

Bernard wachtte geduldig tot het stil werd en zei toen laconiek dat hij de-
zelfde gegevens als de auteurs van diverse rapporten gebruikte om te laten 
zien en dat hij daar zijn eigen conclusies uit trok. Als ambteloze burger, want 
hij bekleedde geen enkele functie meer, noch publiek, noch in wetenschaps-
kringen.

Er werd nog net niet gevraagd wat hij hier dan deed.
Hij hief zijn hand en zei ernstig: ‘De zeespiegel stijgt en de Aarde warmt op. 

Laat ik duidelijk zijn dat ik daar niet aan niet twijfel. Waar ik vragen bij stel 
zijn de conclusies en prognoses die gebaseerd zijn op, klimaattechnisch en 
meteorologisch gezien, extreem korte meetreeksen. Terwijl de langetermijn 
gegevens uit ijskernen sterke fluctuaties laten zien over perioden die veel lan-
ger zijn dan de gegevens waarmee de voorspellingen zijn berekend.’

Iemand bij de interruptie microfoon riep dat 60 jaar lang meten van CO2 
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gehalten en temperatuur over de hele wereld een trendbreuk liet zien.
‘Ja, die zie ik ook wel,’ erkende Bernard. ‘Met name aan de Noordpool wordt 

het snel warmer, dat is best verontrustend. Maar het ijs lijkt weer aan te groei-
en. Ik ben er pas geweest. Veel ijsberen gezien.’

Hij stond er kalmpjes bij, alsof hij een praatje maakte.
De man aan de microfoon schudde zijn hoofd en liep weg.
‘De aarde wordt warmer. Op sommige plekken ook wel koeler. We hebben 

te maken met een draaiende planeet. Corioliskrachten en zonnestraling ver-
oorzaken complexe weersystemen, warme en koude golfstromen, straalstro-
men hoog in de atmosfeer die voortdurend hun pad verleggen. Laten we de 
kortetermijn effecten van de verdeling van opwarming en afkoeling niet ver-
warren met lange termijn trends.’

‘Kunt u dat uitleggen?’ werd er geroepen. Mijn idee, maar ik durfde mijn 
mond niet open te doen. Ik was verslaggever, toch? Ik zat druk te schrijven, 
wat hier verteld werd was mij totaal onbekend.

Er verscheen een schema met de zon, de Aarde en gekleurde pijltjes. Met 
de pointer legde de man uit dat er in ijskernen aan de hand van specifieke 
isotopen een correlatie was gevonden tussen zonneactiviteit en opwarming of 
afkoeling. Zonneactiviteit is het gevolg van veranderingen in het magnetisch 
veld van de zon, die hij beschreef als een soort woeste kernfusiekookpot. Een 
sterker magneetveld remt kosmische straling en microscopische meteorie-
ten af. Kosmische straling ioniseert moleculen in de troposfeer, ruimtestof, 
vooral vuil ijs, verdampt en daalt met de ionen naar de atmosfeer, waar het de 
condensatiekernen levert voor wolkenvorming. Meer wolken geeft een hoger 
albedo, waardoor invallend zonlicht wordt teruggekaatst. De invloed van zon-
neactiviteit op de globale temeratuur werd berekend op een factor 200 groter 
dan broeikasgassen, waarvan CO2 er maar eentje is. Het sterkste broeikasgas 
is waterdamp. Ik had een lamme hand van het schrijven toen hij met zijn ex-
posé tot een conclusie kwam: ‘Waar praten we over?’

Hij keek de zaal rond. ‘Heeft niemand gezien wat er aan de hand is?’ Op het 
scherm verscheen een grafiek van de zonneactiviteit gedurende de laatste twee 
millennia, gebaseerd op onderzoek in ijskernen naar het gehalte isotopen die 
onstaan door zonnestraling. Zijn pointer wees het Maunder Minimum aan, 
dat in de 17e eeuw voor eeen “Kleine IJstijd” verantwoordelijk scheen te zijn.

‘De correlatie is groot,’ ging Bernard verder. ‘Groot genoeg om een causale 
relatie te veronderstellen tussen weinig zonneactiviteit, ergo een grotere influx 
van kosmische straling, waardoor meer condensatiekenen, meer wolken en 
dus albedo, waardoor minder warmte de Aarde bereikt.’

Een tweede grafiek betrof de zonneactiviteit sinds het begin van de 20e eeuw.
‘U ziet dat sinds 1960 de Schwabe periodiciteit een dalende tendens laat 
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zien in de zonneactiviteit met langer durende minima. Gezien het voorgaande 
zou de opwarming van de Aarde moeten afnemen. Dat gebeurt niet. Waarom 
niet? Daar gaat het hier over.’

De zaal zweeg overdonderd.
‘Het staat allemaal op internet, hoor,’ voegde hij er ironisch aan toe. ‘Allemaal 

wetenschappelijke gegevens en wetenschappelijk onderbouwde verklaringen.’
Een massieve vrouw met grijs haar liep zelfbewust naar de microfoon en 

stelde zich voor als hoogleraar wetenschapsethiek.
‘Mijnheer, ik heb de neiging uw presentatie – voorlopig – aan te nemen 

als een correcte beschrijving van processen die de opwarming van de aarde 
beïnvloeden. Uw vakgebied staat ver af van mijn discipline, maar ik ken uw 
reputatie. Het stelt me wel voor de vraag: worden we nu allemaal voor de gek 
gehouden door het IPCC en de organisaties daar rond en achter?’

‘Laat u zich voor de gek houden?’
Ze aarzelde. ‘Dat is mijn dilemma. Ik ga van het standpunt uit dat weten-

schappers te goeder trouw zijn. Dat leugens en bedrog wel voorkomen, maar 
op individuele schaal, niet op mondiale schaal.’

Iemand anders ging bij haar staan en riep: ‘U beweert van dezelfde meetge-
gevens uit te gaan als het IPCC. Kunt u verklaren waarom uw conclusies zo 
afwijken?’

Hij keek blij. ‘Het zijn hun verklaringen die afwijken, mijnheer. Zij gebrui-
ken een andere statistiek in hun modellen dan eerder gebruikelijk was.’

‘Onderbouwen!’ werd er vanuit de zaal geroepen.
Bernard zocht op zijn computer een grafiek en toonde hem.
‘De stijging van de zeespiegel fluctueert een beetje. Over een lange reeks 

meetgegevens, zeg de laatste 140 jaar dat ze betrouwbaar zijn, is de trend een 
rechte lijn met een geringe helling. Als je nu in een korte periode dat de stij-
ging wat sneller gaat een exponentionele trendlijn uitzet, en deze gebruikt 
voor prognoses...’ Hij liet zien dat de extrapolaties dan steeds verder gaan af-
wijken van de rechte lijn.

Hij gaf de zaal even tijd om het te verwerken.
‘Maar dat is boerenbedrog!’ riep iemand uit de zaal.
‘Nee,’ corrigeerde Bernard, ‘het is een wetenschappelijk onderbouwd stand-

punt. Men heeft de tijdspanne genomen dat er gegevens zijn over de toename 
van het CO2 gehalte in de atmosfeer en het is statistisch verantwoord om dan 
een exponentiële trend voor de zeespiegelstijging te berekenen. Het is een re-
kenmodel, geen natuurwet van oorzaak en gevolg.’

De hoogleraar wetenschapsethiek zag er ontredderd uit.
‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt,’ zei een wat oudere man in 

de zaal, duidelijk hoorbaar in de gevallen stilte.
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‘Dat is een gevaarlijk standpunt,’ zei ze terneergeslagen.
Bernard breidde zijn armen uit. ‘Economie is mijn vakgebied niet. Ik denk 

wel dat daar antwoorden zijn te vinden.’
Die man is voorzichtig! Hij hint op broodschrijverij bij honderden weten-

schappers! Zou het zover gaan? Ik kon het me niet voorstellen. Welke im-
mense belangen konden... wacht eens: olie en kenenergie!

‘Het zou alles onderuit halen waar ik voor sta,’ eindigde ze met iets triests 
in haar stem en liep naar haar plaats terug. Aan de microfoon stond nu een 
jong meisje. Misschien was ze wel op dezelfde gedachte gekomen, want ze 
poneerde dat de experimenten met de HAARP langegolfzender in Canada het 
weer boven de Noordpool zodanig hadden beïnvloed dat er zoveel ijs smolt 
dat de grote oliemaatschappijen er naar olie konden gaan boren.

‘Dat zou kunnen,’ beaamde Bernard. ‘Tekenend is dat toen boringen verbo-
den werden, de HAARP installaties gesloten werden en het ijs weer begon aan 
te groeien. Maar bewijzen kunnen we niets.’

Het meisje aarzelde, alsof ze meer wilde vragen, maar onder zijn welwillen-
de blik glimlachte ze en stapte terug van de microfoon. Ik zat nog te schrijven 
toen hij het woord weer nam.

‘Helaas, het is nog veel erger met de Aarde gesteld dan het IPCC u wil doen 
laten geloven.’

Boem! Dat hakte erin. Meer mensen keken met een verschrikt gezicht, net 
als het mijne, naar de man op het podium.

‘CO2 is een hanteerbaar probleem: gewoon geen fossiele brandstoffen meer 
stoken. Eenduidig, maatschappelijk eenvoudig, kwestie van investeren in 
duurzame energie. De technieken zijn er allang.’

Waar zou hij op doelen? Het projectiescherm bleef donker. Mijn vertrou-
wen in de man was misschien onberedeneerd, maar wel groot. Hier werd geen 
lariekoek gebracht, dit was het neusje van de zalm.

‘Wat mij veel meer zorgen baart zijn een aantal processen, die een grote in-
vloed hebben op onze biotoop. En dan niet alleen op die delen die op of onder 
zeeniveau liggen.’

Er verschenen satellietfoto’s bij nacht, waar de branden in Zuid-Amerika 
en Australië een schokkend beeld gaven van de omvang van de verwoesting. 
De man noemde staccato de bedreigingen op die onze planeet onbewoonbaar 
konden maken: de massale kap van regenwouden, de toenemende bosbran-
den, het dalende grondwater, het afsterven van koraal, de vervuiling van zoet 
en zout water met pesticiden en medicijnen, toenemende radioactiviteit van 
land en oceanen, toenemende hoogfrequente elektrosmog, het afnemen van 
de relatieve vochtigheid in veel gebieden. 

‘Om met het laatste te beginnen: verdroging van land door het kappen van 
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wouden en extreem diepe grondwaterwinning, met als gevolg een afnemen 
van de relatieve vochtigheid in gebieden ter grootte van halve continenten, is 
mijns inziens een veel funester gevolg van menselijke activiteiten dan de stij-
ging van het CO2 gehalte in de atmosfeer. Een droger klimaat leidt tot meer en 
massalere bosbranden. Maar dat is niet het meest beangstigende.’ Hij keek de 
zaal rond, die nu ademloos zat te luisteren. 

‘Gaia’s thermostaat gaat het laten afweten.’
Aan de gezichten was te zien dat maar enkelen vatten waar hij op doelde. Ik 

vatte het in ieder geval niet.
Er begonnen dia’s op het scherm te verschijnen, dat hiervoor in vieren werd 

gedeeld. Met zijn pointer wees hij aan wat hij bedoelde. Ik schreef me wezen-
loos. 

Hij vertelde dat de Aarde over verschillende mechanismen beschikt om 
warmte af te voeren: de thermostaatwerking. De belangrijkste negatieve feed-
back is albedo, de mate waarin zonlicht wordt teruggekaatst in de kosmos. 
IJs en sneeuw zijn vrij permanente albedo verhogende verschijnselen. De op-
pervlakken daarvan nemen al 20.000 jaar lang af. Maar ijs en sneeuw concen-
treren zich op de polen, waar weinig instraling is. Dus verwaarloosbaar. De 
polen stralen daarentegen enorm veel energie uit door warmtepompwerking.

Ik schreef het op, maar was wel de draad kwijt. Het ging zo snel.
‘Er zijn drie mechanismen die enkele uren tot enkele weken koelend functi-

oneren: thermiekwolken op het midden van de dag, hoge onweerswolken en 
grote cyclonen.’ 

Bij zijn statements werden in snel tempo foto’s en grafieken getoond. Hij liet 
met satellietopnamen zien hoe overdag boven land witte stipjes ontstonden, 
uitgroeiden tot honderden kilometers lange helwitte wolkenstraten die het 
zonlicht de ruimte in kaatsten, die weer oplosten als het avond werd, zodat ’s 
nachts de hemel weer helder was en de aarde optimaal warmte kon uitstralen. 
Onweersbuien en cyclonen deden hetzelfde, met nog meer effect omdat op-
stijgende luchtstromen zo hoog kwamen, waar de lucht afkoelde en terugviel.

Hij hield de zaal met zijn blik in bedwang; het bleef muisstil toen hij zweeg.
Een foto van een stomend woud. Een satellietfoto van grazig en groen land, 

met in de zon schitterende watertjes in de vroege ochtend.
Zijn stem knalde door de stilte.
‘Rond de evenaar is de meeste instraling. Daar ontstaan dan ook in de loop 

van de dag – elke dag – enorme onweerbuien, tot 17 km hoog. De tempe-
ratuurinversie tussen atmosfeer en troposfeer ligt namelijk in de tropen zo 
hoog. Deze dagelijkse buien zijn enorme, actief koelende warmtepompen. 
Bovenin stralen ze warmte uit, onderin koelen ze door koude lucht, koude 
regen en extra verdamping.’
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Ja, dat kon ik beamen: bij zulke buien kreeg ik het zelfs in de tropen koud.
Hij ging verder. Ik was allang gestopt met schrijven. Onder het schrijven 

kon ik niet goed luisteren, althans niet in dit tempo.
‘Deze “thermostaat” wolken kunnen alleen ontstaan als er voldoende vocht 

van de oppervlakte verdampt. En daar zit hem de kneep: uit droge grond ver-
dampt geen noemenswaardige hoeveelheid water, zodat er geen thermiekwol-
ken kunnen ontstaan. Geen albedo dus. Hoe komt grond zo droog? Door het 
kappen van bossen en het oppompen van grondwater. Wist u dat ze al tot 200 
of 500 meter moeten boren voor water? Waar dat 50 jaar geleden nog in put-
ten van een paar meter diep stond?’

Toen kwamen er in snel tempo foto’s van verdroogd land. De laatste foto 
bleef staan toen hij een pauze afkondigde. De zaal liep langzaam leeg. Er 
heerste een timide sfeer. Zo voelde ik me ook. Deze lone wolf durfde het aan 
de wereldwijde claim op de waarheid van het IPCC aan te vechten. Niet met 
andere computermodellen, maar met werkelijk optredende verschijnselen en 
harde meetgegevens.

Wat moest ik hiermee? Ik had al eens over de handel in emissierechten ge-
schreven. Net als de handel in melkquota kunstmatig in het leven geroepen. 
Verdienmodellen die niet tot enige werkelijke vermindering van emissies dan 
wel melk leidden. Moest klimaat mee in het nieuwe paradigma?

Het antwoord was natuurlijk ja. 
Ik was blijven zitten om nog wat op te kunnen schrijven. Het was heel stil 

om me heen. Mijn blik dwaalde dromerig door de zaal, waarvan het leek dat 
die sinds de bouw ergens begin vorige eeuw nooit was geschilderd. Ook de 
ventilatie liet te wensen over.

Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten af naar Esther. Ondanks, mis-
schien wel dankzij de bijzondere relatie met Margarite, verlangde ik hevig 
naar haar fysieke nabijheid. Was dat nou alleen maar geilheid? Nee, het ging 
niet om seks. Het ging om het diepe verbond dat ik heb zien, herstel, voelen 
ontstaan tussen ons. We hadden elkaar nodig, ons verbond was van levens-
belang, zowel voor haar als voor mij. En Margarite paste in dat plaatje. Ten 
aanzien van mij en ten aanzien van Esther.

Op dat punt van mijn gedachten kwam Margarite binnen met een bekertje 
koffie voor me. Na een slokje zette ik het op de grond. Niet te zuipen.

‘Er was niets anders,’ verontschuldigde ze zich. ‘De thee zag er nog viezer uit.’
‘Wat vind jij van deze presentatie?’
Ze glimlachte. ‘Ik zie die voor de tweede keer. Hij is niet alleen lid van de 

Club van Rome, de Club van Boedapest, de Davos Kring, de Académie Fran-
çaise, hij heeft zelfs een eigen oceanografisch onderzoeksschip, aangeschaft 
met zijn Nobelprijs, ergens in de nineties.’
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Ik zuchtte. De man was het toonbeeld van oprechte, baanbrekende weten-
schapsbeoefening in een ononderbroken carrière. Om jaloers op te worden. 
Er viel me een gedachte in: ‘Dus... is hij de spreekbuis van de critici van het 
IPCC?’

‘Hm, niet echt, geloof ik. de Cubs van Rome, Boedapest en de Kring ver-
tegenwoordigen zo onstellend veel kennis out of the box... Er zijn meer be-
roemde wetenschappers die hun tegendraadse stem laten horen. Dat moet 
wel, want met onbekende dissidenten wordt genadeloos afgerekend.’ 

Daar kon ik van meepraten. Ik was tot nu toe de dans ontsprongen, dankzij 
wellicht deze opdracht, die ik weer te danken had aan Anton en George en via 
hen aan Esther. Ik keek naar Margarite’s profiel en realiseerde me dat ik niets 
van haar afwist. Niet waar ze woonde, wat ze hiervoor had gedaan, zelfs niet 
haar achternaam. Blijkbaar was ze nogal betrokken bij wat er gaande was en 
was de Davos Kring ook een draaischijf voor onafhankelijke wetenschappers.

Vreemd dat ik in zo’n afgeperkt hier en nu verzeild was geraakt, het viel 
me nu pas op. Zou dat voor haar ook gelden? Vermoedelijk, zij was net zo 
gefocust op dit... hoe moest ik het noemen? Kruispunt van mogelijkheden? 
Zij en ik, ook Esther en nu zelfs Vandamme, we waren in een soort tombola 
getrokken waar we in verschillende richtingen uit geslingerd konden worden, 
afhankelijk welk touw we te pakken kregen. Met lege of volle handen, verguisd 
of met roem beladen. 

Zo kan die wel weer, Fonck, maande ik mezelf.
De zaal begon weer vol te lopen met druk pratende bezoekers. De helft be-

stond uit jonge mensen, studenten waarschijnlijk. Er waren echter ook heel 
wat witte kuiven en grijsharige schedels te bespeuren. 

Op het projectiescherm verscheen het bekende beeld van gebleekt, dood 
koraal.

Yves Bernard kwam uit een zijdeurtje en was al aan het praten toen hij het 
podium opging. 

‘Dat het koraal afsterft omdat de bovenste laag van de zee warmer wordt is 
mijns inziens onzin. Ik heb in mijn tijd prachtige koralen aangetroffen in heel 
warme zeeën en kustwateren onder sterk fluctuerende temperaturen. Nee, 
warmte is niet de oorzaak. Zou die misschien gevonden kunnen worden in de 
toenemende vervuiling van de oceanen met nanodeeltjes plastic, nutriënten 
en radioactiviteit? Niet alleen van Fukushima: hoeveel atmosferische proeven 
zijn er in de vijftiger en zestiger jaren niet gedaan met atoombonmen in de Pa-
cific, Noord-Afrika en Australië? Misschien gaan de koralen wel dood omdat 
hun voedsel, microscopische algjes, periodiek giftig worden.’

Het was stil geworden in de zaal. Geen vragenstellers. De vragen die de spre-
ker zelf opwierp waren al onbeantwoordbaar. Hij drentelde wat rond en liet 
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een foto van een verlaten waterpomp zien.
‘Nog iets: het zou best zo kunnen zijn dat de zeespiegel niet alleen stijgt om-

dat het zeewater warmer wordt (met de vraag: ook de diepzee?) en er steeds 
meer landijs smelt (een proces dat al 20.000 jaar aan de gang is), maar ook 
omdat het zoetwater op en in de continenten dramatisch is afgenomen. Ik wijs 
even op het verdwenen Aralmeer en het verdwenen en verdwijnende diepe 
grondwater in Noord-Afrika, India, Australië, China en de VS. Zelfs een nat 
land als Nederland heeft droogteproblemen. Ja?’

Een vraagsteller uit de zaal: ‘Zitten die verschijnselen dan niet in de model-
len?’

‘Niet dat ik weet. Ik heb hier trouwens nergens kwantitatieve gegevens over 
kunnen vinden.’

Iemand anders uit de zaal verbrak – met enige humor hoorbaar in haar stem 
– de gevallen stilte: ‘Lijkt me iets voor een promotie onderzoek.’

‘Het zijn maar incidenten, maar als er dieper dan 200 meter moet worden 
geboord om water te vinden, waar eerder 6 meter voldoende was, mogen toch 
wel enige alarmbellen afgaan. Een ander eclatant voorbeeld: de bodemda-
ling in de vruchtbare Central Valley in Californië, die op sommige plaatsen 
5 meter bedraagt... bodemdaling! Hoeveel water is daar al niet weggepompt? 
En het kan niet meer aangevuld worden: de poriën zijn voorgoed verkleind. 
Hoeveel van deze bodemdaling draagt bij aan de relatieve stijging van de zee-
spiegel? Het is een nieuw soort inzakken van het land en is vast niet in de 
meetgegevens verdisconteerd. Logisch: er zijn nog geen data van.’

‘Met andere woorden: u beweert dat er voorspellingen worden gedaan op 
basis van modellen die onvolledig zijn?’ Bij de interruptiemicrofoon stond 
iemand die ik vaag herkende als een onafhankelijke journalist.

‘Ach, ik noem slechts een paar variabelen waar we nog weinig of niets van 
afweten. Om ze dan maar weg te laten uit de vergelijkingen... tja, de geschie-
denis van de toekomst zal uitwijzen wie er in gebreke is gebleven.’

‘Heeft u nog meer van die onbekende variabelen?’
‘Ach, die kunt u zelf ook uit de berichtgeving halen. Ik noem iets dat mijzelf 

zorgen baart: de hoeveelheid kwik die in rivieren, en dus de oceanen, terecht-
komt als gevolg van illegale goudwinning. Ergens moeten cijfers zijn van de 
hoeveelheden kwik die aan goudzoekers geleverd worden. Dan is een som-
metje snel gemaakt.’

Het was nu doodstil in de zaal. Een meisje stommelde naar de microfoon en 
vroeg met een bevende stem: ‘Professor, kunt u ook incidenten noemen, om 
met uw woorden te spreken, waar we hoop uit kunnen putten?’

De witharige man op het podium veerde op. ‘Welzeker, jongedame. U kunt 
die trouwens zelf op internet en YouTube opzoeken. Geen erg wetenschappe-
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lijke kanalen, maar vol met dingen die mensen bewegen.’
‘Zoals?’ Ze hield vol.
‘Ik noem maar een paar dingen. Lokale initiatieven om regenwater vast te 

houden voordat het wegstroomt. De aanplant van bomen, die soms jarenlang 
met water uit waterfabrieken moeten worden bevloeid, maar die uiteindelijk 
het lokale klimaat gunstig gaan beïnvloeden.’

‘Dat klinkt alsof het in het niet valt bij de massale vernietiging.’
‘Misschien, maar er schuilt een geheim in.’
‘Wilt u dat noemen?’
De zaal luisterde ademloos naar de dialoog tussen het onbekende meisje en 

de bekende oceanograaf.
‘Ik zei het eigenlijk al: het zijn lokale initiatieven – vaak ondersteund door 

wereldwijd opererende instellingen – van lokale gemeenschappen. Mensen 
die het samen doen omdat ze begrijpen dat ze er alleen samen uit kunnen 
komen. Boeren die samenwerken om water op te slaan achter kleine dam-
men en daarmee het grondwaterpeil herstellen. Dorpen en scholen die bomen 
planten. De green belt ten zuiden van de Sahara is een gecoördineerde actie 
van duizenden lokale gemeenschappen in elf landen die een brede gordel bo-
men aanplanten van de oostkust tot de westkust... waar Afrika het breedst is. 
Waarmee ze de oprukkende woestijn effectief een halt toeroepen.’

Dit is sociologie! De man heeft het hier over sociale processen waarvan de 
oplossingen moeten komen. 

Er kwamen enkele studenten naar de microfoon toe. Ze overlegden even en 
eentje nam het woord: ‘Professor, u heeft net een aantal variabelen genoemd 
die niet in de modellen zijn verdisconteerd, omdat er geen data over beschik-
baar zijn. Waarom wordt daar dan geen onderzoek naar gedaan?’

‘U stelt de correcte vraag. Mijn missie als ambteloze burger is om deze on-
derwerpen onder de aandacht te brengen, opdat er jonge mensen onderzoek 
naar gaan doen.’

Een oudere man stond op en riep met luide stem: ‘Mijnheer, dat zijn rand-
verschijnselen die mondiaal geen enkel gewicht in de schaal leggen. Ik neem 
het u kwalijk dat u hier twijfel zaait...’ Een student aan de microfoon onder-
brak hem, en aangezien zijn stem versterkt werd, gebeurde dat nogal effectief, 
om een beleefd woord te gebruiken: ‘Hij geeft ons wel hoop, mijnheer!’ Het 
meisje riep geëmotioneerd: ‘Wij erven de Aarde van uw generatie, mijnheer, 
en wij moeten haar weer heel maken!’

‘De klimaatakkoorden...’ probeerde de man nog, maar dat werd door stu-
denten in de zaal met hoongeroep ontvangen.

Bernard brak in: ‘Ik hoorde het woord hoop. Natuurlijk is er hoop. Natuur-
lijk is de mensheid in staat om zich aan te passen en waar nodig, zijn biotoop 
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aan te passen.’
‘De modellen...’ De man werd weer met boegeroep overstemd.
‘Het probleem met de modellen is dat het bijna alleen over de vermeende of 

bewezen invloed van door mensen veroorzaakte CO2 op de globale tempera-
tuur gaat. Terwijl dat maar 3% van de jaarlijkse, natuurlijke productie is. Met 
als gevolg dat alle middelen worden ingezet om die toename in te perken, 
terwijl de opwarming gewoon doorgaat, nu eens wat langzamer, dan weer wat 
sneller. Wat we ook doen of niet doen. Ik rammel eraan om u attent te maken 
op andere processen die een globale invloed hebben op het wel en wee van de 
Aarde. Processen waar heel wel aan gewerkt kan worden en die uiteindelijk 
ook economisch voordeel zullen opleveren.’

Ik ging rechtop zitten. Naast een sociologische insteek kwam hij nu met 
economische factoren. Ik was benieuwd. Ik had al ettelijke bladzijden in mijn 
notitieboek volgekrabbeld.

‘Gebeurt er ook zoiets voor de koraaleilanden die onder dreigen te gaan?’ 
werd uit de zaal gevraagd.

‘Er zijn zeker oplossingen. Dergelijke atollen kunnen opgehoogd worden 
met dood koraal. Vervolgens kan nieuwe koraalvorming gestimuleerd wor-
den met bestaande technieken, zodat op de lange duur de atol meegroeit met 
de stijgende zeespiegel, zoals het al tienduizenden jaren is gegaan.’

‘En de delta’s?’
‘Er zijn wereldwijd tientallen voorbeelden hoe delta’s meegroeien met de 

zeespiegelstijging. Ook hier geldt dat lokale gemeenschappen, geholpen door 
ingenieursbureau’s en aannemers, hun eigen gebieden leefbaar kunnen hou-
den. Hiervoor hoeven we niets nieuws uit te vinden: alleen de handen ineen 
slaan.’

‘Hoe moet dat gefinancierd worden?’
‘Vanuit de waardevermeerdering van beschermd land en de productiviteits-

stijging. Dat geldt voor alle manieren van duurzaam beheer.’
Kijk, daar kon ik een artikel aan wijden! De gegevens waren vast wel te vin-

den. Zou er ooit iemand berekend hebben wat het Deltaplan in Nederland 
heeft opgebracht? 

Bernard werd door tientallen studenten omringd en raakte, zo te zien, ge-
animeerd met hen in gesprek. Van een afronding was geen sprake.

In de chaos kondigde Vandamme aan dat hij terug ging naar Amsterdam. 
Hij was uit zijn humeur en was het zat. Hij verwachtte morgen het tweede 
artikel en of ik al een idee had wanneer ik terug zou komen. Dat wist ik niet 
en hij verliet boos de zaal.

Alsof daar op gewacht was schoof Oblinsky naast ons in de bank, een kop 
thee in zijn hand.
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‘Uw hoofdredacteur is een ongeduldig mens,’ zei hij als introductie. ‘Ik zie 
dat u goed beschermd wordt.’ Hij glimlachte naar Margarite. Meteen werd zijn 
gezicht weer ernstig. ‘Mijnheer Fonck, behalve dat we hier de laatste hand leg-
gen aan onze jaarlijkse rapportage, een volkomen onschuldige bezigheid, zijn 
er ook collega’s bezig met minder, eh, feitelijke items.’

‘Ik heb van u begrepen dat er geschreven wordt aan een nieuw paradigma. 
Daarom zijn we hier. Deze presentatie was een verrassing voor ons.’

‘Paradigma is teveel gezegd. Laten we zeggen dat er gewerkt wordt aan en-
kele cruciale uitgangspunten, nieuwe zienswijzen.’

‘Kunt u daar iets van noemen?’ De woorden rolden onspannen uit mijn 
mond, maar van binnen stond alles opeens strak. In de startblokken, zeg maar.

‘Eh, nee, een werkgroepje vanuit de Davos Kring was hiermee bezig, maar 
die zijn al vertrokken. Dit is de laatste dag van het symposium. Het was maar 
drie dagen.’

Ik beet op mijn lip. Te laat! Overal hetzelfde liedje: niemand die ik sprak kon 
iets substantieels melden. Hoe kon ik dan in vredesnaam die nieuwe stand-
punten en zienswijzen becommentariëren? Als niemand iets zinnigs zei? Of 
hielden ze zich op de vlakte? Was het te explosief materiaal? 

Oblinsky onderbrak mijn pessimistische gedachtenlawine: ‘Misschien inte-
resseert het u: vanavond is er een lezing met discussie na van een landgenoot 
van u, de publicist Loek Zaal, over knowledge based economy versus emotion 
based economy.’

Ik spitste mijn oren: dit was wellicht een deel van het antwoord op het eerste 
agendapunt van het bankierscongres: rendement.

Margarite nam me bij mijn arm mee naar buiten.
‘Relax, relax,’ mompelde ze. Pas buiten ontspanden mijn gebalde vuisten 

zich een beetje.
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17  Reductionistisch vs holistisch

Na een simpel avondmaal in een lawaaiig studenteneethuis liepen we naar de 
gehoorzaal waar het dispuut plaats zou vinden. Ik was in sombere gedachten 
verdiept en me nauwelijks bewust van Margarite, die de hele tijd erg stil was 
geweest. Het was me te moede alsof de presentatie van de oceanograaf – ver-
moedelijk wist hij veel meer dan hij liet merken – een extra last op mijn schou-
ders had gelegd. Het ging allang niet meer om louter een vernieuwend para-
digma voor de banken en de geldjongens. Het ging om de hele santenkraam. 
Wat had ik hen ook al weer voorgehouden? Dat het om de planeet ging. We 
hadden geen andere. Nu was dat bommetje in mijn eigen gezicht ontploft, 
leek het wel. Hoe meer het me bezighield en mijn horizon verbreedde – iets 
dat Anton me had aanbevolen – des te wanhopiger werd mijn zoektocht naar 
de antwoorden die van me verwacht werden. Wat was ik toch af een toe een 
blaaskaak. Jaja, master Fonck zou wel vertellen hoe het moest. 

 De hele weg rolden er binnensmondse vloeken achter de wal mijner tanden 
en er liep nog wel zo’n lieve vrouw naast me. Wat, lief? Wat wist ik van haar? 
In ieder geval bleef ze bij me.

Voor de deur van de gehoorzaal was het druk. 
‘Wat is er toch met je?’
‘Het spijt me, Mar. Ik ben van mijn stuk. Let er maar niet op,’ was mijn ge-

mompelde antwoord. Ze drukte mijn arm in haar zij als antwoord. 

Zaal was bij mij bekend als een succesvol ondernemer in de computerbranche 
en eertijds omstreden televisiemaker. Veel van zijn recente boeken stonden in 
mijn bibliotheek. 

Oblinsky boog zich naar ons over en fluisterde: ‘Hij is een graag geziene gast 
in de Davos Kring. Zijn essays leveren altijd vuurwerk op.’

‘En inspiratie voor anderen,’ vulde Margarite glimlachend aan. Ze had ge-
voeld hoe ik zachter werd. Er was weer communicatie mogelijk.

Zaal wandelde heen en weer met de microfoon in zijn hand. Hij had geen 
papieren bij zich, het zou een spontaan gebeuren worden.

Hij sloeg zijn ogen op en keek de zaal rond. ‘Ja, ik kwam op deze gedachten 
toen ik las waarmee Paul Romer de Nobelprijs voor economie heeft gekregen. 
Ik miste daarin een wezenlijk element. De focus die de gangbare economie 
legt op knowledge based economiy gaat volgens mij voorbij aan de realiteit van 
een emotion based economy. Ik ga dat uitleggen.’

Er was enig gemurmel hoorbaar in de zaal. Hij wist wel knuppels in hoen-
derhokken te gooien! 
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De lage rentestand, legde hij uit, is niet alleen gevolg, ook mede oorzaak van 
een stagnerende ontwikkeling. Geld is goedkoop. Het wordt steeds minder 
makkelijk om door geld te steken in goed renderende investeringen, nieuw 
geld te verdienen. Er is zeker nog wel economische groei. Dat gaat echter om 
sectoren met een eindige horizon, zoals klimaat-maatregelen, besparingen 
door automatisering, betere logistiek en steeds grotere productiviteit, zoals 
het steeds goedkoper produceren van massagoederen. 

‘Productie is eindig want je kunt uiteindelijk maar één auto, boormachine, 
barbecue of smartphone tegelijk gebruiken. Ja?’

Er was iemand bij een microfoon gaan staan om een vraag te stellen.
‘Welke rol speelt de bevolkingsopbouw hierin? Ik bedoel, er zijn vergrij-

zende landen en landen met een enorme jonge bevolking.’
‘Daar kan ik wel iets over zeggen. Demografische ontwikkelingen bedreigen 

op termijn bijvoorbeeld de onroerend goed markt in veel westerse landen. 
Een vergrijzende bevolking levert weinig woningzoekenden op. In Afrika ligt 
dat omgekeerd, maar daar is armoede een beperkende factor. Men zoekt in 
bepaalde regio’s rendement in extreme luxe. Ook dat is echter eindig.’

Er was een tweede student voor de interruptie microfoon gaan staan.
‘Innovatie is toch de motor achter economische groei?’
‘Nu nog wel. Op langere termijn drogen echter ook de mogelijkheden voor 

innovatie op.’
Ik was benieuwd hoe hij dat ging onderbouwen, want het druiste vierkant 

tegen mijn opinies, pardon, analyses in.
De student vond dat blijkbaar ook: ‘Dat mag u me uitleggen.’
‘Traditioneel houdt technologische vooruitgang de economische motor op 

toeren. Dat begon in de 17e eeuw met de koloniale en in de 20e eeuw met de 
postkoloniale uitbuiting van grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en Azië. 
Met als grote aanjager de Industriële Revolutie in de 19e eeuw. Dat is de basis 
van de Westerse voorsprong. Afgedwongen met superieure techniek: Win-
chester geweren tegen de Native Americans, kanonnen, slagschepen, expedi-
tielegers, treinen, auto’s, draglines, vliegtuigen en een superieure informatie-
vergaring: de vele geheime diensten, telegraaf, telefoon, GSM.’

Wat hij opsomde bracht me aan het rillen. Wat een macht!
De student liet zich niet van de sokken praten: ‘Dat is historie. Wij jongeren 

zijn meer geïnteresseerd in de toekomst. Hoe ziet die er in uw ogen uit?’
‘Ik stel hier de vragen, jongeman. Om een handreiking te doen: op middel-

lange termijn is er nog veel groei te verwachten, bijvoorbeeld de energie-tran-
sitie, die vergt nog enorme investeringen. Op termijn wordt energie goedko-
per en gemakkelijker lokaal op te wekken. Daarmee weer kunnen problemen 
als lokale watervoorziening en mobiliteit worden aangepakt. Dat zijn interes-
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sante ontwikkelingen waar nog veel innovatie mee gepaard zal gaan.’ 
Dat was ik met hem eens, maar het was dan ook mijn stokpaardje.
‘Er komen dan ook meer kansen voor lokale productie, micro-landbouw en 

de-urbanisatie... Geduld, ik ben nog niet uitgesproken: dat zal alleen kunnen 
werken als inkomensongelijkheid, onbeheersbare diversiteit, gebrek aan zin-
geving en respect niet voor maatschappelijke onrust, of erger zorgen.’

Na deze omineuze woorden was het even stil. Daar heb je het weer! Een hint 
naar de noodzaak voor nieuwe zienswijzen, maar geen concrete formulerin-
gen. Dat deed nou iedereen: het probleem aanstippen en vervolgens verder 
praten.

Iemand anders aan dezelfde microfoon: ‘Ik vind dat geen antwoord op de 
vraag. Het zijn meer, eh, omgevingsfactoren, die u noemt. In mathematische 
modellen is innovatie een cruciale factor voor groei. Wil u daar nader op in-
gaan?’

Heel goed. Nu moet hij laten zien dat hij de materie beheerst.
‘Dat wil ik zeker. Het is zelfs de volgende paragraaf van mijn lezing.’ 
Zaal noemde het Solow–Swan model dat uitgaat van steeds hogere pro-

ductiviteit per werker. Hij stelde de vraag waar die innovatie vandaan komt. 
‘Economen zoals Paul Romer hebben mathematische modellen gebouwd, 
die uitgaan van gerichte “intentional” research and development en van groei 
door “interne” factoren, de endogenous growth theory. Deze theorie stelt dat 
groei niet zozeer afhankelijk is van externe, niet zuiver economische factoren, 
maar van factoren binnen de economie, zoals technologische ontwikkeling 
en investeringen in kennis en menselijk kapitaal. Deze aanpak gaat van de 
neo-klassieke aanname uit dat teruglopende rendementen, return to capital, 
die kunnen leiden tot stagnatie, kunnen worden vervangen door verder te 
investeren in human capital. Dat gaat nog voorbij de technologie.’ Hij besloot 
met: ‘Ik zie de vragen op uw gezicht branden.’ 

Uit de zaal: ‘Het AK model!’ 
‘Legt u dat even uit voor de niet-economen onder ons,’ repliceerde Zaal ge-

moedelijk. Een student kwam naar de microfoon.
 ‘In de formule Y=AK staat Y voor totale output van de economie, K voor 

kapitaal, fysiek en menselijk, en A voor het niveau van de technologische 
vooruitgang. Als A maar positief blijft en het kapitaal gelijk blijft of toeneemt, 
is er groei.’

Hij knikte. ‘Het blijkt in de praktijk steeds moeilijker om substantiële ren-
dementen te behalen. Alleen in sectoren waar monopolies, al of niet kunst-
matige tekorten en gemanipuleerde behoeften een rol spelen, zoals pharma, 
bewapening en in zekere zin internet, kan nog bovenmatig verdiend worden.’

Waar had hij het over? Dat miljarden mensen telkens een nieuwe iphone 
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kopen komt echt niet door innovatie naar een volgend model. De oude toe-
stellen worden bewust obsolete gemaakt door de besturingprogramma’s te ver-
anderen. Dat is geen innovatie, dat is gedwongen nering!

‘Wat betekent dat, in uw ogen, voor de wereldeconomie?’
Die arme jongens hebben het niet door.
‘Daar kom ik straks op. Eerst wil ik nog een paar duidelijke manco’s noemen 

van het endogene groeimodel. Manco’s die verdoezeld worden door in wezen 
achterhaalde maatregelen van overheden en centrale banken. Als iedereen 
denkt dat het zo moet en het medicijn werkt niet, verdubbelt men de dosis. 
Het wordt dan steeds moeilijker om het falen van het model in het licht te 
krijgen.’

‘U weet wel hoe het moet?’
Zaal grijnsde. ‘Natuurlijk.’ Weer serieus: ‘In de economie is nog ruimte voor 

verschillende scholen, die het volstrekt oneens met elkaar zijn. Het economi-
sche paradigma is zo vaag dat verschillende standpunten en zienswijzen naast 
elkaar kunnen bestaan. Economie is natuurlijk geen echte wetenschap...’

‘Met die mening zult u heel wat tegenstand opwekken,’ meende de man aan 
de microfoon. Ik bekeek hem beter. Hij stond daar pal voor een mening, leek 
wel. Wat zou zijn achtergrond zijn? Misschien een interview straks?

‘Ach ja. Het is een manier om patronen te ontdekken in de veelheid van 
transacties. Door er wiskundige formules en modellen op los te laten hoopt 
men te ontdekken hoe die transacties tot stand komen en hoe die patronen 
zijn te verklaren, dus beïnvloedbaar worden.’

‘Zo is de natuurkunde toch ook begonnen?’ stipuleerde de man aan de mi-
crofoon. ‘Dat noemen we wetenschap.’

‘Dan spreken we over natuurkundige wetten. Die zijn niet onderhevig aan 
emoties. Dat soort wetten zie ik in de economie niet. Ik bedoel, men maakt 
wel mathematische modellen, maar of die onder alle omstandigheden werken 
is niet zeker.’

‘Daar kan ik het mee eens zijn. U had het over endogene groei. Dat impli-
ceert dat er ook een exogene groei zou bestaan.’

‘Er wordt door sommigen beweerd dat er alleen endogene groei bestaat. 
Er wordt in de endogene groeitheorie van uitgegaan dat langetermijn groei 
afhankelijk is van innovatie en beleid, zoals stimuleringsmaatregelen, subsi-
dies, steun voor de wetenschap, strengere industriële normen, toeneming van 
kwaliteit. Men neemt aan dat de economie in die zin maakbaar, stuurbaar is. 
Gerichtheid op verandering, en dus op individualiteit boven het collectieve, 
is de basis van groei en welvaart. Van die groei profiteren we allemaal; het 
neo-liberale uitgangspunt. Deze knowledge based economy is tot doel gemaakt, 
het wordt gezien als het veilige en logische pad naar de toekomst, maar gaat 



154

voorbij aan de emotion based economy.’
‘Mijn vraag betrof exogene groei.’
‘Ik ben bezig dat af te bakenen door het veld te definiëren van wat als endo-

gene groei wordt aangemerkt.’
Nu kan het interessant worden. Ik ging wat ontspannener zitten. Margarite 

keek me even aan.
Zaal ging overstoorbaar door met zijn exposé. De man aan de microfoon 

was niet gaan zitten. ‘De aannames in de endogene groeitheorie zijn moeilijk 
te kwantificeren, en ook groei is niet simpel te vatten. Neem bijvoorbeeld het 
toegenomen opleidingsniveau: dat heeft op zich niet tot meer werk geleid. Wel 
ander werk. Ook het catch-up effect, conditional convergence, waarbij arme 
landen sneller groeien dan rijke, doordat daar nog meer verdienkansen zijn 
en men de technologie en structuren repliceert zonder de R&D kosten, wordt 
niet door die theorie verklaard. Is niet-groei stagnatie? Wat is groei in wezen? 
Is dat iets natuurlijks? Of is economische groei geboren uit angst om tekort te 
hebben?’

Hij kreeg een signaal van de organisatoren.
‘Na de pauze krijgt u uw antwoord.’

Blijkbaar hadden meer toehoorders zich die vraag gesteld. Na de korte pauze, 
die voorbijging door somber te kijken naar mijn bekertje onsmakelijke auto-
matenkoffie, kwam Zaal binnen, omringd door opgewonden studenten die 
van alles wilden weten. Margarite zat met Oblinsky te praten.

Verrassing: niet Zaal begon te praten, maar de mij onbekende man die de 
vraag over exogene groei had gesteld.

‘Het idee, dat groei niet zaligmakend is en zogenaamde vooruitgang ons tot 
op de grens van ecologische instabiliteit heeft gebracht, komt in de endogene 
groeimodellen niet voor. Wat kunt u daarover zeggen?’

Zaal, blij met deze voorzet, antwoordde snel: ‘In wezen zegt dit model dat 
groei schaalbaar is. Dat blijkt in de praktijk niet te kloppen, we lopen tegen 
grenzen aan. Bijvoorbeeld het investeren in infrastructuur en industriële ca-
paciteit, wat zo goed uitpakte in de na-oorlogse opbouw en in sommige ont-
wikkelingslanden, volgens het neomarxistische Feldman–Mahalanobis mo-
del, werkt niet meer: meer autowegen brengt meer verkeer, niet minder files.’

‘Dat is geen antwoord.’
‘Ik ben hier dan ook niet om antwoorden te geven, juist om vragen aan te 

wakkeren,’ sneerde Zaal. ‘Ik zet vraagtekens achter stellingen van mensen die 
denken wel een antwoord te hebben.’

‘Kunt u voorbeelden geven van emotion based economy? Dat is me niet dui-
delijk. Zoals u ook nog niets heeft gezegd over exogene groei. Wat is dat?’ 
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‘Echte groeispurts zijn vaak het gevolg van oorlogen of rampen. Dat zou je 
exogene groei kunnen noemen. Door kapitaalvernietiging ontstaat er nieuwe 
vraag.’

Toen het stil bleef na deze oneliner, ging hij uitleggen dat als we iets rui-
mer kijken investeringen en de daaruit voortvloeiende innovatie vaak het ge-
volg zijn van bedreigingen, van angst en onzekerheid. Echt of gemanipuleerd. 
NASA en de reis naar de maan waren het gevolg van Koude Oorlog denken, 
R&D in klimaat en energie heeft te maken met het angstige denken over op-
warming. Emoties spelen een belangrijker rol in innovatie dan het geld, dat 
we er aan uitgeven. 

‘Grote uitvindingen worden vaak onder druk gedaan, zoals tijdens oorlo-
gen. Meer opleiding, meer R&D, meer venture capital; het speelt zeker een rol, 
maar emoties, de noodzaak om oplossingen te vinden, en de negatieve reso-
nantie spelen zeker een rol. Waar in perioden van vrede vanwege de perman-
ence veel innovatieve ideeën het niet halen, wordt in perioden van turbulentie 
veel meer geëxperimenteerd. Paul Romer wees terecht op het benutten van 
crises als impuls voor innovatie: “A crisis is a terrible thing to waste”, vrij naar 
Machiavelli: “Never waste the opportunity offered by a good crisis”.’

De man achter de microfoon lachte. ‘U weet dat het tweede karakter van het 
Chinese woord voor crisis “nieuwe mogelijkheid” betekent?’

Zaal glimlachte even. ‘Over China gesproken. De ontwikkeling van landen 
als China en India gedurende de laatste decennia is niet alleen een kwestie 
van geld, maar mijns inziens vooral aangespoord door het gevoel achter te 
lopen bij het “Westen”. Emotie speelt in hun groei een grotere rol dan veel 
economen willen erkennen. De behoefte om ook gerespecteerd te worden is 
een algemeen menselijke.’ 

‘Zouden hun hoge groeicijfers het gevolg kunnen zijn van exogene groei?’
‘Wat bedoelt u?’ 
‘Groei waarvan de “inhaalvraag” de motor is?’
‘Inhaalvraag. Hm, dat is vergelijkbaar met de inhaalvraag na een oorlog of 

natuurramp. Ja, ik zou dat gedeeltelijk kunnen toeschrijven aan exogene groei.’
‘En gedeeltelijk als emotion based economy?’
‘Zeker. Het gevoel een achterstand te hebben kan een enorme drive zijn. 

Francis Fukuyama relateert dat aan het Oud-Griekse Thymos, de drang naar 
erkenning, naar eigenwaarde. Het werkt in de micro-economie, waar Nobel-
prijswinnaar Daniel Kahneman de rol van emotie boven rationeel beslissen 
onder de aandacht bracht. Emotie ontbreekt echter in de groeimodellen van 
de macro-economen. Men gaat nog steeds uit van huishoudens die hun bud-
get maximaal willen uitnutten en van bedrijven die zo veel mogelijk winst 
willen maken.’
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‘Als ik het goed hoor beschuldigt u de leidende economen van mechanis-
tisch-reductionistich denken.’

Ik veerde op. Hier werd een polemiek uitgevochten. Maar veel nieuws had 
ik nog niet gehoord. En de stellingen van Kahneman had ik in mijn gewei-
gerde artikel over lokale netwerken aangehaald. Intussen bleef mijn uiterlijke 
aandacht bij het gesprek in de zaal.

‘Ik beschuldig niemand, beste man. U snijdt wel de kern van de zaak aan: u 
benoemde net het huidige wetenschapsparadigma.’

‘Is mechanistisch-reductionistisch denken “het” paradigma voor de weten-
schap?’

‘Kort door de bocht, maar in wezen juist. De “Westerse” wetenschap dan. 
Eerst alle verschijnselen reduceren tot mechanismen, zodat we zogenaamd 
natuurkundige formules kunnen gebruiken. Vervolgens de zelf gecreëerde 
mechanismen uiteen rafelen, dus verder reduceren, tot een wisselwerking tus-
sen eenduidige handelingen, die we kunnen multipleren tot patronen.’

‘Dat klinkt als natuurkunde.’
‘De fysica wordt gezien als de ultieme science, vrij van subjectiviteit. Het 

deeltje-golf dilemma in de kwantumfysica haalt ook dat beeld onderuit, maar 
goed. Gamma wetenschappen proberen zoveel mogelijk aan te leunen tegen 
de ijzeren wetmatigheden van de natuurkunde om ook als volwaardige sci-
ence gezien te worden. Terwijl ze als holistische wetenschap veel beter zouden 
presteren.’

Daar heeft hij een punt. Mooi dat hij dat hier over het voetlicht brengt. Stu-
denten staan opener voor nieuwe, heel andere gedachten dan gevestigde we-
tenschappers. Enkele bijzondere mensen daargelaten.

‘Dat geldt volgens u ook voor economie?’
 ‘Zeker. Je zou emotion based economy kunnen beschouwen als een holis-

tische beschouwing. Zeker waar materiële noden min of meer zijn afgedekt, 
spelen zaken als het zoeken naar respect, zingeving en sociale verbondenheid 
een steeds grotere rol.’

Daar heb ik juist over geschreven! Cohesie!
‘Daardoor zijn de traditionele politieke en economische scheidslijnen niet 

meer helder. We zien de opkomst van identificaties met kleinere groepen, 
waarbij het benadrukken van verschillen wat slordig wordt aangeduid als 
identity politics. In de liberale democratie, zoals die gegroeid is in het Westen, 
kan dat betekenen dat groepsbelangen tot versplintering van de publieke opi-
nie leiden en tot wat Fukuyama vetocratie noemt, irrationeel dwarsliggen en 
filibusteren van democratische besluitvorming.’

Neem nou de agrariërs in Frankrijk en nu ook Nederland, meesmuilde ik. 
Die persen met hun immense tractoren hun eigen belang bij de politiek af. 
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Kan hun die stikstof wat schelen, dat is juist een groeifactor, die natuurgebie-
den moeten maar voor zichzelf zorgen.

‘U noemt nu alleen de nadelige effecten.’
Opletten, Fonck! We gaan de filosofische kant op.
‘Diversiteit en het managen van diversiteit is een grote uitdaging,’ betoogde 

Zaal. ‘Zonder verschillen is er geen handel, geen incentive, geen stimulans om 
flux te zoeken. Wegzakken in verstarring en permanence is het gevolg.’

‘Wat is er mis met diversiteit? U zei zelf dat entropie, alles hetzelfde, de dood 
in de pot is.’

‘Te veel diversiteit kan tot chaos leiden, tot revolutie.’ 
‘Dat hoeft niet, het kan ook tot een catharsis leiden.’
‘Ik zie daar weinig verschil tussen. Er wordt te weinig gekeken naar de emo-

tionele kant van diversiteit. De econometrist Thomas Piketty rationaliseert 
inkomensverschillen en mathematiseert ze, een kreet overigens van Romer. 
Piketty’s historische grafieken en harde verhoudingen krijgen tot ieders ver-
bazing zwaar ideologisch en politiek gewicht, door de emoties die de 1%/99% 
discussie oproepen. Er ontstaat bij bepaalde groepen een gevoel van achter-
stelling doordat de onevenwichtige verschillen via internet en sociale media, 
manifest worden. Dat leidt tot polarisatie, bijvoorbeeld in ultrarechts stemge-
drag of in de Occupy beweging.’

‘U trekt er – terecht – sociologische conclusies uit. Ik hoor echter nog steeds 
niet hoe uw emotie gestuurde economie eruit ziet.’

 ‘Daar kom ik zo op. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een gevoel van on-
zekerheid, zowel bij de machthebbers als de burgers. De emotionele gevolgen 
daarvan worden niet goed onderkend. Die zijn wel bepalend voor het sociaal-
psychologische klimaat en daarmee voor de economie.’ 

‘Een bewering die niets uitlegt.’
Zaal werd ongedurig. De voortdurende interrupties van zijn betoog brach-

ten hem van zijn à propos. Zo te zien vond hij dat niet leuk.
‘Het gaat misschien voor u te langzaam, maar er zijn nogal wat studenten in 

de zaal voor wie een wat uitgebreidere argumentatie wenselijk is.’
‘Natuurlijk, neem me niet kwalijk. Gaat u door.’
‘We zoeken naar zekerheid, in materiële zaken, in pensioenen, vastgoed, 

goud of bitcoins, kunstmatige intelligentie, maar we zien niet dat dit kuddege-
drag is. Als lemmingen rennen we achter de waan van de dag aan. De huizen-
prijzen worden opgedreven, terwijl de autonome bevolkingsgroei afneemt. 
Er zijn tegenbewegingen, we gaan meer delen, zuiniger leven, bezit afwegen 
tegen gebruik. Maar ook dat gebeurt in een polariserende setting, waar men-
sen zich onderscheiden omdat je veganist bent, gin-tonic drinkt of elektrisch 
rijdt. Dat prestige, die status is belangrijker dan de feitelijke bijdrage aan een 
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duurzamer samenleving.’
 ‘Op emotie gebaseerd?’
‘Precies. Mijn stelling is dat economische groei niet langer de heilige graal kan 

zijn. Niet alleen vanwege de overduidelijke ecologische beperkingen. Het winst-
potentieel, het te verwachten rendement, is aan het afnemen door de toegeno-
men transparantie, de ecologische bewustwording, een groeiend identititeits- 
en nationaliteitsbewustzijn, waardoor zelfs de reguliere handel wordt beperkt.’

Zaal verwachtte kennelijk een opmerking van de man achter de microfoon, 
maar die zweeg minzaam. Een beetje onzeker breidde Zaal een einde aan zijn 
betoog: ‘Erkenning van de psychologische en vooral emotionele mechanis-
men in de micro- en macro-economie is nodig; beter begrijpen wat mensen 
drijft en waar ze naar zoeken, zoals respect, waardigheid, zinsvervulling en 
een begrijpelijke balans tussen collectief en individu, ook in politieke termen. 
Welzijn boven welvaart, in het kort. Dank u voor uw aandacht.’
De klok wees elf uur, tijd voor een vragenrondje was er niet meer. Had best 
interessant kunnen zijn. Er dromden een aantal studenten rond Zaal die hem 
bestookten met vragen. We bleven zitten, het was nu zaak om hem en petit 
comité te spreken te krijgen. Want wat hij hier had staan verkondigen bestond 
meer uit hints dan uit stellingen. Aanwijzingen hoe er naar economisch han-
delen gekeken zou moeten worden om echt te begrijpen wat mensen bewoog. 
En andersom. Wat dat betreft hadden industriële vormgevers en marketeers 
een betere kijk op motieven en gedrag van mensen. De ‘wetenschap van het 
kopen’ zou je dat kunnen noemen. Daarmee kwam ik terug bij mijn artikelen 
over lokale markten...

Oblinsky vond het blijkbaar welletjes worden en nam Zaal mee onze kant 
op. We maakten tussen de collegebanken kennis.

‘Laten we ergens wat drinken,’ stelde Oblinsky voor.
‘Graag in mijn hotel, ik heb daar een vrouwtje wachten.’
Het was niet ver, we konden lopen. Oblinsky en Zaal liepen voor ons uit, 

druk in gesprek.
In het hotel werden we opgewacht door een mooie vrouw. Ze omhelsde 

Loek Zaal en begroette ons vriendelijk. Hij had haar gebeld dat we eraan kwa-
men, zodat ze een hoekje in de lounge had kunnen reserveren.

Nog voor we iets hadden kunnen bestellen viel Zaal met de deur in huis. ‘Jo-
nathan, ik mag toch Jonathan zeggen? Ik heet Loek. Wenceslas heeft me kort 
ingelicht wie je bent en waarin je verwikkeld bent. Dat is niet niks...’

We bestelden drankjes.
‘Ik ken je als redacteur bij de Economic Review. Ik moet zeggen dat ik die 

bijna nooit lees, benepen krant hoor! De laatste tijd fors aan de neoliberale 
leiband, lijkt het wel.’
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‘Loek,’ maande zijn vriendin, ‘je kunt misschien wat beleefder zijn?’
‘Sommige mensen zijn te beleefd om direct te zijn. Ik ben misschien te di-

rect om beleefd te zijn.’
‘Loek,’ begon ik voorzichtig, ‘in mijn geval ben ik niet geschokt, in tegen-

deel. Je drukt precies op de zere plek.’
‘Dat zeg je wel, maar je doet er ook aan mee. Voor zover ik iets van je gelezen 

heb.’
Ik lachte als een boer met kiespijn. ‘Ik ben dan ook een schijtert, met twee 

hypotheken.’
De drankjes kwamen.
‘Nou ja, je komt er tenminste eerlijk voor uit. Je schrijft goed, maar je trekt 

je lijnen niet door.’
‘Die worden weggesnoeid. Ik schrijf ze wel.’
‘Dan is het erger dan ik dacht.’
‘Het hielp me wel om op het congres in Basel terecht te komen.’
‘Daar hebben heel wat mensen aan gewerkt. Het is echt niet alleen om je 

reputatie. Die was wel een voorwaarde, natuurlijk.’
‘Daar ben ik zo langzamerhand achter gekomen. Ik weet nu al vijf of zes 

namen. En allemaal lid van de Davos Kring...’
‘Miss Blaustein is geen lid, Jonathan,’ onderbrak Margarite me. ‘Ze heeft je 

wel aanbevolen.’
‘Ja, dat is zo. Via Anton. Zonder vrienden kan ik niet.’
‘Dat is een oud liedje. Anton de Ridder? Dat is een buitengewoon intel-

ligente en onafhankelijk denkende socioloog,’ zei Loek. ‘Zijn jullie vrienden?’
‘Al sinds onze studietijd.’
‘Oké, heb je iets aan mijn praatje?’
‘Ik heb heel wat notities om uit te werken,’ ontweek ik een direct antwoord. 

‘Ik heb nog een vraag: een sleutel in het geldverkeer is vanouds vertrouwen, 
gebaseerd op persoonlijke contacten en een vlekkeloze historie. Schaar je dat 
ook onder emotion based economy?’

‘Zeker. Vertrouwen is een buikgevoel.’
‘En historie?’
‘Helpt het gevoel te institutionaliseren en wordt dan knowledge. Nu het 

geldverkeer zo gigantisch omvangrijk en wereldwijd is geworden wordt de 
historie van een partij meer vastgelegd in beschrijvingen, comments, reviews, 
ratings. Het maakt het echter niet anders. Transacties vinden alleen plaats als 
vertrouwen is geverifiëerd aan de hand van historie, zoals op tijd betalen van 
verplichtingen en voldoende inkomsten om de uitgaven te dekken. De bevin-
dingen van de computer moeten echter nog steeds door een persoon worden 
gefiatteerd. Bij een bepaald volume van de transactie dan.’
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‘En Artificial Trust?’
‘Ha, de blockchains. Als dat doorzet en ze worden echt incorruptable, zal er 

een transfer plaats vinden van emotion based economy naar knowledge based 
economy, van het hele financiële aspect van de wereldeconomie.’

‘Gerobotiseerd?’
‘Pardon?’
‘Ontdaan van menselijke inbreng?’
‘Oh, bedoel je dat. Ja, ik vat het. Homo economicus wordt dan Homo robo-

ticus. Zeker. Alles vlakt uit. Entropie, geen verschillen meer.’
‘Afschuwelijk!’ riepen Margarite en de vriendin tegelijk uit.
‘Meen je dat nou echt?’
‘Er is een waarschijnlijke hindernis die onneembaar zal blijken,’ bracht 

Oblinsky in. ‘Ik zie een blockchain als een dynamisch systeem, in het leven 
geroepen en onderhouden door mensen. Dat kan volgens de systeemleer die 
ik hanteer per definitie niet incorruptable zijn. Er zitten openingen in, anders 
zou het niet bruikbaar zijn.’

Een zucht van verlichting, niet alleen van mij.
‘Heb je al een outline hoe je een paradigma construeert?’ vroeg Loek.
‘Soms denk ik dat ik wat heb. Dan wordt het weer anders. Er zullen dingen 

in moeten zitten als holisme, wat jij noemde, vertrouwen gebaseerd op men-
selijke interactie, een eindige planeet, de dreiging van schaarste aan bruikbare 
ruimte, water, grondstoffen, kortom wat de Club van Rome doet, inzichten 
van de Club van Boedapest, discipline naar Confucius, iets van Boeddhisme...’

Margarite keek me nieuwsgierig aan. ‘Daar heb je me nooit iets over gezegd.’
Mijn lachje klonk mijzelf beetje meewarig in de oren. ‘Ik had het te druk 

met reageren, denk ik. Deze gedachten heb ik hier en nu pas zover kunnen 
formuleren.’

‘Mooi.’ Loek zag er tevreden uit. Ik zag dat zijn vriendin het genoeg vond; 
een schuine blik op Margarite ving net een geeuw achter haar hand op. We na-
men afscheid en liepen de paar straten naar ons hotel, Margarite half slapend 
aan mijn arm en ik piekerend. 
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18  Gered door ‘La Belle’

Ik had een mandje vol losse dingen waar ik iets van moest construeren dat de 
mensen wijzer zou maken. Die behoefte had ik al veel langer, maar elke po-
ging om een lijn boven water te krijgen werd tot nu toe gedwarsboomd door 
de krant. Mijn artikelen moesten de actualiteit volgen, een kop, body en staart 
hebben en niet teveel denkwerk van de lezer eisen. En zeker geen geheugen. 
Zo kwam ik toch nergens? Moest ik dan weg bij de krant en een boek gaan 
schrijven? Onmogelijk.

Eenmaal binnen op onze kamer omstrengelde Margarite me met haar hele 
lijf. Zonder haar kus te onderbreken wist ze ons uit onze kleren te werken. 
Het was zo’n andere dimensie dat ik me verbijsterd liet bepotelen. Ik was er 
nog steeds niet bij, maar mijn lichaam reageerde zoals er van werd verwacht. 
Margarite bereed me tot er iets in me brak. Mijn copulatie kreeg iets wanho-
pigs. Zonder tot een ontlading te kunnen komen barstte ik in krampachtige 
snikken uit.

‘Wat is dat nou, Jonathan?’ fluisterde ze toen ik tot bedaren was gekomen.
Ik zuchtte diep en vroeg me hetzelfde af.
‘Ik denk,’ zei ik na een tijdje, ‘dat ik verschrikkelijk bang ben iedereen te 

moeten teleurstellen. Ik kan het niet! Hoe meer input ik krijg, hoe minder 
output er komt. Het hoopt zich allemaal in me op, allemaal kennisbrokjes die 
elk op zich inzicht geven, maar er is geen samenhang.’

Als antwoord knelde ze me tegen zich aan.
‘Vertel eens wat meer,’ moedigde ze me aan toen ik bleef zwijgen.
‘Misschien later. Voor nu kan ik je zeggen dat ik me de laatste tijd steeds 

onveiliger ben gaan voelen. Eerst in mijn mislukkende huwelijk, vervolgens 
op mijn werk, of ik nog wel kon blijven, of ik wel de juiste dingen schreef. 
Toen werd ik inderdaad ontslagen. Dat werd nog eens pijnlijk aangescherpt 
toen ik een weekeinde met mijn zoons kon praten. Echt praten, Voor het eerst 
van mijn leven. Daar in Basel heb ik spitsroeden moeten lopen, weet je. Die 
bankmensen en financiële goochelaars zijn haaien. Als je even niet oplet ver-
scheuren ze je.’

Ik vertelde haar van mijn angst doodgeschoten te worden door de mannen 
van de zwarte Mercedes. ‘En toen kwam jij daar uit.’ 

De wanhopige angst van dat korte moment maakte me even sprakeloos. 
Maar ik moest het zeggen! Ik haalde diep adem en begon met te zeggen wat 
vooraan stond: ‘Pas nu besef ik ten volle hoeveel je voor me betekent. Ik dacht 
dat ze je gegijzeld hadden, dat ze een pistool op je gericht hielden, ik weet niet 
wat ik in die paar seconden allemaal in mijn hoofd haalde, maar het was heel 
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beangstigend.’ Zo. Het was eruit.
‘Daarom is het goed dat we nu hier zijn, in Wenen, bij de andere partij.’
Ze zag me opnieuw betrekken. ‘Wat is er?’
Dat was ook mijn vraag. Mijn lichaam voelde zich op het moment geborgen, 

maar mijn geest was de weg kwijt, leek het wel. Ik mocht Oblinsky graag, maar 
zijn optimisme was niet te doorgronden. De lezing van Loek Zaal gaf wel enig 
inzicht, maar de crux bleef nog steeds verborgen. Er werd behoorlijk aan me 
getrokken en niet iedereen trok dezelfde kant op. Het kostte me energie, ik 
moest me voortdurend schrap zetten. Zelfs tegen Vandamme. Er was iets in 
me wat ze allemaal wilden hebben, maar ik wist het zelf niet. Net zoals een 
woord waar je niet op kan komen, 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 wel iets, maar het lijkt... blurred.’
‘Ik vraag me af wat de beide groepen van me willen.’ Dat was niet helemaal 

alles waar ik mee zat, maar het waren de twee dingen waar Margarite me mis-
schien mee kon helpen.

‘Ik denk dat de ene wil dat je een nieuw paradigma schrijft en de andere 
club ook.’

‘Dat is te simpel. Ik zie bij de bankiers en beleggers een besef doorbreken 
dat ze iets grondig moeten veranderen. Ze hebben hun doelen min of meer 
bereikt en dat pakt heel anders uit dan ze verwacht hadden. Bij de lui van de 
Davos Kring bemerk ik, afgezien van hun edele motieven, een even aristocra-
tische insteek. Zij denken de mensheid te kunnen redden door, onder andere, 
de rol van het geld terug te brengen naar wat het ooit was: een medium voor 
waarde uitruil bij transacties. Maar er klopt iets niet. Ik mis bij beide partijen 
een visie op de mens, als autonoom, creatief wezen.’

‘Je bedoelt?’
‘Ik krijg een beetje de indruk dat beide partijen zich een bevoorrechte elite 

wanen die zich competent acht om de wereld in te richten voor de onwetende 
massa.’

Margarite keek me geschokt aan. ‘Dat kan je niet menen! Ik bedoel dat je dat 
van de Davos Kring vindt.’

‘Misschien iets te gechargeerd. Maar ik geloof niet in een tweedeling in bad 
guys en good guys.’

‘Hm.’ Margarite zag er opeens onzeker uit.
‘Ik kijk nu naar wat ze gemeen hebben. Het zijn allebei besloten clubs die 

nieuwkomers streng balloteren voor ze die toelaten. Ze hebben allebei een 
soort hefbomen waarmee ze essentiële dingen in de wereld kunnen en wil-
len veranderen. Ik verdenk de geldwereld ervan dat ze heel verborgen over 
dezelfde gaven beschikken als de Davos Kring. Ik bedoel, datgene wat werkt 
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is resonantie en afstemming. De ene mens gebruikt het voor zichzelf, de an-
der voor het algemeen nut. Individualiteit versus collectiviteit. Ze zijn allebei 
onzichtbaar voor de pers, voor regeringen, voor het publiek. De één is uit op 
suprematie, als onzichtbare macht achter de legitieme machten, nationaal en 
supranationaal. De ander bestrijdt dat met precies hetzelfde: door zich als een 
ánder soort onzichtbare macht achter de zichtbare besturen te positioneren. 
Mee eens?’

Ze schudde haar hoofd maar zei niets. Het kwam niet door. Er schoot me 
iets te binnen dat waarschijnlijk een grotere betekenis had dan ik aanvankelijk 
meende.

‘De lui die een koerswijziging echt belangrijk vinden hebben me al een af-
scheidsdiner aangeboden.’

‘Oké, maar dat onderstreept dat er verschillende facties zijn. Het financiële 
bolwerk is niet monolithisch. Er zijn ingangen voor verandering, met name 
aan de top. Ik denk dat je dit morgen aan Oblinsky en zijn collega’s moet ver-
tellen.’

Dat nam ik me voor. Iets meer ontspannen door haar reactie op mijn huil-
bui kon ik inslapen. Net voor het inslapen passeerde een verontrustende ge-
dachte: Margarite begreep ook al niets van mij.

Bij het ontbijt kwam een bediende naar ons toe. ‘Mijnheer Fonck?’
Hij overhandigde mij een gevouwen papier.
Het was een uitgeprint e-mail bericht aan het hotel, van Vandamme: >Je 

telefoon doet het niet. Je aanwezigheid in Basel is noodzakelijk. 18.30 zelfde 
hotel. Ze zijn je kwijt en hebben Mireille benaderd.<

Ik gaf het aan Margarite. Ze las het en keek me aan: ‘Ik ga zo wel pakken.’
Ik zuchtte gelaten. Ik werd nog steeds geleefd. En Margarite maakte deel uit 

van het consortium dat mij van hot naar her stuurde. Maar ik hield van haar. 
Hoe kon ik dan tegelijk pissig op haar zijn?

In de lift drukte Margarite zich tegen me aan. ‘Ik voel gevaar,’ mompelde ze. 
In onze kamer leidde een spoor van uitgerukte kleding naar de badkamer, van 
waaruit het klateren van de badkraan me enigszins gerust stelde. Op de rand 
van haar schuimgevulde bad herinnerde ik haar aan het gevoel waar ze in de 
lift gewag van gemaakt had.

Ze draaide haar hoofd weg.
‘Wat is er, Mar?’
‘Ik voelde geen gevaar, Jonathan. Ik voelde jaloezie.’
‘Huh?’
‘Je afspraak.’
‘Weet jij dan waarom ik om half zeven in het hotel in Basel wordt verwacht?’
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Ze knikte, haar hoofd nog afgewend, en greep mijn hand vast.
‘Esther Blaustein.’
‘Hoe weet je dat? Er stond niets over in.’
‘Dat weet ik omdat ik die jaloezie voelde.’
Ik zat in gedachten met het schuim te spelen. ‘Er is meer aan de hand.’
‘Wat dan?’
Opgelaten: ‘Dat zou jij moeten weten.’
‘Ik weet niets,’ zei ze stug.
‘Ik denk wel dat er gevaar is. Ik meen het. Kan je je jaloezie even laten voor 

wat het is en nagaan wat dit bericht werkelijk behelst?’
Ze kletste boos in het water. ‘Ik wil niet dat je met die geldwolvin naar bed 

gaat!’
Jaloezie maakt lelijk, dacht ik terwijl ik me afdroogde en af en toe naar Mar-

garite keek, die als een furie in het bad zat.
‘Hiermee help je me niet bepaald.’
Ze keek met plotselinge tranen naar me op. ‘Ik wil je niet kwijt, Jonathan. 

Het maakt me bang. Je moet niet gaan.’
Dat was ik nu juist wel van plan, en ik had haar hulp daarbij nodig.

De suite in het hotel in Basel was nog betaald, we konden er zo intrekken. De 
receptionisten verblikten of verbloosden niet bij de achteloze mededeling van 
Margarite dat ze nu mijn secretaris was. We gingen allebei in de lounge wat 
werken, maar op verschillende plaatsen. Margarite hield zich bezig met on-
derzoek op internet en ik was aan mijn tweede artikel bezig. Een afspraak om 
18.30 betekende een uitnodiging voor een diner. Ik had best trek.

Er kwam, tussen vele andere gasten, een keurige jongeman binnen waarvan 
ik dacht: dat is typisch een privé secretaris. Hij liep aarzelend rondkijkend 
naar de receptie, volgde de uitgestoken vinger en liep op me toe.

‘Monsieur Fonck?’
We schudden handen, waarbij hij zich voorstelde. ‘Ik ben blij u hier aan te 

treffen. Er waren berichten dat u uit Basel was vertrokken.’
‘Ik ben met mijn hoofdredacteur een dag in Wenen geweest.’ Dat zouden ze 

kunnen weten.
Hij keek rond. ‘Is hij nog hier?’
‘Terug in Amsterdam.’
‘Juist. Mijn directe chef had hem graag ontmoet. Daarvoor heeft hij mij ge-

stuurd, om u uit te nodigen en te vergezellen naar een besloten diner met 
enkele bestuursleden van de Bank of International Settlements.’

‘U verrast mij. Hoeveel tijd heb ik nog om mij te kleden?’ Ik wist instinctief 
dat ik Margarite hier buiten moest houden.
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‘Zoveel tijd als u nodig heeft. Het is pas kwart over zes,’ zei hij hoffelijk.
Ik merkte dat het me een beetje de keel begon uit te hangen, al die besloten 

lunches, dinertjes. Hoe zogenaamd gezellig ook, het was elke keer spitsroeden 
lopen. Waarom konden die lui niet gewoon op kantoor aan een tafel met een 
kopje koffie confereren? Het antwoord was dubbel: ten eerste kwam ik niet zo-
maar dat gebouw binnen, ten tweede ontmoetten de heren mij waarschijnlijk 
liever op neutraal terrein.

‘Dan ga ik me nu gereed maken. Wacht u hier?’
‘Jazeker, ik moet u halen en brengen.’
Hopelijk snapte Margarite dat ze me even later moest volgen. 
Daar mankeerde niets aan. Ik stapte net onder de douche vandaan toen ze 

binnenkwam. 
‘Wat is je gevoel nu?’
‘Gevaar,’ zei ze stug.
‘Kan je wat specifieker zijn? Dan kan ik me enigszins voorbereiden.’
‘Ik haat het dat ik niet meekan!’
‘Ik heb er over gedacht, eerlijk gezegd. Het leek me echter tactisch beter om 

jou en je gave geheim te houden.’
‘Natuurlijk is dat ook verstandiger.’
‘Is Esther Blaustein er soms bij?’ Er ging me een licht op.
Margarite ging op het bed zitten en fatsoeneerde haar haar. ‘Dat weet ik niet. 

Ze zit wel in het plaatje. Dat zit me nog het meeste dwars, dat ik er geen touw 
aan vast kan knopen.’

‘Je hebt een gevoel van alarm, maar niets wat je kan bedenken activeert het?’
‘Waarom kan jij het zoveel beter zeggen dan ik?’
‘A, ik neem het waar, ik zit er niet in, B, ik ben journalist, dus altijd bezig 

met woorden.’
Ze ging staan en keek me gefronst aan. ‘Hoe pakken we dit aan, Mr Fonck?’
Ik trok haar tegen me aan. 
‘Je overhemd kreukt zo. En je hebt je broek nog niet aan.’
‘Als er geen doodsgevaar is, ga ik gewoon. Ik ben gewaarschuwd, ik ben 

vreselijk op mijn hoede.’
Ze zuchtte. ‘Ik weet ook niets beters te bedenken.’
Ik kleedde me verder aan. Margarite controleerde of alles goed was, trok 

hieraan, frunnikte daaraan...
‘Ik denk dat het te maken heeft met ons plotselinge uitstapje met jouw baas.’
‘Dat ligt in de lijn der verwachting.’
‘Morgen verschijnt toch het eerste deel van je artikel?’
‘Hmhm.’
‘Dat hebben ze natuurlijk al gelezen. Ik denk dat het daarover gaat.’
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‘Liefje, dat heb ik ook allang bedacht. Waar zit het gevaar, dat is wat ik wil 
weten.’

‘Misschien ben jij het niet. Misschien loop ik gevaar,’ mompelde ze.
Dat is het! schoot het door me heen. ‘Ze weten dat je met me mee bent ge-

gaan.’
Ze keek me aan.
‘Ik wil je hier weghebben,’ gromde ik. ‘Neem de achteruitgang, pak een taxi 

en zoek een veilige plek op. Heb je geld?’
Het inzicht maakte adrenaline vrij, ze kuste me en ging naar de deur. ‘Ik 

heb de sleutels nog, ik kan de bediendentrap nemen, daar zijn geen camera’s,’ 
fluisterde ze. ‘Hier wachten. Niet meegaan naar de deur.’

Na vijf minuten vond ik dat ze tijd genoeg had gehad en ging naar beneden. 
De beleefde jongeman stond op en ging me voor naar een zilverkleurige Mer-
cedes met chauffeur, die voor de deur had staan wachten.

Ik was eigenlijk uit mijn humeur. Deze charade had lang genoeg geduurd. 
Wel was ik benieuwd waar de heren deze keer hadden verkozen te dineren. De 
locatie kon veelbetekenend zijn.

De bestemming bleek een soort familiehotel in een dorpje te zijn, dat voor 
een groot deel was ingesloten door een oprukkende villawijk van Basel. Het 
was chique en toch landelijk. 

Mijn gids ging me voor naar een aangebouwde 19e eeuwse serre. Er stonden 
drie witharige heren geanimeerd rond Esther te praten, een glas in hun hand. 
Ik was erop voorbereid door Margarite’s voorgevoel, maar dat ze er werkelijk 
bij was betekende toch een verrassing.

Ze maakte zich met een blije lach los van het gezelschap, zette haar glas neer 
en liet zich door mij op de wang kussen. Dat was een statement van jewelste. 
Ik werd meteen elektrisch: hier werd een gevecht geleverd en mijn komst zou 
wel eens de doorslag kunnen betekenen! Ze nam me bij de arm en stelde mij 
voor aan de drie heren, waarbij ze me niet losliet. Nog een statement.

Met een glas bijzonder verfijnde spätlese Moezelwijn in de hand en Esther 
aan mijn andere arm voelde ik mij groter dan ik eigenlijk was. Oppassen, Fon-
ckie!

‘Mademoiselle Blaustein heeft ons ervan overtuigd dat u nog niet helemaal 
aan ons verzoek hebt kunnen voldoen, Monsieur Fonck,’ begon een tengere 
man met een prachtige witte kuif, kennelijk de woordvoerder. ‘Hoewel het 
congres al is afgesloten.’

‘Dank u, dank je Esther, voor deze uitnodiging. U weet: een journalist heeft 
altijd veel meer vragen dan dat hij antwoorden krijgt. Inderdaad ben ik nog 
lang niet tevreden met de resultaten. Morgen verschijnt weliswaar het eerste 
van een reeks artikelen over een nieuwe zienswijze, maar het laatste, met de 
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conclusies, is nog niet geschreven.’
Zo, dat konden ze in hun zak steken.
‘Er zijn twee uitnodigingen geweest waar u u voor hebt geëxcuseerd,’ bracht 

een slanke man met een licht Duits accent in. ‘U had daar mogelijk meer ant-
woorden kunnen krijgen.’

‘Inderdaad. Ik werd een beetje overvallen door mijn hoofdredacteur die me 
mee wilde hebben naar Wenen om enkele wetenschappers te ontmoeten.’

‘Werd u al aan een nieuwe opdracht gezet terwijl de lopende nog niet vol-
tooid was?’

‘Geen nieuwe opdracht, nieuwe inzichten voor de onderhavige klus.’
‘En, heeft het resultaat gehad?’
‘Heeft het u verder gebracht?’ vroeg de derde man.
Ik keek even peinzend in mijn glas. Esther had nog steeds haar gehand-

schoende hand op mijn arm.
‘Min of meer. Er zijn ook meer twijfels gerezen. Mijn benadering is vooral 

maatschappelijk analytisch en filosofisch. Het mist de makkelijke maar rigide 
eenduidigheid van een mathematische benadering.’ 

‘U bedoelt?’
‘Ik hoef een systeem niet systematisch in formules te kennen, om maat-

schappelijke verhoudingen tussen dat systeem en de samenleving te beschrij-
ven in termen van gewenste en ongewenste effecten. Sociaaleconomische fac-
toren waar ik als journalist dagelijks mee werk.’

Het was inderdaad een ondervraging! Wat was Esther’s rol hierin?
De Fransman zei vriendelijk: ‘We hebben de drafts van uw artikel ter goed-

keuring onder ogen gehad, mijnheer Fonck, en ik wil u complimenteren met 
uw heldere betoog.’

Zo, dat was ook een statement. De heren zijn het niet eens met elkaar.
‘Zullen we aan tafel gaan?’
De soep was voortreffelijk. Het was een echt werkdiner: er werd ruim de tijd 

genomen om tussen de gangen door te confereren.
‘Kunt u misschien ingaan op enkele van de ideeën die u tijdens het congres 

ten gehore heeft gebracht? Want op schrift hebben we nog niet meer gezien 
dan uw eerste artikel.’ Dat was de Duitstalige weer. Een felle kerel die me niet 
goed gezind was.

‘U bedoelt het concept voor social banking met een verlengde rende-
mentshorizon?’

‘Een oud idee overigens, ik meen uit de twintiger jaren van de vorige eeuw.’
Ik glimlachte. ‘Mijn éducation permanente als achtergrondjournalist heeft 

onder andere het voordeel dat ik goed op de hoogte ben van de geschiedenis, 
zodat ik niet alles opnieuw hoef uit te vinden. Of in de val te lopen door iets 
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als een geniaal idee van mezelf te berde te brengen, terwijl het idee in de ge-
schiedenis is terug te vinden.’

Een snelle oogopslag van Esther. Ondeugend? Ik dacht het wel.
‘Nog een voordeel dat de bestudeerder van de geschiedenis heeft: hij kan 

geregistreerde positieve en negatieve resultaten inzien, elementen die wel of 
niet hebben gewerkt, fouten die gemaakt zijn, persoonlijke factoren en tegen-
krachten waardoor iets wel of niet gelukt is.’

De tweede gang werd opgediend, een amuse. Esther had nog geen woord 
gezegd.

‘U zegt dat wij in de historie van het bankwezen de antwoorden kunnen 
vinden voor de eh, thans gevoelde behoefte aan een verschuiving?’

Ik wendde mij tot de derde man, een Italiaan, die kennelijk tussen de Duitse 
havik en de Franse duif positie had ingenomen. Opeens wist ik waarom de 
Duitser mij bekend voorkwam: de naam! Die stond op het kaartje dat Esther 
me had gegeven om dat boek naar toe te sturen.

‘Ik denk zeker dat het de moeite waard is om er een studiegroep op te zetten. 
De economische groei begin 20e eeuw en de groei van het particuliere huizen-
bezit, met name onder de zich manifesterende nieuwe middenklasse, met als 
domper de beurskrach van 1929, lijkt op de ontwikkelingen in het eerste de-
cennium van deze eeuw, die in 2008 een dramatische ontknoping vertoonde.’

‘Historie, daar hebben niet veel bankiers iets mee,’ lachte de Fransman.
‘L’histoire se répète,’ zei ik met mijn blik op Esther. ‘Omdat niemand de les-

sen van de geschiedenis ter harte neemt, herhalen dingen zich. Meestal verve-
lende dingen. Terwijl een juiste instelling de goede dingen zou voortbrengen.’ 

‘Daarom heb ik bij u aangedrongen op dit gesprek,’ waren Esther’s eerste 
woorden. ‘Ik had bij dit congres zulke sterke déjà vu gewaarwordingen, van 
alweer onverzettelijke standpunten in een eeuwigdurende loopgravenoorlog. 
Ik vond het niet kunnen om dit belangrijke keerpunt onvervuld te laten. Het 
is niet de eerste keer, Jonathan, dat over een paradigmaverschuiving gepraat 
wordt. Elke keer zijn het de handelaren die openlijk dwars liggen en elk rede-
lijk voorstel belachelijk maken. Maar ook achter de schermen, bij de besturen 
en toezichthouders, zijn de standpunten sterk verdeeld. Omdat ik een aan-
zienlijk vermogen vertegenwoordig en grootaandeelhouder ben in meerdere 
banken, ben ik goed ingevoerd. Ben ik zelf partij in de gesprekken.’ Ze werd 
hartstochtelijk.

‘De Board of Trustees die uw vermogen beheert, mevrouw Blaustein, heeft 
mij, als uw uitvoerend beheerder van uw Europese vermogensbestanddelen, 
te kennen gegeven dat zij geen enkele aanleiding zien om het beleid te wijzi-
gen.’ De IJzeren Hein gaf zijn kaarten bloot! Esther is slim, ze kan als vrouw 
mannen lezen en uit de tent lokken!
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‘We hebben het niet over ons beleid, Walter,’ zei ze bits. ‘Als enkele partij die-
nen wij natuurlijk de mainstream te volgen. Het is dáár dat we aanpassingen 
behoeven. Het oude paradigma zal tegen ons gaan werken.’

In gedachten applaudisseerde ik voor haar. Wat een manoeuvre. Hoe gesle-
pen om zo aan mij duidelijk te kunnen maken waar de angst van de magnaten 
zit.

De elegante Fransman klapte in zijn handen. ‘Hoezeer ik ook opleef van 
deze tweekamp, mijne dame en heren, acht ik het tijd voor het vervolg van 
ons diner.’ Het was duidelijk dat hij de regie had, want onmiddellijk stroom-
den kelners binnen om borden en bestek te wisselen en een beeldschone hors 
d’oeuvre op te dienen. Het was een amalgaam van Franse finesse en Japanse 
exquisiteit. Ik genoot ervan. Als echte Hollander zou ik er graag een dubbele 
portie van hebben gehad. De bijbehorende blanc de blanc was subtiel. 

De Duitser verwerkte met een onbewogen gezicht zijn maaltje en drankje. 
In zijn wiek geschoten. Als je dat letterlijk opvatte was hij nu vleugellam. Maar 
dan werd zo’n man extra gevaarlijk.

‘Het is toch het doel van dit congres, van al deze gesprekken en workshops, 
om stuur te geven aan een veranderende verhouding tussen samenlevingen, 
naties en internationale organisaties, bedrijven, de VN? Voordat de buiten-
wereld te hoop loopt en vervelende dingen gaat eisen, kunnen de inner circles 
beter de verhoudingen subtiel aanpassen. Dan ebt de commotie gewoon weg. 
Een werkelijk effectieve paradigmaverschuiving zal niet alleen de externe be-
trekkingen verbeteren. Hij zal ook de interne doelstellingen dichterbij bren-
gen.’

Zo. Duidelijker kon ik niet wezen. Esther keek mij aan met enige twijfel in 
haar blik, zo van: meende ik dit nou of was het een truc?

‘Wat ziet u als interne doelstellingen?’
‘Beheersing van het totale geldverkeer.’ Ik nam zorgvuldig een hapje, ge-

volgd door een stukje brood en een slokje wijn. 
‘U bedoelt?’ vroeg de Italiaan.
‘In de vorige eeuw bestonden in Europa vele lokale geldcircuits. Lokale 

spaarbanken, lokale woningbouw corporaties, waterbedrijven, boerencoöpe-
raties, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, zelfstandige spoorweg- en tram-
maatschappijen, in Nederland giraal geldverkeer via nationale en lokale over-
heidskantoren, provinciale energiebedrijven, lokale en regionale veilingen en 
andere markten, vissersdorpen, noem maar op. Misschien wel 70-80% van 
het geldverkeer bleef in die lokale en regionale circuits circuleren, het meeste 
contant of in onderlinge schuldbekentenissen. Men spaarde, thuis en bij de 
lokale spaarbanken. Als er geld geleend moest worden, gebeurde dat ook lo-
kaal. Alleen belasting ging naar de nationale staat en geld voor de inkoop van 
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brandstof en kapitaalgoederen verdween uit de regio. Dat is nu allemaal ver-
dwenen. Gefuseerd, opgekocht, geprivatiseerd of gesloten. Het geldverkeer is 
globaal en virtueel geworden, de goudstandaard is verlaten.’

Het bleef even stil.
‘Er zijn voldoende goudvoorraden bij de belangrijkste centrale banken om 

grote fluctuaties in koersen en geldhoeveelheid te dempen. Dat zijn wekelijks 
gepubliceerde gegevens.’

‘Bedoelt u dat goudvoorraden maar voor 50% van de handelswaarde op de 
balans opgevoerd mogen worden? Zodat een verhoging van dat percentage 
ruimte vrijmaakt voor een inflatievrije toename van de geldcirculatie door 
middel van SDR’s? Dus wel degelijk dekking door goud?’

‘De rol van goud is maar klein, mijnheer Fonck.’
‘Maar wel degelijk een reserve. Waarom is dat middel in 2008 niet gebruikt?’
‘Dat was niet nodig. Het was niet het probleem van de centrale banken cq 

de financiering van nationale overheden, maar van commerciële banken die 
teveel onvoldoende gedekte leningen hadden verstrekt aan lokale overheden, 
enkele landen en particulieren. Zoals u weet hebben we de normen verzwaard 
en uitgebreide stress-onderzoekingen laten doen. Bij verschillende naties heb-
ben we aangedrongen op beperking van de staatsschulden. U stipt hier we-
derom de geschiedenis aan. Met welk doel? Wat wilt u betogen?’ 

Mijn brein schakelde bliksemsnel terug. Er waren wat verdekte antwoorden 
gegeven, waarvan de betekenis groot was. Ze wilden er duidelijk niet verder 
op in gaan. Terug naar mijn betoog. 

‘Wat kan de geschiedenis ons leren met betrekking tot een paradigmaver-
schuiving? De mensen leefden lokaal. Vroeger was het de lokale upperclass 
die de besluiten nam. De belangen van bepaalde groepen mensen werden 
behartigd door politieke partijen, vakbonden, besturen en via persoonlijke 
contacten. Het was aristocratisch, maar zichtbaar. Die structuur is uitgehold. 
De mensen leven nu amper meer lokaal...’

‘Dat klinkt me onwaarschijnlijk in de oren, mr Fonck.’
‘Neem de Chinese nieuwe megasteden. Tientallen miljoenen mensen leven 

in zo’n megastad een volkomen voorgeprogrammeerd bestaan. Met meer aan-
dacht voor wat er op hun schermpjes gebeurt dan voor elkaar. Doorgaans 
werken ze 10-12 uur per dag of langer, de meesten in fysieke productie, zijn 2 
uur onderweg naar en van werk, als ze al niet op het bedrijfsterrein gehuisvest 
zijn, eten prefab voedsel, kijken televisie... Zouden we hier van slavernij kun-
nen spreken?’

‘U gaat te ver, mijnheer!’
‘Goed, laat ik het complete verslaving noemen. Ik gebruik dit misschien ge-

chargeerde beeld om aan te geven hoe miljarden mensen tegenwoordig een 
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grotendeels virtueel, geglobaliseerd leven leiden als evenzovele geldpompjes 
die virtueel geld verdienen en het allemaal in dezelfde tijd uitgeven.’

De Fransman en de Italiaan keken elkaar een beetje onthutst aan.
De Duitser snoof. ‘Wat is daar mis mee?’
‘Dat is een filosofische, misschien wel religieuze vraag. Wat is het verschil 

met bio-industrie?’
Nu keek Esther ook onthutst. De Duitser zag er verontwaardigd uit.
‘Ik probeer hier alleen maar het veld te schetsen,’ zei ik zo onschuldig moge-

lijk. ‘Tussen de have-nots: de armen, bezitlozen, peasants, vluchtelingen, dak-
lozen, slumbewoners, nomaden, indianenstammen, dagloners aan de onder-
kant, tussen hen en de bovenlaag van de globale samenleving, bevindt zich de 
zojuist geschetste bevolkingsgroep die werkt, woont, kinderen grootbrengt, 
studeert, reist. In redelijke welstand. Daaraan wordt grootschalig verdiend.’

Blanco gezichten zeggen soms meer als beweringen.
‘De onderlaag is financieel niet interessant, die is aan zichzelf overgelaten. 

Ze lijden honger, zijn ziek en zwak, hoge kindersterfte, gebrekkig water, geen 
onderwijs. Ze hebben de keus om zich op te werken tot de middenlaag, of 
vroeg dood te gaan. Toch zit daar de potentie voor vergroting van de doel-
groep. Want in de onderlaag worden de meeste kinderen geboren.’

Een instemmende knik van de Italiaan. 
‘Daar zit het verschil tussen endogene groei en exogene groei. Waar de en-

dogene groei dreigt te stagneren, kijk naar de rendementen van de afgelopen 
jaren en de lage rente, zit de enige groeipotentie in demografische en geogra-
fische factoren. Exogene groei. De bovenlaag, waar het globale kapitaal ac-
cumuleert, dijt intussen ook uit door het ontstaan van nieuwe rijken in de 
landen die sterk boomen: China, India, Brazilië, Zuid-Oost Azië, om er een 
paar te noemen. Om van Afrika maar niet te spreken. Dat continent heeft een 
gouden toekomst als de corruptie er wat afneemt.’

De stilte die na mijn laatste woorden viel werd door de opgewekte stem van 
onze Franse gastheer verbroken, die het hoofdgerecht liet uitserveren.

‘Ik wil niet ontkennen dat de opmerkingen van Jonathan mij verontrusten,’ 
zei Esther peinzend, terwijl het aanzien van de tafel in rap tempo veranderde. 
‘Het is goed dat we de verhoudingen weer eens onder ogen krijgen.’

‘Wat bedoelt u daarmee, Miss Blaustein?’ vroeg de Italiaan.
‘Hm, misschien wel dat ons leven, zoals we hier zitten, niet representatief is 

voor de grote meerderheid van de mensheid.’
‘Zou het dat moeten zijn?’ vroeg de Duitser bits.
Ik zat als het ware op vurige kolen. Mijn stereotypering van drie soorten 

mensen maakte misschien iets los van wat ik gehoopt had.
Esther aarzelde, scheen toen een besluit te nemen. ‘Ik denk niet dat dit het 
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juiste moment is om daar dieper op in te gaan.’
Ik liet zo zachtjes mogelijk de adem ontsnappen, die ik schijnbaar ingehou-

den had. Esther doelde ongetwijfeld op de geheime agenda van de elite, waar-
over niet gesproken kon worden als er een buitenstaander, ik dus, bij aanwezig 
was. Toch had ze even geaarzeld. Dat kon van alles betekenen. Ik vermoedde 
dat ze in mij een onpartijdig maatje zag. Als ze een boekje open deed in het ge-
zelschap van deze heren, zou ze mij partijdig hebben gemaakt. Want dan zou-
den er twee mogelijke gevolgen zijn: ik zou worden ingelijfd, of ik zou worden 
gedood. Beide opties wilde ze niet, dus koos ze voor de nul-optie. Godzijdank.

Opgelucht liet ik mij het hoofdgerecht smaken. Een subtiele combinatie van 
in de huid zacht gegaard gevogelte, ik vermoedde gans, een simpele gekookte 
aardappel zoals ik nog nooit een pieper had geproefd en gesmoorde blad-
groenten met van alles erin en erbij. Het verrukkelijke maal weerhield me 
niet om dieper in te gaan op het dilemma van de paradigmaverschuiving. De 
openlijke acties van de westerse financiële top waren erop gericht om zoveel 
mogelijk geldverkeer te beheersen. Waarbij een groeiende middenstand het 
optimale melkvee was. 

Mijn gedachten werden onderbroken door de kelners die de tafel afruimden 
en dekten voor de volgende gang. 

‘Er is nog iets wat mij verontrust, mijnheer Fonck,’ begon de Italiaan. ‘Ik wil 
even ingaan met uw driedeling van de Homo Economicus, als ik me zo mag 
uitdrukken, in rijken, armen en een middenlaag. Ik vind dat te simpel. Deze 
gelaagdheid veronderstelt een soort identiteit binnen een laag. Ik zie echter 
een grote verdeeldheid. Met name vanwege de economische en culturele blok-
ken die u eerder noemde. Wilt u daar misschien op ingaan?’

Dit was mijn stokpaardje!
‘Natuurlijk, elke reductie van de werkelijkheid is onwaar. Uw nuancering 

laat zien dat er dwars op de door mij benoemde horizontale gelaagdheid verti-
cale scheidslijnen snijden. In wezen gaat het er dan als taartpunten uitzien: elk 
geopolitieke blok beheerst een deel van de wereldeconomie – de punten – en 
in elke taartpunt zien we dezelfde gelaagdheid. De Chinese economie is daar 
een mooi voorbeeld van. Om het beeld compleet te maken: we zien dat de 
Chinezen de slagroom van vooral de Amerikaanse taartpunt aflepelen.’ 

Het was even stil na deze woorden. Onze gastheer maakte er gebruik van 
door de volgende gang te laten serveren. Die bleek heel verrassend te bestaan 
uit een fruitcompositie van meloen, mango, zoute Japanse pruimen, gehakte 
rucola en een zoetzure dressing met gemalen noten. Voor zover ik kon zien. 
Er was een frisse rosé bij met, heel on-Frans, geschaafd ijs in het glas waar de 
wijn op werd geschonken. Zou de kok uit Frans Guyana komen?

‘Toch is er globaal gezien in de middenklasse een identificatie te zien met 
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een bepaalde levensstijl, waarin natuurlijk substijlen zijn te onderscheiden en 
een culturele kleuring per land of regio. Alle aardbewoners willen uiteindelijk 
een mobiele telefoon, een auto, een huis, ze kijken naar dezelfde reclames en 
kopen als het even kan kleding van bepaalde merken. Ze ambiëren dezelfde 
soorten vakanties, een bankstel, televisie en kinderwagen.’

‘Allez, mijn beste, doet u alstublieft uw visie uit de doeken,’ pleitte onze 
Franse gastheer. Van Esther kreeg ik een blik waar ik van smolt. Iets dergelijks 
had ze van me verwacht, werd me duidelijk. Gehoopt. De reden waarom ze 
me had laten uitnodigen. Ze wilde dat de magnaten haar dankbaar zouden 
zijn voor haar keuze om mij uit te nodigen. 

‘Daar kom ik zo dadelijk op uit, mijnheer,’ riposteerde ik. Eenmaal journa-
list, altijd journalist. Het echte nieuws voor het laatst bewaren.

Hij keek me even vragend aan en ik knikte bijna onmerkbaar. Tijd voor de 
volgende gang. Ik was benieuwd. Ik was nog lang niet verzadigd. Daarvoor 
waren de gangen te licht, te klein en zo op elkaar afgestemd dat in de perioden 
tussen de gangen de spijsvertering het prima aankon. Ik gebruikte ook nogal 
veel breinenergie. Het menu was daarop ingericht: veel eiwitten en vetzuren, 
weinig koolhydraten. 

De kelners serveerden brede kommen uit met een bodempje, bestaande uit 
gesmoorde groenten, reepjes flinterdunne ham, reepjes omelet en een heftige 
dressing van een mengsel van geurige oliën, een dropje tamari en nog iets 
oosters. De wijn was de verbindende schakel met de voorgaande gang: het 
nog koude glas werd bijgevuld met de voortreffelijke rosé. Het was oppassen 
geblazen met die kostelijke wijnen.

‘Mag ik vragen wat je uiteenzetting te maken heeft met de paradigmaver-
schuiving waar nu al dagen over wordt gepraat?’

‘Madame, messieurs, er is nog een gang te gaan. Met uw goedvinden, zal ik 
die laten serveren?’

Opgelucht leunde ik achterover in mijn stoel. Ik voelde zweetdruppels over 
mijn rug lopen. Nee, lichaamstaalbeheersing was niet mijn sterkste kant.

De afsluitende gang bestond klassiek uit een ijsgerecht. Toen ik proefde 
bleek het allerminst klassiek. Het was een verfijnde wisselwerking tussen zoe-
ten en zuren. Smeuïge bevroren vruchtenpulp, ijs van crème fraîche, glazige 
appel compote met een vleugje honing, een zoetzure siroop van tamarinde, 
een geroosterd stuk banaan, gemalen hazelnoten, dat alles op een bodem van 
schaafijs. Ik was niet de enige die verrast en zwijgend zat te genieten.

Bij de koffie, ik sloeg de likeur en cognac over, vroeg Esther of ik verder in 
wilde gaan op de vraag.

‘In de belangrijkste economieën van de wereld zien we een constante, ge-
heel geautomatiseerde winststroom naar een kleine bovenlaag. Deze stroom 
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wordt gevoed door de middenlaag, zoals ik die geschetst heb. Deze midden-
laag ontvangt maandelijks virtueel geld, dat automatisch wegvloeit naar le-
veranciers van huisvesting, transport, energie, telecommunicatie, verzekerin-
gen, banken, belasting en een beetje vrij besteedbaar geld naar producenten 
van voedsel, kleding, huisraad, vakanties en dergelijke. Van al dat geld wordt 
elke maand een gedeelte als winst en dividend bijgeboekt bij het vermogen 
van de bovenlaag, de eigenaren van de belangrijkste leveranciers. Deze accu-
mulatie van kapitaal is mogelijk zolang de productiviteit van de middenlaag 
blijft groeien. Inclusief de groei van het aantal individuen in de middenlaag. 
Maar het blijft virtueel geld, virtueel kapitaal. Cijfers op een bankafschrift. De 
eigenaren van dit virtuele geld zoeken middelen om hun kapitaal tastbaar en 
duurzaam te maken.’ 

Het was even stil.
‘Een logische gevolgtrekking,’ mompelde de Italiaan.
‘Geen speld tussen te krijgen,’ beaamde de Fransman.
‘Het staat natuurlijk iedereen vrij om zijn vermogen om te zetten in een 

duurzame commodity. Daar is de hele grondstoffenhandel op gebaseerd,’ 
weerlegde de Duitser. ‘Over dat vermogen is al belasting betaald.’

‘Dat laatste zou ik enigszins willen nuanceren,’ zei ik voorzichtig.
‘Ik vroeg me al af waar uw kritische reactie zou blijven,’ monkelde de Frans-

man.
‘Als journalist zet ik uit hoofde van mijn beroep natuurlijk overal vraag-

tekens bij,’ begon ik behoedzaam. ‘Ik was uitgenodigd om te schrijven over 
mogelijkheden voor een aangepaste stelsel van zienswijzen en gedragsregels 
voor de financiële sector. In dat kader zie ik twee struikelpunten. De offshore 
belastingontwijking en defensie.’

‘Defensie?” vroeg Esther. Dat had ze kennelijk niet als topic verwacht.
‘Er is een verband tussen. De massale ontwijking van inkomstenbelasting, 

vennootschapsbelasting, erfbelasting en dividendbelasting via belastingpara-
dijzen wordt door verschillende partijen verschillend gezien. Let wel, ik wil 
hier beslist geen morele standpunten gaan verkondigen. De kern van mijn 
betoog is dit. Voor mensen met grote vermogens bestaat een legale structuur 
waardoor zij geen belasting betalen. Met het motief: ik betaal zelf voor al mijn 
voorzieningen, laat de mensen die gebruik maken van collectieve voorzienin-
gen daar zelf belasting voor betalen. Dat gaat echter niet op voor defensie.’

‘Aha,’ zei de Fransman, ‘ik denk dat ik zie waar u op doelt.’
‘Hm, ik zie het niet,’ zei de Duitser onderkoeld. 
‘Al sinds de handelscompagnieën uit de 17e eeuw worden met name vlo-

ten gewapende schepen gebruikt voor het beschermen van handelsrelaties: 
route’s, havens en individuele handelsschepen.’
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‘Dat waren particuliere activiteiten, betaald door de leden van de compag-
nie,’ merkte de Duitser op. ‘Er bestond toen nauwelijks nog belasting.’ 

‘Dat klopt, maar dat is veranderd. De Amerikaanse, door de staat onderhou-
den marine levert die bescherming sinds WOII wereldwijd. De kosten ervan, 
zowel in perioden van vrede als bij daadwerkelijke schermutselingen, worden 
gedragen door de belastingbetalers in de VS.’

‘Het is toch een nationaal belang, dat elke burger aangaat?’ 
‘Daar heb ik mijn twijfels over, maar dat is een ander onderwerp...’
‘Daar ben ik wel benieuwd naar,’ merkte de Fransman fijntjes op.
Ik glimlachte. ‘Dat wordt onderwerp van latere publicaties, mijnheer. Ik heb 

daar nog enige studie voor te verrichten. Het betreft in ieder geval de actiera-
dius van identificatie, of dat nu op valse of waarachtige gronden plaatsvindt.’

‘Gaat u verder over de marine,’ vroeg de Italiaan, die belangstellend luisterde 
maar zelden reageerde.

‘Wel, de winsten van de wapenindustrie worden om te beginnen opgestre-
ken door de eigenaars van de producenten van wapens, vliegtuigen, schepen 
en wat het militaire apparaat verder nodig heeft om een staand leger van an-
derhalf miljoen militairen paraat te houden. Indirect door de banken, die de 
staat het geld lenen voor deze operaties. De belangen die beschermd worden 
zijn echter voornamelijk die van oliemaatschappijen, rederijen en, meer on-
zichtbaar, de houders van aandelen. Die hun vermogens en winsten naar be-
lastingparadijzen sluizen.’

‘Met als netto resultaat dat de belangen van niet-belasting betalers worden 
beschermd door belastingbetalers?’ vroeg Esther zich af. ‘Zo heb ik er nog 
nooit tegenaan gekeken.’

‘Dat is wel erg kort door de bocht,’ vond de Italiaan. De Duitser snoof laat-
dunkend en de Fransman glimlachte.

‘Dat komt, denk ik, omdat de gemiddelde Amerikaan slecht geïnformeerd 
is en door het onderwijssysteem gedrild is in het zich identificeren met God 
bless America. Militairen vechten waar gezegd wordt dat ze moeten vechten, 
daar is de training op gericht. Mensen die voor zichzelf denken worden niet 
toegelaten...’

Mijn exposé werd onderbroken door een blik van Esther. Er werd nog iets 
van me verwacht. De drie bankiers waren nog niet geheel van mijn waarde 
overtuigd. Ik kon een rilling onderdrukken. Was deze bijeenkomst een laatste 
gelegenheid voor mij... om mijn leven te redden? Ik kon me dat bijna niet voor-
stellen. Wat voor gevaar kon ik in vredesnaam betekenen? Zoveel wist ik niet, 
en van dat kleine beetje kon ik vrijwel niets publiceren. Gedachten raasden aan 
me voorbij. Waarmee kon ik deze mannen tevreden stellen? Wat waren hun 
onuitgesproken voorkeuren? Ik nipte aan mijn wijn om tijd te winnen.
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Ze waren in hun sas met de verlengde rendementshorizon als nieuw instru-
ment. Nadenken, Fonckie! Wat kan je met zo’n asset doen dat banken van de 
andere blokken niet hebben?

Ik zag het opeens: de booming countries: India, Zuid-Amerika, Zuid-Oost 
Azië! Creëer je eigen middenklasse met microkredieten!

‘Nog een laatste observatie, Esther, mijne heren, voordat we afscheid nemen 
na deze werkelijk uitzonderlijk verfijnde compositie waar we van hebben kun-
nen genieten.’ De Fransman boog licht zijn hoofd.

‘In een aantal, laten we zeggen ongebonden landen, is een zeer snel groei-
ende middenlaag bezig zich te manifesteren. Ik kan afleiden uit bepaalde 
overnames van ondernemingen in de mijnbouw, olie, telecommunicatie en 
voedsel, om een paar te noemen, dat de drie blokken China, Rusland en de 
Verenigde Staten plus Europa, met elkaar concurreren om daar een stevige 
voet aan de grond te krijgen. Afrika is later aan de beurt wanneer de Saoedi’s 
ophouden met het financieren van Islam gezinde warlords. Ik ben van mening 
dat een paradigmaverschuiving van de Atlantische financiële sector, in de 
richting van social banking met een rendement horizon van 20 of 30 jaar, een 
winnende zet zal kunnen betekenen. Daarmee worden nieuwe contingenten 
van de middenlaag onlosmakelijk verbonden met de Atlantische financiers.’

De Duitser en de Italiaan keken verrast, de Fransman knikte naar Esther, die 
openlijk zat te glunderen.

Dit was het sluitstuk, besefte ik, van mijn opdracht. Hoe zou ik dat gaan 
verwoorden? Openlijk? Zodat de andere blokken er ook weet van kregen? 
Ach, die hadden hun eigen kanalen, die hadden geen Amsterdamse journalist 
nodig.

‘Waarvan acte,’ sprak onze Franse gastheer cryptisch.
We gingen tegelijk van tafel. 
‘Gaat u deze stelling verder uitwerken in uw artikelen, mijnheer Fonck?’ 

vroeg de Italiaan.
‘Dat in ieder geval. Wat er uiteindelijk gepubliceerd gaat worden is afhan-

kelijk van de peer reviews, maar ik zal zo volledig mogelijk zijn in de drafts.’
‘Ik zal met spanning op uw artikel wachten.’
Hij was kennelijk een van de peers.
Esther liet haar arm om de mijne glijden. Met een ernstig gezicht vroeg ze: 

‘Heb je nog tijd om even met mij te spreken? Ik heb je iets te vragen.’
Ze stak voor de andere drie, met name voor haar account manager, niet 

onder stoelen of banken dat ze in me geïnteresseerd was.
De heren namen uiterst vriendelijk afscheid en lieten zich door hun chauf-

feurs in hun wagens helpen. Esther nam me mee naar haar Bentley, maar liep 
er voorbij toen de andere auto’s verdwenen waren.
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‘Ik heb je een hoop te vertellen, Jonathan. Is er iemand op je wacht?’
Dat was nu juist het geval. Margarite had vermoed waar het op uit zou 

draaien en was openlijk jaloers. Ik had het ook vermoed en een beslissing 
uitgesteld. Nu stond ik ervoor. Ik had me feitelijk de hele avond zitten voorbe-
reiden. Ik hield van Esther en ik hield van Margarite. Het een sloot het ander 
niet uit. Esther had mij nu nodig, of we in bed zouden belanden of niet. Zij 
was niet alleen feitelijk een verbindende schakel met de geldwereld, ze was 
ook een portaal voor verandering. Ik liep bij haar gevaar, zeker, maar zonder 
gevaar geen verovering. Zolang ik mijn uiterste best deed behield ik niet al-
leen mijn leven, ik kwam met sprongen vooruit.

‘Margarite is mijn guardian angel en altijd ongerust als ze mij uit het oog 
verliest.’

Esther sloeg haar ogen neer. ‘Ik weet niet wat ik moet doen, Jonathan. Het 
is zo verwarrend. Elke move die ik maak kan vervelende repercussies hebben.’ 
Ze legde haar hand op mijn arm toen ik wilde reageren. ‘Wacht. Ik heb nog 
meer te zeggen. De uitkomst van vanavond is positief. Ik was de hele avond 
bang dat je teveel zou zeggen wat je voor je moest houden en te weinig te 
berde zou brengen dat hout sneed.’

‘Ik heb enige signalen van je opgevangen.’
Ze glimlachte. ‘Gelukkig, ja. Het was erop of eronder, weet je.’
‘Dat kreeg ik door. Het duurde even voordat ik daarvan hersteld was. Geluk-

kig was het diner goddelijk.’
Ze trok figuurtjes in het fijne grind met haar hooggehakte pump.
‘Het was voor jou ook erop of eronder, niet? Ik vond je account manager 

nogal patriarchaal.’
Ze knikte. ‘Mijn hele positie hing ervan af,’ bekende ze gesmoord.
Ik tilde haar kin op en keek in haar treurige ogen. ‘Waarom heb je zoveel in 

de waagschaal gesteld?’
Ze keek ernstig terug, het treurige zakte naar de achtergrond, maar ging 

niet weg. ‘Er moest wat gebeuren, Jonathan. Jij bent onze enige hoop. Onze 
gastheer, hoe hij zich ook voordoet als de beminnelijke gourmand, is in wer-
kelijkheid een uiterst scherpzinnige senior bij de BIS. Hij heeft zijn sceptische 
collega, de Italiaan, weten over te halen mee te gaan. Je hebt die in ieder geval 
weten te overtuigen.’

‘En nu?’
Ze keek weg. ‘Ik had je willen vragen om met me mee te gaan naar mijn 

suite.’
‘Wat heeft je van gedachten doen veranderen?’
Ze zuchtte. ‘Ik weet het niet meer. Het lijkt wel of alles op losse schroeven 

staat. Ik...’
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‘Ga door?’
‘Niet hier,’ fluisterde ze. ‘Ga even mee, Trude brengt je weer thuis.’
Gedurende de rit zeiden we geen woord. Ze hield alleen mijn hand vast.
De suite was een andere dan de laatste keer, in een gewoon hotel.
‘Trude heeft de kamer hiernaast. Aan de andere kant is de buitenmuur,’ leg-

de ze uit terwijl de chauffeuse de vertrekken scande op afluisterapparatuur. De 
hoteltelefoon, de televisie en alle afstandsbedieningen nam ze mee.

‘Standaard routine.’
‘Ben je altijd op reis?’
Ze haalde haar schouders op. ‘Ik heb geen thuis.’
‘En iedereen in jouw kringen is een potentiële vijand?’
Ze haalde weer haar schouders op. ‘Of ik van hen. Er is geen gevoel tussen 

de mensen waaronder ik verkeer. Allemaal rollenspellen.’
‘Wat is jouw passie, Esther?’
Voor de derde maal haalde ze haar schouders op, alsof het haar niet kon 

schelen.
‘Toe, waar of wanneer of waarmee krijg je het gevoel te leven?’
‘Als jij met me vrijt,’ fluisterde ze. Ze wierp me een guitige glimlach toe, die 

niet helemaal lukte. ‘Je moet ophouden zulke vragen te stellen,’ zei ze nukkig.
‘Ik wil het graag weten, Esther. Ik wil je graag beter leren kennen. Ik bedoel, 

je hebt me niet voor niets uitgezocht, ondersteund, gepromoot.’
Ze wierp een achterdochtige blik om zich heen. ‘Kom,’ zei ze gebiedend en 

sloeg het bed open. Ik begreep dat ze het nog niet vertrouwde en in bed verder 
wilde praten. Ik schudde mijn hoofd: als ik afluisterapparatuur zou plaatsen 
zou dat vooral bij het hoofdeinde van een bed zijn.

‘Ik wil eerst even douchen. Kom je mee?’
Onder het ruisende water, dicht tegen me aan, durfde ze wel in mijn oor te 

praten. Het kwam er in een adem uit.
‘Ik was tot voor kort een fanatiek tennisser, best goed ook. Ik deed er alles 

voor, het was echt mijn passie. Tot het wereldje me opeens begon tegen te 
staan. In korte tijd ging alles me vervelen wat ik wel aangenaam had gevon-
den: party’s, reizen, varen, safari’s. Ik heb leren vliegen, maar wat ik echt zou 
willen kan niet: straaljagerpiloot worden. Mijn leven is te kostbaar, zeggen 
mijn guardians. Ik ben me toen gaan verdiepen in de geldsystemen. Ook daar 
probeerden ze een rem op te zetten toen ik er te diep indook. Mijn inter-
netgangen worden gevolgd. Ik kan af en toe stiekem boeken laten kopen of 
iemand ontmoeten die me verder helpt. Zoals jij. Als voorzitter van de World 
Association of Heritage Daughters heb ik toegang tot de bankwereld gekre-
gen. Ik heb er stille vrienden gekregen die zorgen voor uitnodigingen. Hoewel 
je het niet zou zeggen, is mijn account manager daar een van.’ 
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Daar was ik inderdaad verbaasd over. Diens strenge houding was dus deels 
camouflage.

‘Ik wil dat jij de boel gaat veranderen, Jonathan. Ik ben niet de enige gevan-
gene van het geldsysteem. Alle erfdochters zijn het en er zijn er nog veel meer.’

‘Met een nieuw paradigma?’
‘Onder andere. Misschien is het een begin. Misschien win je het vertrouwen 

en kan je hier en daar wat lospeuteren, ik weet het niet. En...’
‘Ja?’
Ze kroop nog dichter tegen me aan en fluisterde bijna onhoorbaar in mijn 

oor: ‘Misschien heb je vrienden die dat ook willen.’
De boodschap, haar lippen tegen mijn oor, haar lijf tegen het mijne... mijn 

begeerte vlamde op. Ik draaide de kraan dicht, graaide een handdoek van het 
rek... ze was te glad om op te tillen, met mijn hand tussen haar billen duwde 
ik haar naar het bed waar we nat en wel op klauterden, en ik was al in haar. Ik 
verloor alle zelfbeheersing toen ze mijn stoten pareerde met haar gespannen 
kont en kwam brullend in haar klaar, wat haar tot een nieuwe extase dreef.

Hijgend rolden we om en kropen in elkaars armen. 
‘Oeh, dat was heftig,’ mompelde Esther. ‘Wat is dat toch?’
‘Het heeft met vertrouwen te maken,’ mompelde ik na een tijdje. ‘Daarom 

durf ik alle reserves te laten varen.’
‘Ja!’ Ze ging verrast overeind zitten. ‘Ik...’ Ik legde een vinger op haar mond 

en wees op mijn oor.
‘Ik hoef bij jou geen rol te spelen en ik heb geen verborgen agenda,’ fluisterde 

ze in mijn oor. ‘Dat heb ik nog bij niemand eerder gehad.’
Ik omhelsde haar krachtig.
‘Ik wil je morgen ergens ontmoeten, zodat we openlijk kunnen praten,’ fluis-

terde ik in haar oor. ‘Ik ga nu terug naar mijn hotel. Ik neem wel een taxi, 
Trude kan beter bij je blijven.’ 

Ze omhelsde me als antwoord.
Ik spoelde me snel af en kleedde me zorgvuldig. Na een laatste kus glipte ik 

de gang op. 
Vertrouwen. Ik had niet helemaal de waarheid verteld. Of helemaal niet.
Ik had meer mijn frustraties afgereageerd in een woeste copulatie met een 

vrouw die ik begeerde, die ik bewonderde en waarvoor ik misschien een beet-
je bang was. En ja, ik hield van haar. Ik was bezorgd om haar. Maar als de vlam 
bij mij in de pan sloeg, verdween dat allemaal naar de achtergrond.
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19  Terugslag

Ik betaalde de taxi en slenterde de lounge in. Wie zou ik nu graag willen spre-
ken? De receptionist wuifde naar me. Hij had een boodschap van Margarite. 
Ze was naar een meeting en zou om half twaalf terug zijn. Dat was het bijna 
en ik besloot in de lounge te wachten. De bar was nog open en ik bestelde een 
alcoholvrij biertje. Ik had aardig wat van de voortreffelijke wijnen gedronken, 
meer drank zou me mijn scherpte kosten.

Ik nam net een slok toen Margarite uit een taxi stapte. Ze zag me meteen en 
liep met een blij gezicht naar me toe. Ze had waarschijnlijk verwacht dat ik de 
nacht bij Esther door zou brengen.

Ik vertelde haar in het kort wat ik tijdens het diner had gezegd en gedacht, 
hoe er op gereageerd werd en van mijn vondst op het laatste moment. Marga-
rite was laaiend enthousiast. 

‘Het past precies bij het onderwerp waar vanavond over gesproken is op de 
bijeenkomst waar ik was, Jonathan! Nee, voordat we verder spreken: heb je 
nog puf om er nu nog een verhaal in hoofdlijnen van te maken?’

‘Ik denk het wel, ik ben redelijk fris en tamelijk opgewonden van mijn 
vondst.’

‘Kom mee dan! Ga vast naar boven, ik kijk of ik nog wat te eten en drinken 
kan regelen.’

Mijn vingers rammelden al op mijn laptop toen Margarite met een vol bela-
den blad binnenkwam. Ik had nog geen trek en nam alleen een kop koffie en 
een flesje mineraalwater.

Na ruim een uur stond er een verhaal in hoofdlijnen en was mijn energie 
verbruikt. Margarite was op bed in slaap gevallen.

Voor het raam met uitzicht op een in vrede gehulde villawijk nipte ik aan 
een whisky. Het maakte me rozig. Ik kleedde me uit en hielp Margarite uit 
haar kleren. Ondanks onze slaap werd onze lust gewekt. De kalme vrijage was 
een liefkozing en een belofte voor de ochtend.

Voor dag en dauw waren mijn vingers niet het lijf van Margarite aan het be-
spelen, maar het toetsenbord om het artikel verder uit te werken. De zinnen 
vloeiden als vanzelf uit mijn vingertoppen. Referenties en achtergronden 
doemden op voor mijn geestesoog wanneer ze nodig waren. Het werd een 
heel verhaal.

Mijn eigen laptop had een beveiligde verbinding met de ftp-server van de 
krant en seinde via de wifi van het hotel het concept over. Intussen had Mar-
garite zich gekleed en had koffie met verse broodjes gehaald. 
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‘Klaar!’ zei ik tevreden en hapte in een croissantje.
‘Ga je aankleden, naaktloper,’ bromde ze gemaakt ernstig. 
‘Waar ben jij gister geweest?’
‘We hadden een werkgroep meeting.’
‘Eh?’
‘We werken aan een nieuw paradigma, net als jij. Ons vakgebied is de psy-

chiatrie, of eigenlijk breder: psychische problematiek. Psychiaters zijn eigen-
lijk dokters voor geesteszieken. Sommige psychische problemen horen daar 
niet echt thuis.’

‘Ik weet het, uit eigen ervaring.’
‘Oh? Vertel.’
‘Och, het begon met het stranden van mijn huwelijk, dan de overname van 

de krant waar niet iedereen terugkwam, de financiële situatie van mijn ex en 
mij. Zij verdient niet genoeg om de hypotheek op ons huis over te nemen. 
Ik ben zolang in ons zomerhuis getrokken, maar daar zit ook een hypotheek 
op. Dan was er de onzekerheid over mijn baan, of dat ik misschien genoe-
gen moest nemen met een veel lager salaris, of zelfstandig moest gaan werken. 
Ik kon niet meer slapen en werd erg depri, met angstaanvallen. Mijn huisarts 
schreef me tranquillizers voor en stuurde me naar een psychiater. Daar kreeg ik 
nog meer medicatie van. Maar niemand wilde naar mijn problemen luisteren.’

‘Kreeg je een diagnose?’
‘Nee. Gewoon stress, was de conclusie. De huisarts vertelde dat hij zoveel 

van mijn gevallen heeft: te hoge hypotheek, onzekerheid over het inkomen en 
scheidingen. Het lijkt wel endemisch.’

‘Gelukkig maar. Ik bedoel: een diagnose blijft je leven lang aan je kleven, 
ook al is hij fout.’

‘Waar spitst jullie paradigma verandering zich op toe?’
‘Dat is de moeilijkheid: de hele reguliere geestelijke gezondheidszorg en psy-

chofarmacie doen de laatste tijd maar wat. Er is geen paradigma, althans niet 
een geformuleerde. Het enige dat een richting bepaalt is of het geld oplevert.’

‘De samenstelling van een DSM 5 zou je als een paradigma kunnen be-
schouwen.’

‘Dat is ook de mening van de meerderheid van de werkgroep. De conse-
quentie van die definitie is echter te ingewikkeld om te kunnen pareren. Er 
zou een alternatieve DSM 6 geformuleerd kunnen worden. Dat zou een dun 
boekje worden, want de meeste diagnoses van DSM 5 zouden komen te ver-
vallen. Waarmee mensen met problemen niet zijn geholpen.’

‘Er zou een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen werkelijke geestes-
ziekten als schizofrenie, bipolaire stoornissen en dergelijke, en tijdelijke psy-
chische ontregeling door omgevingsfactoren.’
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‘En het eerste bij psychiaters laten en het tweede... waar?’
‘Die constellatie bestaat toch al? Het eerste aanspreekpunt is de huisartsen-

praktijk, lijkt me. Die kan verwijzen naar al of niet geassocieerde lokale eerste 
lijn therapeuten die behoren tot het dagelijkse netwerk van huisartsen. Voor 
speciale gevallen kan doorverwezen worden naar tweede lijn gespecialiseerde 
therapeuten. Ik bedoel, zo was het in Nederland voordat de psychiaters de 
macht kregen in de geestelijke gezondheidszorg.’

‘Oké, hoe zet je dat in een paradigma?’
‘Niet. Het is een machtsverhaal. Goede therapeuten kunnen zich met huis-

artsen verenigen en deals maken met verzekeringsmaatschappijen, aangevend 
dat ze goedkoper werken. Nieuwe platforms creëren. Huisartsen kunnen psy-
chische patiënten moeiteloos verwijzen.’

‘Hm. Dit klinkt wel als een paradigma.’
In het vuur van mijn betoog was het blijkbaar aan me ontgaan dat het er 

inderdaad dichtbij kwam. Het leek vanzelfsprekend, dat was het geweest maar 
nu was dat niet meer zo.

‘Schrijf het op, wil je. Als ik er zulke dingen uitflap kan het maar zo zijn dat 
ik het later vergeten ben.’

Margarite was al aan het schrijven. 
‘Nu even iets heel anders. Ik heb min of meer met Esther afgesproken dat we 

vandaag een aantal zaken zouden bespreken die gister even aan de orde zijn 
geweest en een nadere uitwerking behoeven.’

‘Hoe laat?’
‘Het is belangrijk dat jij bij dat gesprek bent.’
‘No way!’ zei Margarite geschrokken. ‘Ik moet op de achtergrond blijven.’
‘Vandamme heeft je aangenomen als mijn secretaris. Ik heb je in die functie 

nodig.’
‘Maar zij is...’
‘De tegenpartij?’ Ik herinnerde me op tijd dat we waarschijnlijk afgeluisterd 

werden. Wat openlijk besproken werd kon zo ook dienen om degenen die 
afluisterden zand in de ogen te strooien.

‘Kom even bij me, jaloerse kraai. Effe afzoenen.’
Ze wierp me een boze blik toe, begreep meteen wat ik bedoelde en ging 

tegenstribbelend op mijn schoot zitten. Ik knabbelde aan haar oor tot ze gie-
chelde en fluisterde: ‘Esther is in feite een mol. Ze wordt niet helemaal ver-
trouwd door haar eigen kringen, maar het wordt haar vergeven omdat ze geen 
rare dingen doet. Haar standpunten zijn zich 180 graden aan het draaien. Zij 
is een van de promotors achter de roep om een paradigmaverschuiving.’

Het afzoenen werd serieus. Daar ik me nog niet aangekleed had en zij blijk-
baar met een vooruitziende blik haar slipje in de badkamer had achtergelaten, 
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was een coïtus snel gepiept. Een guardian angel is bijna net een huwelijk: je 
kan beiden van bil wanneer je wil.

We zaten in het restaurant een tweede ontbijt te nuttigen toen een bekende, 
licht geurende envelop werd gebracht. Hij bevatte een uitnodiging voor een 
high tea ergens in de campagne. Trude zou me op komen halen. Haar tele-
foonnummer was bijgevoegd. Ik kreeg op mijn verzoek een mobiel van het 
hotel en belde meteen om uit te leggen dat mijn volkomen ingevoerde secre-
taris mee zou gaan; zij was door mijn hoofdredacteur voor me geëngageerd, 
voegde ik er aan toe om te laten weten dat het een vrouw betrof. Na rugge-
spraak te hebben gehouden meldde Trude dat het oké was.

Op dringend verzoek van Margarite gingen we de stad in om een minder 
formeel tenue uit te zoeken, stijlvol maar casual. Na enig wikken en wegen 
leek het me beter om het zelf te betalen, Vandamme was toch al zo aangesla-
gen door mijn hoge onkosten.

Het was een beetje vreemd om gewoon rond te lopen zonder het paranoïde 
gevoel overal volgers en afluisteraars te veronderstellen en obscure internet-
café’s in te gaan om anoniem te kunnen mailen en surfen.

Ondertussen bekvechtten we over het psychoparadigma, zoals we het ge-
doopt hadden. Mijn pleidooi bestond eruit om bekende wetenschappers en 
publicisten een reeks artikelen te laten schrijven, die moest uitmonden in een 
alternatieve DSM 5bis. En om in de diagnosebeschrijvingen protocollen op te 
nemen waarmee huisartsen zelf patiënten konden doorverwijzen naar thera-
peuten in hun eigen netwerken. Met standaard berekeningen van de bezuini-
gingen, om zorgverzekeringen over te halen de consulten te vergoeden.

Margarite was sceptisch. Ze zat misschien een beetje vast aan het geheime 
karakter van de werkgroepen en genootschappen. Maar ze zou het overwegen 
en bij de volgende meeting ’in de groep gooien’.

‘Vergeet niet het wondermiddel Sint Janskruid tegen depressies te vermel-
den...’

‘Dat kennen we in Zwitserland heel goed. Het wordt vaak voorgeschreven. 
Het zit zelfs in sommige snoepjes. De olie van de bloemen is goed als je je 
gebrand hebt.’

‘Ja, natuurlijk! Zwitserland is geen lid van de Europese gemeenschap en kan 
zijn eigen beleid volgen ten aanzien van geneesmiddelen.’

‘Eh...?’ 
‘In de EU wordt het steeds moeilijker gemaakt om natuurlijke geneesmid-

delen te mogen verkopen. De grote farmaceutische concerns weten zo steeds 
meer concurrentie van goedkope en goed werkende natuurlijke medicamen-
ten uit de markt te werken’
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‘Oh, dat bedoelde je met Sint Janskruid. Kan je dat niet meer krijgen?’
‘Gelukkig nog wel in Duitsland, daar kan je nog steeds goed gedoseerde 

ampullen krijgen met voldoende werkzame stoffen. In Nederland niet meer. 
Maar ja, de natuurgeneeskunde en homeopathie zijn in Duitsland wijd en zijd 
erkende geneeskundes. In Nederland is de geneesindustrie danig verarmd.’

Intussen waren we terug bij het hotel beland. De Bentley kwam er net aan-
rijden en we konden zo instappen.

Esther had deze keer een beetje alternatieve uitspanning uitgekozen. 
De uitbaters waren Engels en Oegandees, de tuin was een feest en het terras 

was omzoomd door knusse prieeltjes. Trude bracht ons naar een afgelegen 
hofje dat door een muur en een schuur van de rest was gescheiden. 

‘Gevonden op internet,’ verklaarde Trude nonchalant. ‘Leuk hè?’
Het weerzien met Esther verliep nogal onderkoeld. Ik was ervan overtuigd 

dat de dames vrij nauwkeurig van elkaar wisten hoe de vork in de steel zat. 
Mijn steel in hun vorken, om precies te zijn.

Toen de Oegandese eigenaresse, met achterlating van een trolley met een 
complete High Tea, vertrokken was en Trude de wacht hield, was het moment 
daar om van wal te steken.

‘Laten we even in de tuin gaan wandelen,’ stelde Margarite opeens voor en 
stond op. Alert op haar ingevingen, vatte ik Esther bij de arm en hielp haar 
opstaan, wat ze eigenlijk niet van plan was. Een blik op mijn gezicht vertelde 
haar dat het menens was. Esther had een goed ontwikkeld overlevingsinstinct.

Langs de tuin stond een rij populieren, die zo luid ruisten in de wind dat een 
richtmicrofoon weinig zou opvangen, als we zachtjes praatten.

‘Bugged?’ vroeg Esther.
‘Ik weet het niet zeker, Miss Blaustein, maar er was iets aan de hand met die 

trolley. Ik kan voelen dat het niet pluis is, al weet ik niet precies wat het is.’
Esther keek naar mij. ‘Een waardevolle gave.’
‘Ik zal open kaart spelen, Esther,’ sneed ik verdere uitweidingen af. ‘Ik vrees 

dat je ten onder zal gaan in je eigen milieu. Iemand die liever straaljagerpiloot 
was geworden past daar niet in.’

Een glimlach brak door. Wel wat triest, maar het ijs was gebroken.
‘Ik neem aan dat deze ontmoetingen buiten je surveillance kunt houden.’
‘Dankzij Trude.’
‘Tenzij zij uw guardian angel is en aan haar superieuren verslag doet als u 

teveel afwijkt van het pad,’ bracht Margarite zachtjes in.
‘Ik heb die mogelijkheid overwogen en getest, Miss eh...’
‘Margarite, Miss Blaustein. Hoe lang geleden?’
Esther wierp een verontruste blik naar het net zichtbare hoofd van Trude. 

‘Denk u dat ze...?’
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‘Om haar functie te kunnen blijven vervullen moet ze soms dubbelspion 
zijn, Miss Blaustein. Iedereen weet dat ze uw vertrouwelinge is. Om dat te 
kunnen blijven moet ze af en toe iets rapporteren aan uw guardians.’

Esther keek haar gepijnigd aan en knikte, teleurgesteld.
‘Miss, gebruikt u antidepressiva, angstremmers, antipsychotica?’
Esther’s gezicht werd gesloten. ‘Hoezo?’
‘Daar kunnen radioactieve tracers in zitten, waarmee uw gangen kunnen 

worden nagegaan zonder enige GPS volgapparaatjes, die elke getrainde bevei-
liger onschadelijk kan maken.’

Esther leek voor mijn ogen in te storten. Ik nam haar hand in de mijne.
‘Ik wist dat ik een gevangene ben,’ fluisterde ze. ‘Alleen niet dat het zo erg is.’ 

Ze keek smekend naar mij en Margarite. ‘Kunnen jullie iets doen?’
Hoezeer ook met haar begaan, helemaal vertrouwd had ik haar nog niet. Tot 

nu. Dit was een echte smeekbede. Ze wilde bevrijd worden. Net antwoord lag 
klaar in mijn brein: ‘Er zijn drie opties. De eerste is dat je probeert te ontsnap-
pen. Dat betekent dat je alles en iedereen moet achterlaten, behalve de dingen 
die je verstopt hebt. Het betekent ergens een onopvallend leven leiden. Je zal 
onder een zekere surveillance blijven, opdat je niet uit de school klapt. De 
tweede optie is niets doen en proberen te wennen aan je gevangenis. De derde 
optie is het gevaarlijkst van allemaal.’

‘Vertel dan!’
‘De derde optie is dat je een mol wordt.’
‘Je bedoelt een spion?’
‘Niet actief. Daarom heet dat een mol. Je hoeft je niet anders voor te doen 

dan je nu al doet. Al je escapades hebben ogenschijnlijk tot doel om mij te 
ontmoeten. Dat zullen je surveillanten normaal gaan vinden en hun aandacht 
zal verslappen. Intussen kan je via mij in contact komen met mensen die op 
hun manier aan een betere wereld werken.’

Esther wierp een blik op Margarite, die haar gezicht strak hield.
‘Jij bent Jonathans vriendin, niet? Ik kan het aan je zien. Wat vind jij van 

zijn plan?’
‘Ik wou dat hij het eerder met mij besproken had.’
‘Het was noodzakelijk dat je Esther eerst zelf zou ontmoeten. Jouw gave 

vertelt je meer dan ik jou ooit in woorden en meningen duidelijk kan maken.’
Ze had het er zichtbaar moeilijk mee.
‘Toe,’ fluisterde Esther, ‘ik ben je rivaal niet. Misschien mag ik Jonathan af en 

toe van je lenen? Als ik in de buurt ben?’
Margarite keek naar mij.
‘Mar, luister naar je intuïtie, naar je gave. Niet naar je jaloezie. Je kunt me 

niet verliezen.’
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Ze haalde diep adem en sloot haar ogen. ‘Geef me jullie hand,’ fluisterde ze.
‘Jezus!’ Ze keek Esther geschrokken aan. Ze liet mijn hand los en greep Es-

ther’s andere hand. ‘Mein Gott! Miss...
‘Esther, please.’
‘Esther, wat hebben ze met je gedaan!’
‘Ik weet niet...’
‘Je hele persoonlijkheid... stukken weg, stukken zwart... Esther, hebben ze je 

zo verminkt omdat je dat vermogen zou erven?’
Esther begon te huilen en knikte, huilde en knikte.
Margarite keek mij aan met een beginnende boosheid in haar ogen. ‘Dit wist 

ik niet, Jonathan. Ik had het niet kúnnen denken! Dat de elite haar kinderen 
zo... perverteert!’

Het maakte me koud vanbinnen, een vrieskou van verontwaardiging, ge-
mengd met angst. Die schimmige elite, talloze malen openlijk beschimpt in 
complot sites, bleek in werkelijkheid een groter monster dan iemand ooit had 
beschreven. Esther was vast niet de enige ‘overloper’, alleen had tot nu toe 
niemand een slachtoffer zo kunnen schouwen als Margarite. Voor zover we 
konden bevroeden.

Margarite had nog steeds beide handen van Esther in de hare. 
‘Esther, je hebt heling nodig. Meer en gespecialiseerder dan ik kan geven. 

Ik ben een ziener en maar een beetje een heler. Ik kan je in contact brengen, 
maar dat moeten we heel slim en onopvallend doen. Bezoek je nog wel eens 
een psychiater of psycholoog?’

Ze knikte, nog steeds sprakeloos.
‘Kan je iets verzinnen om dat niet meer te hoeven doen, zonder argwaan te 

wekken?’
‘Het komt meer voor dat een rijk iemand een tijdje een persoonlijke goeroe 

heeft,’ bracht ik in.
‘Jij zeker.’
Mijn hoofd schudden een heftige ontkenning. ‘Ik sta bekend als journalist.’
‘Goed, die kunnen we zoeken. Het zou het mooist zijn als die jou werkelijk 

heling kan geven. In het geheim...’ Margarite stond een tijdje na te denken. 
‘Hm, om geen argwaan te wekken moet de goeroe onder collega’s bekend 
staan als een charlatan. Zo iemand is vast wel te vinden.’

‘Ik ken er wel een,’ zei Esther lusteloos. ‘Hij gaat van hand tot hand bij rijke 
alleenstaande vrouwen. Zijn prestaties in bed schijnen echter op den duur 
tegen te vallen.’

‘Esther, het is zaak een goeroe te vinden die je ontslaat van de verplichte 
bezoeken aan een psychiater, voordat ik je in contact kan brengen met de 
helers die ik in gedachten heb. Een beetje psychiater ziet onmiddellijk dat je 
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veranderd bent. Het is geen probleem voor je om regelmatig naar Zwitserland 
te komen?’

‘Nee, ik denk het niet... Wil je dat echt voor me doen?’
De vraag verwarde Margarite.
‘Eh, ja. Jonathan vroeg me om mee te gaan... Jonathan, wist je dit?’
Ik schudde mijn hoofd. ‘Nee, niet dat het zo erg was. Tenminste... Ik was wel 

een leegte gewaar, een hunkering naar echt leven bij Esther...’
We zwegen alle drie, bevangen door de enormiteit van de psychische ver-

minking waar we op gestoten waren. ‘Dus daarom moest en zou ik je meene-
men, Mar.’

‘Esther, wat we van plan zijn moet uiterst geheim blijven, ook voor je chauf-
feuse, besef je dat? Je moet gewoon doorgaan met het leven dat je leidde. Als 
je gaat afwijken kan je dat je vrijheid kosten.’

Esther knikte manmoedig naar Margarite. ‘Dat doe ik al een tijd, dat zal niet 
het moeilijkste zijn.’

‘Wat dan wel?’ 
‘Ik was nogal fel. Ik ben bang dat ik dat kwijt ben.’
‘Probeer de woede over wat je is aangedaan te kanaliseren,’ raadde Margarite 

aan. ‘Woede maakt je fel. Je hebt een ijzeren zelfbeheersing, zodat je die woede 
kunt transformeren tot de felheid die je surveillanten van je gewend zijn.’

Esther keek op en glimlachte. ‘Je kent me al goed, Margarite. Dank je.’
Ik had tot nu toe een groeiende onrust weten te bedwingen, maar nu werd 

het onhoudbaar. ‘Esther, Margarite, we worden verondersteld een High Tea te 
genieten. Hoe pakken we dat aan?’

Margarite stond op. ‘Dat weet ik wel. Ik loop kwaad weg en neem een taxi. 
Dat beeld zal elke surveillant herkennen en erom lachen.’

Esther legde een hand op haar arm. ‘Wil je dat echt voor me doen?’
Margarite keek haar koel aan. ‘Ik ben werkelijk jaloers, Ma’am. Dat is niet 

gespeeld.’
‘Don’t,’ fluisterde Esther. ‘Ik zou degene moeten zijn die jaloers is. Op je 

gave. Op je psychische heelheid. Op je vrijheid. Ik ben een monster.’
Margarite keek haar intens aan. ‘Jij bent ook begaafd, Esther. Ze hebben je 

verminkt opdat je er niet bij kan.’
Ik leidde de twee vrouwen zachtjes in de richting van het terras met de trol-

ley. Margarite rukte zich los en beende weg. Speelde ze dat nou? Of was het 
gemeend? Het was in ieder geval overtuigend.

We gingen een beetje ongemakkelijk zitten. Esther schonk de thee, de pot 
trilde in haar hand. We hadden geen van beiden trek in het vele lekkers dat 
erbij geserveerd was.

‘Dit is niet leuk, Jonathan.’
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‘Ik had het niet kunnen denken, Esther. Het heeft me danig van mijn stuk 
gebracht.’

‘Nog even over gisteravond...’
‘Ja?’
‘Ik heb, niet voor de eerste keer, mee kunnen maken hoe jij door vragen van 

tafelgenoten geprikkeld wordt om complete sociaal-economische beschou-
wingen te formuleren en daar, gaande je betoog, nieuwe denkbeelden aan te 
ontlenen. Of aan toe te voegen. Hoe doe je dat? Ik bedoel, gebeurt dat alleen 
als je zit te eten met mensen wie het aangaat, heb je het overal, heb je dat ook 
in je eentje?’

Ik moest een beetje lachen. Het deed de knoop in mijn buik oplossen en 
spontaan reikte ik naar een scone, besmeerde die met bijna vloeibaar gewor-
den boter en kennelijk home-made aardbeienjam. Een toefje zure room maak-
te het helemaal af. Mijn voorbeeld deed volgen: Esther nam een sandwich. 

Toen ik mijn plakkerige gezicht schoonmaakte begreep ik beter waarom 
door de wol geverfde party bezoekers alleen iets tot zich nemen als het noch 
hun vingers, noch hun mond kleverig zal maken.

Intussen had ik op een antwoord kunnen broeden.
‘Leuk dat je het vraagt. Als ik in m’n eentje aan het werk ben, op de redactie, 

thuis, in het hotel, ben ik meestal bezig met het in kaart brengen van het on-
derwerp. Ik zoek dingen op, ik analyseer gegevens en wat anderen geschreven 
hebben.’

‘Maar wanneer schrijf je dan?’
‘Voor het uiteindelijke artikel moet ik me helemaal afzonderen.’
‘Ik heb je nieuwe ideeën zien bedenken. Dat was heel boeiend om te zien. 

Gaat dat altijd zo?’
‘Ja, dat heb je goed waargenomen. In gesprekken met anderen komen de 

meeste originele ideeën bij me op. Met anderen bedoel ik mensen die goed in-
gevoerd zijn: wetenschappers, collega’s, schrijvers. In ons geval de topdenkers 
van het systeem.’

‘Doe je dat altijd onder het eten?’
‘Hm. Meestal wordt er in ieder geval bij gedronken. Dat het gedurende dit 

congres onder het nuttigen van een maaltijd gebeurde geeft aan dat degenen 
die mij uitnodigen het een speciale gelegenheid vinden, die in een eh, recrea-
tieve ambiance beter werkt dan op kantoor.’

‘Daar kan ik me bij aansluiten,’ glimlachte ze. Ik was blij dat ze weer kon 
glimlachen, stond op en gaf haar een snelle kus.

‘Dank je,’ murmelde ze. ‘Dit doet me goed na alle ellende van daarnet.’
Ik smeerde mijn tweede scone toen ze zei: ‘Het was verschrikkelijk span-

nend, gisteravond. Weet je, ik had aan Walter door laten schemeren dat je 
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nog iets in je mars had. Dat dat er niet had uit kunnen komen omdat je in alle 
gesprekken tot nu toe klem werd gezet en moest blijven reageren op stekelig-
heden, waardoor je je gedachten niet uit had kunnen spinnen.’

‘Dat is een correcte waarneming.’
‘Hij vond het een goed idee om enkele topmensen van de BIS uit te nodigen 

voor een diner met jou. Dat viel in zulke goede aarde dat Monsieur Babadoux 
zelfs aanbood op te treden als onze gastheer. Hij kent de kok goed.’

‘Ik meen hem eerder te hebben gezien,’ peinsde ik. ‘Hij was werkelijk in mijn 
mening geïnteresseerd. Hij gaf me echt het gevoel dat hij me steunde.’

‘Het is een wijze man, superintelligent; binnen zijn organisatie wordt hij wel 
de hofnar genoemd, omdat hij vaak met tegendraadse wijsheden komt die 
altijd uitkomen.’

‘Ik voelde de spanning toenemen, behalve bij hem.’
‘Dan heb je meer opgemerkt dan ik. De zenuwen gierden op het laatst door 

mijn keel.’
‘Oh ja, waarom dan?‘
‘Eerst leek je het verkeerde te gaan zeggen, gelukkig pakte je mijn signaal op.’
‘Wat zou er gebeurd zijn als ik het verkeerde had gezegd?’
‘Daar wil ik niet aan denken.’
‘Nee, ik ook niet.’
We zaten een tijdje broedend voor ons uit te kijken.
‘Hoe nu verder, Jonathan?’
‘Met ons, bedoel je?’
‘Niet alleen. Het paradigma ook.’
‘Ik heb vanochtend mijn tweede artikel overgeseind naar de redactie. Als 

het goed is staat het nu bij alle peers op het scherm.’
Ze zuchtte opgelucht. ‘Dat is goed.’
‘Vanavond ga ik het vervolg schrijven.’
‘Dus je blijft niet nog even bij me?’
‘Liever wel. Mijn wens is dat je gevoel wakker wordt.’
‘Zullen we dan nu gaan?’
Ik knikte.

Zodra Trude de deur van de suite had gesloten, kleedden we ons zwijgend uit 
en gingen in elkaars armen op het bed liggen. Na een tijdje fluisterde Esther: 
‘Wil je even in me komen? Ik heb je nodig…’

Het duurde een aantal strelingen van haar handen voordat mijn lid hard 
genoeg was. Zachtjes gleed ik in haar. Zo lagen we een tijdje stil op elkaar.

‘Je hoeft niets te doen. Ik wil je alleen maar voelen,’ fluisterde ze toen ik aan-
stalten maakte om in beweging te komen. Dat was me wel zo lief.
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Na een tijdje wilde ze op me zitten. ‘Ik wil je voelen.’
Ik hielp haar bij haar heupen om een orgasme te krijgen. Ze hapte naar 

adem toen het kwam, kreunde en ging op me liggen. ‘Zo lief,’ murmelde ze. 
Ik had even gedoezeld. Mijn lid was verslapt en uit haar gegleden.
‘Het gaat nu heel moeilijk worden, Jonathan,’ fluisterde ze in mijn haar. 

‘Voor mij. Ik wil leren voelen, ik wil mezelf heel maken. Tegelijk moet ik de 
Esther blijven die iedereen kent.’

Ik knelde haar even in mijn armen als antwoord.
‘Voor jouw en mijn welzijn moet ik je behandelen als mijn zoveelste lover. 

Dat wil zeggen dat ik je dump.’ Ze moest ervan huilen. ‘We kunnen geen af-
spraakjes maken, liefste. Dat zou meteen gesaboteerd worden en jij zou mis-
schien wel bedreigd worden,’ snikte ze. ‘Jij moet vrij blijven en vrij gelaten 
worden.’

‘Je kunt wel regelmatig naar Zwitserland komen?’
‘Jawel. Ik ga wel eens naar een kuuroord en ik ski er wel eens.’
‘En Frankfurt?’
Ze ging rechtop zitten een veegde haar tranen af. ‘Daar heb ik nog niet eens 

aan gedacht. Ik kom er elke maand wel om met Walter te overleggen. We zou-
den daar kunnen afspreken, Ik kan Trude…’

Ik legde een vinger op haar mond. ‘Je kan Trude alleen in vertrouwen ne-
men als het je gangbare patroon betreft, liefste. Voor afspraakjes met mij en 
met de heler die Margarite voor je gaat zoeken hebben we iets anders nodig.’

‘Wat dan? Trude weet alles van me.’
‘Houd voorlopig je oude persoonlijkheid aan, opdat noch Trude, noch nie-

mand anders argwaan krijgt.’
‘Dat zal niet zo moeilijk zijn.’
‘Heb je een hobby waarvoor je wel eens…’
‘Ja! Wat goed van je! Ik verzamel antiek zilver. Onderdeel van mijn kapitaal-

verzekering. Ik struinde tot voor kort veilingen en antiquairs af. Dat kan ik 
zo weer oppakken. Ik huur daar normaal een kunsthistorica voor in. Zij kan 
misschien af en toe een boodschap overbrengen.’

‘Kijk,’ zei ik tevreden. ‘Zo komen we verder. Nog iets, word je wel eens ge-
spot door verslaggevers van die celebrity tijdschriften?’

‘Nee, niet dat ik weet. Waarom?’
‘Dat zou een veilige manier zijn om te laten weten waar je bent.’
‘De veiligste manier die ik kan bedenken zijn brieven.’ Ze glimlachte. ‘Niet 

die herkenbare waar ik jou mee bestookt heb, die werden trouwens door een 
koerier gebracht. Nee, ik bedoel gewone witte enveloppen met een postzegel.’

‘En wie doet die op de post?’
‘O, ik ga wel eens in mijn eentje shoppen, hoor.’
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‘Zonder body guard?’
‘Die heb ik niet.’
‘Dat lijkt me sterk, loop je geen gevaar ontvoerd te worden voor losgeld?’
‘Ik heb me bekwaamd in enkele vechtsporten en ik heb trainingen van een 

commando gehad. Bovendien ben ik altijd gewapend, defensief en offensief.’
‘Nee, dan sta je je mannetje wel. Ik heb daar trouwens nooit iets van ge-

merkt.’
Ze lachte uitdagend. ‘Dat is onderdeel geweest van mijn training.’
‘Ben je wel eens aangevallen?’
‘Nee, de plaatsen waar ik in mijn eentje kom zijn allemaal beveiligd. Trude 

brengt me zover mogelijk. En om je ongerustheid te stillen: ik doe wel vaker 
iets op de post.’

‘Kan je mijn adres onthouden?’
‘Beter dat van je krant. Krijg je vaker post?’
‘Dat wel, alleen geen brieven. Meestal A4 enveloppen met materiaal, knip-

sels en zo.’
‘Dan stuur ik je mijn bericht ook in een A4 envelop.’
‘Oké. Dan ga ik nu. Ik…’ 
‘Niet zeggen.’ Ze omhelsde en kuste me. ‘Ik zal je een tijd niet zien.’
‘Dat hangt meer van jouw agenda dan van de mijne af.’
‘Dat is zo. Wacht…’ Ze klom van me af en haalde haar agenda uit haar tas. 

Ze wenkte dat ik bij haar moest komen. ‘Er is een veiling in Londen waar ik 
bij wil zijn. Over twee weken,’ fluisterde ze in mijn oor.

De datum was in mijn geheugen opgeslagen. ‘Er zijn regelmatig congressen 
in Londen. Daar valt wel iets te regelen,’ fluisterde ik terug.

We namen samen een douche, om onze lichamen afscheid van elkaar te 
laten nemen. We kleedden ons aan en ik glipte de gang op.

Op straat belde ik Margarite, met mijn eigen mobiel, om samen iets te gaan 
eten. Ze wist wel een leuke bistro waar de keuken zo laat nog open was.

We waren allebei stil onder het eten. Pas bij de koffie, deze keer met een 
cognac, waren we in staat onze gedachten woorden te geven.

‘Hm, veilingen, skiën, kuren, Frankfurt… mogelijkheden genoeg om haar te 
helen,’ reageerde Margarite bedachtzaam. ‘Ik heb zitten denken, Jonathan. Het 
zal voor haar steeds moeilijker worden om de schijn op te houden, naarmate 
de heling vordert.’

Ik vertelde van de harde trainingen die Esther had doorlopen.
‘Dat maakt het een stuk veiliger,’ zei Margarite opgelucht. ‘Goed, daar hoef 

ik me voorlopig geen zorgen over te maken.’
‘Ik wil morgen graag terug naar Amsterdam.’
‘Vliegen of trein?’
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‘Het is minder vermoeiend om van Zürich naar Amsterdam te vliegen.’
‘Zal straks voor je boeken. Geef me je credit card vast, dan vergeet ik die 

niet. Jij gaat zo direct nog even schrijven, neem ik aan?’
‘Je gaat niet mee?’
‘Nog teveel te doen hier. Zowel als jouw secretaris als voor mezelf.’
We wandelden terug naar het hotel. Met een verse espresso naast me was ik 

al snel verdiept in het volgende deel van mijn artikelenreeks. Het eerste deel 
was integraal geplaatst, aangevuld met enkele kaders van de redactie waar bij 
de lezers teveel bekend was verondersteld. Na een halfuurtje aan een Engelse 
versie sloeg de vermoeidheid toe. Het was, emotioneel zeker, uitgeputting. 
Margarite had me de credit card teruggegeven met de boarding pass voor een 
vlucht morgenochtend.

Teruggaan naar Amsterdam trok niet echt. Mijn leventje daar stond zover 
van me af, ik kon me er geen voorstelling van maken hoe daar ooit weer in te 
kunnen passen. Alleen op mijn hotelkamer en alles gedaan wat gedaan moest 
worden viel ik in een zwart gat. 

Mistroostig bekeek ik mijn exquise kostuum. Zou me dat ooit nog een keer 
als gegoten zitten in een ambiance die daar bij paste? Dineren met hotshots, 
met Esther? Dat leek allemaal voorbij. Het was ook feitelijk voorbij: Esther 
ging een dubbelleven leiden en Margarite had haar eigen besognes hier. Het 
congres, waar ik nauwelijks iets van had meegekregen, was ten einde. Wat mij 
overbleef was contemplatie, retrospectie en analyse.
Kaal, kaal! 

Het was me akelig duidelijk dat dat ook voor mijn seksleven zou opgaan. 
Hier in Basel was ik de focus geweest van alle aandacht, zowel van vrouwen 
als van geldmagnaten. Die hete blikken op mijn présence, op mijn gewiekste 
respons, waren weggevallen en de kou kroop op.

Men had het beste van me geconsumeerd en nadien aan mijn lot overgela-
ten.

Zat ik nu hier medelijden met mezelf te hebben? Wat mij was overkomen 
overkwam toch elke uitvoerend kunstenaar bij elk optreden? Dat gold zeker 
voor solisten. Die waren per definitie alleen.

Wat mij parten speelde was de discrepantie tussen het flamboyante optre-
den, de fantastische vrouwen, en mijn bleke “thuisfront”. Een pak crackers en 
een aangebroken pak koffie in een vakantiehuis met alleen maar echo’s van 
een gezinsleven, ooit.

Einde van deel I



193

Deel II

Conflict: ecologie > economie
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'Gebruik uw verbeelding! U komt in aanraking met een mystieke 
wet, wanneer u zich in uw verbeelding grootse dingen voorstelt, 
want u opent een deur naar nieuwe vermogens in uzelf. Machtige 
energieën ontwaken, worden tot leven gewekt en versterkt, zowel 
in u als buiten u. Vorm u een beeld van uw aspiraties. Maak een 
voorstelling van uw spirituele idealen, een beeld van het spirituele 
leven zoals u weet dat het is, en draag dat beeld met u mee, dag 
in dag uit. Koester het als een metgezel. Draag het met u mee bij 
het ochtend-, middag- en avondmaal, en voor u het weet is er een 
nieuw leven geboren. Voor u het weet is het ideaal werkelijkheid 
geworden, en hebt u uw plaats ingenomen als een schepper in het 
grote, goddelijke levensplan.”

Uit: Theosofie: Het pad van de mysticus
Katherine Tingley
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1  Terug naar Normaal Amsterdams Peil

In de trein van Schiphol naar de stad bekroop me een sterke vervreemding. 
Dat werd nog een graadje erger in CS waar langs een perron, hoe is het mo-
gelijk, de ICE naar Basel stond. Het was een andere wereld dan voor mijn 
vertrek. Herstel, ik was veranderd, de wereld was hetzelfde gebleven. Het be-
gon me te dagen: de bijna onoverbrugbare kloof als je vanuit de wereld van de 
bovenlaag terugwilde, of moest, naar die van de middenlaag. De verfijning, in 
kleding, taal, omgangsvormen, eten, drinken, vervoer, verblijfsruimten, stond 
in schril contrast met de voorzieningen voor de massa. Alleen al de stank… 
sigarettenrook, dieseluitlaatgassen, ozon van de bovenleidingen, ijzerstof, ver-
schaalde patat, stinkende vuilnisbakken, goedkope reukwatertjes, oud zweet...

Wat nu? Eerst naar huis om mijn bagage weg te brengen? Beter om een 
taxi naar het redactiekantoor te nemen. Een wandeling was me liever geweest, 
maar mijn bagage was in Basel uitgegroeid tot het dubbele van waarmee ik 
vertrokken was.

De begroeting op de redactie was even casual als anders als ik uit het buiten-
land terugkwam. Of kwam dat door mij? Toen ik naar een collega glimlachte 
kreeg ik een brede glimlach terug. Ik bleef maar even: ik had onderweg Van-
damme verwittigd van mijn komst en hij wilde me meteen zien.

‘Ah, Jonathan, daar ben je. Al koffie gehad? Mireille, kan je twee latte’s laten 
brengen? Ga zitten.’ Met een geheimzinnig gezicht haalde hij een proefdruk 
tevoorschijn. ‘Vannacht gaan ze eruit. Je eerste artikel leverde bijna duizend 
nieuwe abonnees op. Duizend!’

Ik keek stomverbaasd op van de proefdruk. ‘Duizend abonnees?’
‘Plus verzoeken om vertalingen.’
Het duurde even voordat het allemaal tot me doordrong. Duizend nieuwe 

abonnees... dan was de krant uit de rode cjfers! ‘Eh, van wie?’
Terwijl we onze latte’s dronken schetste Vandamme de commotie onder de 

tijdschriften en kranten die over economie schreven.
‘Hier, verzoeken om lezingen te houden, achtergrond artikelen te schrijven, 

te spreken op symposia. Fonck, welk toverblik heb je open getrokken?’
‘Als ik me goed kan herinneren was jij dat.’
Hij keek me verrast aan. ‘Ja, nu je het zegt. Maar de afgelopen week heb ik wel 

pijn in mijn buik gehad over mijn hunch om jou te sturen. Je weet toch dat er 
expliciet naar je is gevraagd? Door twee personen en de BIS zelf.’

‘Ik ken die twee personen. Wie bij de BIS mij verkozen weet ik niet.’
Ik had wel een vermoeden, sinds het laatste diner, maar iets hield me tegen 

om het te vertellen.
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Hij keek mij intens aan. ‘Fonck, wat zijn je plannen?’
Natuurlijk! Hij kon verwachten dat er lucratieve aanbiedingen konden ko-

men. Niet dat die er nu al lagen. Een goed moment om mijn kaarten op tafel 
te leggen.

‘Marc, ik ben het liefste een grote vis in een kleine vijver in plaats van an-
dersom. Je topjournalist. Ik heb een stabiele basis nodig, anders kan ik niet 
functioneren. Ik heb vertrouwen in je journalistieke instincten en in je beleid. 
Wat meer geld zou welkom zijn.’ Zo, duidelijker kon ik niet wezen.

Hij stond op en stak een hand uit. ‘Dat is meer dan waar ik op durfde te 
hopen, Jonathan.’

We schudden handen. Dit was een verbond.
‘Kom, daar moet op geklonken worden.’ Het was hem aan te zien dat hij zijn 

ontroering de pas af probeerde te snijden. We toasten met zijn 40 jaar oude 
malt whisky. 

Toen even later Mireille op het toneel verscheen met een mededeling, werd 
haar ook een whisky in de hand gedrukt.

‘Wat valt er te vieren?’ vroeg ze verrast.
‘Heb je niet afgeluisterd?’ Ze bloosde zowaar. De strakke yup werd even 

mens. Ze was wel zo wijs om geen antwoord te geven.
‘Jonathan is vanaf nu onze topreporter en hij blijft bij ons.’
‘Oh?’
Marc vond het duidelijk leuk om haar van haar stuk te brengen.
‘Goed, nog even een concrete vraag. Hoeveel artikelen heb je nog in de pen?’
Ik verlegde met enige moeite mijn aandacht van Mireille, onder haar koel-

heid een geweldig stuk, naar de vraag van Vandamme.
‘Nog drie diepgaande artikelen op basis van de info die ik nu heb, waarvan 

er al eentje bij de peers circuleert. Ik verwacht reacties. Dan kan het een span-
nende polemiek worden. Als reacties uitblijven, zijn er misschien een paar 
wetenschappers te porren.’

‘Wat ga je nu doen?’
‘Een Engelse versie schrijven. Alleen… ik ben wel een beetje afgedraaid. Het 

is een goed moment om naar mijn zomerhuis te gaan en langs het strand te 
wandelen.’

‘Hmm, ja, dat zou ik ook wel willen,’ liet Mireille zich ontvallen.
Vandamme slurpte het laatste uit zijn glas. ‘Kan je een editor gebruiken?’
‘Zeker, mijn Engels heeft beslist een goede redacteur nodig.’
‘Goed. Mireille, ga met Jonathan mee en zorg dat hij voor 21.00 uur een eerste 

draft hierheen stuurt. De nachtredacteur zorgt verder voor correctie. Als het 
Engels maar klopt. Ik wil je artikel als het even kan meteen in vertaling publice-
ren. We hebben meer Engelstalige abonnees dan je zou denken.’
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Opwinding gierde door me heen. Een artikel meteen in twee talen! Dat 
Mireille ook het vak van redacteur Engels machtig was... wat een uitkomst.

‘Vermoei je niet met openbaar vervoer en neem een taxi.’
‘Ik heb mijn auto in de parkeergarage staan,’ zei Mireille.
‘Nog beter. Neem wat pizza’s mee.’
Een beetje daas van de plotselinge besluitvaardigheid zeulde ik mijn bagage 

achter Mireille aan naar de lift. 
Op weg naar de parkeergarage was ze druk aan het bellen. Ze bleek een 

tweepersoons Smart te rijden. 
‘Ik heb twee Quattro Stagioni pizza’s besteld voor aflevering bij de Hempont 

naar Zaandam,’ meldde ze terwijl ze mijn bagage achterin smeet.
Ze straalde enige rancune uit.
Ik stapte in en hield mijn deur open, opdat ze niet weg kon rijden.
‘Wat is er aan de hand, Mireille? Ik ga liever niet op stap met iemand die 

kwaad op me is.’
‘Oh, ik ben niet kwaad op jou, Jonathan. Het is alleen… ik word als een 

soort slaaf behandeld, weet je. Het betaalt fantastisch, maar ik blijf een slaaf. 
Als de baas zegt “spring”, vraag ik hooguit “waarheen?”.’

‘Kom, we gaan fijn langs het strand wandelen. Dat artikel is bijna klaar, we 
hebben tijd te over.’

Ze legde even haar hand op mijn arm. ‘Dat is fijn, Jonathan. Kom, doe je 
gordel om.’

We stonden voor de pont te wachten toen een pizzakoerier aanklopte en 
twee hete dozen overhandigde. 

We namen ze mee naar het strand en aten de voorgesneden punten aan de 
vloedlijn. De fles wijn raakte snel op. Mireille was zo bij geweest om ook gla-
zen mee te nemen.

‘Jee, zo dichtbij en nooit aan gedacht om eens heen te gaan, lekker uitwaai-
en,’ verzuchtte ze.

‘We moeten nog werken,’ steunde ze toen we, een beetje tipsy, overeind 
krabbelden.

‘Ja,’ mopperde ik. ‘Het is alleen zo fijn om hier met je te zitten. Strand, on-
dergaande zon, mooi meisje…’

Ze giechelde. Dat paste helemaal niet bij haar image. Tegelijk besefte ik dat 
haar image een rollenspel was, dat niets van haar werkelijke zelf blootgaf. Ter-
wijl ze nu iets liet doorschemeren. Het maakte me blij.

We stonden op, verzamelden onze spullen en gingen de lange weg terug 
naar het zomerhuis. De wandeling was op zich al magisch. We liepen naast 
elkaar, raakten elkaar niet aan, toch was elke stap een soort liefkozing.

We werkten zwijgend aan de Engelse versie, alleen sprekend als we elkaar 
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iets duidelijk wilden maken. Ruim op tijd verzond ze het naar de ftp-server.
Ze legde een hand op mijn schouder. ‘Ik ga nu. Morgen weer vroeg dag.’
Het was beter haar niet te vragen of ze wilde blijven. Ze zou misschien toe-

geven en er morgen spijt van hebben.
Na het uitzwaaien liep ik met een onwerkelijk gevoel terug, om het huis 

heen naar de achterdeur. Voor het eerst sinds vele dagen alleen. In een om-
geving die al ruim achttien jaar vertrouwd was. Jaren, gedeeld met Eveline en 
de jongens. Was het nog wel een goede honk? Zou het beter zijn om ook deze 
veilige haven op te geven? Was een veilige haven iets dat me zou verhinderen 
om me verder te ontwikkelen? Of was die basis juist nodig?

Ik lag lang wakker in het eenzame tweepersoons bed. Mijn leven had een 
portal gepasseerd, zonder een weg terug. Verlangen naar Margarite en Esther, 
met hun zweem van magie en de geur van gevaar, hield me wakker. In dit oer-
Hollandse duinlandschap paste dat niet. Het werd irreëel. Het was me zelfs 
teveel om Margarite te bellen.

Wakker bij het eerste licht was het een uitgelezen tijdstip om een ochtend-
wandeling te maken langs het strand. Straks deel drie uitwerken, maar nu eerst 
ruimte, licht, lucht, water en zand. De vermoeidheid van de reis, de spanning 
die was weggevallen, de verandering van omgeving deden zich nu gelden.

Er was inderdaad nog een pak crackers, het werd een karig ontbijt met 
zwarte koffie, waar nog genoeg van was.

Het wilde niet erg vlotten met schrijven. In Basel was ik continu ‘ingelogd’ 
op het bewustzijnsveld van het congres en ging het schrijven als een vloeiende 
stroom. Hier was dat veld niet; formuleringen werden houterig, details bleven 
verborgen. Iets om rekening mee te houden.

Bij herlezing van deel één en twee, om te kijken of ze hier in het prozaïsche 
duinlandschap evenveel zeggingskracht hadden als in Basel, was het verba-
zend hoe sterk de tekst overkwam. Waarom kon zulke tekst hier niet tot stand 
komen? 

Misschien beter om naar de redactie te gaan. Zo vroeg was er bijna nog nie-
mand, was er in ieder geval een uurtje om rustig te werken.

Het ging er inderdaad beter. 
Gaandeweg de ochtend raakten meer werkplekken bezet. Het viel me op een 

gegeven moment op dat ik met ontzag werd bejegend, dat er in mijn buurt 
zachtjes werd gesproken.

Er was gebak bij de koffie en een paar uitgedraaide mails. Uitnodigingen om 
op congressen te komen spreken: Londen, Parijs, Hong Kong.

‘We laten je de flutmails maar niet zien,’ sprak een bekende stem achter me.
‘Mireille!’ Ik draaide me om en lachte haar toe. ‘Wat zijn flutmails?’
‘Rare reacties.’
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‘Als ik het veld wil leren kennen, zal ik ook die reacties moeten lezen.’
‘Ik mag van de baas een documentalist inhuren om een compilatie te laten 

maken. Het is echt teveel.’
‘We hebben zelf toch…?’
‘Twee zelfs. Die hebben het veel te druk met echt werk.’
De bureautelefoon zoemde. ‘Wil je me mijn secretaresse even komen terug-

brengen?’
Ik stond op, vergat niet mijn terminal af te sluiten en de usb stick met het 

artikel in wording in mijn zak te steken. Mijn draft mocht beslist niet uitlek-
ken. ‘De baas wil dat ik je terug bij hem aflever.’

Ze zuchtte dramatisch. ‘Ben ik net even ontsnapt… vergeet je lekkers niet.’ 
Ik onderdrukte de neiging om te riposteren dat zij veel…

‘Jonathan! Ga zitten. Mireille, moet ik zelf de telefoon beantwoorden?’
Inderdaad, het scherm gaf aan dat er drie bellers in de wacht stonden. 
‘Wie eerst, Marc?’
‘Mondieu, ze zijn allemaal first rate. Neem jij één, ik neem twee. Jonathan, 

kan jij drie nemen op dat toestel?’
Ik kreeg een secretaresse aan de lijn die Engels sprak met een Oosters ac-

cent. Tokio Bank. Ze verbond me door met een man die het Engels nog slech-
ter uitsprak. Of ik een voordracht voor de Board wilde houden. Het mocht 
ook via een beveiligde video verbinding. Mijn stereotiepe antwoord was dat ik 
zeer vereerd was, dat ik graag op hun verzoek wilde ingaan en het op kantoor 
eerst moest inplannen. Ik schreef zijn naam en nummer op, die hij zorgvuldig 
spelde, en beloofde terug te bellen.

Mireille en Marc hadden gelijksoortige verzoeken.
‘Moeten we hier nu blij mee zijn? Of juist niet?’ 
‘Het hangt ervan af hoe we dit oppakken,’ antwoordde Marc. ‘Als krant of 

als persoon.’
‘Dat laatste dus niet,’ zei ik met enige afschuw in mijn stem. ‘Ik ga niet de 

primo don uithangen.’
‘Het is wel jouw denkwerk, jouw constructie, het zijn jouw contacten,’ bracht 

Mireille in.
‘Ik was daar omdat de Economic Review…’
‘Nee Jonathan, er is expliciet om jou gevraagd.’
‘Ik ben bang dat je dit als persoon moet oppakken,’ was Marcs stellige me-

ning. ‘Wij publiceren je artikelen, wij betalen je daarvoor. Jij levert ons een 
stroom nieuwe abonnees en adverteerders op. Daarmee staan we in principe 
quitte. Als jij in wil gaan op uitnodigingen is dat oké wat mij betreft, onder de 
voorwaarde dat je voor de krant blijft schrijven.’
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‘Ook als Jonathan uitgenodigd wordt om een artikel voor een andere perio-
diek te schrijven?’ vroeg Mireille, die notities zat te maken.

‘In overleg. Die vrijheid heb je altijd gehad, overigens.’
Aan de ene kant was het natuurlijk een ego-bevestiging van jewelste om 

overal uitgenodigd te worden, aan de andere kant betekende het geleefd wor-
den door de agenda. Hier was een secretaris nodig: Margarite!

‘Ik zie aan je gezicht dat je een goed idee hebt,’ merkte Marc goedmoedig op. 
‘Beroemd zijn komt met een prijs. Vertel, waar zat je aan te denken?’

‘Is Margarite nog steeds mijn secretaris?’
‘Oh, eh, Mireille?’
‘De deal die ze met Marc heeft gemaakt loopt over zeven dagen af. Is ze nog 

steeds voor je bezig?’
‘Hmhm. Achtergrond informatie over paradigmaverschuivingen in andere 

disciplines.’
‘Waarom dat?’ Marc keek intussen naar het scherm van de telefoon, waar 

een doorgeschakelde beller bliebte.
‘De contekst. Er zijn verschuivingen gaande in de wereldorde, in de manier 

waarop we naar elkaar en naar de Aarde kijken. Er blijken overal discussies 
gevoerd te worden, er zijn openbare werkgroepen.’

‘Mireille, neem je even op? In welke disciplines, Jonathan?’
‘In ieder geval in de geestelijke gezondheidszorg.’
‘Wat heeft dat met banken te maken?’
‘De grootmachten hebben gemeen dat ze merken dat oude paradigma’s te-

gen hen gaan werken.’
‘Je bedoelt de farmaceutische industrie?’
‘Onder andere.’
‘Ga je daar ook over schrijven?’
‘Eigenlijk wil ik daar een collega op hebben.’
‘Ik heb niemand vrij.’
‘Er zijn genoeg freelancers.’
‘Ik zal kijken. Jij deelt dan je info met hem?’
‘Of haar. Jazeker.’
‘Mireille, neem even op, wil je?’
Mireille nam de telefoon op, switchte naar het Engels en gaf de hoorn aan 

Marc. Die sprak even, trok zijn wenkbrauwen hoog op, legde zijn hand op de 
microfoon en siste: ‘Financial Times! Of ze je artikel mogen plaatsen en een 
interview met je…’ 

Hij gaf in rap Engels enige antwoorden. ‘Yes, he will be there tomorrow.’
‘Un autre miracle! Jonathan, de Engelse vertaling van je eerste artikel is 

doorgedrongen tot de hoofdredacteur van de Financial Times. Het is blijkbaar 
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voldoende aanleiding om het moratorium op de Economic Review te herzien. 
We’re in again!’

‘Gefeliciteerd! Eh, ik begreep dat ik morgen in Londen verwacht word?’
‘Je krijgt een interview, man! Je wordt niet alleen geplaatst, ze willen ook 

weten wie je bent. Oh eh, je blijft toch wel bij ons, Jonathan?’
‘Maak je geen zorgen. Ik ben ten eerste tamelijk trouw, ten tweede zou ik in 

de City gek worden en ten derde heb ik hier het gevoel deel uit te maken van 
een soort samenzwering. Dat is verslavend.’

‘Blij te horen. Je salaris gaat natuurlijk ook omhoog. Mireille, kan jij twee 
plaatsen boeken op de vroegste Eurostar?’ 

‘Twee? Ga je mee?’
‘Nee, jij. Oh, maak er retour tickets van. Ik verwacht jullie met de laatste 

trein terug. Ik wacht hier op kantoor op jullie. Neem alles op. Video, geluid, 
whatever.’

De rest van de dag was ik aan het schrijven, redigeren, kletsen met deze en 
gene en ik had een lange videochat met Margarite.

‘Ik wil graag je secretaris blijven, Jonathan. Ik weet alleen niet of ik in Amster-
dam zou kunnen werken. Ik was graag met je meegegaan naar Londen.’

‘Mireille gaat mee als een soort verzekering. Als Vandamme je beter heeft 
leren kennen, zal hij die rol met liefde aan jou gunnen, want hij is nu elke keer 
zijn secretaresse een tijdje kwijt.’

‘Moet ik naar Amsterdam verhuizen?’ 
‘Dat lijkt me geen goed idee. Ik zou graag af en toe in Basel willen verblijven. 

Ik schrijf daar beter. We kunnen heen en weer pendelen tussen Amsterdam 
en Basel.’

‘Je hebt een zomerhuis aan zee, hè?’
‘Je zult het er heerlijk vinden.’
‘Oké, deal.’
‘Eh, ik heb al een hele tijd niets gehoord van die eh, andere groep.’
‘Komt. Eerst je artikelen uitspinnen. Dat is al zo’n prestatie.’
‘I love you.’
‘I love you, too.’
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2  Londen

De reis naar St Pancras International Station met 300 km/uur was een sensatie 
op zich. Ik kon uitstekend werken in deze flitsende ambiance. Mireille was 
bijna de hele tijd in contact met Marc via haar smartphone. Mobile secretary. 
Gedurende het laatste traject vanaf dat we de tunnel inreden werkten we aan 
de vertaling van het derde artikel.

Een taxi zette ons ruim op tijd af bij het kantoor van de Financial. We werden 
met alle égards ontvangen, kregen Italiaanse cappuccino’s terwijl we moesten 
wachten op de interviewer. Van het gesprek zou een TV opname gemaakt 
werden, vertelde de gastvrouw. Of ik me alvast even wilde onderwerpen aan 
de visagiste. De interviewer was een mij bekende commentator van een van 
de commerciële Britse TV-stations. 

Hij begon het gesprek met mij te laten vertellen hoe het was om opeens tus-
sen de kopstukken van de haute finance te toeven. Zijn vragen spitsten zich 
toe op wat dan er mis zou zijn met de huidige zienswijzen en waarom er op-
eens zo’n urgentie was om daar iets nieuws voor in de plaats verzinnen. Hij 
gebruikte het woord paradigma niet. Het leek dat hij erop aanstuurde om het 
verschil van mening tussen de ‘jonge garde’ en de ‘oude hap’ terug te brengen 
tot een generatiekloof. Ik riposteerde met mijn waarnemingen dat de ‘jonge 
garde’ weliswaar superintelligent was, maar dat me was opgevallen dat ze een 
uiterst beperkte maatschappelijke horizon vertoonden. Dat probeerde hij af 
te zwakken door mijn competentie om zoiets te zien in twijfel te trekken. Ik 
deed er een schepje bovenop en gaf als mijn mening dat de jonge bankiers en 
handelaars die ik in werkgroepen had ontmoet, gevangen leken in het alles-
overheersende adagium van money-making. Toen hij daar op wilde reageren 
sneed ik hem de pas af door mijn antwoord weer te geven op een vraag die me 
daar gesteld was, waarop ik voorstelde dat de grote geldgraaiers hun imago 
zouden kunnen oppoetsen door meer aan liefdadigheid te doen en bij rampen 
meteen een paar miljard ter beschikking te stellen. 

‘Maar daar gaat het toch niet om?’ vroeg hij, glimlachend bijtend in het aas. 
‘Dat is wel een heel, eh, naïeve aanbeveling. Ik neem aan dat u daarvoor niet 
was uitgenodigd.’

‘Er zijn er die verontrust zijn, mr Brown. Ze willen liever niet opvallen, en 
zeker niet met handelswijzen die maatschappelijk grote weerstanden oproe-
pen. Vergeet niet dat misstanden direct wereldwijd verspreid worden via in-
ternet. Denk aan Wikileaks, Panama Papers. Dat was tien jaar geleden nog 
niet zo prominent aan de hand.’

‘Mr Fonck, ik hoop niet dat uw veelbelovende artikelenreeks met een der-
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gelijke sisser zal aflopen.’
‘U kunt gerust zijn, er zijn een paar zeer constructieve voorstellen gedaan.’
‘Door u? Of kwamen die gewoon uit de eigen gelederen?’
Ik keek hem guitig aan. ‘Ik denk dat u het antwoord wel weet. Anders zat ik 

hier niet.’
‘Kunt u enigszins een richting aangeven waarin we kunnen denken?’
Ik aarzelde. Dit had ik helemaal van tevoren bedacht en besproken met 

Mireille, die zich achter de twee camera’s zat te verbijten.
‘U weet dat mij tijdens het congres is gevraagd om een nieuw paradigma te 

ontwerpen.’ Zo, het woord was gevallen.
‘Is paradigma niet een groot woord voor uw inbreng?’
Daar had ik op gerekend. ‘Dat vond ik ook, toen ik doorkreeg dat ik was 

ontboden als de goochelaar met een konijn in zijn hoed. Ik was in alle on-
schuld naar Basel gekomen met de opdracht van mijn hoofdredacteur om 
verslag doen van een congres van bankiers. Voor ik het wist stond ik in mijn 
eentje op het podium mijn zienswijze te verkondigen tegenover een zaal vol 
sceptici.’

‘Ik heb uit uw eerste artikelen begrepen dat u vindt dat u het er niet slecht 
vanaf heeft gebracht. Is dat niet gevaarlijk, om over jezelf te schrijven?’

‘Zeker, dat was aanvankelijk een probleem, omdat ik alleen mijzelf als bron 
kon gebruiken. Andere mochten niet genoemd worden, niemand mocht met 
naam en toenaam geciteerd worden.’

‘Hoe kunt u dan journalistiek bedrijven?’
‘Misschien stelt u dit gerust: in de culturele antropologie bestaat de onder-

zoeksmethode “participerende observatie”. Dat was mijn rol ten voeten uit 
tijdens het congres. Ik was deel van het congres, van het wordingsproces, en 
daar doe ik nu verslag van. Ik was de enige journalist bij alle bijeenkomsten. 
Het was wat je noemt een “inside job.”’

‘U blijft erbij om uw inbreng een nieuw paradigma te noemen?’
‘Ik heb nog niets genoemd, mr Brown. Ik vertelde alleen wat mij is gevraagd. 

Een paradigma is niet iets dat een enkele persoon in een paar dagen uit zijn 
hoed tovert. Het is een proces, waar veel denkers zich over dienen te buigen. 
Waar…’ Hij wilde me onderbreken, maar ik hief mijn hand gebiedend op. Dat 
werkte zowaar. ‘Waar ik een voorzet voor heb gegeven is een paradigmaver-
schuiving.’

‘Wat moet ik daar onder verstaan, mr Fonck? Het lijkt me meer een kwestie 
van woordkeus dan dat het een wezenlijk verschil uitmaakt met uw poging uw 
inbreng een “nieuw paradigma” te noemen.’

Ik keek hem glimlachend aan. ‘Nu doet u het weer, mr Brown. Ik doe niets 
meer of minder dan een verslag te geven van een aan mij gestelde vraag voor 



204

een nieuw paradigma.’
‘In uw eerste artikel vangt u in de inleiding al aan met de term paradigma. 

Daar wil ik natuurlijk meer van weten, waarom u dat doet.’
‘Ik ben niet degene die dat woord in eerste instantie op tafel heeft gebracht…’
‘Zo komt het wel over in uw artikel.’
‘Kennelijk werkt het goed als blikvanger.’
‘Neem me niet kwalijk, mr Fonck, trekt u daarmee niet een ietwat te grote 

broek aan?’
Oei, hij werd gemeen. Ik besloot tot Spiegelogie: beamen en ombuigen. Me 

verdedigen zou fnuikend zijn, dan had ik verloren.
‘Ik moet u zeggen dat ik daar de hele tijd mee geworsteld heb, mr Brown. Ik 

ben journalist. Normaal stel ik de vragen. Nee, laat me het antwoord op uw 
vraag helemaal geven. Op bijeenkomsten tijdens het congres werd ik voort-
durend uitgedaagd om mijn mening, mijn ideeën te spuien, op straffe van 
uitsluiting. Het was erop of eronder. Ik moet toegeven, toen ik over de eerste 
schrik heen was heb ik me met een zeker plezier gepositioneerd. De reacties 
waren verbluffend, zoals uit de volgende artikelen zal blijken. Misschien is het 
een grote broek, zoals u zegt. Maar wel een interessante.’

‘We zien de volgende delen van de reeks met spanning tegemoet, mr Fonck. 
Mijn dank voor uw komst naar Londen.’ Hij stond op, ik ook, en we gaven 
elkaar de hand. 

‘Cut,’ zei de regisseuse.
Enkele toeschouwers applaudisseerden, waaronder Mireille.
Brown en ik werden afgeschminkt, overal werden onderkoelde dan wel op-

gewonden dingen uitgewisseld, de helft van de aanwezigen was in zijn of haar 
smartphone aan het praten of met duimen aan het betikkelen. Ik was vreemd 
uitgeput. Tijdens het gesprek had ik me op mijn gemak gevoeld, alert maar ‘at 
ease’. Nu eiste de reis, de spanning, de camera’s, de lichten en vooral de typisch 
Engelse, arrogante opstelling van de interviewer zijn tol. God, wat verlangde 
ik op zo’n moment terug naar het absurde Monty Python’s Flying Circus.

Gelukkig werd ons een lunch aangeboden in een etablissement aan de over-
kant. Daar knapte ik van op. Mireille was druk aan het netwerken. Ze had van 
Marc mandaat gekregen om mijn artikelen te verkopen en daar was ze, zo te 
zien, druk mee bezig. Ik onderhield me, een beetje oppervlakkig, met enkele 
redacteuren van de Financial aan mijn tafel. Het was een beetje ‘small talk and 
gossip’, maar wel hilarisch en het gaf een kijkje in de keuken. Ik voelde onder de 
grappen en anekdotes een zeker ontzag voor me.

‘Mr Fonck, mag ik even bij u komen zitten?’ Een donkerharige vrouw van 
een jaar of vijftig kreeg een stoel van een toeschietende ober en de anderen 
schikten een beetje in.
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‘Mijn naam is Yvette Lavoisière.’
‘Enchanté.’ Ik was opgestaan en we schudden handen.
‘Messieurs.’ Ze knikte naar mijn tafelgenoten, die haar schenen te kennen 

en ging zitten.
In rap Frans vertelde ze dat ze uitgever was bij een in Canada gevestigde 

wetenschappelijke uitgeverij en geïnteresseerd in een Engelstalige uitwerking 
van mijn artikelen tot een boek. Het zou tegelijk ook in het Frans, Duits en 
Nederlands verschijnen.

‘Ik ben onder de indruk van de wijze waarop u zich in het interview geweerd 
heeft, mr Fonck,’ vervolgde ze in accentloos Engels. ‘Mr Brown heeft heel wat 
ballonnen doorgeprikt en reputaties van brave journalisten en wetenschap-
pers schade toegebracht.’

‘Dank u. Ik was goed voorbereid.’
‘Toch, u bleef stevig in uw schoenen staan.’
‘Kunt u meer zeggen over wat u van mij verwacht?’ vroeg ik in het Frans.
‘U vraagt niet wat wij te bieden hebben?’
‘Die onderhandelingen laat ik over aan mijn secretaris. Ze is momenteel 

belast met onderzoek in Basel.’
‘Hoe snel kunt u een boek schrijven van ca 80.000 woorden?’
‘Zoveel heb ik niet nodig.’
‘Dat is wat wij voor ogen hebben.’
‘Hm. Wat zou u dan zeggen van een of twee co-auteurs? Een polemiekach-

tige opzet? Hoor en wederhoor? Ik ben journalist, geen auteur.’
Daar had ik natuurlijk al veel eerder over nagedacht. Ik had zelfs laten door-

schemeren aan Anton dat ik zoiets aan hem zou kunnen voorstellen.
‘Heeft u iemand in gedachten?’
‘Ja. Een Nederlander en een Amerikaan.’ (George?). ‘Ik noem nog geen na-

men, het idee is zojuist bij me opgekomen.’
‘Hm, ik zal er over nadenken. Kunt u een synopsis maken?’
‘Zeker. Mijn agenda is nogal vol, maar ik denk dat ik over een dag of vier, vijf 

voldoende weet. Waar kan mijn secretaris u bereiken?’
Ze gaf me haar kaartje.
‘Ik heb alleen maar een kaartje van de krant.’
‘Geeft niet, ik heb al uw gegevens.’ Ze tikte op haar smartphone. ‘Zodra ik 

uw synopsis heb gelezen kunt u een voorschot tegemoet zien.’
Ze stond op, wierp stralende glimlachjes in het rond en schoof aan tafel bij 

een ander gezelschap.
‘Dat is snelle business!’ kon een van mijn tafelgenoten niet helpen op te mer-

ken. ‘Was het uw eerste aanbieding?’
Ik begreep de vraag. Er konden meer aanbiedingen volgen die lucratiever 
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zouden worden naarmate de concurrentie toenam. 
‘Ik ben bekend met haar uitgeverij. Ik ben blij dat zij mij benaderd heeft, 

anders had ik het gedaan.’
‘I see,’ was het enige commentaar.
Ik was opgewonden door de aanbieding: ik zou Margarite nu zelf kunnen be-

talen, wat ons beiden onafhankelijker maakte ten opzichte van de krant.
Mireille kwam met een brede glimlach naar me toe. ‘Je was keigoed, Jo-

nathan. Ik heb je artikelen goed kunnen verkopen.’
‘Heb je wel gegeten?’
‘Een beetje. Luister, we kunnen over een uur terug naar Brussel. Ik wil daar 

nog iemand spreken. Wat zou je zeggen van een vroeg diner daar? Ik ken er 
een schattig restaurantje, het oudste etablissement van Brussel.’

‘Lijkt me een goed idee. Eh…’ Ik keek om me heen.
‘Zoek je nog iemand?’
‘Nee… ik heb het idee dat iemand mij nog wil spreken.’
‘Oké, blijf gewoon zitten en drink nog een glas. Ik bestel vast een taxi en haal 

je over 20 minuten op.’
Ik pakte mijn tablet en stopte de usb stick erin die Mireille me had toegescho-

ven. Tot mijn verrassing bevatte het de ruwe opname van het interview vanuit 
het gezichtspunt van de camera die ons beiden in beeld had gehouden. Ik vond 
mezelf er nogal pedant uit naar voren komen. Ik kon me voorstellen dat Brown 
zich had geërgerd aan mijn zelfgenoegzame houding.

Mireille dook op met een grijsbebaarde man. ‘Jonathan! We hebben nog een 
paar minuten. Deze man is schrijver van economische verhandelingen, heeft 
op uitnodiging van de Financial je interview live gezien en wil graag met je 
praten. Dat doen we dus in de taxi.’

Met Mireille achterstevoren op de bijrijderstoel reden we naar het St Pan-
cras. De man, een Amerikaanse wetenschapper, was getroffen, zo verklaarde 
hij, doordat de topmensen van de bankwereld het zelf over een paradigmaver-
andering gehad zouden hebben. Hij had met al zijn boeken, artikelen en net-
werk de bankwereld als een monoliet tegenover zich gevonden. En nu komt 
een onbekende Hollandse journalist, althans hij had nog nooit eerder van me 
gehoord of iets van me gelezen, met een verslag van wat wel een beginselen-
strijd in de haute finance genoemd kon worden.

We waren veel te snel bij het station. Mireille maakte razendsnel een af-
spraak met de man over een paar dagen in Frankfurt, waar hij een conferentie 
zou bezoeken. We moesten ons haasten en waren de laatsten door de bagage-
controle. Achter ons sloten de deuren van de trein zich en we reden al toen we 
onze plaatsen bereikten.

‘Zo!’ pufte Mireille. Ze zag er stralend uit, helemaal niet moe. ‘Dat was een 
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welbestede dag en die is nog niet eens om. In Brussel heb ik met een vriendin 
afgesproken die secretaresse is van een hotshot bij Financiën. Meestal levert 
dat wel enige leuke anekdoten op. Waar jij natuurlijk niets over mag schrijven.’

Ik grinnikte. ‘Informatie over wie met wie praat en wie met wie niet, is al een 
hele voorzet. Laat staan als we iets opvangen van promotieplannen of vertrek-
plannen naar andere bazen.’

‘Dacht ik. Nu even stil, ik moet Marc verslag doen. Je interview heeft hij al, 
met de concept contracten voor plaatsingen.’

In Brussel moest ze me wakker maken, zo zwaar in slaap was ik.
Een taxi zette ons af op een non-descript pleintje. In ’t Spinnekopke was 

inderdaad ooit een 16e eeuwse herberg geweest toen deze zessprong nog uit 
landwegen bestond. De straat lag intussen bijna een meter hoger dan de drem-
pel van het etablissement. Tot mijn verrassing werden we in Vlaams Brussels 
aangesproken. We kregen een krap tafeltje in de piepkleine vertrekken. Al die 
tijd was Mireille aan het bellen en mailen en sms’en.

Dat had in ieder geval tot gevolg dat niet veel later haar vriendin binnen-
kwam. Een prachtige, Spaanse vrouw, welgevormd en met vonkjes in haar 
ogen. Tot mijn niet geringe verbazing begonnen de twee in sappig Brussels 
te kleppen. Ik verstond er vrijwel niets van. Dus Mireille was een Vlaamse 
Brusselse!

Ik volstond met het eten van het aangebodene, dat smakelijk was maar niet 
verfijnd. Echt herbergeten. We sloten af met ‘Koekebak mi appel’ een heerlijke 
crêpe met appel en stroop, en voortreffelijke koffie.

‘Manuela heeft je artikelen gelezen en uitgeknipt voor de hogere regionen 
waar ze voor werkt. Er heerst enige commotie, zegt ze…’

‘Ja Jonathan, vergeving dat we in ons moedertaal klapten, we hadden elkaar 
zoveel te vertellen. Mireille hier heeft me verslag gedaan van jullie reis naar 
Londen. Ik zal extra opletten de komende dagen wat je interview doet als het 
vanavond wordt uitgezonden.’

‘Ik ben benieuwd,’ zei ik opgeruimd. ‘Er zijn heel wat vogels op de wieken 
gegaan, zo te zeggen.’

‘Wat bedoel je? Ik ken de uitdrukking niet.’
‘Een andere manier van zeggen is: iemand heeft een knuppel in het hoen-

derhok gegooid en elke kip is aan het kakelen.’
‘Ik zal erop letten en Mireille verwittigen als er iets speciaals gebeurt.’

Het was nog niet eens laat toen we in Amsterdam aankwamen. Wat een dag! 
Mijn auto stond in de parkeergarage en we namen op het perron afscheid. 
Marc was toch naar huis gegaan.

‘Het was een mooie dag, Jonathan.’ Ze gaf me een kus. ‘Ik zie je morgenoch-
tend weer?’
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3  Het zomerhuis – Amsterdam v.v.

Thuis verbleekte alle opwinding, alle uitzonderlijkheid. Midden in het nachte-
lijke, nuchtere duinlandschap verloor het drukke mensengedoe veel van zijn 
betekenis. Het enige dat beklijfde was de koekebak mi appel.

Ik sliep die nacht slecht. Zoveel indrukken, zoveel woorden, blikken en li-
chaamstaal moesten geduid worden, dat het kermis in mijn hoofd was. 

’s Ochtends Margarite gebeld, kreeg haar voice mail, waar ik alleen maar 
‘Kus, Jonathan,’ in fluisterde.

De volgende dag was meneer de topjournalist Fonck om 10 uur fysiek aan-
wezig op de redactie, maar zo brak dat er niets uit zijn vingertoppen wilde 
vloeien. Vandamme was er niet en Mireille… Het kostte moeite om me te 
bedwingen haar op te zoeken.

Tegen de middag nodigden een paar collega’s me uit mee te gaan lunchen, 
hetgeen voor een deel in vloeibare vorm gebeurde. De namiddag kon ik daar-
door besteden aan research en redactie van de Engelse vertaling van deel drie.

Op weg naar huis deed ik uitgebreid boodschappen. Om alleen een pak 
crackers en een pot pindakaas als voorraad in huis te hebben was wel erg ar-
moedig. Wijn hield me die avond op de been. Uiteindelijk rolde ik verdoofd 
in bed en lag daar in een halve coma, tot mijn volle blaas en een schroeiende 
dorst me uit bed deden krabbelen. Het monosodiumglutamaat in de pizza na-
tuurlijk. Buiten plassen in het maanlicht. Het stille, zwart-witte duinlandschap 
omhulde me troostend. Gerustgesteld ging ik na een kop thee weer slapen. 

Het was zaterdag, een betere dag om thuis te blijven was er niet. De ochtend 
vergleed in rondkeutelen tot mijn zonen belden, of ze konden komen. Tot mijn 
onuitsprekelijke vreugde. Op mijn aanstichten namen ze allerlei barbecue spul-
len mee en een krat bier. Het ging die avond allemaal op.

De volgende middag maakten we een lange strandwandeling. Ik vertelde 
van mijn avonturen in Basel, waarbij de hartstochtelijke passages met Esther 
en Margarite wijselijk achterwege bleven. Ze hadden mijn interview bij de 
Financial niet gezien.

‘Ik verdien nu genoeg om beide hypotheken te betalen en jullie studies te 
betalen, in ieder geval gedeeltelijk. Ik weet niet wat die kosten.’

‘Je bent echt iets in de wereld aan het veranderen, niet?’ merkte Lodi bewon-
derend op. ‘Hoe was dat, tussen al die magnaten?’

‘Heel wisselend, heel verwarrend. In het begin was ik ten einde raad, het 
gevoel op een glijbaan te zitten die de verkeerde kant opging.’

‘Dus toch gevoel,’ zei Vic gekscherend.
Onzekerheid vloog me aan. ‘Wat bedoel je?’
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‘Het lijkt nog steeds op mindfucken, pa. Allemaal bedenksels. Je hangt voort-
durend de objectieve journalist uit, zelfs als je met ons praat.’

‘Wat... wat moet ik dan?’
‘Wat vínd je ervan? Waar sta je als persoon? Ik heb heus wel begrepen dat 

je de macht van de onzichtbare elite niet juist vindt en tegenwicht probeert 
te vinden tegen de machtconcentratie. Ik heb een paar van je artikelen op de 
interneteditie van je krant zitten lezen. Doorwrocht, koel en zakelijk. Maar 
nergens... iets van een mens...’ Hij haalde zijn schouders met een ruk op en 
liep verward naar buiten.

‘Wat bedoelt Vic toch, Lodi?’
‘Je bent onze vader en Eveline is onze moeder. Maar de laatste jaren, eigen-

lijk vanaf dat Vic naar de havo ging... We kregen ons natje en droogje en af en 
toe een geïnteresseerd gesprek, vakanties en zo, maar moesten zelf ons leven 
inrichten. Je weet eigenlijk niets essentieels van ons. Dat is wat Vic bedoelt.’

‘Beleef jij dat ook zo?’
‘Ik lijk meer op jou, ik kijk het meer aan. Maar zonder Vic zou ik nu waar-

schijnlijk een junkie zijn.’
‘Zo erg?’
‘Yes daddy. Vic was er altijd voor me. En ik kon hem weer helpen met zijn 

huiswerk. We zijn een goed team.’
Dat was veel om over na te denken. Zat ik teveel in mijn hoofd? Dan was 

nadenken niet de juiste instelling. Maar voelen? Wat bedoelde Vic toch?
Ze waren, ondanks de tegenwind, helemaal met hun mountainbikes geko-

men, Vic met een eenwielig aanhangertje waarmee hij met zijn vriendin, die 
ik pas één keer had ontmoet, op fietsvakantie zou gaan. Nu praktisch voor het 
vervoer van de bierkrat. Ik zwaaide hen uit toen ze het schelpenpad terug naar 
huis namen en belde Eveline dat ze onderweg waren. Ze was blij dat ik eraan 
gedacht had om het haar te melden. Het ging goed met haar, het werk was 
leuk en met mijn alimentatie erbij kon ze goed rondkomen. Ze had ook naar 
mijn interview gekeken en er niet veel van begrepen. 

Het contact met de elementen en met de jongens gaf perspectief aan de ge-
beurtenissen waar ik beroepsmatig mee moest zien rond te komen. Perspec-
tief betekende relativering van dat gedoe, het voorzag in referenties met het 
dagelijkse leven van de middengroep. Werk, huis, opvoeding van kinderen, 
uitkomen met je geld, trouwen en scheiden, borelingen en stervelingen.

Tegen dat het ging schemeren speelde ik de opname van het uitgezonden 
interview nog eens af, deze keer om te kijken wat ze met de montage hadden 
willen bereiken. Het was heel subtiel: ze hadden meerdere keren een stukje 
van mijn antwoord weten af te kappen zonder dat het op afkappen leek. Het 
gaf de schijn of Brown op punten had gewonnen en me neer had gezet als 
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iemand die ‘een te grote broek aan wilde trekken’. 
Morgen opnemen met Mireille. Margarite gebeld, weer de voice mail.

Mijn komst op de redactie was zo vroeg dat de beveiligingsman de deur voor 
me open moest maken. De eerste uren was er in ieder geval rustig te werken.

Het ging niet zo vlot als in Basel, maar mijn vorderingen stemden me toch 
tevreden. Er was hier betere toegang tot achtergrondinformatie, waarvoor me 
twee aparte schermen ter beschikking stonden. 

Vandamme en Mireille kwamen tegelijk binnen, Marc wenkend om direct 
mee te komen. In zijn kantoor hielden we krijgsraad. Hij was laaiend over 
mijn weggesneden antwoorden in het interview, dat hij had kunnen vergelij-
ken met de ruwe opname die Mireille had versierd.

‘Het enige dat zal helpen is een tweede interview, Marc,’ zei Mireille. ‘Bij 
voorkeur met een Amerikaan.’

‘Die arrogante bastards van de City!’ brieste Marc. ‘Altijd anderen kleineren.’
‘Ik zie het als een zwaktebod,’ was mijn voorzichtige stellingname. ‘Mireil-

le, wat voor connecties hebben we in Frankfurt? Een vraaggesprek met een 
Duitse zender zou me wel zo lief zijn, mits ze het in het Engels houden. Mijn 
Duits is daar net niet genoeg voor. We hebben nog de afspraak staan met die 
Amerikaan om daar verder te praten.’

‘Ik zal kijken wat ik kan doen,’ zei ze aarzelend. Ik begreep daaruit dat ze 
nog niet wist hoe ze dat zou moeten aanpakken. Esther contacten? Ik hád het 
kaartje van Walter, haar account manager.

‘Oké,’ besliste Marc. ‘Jullie zoeken ingangen waar je die denkt te kunnen vin-
den. Ik probeer iets te regelen met Canvas, waar een neef van me werkt. Eind 
van de dag weer om de tafel. Jonathan…’

‘Deel drie is zo goed als persklaar en de Engelse versie ook. Als je dat had 
willen vragen. Deel vier is vanmiddag in draft ook zover dat je het voor een 
peer review kunt rondmailen.’

‘Mooi. Dat wilde ik horen. Heb je nog tijd over voor je column? De laatste 
keer was je geëxcuseerd omdat je in Basel zat, maar nu ben je er weer.’

‘Ja, tijd wel, ik denk zelfs dat ik wel wat weet.’
Mijn productiviteit kende geen grenzen. Er rolde een haarscherpe column 

uit over sociale financiering, dat goed paste bij de artikelenreeks. Tegen enen 
was het tijd voor de afspraak met Anton in “ons” grand café. Hij was een van 
de co-auteurs die ik op het oog had voor het boek dat Yvette Lavoisière had 
gevraagd. Nog een dag voor de synopsis.

Anton was er, met een mij onbekende jonge vrouw. Hij stelde haar enthou-
siast voor als een Amerikaanse collega van hem die onderzoek deed naar de 
Nederlandse stadsvernieuwing, die van nu en die van veertig, vijftig jaar gele-
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den. Omwille van haar spraken we Engels.
‘Emma is vooral gefascineerd door de toen legendarische staatssecretaris 

van Volkshuisvesting Schaeffer, die, gedekt door zijn minister, Gruijters, in 
korte tijd ongelooflijk veel projecten aan de gang kreeg door top-down alle 
ingediende projectvoorstellen goed te keuren. Van hem schijnt de legendari-
sche uitspraak te zijn: “Ook al bewaren ze er hun aardappels, elk huis zal een 
douche krijgen.” Die waren toen nog heel sporadisch aanwezig in arbeiders-
woningen. Werkmensen gingen zaterdag in de teil.’

‘Dus het is allemaal al een keer gebeurd?’ De geschiedenis had ons nog veel 
te leren.

‘Dat niet. Het was het begin van stadsvernieuwing in Nederland. In plaats 
van slopen en flats bouwen werden historisch waardevolle arbeiderswonin-
gen en arbeiderswijken huis voor huis, blok voor blok gerenoveerd, zonder de 
hechte sociale structuur te verbreken.’

Dat laatste was een belangrijke opmerking. Ik borg hem op in mijn geheu-
gen, voor later.

‘Wat vond je van het interview?’
Hoewel hij de ruwe opname niet had gezien, kon hij feilloos aangeven waar 

de editors me hadden afgeknepen. Zijn scherpe, analytische blik en het feit 
dat hij me goed kende, maakte dat ik hem kost wat kost als co-auteur wilde 
hebben. Hij bleek zelfs Yvette te kennen. Haar uitgeverij had ooit een boek 
uitgegeven waar hij aan had meegewerkt. 

Ik legde uit waar het volgens mij in ons boek om moest gaan en dat dat pre-
cies een staaltje van sociologie van de verandering was, zijn vakgebied. Zijn 
metgezellin bleek mateloos geïnteresseerd te zijn. Ze had in de VS onderzoek 
gedaan naar de verpaupering van vroegere middenstandswijken als gevolg 
van de kredietcrisis in 2008.

Opwinding borrelde in mij op: misschien kon zij als de tweede co-auteur 
optreden.

Terwijl we wat dronken in afwachting van ons bestelde eten, keek ze naar 
het interview op mijn tablet. 

‘Hm, wat bezielt die interviewer? Hij probeert u alleen maar belachelijk te 
maken.’ 

‘Hij vertegenwoordigt het City of London establishment, Emma. Jonathan is 
bezig met een reeks artikelen waar heel veel mensen in de financiële wereld 
vijandig tegenover staan.’

Het eten werd gebracht en we spraken verder over het leven in de VS en de 
verschillende opvattingen over goed onderzoek.

‘De krant roept. Wanneer kunnen we weer afspreken?’
Anton keek Emma aan. ‘Hoe lang kan je blijven?’
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‘Ik kan mijn retour ticket verzetten, dat is geen probleem. Alleen is mijn ho-
tel door de universiteit betaald tot morgen. Mijn toelage is niet ruim genoeg 
om dat hotel bij te boeken.’

‘Geen probleem, je kan in mijn appartementje logeren. Ik logeer zolang wel 
bij Jonathan.’

‘Mijn zomerhuis heeft drie slaapkamers. We kunnen er met ons drieën in 
bivakeren. Hebben we meteen voldoende tijd om te werken.’

We spraken af om morgen weer hier te lunchen en ’s middags naar mijn zo-
merhuis af te reizen, met voldoende eten en drinken. Anton en Emma hadden 
eerder geen gelegenheid, vanwege hun voordrachten.

Terug op de redactie waren er verschillende berichten. Mijn column was 
akkoord, Yvette had gevraagd of er al een synopsis was, Margarite had me niet 
getroffen. Ze was natuurlijk de eerste om terug te bellen. Mijn smartphone 
bleek nog in de vliegmodus te staan.

Ze klonk gejaagd en verward. Onmiddellijk schoot er een soort zorgpaniek 
door me heen.

‘Kalm maar, liefste,’ probeerde ze me gerust te stellen. ‘Met mij gaat het goed, 
ik ben alleen enkele zeer confronterende dingen op het spoor gekomen, die 
me nogal van mijn stuk brengen. Ik kan dat niet zo over de telefoon vertellen. 
Wanneer kunnen we elkaar zien?’

Ik vertelde van de verschillende afspraken die zich in Frankfurt schenen te 
concentreren.

‘Wanneer?’
‘Mireille is de afspraken aan het coördineren. Donderdag, misschien vrij-

dag. Maar eerst wordt er een synopsis van me verwacht voor een boek, onder 
andere met Anton als co-auteur.’ Dat van die Amerikaanse was nog te onzeker 
en kon beter ongenoemd blijven.

‘Je moet goed opletten wie je bij je boek betrekt, Jonathan. Niet iedereen is 
zoals die zich voordoet. Er zijn… laat ik dit zeggen: ik heb ontdekt dat enkele 
bekende figuren, die staan voor een bepaalde mening, zienswijze, paradigma-
verschuiving als je dat woord liever hoort…’ Ze lachte even. Mijn hart smolt. 
‘Waar was ik, eh, sommige bekende voorvechters worden in werkelijkheid 
betaald door de oppositie, om zo uit te drukken. Door in de hoek van com-
plotdenken te gaan zitten, trekken ze een hele anti-beweging in het ridicule en 
kunnen de boosdoeners gewoon doorgaan.’

‘Meen je dat?’
‘Ja Jonathan, helaas. Het verraad is overal in doorgedrongen. Logisch, als je 

goed nadenkt. Mensen die geen scrupules hebben, met een psychopathische 
inborst, kunnen zich als een kameleon voordoen, als je beste vriend en je later 
een mes in de rug steken. Een goedbedoelende beweging is zo makkelijk te 
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penetreren en te perverteren. Ik bedoel, die mensen denken recht en het zou 
niet in hen opkomen om alles en iedereen te verdenken van spionage.’

‘Maar… jee, dit overvalt me wel… is onze paranormale club…?’
‘Nee, met valse bedoelingen val je zo door de mand, dan word je niet eens 

uitgenodigd. Nee, dat is goed beschermd.’
‘Ik hoor er wel meer over als we weer bij elkaar zijn.’
‘Donderdag of vrijdag. Wees voorzichtig.’
‘Jij ook hè?’
‘Dag.’
‘Dag.’
Ik kon bijna twee uur ongestoord werken, tot mijn mobiel ging: Anton. 

Hij vertelde dat ze eerder klaar waren, of ze vanavond al konden komen. Dat 
klonk me als muziek in de oren. Ik gaf hem de coördinaten van het huis voor 
zijn navigatie en hing op. Emma leek op internet een onberispelijke reputatie 
te genieten. Ze was een beetje een nerd type, single en volkomen opgeslokt 
door haar werk.

Tijd om Yvette te bellen. 
Ze kon zich Anton nog herinneren en gaf aan dat ze van harte instemde met 

mijn keus voor hem als co-auteur. De Amerikaanse kende ze niet. Of we maar 
voort wilden maken met de synopsis.

Plotseling waren er even geen verplichtingen, alles was ‘im Fluss’ zoals de 
Duitsers zeiden, ‘auf die Bühne.’ Het was vier uur geweest, door de IJtunnel 
zou het vlotter gaan dan door de Coentunnel. Ik meldde mij af bij het secreta-
riaat en binnen enkele minuten was ik in mijn auto op weg. In het dorp deed 
ik boodschappen.

Het weer was omgeslagen. Noordwesten wind, klare lucht. Felle buien werden 
vanaf zee het land in geblazen. Ik hield van dat weer, alleen niet met twee volle 
boodschappentassen over een natgeregend pad van mul zand.

Een sms-je naar Anton dat ik thuis was en zou wachten met de wijn.
Die belofte was niet te houden, de witte wijn smeekte erom hem te proeven. 

Na een half uurtje aanpoten waren de twee logeerkamers gestofzuigd en de 
bedden opgemaakt.

Het eten was bijna klaar toen Anton fluitend hun komst aankondigde. Zij 
hadden geluk. Het was net even droog en het pad was intussen zo doorweekt 
dat het stevig was geworden.

Na het vrij stereotiepe Hollandse eten, het enige waartoe ik in staat was, 
gingen we bij de koffie plannen maken. Emma vond het een eer om mee te 
mogen doen. Ze bleek zelf plannen gehad te hebben om haar inmiddels ge-
publiceerde onderzoek uit te werken tot een boek, maar het was er tot nu 
toe niet van gekomen. Ze wilde dolgraag het manuscript omwerken tot een 
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aantal hoofdstukken. Anton had ideeën genoeg voor een wetenschappelijke 
benadering van de paradigmaverschuiving in de geldwereld, gezien volgens 
het begrippenkader van de sociologie van de verandering.

Tijdens het opstellen van de synopsis trof het me hoe eenzijdig het er uit zou 
gaan zien als we slechts drie invalshoeken zouden gebruiken.

‘Wat zou je er dan nog meer bij willen hebben?’ vroeg Anton.
‘In welke levensgebieden speelt “het kapitaal” een vuile rol? We hebben nu 

als enige voorbeeld sociale woningbouw en -bezit. Ook omdat ik dat genoemd 
heb in verband met de “slechte hypotheken” crisis in 2008 en de optie voor 
een verlengde rendementshorizon van sociale banken. Wat kunnen we er nog 
meer bij halen?’

‘De houdgreep waarin Griekenland werd genomen?’
‘Hm, zou kunnen. Is ehter niet meer actueel. Wapenhandel, mensenhandel, 

farmacie, landbouw, mijnbouw…?’
‘Goud?’
‘Dat is een idee. Daar kan ik een collega over porren. Frans Doedijns heeft 

er veel onderzoek naar gedaan.’
‘Telecom? Big data? 5G?’
‘Ik weet niet… De hoofdstukken moeten ondersteunend zijn voor de para-

digmaverschuiving die voorgesteld wordt.’ 
‘Als ik het goed begrepen heb, mr Fonck…’
‘Als ik jou Emma mag noemen, dan mag jij me Jonathan noemen.’
‘Graag. Jonathan, jouw voorstel behelst, in het kort, dat voor sociale eh, acti-

viteiten, social banking in het leven wordt geroepen met een rendementshori-
zon van 20 tot 30 jaar. Is dat correct?’

‘Dat is wel heel beknopt, maar het is correct.’
‘Het bijzondere is dat toen de crisis in najaar 2008 uitbrak, er daadwerkelijk 

pogingen zijn gedaan om de “slechte hypotheken” bij een aparte staatsbank 
onder te brengen en betalingsregelingen te treffen. De regering Bush heeft dat 
geweigerd en Obama heeft er ook niets aan gedaan. Mijn onderzoek laat zien 
hoeveel kapitaal er is vernietigd.’

‘Heb je ook onderzoek gedaan naar de sociologische en antropologische im-
pact?’

‘Dat is het gedeelte dat nog niet gepubliceerd is. Mijn supervisor…’
‘Is een eikel,’ vulde Anton aan. ‘Emma wordt onbehoorlijk gedwarsboomd.’
‘Hm, dat maakt het dubbel interessant… Anton, kan jij het supervisorschap 

overnemen?’
‘Dat proces is al gaande. Het duurt nog even.’
‘Hm, dan kunnen we daar in de synopsis beter over zwijgen. De luxe om een 

uitgever te hebben voor een boek dat nog geschreven moet worden moeten 
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we niet gaan bederven met onzekerheden.’
‘Als je er problemen mee verwacht, wil ik me best terugtrekken,’ zei Emma 

op vlakke toon.
‘Welnee! Het zal juist inslaan als een bom. Het is precies de onderbouwing die 

mijn voorstellen nodig hebben. Anton, had je dit van tevoren bedacht?’
Hij grijnsde. ‘Zeker.’
‘Oké. We hebben de behoefte aan een paradigmaverschuiving, de sociologi-

sche kant, goud, huisvesting. Wat ontbreekt er nog?’
‘Maak de synopsis niet te breed. Daar raken uitgevers vreselijk van in de 

war. Gaande het schrijven komen we vanzelf op de hiaten.’
‘Oké, dan werk ik dit verder uit.’
‘Emma en ik wassen wel af. Ga jij maar aan het werk.’
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4  Zomerhuis II – dichterbij

De synopsis was snel geschreven. Maar al tijdens het opstellen bekroop me 
opnieuw het gevoel dat het allerbelangrijkste nog onzichtbaar bleef.

‘Ik ga even lopen,’ kondigde ik aan. ‘Iets uitpuzzelen.’
Op het strand woei mijn brein schoon. Het kwam als vanzelf boven dat de 

uitnodiging om naar Davos te komen op het dieptepunt van de besprekingen 
was gekomen. Op een tijdstip dat een heel gezelschap paranormaal begaafden 
bij elkaar was! Die synchroniciteit was de sleutel. Hoe kon manifest worden in 
het boek dat die dag een tipping point, een kantelmoment was? Hetgeen ver-
gaande gevolgen zou hebben voor de wereld, daar was ik van overtuigd. Mits 
het op de juiste manier uitgewerkt zou worden. En daar wrong de schoen. 
Daar dreigde ik de mist in te gaan.

Maar er kon, er mocht niets van op papier komen. Noch in een artikel, noch 
in het boek. Hoe kon dan die doorbraak, want zo moest je het noemen, de 
betekenis krijgen die het verdiende?

Het hoefde niet benoemd te worden. De beschrijving hoefde alleen maar te 
bevatten hoe de massieve tegenwerking het opeens begaf. Hoe de juiste woor-
den gesproken werden in gesprekken met de juiste mensen. Dat zou genoeg 
moeten zijn om de lezers het idee te geven dat er achter de schermen een strijd 
beslist was.

Het gebeurde dankzij Esther.
Was zij ook een ingewijde?
Nu het, bij wijze van spreken, hardop in mijn gedachten circuleerde, kwam 

het me niet zo vreemd voor.
Dan was Esther al veel langer een ‘mol’!
Haar opvoeders moeten het hebben geweten. Margarite had zoveel schade 

aan haar psyche gezien. Ze hebben vast geprobeerd om haar gave onwerk-
zaam te maken, te wissen. Terwijl die niet in het brein zit, noch in de psyche. 
Och lieve Esther, wat hebben ze met je gedaan? 

Ik kwam er niet uit en keerde terug op mijn schreden. Letterlijk: ik volgde in 
het halfduister mijn voetafdrukken in het vochtige zand. 
‘En, heeft het geholpen?’ vroeg Anton. Hij zat met Emma wijn te drinken bij 
het licht van een stormlantaarn.

‘Er is me veel duidelijk geworden,’ begon ik aarzelend. ‘Alleen nog niet hoe 
dat in het geheel ingeweven moet worden.’

‘Waar gaat het over?’ vroeg Emma.
‘De eerste dagen van het congres was er een in onverzettelijkheid groeiende 

tegenstand van de geldhandelaren. Ondanks mijn steeds boudere uitspra-
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ken… ijs. Ik was ten einde raad en vreesde voor een totale mislukking.’
‘Dat is idioot. Je was er toch om verslag te doen van wat er bediscussieerd 

werd?’
‘Met die opdracht was mijn reis begonnen, Emma. Tot het duidelijk werd 

dat niemand enige vernieuwing wilde, integendeel. Ze hadden er zelfs geen 
ideeën over. In arren moede begon ik te smijten met one-liners. Iemand had 
me laten komen om een konijn uit een hoed te toveren. Anton, heb jij op een 
of andere wijze een aanbeveling voor mij gedaan?’ 

Hij keek me aan met een rimpel tussen zijn wenkbrauwen.
‘Eh, nee. Niet dat ik weet.’
‘Denk na, het is belangrijk. Het hoeft niet speciaal een aanbeveling te zijn, je 

kan bijvoorbeeld lovend over mij gesproken hebben.’
‘Hm, ja, dat kan best. Ik heb het in de States wel eens over je gehad.’
‘Onlangs nog?’
‘Nu je het zegt: een paar weken geleden nog, kan ik me herinneren. Op een 

fundraising party, ik stond te praten met een beeldschone dame…’
‘Esther Blaustein?’
‘Hoe weet jij dat?’ De blik in Antons ogen toonde opperste verbazing.
‘Zij was degene die me voortdurend verder hielp tijdens dat congres.’
Het was hier en nu niet de plaats en de tijd om over onze liefdesaffaire te 

spreken. Dat mocht zelfs mijn beste vriend niet weten.
Anton keek me aan. ‘Ik begin iets te begrijpen waarom je er niet uit komt.‘
‘Er was een omslagpunt, Anton. Zo cruciaal. En het is niet mogelijk duide-

lijk te maken wat of wie dat veroorzaakt heeft.’
‘Je denkt dat zij het was?’
‘In ieder geval was ze er bij betrokken. Ze ging al direct bij het kennisma-

kingsdiner naast me zitten. Het was duidelijk dat ze me kende, al hadden we 
elkaar nog niet eerder ontmoet. In ieder geval wist ze wie ik was toen iemand 
me aan haar voorstelde...’

‘George soms?’
‘Hoe weet jij dat?’
Anton grijnsde. ‘Die fundraising party was aan de Oostkust. George was ook 

in gesprek met Miss Blaustein.’
‘Dan beginnen de verbindingen duidelijker te worden, hoe het komt dat ze 

mij wilden hebben.’
‘Wat gebeurde er verder op het congres?’
 ‘Esther heeft me een paar keer uitgenodigd voor een privégesprek en ze was 

aanwezig bij het laatste werkdiner. Ze had er bij een aantal bankiers op aange-
drongen nog een keer met me te spreken.’

‘Ik begrijp iets niet,’ kwam Emma’s stem uit het halfduister. ‘Er is een congres 
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in Basel van internationale bankiers en beleggers over een nieuw paradigma 
en alle aanwezigen zijn er op tegen. Dat strookt toch niet?’

‘Daar zeg je wat,’ zei Anton bedachtzaam.
‘Dat zou nog te verklaren zijn. Ik heb ontmoetingen gehad met enkele dui-

delijke voorstanders. Bescheiden senior bankiers, die welwillendheid toon-
den, maar zich niet wilden bekeren tot een standpunt. Daarnaast waren er vrij 
veel twijfelaars. De meesten hielden hun mond, enkelen waren nieuwsgierig.

‘Je wilt zeggen dat het congres is georganiseerd door voorstanders?’
‘Dat kan niet anders.’
‘Maar waarom waren er dan zoveel tegenstanders?’ vroeg Emma. ‘Ik bedoel, 

ik ga echt niet naar een congres over een onderwerp waar ik niets mee heb.’
‘Ze waren door hun organisaties gestuurd. Dat hebben ze zelfs in mijn ge-

zicht verklaard.’
‘Wacht eens even!’ riep Anton uit. ‘We denken teveel als wetenschappers, 

Emma! Hier moet politiek gedacht worden.’
‘Dat is niks voor mij,’ sputterde ze tegen.
‘Hoe kan je dan onderzoek doen?’ vroeg ik verbaasd. ‘Besluiten, of ze nu 

door de overheid of de banken worden genomen, komen altijd in een politiek 
proces tot stand.’

‘Ja, ik kan wel analyseren!’ riep ze fel.
‘Oké, oké, voel je niet beledigd. Anton, je was iets aan het zeggen.’
‘Vermoedelijk komt de weerstand vooral uit de hoek van de geldhandel, 

klopt dat met jouw waarneming?’
‘Dat was heel duidelijk.’
‘Zou het kunnen dat die zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de harde 

lijn hebben gestuurd om elk voorstel tot verandering af te schieten?’
‘Dat was ook mijn eerste idee.’
‘Wat heeft je van mening doen veranderen?’ vroeg Emma.
‘Een gevoel dat iets niet klopte.’
‘Gevoel, gevoel… dat is erg onwetenschappelijk. Heb je ook feiten? Proces-

sen, protocollen, verslagen die geanalyseerd kunnen worden?’
‘Nee Emma, ik kon niet achter de schermen kijken. Er was zelfs niets dat 

duidde op een organiserende instelling, een agenda. Het ging allemaal met 
persoonlijke uitnodigingen, via briefjes.’

‘Briefjes? Met de post?’ Een hik. ‘Sorry.’
‘Koerier. De veiligste manier als je ervan uitgaat dat op internet door elke 

hacker, geheime dienst of provider meegekeken kan worden.’
‘Briefjes, dat is wel heel antiek,’ mopperde ze. ‘Je hebt niets, een inschrijving, 

bevestiging, programma of iets dergelijks? Briefhoofden?’
‘Ongeloofwaardig, niet?’
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‘Was er dan wel een congres?’
‘Dat is een goede vraag. Aan een kant wel, want er waren nogal wat hotshots 

verzameld, er was een plenaire opening, er waren werkgroepen. Aan de an-
dere kant niet: er was geen programma, geen lijst van deelnemers of sprekers, 
geen adres.’

‘Weird,’ vond Emma. Hik. ‘Sorry.’
Anton stond op en ging naar binnen, wij volgden.
‘Nee, laat het licht nog even uit. De stormlantaarn is genoeg.’
Gehoorzaam liet ik mijn hand weer zakken.
‘Jonathan, ik heb al een tijdje het idee dat de hele charade is opgezet als een 

theatervoorstelling.’
‘Zo kwam het bij mij wel over, ja.’
‘Een enorme gok van degenen die dit hebben bedacht. Wanneer hoorde je 

dat je er naartoe uitgezonden zou worden?’
‘Nog geen uur na ons laatste gesprek. Ik was net de dag ervoor ontslagen.’
‘Toen pas. Hm. Om al die lui een paar dagen later in Basel te krijgen hebben 

ze dat begin dit jaar al moeten organiseren. Ik bedoel, hotshots hebben een 
langetermijn agenda.’

‘Ik begrijp er niets van,’ verklaarde Emma. Ze dronk haar glas leeg en vulde 
het meteen weer. Ik kon dat beeld nog een paar keer uit mijn geheugen op-
diepen. Ze moest ondertussen behoorlijk tipsy zijn. ‘Ik bedoel, was er een 
congres of niet?’

‘De samenkomst was er,’ beaamde ik. ‘Of je dat een congres mag noemen… 
daar moeten we voorzichtig mee zijn. Zelf hadden de mensen het wel over 
“het congres”.’

‘Je bent natuurlijk helemaal niet toegelaten op het echte congres,’ mopperde 
ze. ‘Je denkt misschien dat je het middelpunt was, maar je was gewoon de 
joker in de zijlijn. Je hebt er niets van begrepen.’

Anton en ik zwegen stil. Het orakel had gesproken. Zo was het natuurlijk 
geweest. Het congres had ongetwijfeld in het gebouw van de BIS plaatsgevon-
den, en daar kregen buitenstaanders geen toegang.

Emma probeerde op te staan. Om erger te voorkomen schoot ik toe om haar 
overeind te houden. Ze leunde vol tegen me aan, mijn been tussen de hare om 
ons evenwicht te bewaren. Ik kon de contouren van haar lichaam uittekenen.

‘Breng haar maar naar bed,’ bromde Anton. ‘Ik moet hier nog even over 
nadenken.’

Op de gang giechelde ze, sloeg haar armen om mijn nek en vlijde zich nog 
vollediger tegen me aan. Ze schokte in een luide hik. Weg beeld van de trouwe 
nerd. In ieder geval als ze dronken was. Dan was ze meer als een willige con-
cubine.
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‘Pee,’ mompelde ze. Ze begon haar jurk al op te schorten toen ik de deur van 
het toilet open deed. Ik moest haar op de wc vasthouden. Ze was compleet be-
schonken. Toen het gesis en geklater bedaarde, leek ze te slapen. Ik wist hoe het 
hoorde en maakte haar droog met een opgevouwen wc-papiertje. Het broekje 
en de panty trok ik maar verder uit. Ik sjorde haar omhoog en sleepte haar min 
of meer naar haar kamertje. Wat nu? Ze lag me, half op het bed, aan te kijken. 
Het leek me geen pretje om in haar kleren te slapen en trok haar jurk over haar 
hoofd. Ze liet het toe en was niet zo zwaar als iemand die echt lam is. Ze was 
best mooi, realiseerde ik me. Hemdje uit, bh los. Kleine, meisjesachtige borsten 
met minitepeltjes. Weer die armen om mijn nek. Haar vochtige, weke mond op 
de mijne.

Een hik. Als ze maar niet ging overgeven…
‘Hmmm,’ kreunde ze verzaligd en krulde zich op onder het dekbed, dat ik 

over haar heen trok. ‘You’re the sweetest granny,’ hoorde ik haar murmelen. 
Nog een hik, toen sliep ze.

‘Zo, ze slaapt,’ verkondigde ik neutraal bij het binnenkomen van de kamer. 
‘Is ze vaker zo onmatig met witte wijn? Daar kan je snel behoorlijk dronken 
van worden.’

‘Geen idee, Jonathan. Ik maak haar vanavond ook voor het eerst mee in 
privé. Dacht dat ze alleen maar kruidenthee dronk.’

‘Hm. Interessant, zo’n dubbele persoonlijkheid. Maar wat vond je van haar 
laatste opmerking?’

‘Ze zou de spijker wel eens op zijn kop hebben kunnen slaan. Je bent telkens 
door middel van briefjes uitgenodigd voor besloten bijeenkomsten waar je 
aanwezigheid verlangd werd. Van de rest van het congres diende jij niets ge-
waar te worden. Ik begrijp uit je verwarring dat er niet ook maar één opmer-
king is gemaakt die zou kunnen refereren aan een congres dat elders plaats 
zou vinden.’

‘Zelfs niet door Esther. Dat bevreemde me nog het meest. Maar het beeld 
klopt wel: ik was alleen uitgenodigd voor onderonsjes, na het introductie di-
ner en de werkgroep bijeenkomst. En Emma had het door.’

‘Ze is buitengewoon intelligent.’
Ik lachte opgelucht. ‘Met haar analysetalent erbij kunnen we een hoop op het 

oog onbegrijpelijke gebeurtenissen en uitspraken in een kader plaatsen.’
‘Wil je uitgever dat wel?’ 
‘Wat bedoel je?’
‘Lang niet alles wat we te weten komen kunnen we publiceren. Met name 

om onze persoonlijke veiligheid niet in gevaar te brengen.’
Mijn aanvankelijke vrolijkheid verdween onmiddellijk.
‘Je bedoelt dat we het oppervlakkig moeten houden?’
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‘Dat niet. Ik wil zeggen dat we niet alles gaan vertellen wat we weten. We kun-
nen wel door laten schemeren hoe wij denken dat de vork in de steel zit.’

‘Hm. Ik ga erop broeden. Ik denk dat ik nog wat ga lezen en dan slapen.’
‘Welterusten. Is het goed als ik nog wat tv ga kijken? Er is een koptelefoon 

bij, heb ik gezien.’
‘Wel twee,’ grinnikte ik. ‘Waar die jongens van mij naar kijken, dat wil je niet 

horen.’
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5  Redactiewerk

De dag begon weer erg vroeg, het leek me het beste om te gaan wandelen. 
Antons gesnurk was door de deur heen te horen en Emma was nog in dro-
menland. Even een briefje dat ik een paar uur weg was en de deur viel achter 
me dicht. In de duinen bevloog me dat jubelende gevoel van vrijheid dat mij 
daar wel vaker verwelkomde. Het strand was zover te zien leeg. Genoeg tijd 
om naar Egmond te lopen en de bus terug te nemen.

De opmerking van Emma had me terug op de aarde gebracht.
Meneer Fonck was de joker geweest die de organisatoren van die geheime 

interne discussie hadden uitgespeeld. Ze hadden de tegenstanders van veran-
dering ermee afgetroefd. Ermee: met mij dus. Want de joker had een geheim 
wapen, wisten ze. Hoe? Dat was Esther’s inbreng natuurlijk geweest: zij moest 
op de hoogte zijn geweest van de ondersteuning die mij deelachtig was vanuit 
de Davos Kring. 

Het was op het nippertje geweest. 
Maar het spel was nog niet uitgespeeld, de kaarten lagen alleen op tafel na 

het loven en bieden. Alles hing af van de artikelen en nu dat boek. We dienden 
het spel slim uit te spelen.

Het boek moesten we in twee delen doen! Daarmee konden we de tegen-
standers of balance houden. Genoeg geven dat de voorstanders verder konden 
en te weinig om de tegenstanders een wapen in handen te geven. Hetgeen ook 
bevorderlijk zou zijn voor de veiligheid van de auteurs...

Dat het paradigma nog lang geen vorm had was op die manier te verhullen. 
Tijd genoeg en er was nu aan alle kanten hulp.

In Egmond waren de uitspanningen nog dicht. Gelukkig was er wel een 
vroege bus mijn kant op, half gevuld met slaperige mensen op weg naar hun 
werk.

Anton en Emma zaten in de serre koffie te drinken. Het was te fris voor het 
terras. Emma kleurde diep toen ze mij zag. Anton ging een latte voor me ma-
ken, zodat we even een tête à tête konden hebben.

‘Heb ik erg rare dingen gedaan?’ murmelde ze met neergeslagen ogen. 
‘Nee, Emma. Je hebt je heerlijk naar bed laten brengen.’
‘Ik, eh, ik kan het me niet goed herinneren. Heb ik mezelf uitgekleed?’
Ik schudde mijn hoofd.
‘Jij?’
Ik knikte.
‘Heb je me gekust?’ Ze was pioenrood, maar vroeg dapper door. ‘Ik meen 

me zoiets te herinneren.’
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‘Jij hebt je armen om mijn nek geslagen, mij gekust en ik kuste terug.’
‘Oh!’
‘Ik heb je daarna toegedekt en je ging helemaal tevreden slapen.’
‘Ik voel me zo opgelaten.’
‘Dat is niet nodig. Je hebt vlak voordat je ging slapen een grandioze opmer-

king gemaakt.’
Anton deelde koffie en boterhammen uit. ‘Ja Emma, je vermogen om situa-

ties te doorgronden met een minimum aan informatie werkte perfect.’ Hij las 
haar opmerking voor van een notitieblok.

Ze zat doodverlegen naar ons op te kijken. ‘Dat is toch logisch?’
‘Voor mannen niet zo.’ Mijn blik verschoof maar met moeite naar Anton. 

‘Is dat met jou ook zo? Op een of andere manier denk ik altijd dat het om mij 
draait.’

Anton lachte, met een schuimsnor van de latte. ‘Dat heb je goed gezien. Zie 
je, Emma, hoe logisch het voor jou ook is, bij ons mannen is het een blinde 
vlek.’ Zijn gezicht werd ernstig. ‘Je hebt je in de luren laten leggen, Jonathan, 
door de égards waarmee je behandeld werd.’

‘Hm. Het is me inderdaad een keer gezegd, door een systeemanalyticus, tij-
dens een interview. Hij voorspelde een onplezierig einde aan de opdracht.’

‘Hoe kon hij dat?’ vroeg Emma.
‘Hij benaderde het probleem als een systeem. Een systeem dat zichzelf gaat 

overleven moet van buitenaf gereorganiseerd worden. Dat kan zo’n outdated 
systeem niet zelf, dat is alleen maar gericht op behoud. Een verkrampt sys-
teem kan gemeen uithalen.’

‘Dat is toch logisch? Zag jij dat zelf niet?’
Hier zat een mompelende boer met kiespijn. ‘Het was me niet opgevallen, 

inderdaad.’
‘Misschien wilde je niet zien,’ wreef Anton zout in de wonde. ‘Ik maak nog 

wat sandwiches. Iemand anders nog?’ Emma en ik schudden ons hoofd.
In de stilte, slechts verbroken door wat geluiden en geneurie uit de keu-

ken, klonk Emma’s verontschuldigende kuchje luid. ‘Ik wil je nog mijn ver-
ontschuldigingen aanbieden, voor mijn gedrag gisteravond,’ zei ze dapper. ‘Ik 
ben niet gewend aan de gevolgen van teveel alcohol. Ik dronk die wijn als 
limonade, geloof ik.’

‘Geen probleem, Emma.’
Ze frunnikte aan haar jurk. Met gebogen hoofd mompelde ze: ‘Je bent de 

eerste man die mij ongekleed heeft gezien.’
‘Ik beschouw het als een eer, Emma, als een present.’
‘Heb je me toen gekust?’
‘Je sloeg je armen om mijn nek en we hebben gezoend.’
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‘Dan ben je ook de eerste man die... die ik heb gezoend.’
Hurkend naast haar stoel en met haar nerveuze hand in de mijne: ‘Dan is 

het cadeau nog groter.’
‘Dat ik me moest bedrinken om dit te doen! Het is niet fair.’ Ze keek me met 

betraande ogen aan. ‘Deed ik erg stom? Ik weet niet eens hoe ik moet zoenen.’
‘Je kus kwam uit je hart en was alles wat een kus moet zijn.’
‘Ben ik nu verliefd op je?’
Ik ging staan. Dit werd een beetje te intiem, en mijn benen begonnen te 

protesteren. ‘Misschien een beetje. Je begint te ontwaken als vrouw, Emma. 
Waarom je je zo fanatiek op je studie en onderzoek heb gefocust is me onbe-
kend, maar de tijd is gekomen om de vruchten van dat harde werk te plukken. 
Ik zou je graag als co-auteur voor mijn boek willen hebben.’

‘Alleen als co-auteur?’ Het was een grapje, een verwijt en een uitnodiging 
ineen. Een hyperintelligent nerd-Doornroosje dat wakker was gekust en dat 
er meer van verwachtte. En meer beloofde ook...

‘Jullie ook een omeletje?’ riep Anton vanuit de keuken. Tegelijk dreef een 
geur de serre in die me deed watertanden. Ik knikte naar Emma, die stuurs 
terugknikte. ‘Ja, allebei!’ 

‘Hoe moet het nu met die synopsis?’
‘Emma, daar hebben we vanmiddag tijd genoeg voor. Er is hier internet, al-

leen geen wifi...’ Ze boog haar hoofd, tranen drupten.
‘Ga even op het strand wandelen. Dat heb ik vanochtend ook gedaan. Echt, 

het helpt je de dingen helderder te zien.’
‘Ik heb nog nooit langs het strand gewandeld,’ snikte ze. ‘Ik heb ook nog 

nooit gehuild waar een man bij was.’
‘Kom.’ Ik hielp haar opstaan. Anton kwam net met de omeletjes binnen. 

‘Emma gaat even langs het strand wandelen. Ik breng haar even op weg.’
‘Ik zal jullie broodjes in een plastic zakje doen.’
Niet veel later zaten we aan de vloedlijn Antons boterhammen te eten.
‘Wat is het hier heerlijk,’ verzuchtte ze. ‘Woon je hier allang?’
Ik legde haar de situatie kort uit. ‘Ga je in Californië nooit naar zee?’
Ze schudde haar hoofd. Ik voelde spettertjes.
‘Wanneer wordt je weer terugverwacht op je werk? Je kan hier zolang blijven 

als je wilt.’
‘Maar... hoe...?’
‘Wat mij betreft schrijven we hier het hele boek.’
Geroep vanaf het duin. Anton kwam over het strand naar ons toe met een 

boodschappentas.
‘Zo,’ hijgde hij en zette de zware tas neer. ‘Ik dacht, ik ga ook naar het strand 

en neem koffie en broodjes mee.’
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‘Ik stelde Emma net voor om het hele boek hier te schrijven. Tenminste, als 
het jullie verplichtingen niet doorkruist.’

‘O, dat valt wel mee. De komende tijd ben ik in Nederland. In Berkeley zijn 
de colleges afgelopen en voor de exams is mijn fysieke aanwezigheid niet no-
dig. Alles gaat via internet. Ik moet de komende tijd in ieder geval twee dagen 
per week in Amsterdam op het instituut verschijnen voor een masterclass en 
voordrachten in het Studium Generale programma. Dus tijd genoeg om te 
schrijven. En waar beter dan hier?’

‘Hoe is het met jouw agenda, Emma?’
‘Thuis zit niemand op me te wachten,’ mompelde ze.
‘Oké dan. Zullen we vandaag beginnen?’
‘Hoe zit het met jouw werk, Jonathan?’
‘Mijn artikelen zijn bijna af. Daarna is er alleen nog een column en een 

rubriek te doen. Met enkele halve dagen per week op de redactie blijft er vol-
doende voeling. De rest gaat via internet. Plus een paar vrije dagen die ik op 
kan nemen.’

We aten ons brood, dronken de koffie en maakten een lange wandeling.
De synopsis werd verstuurd. Er stond niet bij vermeld dat we al in dit sta-

dium aan een tweede deel dachten.

‘Wat heb jij met Frankfurt?’ vroeg Marc toen ik achter Mireille aan zijn kan-
toor binnenkwam.

‘Hoezo? Daar ga ik overmorgen naartoe.’
Hij legde me het programma voor dat Margarite en Mireille voor me had-

den gemaakt. ‘Twee lezingen, twee ontmoetingen, twee besprekingen... Al-
lemaal door je artikelen? Of?’

‘Ook.’
‘Je bent wel erg summier,’ mopperde hij.
‘Mopper niet zo,’ knorde Mireille. ‘De krant heeft nog nooit zo in de lift 

gezeten als de laatste dagen.’ Tegen mij: ‘Er zijn nog wat aanvragen voor lezin-
gen, Jonathan. Wat doe ik daarmee?’

De lijst zag er interessant uit. ‘Laten we het daar later over hebben. Ik heb 
Yvette gevraagd of ze een co-uitgever in Nederland nodig had en of de krant 
dat kon zijn. Ze wilde dat eerst niet, maar toen ik mailde dat het een geweldige 
promotiestunt zou zijn, een win-win-win situatie voor alle partijen, ging ze er 
mee akkoord om het hier voor te stellen. Gister is de synopsis verstuurd en er 
zijn al twee co-auteurs bij mij in het zomerhuis aan het werk.’

Marc en Mireille keken elkaar verrast aan.
‘Wat een idee,’ zei Mireille zachtjes. ‘De krant gaat ook boeken uitgeven. Wat 

vind jij ervan, Marc?’
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‘Ik eh, ik moet natuurlijk de aandeelhouders nog meekrijgen, maar dat lijkt 
me geen probleem. We moeten er wel iemand voor hebben die weet hoe dat 
werkt. Dat gaat geld kosten.’

‘Ik kan wel een kostenraming maken,’ stelde Mireille voor. ‘Jonathan, weet je 
iets van een oplage, prijs, marges?’

‘Dat is allemaal standaard, voor zover ik weet. Vraag het de collega’s van de 
dagbladpers, die geven ook boeken uit. Ik zal Yvette inlichten dat we voor een 
fiat van de directie een kosten-baten raming nodig hebben.’

‘Oké. En de aanvragen voor lezingen?’
‘Uitstellen met het bericht dat er binnenkort een boek van mr Fonck ver-

schijnt,’ besliste Marc. ‘Zo bouwen we meteen een promotietoer op.’ 
Hij stond op en reikte me de hand. ‘Geweldig dat je de krant bij je boek be-

trekt, Jonathan. Ik was af en toe bang dat we je kwijt zouden raken.’
Ik grijnsde. ‘Never split a winning team.’

‘Margarite?’
‘Jonathan!’
Ik zat in mijn auto in de parkeergarage en had eindelijk verbinding.
‘Ik kon je niet bereiken.’
‘Mijn mobiel stond uit, lieverd. Ten eerste stoort de straling me, ten tweede 

moest onbekend blijven waar ik heen ging.’
‘Ik wil je zien, gauw. En tegen je aan.’
‘Ik ook, lieve schat.’
En tijdje lang luisterden we naar elkaars ademhaling.
‘Ben je al iets nieuws te weten gekomen?’
‘Ja. Dat vertel ik je in Frankfurt. Kan je de avond tevoren komen? We heb-

ben wat tijd nodig.’
‘Ik zal Mireille vragen de boekingen te vervroegen.’
‘Grote kans dat de krant en jij worden gevolgd op internet. Beter als je een 

nieuw treinticket aan het loket koopt. Ik zorg wel voor een hotel voor de eerste 
nacht. Geef de aankomsttijd aan me door, dan haal ik je op.’

Tot... morgen, liefste.’
Ik ging met de tram naar het station, kocht een ticket voor de ICE naar 

Frankfurt en betaalde contant. Geen sporen achterlaten. Ik had even van het 
gewone leven geproefd in mijn zomerhuis. Nu weer terug in de spionage mo-
dus. Wat had Margarite opgespoord dat we dit moesten doen?

Toen Margarite in mijn armen stapte besefte ik pas hoe ik haar gemist had. 
Het was dat mijn zomerhuis, Amsterdam en de krant zo vertrouwd waren, net 
als de aanwezigheid van Anton, anders zou ik me nogal ontheemd hebben ge-
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voeld. Zonder Margarite. Verlaten. Een soort snik vanuit mijn middenrif deed 
me schudden. Ik had me danig moeten weren, de afgelopen tijd, de ontspan-
ning kwam in een serie winden. Gelukkig stond ze bovenwinds.

‘Kom mee, we gaan lopen, het is vlakbij.’ 
We gingen linea recta naar onze kamer, kleedden ons kalm en ernstig uit en 

gingen in elkaars armen liggen. Pas toen bedaarde mijn hart.
Ik werd wakker en keek recht in haar ogen, vlak boven de mijne.
‘Je bent zo lief,’ fluisterde ze. ‘Als je slaapt lijk je net een engel.’
Ik glimlachte. Zo voelde ik me ook, een engel met een engel.
‘Ik wil je even in me voelen,’ fluisterde ze. ‘Straks gaan we ergens wat eten en 

ik heb je veel te vertellen. Maar nu eerst wij.’
De uitnodiging wekte mijn hormonen. Mijn hele lichaam bleef in rust ter-

wijl mijn lid zich verhief. Geholpen door haar spelende vingers groeide hij 
rechtstandig in haar ontvankelijke yoni, als een natuurgebeuren. Wat het was, 
natuurlijk.

Onze behoefte aan vervulling was zo groot dat we al snel onze orgasmen 
kregen.

‘Oh God, wat was dat lekker,’ hijgde ze in mijn oor. Zij had al het werk ge-
daan, deze keer. Ik kon niets zeggen en knelde haar in mijn armen.

Toen we na ons late diner in een Italiaanse bistro naar het hotel terug wan-
delden, was het tijd om te praten over dingen die we niet leuk vonden.

‘We hebben een check gedaan op een aantal namen die jou benaderd heb-
ben. Van Mireille gekregen. Wat een geweldig efficiënte vrouw is zij!’

‘Wie zijn “we”?’
‘Een klein groepje mensen dat jou volgt. Het wisselt, gemiddeld zijn er drie 

tot vier met jou bezig.’
‘Zoveel? Wat… leg eens uit?’
‘Als jouw secretaris en met Mireille’s gegevens, heb ik een aardige kijk op 

personen, banken, bedrijven en instellingen, wetenschappers en schrijvers die 
contact met jou hebben of willen hebben. Die worden allemaal gescreend. 
Zijn het tegenstanders van het systeem, neutrale waarnemers of mollen.’

‘En mollen zijn in dit geval?’
‘In de media bekend als tegenstanders van het “Systeem”, maar in werkelijk-

heid bezig de tegenstand te ontkrachten, in het belachelijke te trekken, in staat 
volgers aan zich te binden en daarmee te neutraliseren.’

Mijn gezicht betrok. Het gaf een onveilig gevoel dat iedere medestander ge-
wantrouwd moest worden.

‘Niet iedereen is verdacht,’ raadde Margarite mijn gedachte. ‘Juist omdat wij 
valsheid kunnen zien, hoe goed verborgen dan ook, mag je juist wel vertrou-
wen op je medestanders.’
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‘Anton en Emma?’
‘Wetenschappelijk bijzonder geïnteresseerd. Ze zitten beide tussen mede-

standers en neutrale waarnemers in. Ze laten zich sturen door hun analytisch 
vermogen. Als dat zegt dat een systeem fout is, zullen ze dat – wetenschap-
pelijk onderbouwd – aan de kaak willen stellen.’

‘En die Amerikaanse schrijver die ik ga ontmoeten?’
‘Een duidelijke mol.’
‘En Esther?’
‘Zij is dubbel. Dat komt door haar psychische verwondingen. Ze is gedrild, 

Jonathan! Als klein meisje is ze in een keurslijf gedwongen!’
‘Bespaar me verdere details,’ zei ik verdrietig.
‘Ik heb Walter von Biesfelt gevraagd of hij Esther binnenkort verwachtte, om-

dat we morgen hier zouden zijn voor je werk. Ik heb hem verteld dat je met een 
boek bezig bent. Hij zei dat hij geen afspraak met haar had, maar het boek in 
ontvangst zou nemen dat je voor haar zou meebrengen. Heb je...?’

‘Hmhm.’ Het zat al dagen in mijn koffer.
‘Ik heb de indruk dat hij ons aanstaande bezoek aan Esther heeft doorgege-

ven. Dus, wie weet zien we haar morgen.’
Er schoot een brok in mijn keel. Ik had Esther min of meer uit mijn bewust-

zijn gedrukt. Eigenlijk als een afscheid. Het zou te gevaarlijk voor haar zijn om 
met me te blijven omgaan. Om het gemis niet te voelen dan maar helemaal uit 
mijn systeem. Alleen: dat werkte maar even. Ik hield van haar, kort en goed. 

We legden de rest van de weg zwijgend af. We waren in Basel allebei astraal 
verbonden geraakt met Esther. Haar verminking was ook onze pijn.

Op onze kamer dronken we een glas uit de fles wijn die we hadden gekocht 
in de bistro. Het gevoel van verbondenheid met Esther bleef.

We lagen al in bed, elkaar een beetje treurig omhelzend, toen Margarite’s 
mobiel een sms aankondigde.

‘Jonathan!” Ze schoot overeind in bed en keek me met schitterogen aan. 
‘Esther komt morgen!’ 

Ik keek haar met open mond aan. ‘Hoe...?’
‘Ik heb vanochtend Walter Von Biesfelt even op de trap gesproken toen hij 

op zijn werk kwam. Hij zou me een nieuwe tijd voor onze afspraak sms-en als 
hij Esther had weten te bereiken en ze erbij zou zijn.’

Ik liet me opgelucht terugvallen op het kussen. ‘Heb jij dat astraal geregeld?’
Margarite glimlachte en schudde haar hoofd. ‘Ik denk dat we daar alledrie 

aan hebben gewerkt. Weet je nog? Wij waren samen een beetje depri omdat 
we haar verminking konden voelen. Dat zal ze gevoeld hebben.’

‘Ik voel nu blijdschap.’
‘Ik ook. Zij ook, denk ik.’
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‘Dus haar folteraars zijn er niet in geslaagd om haar paranormale gaven te 
vernietigen?’

‘Nu ben je een beetje te absoluut, mr Fonck. Haar opvoeders mag je geen 
folteraars noemen en wat jij paranormaal noemt heeft ieder mens, in principe. 
Ontwikkeld of onderontwikkeld.’

‘Psychopaten hebben toch geen empathie?’
‘Ze kunnen een ander feilloos aanvoelen en bedotten.’
‘Dan hebben ze iets anders niet, misschien?’
‘Geen geweten. Althans, geen functionerend geweten.’
‘Oké, lekker onderwerp zo laat op de avond. Laten we het hebben over wat 

we morgen gaan doen.’
‘Morgen. We gaan nu slapen.’
‘Slapen...? Weet je dat zeker...?’
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6  Frankfurt

De lezing voor de bank was ’s middags, die voor de Universiteit ’s avonds. De 
ontmoeting met Esther was aan het eind van de middag gepland. 

We begonnen de dag met een bespreking met een Duitse wetenschappelijke 
uitgeverij, de partner die Yvette had geregeld. Het ging vooral om het vertalen. 
Ik kon wel direct in het Engels schrijven, maar mijn schriftelijke Duits was 
ontoereikend. Het kwam erop neer dat hun eigen vertalers de Engelse versie 
zouden gebruiken. De uitgeverij had geen mensen die vanuit het Nederlands 
konden werken. Het kwam waarschijnlijk te weinig voor dat Nederlandse tek-
sten de moeite waard gevonden werden. Steeds meer Nederlanders publiceer-
den daarom direct in het Engels, met een Nederlandse samenvatting. Of ze 
daarmee wel de moeite waard werden?

Onze tweede bespreking zou met de Amerikaanse auteur zijn die ik op de 
valreep in Londen had gesproken. Vanwege Margarite’s waarschuwing dat hij 
een mol was, verviel eigenlijk de noodzaak. 

Het gesprek was niet erg interessant. Wat de man ter tafel bracht was een 
vrij nietszeggende tirade tegen het internationale geldsysteem. Er was geen 
tijd geweest om wat van hem op internet op te zoeken en te lezen. Hij had 
mijn artikelen wel gelezen en uitte kritiek dat ik teveel aan de leiband van de 
bankiers liep. Zo zou er nooit iets veranderen. 

Daarin had hij natuurlijk wel gelijk. Maar met de wetenschap dat hij een mol 
was, viel me op hoe dun zijn betoog was. Anton was daarin mijn referentie. 
Anton was een erudiete wetenschapper met een heldere en immer kritische 
boodschap, maar wel vanuit zijn wetenschap, die integraal deel uitmaakte van 
de maatschappij. Hij was er een aspect van. Hij kon ongenadige kritiek heb-
ben, fileerde elk onzorgvuldig onderzoek, veroordeelde niemand maar legde 
onderliggende motieven en oorzaken van maatschappelijke veranderingen 
feilloos bloot. Daarin was hij uniek.

Margarite had ons even alleen gelaten met het excuus dat ze een aantal men-
sen moest bellen. Ze kwam terug en spoorde me aan voort te maken opdat wij 
op tijd bij de volgende afspraak waren. Ik nam zonder spijt afscheid van deze 
man, die zijn ziel verkocht had en bij mij overkwam als een lege huls. 

Onderweg ging ik bij mezelf te rade in hoeverre mijn ziel gekocht was. Vol-
gens mijn zoons, met name Vic, ontbrak het me aan gevoel. Hoe leeg was míjn 
huls? 

Voordat de uitkomst van de vergelijking opdoemde waren we bij ons vol-
gende adres.

De lezing voor de bank had de vorm van een panel gekregen met vooral 
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junioren in de zaal en enkele bedaagde lieden achter de tafel. Het werd een 
pittige discussie. Deze bank had niet veel hypotheken uitstaan, was meer een 
zakenbank en vermogensbeheerder. Het werd duidelijk dat ze geen behoefte 
hadden aan enige verandering van welke zienswijze dan ook, of ik het nu pa-
radigma noemde of wat anders. Het gesprek gaf me een inkijkje in de interne 
Duitse financiële wereld, die gedomineerd werd door familiebedrijven, fami-
liekapitaal en de grootste particuliere verzekeringsmaatschappijen ter wereld. 

Ik had er geen behoefte aan om mijn standpunten te verdedigen en kon me, 
na mijn inleiding, beperken tot luisteren naar de meningen van anderen, met 
af en toe een prikkelende opmerking. Dat was het voordeel van een panel. Er 
waren altijd wel mensen in het panel en in de zaal die zich wilden profileren. 
Als je dan weinig te zeggen had, of wilde, viel het niemand op. 

Want het gevoel niet te passen werd door de discussies aangewakkerd. Mijn 
aandacht en gedachten dwaalden af, zelfs zozeer dat ik op direct aan mij ge-
stelde vragen maar wat glimlachte en naar de andere panelleden wees. Herr 
Fonck tastte zelf volkomen in het duister. Het leek wel of mijn spel kaarten 
op de grond was gevallen en niemand dat mocht zien. Daarbij: mijn konijn 
zat nog in de hoed – als er al een konijn in zat. Het laatste artikel in de reeks 
was nog niet verschenen. En ik had de hoed nog niet eens gevonden. De ver-
vreemding werd zo groot dat ik bang was te gaan dissociëren.

Mijn gedachten aan Esther, die we over een klein uur zouden ontmoeten, 
hielden me op de rails. Ballen in mijn buik. De ontmoeting zou plaats vinden 
op het kantoor van Walter, waarna we met ons vieren zouden dineren.

Na de discussie waren er nog een paar mensen die me wilden spreken. Mar-
garite redde me, zoals een goede secretaris betaamt, door me te komen halen 
met de mededeling dat de taxi er was.

Het was niet ver. Alle belangrijke banken hadden hun wolkenkrabber in 
hetzelfde Viertel. 

‘Volg die grijze Bentley,’ vroeg ze de chauffeur op een gegeven moment. 
‘Daar zit ons afspraakje in.’

‘Er zit al een ander achter,’ zei de chauffeur laconiek. ‘Die Bentley rijdt wel 
een heel vreemde route naar uw adres, mijnheer, mevrouw.’

Nu zagen we het ook. Er zat een zwarte Mercedes op de staart van de Bent-
ley. Bij een stoplicht schoot de wagen vooruit, de Mercedes reed door rood, 
wij moesten stoppen. 

‘Verontschuldiging, mevrouw, mijnheer. Het zou te gevaarlijk zijn geweest 
als ik was doorgereden.’

Margarite trok aan mijn mouw. ‘Ik denk dat we niet verder moeten gaan, 
Jonathan,’ fluisterde ze dringend. ‘Ik heb een sterk gevoel van gevaar, voor 
haar, niet voor ons.’
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‘Chauffeur, we veranderen van adres.’ Margarite gaf de naam van het hotel 
dat Mireille voor me had gereserveerd. We waren er snel.

‘Ik haal mijn bagage op, ga jij maar even bellen.’ Ze bleef in de taxi zitten en 
zwaaide naar me toen die wegreed.

In de lounge van het hotel stuurde ik Von Biesfelt een sms dat we waren 
verhinderd en of er later op de avond nog een gelegenheid was voor een ont-
moeting. In afwachting van Margarite’s terugkomst ging ik naar de besproken 
kamer, nam een douche en ging mijn e-mail bekijken.

Een sms. Von Biesfelt. Onze afspraak was niet verschenen. Voorstel glas te 
drinken in mijn hotel. Dus Esther had het niet aangedurfd. Of zou ze gefor-
ceerd zijn? Door wie dan?

Mijn kostuum aan en via de trap naar beneden, naar de lounge.
Niet veel later kwam Von Biesfelt binnen en we gingen in de bar zitten, met 

het zicht op de ingang voor als Margarite zou binnenkomen.
Mijn verhaal wat we onderweg hadden gezien maakte hem zichtbaar aan 

het schrikken. Het was nauwelijks aan zijn gezicht te zien, maar hij was bui-
tengewoon ongerust. Mijn eigen gevoel was dan verduisterd, dat van de ander 
was me zonneklaar.

‘Ze reageert niet op mijn sms, mijnheer Fonck. We bellen nooit direct met 
elkaar, dus dat doe ik nu liever ook niet. Ik denk dat het ook beter is als u he-
lemaal geen contact probeert op te nemen.’

‘Dus we kunnen niets doen?’
Opeens schoot me het nummer van Trude te binnen! Een berichtje zou haar 

het minst storen als ze aan het chaufferen was.
‘Daar is uw secretaris,’ meldde Von Biesfelt laconiek. Hij had onthouden dat 

ze niet mijn secretaresse was maar mijn secretaris!
Met de bagage geholpen door een jongen van het hotel kwam Margarite ver-

hit binnen, gevolgd door de taxichauffeur. Ze regelde dat de bagage naar onze 
kamer werd gebracht en kwam met de chauffeur naar ons toe.

‘Dag Walter, goed dat je er bent. Jonathan, doe mij maar een tonic,’ hijgde ze. 
De chauffeur nam genoegen met een alcoholvrij biertje.

‘Luister, mijn grote vriend hier heeft via de mobilofoon gevraagd of collega’s 
wilden uitkijken naar een grijze Bentley van 30 jaar oud, gevolgd door een zwar-
te Mercedes. Nou, we kregen de ene melding binnen na de ander.’

De chauffeur, een beroeps van een jaar of vijftig, vervolgde: ‘Die Bentley heeft 
half Frankfurt doorkruist, mijne heren. Mevrouw vertelde dat hij wordt gereden 
door een vrouwelijke collega. Petje af! Die Mercedes is sneller en wendbaarder, 
maar wat die vrouw met die zware Bentley deed... ongelooflijk!’

Margarite had me intussen een kus gegeven en niet alleen haar glas, maar 
ook het mijne leeggedronken.
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‘Het was net een film,’ lachte ze. ‘Op mijn verzoek drongen zich steeds meer 
taxi’s tussen de Bentley en de volger. Op het laatst kon ze ontsnappen bij een 
rotonde, die helemaal vast was gezet met taxi’s.’

Mijn bewondering kende geen grenzen. ‘Waarom... ik weet niet wat ik moet 
zeggen.’

‘Ach, het verbreekt de sleur,’ zei de chauffeur. ‘En we hebben het niet zo be-
grepen op zwarte Mercedessen met geblindeerde ramen.’

We schudden handen. ‘Wel bedankt.’
Hij grijnsde. ‘Ik had van mevrouw begrepen dat er liefde in het spel is, mijn-

heer. Voor echte liefde doen we alles. O ja, die Mercedes is uitgeleide gedaan 
naar de Autobahn richting Mannheim.’ Hij zette zijn glas neer. ‘Mijn dienst zit 
er nog niet op, dame, heren. Mevrouw heeft mijn nummer. Als u een taxi of 
een chauffeur nodig hebt: bellen!’

Mijn mobiel piepte. >Waar ben je?<
‘Esther!’ 
De chauffeur klopte me op de schouder. ‘Zo komt alles weer goed, mijnheer.’ 
>Hotel Majestic< seinde ik terug.
>10 min<
‘Esther is hier over tien minuten!’
‘Zal ik hier in het hotel een tafel reserveren voor een vroeg diner? U blijft 

toch ook? Herr Fonck wordt om acht uur op de Universiteit verwacht voor 
zijn lezing. De gehoorzaal is hier vlakbij.’

Von Biesfelt knikte. Zijn gezicht stond goedmoedig. Hij zou wel opgelucht 
zijn. Maar waarom en door wie werd Esther zo fanatiek gevolgd?

Hij was achter Margarite aan gegaan om een tafeltje uit te zoeken. Ik pos-
teerde me buiten bij de ingang. Waar bleef die grijze Bentley?

Na een minuut of tien kwam Margarite me halen. ‘Ze is via een achteringang 
binnengekomen,’ fluisterde ze in mijn oor.

‘Ze is verstandiger dan ik.’
‘Dat zijn de meeste vrouwen. Luister, Esther zit bij Walter aan tafel, wij zitten 

ergens anders. Loop achter me aan en kijk niet.’
‘Is ze tot hier gevolgd?’
‘We nemen het zekere voor het onzekere. Als Trude klaar is met scannen 

kunnen we bij hen aan tafel bijschuiven. Esther zal ons zelf ophalen.’
‘Hoe weet je dat allemaal?’
‘Walter moest even naar het toilet...’
We kregen een tafeltje in een uitbouw van de grote zaal. Ik was zo zenuw-

achtig dat Margarite een drankje voor me moest bestellen.
Trude kwam ons halen. Margarite vertelde haar van de actie van de taxi’s 

en de bewondering van haar chauffeur voor Trude’s rijkunst met de zware 
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Bentley. Ik liep vooruit, als een magneet aangetrokken tot de schoonheid die 
naar me zat te stralen.

We hielden het formeel, een afstandelijke cocktailparty kus. Ik schudde de 
hand van Walter, in de stress even kwijt dat we elkaar al hadden begroet. Ik 
ging net zitten toen Margarite haar opwachting kwam maken. Haar begroe-
ting van Esther was heel wat warmer dan de mijne. Het was wonderlijk dat de 
twee rivalen zo close waren geworden. 

De ober kwam om onze bestelling op te nemen. De twee vrouwen voerden 
een fluisterend gesprek; noch Walter, noch ik had iets te zeggen. 

Trude was nergens te zien. Ik voelde me niet op mijn gemak, er was iets niet 
in orde. Om mijn ongerustheid niet verder op te laten lopen legde ik mijn 
hand op die van Margarite, die tegenover me zat. Ze onderbrak haar gefluister 
en keek me intens aan. Ik schudde, nauwelijks bewegend, mijn hoofd en trok 
daarbij een vragend gezicht. Esther mompelde: ‘There’s something rotten.’

Margarite stond op en trok Esther mee omhoog. ‘Even onze neus poede-
ren.’ Dat was in de 60-er jaren het excuus voor vrouwen om even ongestoord 
te kunnen babbelen. Tegenwoordig poederden de vrouwen zich nauwelijks 
meer en lieten hun neuzen gewoon glimmen als ze glommen. Ik kon het mis 
hebben, bedacht ik me op het nippertje, ik ben tot nu toe vooral met vrouwen 
omgegaan die zich nauwelijks opmaakten en feitelijk altijd aan het werk wa-
ren. Oppassen met vooroordelen, Fonckie, dat zijn gemene valkuilen, vooral 
voor een journalist.

De voorgerechten werden geserveerd. Als ware gentlemen wachtten Walter 
en ik op de ladies.

Het begon wat lang te duren. ‘Ik ga even kijken waar ze blijven.’ 
Bij de damestoiletten klopte ik eerst en stak toen mijn hoofd om de deur. 

Niemand. Misschien op onze kamer. Zes trappen op naar de derde verdie-
ping. Onze kamerdeur was op slot. Nog een keer kloppen, harder. Geen reac-
tie. Margarite’s mobiel stond zeker uit, een formeel sprekende Duitse dame zei 
me dat het toestel niet bereikbaar was. De vage ongerustheid die ik het afgelo-
pen half uur had voelen broeien groeide tot de alarmfase. Terug naar Walter. 

‘De dames hebben nog het een en ander met elkaar te bepraten. Ze zeiden 
dat we vast moesten beginnen.’

De blik die de bankier me teruggaf maakte dat ik me voelde kalmeren. We 
klonken met onze wijn en aten met smaak ons voorgerecht. Mijn honger bleek 
groter dan mijn verknoopte maag had aangegeven. Walter was zo wijs om bij 
de gérant de dames te excuseren. Hun couverts werden weggehaald en wij 
zetten onze maaltijd voort.

‘Gebeurt dat wel vaker met Esther?’
‘Wat is exact uw vraag?’ glimlachte hij.



235

‘U bent zo kalm onder alles. Wellicht bent u wel wat gewend van Esther?’
‘Miss Blaustein is impulsief, als u dat bedoelt.’
‘Is ze wel eens meer achtervolgd, heeft ze u wel vaker alleen gelaten tijdens 

een diner?’
Hij knikte lichtjes.
‘Ook door een zwarte Mercedes met geblindeerde ramen?’
Een spoor van twijfel in zijn ogen.
‘Het is nog tot daar aan toe dat er af en toe papperazzi achter haar aanzitten, 

overigens gebruiken die doorgaans andere auto’s.’ 
Was die man van ijs? Ik zat op hete kolen en maakte me grote zorgen. 
‘Herr Fonck, ik zie dat u zich zorgen maakt. Ontspan u. Haar chauffeuse is 

heel capabel. Wij zijn er op een andere manier voor Miss Blaustein. Laten we 
daarin ons best doen.’

Ik keek hem gefronst aan.
‘U en ik hebben als beroep het verzamelen, ordenen en doorgeven van in-

formatie. Ik op het gebied van verstandig financieel beheer, u op het gebied 
van economische ontwikkelingen,’ ging Walter door. ‘Op het moment is Miss 
Blaustein in goede handen bij haar chauffeuse en uw secretaris.’

Dat voelde goed, ik kwam tot rust.
Walter glimlachte. Zo van ijzer was hij dus ook weer niet.
‘U houdt vanavond een lezing voor de Economische Faculteit, niet? Ik kan 

er niet bij zijn, mijn vrouw en ik hebben andere verplichtingen. Kan ik u daar 
afzetten? Ik veronderstel dat u het vanavond zonder uw secretaris moet doen.’

De Economische Faculteit van de Goethe Universität was een leverancier 
van ambitieuze yups voor de vele financiële instellingen in de stad. De gehoor-
zaal was dan ook afgeladen. Ook hier was er een paneldiscussie na mijn inlei-
ding. Het ging er fel aan toe tussen voor- en tegenstanders van de analyses die 
in mijn artikelen waren gepresenteerd. Ook hier bleek weer hoe diep ik in de 
materie was gedoken. De meeste commentaren waren in vergelijking daarmee 
tamelijk oppervlakkig, globaal te onderscheiden in egoïstisch en altruïstisch. 
Het was voor mij aanleiding om aan een vijfde artikel te gaan denken, waarin 
dat aspect als commentaar op mijn eigen artikelen gebracht zou kunnen wor-
den. 

Terug op mijn kamer begon ik de hoofdlijnen van wat ik bedacht had uit te 
schrijven. Van Esther en Margarite nog geen spoor of bericht. 
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7  Esther ontsnapt

Midden in de nacht bliebte mijn mobiel. >Sta voor je deur<
Mijn hart klopte hoog in mijn keel toen ik opendeed. Margarite gleed langs 

me heen, deed de deur op slot en sloeg haar armen om mijn nek.
‘Geen geluid,’ fluisterde ze. ‘Inpakken en wegwezen. Er staan verdachte man-

nen voor het hotel. Voordat ze de achterkant ontdekken moeten we weg zijn.’
In enkele minuten kleedde ik me aan, terwijl Margarite mijn spullen in mijn 

koffer en kostuumtas deed. Ze nam me bij de hand de gang op. Aan het eind 
stond de vluchtdeur op een kier met haar schoenen ertussen. We slopen de 
brandtrap af. Die kwam achter het hotel uit op een parkeerplaatsje voor perso-
neel en leveranciers, afgesloten met een slagboom. Omzichtig slopen we tus-
sen de gaparkeerde auto’s door. Niemand te zien. Op straat stond een taxi. De 
chauffeur die ernaast stond was me welbekend. Pas toen we wegreden begon 
Margarite te praten.

‘Esther is al weg. Onze chauffeur heeft haar naar het station gebracht. Trude 
is daarnet met de Bentley vertrokken en hoopt de volgers achter zich aan te 
krijgen. Ik heb Esther een eerste heling gegeven in een andere kamer. Dat was 
heel dramatisch.’

‘Wie zitten er op haar staart?’
‘Een beveiligingsbedrijf of detectivebureau. Volgens Esther ingehuurd door 

familie van haar. Ze heeft een verre neef die ze verdenkt. Die zit al langer ach-
ter haar positie als erfgenaam aan.’

‘Het is toch al enige jaren geleden dat haar vader overleed?’
‘Als Esther niet aan bepaalde voorwaarden voldoet verliest ze het hele ver-

mogen. Ook dat waar ze de opbrengsten van uitgekeerd krijgt.’
‘Wat voor voorwaarden?’
‘Later. Hier moeten we eruit.’
‘Waar gaan we heen?’
‘Een hotel buiten de stad. Hier moet ergens een huurauto...’ Ze drukte op een 

afstandbediening en één van de auto’s langs het trottoir reageerde flitsend. We 
namen met een handdruk afscheid van de taxichauffeur en stapten in. Weldra 
reden we richting Keulen. Het begon licht te worden. Margarite verliet de Au-
tobahn, reed door een stadje en nam een verlaten weg die door bossen en lage 
bergen voerde. Er kwam meer verkeer. In een nogal toeristisch stadje reed ze 
de parkeerplaats van een hotel op.

‘Zo, dit is Idar-Oberstein, de stad van de kristallen. Hier blijven we voorlo-
pig. Ik heb online een kamer geboekt.’

‘Komt Esther ook hierheen?’
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Margarite glimlachte en gaf me mijn bagage aan. ‘Als ze het weet te vinden.’ 
Dat stelde me niet echt gerust.

We installeerden ons in de ruime suite, douchten om de beurt en verkleed-
den ons, waarna het tijd was voor een ontbijt.

Aan tafel lichtte Margarite me verder in. ‘We hebben Esther gisteravond in 
vermomming naar het station gebracht, waar ze de ICE naar Keulen heeft ge-
nomen. Ze zou vandaag proberen met de trein hierheen te komen.’ Ze lachte. 
‘Ze was opgewonden als een kind. Weet je dat ze nog nooit in een trein had 
gezeten?’

‘Dan zullen we nog wel een paar uur moeten wachten.’
‘We kunnen hier mooi wandelen.’
‘Wat zijn die voorwaarden?’
Margarite keek me snel aan over haar volgeladen vork. Ze legde hem neer 

om me te antwoorden. ‘Onder andere dat ze voor haar 36e een kind krijgt van 
een haar onbekende donor. Na het eerste jaar dient ze het kind in een bepaald 
instituut te laten opgroeien.’

Ik keek haar ongelovig aan.
‘Dat is nog niet alles. Ze mag niet trouwen, niet met een man en niet met een 

vrouw, ze mag niet zwanger raken van iemand anders dan die donor.’
Ze stak gauw haar hap in de mond voordat ze op mijn volgende vraag ant-

woord moest geven. Na een slok koffie ging ze verder: ‘Zij en ik vermoeden 
dat die donor haar vader is.’

Mijn verontwaardigde blik werd afgekapt door haar opgestoken hand. ‘Niet 
ongebruikelijk in bepaalde dynastieën. Vader dochter, broer en zus, neven, 
ooms, tantes... Ze deden alles om maar geen vreemd bloed in hun lijn te krij-
gen. Weet je dat bijna alle koninklijke families in Europa tot dezelfde bloedlijn 
behoren?’

‘In Nederland hebben Beatrix en Willem Alexander een partner gezocht 
buiten het circuit,’ wierp ik tegen. ‘Van andere koningen en koninginnen weet 
ik het niet.’

‘Dat klopt. Er was vers bloed nodig. De methoden om koninklijke families, 
ook andere trouwens, onder de duim te houden zijn veranderd. Veel nakome-
lingen kunnen min of meer voor een bestaan buiten de lijnen kiezen. Maar 
ze zijn allemaal ingewijd en kunnen geëlimineerd worden als ze buiten hun 
boekje gaan. Dat gebeurt wel eens.’

Waarschijnlijk dachten we aan dezelfde prins en prinses.
We beëindigden ons copieuze ontbijt en gingen wandelen. Van de receptie 

kregen we een kaart met routes.
Een eind buiten het stadje gingen we op een muurtje van een uitkijkpunt 

zitten. Margarite had nog veel meer te vertellen.
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‘Esther en ik durfden deze manoeuvre aan omdat ze wel vaker heeft gepro-
beerd te ontsnappen aan haar surveillance. Je moet weten dat ze is gechipt.’ 

Mijn schrikreactie werd ingehaald door het besef dat als koeien en honden 
dat zijn, waarom mensen dan niet?

‘Dus Trudes rit met de lege Bentley was eigenlijk zinloos?’
Margarite schudde haar hoofd. ‘Nee, we gingen ervan uit dat haar volgers 

geen toegang hebben tot de surveillance. Die wordt door een heel andere or-
ganisatie uitgevoerd, waar niemand iets van af weet. Nee, die volgers moeten 
het van fysieke waarneming hebben omdat Trude al hun gadgets onschadelijk 
maakt. Vandaar dat ze haar zo fanatiek op de staart zitten.’

‘Ga door. Hoe kan Esther aan die surveillance ontsnappen?’
‘Niet. Als ze de chip laat verwijderen merken ze dat meteen. Waarschijnlijk 

geeft de chip ook vitale functies door.’
‘En haar positie zeker, via GPS?’
‘Dat denken we niet. Dat kost veel teveel stroom. Wij denken dat de chip 

zich af en toe meldt als die in het bereik van een andere UMTS mast komt.’
‘Dus volgens jou laten ze haar begaan zolang ze min of meer zichtbaar blijft?’
‘Dat hopen we.’
‘Zouden ze weten dat ze gevolgd wordt?’
‘Dat zou me niets verbazen. Er zijn meer gadgets die ze kunnen inzetten, 

zoals haar mobiel, tablet, laptop, de Bentley, Trude, apparatuur in haar ap-
partementen, jachten, andere auto’s, haar privé vliegtuigen... Ze heeft er twee, 
weet je. Een Learjet en een antieke tweedekker.’ 

‘Oh ja, ze heeft leren vliegen.’
Er schoot me een vraag te binnen die ik in het hotel niet had kunnen stellen. 

Niet had durven stellen, eigenlijk.
‘Hoe oud is Esther?’
‘34.’
Ik zoog mijn adem in. ‘Dus...?’
‘Om aan de voorwaarden te blijven voldoen zal ze zich binnenkort moeten 

laten insemineren.’
Dit druiste tegen alles in wat ik fatsoenlijk vond. Herstel, hield ik mezelf 

voor de gek? Ik hield van haar. En Margarite dan? Te moeilijk voor nu.
Margarite pakte mijn hand en drukte er een kus op. ‘Ik kan lezen wat je 

denkt, lieverd.’
Tranen drongen zich naar voren, mijn gezicht leek op te zwellen. Ik slikte 

heftig. ‘Wat kunnen we doen, Mar?’ Een machteloos gevoel maakte mijn be-
nen van rubber.

‘Van haar houden, lieverd. Wat ze ook beslist.’
‘Wat valt er te beslissen?’
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‘Ze kan de chip laten verwijderen en haar positie opgeven. In dat geval ver-
valt het vermogen aan haar verre neef. Dat is een gewetenloze psychopaat. 
Of ze kan het kind van haar vader ter wereld brengen, afstaan en haar positie 
behouden.’

‘Ik geloof nooit dat ze echt vrij zal zijn als ze die chip laat verwijderen. Ik 
denk dat ze uit de weg geruimd zal worden, door een fataal ongeluk of zo.’

‘Dat denken zij en ik ook.’
‘Dus...’
‘Er zijn geen andere voorwaarden, althans voor zover ze nu weet, waaraan 

Esther moet voldoen als ze het kind eenmaal heeft afgestaan.’
‘Je wilt zeggen... dat ze dan meer vrijheid heeft?’
‘Vermoedelijk. We hebben geanalyseerd dat het om haar eerstgeborene gaat. 

Die wordt bij geboorte de wettelijke erfgenaam van het vermogen. Op zijn 18e 
gaat het beheer over van Esther naar haar zoon.’

‘Je bedoelt...?’
‘Ja, ten eerste wordt het een jongen, zover heeft de genetica het intussen 

gebracht, ten tweede is Esther bij het aanvaarden van de erfenis akkoord ge-
gaan met het doen van afstand van het trustvermogen ten gunste van dit kind, 
uitgezonderd het deel dat ze het hare mag noemen.’

‘Dus... over pakweg één, twee jaar...?’
‘Daarom doet die neef het uiterste om te beletten dat ze dit kind krijgt.’
‘Ook moord?’
‘Niet waarschijnlijk. Als Esther vroegtijdig sterft en er is nog geen kind, wor-

den ingevroren eicellen van haar bevrucht met sperma van de donor en door 
een draagmoeder voldragen.’

‘Het is wel een sterk verhaal... wacht, als Esther voor haar 36e dat kind niet 
heeft gebaard, wat gebeurt er dan?’

‘Daar zeg je wat. Dat weet ik niet.’
‘Ik begrijp dan iets niet in die manoeuvres van die neef. Wat er ook gebeurt, 

of hij Esther nu vermoordt, jarenlang gevangen houdt tot ze onvruchtbaar is... 
in al die gevallen zal een zoon van haar en haar vader ge... gekweekt worden.’

‘Er is nog een optie. Als die neef een kind bij haar verwekt zal die de eerst-
geborene en erfgenaam worden.’ 

Ik vloekte.
‘Gedraag je,’ knorde Margarite. ‘Alpha mannetje. Kom, we gaan terug. Over 

een uur kan ze hier zijn, of met een trein later.’
Onderweg naar beneden viel me iets in. ‘Ze zullen Esther toch wel onvrucht-

baar hebben gemaakt? Ik bedoel, nadat ze haar eicellen hadden ingevroren?’
‘Klopt. Ze heeft een implantaat dat hetzelfde werkt als een anti-conceptiepil, 

maar dan beter.’
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‘Dus als ze een bevruchting hebben uitgevoerd halen ze dat weg?’
‘Ik denk het. Dat is dan niet meer nodig. Ze is dan echt zwanger.’
‘Dat is het gevaarlijke moment. Als die neef een miskraam bij haar veroor-

zaakt kan hij haar zelf bevruchten en is ze alles kwijt.’
‘Hm, dat is zo. Ik denk dat ze daar wel aan zullen hebben gedacht. Ik denk 

dat we Esther pas weer zien als ze is bevallen van een gezonde zoon.’
We liepen zwijgend verder. Bij het binnenkomen van het stadje hield ik 

Margarite tegen. ‘Luister Mar, we hebben nog lang niet alles. Er is meer aan 
de hand. Tot nu toe is er geen echt logisch verband tussen wat er met Esther 
gebeurt en wat die neef wil. We hebben enkele cruciale gegevens niet.’

Ze zuchtte. ‘Dat gevoel heb ik al dagen.’
‘Jij hebt met haar gepraat. Jij hebt die gave. Weet ze soms meer, wat ze niet 

wil of kan zeggen?’
‘Ik heb die indruk, ja.’
‘Heb je een notie in welke richting?’
‘Nee.’ Ze pakte mijn arm beet en keek me verdrietig aan. ‘Luister, Jonathan. 

Er zijn dingen met haar gebeurd die volkomen zijn afgesloten door het aan-
brengen van een trauma. Ik heb je eerder verteld dat ik kon zien dat ze psy-
chisch is gefolterd. Daarachter kan ik niet kijken.’

We stonden zo met de handen in elkaar een tijdje in elkaars ogen te kijken. 
Zonder woorden liet ze me weten wat ze had gezien. Ik sloot mijn ogen. Mijn 
geest sloot.

‘Is er genezing mogelijk?’ kraste mijn stem.
‘Misschien,’ fluisterde ze. ‘Maar dat kan alleen iemand doen die dat soort 

verzegelende martelingen kent.’
‘Bestaan die wel?’
‘Ik hoop het, mijn lief, ik hoop het met heel mijn hart.’
‘Dan gaan we zulke mensen zoeken!’
‘Akkoord. Ik weet misschien wel waar ik kan beginnen met vragen.’
‘Dan ga ik op internet zoeken.’
‘Niet doen. Te zichtbaar.’
‘Is dat de guardian angel die spreekt?’
‘Zeker.’
‘Wat kan ik dan doen?’
‘Gewoon.’ Ze glimlachte en gaf me een kus. ‘Er voor haar zijn op die mo-

menten dat ze even kan ontsnappen.’
‘Ook... ook vrijen?’
‘Daar hebben we over gesproken. We kunnen geen van tweeën een vaste 

relatie met je hebben. We hebben besloten om je delen.’
‘Je hebt een hele overwinning op je jaloezie behaald, mijn lief.’
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Ze glimlachte. ‘Er is een klik tussen Esther en mij. We hebben ons allebei 
gerealiseerd dat we je niet kunnen hebben. Zo bevrijdend was dat. En als heb-
ben niet kan, is afpakken ook niet mogelijk. We houden allebei heel veel van 
je, lieve Jonathan. Tot onze verrassing maakte ons besluit om je te delen die 
liefde veel groter. Breder, omvattender.’

Ik kuste haar omstandig, waar ze blij op reageerde.
Ver weg klonken de twee tonen van een toeterende trein.
Hand in hand liepen we naar het station. 
De trein was er eerder en vertrok alweer toen we bij de hoofdingang aan-

kwamen. Geen Esther te zien.
Iemand trok aan mijn mouw. Verrast draaide ik me om en keek in Esther’s 

lachende ogen. Haar armen gleden om mijn nek en haar mond raakte mijn 
lippen. Ze zag eruit als een huisvrouw die boodschappen aan het doen was. 
Pruik met een zonnebril bovenop, lange mantel, lage schoenen, een veelge-
bruikte volle boodschappentas... het was vooral de make-up die me voor de 
gek had gehouden, want ik had de vrouw wel gezien. Door subtiele grijze ac-
centen zag ze er tien jaar ouder uit. De donkerharige pruik bevatte zelfs grijze 
haren. Een knappe vermomming!

De twee vrouwen begroetten elkaar als oude vriendinnen. Zij hadden, onaf-
hankelijk van wat ik ervan dacht, besloten om me te delen, had Margarite net 
bekend. Dat was nu aan hen te zien. 

Wat deed het met mij?
Het meest direct was een gevoel van immense opluchting dat ik uiteindelijk 

toch niet tussen Margarite en Esther hoefde te kiezen. Het was aanvankelijk 
onontkoombaar, omdat het duidelijk was dat een relatie met Esther tot de on-
mogelijkheden behoorde. Daarin gesterkt door haar eigen opstelling. Ik had 
de keuze eigenlijk buiten mezelf geplaatst en me laten sturen door de omstan-
digheden, zoals de hoop dat met Margarite wel een duurzame relatie mogelijk 
was. Maar ik was daarin niet eerlijk tegenover mezelf geweest. Ik was van 
Esther gaan houden. Mijn fysieke verlangen naar haar bleef aanhouden, ook 
al vreeën Margarite en ik de sterren van de hemel. Door heel hard te werken 
en me druk bezig te houden probeerde ik mijn gevoelens onder de duim te 
houden.

Het tweede wat me opviel in mijzelf was een soort ontzag voor de vertrou-
wensband tussen die twee. Hier hadden twee ‘powervrouwen’ elkaar gevon-
den in een verbond waarvan ik slechts kon vermoeden hoe diep dat ging. In-
tiemer dan tussen een man en een vrouw, of tussen twee mannen kon bestaan. 
En deze twee vrouwen hadden mij lief. Ik gloeide ervan.

Ze namen mij in hun midden, Margarite zwijgend, haar gezicht stond be-
zorgd; Esther babbelde honderduit hoe ze de treinreizen had ervaren en dat 
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ze zelf haar verouderende make-up kon aanbrengen. Ze hield vaak stil om in 
etalages kijken, een huisvrouwelijk genot dat ze ook niet kende.

Op onze hotelkamer plofte Esther op het bed neer. Ze zag er moe uit. Mar-
garite had haar bezorgde uitdrukking ingeruild voor een zorgzame en ging 
naast Esther zitten.

‘Wanneer kan ik weer mezelf zijn?’ vroeg Esther.
‘Je bent wel eens vaker ontsnapt, toch?’
Ze knikte.
‘Hoelang duurde dat doorgaans?’
‘Twee dagen.’
‘Ging je uit jezelf terug of werd je opgespoord?’
‘Opgespoord.’
‘Hm.’ Margarite keek op naar mij.
‘Zolang Esther onvoorspelbaar blijft, is ze moeilijk op te sporen. Hetzelfde 

geldt voor eventuele ontvoerders. Daarbij moet ze niet met mij gezien worden. 
Hoogstwaarschijnlijk is onze omgang tijdens het congres niet onopgemerkt 
gebleven bij haar neef. Misschien is hij daardoor opeens tot actie overgegaan.’

‘Jij wist dat, toch?’ vroeg Margarite aan Esther.
Die zuchtte. ‘Ja, ik voelde de spanning al maandenlang toenemen. Trude 

vond telkens onverklaarbare spionage cameraatjes. Ik besloot om dan maar 
iemand te verleiden teneinde mijn opponent uit de tent te lokken. Het congres 
was een uitkomst, ik kon me laten uitnodigen via mijn bankrelaties, het lukte 
om Jonathan aan te trekken en hij bleek ook nog een leuke man. Tot mijn 
verrassing sloten de denkbeelden die hij presenteerde aan bij die van mij...’ 
Ze keek me even guitig aan. ‘Alleen kon hij ze fantastisch verwoorden. Mijn 
denkbeelden waren meer intuïtief.’

‘En?’
Esther sloeg haar ogen neer. ‘Ik werd op slag verliefd,’ fluisterde ze. ‘Dat ben 

ik nog nooit geweest.’ Ze stond op en greep mijn handen. ‘Jonathan, jij toonde 
mij je echte liefde.’ Tranen gleden over haar wangen. ‘Nog nooit heeft iemand 
mij lief gehad om wie ik in wezen ben.’ Ze wendde zich tot Margarite. ‘Weet je, 
zijn liefde kon in me doordringen omdat ik verliefd was geworden en ik hem 
de dingen hoorde uitleggen die ik ook had aangevoeld. Toen werd de klem om 
mijn hart verbroken.’

‘De verzegeling,’ fluisterde Margarite aangedaan.
Ik was blij, maar ook bezorgd.
‘Wat is er, Jonathan?’
‘Ik denk niet dat je dit verborgen kunt houden, Esther,’ zei ik, al even aange-

daan als Margarite. ‘De verandering in hoe je doet, wat je zegt, zelfs hoe je kijkt, 
zal iedereen in jouw omgeving er attent op maken dat je bent losgebroken.’
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‘Ik wil dat ze het zien!’ Ze giechelde onverwacht. ‘Ik weet trouwens nu hoe 
leuk het is om me te vermommen en een heel andere rol te spelen.’

‘Ja!’ reageerde Margarite onverwacht enthousiast. ‘Natuurlijk! Je gaat je niet 
verbergen, je gaat je juist laten zien!’

Het klonk vanzelfsprekend; toch week mijn bezorgdheid niet. 
‘Wat is er, Jonathan?’
‘Ik weet niet waarop de surveillance haar beoordeelt.’
‘Ik heb daar wel enige kijk op,’ zei Esther ondeugend. ‘Ik ben zo vaak ont-

snapt, uitgebroken, onder de radar gedoken, dat ik ongeveer weet hoe ze re-
ageren.’

‘Heb je ooit je chip verwijderd?’
‘Nee, dat durfde ik niet. Ik heb hem wel eens met lood geprobeerd af te 

schermen.’ Ze wees op haar bovenarm. ‘Ik heb daar vreselijke toestanden door 
gekregen. Het werkte wel. Maar dan ben ik voor de surveillance vermist en 
stellen ze alles in het werk om me terug te vinden.’

‘Als ik het goed begrijp laten ze je met rust zolang je geen gekke dingen 
doet?’

‘Tot nu toe wel.’
‘Waar wil je heen ?‘ vroeg Margarite.
‘Het echte gevaar komt van haar neef. Ik vermoed dat de lui die haar surveil-

lance bemannen dat intussen ook weten. Wat dat betreft hoop ik dat Trude 
verslag heeft gedaan van de laatste dagen.’

‘Wil je zeggen dat ik echt onder kan duiken?’
‘Ik denk het, Esther. We hoeven volgens mij je chip niet af te schermen. 

Zolang je surveillance weet waar je ongeveer bent zullen ze zich niet druk 
maken.’

‘Onderduiken, hè?’ dacht Margarite hardop. ‘Esther, ben je wel eens in Ne-
derland geweest?’

‘Nee, nooit.’
‘Dan zal je neef je daar waarschijnlijk ook niet zoeken.’
‘Hm, ik denk dat je gelijk hebt. Hij zal zich eerder richten op mijn bekende 

verblijfplaatsen. Zolang hij mijn spoor niet oppikt zal hij me op de verkeerde 
plaatsen zoeken.’

‘Jonathan, weet jij een goed onderduikadres in Nederland? Eentje dat ook 
niet via jou getraceerd kan worden?’

Er was een beeld opgedoemd toen Margarite Nederland als verblijfplaats 
voor Esther noemde, maar ik aarzelde door haar laatste opmerking. 

‘Ik weet misschien wel iets, een zomerhuisje vlak bij het mijne. Het is eigen-
dom van de ouders van mijn ex. Is dat traceerbaar?’

‘Ik weet niet,’ aarzelde Margarite. ‘Gebruikt je ex jouw naam nog?’
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‘Nee, heeft ze ook nooit gedaan. Ze is mode ontwerpster en opereert onder 
haar eigen naam. Alleen onze twee zoons heten Fonck.’

‘In dat geval… het lijkt me sterk dat iemand op het idee zal komen om jouw 
ex te vragen…’

‘Ze hoeft het zelfs niet te weten. Ik kan het haar ouders zelf vragen en erbij 
zeggen dat het om een vrouw gaat die gevlucht is voor haar man en dat haar 
verblijfplaats geheim moet blijven.’

Esther klapte in haar handen van opwinding. ‘Incognito en vermomd in een 
land waar ik nog nooit ben geweest… spannend!’
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8  Crisis met Anton

De kans was groot dat ik op een of andere manier in de gaten werd gehou-
den – ik had twee iphones bij me met GPS – zodat we besloten dat ik met de 
huurauto terug zou gaan naar Frankfurt en van daaruit met de ICE naar Am-
sterdam reizen. De twee vrouwen zouden met de trein via Keulen gaan en in 
Amsterdam op me wachten. Ik legde uit hoe ze de pont konden nemen naar 
het NDSM terrein en daar een kamer konden nemen in een drijvend budget 
hotel.  

Onderweg in de auto en in de trein was ik alleen met mijn gedachten. Twij-
fels en onzekerheden die al dagen ondergesneeuwd werden met gebeurtenis-
sen die mijn volledige aandacht opeisten, staken nu de kop op. Het zweet brak 
me uit. De hoed van de overgewaardeerde goochelaar bevatte helemaal geen 
konijn! Ik zat in de buurt, maar had nog lang niet de essentie te pakken. Trust, 
vertrouwen was wel de hoofdzaak, daar was de analyse niet verkeerd in. Bit-
coin, blockchains waren niet de oplossingen, in tegendeel, bedreigingen. Ze 
waren net zo buiten de wereld als de plastic fiches van een casino: alleen daar 
hadden die waarde.

 Wat kon ik de bankbazen meegeven? Nog niets! En ik had zitten pochen dat 
de clou in het laatste artikel uit de doeken gedaan zou worden. Dat was over 
enkele dagen. Ik had nog niets! Althans: de alles oplossende formule. Bestond 
die wel? Liep ik zo naast mijn schoenen dat ik het spoor bijster was geraakt?

In Amsterdam was mijn eerste gang naar de krant, zij het met Lodi in de 
schoenen. Tot mijn immense opluchting waren Marc en Mireille naar een 
aandeelhoudersvergadering. Er was nog enig respijt. Na met enkele redactie-
leden wat puntjes op de i te hebben gezet in het voorlaatste artikel nam ik op 
de afgesproken tijd de pont naar het NDSM terrein.

Het weerzien bracht me meer stress dan vreugde. Esther had intussen een 
andere vermomming en wilde graag nog een paar dagen met Margarite in 
Amsterdam blijven rondschuimen. Ze genoot van de vrijheid, het bruisende 
leven en de magie van de stad. Margarite zag blijkbaar wel dat ik er niet hele-
maal was.

‘Er gaat iets niet helemaal goed, geloof ik,’ zei ze bedaard toen Esther even 
naar het toilet was. We dronken koffie in de oude kantine van de vroegere 
scheepswerf, nu een neo-industrieel Grand Café.

‘Eh, nee,’ was mijn lamme antwoord. ‘Ik moet nu eerst met Anton praten. 
Het huisje voor Esther is trouwens geregeld.’ 

Dat was wel heel kort, maar mijn keel leek wel toegeschroefd. Ik gaf adres 
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en coördinaten van het huisje, zodat ze konden komen wanneer ze wilden, 
en nam gehaast afscheid. Ietwat perplex nagestaard door Esther verliet ik het 
etablissement en nam de pont terug naar het CS om de bus te pakken naar 
het dorp.

Met boodschappen voor twee huishoudens en mijn rolkoffertje was het 
ploeteren om door de duinen naar het huisje te komen.

Anton en Emma waren blij me te zien en toonden enthousiast wat ze bij 
elkaar hadden geschreven. Het was verbazend hoeveel we al hadden voor ons 
boek. Met de hoofdstukken over regionale economie die ik onderweg had uit-
gewerkt hadden we al bijna een compleet eerste deel bij elkaar.

Ik werkte die avond alleen verder aan het laatste artikel, dat tevens opmaat 
zou zijn voor het tweede deel van ons boek. 

Gaandeweg bekroop me de angstige zekerheid dat er iets cruciaals aan mis-
te, dat ik de kern miste. Als brooddeeg waarin de gist vergeten was. Het wilde 
niet rijzen. Er lag een prachtig verhaal, alleen de clou ontbrak. Om preciezer 
te zijn: de essentie van de processen die gaande zijn zal de ruggengraat van een 
nieuw paradigma moeten vormen. Waar moest ik die kern zoeken als die niet 
in mijzelf te vinden was?

Met schokkerige bewegingen van de spanning ging ik naar buiten voor een 
wandeling. In plaats van verheldering bracht de nacht me een gevoel van die-
pe wanhoop. Ik kon het gewoon niet. Ik was niet goed genoeg, ontoereikend, 
ik beheerste de materie niet voldoende.

Het gevoel uit mijn droom, eeuwen geleden leek het nu wel.
‘Oh my God,’ kreunde ik op een duintop. ‘Ik val door de mand. Wat moet 

ik doen?’ De neiging om er vandoor te gaan kon ik pareren met de simpele 
constatering dat dit mijn enige thuis was. Er was geen kijk op vluchten, ik was 
al op de vlucht. 

De stress werd zo groot dat ik Anton wekte om het met hem te bespreken. 
Hij trok grommend en smakkend zijn ochtendjas aan en stommelde naar de 
keuken. Ik zat al die tijd te beven op de bank.

‘Oké, ik ben een beetje wakker. Wat is je analyse?’ 
Hij had twee latte’s voor ons gemaakt en ging een tosti met kaas zitten eten. 

Ik rukte mezelf overeind en ijsbeerde ten einde raad door de kamer. ‘Ik kan 
het niet Anton, ik... het is gewoon te groot voor me...’

‘Heb je al een oxazepam genomen? Nee? Doe maar even, dat kan je nu hel-
pen.’

Ik was even out geweest; de latte was koud geworden en Anton was in zijn 
stoel in slaap gevallen. De tranquillizer werkte, de bijna onhoudbare span-
ning, het gevoel te gaan barsten, was verzacht. Een intense vermoeidheid ver-
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spreidde zich door mijn lijf.

‘You’re so damned opinionated.’ 
Ik opende verschrikt mijn ogen. Anton zat tegenover me een ijsje te eten. 

Hij had Engels gesproken... in de deuropening stond Emma, in een lichtblau-
we pyjama en een sprei rond haar schouders. Hij ging in het Engels verder 
toen hij zag dat mijn ogen open waren.

‘Je houdt iedereen voor de gek,’ bromde hij. ‘Mij ook. Prachtige ideeën, maar 
als puntje bij paaltje komt loopt het allemaal met een natte sisser af.’ Hij stond 
op. ‘Verdomme, Jonathan, wie houd je nu voor de gek? Je hebt negentig pro-
cent van je verhaal voor elkaar. De analyse is zo helder als wat. Iedereen zit 
met spanning op je conclusies te wachten. Vertel me nou niet dat je die hele-
maal niet hebt.’

Het bloed vloog naar mijn gezicht. Shame! Shame!
Emma ging bleekjes zitten, schuin achter Anton. Het was een signaal, een 

teken dat ze geen vertrouwen in me had.
‘Ik heb me in de luren laten leggen,’ wist ik uit te brengen. ‘Ik dacht dat ik het 

door had. Maar ze weten het zelf niet. Het is veel groter dan alleen de banken. 
Het heeft zijn weerslag op onze hele samenleving!’

‘Het?’
‘Wat er gaande is. Ik bedoel...’ Ik worstelde om woorden  te vinden om mijn 

amorfe alarmgevoel vorm te geven. ‘Entropie... Alles vervlakt. Ontmenselij-
king.’

‘Bedoel je transhumanisme?’
‘Wat weet jij daarvan?’
‘Ik kom het tegen, Jonathan. Het is in essentie een sociologisch proces.
“En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en 

vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun 
voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken 
heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: 
die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens 
mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”

‘Wat is dat in Godsnaam?’
‘Geschreven in de eerste eeuw na Christus, uit het boek Openbaringen van 

Johannes van Patmos. Het afsluitende boek van de Bijbel, ook wel Apocalyps 
genoemd.’

‘Ik wist niet dat je zo bijbelvast was.’
‘Ik heb eerst theologie gestudeerd. Ik zou dominee worden.’
‘Ik krijg er de rillingen van over mijn rug.’
‘Dat staat je goed. Het is een waarschuwing voor wat er nu gebeurt. Althans, 
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zo vat ik het op. Het waarschuwt voor transhumanisme, voor de koppeling 
van mens aan machine, het opgeven van de vrije wil, van zelfstandige besluit-
vorming, van kritische beschouwing.’

‘Je maakt me nog banger dan ik al ben.’
‘Over een paar jaar hebben mensen geen smartphone meer nodig, ze zijn 

dan met nanotechnologie direct verbonden met de 5G cloud, denken wat ze 
krijgen ingegeven, doen waartoe ze worden verleid. Automatische huizen, au-
tomatische auto’s, alles voor je ogen voorgespiegeld, geen scherm meer nodig.’

‘Hou op, Anton, dit kan ik er nu even niet bij hebben!’
‘Ik zeg het, omdat je op het gat in alle redeneringen bent gestoten.’
‘Gat?’
‘Wat maakt een mens tot mens?’
‘Zijn ziel?’
‘Noem het maar zo. Ik zou het willen omschrijven met sociaal-psychologi-

sche begrippen, als autonomie, soevereiniteit, vrije wil.’
‘Dat zijn eerder filosofische begrippen.’
‘Ook. In dit verband wil ik het over de persoonlijke ervaring hebben, het-

geen ik sociale psychologie wil noemen.’
‘En het is meer psychologie dan economie.’
‘Zit dat al niet een beetje in de verschillende opvattingen over knowledge 

based versus emotion based economy?’ peinsde Emma hardop. Ze zat mijn 
verslag te lezen. ‘Ik zie het eerste als mathematisch, mechanistisch-reductio-
nistisch, het tweede meer... sociologisch? Sociaal-psychologisch?’ Ze keek op, 
ontmoette mijn blik en bloosde. ‘Wat is er? Heb ik iets geks gezegd?’

‘Nee,’ zeiden Anton en ik tegelijk. ‘Ga eens door?’
‘In mijn studie over stadvernieuwing is dat misschien wel de grootste te-

genstelling tussen de hedendaagse en die van de 70er jaren. Met name hier in 
Nederland vond toen, zeg maar, emotion based urban renewal plaats.’

‘Ga door?’
‘Ik ben nog niet zover met mijn onderzoek,’ zei ze afhoudend.
‘Wat heb je opgespoord tijdens je onderzoek hier?’
‘Ik heb nog niets uit kunnen werken.’
‘Je indruk dan.’
‘Dat is niet wetenschappelijk.’
‘We zijn bezig te inventariseren, Emma,’ kwam Anton tussenbeide. ‘Op zul-

ke momenten mag je voor de vuist weg spreken.’
‘Okay, goed dan. Ik zag onder andere dat er eerst onderzoek werd gedaan, in 

die tijd, naar de sociale structuren. Familiebanden werden in kaart gebracht. 
De mensen werden gevraagd naar hun woonwensen en de beleving van hun 
wijk. Dat ging niet alleen over comfort en gebreken, maar ook over veiligheid, 
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gezelligheid, winkels, jeugd, sociale cohesie. De mensen kwamen na de reno-
vatie terug in hun oude huis. De sociale- en familiestructuren bleven intact.’

‘En tegenwoordig?’
‘Ik heb geen zicht op het hele veld, maar in Amsterdam lijkt er tegenwoor-

dig alleen bouwkundig onderzoek gedaan te worden. De bewoners worden 
aangespoord met push and pull factoren om te verhuizen naar andere plaatsen 
rond Amsterdam. Na de renovatie zie je dat er jonge mensen gaan wonen uit 
de middenklasse. De oude sociale structuur is vernietigd en een nieuwe is er 
niet.’

‘Geen oma een paar huizen verderop om op de kleintjes te passen als mama 
gaat werken.’

‘Nee. Ik heb dat geluk wel gehad.’
Mijn hoofd tussen mijn handen gonsde. Iets uit mijn herinnering vocht om 

naar voren te kunnen komen. Maar ik was zo moe...
‘Verantwoordelijkheid...’ mijn mond was te slap om het woord goed uit te 

spreken.
‘Wat zeg je?’
‘Verantwoordelijkheid!’
‘Dat is zo,’ kwam Emma’s stem vanachter Antons rug. ‘Jonathan heeft dat als 

kernbegrip gebracht. Ik heb het gelezen.’
‘Waar?’ Anton klonk ongelooflijk boos.
Emma had mijn manuscript goed gelezen. Ze bladerde even en legde het 

pak papier op Antons schoot. Die begon te lezen.
‘Ik zie het,’ zei hij na een tijdje. ‘Je hebt het duidelijk naar voren gebracht in 

je speech. Ik vind het echter niet terug in de aanzet tot een paradigma formu-
lering.’

‘Ik wilde het bewaren voor het laatste deel.’
‘Ik voel me door jou op het verkeerde been gezet. Dat neem ik je kwalijk. Je 

bent niet open, je houdt dingen achter, voor jezelf. Om je zwakte te verber-
gen?’

Met een kop als een boei keek ik hem aan.
Anton stond bruusk op en begon te ijsberen.
‘Ik neem het mezelf ook kwalijk,’ gromde hij. ‘Ik ben op jou afgegaan, terwijl 

ik had kunnen weten dat er van alles aan zou ontbreken. Je hebt gewoon niet 
genoeg inzicht.’ Hij stopte voor mij. ‘Ben je naar de bijeenkomst in Davos ge-
weest? Je hebt misschien wel begrepen dat ik je heb voorgedragen?’

Ik knikte weer, het bevestigde mijn vermoeden. ‘Ik werd voortijdig wegge-
roepen en ben hals over kop naar Basel teruggekeerd.’

‘Hm, dat wist ik niet. Dat zou wel eens... nee, jij zou de link zijn... Jonathan, 
er is iets fout gegaan. Wat niet betekent dat ik het achterhouden van gegevens 
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goedkeur. Ik verleen mijn reputatie aan jouw boek, jongen, vergeet dat niet. 
En Emma de hare.’

Het huilen stond me nader dan het lachen. In de hoek! In de hoek! Kleine 
jongens die liegen moeten in de hoek!

Anton liep naar het keukentje en begon luidruchtig met pannen en gereed-
schap te rommelen. Schaamte verhinderde me om naar Emma te kijken.

Een vraag borrelde op. ‘Wat had er in Davos moeten gebeuren... Anton?’
‘Straks,’ gromde hij. Geuren van spek en eieren bereikten mijn neus.
‘Ik kan niet denken met een lege maag,’ mopperde hij toen hij Emma en mij 

een bord met uitsmijter overhandigde. ‘Hier, zout en peper. Emma, wat wil je 
drinken?’

‘Thee,’ zei ze gedwee.
Voorzien van thee en koffie met veel melk zaten we in stilte te eten.
‘Zo,’ zei Anton en veegde zijn mond af. ‘Laat deze keer je koffie niet koud 

worden. Davos. Wel, er wordt in de Kring al langer nagedacht over betere 
gedragsregels voor banken en beleggers. Dat is acuut geworden sinds 2008. 
Maar ze zijn er nog steeds niet uit. Het maatschappelijke deel is al in de vorm, 
om zo te zeggen, maar het hoofdstuk implementatie moet nog geschreven 
worden.’

Er schoot me iets te binnen. ‘Zijn er in de eh, Kring gedachten geformuleerd 
over bitcoin, cryptocurrency in het algemeen en de mogelijkheden cq bedrei-
gingen van het werken met blockchains?’

‘Wat is een blockchain?’ kwam Emma’s stem. Ze had haar uitsmijter nauwe-
lijks beroerd.

‘Een collectief beheerd bestand, een soort dossier, waarin alle transacties 
en afspraken in chronologische volgorde staan genoteerd, op een wijze dat er 
niets in of aan veranderd kan worden. Door het collectieve beheer heeft elke 
deelnemer altijd de laatste stand van zaken.’ 

‘Hm, een ideaal doelwit voor hackers, lijkt me,’ merkte ze op.
Anton en ik grinnikten tegelijk. 
‘Wat is er?’ vroeg ze op haar teentjes getrapt. ‘Zei ik iets geks?’
‘Nee, lieve Emma,’ zei Anton en pakte haar bord uit de handen om het met 

die van hem en mij naar de keuken te brengen. ‘Je verrast ons telkens weer met 
je scherpe inzicht.’

‘Ik weet niks van programmeren.’
‘Je bent gewoon niet onder een hoedje te vangen.’
‘Wat betekent dat nou weer?’
‘Dat je een bijzonder autonoom denkend mens bent. Je hebt geen smart-

phone, hè?’
‘Niet nodig. Ik bepaal zelf wel waar en wanneer ik met iets of iemand con-
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tact wil. En dat is heel weinig. Ik heb meer met papier en archieven.’
‘Oké, Emma, dank je wel. Jonathan, nogmaals: Davos. Er had een link ge-

legd zullen worden, een diepe ondersteuning van je missie. Ik begrijp nu pas 
hoe cruciaal dat was.’

Hij ijsbeerde een tijdje heen en weer.
‘Oké, we gaan dit doen. Ik ga een paar collega’s mailen...’ Hij keek op zijn 

horloge. ‘Het is verdorie diep in de nacht, iedereen hier in Europa slaapt nu. 
Jullie gaan ook slapen. Jonathan, je zit helemaal te trillen, neem nog zo’n pil 
en ga in je bed liggen.’

‘Wat ga je doen?’ vroeg Emma. Ik zat zo te klappertanden dat ik niets uit 
kon brengen.

‘Een nieuwe kring beleggen,’ zei Anton kort. ‘Dit is te belangrijk om aan ons 
drieën over te laten.’
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9  Verder vastlopen

Laat de volgende ochtend verscheen ik in de kamer, waar Anton en Emma in 
stilte zaten te werken. Mijn katzwijm was geweken, maar niet mijn schaamte.

‘Ben je daar?’ constateerde Anton. ‘Er komt een spoedkring bijeen in Davos, 
voor jou.’

Het deed me nog dieper in mijn schulp kruipen. 
‘Het zijn stuk voor stuk zeer intelligente lieden, maar ze snappen slechte 

mensen niet.’
‘Jij wel?’ zei Emma’s snedig, zonder van haar scherm op te kijken.
‘Ik bestudeer macht. Dan heb ik er automatisch veel mee te maken.’
‘Begrijp je het?’
‘Cognitief wel, Emma. Wezenlijk niet. Het zit niet in mijn wezen, ben ik 

bang.’
‘Waarom zouden mensen macht over anderen willen?’ Emma keek met een 

zorgelijk gezicht op van haar laptop. ‘Dat is toch onlogisch?’
‘Het is de vraag of het wel mensen zijn,’ mompelde ik.
‘Wat bedoel je?’
‘Kan jij je voorstellen dat jij zoveel macht over miljoenen mensen wil heb-

ben dat ze klakkeloos doen wat jij voor hen bedacht hebt?’
Ze keek Anton verontwaardigd aan. ‘Doe niet zo belachelijk.’
‘Toch zijn dat soort mensen er door de hele geschiedenis van de mensheid 

geweest. Op kleine schaal, in de familie, de clan, de stam. Op grotere schaal, 
op feodale landgoederen, in fabriekssteden, in koninkrijken. Nu op mondiale 
schaal.’

‘Hoe... je bedoelt slaven, horigen, lijfeigenen, arbeiders?’
‘Of kinderen, vrouwen, vee, onderdanen, belastingbetalers, stemmers, pu-

bliek bij concerten, noem maar op.’
Ze knikte bedachtzaam. ‘Ik begin te begrijpen waar je op doelt. Maar waar-

om willen die mensen aan de macht en op het podium dat?’
‘Ik weet het niet. Ik bestudeer het, maar ik snap de beweegredenen niet.’
Anton stond op en ging in het keukentje koffie maken. ‘Jonathan, zit niet zo 

te sippen. Je bent een lul, maar niet de ergste van alle lullen.’
Emma stond op en ging naast me staan. ‘Nu weten we het wel, Anton. Laat 

hem met rust.’
Ik kon wel janken. Anton schonk drie mokken vol en gaf ons elk eentje. ‘Pas 

op, heet.’ De waarschuwing kwam wat laat, ik liet de mok bijna vallen.
‘Snap jij het wel, Emma?’
‘Ik ben bang van wel, Anton.’
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Zo formeel spraken ze nooit met elkaar. Verwonderd schoot mijn blik van 
de een naar de ander.

‘Leg eens uit.’
Emma ging zitten en legde haar fijne handen rond de mok. ‘Je bent een 

beetje in de war, Anton. Ik drink nooit koffie.’
‘Oh, sorry, ik zal wat thee maken.’
‘Om op je vraag terug te komen: ik werd als kind gepest, en zoals alle gepeste 

kinderen verzon ik van alles om macht over mijn belagers te krijgen. Geweld 
was geen optie, dus ik keerde mij tot magie. Dat werkte in die zin, dat ik driftig 
werd als het niet lukte. Aanvankelijk keerde dat zich tegen me, omdat ze nu 
ook fysiek geweld tegen me begonnen te gebruiken. Toen ik plannen voor een 
pijnloze zelfdoding had uitgewerkt en de noodzakelijke voorbereidingen had 
getroffen, ontstond er een soort magisch veld rond me, waardoor ik geheel 
anders reageerde op pesterijen. Dat maakte hen bang en het was afgelopen. Ik 
hoefde alleen maar met een bepaalde glimlach te kijken en ze maakten dat ze 
wegkwamen uit mijn buurt. Jongens en meisjes. Dat was mijn macht.’

‘Hoe voelde dat?’
‘Kicken.’
‘Dat is...’ ik moest een kikker uit mijn keel wegkuchen, ‘dat is zelfbescher-

ming. Dat is heel wat anders, daar gaat het erom dat anderen geen macht 
meer over je hebben. Dat je je soevereiniteit behoudt. Dat staat diametraal 
tegenover het macht uitoefenen over onderdanen die hun autonomie opgeven 
of waar die van afgepakt is.’

‘Bravo!’ riep Anton vanuit het keukentje. ‘Je bent er weer. Schrijf die zin 
meteen op, Jonathan.’

‘Het is maar goed dat je een tweede deel hebt verzonnen voor je boek,’ zei 
Anton later die middag, toen we thee zaten te drinken. ‘Nu heb je tijd om het 
sluitstuk te vinden.’

‘Ik moet morgen mijn laatste artikel inleveren.’
‘Ja, dat is een probleem. Al een idee?’
‘Waarom zeg je niet gewoon dat je het nog niet weet? Dat er meer onderzoek 

nodig is en dat dat gaande is?’ stelde Emma voor. 
We keken haar verbluft aan, toen elkaar. ‘Die vrouw is goud waard,’ mom-

pelde Anton. ‘Telkens als we het niet meer weten komt zij met de volgende 
logische stap.’

‘Logisch toch?’ Aan haar kleur konden we zien dat het compliment haar 
plezier deed.

Antons laptop meldde dat er een e-mail was. ‘Dat zal Davos zijn.’ Hij stond 
op en las het bericht.
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‘Oké, wie nog thee? Jonathan, er begint over een paar dagen een driedaags 
symposium in Davos van een subkring die bezig is met ongeveer hetzelfde 
als waar wij mee bezig zijn, zij het vanuit een ander perspectief. Ik ken de 
voorzitter goed, hij was ooit mijn promotor in Berkeley. Ik heb het probleem 
uitgelegd dat door je voortijdige vertrek de ondersteuning van de Davos Kring 
gebrekkig is gebleven. En dat er nu een hiaat aan het licht is gekomen die jij, 
wij, niet kunnen invullen zonder nieuw licht op de zaak. Hij heeft het pro-
bleem aan anderen gemaild en nu komen er verschillende leden van de Kring 
speciaal voor jou naar die bijeenkomst.’

‘Werkelijk?’
‘Het belang van jouw toegang tot de haute finance werd al eerder onder-

kend, vandaar de uitnodiging. Toen je werd weggeroepen is er niet adequaat 
gereageerd. Ik heb begrepen dat jouw overmatige zelfvertrouwen daar debet 
aan is. Ze hadden niet door hoe complex het veld is en dat je het niet overzag.’

‘Hubris,’ mompelde ik. ‘Ik was daar altijd zo bang voor en nu ben ik toch in 
de val gelopen.’

‘Dat komt vaker voor bij mensen die psychisch niet in balans zijn.’
Een hete kleur verspreidde zich van mijn gezicht tot over mijn borst.
‘Bipolair,’ mompelde ik dapper. ‘Manisch depressief.’
‘Kom kom, niet zo dramatisch. Ieder mens is bipolair en wordt heen en weer 

geslingerd tussen angst en overmoed. Het is zaak de uitslag binnen de perken 
te houden, liefst zonder psychofarmaca.’

‘Nou hang jij de patriarch uit,’ brak Emma snibbig in. ‘De zelfverzekerdheid 
van Jonathan heeft die bankiers net zo goed overtuigd dat hij het wist. Dat 
heeft zijn missie gered.’

Voor de tweede keer die dag keken we elkaar stomverbaasd aan. Anton be-
gon te lachen. ‘Waarom zien wij dit niet?’

‘Jij zag het niet. Jonathan denk ik wel. Of zien... heb je het misschien eerder 
gevoeld?’

Met bewondering in mijn blik knikte ik beamend. ‘Dat heb je goed gezien, 
Emma. Dat gevoel dat ik de tijger bij zijn staart had heeft me door de tweede 
helft van het congres heen geholpen. Al die momenten dat ze me probeerden 
onderuit te halen, ik moet er niet aan denken dat ik me toen zo gevoeld had 
als ik me nu voel. Ik was jankend de zaal uitgerend, denk ik.’

‘Ik heb begrepen dat je je de eerste helft aardig hebt weten te weren.’
‘Heb je dat gelezen?’
Emma snoof. ‘Ik kan analyseren, weet je. Het staat met zoveel woorden in 

je eerste artikel.’
Ik keek peinzend naar mijn handen. Ze beefden. Hoe was dat ook al weer 

gegaan?
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‘Ik had het toen gewoon nog niet door,’ mompelde ik.
‘Wat zeg je?’
‘Het was meer een soort paniek,’ zei ik luider. ‘Gelukkig kon ik teruggrijpen 

op lezingen die ik eerder had gehouden.’ En Esther?
‘Er was toen nog nauwelijks ondersteuning, denk ik. Iedereen keek de kat 

uit de boom. De enige die me hielp, zo goed en kwaad als het ging, was Es-
ther.’ Ik rilde bij de herinnering aan mijn – onderdrukte – angst gedurende de 
eerste dagen in Basel.

‘Wat is er?” Emma had goede ogen.
‘Och,’ zei ik zwetend, ‘het was die eerste dagen niet zo leuk.’
‘Dat komt nu naar boven?’
Ik knikte, mijn keel zat toegesnoerd.
Anton zag dat Emma niet bij machte was om me enige verlichting te bren-

gen. Hij stond op en rammelde me goedmoedig door elkaar. ‘Kom, Jonathan, 
je hebt er goed afgebracht. Het is goed om je angsten van toen onder ogen te 
zien, dat maakt je nederig. Maar maak er geen drama van.’ Hij klopte Emma 
gemoedelijk op haar knie. ‘Je moet het me maar niet kwalijk nemen als ik wat 
patriarchaal overkom. Ik wou dat ik een dochter had als jij. En mijn uitval 
naar Jonathan, wel, hij is journalist, en persmensen zijn wat terughoudender 
in het delen van kennis dan wetenschappers. Dat vond ik moeilijk, weet je. Ik 
voelde me echt belazerd.’

Emma’s verlegenheid was niet kleiner dan de mijne.
‘Hoe gaan we nu verder?’ was haar bitse reactie. ‘Hoe kunnen we naar een 

conclusie toe schrijven als we die nog niet hebben?’
‘Dat is een risico,’ gaf Anton toe. ‘Noem eens een paar kenmerken van een 

eindconclusie, voor zover we nu weten?’
‘Het oppakken van sociale verantwoordelijkheid zal vertrouwen herstellen.’
‘Oké, wat nog meer?’
‘Investeren met een verlengde rendementshorizon. De rendementen staan 

al jaren onder druk, 0% rente, geen inflatie van betekenis, weinig roofprojec-
ten over, misschien nog enkele mega infrastructuurprojecten zoals de nieuwe 
zijderoute die China aanlegt?’

‘Oh? Wat is dat?’ vroeg Emma.
‘Een directe verbinding met een vierbaansweg en een dubbele hogesnel-

heids goederen spoorweg van West-China tot aan Rotterdam.’
‘Leuk detail,’ zei Anton, ‘maar daar vroeg ik niet om. Wat zou er meer in het 

nieuwe paradigma moeten staan?’
‘Een andere kijk op economische groei. Alleen ben ik daar nog niet uit.’ 
‘Ik heb hier een samenvatting van een lezing die je in Wenen hebt bijge-

woond,’ zei Emma, zwaaiend met een paar vellen papier. ‘Zit daar niets bij?’
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‘Jawel, maar ik kan de verbanden niet helder krijgen.’
Emma keek op het papier. ‘Nee, dat ik zou zo ook niet weten,’ mompelde ze. 

‘Maar ik ben socioloog, geen econoom.’
‘Als er één is die op de hoogte zou moeten zijn ben jij het wel,’ zei Anton op 

besliste toon.
‘Daar ga ik de mist in,’ mompelde ik.
‘Als je het niet weet, ga je het toch opzoeken?’ kwam Emma’s kribbige reac-

tie. ‘Alles is te vinden.’ Ze stond op en liep de kamer uit.
‘Zijn wij nou stom bezig Jonathan? Dat is de derde keer in een uur dat ze ons 

op ons nummer zet. Geheel terecht overigens. Wat doen we verkeerd?’
‘We denken dat we het weten en als we het niet weten denken we dat we niet 

goed denken en blijven maar denken. Ik ga Emma’s advies opvolgen en aan 
het studeren.’

‘Hoe verder met je artikel?’
‘Nogmaals: Emma’ advies volgen. Uit de doeken doen wat we nog niet weten 

en waar we op aan het studeren zijn.’
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10  Emma’s initiatie

Na het eten kondigde Anton aan dat zijn echtevriend uit Californië in Am-
sterdam zou aankomen en dat ze een paar dagen gingen toeren.

‘Overigens, ik ga niet mee naar Davos. Ik heb andere verplichtingen. Intro-
ducé’s zijn niet toegestaan, dus Emma kan ook niet mee.’

Ze scheen er niet mee te zitten.
Emma en ik maakten na zijn vertrek een avondwandeling over het strand en 

bleven tot laat aan het werk, tegenover elkaar aan de eettafel.
Ik lag in bed te lezen toen er zachtjes werd geklopt en de deur openging. ‘Ik 

kan niet slapen,’ zei Emma verlegen. ‘Kunnen we even praten?’
‘Ja, goed. Even wat aantrekken. Zullen we op de waranda gaan zitten?’
Ik schikte een fleece om haar heen en schonk twee glazen wijn in. 
‘Iets te knabbelen?’ Ik had van alles ingeslagen.
Na een korte stilte begon ze: ‘Ik wil je nog bedanken dat je me hebt uitgeno-

digd als co-auteur, Jonathan. Het is een geheel nieuwe ervaring voor me om 
een opiniestuk te schrijven. Ik merk dat ik het geweldig vind.’

‘Je schrijft buitengewoon vlot en nauwkeurig.’
‘Dank je. Denk je dat er meer gelegenheden komen? Ik bedoel...’
‘In ieder geval gaan we nog een tweede deel schrijven. Feitelijk hebben we 

er al materiaal voor.’
‘Dat weet ik, maar dat is niet wat ik bedoel.’
‘Wil je vaker journalistiek schrijven?’
‘Ja,’ zuchtte ze. ‘Hoe moet ik dat aanpakken?’ Kennelijk was ze gewend om 

altijd voor zichzelf een weg te moeten banen.
‘Waarschijnlijk krijg je vanzelf uitnodigingen als ons boek uit is, Emma. Je 

hoeft dan alleen maar ja of nee te zeggen.’
Ze stak haar arm met het lege glas uit en ik vulde het.
‘Wil je me daar een beetje bij helpen?’ klonk het schuchter. ‘Ik ben zo bang 

het te verknallen.’
‘Heb je dan wel eens iets verknald?’
Ze schudde haar hoofd. ‘Dat kon ik me niet permitteren.’
‘Ik wil je met alle plezier helpen, Emma.’
‘Dank je,’ zuchtte ze. ‘Dat stelt me gerust.’
Ze zette het glas aan de mond en leegde het in enkele slokken, waarna  ze het 

uitstak om opnieuw gevuld te worden.
‘Het is geen limonade,’ zei ik op neutrale toon. ‘Feitelijk verdient deze wijn 

het om met aandacht gedronken te worden.’
‘Ik drink me moed in,’ klonk het gesmoord.
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‘Waarvoor?’ Ik had de hele avond al iets voelen broeien en gehoopt dat ze 
direct was gaan slapen, maar nee dus.

Ze stond bruusk op, zette haar glas desondanks voorzichtig op het tafeltje, 
en ging aan de balustrade staan, de donkerte inkijken. Haar schouders schok-
ten. Dit kon zo niet doorgaan, ik moest iets doen. Ik ging schuin achter haar 
staan en raakte voorzichtig haar bovenarm aan. 

‘Ik ben zo in de war,’ piepte ze tussen twee snikken door. Ze draaide zich 
naar me om en keek me intens aan. ‘Dat maakt me zo kwaad, weet je.’

‘Vertel eens wat precies je dwars zit.’
‘Dat ik in de war ben.’
‘Was je dat nooit eerder?’
‘Niet zo, niet... ik ken dit niet! Nee, houd je mond even. Ik heb me staande 

kunnen houden, op school, op de universiteit, door me afzijdig te houden 
van... van dat man-vrouw gedoe. En nu, nu ben ik helemaal pudding gewor-
den. Ik kan niet meer denken als jij er bent, ik kan niks meer.’

‘Ik ben onder de indruk van wat je hebt geschreven.’
‘Dank je, maar toen was jij weg.’
‘En dat allemaal omdat ik je naar bed heb gebracht...?’
‘Ik heb je gekust. Ik heb me gedragen als de eerste de beste del, ik was dron-

ken en jij hebt me uitgekleed. Dat doet wat met me, weet je!’
‘Ik zie een mooie vrouw die ontdekt dat ze meer is dan een wetenschapper, 

die ontdekt dat daarnaast een aantrekkelijke vrouw is.’
Ze stak haar kinnetje omhoog. ‘En, trek ik die man aan?’
‘Zeker.’
‘En wat doe je daarmee?’ Ze keek me boos aan. ‘Of ga je verder met me te 

zien als een waardevolle bijdrage aan je succesboek?’
‘Emma, ik heb twee geliefden...’
‘Waarom dan niet drie?’ viel ze fel uit.
Ik pakte haar bij de schouders. ‘Weet je wel wat je daarmee zegt?’
Ze liet haar hoofd hangen. ‘Kom ik eindelijk eens voor mezelf op, is het weer 

niet goed.’
‘Het is juist wel goed, Emma. De kunst is om met de weerstand om te gaan 

die je oproept. Door voor je mening en je gevoel uit te komen ga je interactie 
aan met anderen, in plaats van uit de weg te gaan.’

‘Ja, dat heb ik altijd gedaan,’ mompelde ze.
‘Nu ben je de interactie met mij aangegaan. Interactie betekent dat ik ook 

uitkom voor wat mij bezielt, bedrukt, bevestigt, tegenhoudt...’
Ze zuchtte. ‘Ik wil weer zitten.’
We trokken de stoelen dicht bij elkaar, het tafeltje met glazen, de fles en bor-

relhapjes onder handbereik.
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Ze dronk de wijn met kleine nipjes. ‘Ik snap wat je bedoelt,’ zei ze verbaasd. 
‘Wat een rijkdom aan smaakbelevingen!’

Na een stilte die rust bracht: ‘Ik meende het, Jonathan.’
‘Wat, Emma?’
‘Waarom dan geen drie?’
Ik wist daar niets op te zeggen.
‘Allemaal mooie woorden, dus’ zei ze schamper. ‘Waarom zeg je niet eerlijk 

dat je niet in me geïnteresseerd bent als vrouw?’
Er gingen een heleboel antwoorden door me heen, tot ik kon zeggen: 
‘Dat ben ik wel. En dat is een probleem voor me.’
‘Je andere vrouwen? Daar heb ik geen moeite mee.’
‘Ik wel.’ Na een tijdje: ‘Jij niet? Echt?’
Ze had duidelijk het overwicht in het gesprek behaald, nu was ik de onze-

kere. En dat had de slimmerik feilloos in de gaten.
‘Luister, Jonathan, ik heb mijn hele leven jongens en mannen op een afstand 

weten te houden. Ik heb ze daardoor kunnen bestuderen, hoe ze met meisjes 
omgingen. Ik heb toen een keer meegemaakt dat een jongen twee vriendin-
netjes had en dat die ook dol op elkaar waren. Dat was de aardigste en liefste 
jongen die ik ooit ontmoet heb.’

‘Heb je toen ook gedacht: “Waarom geen drie?”?’
Ze schudde haar hoofd. ‘Niet vragen,’ mompelde ze.
‘Waarom vertel je het me dan?’
‘Ik heb geanalyseerd dat jij ook zo’n lieve jongen bent,’ klonk het gesmoord. 

‘Terwijl ik je vrouwen niet eens ken.’
‘Was het analyse of gevoel?’
‘Eerst gevoel, dat heb ik geanalyseerd.’
‘Wat zei het gevoel?’
‘Dram niet zo door! Vragen, vragen, vragen!’ schreeuwde ze bijna. ‘Ik wil 

dat jij mij wilt!’
Ik keek haar vol bewondering aan. De powervrouw had haar levenlang ver-

stopt gehouden innerlijke kracht ontbloot.
‘Ik wil je, Emma.’
Ze keek me met ronde ogen van verbazing aan en greep mijn hand vast. 

‘Betekent dat... dat jij...?’
‘We zullen het wel aan Esther en Margarite moeten voorstellen.’
Ze slikte, keek weg, toen weer naar mij, sloeg haar ogen neer.
‘Ik moet even...’ Ze pakte haar glas en nam er kleine slokjes uit.
‘Ik had er helemaal niet op gerekend dat je ja zou zeggen,’ bekende ze met 

een zucht. ‘Dat je me hebt uitgekleed maakte me... hitsig, maar nu ben ik al-
leen maar bang dat het niet waar is.’
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‘Het maakte mij ook hitsig. Nu ben ik alleen maar bezorgd.’
‘Zal ik weer dronken worden, zodat je me wel naar bed moet brengen?’
Ik schudde mijn hoofd. ‘Laten we nog even bij onze positieven blijven. Want 

het is allemaal niet zo eenvoudig als samen in bed rollen.’
‘Wat bedoel je?’
Ik bracht mijn hand met de hare naar mijn lippen en kuste haar vingers. 

‘Het maakt mij ook in de war, Emma. Ik begeer je inderdaad vanaf het mo-
ment dat ik je heb uitgekleed. Ik ben alleen terughoudend omdat ik geen vol-
ledige partner voor je kan zijn. Jij verdient een aandachtige man, waarmee je 
kinderen kan krijgen. Ik heb al twee zoons van een leeftijd dat ze studeren en 
ik heb geen ambities om opnieuw met kleine kinderen te zitten. Het bestaan 
als een ongebonden man bevalt me uitstekend.’

‘Zover heb ik nog niet eens nagedacht,’ mompelde ze. ‘Ik kan trouwens he-
lemaal niet nadenken als het jou betreft.’

‘Wat wil je van mij, Emma?’
Het bleef een tijdje stil.
‘Aandacht voor mij als vrouw,’ klonk het amper hoorbaar. Ze stond op, wist 

niet waar ze heen moest en plofte weer neer op haar stoel. ‘Ik voel me zo’n 
nerd.’

‘Dat was om je tere zelf te beschermen, Emma.’
Ze boog voorover, het hoofd tussen haar handen.
‘Ja,’ zei ze na een tijdje. ‘Als ik dat niet had gedaan was ik gek geworden. 

Nee, ik had me van kant gemaakt,’ verbeterde ze zichzelf. Ze keek me intens 
droevig aan. ‘Weet je dat ik serieuze plannen had gemaakt? Op mijn tiende! 
Ik was tien jaar en had uitgevonden hoe ik pijnloos uit het leven kon stappen!’

‘Wat gebeurde er dat je het niet hebt gedaan?’ vroeg ik schor.
‘Ik weet het niet precies. Ik denk nu dat het me zo’n rust gaf, te weten hoe ik 

kon ontsnappen, dat ik een soort... bel om me heen had. Het pesten hield op. 
Het leek wel of ze me gewoon niet meer zagen.’

‘Zoiets heb je verteld, ja. Ze hadden geen macht meer over je.’
‘Ik had macht over hen. Dat weet ik zeker.’
‘Dat zou heel goed kunnen. Maar dat kan je beter aan Margarite vragen, die 

is thuis in dat soort dingen.’
Ze keek vragend naar me op.
‘Ze komt morgen of overmorgen met Esther in een huisje verderop logeren.’
‘Ga jij daar ook slapen?’
‘Ik laat je hier niet alleen.’
‘Ik kan best voor mezelf zorgen,’ sneerde ze. ‘Dat doe ik mijn hele leven al.’
Ik keek haar broedend aan. Ik weet niet precies wat ik zag, maar het was 

voldoende om een besluit te nemen. Ik knielde voor haar neer en greep haar 
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handen. ‘Emma, ik heb het sterke gevoel dat je bij ons hoort...’ Ik schudde mijn 
hoofd. ‘Ik weet niet hoe het precies in elkaar zit, dat moet ik Margarite vragen. 
Ik weet echter hier...’ ik legde mijn handen, met de hare erin, op mijn hart, ‘...
dat je bij ons hoort.’

‘Anton ook?’ fluisterde ze.
Ik luisterde naar mijn innerlijke stem. ‘Wel bij het verbond,’ zei ik aarzelend. 

‘Daar horen Marc Vandamme en Mireille ook bij, en nog een paar. Het is van 
jou... dichterbij, als het ware.’ Na lang aarzelen: ‘Als een huwelijk.’

‘Jonathan, zit je me hier ten huwelijk te vragen?’ 
Dat was even schrikken, toen overviel het lachwekkende van de situatie me 

en kreeg ik de slappe lach. ‘Alle Jezus ja, daar lijkt het wel op.’
Emma keek pijnlijk naar mijn vertrokken gezicht.
‘Zenuwen,’ mompelde ik. ‘Lieve Emma, onder voorbehoud van goedkeu-

ring door Esther en Margarite, ja...’ Ik kon het niet uit mijn strot krijgen.
‘Nou, zeg het dan!’
Ik stond op en trok haar mee, dicht tegen me aan. ‘Emma, ik wil niet trou-

wen,’ fluisterde ik in haar haar. ‘Ik kan niet vragen of je mijn vrouw wilt wor-
den, dat heb ik je proberen uit te leggen. Oh, wat een zooi. Ik heb je lief, 
schone Emma, ik wil je dicht bij me, maar het is niet eerlijk naar jou toe als ik 
nooit je echtgenoot kan worden of de vader van je kinderen.’

‘Dat bepaal ik zelf wel,’ zei ze met een beverig stemmetje.
‘Ik ben onder alle omstandigheden medeverantwoordelijk!’
‘Wat zei ik dan?’
Ik probeerde haar aan te kijken, maar ze hield haar hoofd afgewend.
‘Ik begreep dat jij zelf wilt bepalen of je kinderen van me krijgt. Dat... dat is 

niet helemaal... correct. Je kan me niet zomaar als een zaaddonor behandelen.’
‘Oh God, dat bedoel ik helemaal niet!’ kreet ze. Ze vocht om vrij te komen. 

Ik bleef haar handen vasthouden. ‘Je doet me pijn!’
‘Jij doet jezelf pijn. En mij ook!’
Toen we snuivend als kemphanen tegenover elkaar stonden liet ik haar han-

den los en sloeg mijn armen om haar heen. Ze verstijfde. Ik hield vol, haar 
losjes tegen me aan houdend. ‘Ontspannen,’ fluisterde ik. ‘Dit is een liefkozing 
in veilige armen.’

‘Je maakt me elke keer kwaad,’ mopperde ze zachtjes.
‘Dat is interactie,’ antwoordde ik luchtigjes. Het maakte haar nog kwader. Ik 

schudde haar een beetje heen en weer. ‘Ik meen het, Emma. Zolang je geen 
interactie aan gaat, op gevoelsgebied bedoel ik dan, heb je ook niet met onze-
kerheid te maken wat de ander eigenlijk bedoelt, of je het wel begrijpt. Ik heb 
heel veel van mijn ex geleerd en nog meer van Margarite en Esther. Mannen 
zijn doorgaans zo onbeholpen...’
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‘Ze zijn wreed.’ snoof ze.
‘Dat ben ik met je eens. Daarom is Anton zo’n goeie kerel.’
‘Omdat hij homo is?’
‘Gelukkig getrouwd met zijn man.’
‘Is hij de vrouw... de vrouwelijke helft?’
‘Op sommige terreinen. Op zijn vakgebied vind ik hem daarentegen een 

echte mannelijke wetenschapper.’
Ik schonk de laatste wijn in onze glazen.
Emma stelde zichzelf en mij voor een verrassing door te vragen of ze bij 

me op schoot mocht. De aanraking van haar veerkrachtige achterste op mijn 
dijen, haar harde rug tegen mijn borst, mijn handen die de hare vastklemden 
vlak onder haar boezem... het was een feest van fysieke kennismaking tussen 
twee lijven die elkaar allang hadden goedgekeurd.

‘Ik heb nooit een vader gekend,’ zei ze op nuchtere toon. ‘Nooit bij daddy op 
schoot gezeten.’

Ik voelde spanning in haar nek en zoende haar daar voorzichtig. Ze trok 
haar schouders op. ‘Niet doen, het kriebelt...’

Ik hield op, maar liet mijn hoofd tegen het hare rusten.
‘Ben je door je moeder opgevoed?’
‘Mm’, beaamde ze. ‘Mijn moeder was heel jong toen ze me kreeg, ze was zelf 

nog een meisje. Ze heeft me nooit willen vertellen wie mijn verwekker is. Ze 
zei dat hij het zelf niet weet.’

‘Hoe waren haar ouders eronder?’
Ze aarzelde even. ‘Voor mij aardig, maar afstandelijk. Ik was overdag bij 

hen, ook toen ik naar school ging.’
‘Werkte je moeder?’ Ik moest het verhaal er zin voor zin uittrekken.
‘Ze werkt nog steeds op de Universiteitsbibliotheek. Ze heeft geprobeerd 

haar studie culturele antropologie af te maken, maar dat redde ze niet. Ze was 
gewoon altijd te moe.’

‘Je las zeker veel?’ 
‘De hele dag. Ik kon op mijn vijfde al lezen, geleerd van mijn grootvader. Hij 

was gewond geraakt in Korea en zat in een rolstoel.’
Toen ze een tijdje bleef zwijgen viel ik in slaap.
Ik werd wakker doordat ze van mijn schoot gleed. ‘Kom, nu breng ik jou 

naar bed,’ fluisterde ze. Ik vond het best, mijn waakbewustzijn hield het voor 
gezien.

Het uitrekken van mannenkleren was een vaardigheid die ze (nog) niet be-
zat, zodat ik me grotendeels zelf uitkleedde. 

‘Kom bij me liggen,’ smeekte ik. ‘Ik wil je voelen, ik...’
‘Even mijn pyjama aandoen,’ suste ze mijn opvlammende ongerustheid. 
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Ik kon amper lang genoeg wakker blijven, maar ze kwam terug, in een licht-
blauwe pyjama. Ze schoof naast me, ik sloeg mijn armen om haar heen. We 
waren net zolang aan het wroeten tot ze uitgestrekt op mij lag.

Ze reageerde met een versnelde ademhaling toen ik haar blootgekomen rug 
verkende, in opwaartse en neerwaartse richting. Mijn lid zwol tussen haar 
benen...

Ik werd wakker toen ze slaapdronken van me af ging. ‘Pee,’ mompelde ze. Ik 
moest ook en loste haar af toen ze uit de badkamer tevoorschijn kwam. 

Toen ik het dek opensloeg om in bed te gaan liggen, trof ik haar daar bloot 
aan, opgekruld met de rug naar me toe. Ik ging behoedzaam achter haar lig-
gen en streelde haar. Zo sliepen we in.

Tegen de ochtend werden we even wakker, gingen naar het toilet en kropen 
dicht tegen elkaar aan, zij half op me met mijn armen om haar heen. Haar 
smalle meisjeslichaam ontroerde me.

We werden opnieuw wakker toen de zon door het raam ons bereikte. Het 
was warm en we wurmden het dekbed omlaag. Ze ging zitten en onderzocht 
mijn lichaam minutieus. 

‘Dus zo ziet een man eruit,’ fluisterde ze. Ze streek over mijn lichaamsbeha-
ring, voelde aan mijn tepels, kneep zachtjes in spieren. Mijn lid lag, gezwollen 
maar niet stijf, tussen mijn benen. Dat was nog te eng, ze durfde er niet naar 
te kijken.

Ze boog voorover en snuffelde aan me. ‘Je ruikt lekker,’ mompelde ze. ‘Ruik 
ik ook... goed?’

Nu was het mijn beurt. Met een zenuwachtig lachje liet ze me begaan. Haar 
oksels roken kruidig, haar hals spannend, naar meisje en slaap, tussen haar 
kleine borsten was het vochtig en rook ze bedwelmend. Mijn onderzoek ging 
verder dan het hare. Haar dunne schaamhaar rook zweterig, ik drukte mijn 
neus dieper. Ze liet me toe en spreidde haar benen een beetje toen ik aan-
drong. Ik wilde haar niet alleen ruiken, ik wilde haar proeven. Ik kon de snelle 
hartslag bij haar middenrif zien toen ik mijn hoofd tussen haar benen nes-
telde. Ik gleed half van het bed af, legde mijn handen onder haar achterste en 
drukte haar omhoog. Met mijn tong en lippen verkende ik het binnenste van 
haar vulva, mijn handen gleden omhoog en beroerden haar hard geworden 
tepels. Haar handen woelden in mijn haar, ze kreunde. Ze smaakte fris, naar 
peer maar dan niet zoet.

Ik merkte dat ze verkrampte en hield op met bewegen, hief mijn hoofd toen 
ze ontspande en keek over haar lichaam heen in de ogen. ‘Nog een keer?’ Ze 
knikte.

Deze keer was ze gretiger, ze trok haar benen iets op zodat ik mijn hoofd 
meer kon bewegen. Ze kreunde weer en begon te hijgen, schokte toen mijn 
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tong haar clitoris beroerde. Het was heel klein, zoals alles aan haar. Ze trok 
haar benen verder op, de handen op mijn hoofd duwden me zo hard in haar 
dat de adem me benomen werd. Het kreunen werd steunen, ze kromde haar 
rug, schokkend met haar heupen, tot ze in een luide uitroep me van haar af 
gooide, trappelend met haar benen. Ik ving ze op, kuste haar knieholten, likte 
omlaag langs de binnenkant van haar dijen. 

Ik merkte dat ze behoefte had aan een omhelzing, schoof naast haar en nam 
haar in mijn armen. Het hijgen bedaarde, haar stille tranen liepen langs mijn 
wangen. Nog een snik en ontspanning volgde: ze sliep.

Ik voelde me de koning te rijk: een gift van de goden om een maagd te 
mogen inwijden in het genot van haar eigen lichaam. Ik had dit nog nooit 
meegemaakt, ook het ontbreken van de drang tot coïtus was voor mij nieuw. 
Ik had bij alle vrouwen waar ik mee gevreeën had altijd meteen mijn ding 
erin willen steken, heftig tekeer gaan en exploderen in een krachtig orgasme. 
Ik had intussen wel geleerd om de ontlading uit te stellen tot de vrouw een of 
enkele orgasmen had gehad. Mijn eigen genot werd daarmee verlengd tot ik 
het niet meer kon houden.

Dit was anders. Vertederd dwaalde mijn blik over het lichaam van deze 
schone. Vierentwintig en zo pril als een tienermeisje.

Ik werd wakker toen ze in mijn armen bewoog.
Haar bruine ogen waren op mij gericht. ‘Dank je,’ fluisterde ze. ‘Ik... ik wist 

niet dat dit ook kon.’ Ze sloeg verlegen haar ogen neer. ‘Ik durfde niet...’
‘Je komt van ver,’ fluisterde ik. ‘Dan is het goed om de tijd te nemen om alles 

te leren wat je tot nu toe hebt opgeschort.’
‘Ik vond seks... beestachtig. Ik was er bang voor.’
‘Kwam die angst van je moeder?’
Ze aarzelde.
‘Is zij... verkracht?’
‘Dat zei mijn oma altijd, en dan keek ze heel... eng.’
‘Toen kwam jij?’
Het knikken werd stugger. Ander onderwerp.
‘Zullen we afspreken dat jij de volledige regie houdt? Dat jij bepaalt wat we 

doen, tot hoever? Dat je altijd kunt zeggen: stop, of: dit niet?’
‘Ja,’ fluisterde ze. ‘Kan dat echt?’ Ze giechelde onverwacht. ‘Mag ik ook zeg-

gen: dit wel?’
‘Ja, dat is reuze spannend.’
‘Wat?’
‘Als een vrouw tegen me zegt wat ze lekker vindt.’
‘Echt? Maar ik weet nog niks, ik heb helemaal geen ervaring.’
‘Je lichaam brengt je vast op goede ideeën.’
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Ze wurmde zich omhoog en ging over me heen leunen. Ze giechelde ner-
veus: ‘Mijn lichaam zegt nu dat je mijn borsten moet kussen.’

Ik kweet me met volle aandacht aan de opdracht, beurtelings beide tepels 
met mijn tong bespelend. Ik kreeg er een machtige erectie van, die ze tegen 
haar dijbeen voelde groeien. Mijn hand gleed tussen haar benen, ze was er nat 
en warm. Een wilde drang om in haar weke opening omhoog te stoten loeide 
door me heen. Ik hield even op met bewegen en dankte alle vrouwen die mij 
hadden leren vrijen, zodat ik me nu kon beheersen. Ik zou haar geheid kwijt 
zijn geraakt als ik me had laten gaan.

‘Wat is er met je?’ Ze ging op mijn buik zitten en keek me verontrust aan. 
‘Doe ik iets... doe ik iets niet goed?’

Het duurde even voordat ik me zo bij elkaar had geraapt dat ik haar kon 
uitleggen wat er net was gebeurd.

‘O, wat naar voor je. Het spijt me...’ 
‘Er is niets waarom je spijt hoeft te hebben, lieve Emma. Alleen weet je nu 

dat seks een machtig gebeuren is, waarbij een man compleet zijn zinnen kan 
verliezen. Dat is biologie, dat zijn hormonen, dat is het morfogenetisch veld.’

‘Kan een vrouw ook zo... haar zinnen verliezen?’
‘Alleen als ze haar partner volledig vertrouwt. Of ook, sommige vrouwen 

vertrouwen zoveel op zichzelf dat ze zich kunnen laten gaan.’
Al die tijd had mijn stijve tegen haar bilspleet gedrukt. Blijkbaar was dat niet 

bedreigend.
‘Mag ik je penis... bekijken?’
‘Ga je gang,’ fluisterde ik.
‘Blijf je wel stil liggen? Anders word ik bang, ben ik bang.’
Ze ging op haar knieën zitten en keek tussen haar borsten door wat er achter 

haar te zien was. Ze krabbelde naar achter. De aandacht voor mijn mannelijk-
heid deed hem wippen in onwillekeurige spiertrekkingen. 

‘Wat doe je?’
‘Dat gaat vanzelf,’ steunde ik. ‘Doordat je er naar kijkt, denk ik.’
‘Oh? Dus eigenlijk doe ik het?’
Ik kon geen antwoord meer geven. Ze was gaan zitten op mijn dijen en 

raakte met een vinger de onderkant van de schacht aan.
‘Zacht van buiten en hard van binnen,’ mompelde ze. Ze volgde met haar 

vingertop de aderen, haar ogen gefixeerd op de glanzende eikel in zijn bedje 
van huid.

‘Eigenlijk is dit gewoon biologie.’ Ze keek bij zichzelf en opende met twee 
vingers haar gezwollen schaamlippen. ‘Ik kan mezelf niet goed zien,’ zei ze 
teleurgesteld. Ik haalde weer adem. Haar zachte aanrakingen hadden me bijna 
doen ejaculeren.



266

‘Er ligt een handspiegel in het bovenste laatje,’ wist ik uit te brengen.
Ze stond op, licht en lenig als een ballerina.
‘Heb je op ballet gezeten?’
Ze draaide zich verrast om. ‘Ja, tot mijn veertiende.’ Ze rommelde in de la, 

vond de spiegel, ging weer op mijn benen zitten en zette de spiegel schuin te-
gen mijn penis. Aandachtig beschouwde ze haar vulva. Ik kon druppels langs 
de bleke binnenkant van haar dijen zien glijden.

‘Hou jij hem even vast.’ Ze reikte me de spiegel en schuifelde op haar knieën 
naar voren. ‘Ietsje schuiner, ja, zo.’

Ze draaide, haar blik vast op de spiegel gericht, een beetje een en weer tot ze 
haar vulva recht boven mijn penis had, die ik met kracht onbeweeglijk pro-
beerde te houden. 

‘Niet bewegen,’ smeekte ze. ‘Ik durf het eigenlijk niet, maar mijn lichaam 
wil het.’

Ik balde mijn vuisten om haar niet bij de billen te grijpen en over mijn speer 
naar beneden te trekken.

Met een zucht liet ze zich zakken, ik gleed naar binnen, haar armen hielden 
haar niet meer en ze kwam opgekruld op me liggen, mijn penis diep in haar. 
Nu durfde ik wel haar billen te kneden.

‘Oh, wat zalig,’ murmelde ze. ‘Ik was eerst bang dat het pijn zou doen, maar 
het ging zo... glad. Zo vanzelf.’

‘En je hebt het zelf gedaan, lieve schat van me,’ fluisterde ik.
‘Dat bedoelde je natuurlijk met regie.’
‘Mm.’
‘Word ik nou zwanger?’
‘Dat weet ik niet, wanneer...?’
‘O, vorige week of zo. Ik weet niet, het is maar even, ik let er niet zo op.’
‘Dan zal ik je maar niet volspuiten met mijn zaad.’ Mijn hormonen waren 

het nu een keer wel met me eens; ik voelde mijn opwinding zakken.
‘Van mij mag je,’ murmelde ze en nestelde zich nog dichter tegen me aan. 

Dat maakte het weer moeilijker. De uitnodiging om haar te bevruchten deed 
van alles met me.

We lagen stil in elkaar en ik kalmeerde. Ik had met Margarite geleerd hoe ik 
een orgasme bij haar kon opwekken zonder zelf al te opgewonden te raken. Ik 
was benieuwd of het bij Emma ook zo zou gaan. Ik begon haar bij de heupen 
naar voren en naar achteren te schuiven over mijn schaambeen. Daarbij werd 
het gevoelige plekje onder mijn eikel niet gestimuleerd.

Het had het gewenste effect. Zwetend van de inspanning was ik getuige van 
Emma’s tweede orgasme die ochtend. Bang dat het teveel voor haar was knel-
de ik haar in mijn armen. Mijn penis, in samenhang met mijn zachte gevoel, 
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verloor zijn hardheid en gleed uit haar. 
‘Oef,’ kreunde ze.
Even later ging ze overeind zitten, opgeladen met energie.
‘Je kan alles met me doen, hè?’
‘Niet alles,’ glimlachte ik. ‘Alleen dat wat nu bij je past. Dat kan ik voelen, als 

je in de overgave gaat, bedoel ik. Dan is het goed. Trouwens, het meeste deed 
je zelf.’

‘Heb ik mezelf ontmaagd?’
‘Zo kan je dat wel stellen, ja.’
Ze grinnikte. ‘Ik heb altijd alles zelf moeten... nee, ik heb alles zelf willen 

doen.’ Ze knikte heftig. ‘Al vanaf ik me kan herinneren. Mijn opa en oma lieten 
me, ze vonden hun zelfstandige kleinkind zo schattig.’

‘Nu hoor ik iets schampers.’
Ze sloeg haar ogen neer. ‘Je hebt gelijk. Het was voor hun natuurlijk ook niet 

leuk, hun enige dochter op haar zeventiende verkracht, zwanger en dus een 
kind. Abortus was van den boze. Ik was daar het product van.’

Haar aandacht verlegde zich naar mijn geslacht, dat knus tussen haar benen 
lag. ‘Heb ik het zo nat gemaakt? Jij bent toch niet...?’

‘Its all yours,’ zei ik dubbelzinnig.
‘Jee, ik schaam me dood. Is dat wel goed? Ik bedoel, dat je niet, je weet wel?’
Ik moest even nadenken hoe dat voor mij was. ‘Het is nog niet af,’ besloot ik. 

‘Als we nu zouden opstaan, zou er de hele dag iets onvoldaans in me blijven, 
denk ik.’

‘Residuen van hormonen,’ voegde ik er aan toe.
‘Ik heb twee orgasmen gehad,’ zwijmelde ze. ‘Achter elkaar. Voor het eerst 

van mijn leven.’
Ze drukte mijn lid tegen haar venusheuvel. ‘Hij was eerst zo hard als een 

knuppel, nu is hij zacht als een frankfurter worstje.’ Ze beschouwde hem van 
dichterbij. ‘Alleen veel dikker.... oh, hij wordt weer hard!’

Nu was het mijn beurt voor volledige overgave. Waarschijnlijk zat het in het 
morfogenetisch veld van de mens dat elke vrouw wist hoe ze haar man kon 
behagen, want ik had niet het idee dat Emma iets afwist van masturbatie. Haar 
dunne vingers bespeelden mijn lid als een fluit. Met haar andere hand wreef 
ze mijn ballen tegen haar clitoris. Ik verloor alle besef toen ik haar van boven 
tot onder bespoot.

Ik opende mijn ogen. Emma was zich met een vingertopje aan het beschil-
deren met mijn sperma. Het zat tot op haar neus. Tegelijk voelde ik druppels 
langs mijn liezen lopen, die waren waarschijnlijk van haar.

Ze zag dat ik er weer was en glimlachte hemels. Ze stak drie vingers op. Ze 
had een derde orgasme gehad!
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‘Wat een... kracht,’ fluisterde ze. ‘Niet te temmen.’
‘Die hartstocht van mannen is soms de weg naar de hemel, soms naar de 

hel,’ zei ik somber. Ik had even een post-orgastische dip. ‘Ik bedoel, daar ko-
men oorlogen uit voort, geweld, moord, verkrachting, onderdrukking.’

Ze boog zich voorover tot haar neusje de mijne raakte.
‘Ik begrijp nu beter waar ik het product van ben.’ 
‘Passie?’
‘Misschien was het geen verkrachting.’
‘Misschien hebben haar ouders dat ervan gemaakt.’
‘Weet je, mijn moeder was altijd... vertederd, als mijn verwekker ter sprake 

kwam. En ik denk dat ze heus wel naar een staat was verhuisd waar abortus 
wel toegestaan is als ze de baby... mij, niet had willen hebben. Ze was heel 
zelfstandig.’

‘Dat lucht me enorm op.’
‘Mij ook.’  Ze gaf me een lange kus en vlijde zich op me.
Ze kon niet lang blijven liggen en ging weer op me zitten.
‘We hebben er wel een plakkerige zooi van gemaakt,’ zei ze met een intens 

tevreden gezicht. ‘Zullen we opstaan en samen douchen?’
Dat deden we. Ze was zo speels als een pup. 
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11  Drie vrouwen

Er knerpten banden op het schelpenpad. Ik liep om het huis heen, een taxi. Ik 
ging rennen toen ik twee blote benen uit het achterportier zag komen. Esther! 
Aan de andere kant stapte Margarite uit. Ze liep om de taxi heen en kwam 
erbij in de omhelzing. Wat was ik blij om hen weer te zien, te voelen, te kus-
sen. Ze bruisten van levenslust en maakten zich, druk kwebbelend, los uit de 
omhelzing, pakten koffers aan, tassen met merknamen erop, dozen en een 
bos bloemen die de chauffeur uit de kofferbak tilde. Ik bracht gedienstig alle 
bagage naar binnen. 

De vrouwen stonden op het terras opgewonden te praten met Emma, die er 
nu meer als een ballerina dan als een nerd uitzag. Margarite zag me kijken en 
kwam naar me toe. Ze kuste me. ‘Wat is er tussen jou en Emma?’

Ik glimlachte. ‘Wat je ziet.’
‘Ik zie een jonge vrouw, een meisje eigenlijk nog, die net zo straalt als jij. 

Vertel eens... wacht. Blijf even hier.’
Ze liep naar buiten en nam de twee anderen bij de arm naar het trapje, waar 

ze gingen zitten. Het werd een lang gesprek en ik ging thee en koffie zetten. 
Het zag er nog steeds niet uit dat ze klaar waren en ik ging de scones bakken 

waar ik het deeg al voor had gemaakt.
Buiten werd Emma door Esther omarmd. Ik hield de dames nauwlettend in 

het oog. Margarite kwam weer binnen, opgewonden. ‘Jonathan! Ze zegt dat jij 
hebt gezegd dat ze “één van ons” is! Hoe kom je daarbij?’ Haar toon maakte 
duidelijk dat het geen verwijt was, dat ze integendeel verrast was, misschien 
wel blij verrast.

‘Dat is één van de dingen die ik jou wil vragen.’
Ze kwam voor me staan en legde haar armen om mijn nek. ‘Nee, geen smoe-

zen. Wat bezielde je?’
‘Het klopt toch wel?’ Ik was plotseling bang dat ik het had verzonnen.
‘Ja lieverd, het klopt.’ Ze kuste me, lang en aandachtig. ‘Ik ben alleen zo ver-

rast omdat, nou ja, hoe je het hebt ontdekt. En in prakijk gebracht.’ Ze lachte. 
‘Emma heeft geen detail overgeslagen toen ze eenmaal merkte dat we haar als 
vierde wiel aan de wagen accepteerden. Je had Esther moeten zien! Ik wed dat 
ze er een nat broekje van heeft gekregen.’

De ovenbel ging en ik verlegde automatisch mijn aandacht naar het baksel. 
Verstrooid haalde ik met een knijper de scones eruit en rangschikte ze op een 
schaal. ‘Ze heeft feitelijk het hele traject zelf gedaan,’ zei ik bedachtzaam. ‘Toen 
ze me eenmaal vertrouwde dat ze zelf de regie had, heeft ze een hele ontdek-
kingsreis gemaakt.’
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‘Voorbij haar angsten en trauma’s,’ bevestigde Margarite. ‘Daar ben ik je heel 
dankbaar voor.’

‘Huh?’
Ze lachte klaterend. ‘Je bent de liefste minnaar die er is. Je hebt Esther ook 

vrijgemaakt. Ik bedoel, je hebt haar seks met haar hart verbonden. Die band 
hebben ze proberen te breken, maar er was nog genoeg over om hem te her-
stellen.’

Dat moest ik even verwerken.
‘En jij?’ was uiteindelijk de vraag waar ik op uit kwam.
Ze sloeg haar ogen neer. ‘Ook. Je hebt mij over mijn jaloezie heen geholpen.’
‘Dat zie ik anders. Je hebt je hart laten spreken toen je Esther ontmoette. 

Toen was die jaloezie alle grond kwijt.’
‘Je hebt gelijk. Misschien is het wel zo dat wij vrouwen bij jou de ruimte krij-

gen om ons met ons hart te verbinden, doordat je geen primitieve verkrachter 
bent, of een vent die in de vagina van zijn bedgenoot masturbeert.’

Dat was heftige taal en ik maakte schielijk het blad met scones, room, jam, 
thee en koffie klaar.

De verliefde blikken waarmee ze mij op het terras ontvingen deden me een 
kop als een boei krijgen.

‘Scones! How British!’ riep Esther verrukt uit. ‘Shall I be mother?’ Ze schonk 
ons allemaal een kop thee in, de thermoskan met koffie negerend. ‘Sugar? 
Milk? Serve yourself, please.’

We dronken thee en aten een scone, zoals het hoort. Mijn hart klopte hoog 
in mijn keel, dit geheimzinnige zwijgen van de dames kon van alles beteke-
nen. Emma zat er stijfjes en verlegen bij.

‘Lieve Jonathan,’ verbrak Esther de stilte. ‘Margarite en ik hebben genoten 
van jouw stad. We hebben gewindowshopt, geshopt en zijn zelfs in het Rijks-
museum geweest. Ik ben nog steeds incognito en Margarite denkt dat ze mijn 
spoor bijster zijn.’

Ze stond op en ging op mijn schoot zitten, haar armen om mijn nek en 
haar gezicht heel dicht bij het mijne. ‘Ik ben verliefd op je, net als mijn twee 
vriendinnen.’ 

Dat was een statement dat een standbeeld verdiende. En een antwoord.
‘Ik ben ook verliefd op jou, Esther, vanaf het moment dat je naast me ging 

zitten bij het openingsdiner.’ Ik keek naar Margarite. ‘Ik werd kort daarna ver-
liefd op jou, Margarite, in het hotel.’ Ik reikte mijn hand naar Emma, die niet 
wist waar ze moest kijken. ‘Emma, ik heb je vannacht mijn liefde bekend. Niet 
alleen als Jonathan. Esther en Margarite waren er in de geest bij. Weet je nog 
dat ik zei dat je erbij hoort?’

Ze knikte. Esther gaf me een kus en ging weer op haar stoel zitten.
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‘Is het zo eenvoudig?’ vroeg Emma en zocht onzeker onze gezichten af naar 
tekenen van instemming of afwijzing.

Esther klopte op haar dij. ‘Kom even op schoot zitten, ik wil je dichtbij.’
Verlegen liet Emma zich omhelzen. ‘Ik ben bezig ook verliefd op jou te wor-

den,’ zei Esther vrolijk en lachte: ‘Oh, wat is dit leuk!’
Margarite trok haar stoel naast Esther en klopte op haar dij. ‘Jonathan, kom 

even bij mij op schoot.’
Onwennig, bang te zwaar te zijn, liet ik me in haar armen vangen. Ik kon 

me niet herinneren na mijn tiende bij iemand op schoot gezeten te hebben. 
‘Onspan je,’ fluisterde Margarite. ‘Je bent echt niet te zwaar voor me.’ 
Ik gaf me over en voelde mijn lichaam zacht en plooibaar worden. Er werd 

nog een derde arm om me heen geschoven, Emma’s hand zocht de mijne. 
Dit verbond voelde sterker, intenser en dieper dan mijn huwelijk. Ik had me 

nog nooit zo geaccepteerd en beschermd gevoeld. Ik had me altijd als de be-
schermer voorgedaan, nu besefte ik dat het een vrouwelijke kracht is. Gepaard 
aan de mannelijke inbreng was het bijna... onoverwinnelijk kwam als woord 
bij me boven.

‘Doen wij dat?’ Mijn zachte vraag werd begrepen, want Margarite antwoord-
de: ‘Ik ben misschien van ons vieren het meest bewust van onze gezamenlijke 
vermogens, maar we doen het allevier.’

Esther’s arm gaf een drukje in mijn zij. ‘Ik heb altijd geweten dat ik bij-
zondere vermogens had,’ fluisterde ze. ‘Ik heb als klein kind al geleerd om ze 
verborgen te houden. Ze hebben het eruit proberen te... te rammen, maar ze 
wisten niet hoe het er uitzag, wat het eigenlijk was dat ze uit me probeerden 
te drijven.’

‘Heb ik dat dan ook?’
‘Zeker, Emma,’ kwam Margarite’s stem van achter me. ‘Ook jij hebt het ver-

borgen, maar je hebt het wel altijd gebruikt. Het gaf jou inzicht en waarschuw-
de je voor gevaren, het maakte je onzichtbaar als dat nodig was.’

‘Ik heb een cijferreeks ingevuld op een website,’ volgde ik mijn eigen gedach-
ten. ‘Toen kreeg ik een uitnodiging. Helaas moest ik voortijdig terug. Ik had 
graag met anderen over het doel en zo gesproken.’

‘Dat kon toen niet,’ reageerde Margarite. ‘Je verkeerde in groot gevaar en je 
moest zoveel mogelijk onkundig blijven om onverdacht te blijven. We hebben 
op afstand je intuïtie gevoed en ik was dicht bij je om je fysiek en astraal te 
beschermen.’

‘En ik wist van alles niks,’ zei Esther monter. ‘Ik heb je op mijn manier be-
schermd en in contact gebracht met de juiste mensen.’

‘Daar ben ik me bewust van geweest, Esther, vanaf het moment dat we voor 
het eerst kennis maakten.’ Ik grinnikte. ‘Weet je nog het openingsdiner? Ik zag 
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alle kerels denken: wat heeft die journalist met Miss Blaustein?’
Esther lachte vrolijk. ‘Ik had je zelf uitgezocht, weet je nog? Dan is het toch 

logisch dat ik me veel met mijn protegé bemoei?’
‘Dat wisten zij niet.’
Esther moest nu echt schateren. ‘Dat was het leukste. Ik deed het bijna in 

mijn broek van de spannende pret.’
‘Je maakte daarmee wel duidelijk dat Jonathan je protegé was,’ merkte Mar-

garite droog op.
‘Het heeft beslist geholpen,’ bepeinsde ik. ‘Daardoor kwam hun bij voorbaat 

vaststaande afkeer van inmenging door buitenstaanders op losse schroeven te 
staan. Ze gingen echt naar me luisteren. Zo van: als de rijkste vrouw ter wereld 
iets in hem ziet, zal hij ook wel iets zijn.’

‘Ik ben blij dat je het ziet,’ zei Esther, weer kalm. 
‘Zou je kunnen zeggen dat zijn missie anders mislukt zou zijn?’ vroeg Mar-

garite.
Ik antwoordde voor Esther had kunnen reageren. ‘Daar ben ik van over-

tuigd. Alles overziende, zou ik in mijn eentje geen enkele kans gehad hebben 
om zover te komen als ik ben gekomen. De paar mensen die gereserveerd 
welwillend tegenover mijn opdracht stonden hadden zich anders niet kenbaar 
gemaakt, denk ik.’

‘Misschien, misschien niet,’ zei Margarite cryptisch.
‘Wat bedoel je?’
‘Je missie is onderdeel van een veel groter... verband zal ik maar zeggen. The-

ater, zeggen de militairen, waar ze strijdtoneel mee bedoelen. Spel, zeggen weer 
anderen die het als een schaakspel zien. Krachtmeting is een neutralere term.’

‘Je wilt zeggen dat er veel meer invloeden actief waren?’ 
‘Wat bedoelt Jonathan?’ vroeg Emma aan Margarite.
Die lachte vrolijk ‘Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.’ 
‘Oké, moet ik het zeggen? Ik had liever dat jij het deed.’
‘Beter dat jij het vertelt. Ik vul wel aan als dat nodig is.’
‘Oké, Emma. Ons boek is feitelijk een compilatie van hetgeen wij, de auteurs, 

kunnen waarnemen. Wij baseren ons op uitingen, in woord en geschrift, en 
op metingen van economische parameters, traffic, trends, gegevens. Wij leg-
gen verbanden, waarbij we hypothesen en theorieën toepassen. Er komt een 
flinke dosis intuïtie en niet wetenschappelijke duidingen bij, hetgeen we kun-
nen doen omdat het geen wetenschappelijke, maar een journalistieke publi-
catie betreft.’

‘Zover was ik al,’ reageerde Emma droogjes.
‘Er zijn echter ook factoren die we niet kunnen beschrijven. Motieven van 

de actoren, waar we alleen maar naar kunnen gissen. Geheime afspraken. In-
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terne strubbelingen. En nu komt het: er spelen bepaalde paranormale invloe-
den een rol. Daar kunnen we helemaal niet over schrijven.’

Emma keek van mij naar Margarite en Esther waar ik het over had.
Margarite vond het blijkbaar een goed moment voor een interruptie. ‘Emma, 

we hebben het daarnet over bepaalde gaven gehad die te maken hebben met 
een scherpe, actieve intuïtie, voorgevoelens en een extreem helder inzicht op 
basis van weinig of geen concrete gegevens. Dat zou je het beginpunt van para-
normale gaven kunnen beschouwen. We spreken van paranormaal als het om 
gaven gaat die maar weinig mensen hebben en waarvoor westers-mechanis-
tisch-reductionistische denkers elke mogelijke verklaring verwerpen en daar-
mee ontkennen dat de fenomenen werkelijk bestaan.’

‘Zo iemand als ik?’
‘Welnee, lieve meid.’ Esther lachte. ‘Jij verwerpt niets zomaar. Jij hebt gaven 

die je gebruikt en die je normaal vindt, als je je er al bewust van bent.’
Emma keek opgelucht. ‘Dank je. En nu graag uitleggen wat dan paranor-

maal is.’
‘Verschijnselen als clairvoyance, telepathie, telekinese. Mentale beïnvloe-

ding.’
‘Oh. Dat is alles?’
Margarite glimlachte. ‘Ik ben blij met je nuchtere reactie. Waar het in dit 

gesprek om draait is mentale beïnvloeding, in feite een bepaalde vorm van 
telepathie.’

‘Oh?’
‘Kijk, mensen nemen besluiten op grond van hun gevoel, met name het ge-

voel in hun buik. Mannen nog veel meer dan vrouwen, die beter kunnen na-
denken. Een gevoel is te beïnvloeden, op afstand zelfs. Bij individuen is dat erg 
lastig, bij groepen mensen met dezelfde psychische signatuur, zoals mensen 
die met geld werken, is dat collectieve gevoel minder stuiterend dan dat van 
een individu. Er kunnen dan diepere lagen van het gevoel benaderd worden, 
helemaal tot aan het geweten toe.’

‘Je bedoelt, dieper dan de buik? Het hart, bijvoorbeeld?’
‘Inderdaad. Het hart is bij financiële mensen echter zo strak ingekapseld, 

dat we al blij zijn als we het “gezonde verstand” kunnen bereiken, hetgeen een 
functie is van het lichaam en niet van de geest.’

Emma knikte. Ook Esther zag eruit of ze dit voor het eerst hoorde.
‘Zit dat “geweten” niet in het morfogenetische veld?’ mijmerde ik. ‘Het is een 

collectief “weten” van wat goed en niet goed is, toch?’
Margarite glimlachte. ‘Inderdaad, zoals het meeste “weten” in feite een veld 

is, waar elk individu op in kan loggen, al naar gelang diens aanleg, training en 
wens.’
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‘Wat is dan de rol van ons brein?’ wilde Emma weten. ‘En waar zit dan de 
wil?’

‘Je bedoelt het Akasha veld?’ Ik negeerde Emma’s vraag even.
‘Dat is wel mijn overtuiging. Ons brein, Emma, zou je kunnen zien als een 

interface, een werkstation om in te kunnen loggen op het Akasha veld, althans 
op die frequentiegebieden waar je op dat moment toegang toe hebt. Het li-
chaam heeft overigens een eigen interface.’

‘En de wil?’ Emma hield aan.
‘Ik zie dat als een unieke gave, die volgens mij zijn oorsprong vindt in de 

ziel, die het bij de incarnatie “inbrengt” als het ware, in de persoonlijkheid 
die de ziel met het lichaam, op dat moment nog een zygote, creëert tijdens de 
zwangerschap en daarna.’

‘Zou je kunnen zeggen,’ vroeg Emma aarzelend, ‘dat die paranormale din-
gen via dat Akasha veld lopen?’

‘Ik denk het wel, Emma.’
‘Maar dan moeten de zender, zeg maar, en de ontvanger wel op dezelfde 

frequenties zijn ingelogd, dunkt me.’
‘Precies! Attunement. Zoals je een radio afstemt op een zender. Dat gebeur-

de tijdens het congres. Veel bezoekers logden in, omdat dat hun kennis ver-
grootte. Ook al waren ze het totaal niet eens met de voorstellen.’

‘Die groep van jou wist dat en kon zo invloed uitoefenen?’
‘Dat is inderdaad een kunde van geoefende paranormale begaafden.’
‘Niks mystieks, het is gewoon resonantie, fysica,’ mompelde Emma.
‘Lieve kind, ik ben onder de indruk van je begrip!’ zei Esther met een zucht. 

‘Dankzij jou begin ik er ook iets van te begrijpen.’
Mij overviel een plotseling inzicht. Het leek wel of ik de drie vrouwen even 

kon zien als vibrerende lichtcomposities, wervelend als de rook boven een 
gloeiend vuur. Pulserend in ritmen die steeds meer samenvielen. Met een 
groeiend ontzag besefte ik hoe groots, hoe kosmisch deze vrouwen waren, 
waarvan ik de hub was. Wat een begripsvermogen was hier samengebald! 
Deze drie muzen zouden de wereld kunnen regeren.

‘Ik ga eten maken. Willen jullie wat drinken?’
Ik voorzag hen van wijn en knabbels en trok me terug in het keukentje. Het 

was echt nodig om even tot mezelf komen, koken was daar een goede medi-
tatie voor. Het werd iets simpels, een lasagne, en terwijl die in de oven gaarde 
ontstond er onder mijn handen een kunstige salade.

Het werd koeler. Tijd voor een vuur in de haard en om de tafel te dekken. 
Het huishoudelijke werk ter onthaal van geëerde gasten stemde me knus.

Ik riep hen binnen toen alles op tafel stond en werd bijna duizelig van ver-
ering toen de drie gratiën al pratend binnenkwamen en met verheugde blik-
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ken rond de tafel plaats namen. De kaarsvlammetjes weespiegelden in hun la-
chende ogen. Onder het eten luisterend naar hun gesprekken en de anekdotes 
die over de tafel vlogen, leerde ik hen die avond pas echt een beetje kennen.

Vandamme was minder tevreden. Die onvrede deelde ik met hem. Er was 
commentaar genoeg op het laatste artikel geleverd, het meeste negatief. Er was 
helaas niets bij wat me verder kon helpen met het paradigma.

‘We kunnen het niet zomaar uit laten gaan als een nachtkaars,’ brieste hij. 
‘Kan Jonathan misschien wat voorpublicaties plaatsen uit zijn boek?’ stelde 

Mireille voor. ‘Om de lezers warm te houden?’
‘Waarom bedenk ik dat niet zelf?’ gromde Marc.
‘Omdat je kwaad bent en omdat je gezichtsverlies vreest.’
Oeps, ze nam geen blad voor de mond!
‘Je gaat overmorgen naar die bijeenkomst in Zwitserland, niet? Met Mar-

garite, neem ik aan?’ Het was wonderlijk hoe snel Marc kalmeerde als een 
probleem was opgelost.

‘Ja, Anton kan niet en Emma is niet uitgenodigd.’
‘Houd de kosten een beetje in de hand, alsjeblieft.’
‘Margarite heeft een hotelletje buiten geboekt. Daar liggen de prijzen op een 

derde van die in Davos. We kunnen zelfs met de trein heen en weer, een huur-
auto is niet nodig.’

‘Goed van haar.’

Het voorschot van de uitgeefster was ontvangen, zodat we besloten de meer-
kosten voor een vliegreis zelf te betalen. We hadden geen van beiden zin in 
een lange treinreis. Emma trok bij Esther in zodat Anton en zijn echtevriend 
mijn zomerhuis alleen hadden.

Het was goed om weer met Margarite op het roverspad te zijn. Deze keer 
hoefden we niets undercover te doen. We vlogen naar Zürich en treinden via 
Davos naar ons hotelletje, dat vijf minuten de berg op vanaf het stationnetje 
lag.

Na een vroeg, bescheiden diner wandelden we wat in de omgeving rond tot 
het bedtijd was. Ik maakte me zorgen: hoe zou het zijn om naast Margarite 
te liggen? Zouden we vrijen? Zou het wel zo spontaan zijn als voorheen, na 
Emma? 

Margarite voelde het blijkbaar net zo. ‘Ik weet het niet, Jonathan!’ verzuchtte 
ze bij een glas wijn op het balkon. ‘Er is zoveel gebeurd. Met Esther en Emma. 
Ik moet je zeggen dat ik eerder naar hen verlang dan naar jou.’

‘Ik ben ook niet meer dezelfde. Ik voel me eerder een bang konijn dat niet 
uit de hoed durft te komen.’
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Ze giechelde. ‘Dat kunnen we best zo brengen bij de banken: tata, ziehier 
het konijn, master Jonathan Fonck in person, at your service!’ Ze proestte het 
uit. Helemaal niet leuk. Maar dan moest ik maar niet zulke bijdehandse ver-
gelijkingen maken. En wat ze zei over verlangen deed me pijn, toen het goed 
tot me doordrong.

In bed bleek alles anders. Ze voelde haarfijn waar bij mij de schoen wrong 
en nam me koesterend in haar armen. 

‘Ik voel me zo’n lul,’ fluisterde ik tegen haar borst. ‘Iedereen doet zijn uiterste 
best voor mij en ik kan niet leveren wat iedereen van me verwacht.’

‘Het is gewoon veel moeilijker dan iedereen aanvankelijk dacht, Jonathan. 
Dank zij jouw acties weten we dat nu. Had je echt het idee dat je wel met een 
nieuw paradigma kunnen zou komen? In je eentje?’

‘Ja, dat dacht ik.’
‘Megalomaan.’
‘Manisch, noemde Anton het.’
‘Komt op hetzelfde neer. Je hebt dan niet in beeld hoeveel mensen bezig 

zijn met jouw support. Net als de spits in een voetbalelftal, die de andere tien 
spelers nodig heeft om te kunnen scoren.’

‘Nu weer,’ mompelde ik, ietwat afgeleid door een strakke tepel die in mijn 
blikveld was verschenen. ‘Al die mensen van de kring komen...’

‘Om jou de support te geven die je nodig hebt om je punt te maken.’
Haar punt was intussen tussen mijn lippen terecht gekomen.
‘Oh duvel!’ gromde ze. Een hand van mij en een hand van haar zochten... 

Onze lichamen deden wat ze zelf wilden en alle muizenissen losten op in 
een zachte en tedere vereniging. Haar lijf gaf niet alleen genot en troost, ook 
kracht. Vrouwenpower. Ik was haar man en ik ging de strijd in, opgeladen met 
mijn eigen en met haar kracht.

De volgende morgen wekte ze me met een uitgebreid ontbijt op een trolley. 
Er was een vage herinnering dat ze uit bed was gegaan, maar dit was een ver-
rassing. Het was nog vroeg. Op mijn vragende blik lachte ze in haar vuistje. 
‘Als kamermeisje is het in zo’n familiehotelletje niet moeilijk om zelf wat in de 
keuken te mogen rommelen.’

Ik draalde nog wat toen we alles op hadden, in de vage hoop dat we weer in 
bed zouden belanden. Ze had andere plannen.

Het was nog geen negen uur toen we de zon zagen opkomen boven een 
bergrug in het oosten, zo hoog waren we al geklommen. De kristalheldere 
lucht, de onbezoedelde zonneschijn en het komende avontuur maakten dat 
ik wel van berg tot berg had willen kunnen springen, als Peter Pan. Op een 
beschut plekje in de zon aten we een vroege lunch, die Margarite uit haar rug-
zakje tevoorschijn toverde.
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Met een hand hield ze me tegen toen ik wilde opstaan.
‘Hoe nu verder, Jonathan?’ vroeg ze ernstig. ‘Je hebt drie vrouwen het hof 

gemaakt. Hoe ben je van plan daar mee om te gaan?’
Daarover waren al heel wat nachten gedachten door mij heen gegaan. De 

wandeling en de ernst van Margarite hadden vrede in me gebracht. Niet alleen 
over de opdracht, voornamelijk vrede met mezelf.

‘Mar, als ik gedwongen zou zijn om te kiezen zou ik voor jou kiezen. Hope-
lijk komt het niet zover. De band met Esther is sterk en heel wezenlijk, dat is 
niet iets dat een mens zomaar overboord kan gooien. De band zou ook zonder 
seks kunnen blijven bestaan.’

‘Ik hoor dat je dit echt meent, dat het een inzicht is. Straks ga ik er op in. Nu 
Emma.’

‘Emma is nog jong. Ik stel me voor dat als het haar voorzichtig duidelijk 
wordt gemaakt dat een huwelijk met mij er niet in zit ze geleidelijk gaat fo-
cussen op andere mannen. Dit is natuurlijk puur een mannelijke “oplossing” 
tussen aanhalingstekens.’

‘Helder. Ga door?’
Mijn ogen, tot spleetjes toegeknepen, dwaalden een tijdje over het dal.
‘Dit zijn noodscenario’s. Die heb ik met mijn verstand uitgedacht. Mijn ge-

voel zegt heel wat anders.’
‘Ik zou graag horen wat je gevoelens je vertellen,’ vroeg Margarite toen de 

stilte wat lang begon te duren.
‘Een belangrijke aanwijzing hoe... hoe ermee om te gaan, is de onmiddel-

lijke band die tussen jullie drie is ontstaan. Zoals jij en Esther elkaar hebben 
gevonden en hoe jullie Emma zonder voorbehoud hebben opgenomen heeft 
mij duidelijk gemaakt dat jullie... hoe moet ik het zeggen... zielsverwanten zijn 
op een heel dicht, close niveau. Zo close, dat mijn aanwezigheid daar niet meer 
een voorwaarde voor is.’

Ze sloeg haar armen om me heen en kuste me. Er blonken tranen in haar 
ogen. ‘Wat een zelfinzicht,’ zuchtte ze. ‘Zo diep had ik dat niet van je verwacht.’

‘Ik ben de afgelopen twee weken van mijn voetstuk gevallen, Mar. Dat heeft 
me aan het nadenken over mijzelf gezet.’

‘Was het moeilijk?’
‘Zwaar. Er zijn momenten geweest dat ik ermee wilde stoppen.’
‘Waarom heb je dat niet gedaan?’
‘Voornamelijk door Anton. Hij heeft me om de oren geslagen met mijn fei-

len en hij heeft mij gekoesterd als zijn kind. Door Emma, de me fel heeft ver-
dedigd tegen Anton als die heel gemeen was. Door mijn liefde voor jou, waar 
ik als een kind op rekende. Door het pure feit dat een vrouw als Esther liefde 
voor me is gaan opvatten, iets wat ze uit haar hebben proberen te slaan. 
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Te belangrijk om te laten zitten. Marc en Mireille, allemaal dierbaren die mij 
een nestgevoel geven.’

Ze keek me met glanzende ogen aan. Een vage glimlach was mijn antwoord. 
Mijn onzekerheid was geëvolueerd tot een soort onvoorwaardelijke overgave. 
Wat de toekomst ook zou brengen, ik was redelijk in het reine met mezelf en 
durfde elke uitkomst tegemoet te treden. Hoopte ik. Er waren drie heftige 
liefdes in me die niet gepaard gingen met hebberigheid. Goed beschouwd zat 
ik vol met liefdes: voor mijn zoons, voor mijn ex. Zelfs kon ik een afstande-
lijke liefde voelen voor mijn moeder, die nog leefde maar waar ik nauwelijks 
contact mee had. Ik was haar enige kind, van mijn vader had ik erg weinig 
gemerkt, tot hij plotseling dood was.

‘Kom, laten we teruglopen. De opening is om vijf uur en ik wil nog wat 
naslaan.’

De hele terugweg zeiden we niets. De stevige greep waarmee Margarite me 
vasthield was sprekend genoeg.



279

12  Davos Kring II

De zaal waar het symposium plaats vond bleek oorspronkelijk gebouwd te zijn 
als kapel. Binnen waren een paar mensen bezig in een vierkant geschikte tafel-
tjes te verplaatsen zodat er een ovaal ontstond. Nogal groot, er konden zeker 
dertig mensen omheen zitten. In een hoek waren twee bedaagde heren in de 
weer met een ouderwetse koffieinstallatie en ketels heet water.

Oblinsky kwam kort na ons binnen, in gezelschap van de frêle oude dame 
die de vorige keer zo’n gruwzaam betoog had gehouden. Ik herkende haar 
opeens: ze was een bekende, zeer omstreden Amerikaanse schrijfster. Haar 
boeken deden het beter buiten de States dan er binnen.

Een oude heer kwam op ons toe en stelde zich voor. ‘U bent uitgenodigd 
om de komende dagen nader kennis te maken. Een vervolg op uw ontijdig 
afgebroken bezoek aan de Kring. Wegens de beperkte tijd beginnen we direct 
om vijf uur en laten wat pizza’s komen als diner. Kunt u zich daarin vinden?’

‘De uitnodiging of de pizza’s?’
‘U mag uw favoriete pizza bestellen, kan ik u verzekeren.’
‘Dan ben ik akkoord. Ook oké voor jou, Mar?’
Ze grijnsde als antwoord.
De zaal liep nu snel vol. Ik herkende nog een paar mensen. We stonden 

naast de ingang, niet zeker waar we zouden kunnen gaan zitten, en werden 
door de nieuwkomers als oude bekenden begroet. Enkelen kusten Margarite 
hartelijk en gaven mij een hand met een warme blik.

In het midden werd gediscussieerd over de tafelschikking. Ze bleven schui-
ven, tot er een heuse lemniscaat ontstond. Oblinsky stond erbij en gaf aanwij-
zingen. Iemand kwam met een doos vol handgeschreven naambordjes, die 
zorgvuldig werden gerangschikt rond de lemniscaat. Het midden bleef leeg. 
Meer mensen bemoeiden zich ermee, naambordjes werden verwisseld.

Oblinsky kwam met een lach op zijn gezicht naar ons toe. ‘Jaja, bij ons luis-
tert het erg nauw wie naast wie zit en tegenover wie. Wij maken gebruik van 
de persoonlijke energieën van de aanwezigen om een netwerk te vormen dat 
sterk communicatief naar binnen werkt en naar buiten toe een soort barrière 
vormt. Niks spooky, gewoon natuurkunde. Het enige verschil met gangbare 
natuurkundigen is dat wij geen instrumenten nodig hebben om die energieën 
te zien, te duiden en te weven.’

Er viel me iets in. ‘Ik herken het. Ik heb op de basisschool een meester gehad 
die dit ook deed. Voornamelijk om pestkoppen te scheiden en een clubje mei-
den rond een queenbee. Het werkte, het werd een leuke klas.’

‘Precies, zo eenvoudig is het. Mag ik jullie naar jullie plaats leiden? Er was 
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wat discussie of we jullie tegenover elkaar moesten plaatsen, omdat dat een 
sterke as zou vormen. We hebben echter een andere constellatie gekozen.’

Het leek wel een ingestudeerde dans. Alle aanwezigen liepen naar de tafels 
toe en gingen vrijwel tegelijk zitten. Een vrouw begon te zoemen, anderen 
naast haar stemden zich af. Attunement. Ik pakte de grondtoon op van degene 
naast me en toen er geen interferentie meer was viel degene aan mijn andere 
kant in. Het was een machtig geluid toen de kring rond was. Alsof de aarde 
en de hemel meezoemden. Tot mijn verrassing begonnen zich boventonen af 
te scheiden, die een eigen melodie zongen. Ik had ooit een concert van Sibe-
rische boventoonzangers bijgewoond en dit leek er een beetje op. In die zin 
dat mijn geest toen in een soort hogere bewustzijnstoestand kwam en dat het 
nu weer gebeurde. Het ging vanzelf om, met anderen, de boventoonzangers 
onder ons te ondersteunen met ons zoemen, dat gaandeweg van toon veran-
derde, van majeur in mineur. Een gevoel van droefenis bekroop me toen het 
zoemen wegstierf.

De oude dame stond op en heette iedereen welkom. ‘Terwille van onze 
gasten willen we deze extra ingelaste avond besteden aan het expliciet onder 
woorden brengen van hetgeen ons bezighoudt,’ leidde ze de vergadering in. Ze 
gebruikte geen woord teveel. Dat hoefde ook niet, door onze afstemming op 
elkaar was een half woord voldoende. Letterlijk. ‘Wij zijn met deze werkgroep 
al vanaf 2008 bezig de greep van banken en beleggers op het welzijn van de 
mensheid los te wrikken. Niet door tegenwerking, maar door een verandering 
van binnenuit de geldsector te bewerkstelligen.’ Ze wendde zich direct tot mij. 
Er ging een dwingende aandacht van de vrouw uit.

‘Mijnheer Fonck, u bent in de bijzondere positie dat u zowel toegang heeft 
tot de Davos Kring als tot het congres van bankiers en beleggers. Het laatste 
op uitnodiging van de organisator, de Centrale Bank van Frankrijk. De uitno-
diging is in die kringen voorbereid door gelijkgestemden.’ Ze keek de aanwe-
zigen indringend aan. ‘Mijnheer Fonck is van veel niet op de hoogte. Ik vraag 
uw geduld als we het gaan hebben over zaken die u allang weet.’

Oblinsky stond op. ‘Het was belangrijk dat Jonathan niet op de hoogte was 
van onze activiteiten, opdat hij onverdacht en onvoorbereid zou overkomen bij 
de geldmagnaten. Ik hoef u niet te vertellen dat daar haaien bij zijn met een 
scherpe neus voor inmenging door ons. Om hem te beschermen is Miss Marga-
rite in zijn hotel gaan werken en is nu zijn secretaris. We hebben hem uitgeno-
digd op onze jaarlijkse kring in Davos, waar hij helaas voortijdig moest vertrek-
ken vanwege een plotselinge actie vanuit het congres. Gedurende dat congres is 
hij beschermd door een medestander, wiens naam ik niet kan onthullen.’

Esther! schoot door me heen. Meteen dempte ik mijn mentale uitroep, maar 
te laat. Er werd gelachen. 
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‘Ik hoor dat Jonathan dat nu zelf heeft gedaan,’ merkte Oblinsky goedmoe-
dig op. ‘Jonathan, we zijn ons bewust van de gevoelens van liefde die er spelen. 
We hebben daar in onze vergelijkingen geen rekening mee gehouden, mee 
kunnen houden, maar ze zijn duvels effectief.’

‘Laten we verder gaan,’ merkte iemand op. ‘Inhoudelijk, graag.’
‘Misschien wil je zelf mijnheer Fonck bijpraten?’
‘Graag. Mijnheer Fonck, ik vertegenwoordig een werkgroep die zichzelf de 

opdracht heeft gegeven natural law toepasbaar te maken om de greep van de 
financiële elite op de mensheid te verbreken.’

Natural law? Ik kreeg een angstig vermoeden dat deze mensen niet hele-
maal goed doorhadden waar ze mee bezig waren. “Natuurlijk recht” in de eco-
nomie is heel wat anders dan bijvoorbeeld het recht op lichamelijke integriteit 
en andere grondrechten zoals vest gelegd in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Mijn alarmgevoel noopte me om direct te reageren.

‘Ik ken eigenlijk alleen de stellingen van John Locke, dat een mens het na-
tuurlijke recht heeft om een ongebruikt stuk grond of grondstoffen als zijn 
bezit te claimen. Na exploratie exploitatie. Daar zet ik vraagtekens bij.’

‘Noemt u uw bezwaren eens?’
‘U bent Amerikaan?’
‘Dat hoort u goed,’ glimlachte de man.
‘Uw eigen land is een voorbeeld waar de stelling van Locke toe kan leiden: 

toen de eerste kolonisten landden troffen ze een volledig bewoond land aan. 
Manhattan hebben de Hollanders nog gekocht van de lokale bewoners, de 
Native Americans. Uiteindelijk hebben de kolonisten al het land van de oor-
spronkelijke bewoners ontvreemd.’

De man was er verlegen mee. Iemand anders schoot te hulp: ‘Dat was eeu-
wen geleden. Nu weet men wel anders.’

‘Een ander voorbeeld dan, uit de 21e eeuw: in Suriname hebben gemeen-
schappen van Marrons (die vroeger bosnegers werden genoemd) en Indianen 
een territorium in het oerwoud, waar ze op duurzame wijze al honderden 
jaren jagen, vissen, hout kappen, kruiden verzamelen en hun voedsel verbou-
wen. Dat is niet afgebakend of opgetekend, toch weet elke dorpeling waar 
ongeveer de grenzen liggen. Natuurlijk recht, om zo te spreken. Dan komen er 
multinationale goudmijnbedrijven die dik betalen voor concessies van de na-
tionale regering om in hetzelfde woud goud te gaan winnen, hetgeen betekent 
dat het woud verwoest wordt. In de definitie van John Locke kan dat alleen 
maar als het betreffende territorium niet bezet is. En dat is het wèl! Niet alleen 
door het regenwoud zelf en al zijn dierlijke en plantaardige bewoners, ook de 
menselijke bewoners hebben alleen geen bij het kadaster aangetekende claim 
op hun territorium en dus wordt het onder hun kont vandaan verkocht!’
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Ik werd fel. En kwam op dreef. De omstanders, wat er steeds meer werden, 
keken een beetje verontrust. Mooi zo.

‘Het huidige economische paradigma is nog steeds gebaseerd op de drie 
stellingen van Adam Smith uit de achttiende eeuw. Waarvan hij claimde dat 
die filosofisch waren afgeleid van natuurlijk recht. Ook daar dienen we nu 
anders tegenaan te gaan kijken. Ze zijn niet meer houdbaar.’

‘Welke stellingen zijn dat?’ vroeg iemand.
Er was gelukkig iemand anders die antwoord gaf. Ik had me danig opge-

wonden en het was beter dat ik even kon afkoelen. Wat was dat toch in me, dat 
soms explosieve als het om zogenaamd recht ging?

‘De drie stellingen waar de heer Fonck denkelijk op doelt zijn: de wet van 
eigenbelang: mensen doen het meest hun best als het voor henzelf is, de wet 
van competitie: wie het beste is verdient het meest, en de wet van vraag en 
aanbod: wie het best aan de vraag beantwoordt is koopman.’

‘Wat is uw bezwaar, mijnheer Fonck?’
‘Smith had een goed oog voor de realiteit,’ smaalde ik. ‘Aan de vooravond 

van de Industriële Revolutie. Ieder voor zich en God voor ons allen. Après 
nous le déluge. Ongebreidelde winzucht, the winner takes all. Waar hebben we 
het over. Dit is geen natuurlijk recht, het is een kromme legalisering van het 
recht van de sterkste!’ schreeuwde ik bijna. 

Ze glimlachten naar me!
Weer kalm: ‘Nee, dat is een doodlopend traject. Draai die wetten om en u 

heeft een nieuw paradigma. Cohesie, cocreatie en coöperatie.’ 
Waar haalde ik het vandaan? Ik was licht in mijn hoofd en zocht om me 

heen naar houvast.
‘Er zijn ook andere definities van natuurlijk recht, mijnheer Fonck.’
‘Ongetwijfeld,’ antwoordde ik mat. ‘Maar in de economische contekst heb ik 

met de interpretaties van Locke en Smith te maken. Alle theorie en alle mo-
dellen zijn op de wetten van Locke en Smith gebaseerd. Ze zijn het fundament 
van wetgeving, van contracten, handelsverdragen, concessies.’

Het was even stil na mijn uitval. 
‘Tja,’ merkte iemand op. ‘We hebben weinig economisch geschoolden onder 

de aanwezigen. De heer Fonck steekt wat dat betreft met kop en schouders 
boven ons uit.’

Er viel me iets in. ‘Vermoedelijk bezoeken economen liever die andere club 
in Davos.’

‘U bedoelt het World Economic Forum?’
Opeens was de lucht elektrisch geladen en werd het stil.
‘Die bedoel ik.’
Mensen keken elkaar bedenkelijk aan. Ik had iets aangeboord wat op een 
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diepere laag leek te zitten.
‘Mag ik weten hoe de Kring daar tegenover staat?’
‘Tegenover,’ zei Oblinsky.
‘Alleen maar dat?’
Het werd opnieuw stil. Ik kon voelen dat er non-verbale communicatie 

plaats vond.
‘Diametraal,’ zei Oblinsky en knikte naar de frêle vrouw die bovenin dat 

hotel zo’n gruwzaam betoog had gehouden.
‘Mijnheer Fonck, als zij hier zijn, zijn wij hier niet. Niemand van ons. Die 

krachten kunnen wij niet aan. Kunnen wij niet verdragen.’
Een man stond op, zijn hoofd was rood. ‘U wilt het niet zeggen, maar ik wel. 

Bent u het met me eens, mijnheer Fonck, dat op hun bijeenkomsten als het 
ware de poet verdeeld wordt?’

Ik knikte. Kort door de bocht, maar dat vond zeker ook plaats. Toen de man 
me aan bleef kijken, begreep ik dat er iets van mij verwacht werd.

‘Zeker, er vinden ondoorzichtige, oncontroleerbare onderhandelingen plaats. 
Het is een belangrijke bepaler van de richting die de wereldeconomie opgaat. 
Maar het is geen cohesief gebeuren. Het is meer een soort topmarkt. Ieder 
voor zich.’

‘Dan heeft u niet goed opgelet.’
Ik keek de man in mijn wiek geschoten aan.  
‘Ik ken uw reputatie als grondige journalist, mijnheer Fonck. Toch moet ik u 

hier zeggen dat u niet goed heeft gekeken. Misschien omdat het u zo tegenstaat?’
‘Dat kan,’ moest ik toegeven.
‘Omdat wij bij wijze van spreken op dezelfde plek werken waar het Forum 

zijn bijeenkomsten houdt – op andere tijdstippen dan – zijn wij erg gevoelig 
voor intenties en verborgen agenda’s van die club. Niet dat ze veel verbergen: 
op hun website kan iedereen lezen over hun standpunten en plannen. Over 
hun visie op de toekomstige wereld. Dan blijkt er wel degelijk cohesie te zijn 
tussen monarchieën, regeringsleiders en grote internationale ondernemin-
gen. Een eensgezindheid die onze hoogste aandacht noodzakelijk maakt.’

Opeens begreep ik waarom deze Kring invloed op de bankwereld probeerde 
uit te oefenen: die club vertoonde dezelfde cohesie. De BIS was hun hub!

Het was nu even te gecompliceerd, een te groot thema om op door te gaan. 
Ik veranderde van onderwerp. ‘Werkt u soms aan paradigma’s?’

‘Daar treffen we elkaar weer, mijnheer Fonck. Er gaan voor een groot aan-
tal disciplines en maatschappelijk-economische activiteiten voorstellen rond 
voor een normenstelsel van welgevallig en onwelgevallige gedrag. U bent zelf 
betrokken bij financiële activiteiten. Zo zijn er nog talloze velden te benoe-
men: wapenhandel, bio-industrie, energie, oceanen, afval, kernenergie, ruim-
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tevaart... noem maar op.’
Het duizelde me. ‘Zoveel te doen!’ Het gevoel van opluchting dat het heikele 

onderwerp was afgewimpeld maakte iets hypers los bij de aanwezigen.
‘Ons tal neemt toe, mijnheer Fonck. Ons wetenschappelijk en creatief ge-

halte eveneens. Op symposia als dit werken we eraan. We hebben beveiligde 
internet verbindingen via de instituten waar we werken. De grootste vooruit-
gang boeken we via persoonlijke contacten. Zoals hier.’

Op dat moment werden stapels stomende pizzadozen binnengebracht. De-
zelfde heren die de koffie hadden verzorgd deelden ze uit. Het viel me op hoe 
efficiënt dat ging, want elke deelnemer had een andere pizza besteld. Tegelijk 
verschenen er glazen en flessen wijn op de tafels. Het leek wel tafeltje dekje, 
zo snel.

Gedurende enige tijd was er alleen enig gesmak te horen.
‘Ik denk dat de Kring momenteel het best zijn doel kan bereiken door jou te 

helpen, Jonathan,’ zei Oblinsky en nam een hap.
‘Inderdaad. Jij hebt een unieke positie,’ ging Margarite er op in. ‘Je bent in 

feite ingehuurd om de financiële top te helpen hun positie te behouden. Al 
kwam je daar pas gaande het congres achter. Jij hebt hen gesproken, aange-
hoord, hun reacties gepeild.’

‘Te behouden?’ Dat woord paste even niet in mijn gedachtenpatroon. 
‘Natuurlijk! De top weet dat er een toenemende maatschappelijke weerstand 

is tegen hun praktijken. Dat gaat ten koste van hun winsten, hun beïnvloeding 
en toekomstplannen.’

‘Het tast zeker het vertrouwen aan.’ 
Oblinsky zat met een brede glimlach ons dispuut te volgen.
‘Door zelf met een kleine paradigma verschuiving te komen, kunnen ze voor-

komen dat er iets veel ingrijpenders van buiten hun systeem gebeurt. Wat wij 
kunnen, kunnen zij ook. Heel effectief. Ze doen het al meer dan duizend jaar.’

‘Plenair graag,’ merkte een ander goedmoedig op. Enkelen lachten.
‘Jonathan.’ Oblinsky ging erbij staan. ‘Jij bent de enige die waarnemingen 

heeft kunnen doen. Eigenlijk tasten we nogal in het duister. De informatie 
waarover we beschikken is niet betrouwbaar. Wat zijn op het congres feitelijk 
de punten waar de banken zich zorgen over maken?’

‘Laat ik voorop stellen dat bankiers niet snel laten merken dat ze zich zorgen 
maken.’ 

De aandacht van de mensen rond de lemniscaat greep als het ware in el-
kaar, zoals een diafragma zich sluit, gefocust op mijn woorden. Het werd me 
meteen duidelijk dat deze groep geen toegang had tot de wereld van het grote 
geld. Het was terra incognita voor ze. Terwijl ik de indruk had dat enkele 
mensen die ik op het congres had ontmoet, wel toegang hadden tot de Davos 
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Kring. Niet als spionnen, maar om er kracht aan te ontlenen om zichzelf – en 
hun overtuigingen – staande te houden.

‘Mijn indruk van de openingsceremonie en van de enkele gesprekken daar-
na, is dat er bij de top van bepaalde banken, met name de Franse Centrale 
Bank, de Duitse, bij de BIS – ik wil benadrukken dat het om enkele individuen 
gaat – dat er een gevoel heerst dat ze terrein aan het verliezen zijn. En dat de 
koers van de economie op wereldschaal dreigt te ontsporen. Overigens hebben 
zich geen representanten van grote beleggers aan mij kenbaar gemaakt, terwijl 
ze er wel waren. Die laten zich liever vertegenwoordigen door hun bankiers.’

‘Ik heb de indruk dat het grote geld de laatste twintig jaar praktisch alle 
levensbehoeften in handen heeft gekregen. Neem de usurpatie van vroege-
re collectieve bezittingen op het gebied van energie, transport, gezondheid, 
landbouw, en meer,’ postuleerde een oudere man, die ik herkende van de kof-
fiezetterij.

‘Dat klopt, maar dat proces is min of meer voltooid. Er is geen prooi meer 
over. De rendementen van hedge funds zijn na een onvoorstelbare piek dra-
matisch gedaald, en daarmee de rendementen van hun financiers en de ban-
ken. Hetzelfde geldt voor onroerend goed. Daar is al teveel van, hetgeen de 
opbrengsten drukt. Behalve dat zien ze ontwikkelingen waar ze geen greep op 
hebben.’

‘Noemt u er eens een paar?’
‘De globalisering van de productie, met steeds lagere prijzen tot gevolg, leidt 

tot steeds kleinere marges. Bedrijven lenen nauwelijks meer geld. Ze potten 
winst op en investeren in kostenreductie en innovatie. Dat zet de rente weer 
onder druk. Ondanks het open zetten van de geldkraan neemt de inflatie niet 
toe: er wordt daarvoor te weinig geleend door particulieren en bedrijven. En 
teveel gespaard, ondanks de 0% rente op spaartegoeden. Er is ontzettend veel 
vermogen, van particulieren en pensioenfondsen, dat wanhopig zoekt naar 
rendabele investeringen. Er wordt al geld uitgeleend met een negatieve ef-
fectieve rente. De enige grote leners zijn momenteel nationale en regionale 
overheden.’

‘Ik krijg er een opgeruimd gevoel bij. Welke bedreigingen zien ze nog meer?’ 
‘Bitcoin, of meer algemeen: cryptocurrency. Meer software technisch: block-

chains als Artificial Trust systemen die zich volledig autonoom lijken te ge-
dragen, niet te plaatsen, virtueel eigendom van degenen die transacties doen. 
Daarover straks.’ Ik zag al handen opgaan. ‘Als tweede, maar dat zullen ze 
nooit toegeven, de opkomst van autonome geldsystemen buiten hun Atlan-
tische territorium. Met name Rusland en China hebben hun eigen agenda’s, 
waar de westerse banken niet tussen komen. In Rusland heeft alleen het IMF 
nog enige invloed. Als derde zou ik iets willen noemen waar ze zich wel 
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openlijk zorgen over maken: vertrouwen. Het bancaire systeem functioneert, 
vreemd genoeg, louter op vertrouwen. Virtueel geld is niet gedekt. Omdat ze 
er allemaal belang in hebben, is er een soort collectief vertrouwen. Dat woord 
is niet helemaal goed. Een gemeenschappelijke basis. Naar elkaar toe en ten 
aanzien van de hechte bloedvermenging tussen politici en banken is het meer 
dat de spelers loyaal zijn aan het spel vanwege het kunnen vullen van de zak-
ken, dan dat er werkelijk vertrouwen is.’

De woorden bleven als het ware in de ether hangen, langzaam uitwaaierend 
als noorderlicht.

Bij de ingang werd ik enkele personen gewaar, die daar misschien al een 
tijdje hadden gestaan, een rolkoffertje in de hand. Enkele mensen aan de tafels 
kwamen in beweging. Zwijgend werden stoelen aangedragen en openingen 
gemaakt waar de nieuwkomers plaats konden nemen. Ik herkende de voorzit-
ter van de Kring, die me had gemeld dat ik in Basel werd terugverwacht.

Toen iedereen weer zat werd de volgende vraag gesteld: ‘Kunt u het concept 
“vertrouwen” in het geldverkeer nader preciseren? Het stuit me eerlijk gezegd 
tegen de borst dat u dat woord in dit verband gebruikt.’

De vrouw kwam me bekend voor. Politiek? Het zou wel duidelijk worden. 
Haar vraag was een makkelijke, deze keer.

‘Hoe zijn banken begonnen? In feite als kluizen waar goud en zilver lagen 
opgeslagen, waaruit geld, dat in het Nederlands en Duits een ander woord voor 
goud is, uitgeleend kon worden voor zakelijke transacties, zoals het uitrusten 
van een schip en kopen van lading. In de tijd van de Hanzesteden werden 
wissels uitgevonden omdat er te weinig gemunt goud – money – in omloop 
was. Het heen en weer slepen van goud en zilver is altijd een riskante zaak 
geweest. Wissels zijn schuldbekentenissen tussen partijen die elkaar kunnen 
vertrouwen. Dat vertrouwen was gebaseerd op persoonlijke contacten en een 
vlekkeloze historie. Zo gaat het nog steeds. Onderpanden zijn alleen nodig als 
partijen elkaar niet goed genoeg kennen, zoals de burger die bij een willekeu-
rige bank geld komt lenen om bijvoorbeeld een huis te kopen.’

Ik haalde adem om mijn voetzoeker af te laten gaan. ‘Die historie is echter 
niet vlekkeloos.’

‘Mijnheer Fonck, daar wilde ik u net op aanspreken. De recente geschiede-
nis van de laatste honderd jaar staat stijf van list en bedrog, omvallende en 
failliete banken. Allemaal wegens het breken van het vertrouwen dat mensen 
in deze instellingen hadden. En toch lukt het ze elke keer weer om dat ver-
trouwen terug te winnen.’

‘Hoe komt dat, denkt u?’
‘Elke keer als het misgaat moet de belastingbetaler de verliezen aanvullen.’
‘Met instemming van de kiezers.’
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De man aarzelde. Ik ging er op in. ‘Het financiële weefsel is zo precair, dat 
de meeste mensen inzien dat het niet kapot gescheurd mag worden, ook al 
worden her en der zakken gespekt die dat niet verdienen.’

Iemand anders brak in. ‘Kijk ook eens naar de schaal. Verkijk je niet op de 
astronomische bedragen die bij de laatste crisis over tafel vlogen. Van de totale 
geldhoeveelheid – ik heb het dan uitsluitend over dollars, euro’s en daaraan 
gekoppelde valuta – ging het om minder dan tien procent. In elk productie-
systeem wordt rekening gehouden met afval, uitval en diefstal ter hoogte van 
tien tot vijftien procent. Dat kan een gezond systeem opbrengen zonder er 
wezenlijk onder te lijden.’ 

De energie in de kapel nam toe. Ik begon me lucide te voelen, alsof er bron-
nen van kennis begonnen te vloeien waar ik maar van hoefde te drinken. Zelfs 
mijn zicht werd verruimd: de vrouw die bezwaar had aangetekend tegen mijn 
gebruik van het woord vertrouwen, zat nog steeds op een antwoord te wach-
ten, dat me meteen inviel bij het zien van haar gespannen gezicht.

‘Mevrouw, ik begrijp uw weerstand, maar het concept “vertrouwen” bij geld-
verkeer en andere zakelijke transacties is nog steeds gebaseerd op persoonlijke 
waardering tussen zakenpartners.’

Haar gezicht lichtte op.
‘Dank u, u heeft mijn beperkte zienswijze weten te verruimen.’
Iemand anders: ‘Gaat u dat in uw paradigma voorstellen verwerken? Ik vraag 

dat omdat onze werkgroep bezig is gedragsregels op te stellen voor banken en 
bankiers, vermogende particulieren, pensioenfondsen en vermogende bedrij-
ven. In onze visie komt geen vertrouwen voor. Het tegengestelde, eigenlijk.’

‘U benadert hen vanuit wantrouwen, als “de vijand”?’
De man kwam duidelijk beschaamd over. Ook enkele anderen leken zich 

woordeloos te verontschuldigen. 
‘Kunt u daar licht op werpen, mijnheer Fonck?’
‘Het is begrijpelijk. De excessen in het afgelopen decennia vragen om nieu-

we gedragsregels en sociale verantwoordelijkheid. Er was zoveel virtueel geld, 
via leningen aan overheden weggesluisd naar privé rekeningen, geïnvesteerd 
in prestige objecten zonder enig rendement, dat er een tekort ontstond, dat 
met echt geld, belastinggeld, gedicht is. Toen ik dat bij een werkgroep van 
geldhandelaren de grootste bankroof aller tijden noemde, met de banken als 
rovers, werd er gegrinnikt.’

‘Walgelijk!’ riep iemand uit.
Het leek wel of een plotselinge bui met vlagen door een bos raasde; de aan-

wezigen werden als het ware heen en weer bewogen als bomen in de wind, er 
waren astrale protesten te horen als krakend hout. Verontwaardiging tornde 
aan de afstemming. Iemand riep – of zei het zachtjes, maar het klonk als stem-
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verheffing: ‘Ik heb een vraag voor u, mijnheer Fonck: hoe kan het bestaan dat 
de hele wereld nog vertrouwen heeft in de dollar? De schuld van de Verenigde 
Staten is zo gigantisch... het lijkt me een discrepantie toe.’

‘Olie,’ werd er elders geantwoord.
‘Inderdaad, olie. Er is daarnaast een vrij onbekende reserve. De Fed heeft 

ruim 8000 ton goud. Dat is thans, volgens de richtlijnen van de BIS, gewaar-
deerd op 50% van de handelswaarde. Als de BIS dat percentage hoger stelt, ko-
men er honderden miljarden beschikbaar om schuldpapieren terug te kopen. 
Dat weten degenen die de VS maar geld blijven lenen.’

De focus van het gesprek gleed terug naar de kring van aanwezigen. Het was 
misschien wel strelend voor mijn ego om alle antwoorden te weten, maar ook 
nogal eenzijdig en vatbaar voor vergissingen. Misschien was het verstandig 
om mijn mond een tijdje te houden. Dat zou me moeilijk vallen, hyper als ik 
was van de gebundelde energie in de kapel.

‘Gemeenschappelijk belang is mijns inziens van grotere invloed,’ kwam een 
ander. ‘Vergeet niet dat sinds een geheim akkoord met de Saoedi’s niet alleen 
de olie in dollars wordt afgerekend – op straffe van uitsluiting – maar dat ook 
de grootste vermogens, particulier en bij bedrijven, in dollars zijn geboekt. 
Zolang de Amerikaanse regering geld blijft lenen om wapens te laten fabri-
ceren en de grootste gewapende macht ter wereld te onderhouden, zal het 
degenen die de dollars opstrijken worst zijn hoeveel schuld de staat heeft. De 
rente en aflossingen worden toch betaald? Ook weer met geleend geld. Dub-
bele winst voor de geldschieters.’

‘Men zegt wel eens dat de eigenaren van de VS op het Arabische schiereiland 
en in China wonen.’

Het gesprek ging niet de goede kant op. Dit was een uitwisseling van wee-
tjes, een soort pseudo-hilarische beschimping van vermeende vijanden. Ge-
lukkig waren er meer die dat vonden. De atmosfeer veranderde voelbaar. Het 
werd me duidelijk dat het gezamenlijke gezelschap weliswaar beschikte over 
kennis, maar zicht ontbeerde op de verborgen aard van het bankwezen. En, 
zo leek me, ook van het maatschappelijk belang van banken voor het dage-
lijkse, huishoudelijke geldverkeer, sparen en lenen. Blijkbaar hadden anderen 
ook die gedachte, want de discussie ging er nu over hoe excessen in de hand 
gehouden konden worden, zonder het kind met het badwater weg te gooien.

‘Mag ik even?’ Het was het juiste moment om een waarneming van mij te de-
len. ‘De meeste bankiers zijn fatsoenlijke lieden. Het is meer een gevoel dan een 
conclusie, maar de indruk is bij mij blijven hangen dat verschillende topmen-
sen van grote banken zelf in hun maag zitten met de tomeloze goklust van hun 
geldhandel afdelingen. Het is dat daar de grote winsten vandaan komen, maar ik 
ving af en toe iets op dat ze hun handelaren niet kunnen temmen. Ze zijn zelfs 
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een beetje bang voor hun agressiviteit en het totale gebrek aan scrupules.’
‘Met andere woorden, de roep om een nieuw paradigma is uit nood gebo-

ren?’ reageerde iemand.
‘Dat is mijn vermoeden. De top zoekt middelen om de thans nog onbe-

grensde geldhandel op termijn binnen acceptabele lijnen te krijgen.’
‘Op termijn?’
‘Met een vernieuwd paradigma kunnen anders ingestelde mensen worden 

aangetrokken, die wel morele remmen hebben, of er althans gevoelig voor 
zijn. De huidige handelaren kunnen daarmee uitgefaseerd worden.’

‘Ik begrijp het!’ De man zwaaide enthousiast met een notitieblok. ‘Differen-
tiatie! Ons denken heeft differentiatie nodig. We zitten teveel in een hoek waar 
we denken dat de klappen vallen.’

Iemand stak zijn hand op. ‘Ik wil me graag aansluiten bij de vorige spreker...’ 
hij knikte naar de man met het notitieblok, ‘...maar ik weet veel te weinig van 
geld en economie om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren.’

Er werd beamend op gereageerd, zowel in woord, lichaamstaal als gedeeld 
gevoel.

De man met het notitieblok zwaaide er weer mee. ‘Hoeft niet, beste man, we 
hebben een puik werkgroepje. Alleen denken we te eng.’

Iemand reageerde op gedachten die mij invielen: geld is goud, behalve in 
Engeland en Frankrijk, waar het zilver is: argent en sterling.

De man met het notitieblok zwaaide naar mij. ‘Mijnheer Fonck, binnen 
onze werkgroep circuleren gedachten over een nieuwe koppeling van geld aan 
goud. Kunt u daar iets over zeggen?’

‘Wat zou een nieuwe koppeling aan voordelen bieden?’
‘Minder speculatie misschien?’
‘Het wedden en gokken zit gewoon in de mens ingebakken. Ik denk niet dat 

een nieuwe goudstandaard de geldhandel zal beïnvloeden. Wel de economie: 
er moet voldoende geld circuleren...’

‘Wat is dat toch met goud?’ vroeg een vrouw. ‘Waarom maakt het mensen zo 
hebberig? Het is mooi om te zien, ja.’

‘Het is schaars,’ merkte iemand op.
‘Zoals mijnheer Fonck al zei: het zit in de mens ingebakken. In alle culturen 

wordt goud als waardemiddel geaccepteerd. In alle culturen wordt gewed en 
gegokt.’

Een discussie ontspon zich onder een cluster mensen die dicht bij elkaar 
zaten rond de naaf van de lemniscaat.

‘Er is een omstreden theorie dat Homo sapiens genetisch is ontworpen om 
goud te verzamelen voor hun bazen. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor 
de universele dorst naar goud onder alle mensen.’
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‘Waren de goden kosmonauten?’ merkte iemand spottend op.
‘Ik vind het in ieder geval een sluitender verklaring dan de evolutietheorie, 

die nergens op gebaseerd is en van aannames aan elkaar hangt.’
‘Nergens op?’
‘Er is geen begin, geen uitgangspunt. De stelling dat de mens uit de aap is 

geëvolueerd is gewoon niet houdbaar. Ze vinden een apenskelet. Ze vinden 
een skelet van iets wat op een mens lijkt. Bingo, zeggen ze, zie je wel: de aap is 
een mens geworden. Kullekoek. Natuurlijk is er veel dna gemeen, maar dna 
maakt nog geen mens.’

‘Wat dan wel?’
‘Een ongelooflijk complex en coherent systeem van wel of niet actieve genen 

voor bouwstenen voor de fysieke vorm en functies, en een morfogenetisch 
veld voor de uiteindelijke vorm en de geest. Genen bepalen niet de vorm en 
het aan- en uitschakelen van zichzelf, ze coderen alleen voor specifieke eiwit-
ten. Dat schakelen kan alleen door een bewustzijn, in dit geval een collectief 
bewustzijn, gearrangeerd worden. Het is gewoon te complex voor een auto-
matisch systeem.’

‘Ik ben het in zoverre met u eens dat mechanistische, reductionistische con-
structies hopeloos tekort schieten om levende organismen te verklaren...’

‘Neem me niet kwalijk dat ik u in de rede val: er is nog meer. Als u alleen 
maar eens in ogenschouw neemt hoe fijnzinnig fysiologische processen in 
elkaar zitten. Neem bijvoorbeeld de reparatiemechanismen voor beschadigd 
dna, in elke levende cel op aarde continu actief om quantumverschuivingen te 
herstellen. De schoonheid ervan is bijna niet te bevatten. En dat zou zomaar 
ontstaan zijn?’

De man met het notitieblok zwaaide er weer mee. ‘Ik heb de indruk dat de 
discussie een ander spoor is gaan volgen dan naar het antwoord op mijn oor-
spronkelijke vraag: kan mijnheer Fonck ons iets zeggen over voor- en nadelen 
van een nieuwe koppeling van valuta aan goud?’

‘Er is wat dat betreft heel wat gaande op wereldschaal. Een collega van me, 
Frans Doedijns, heeft onderzoek gedaan naar de distributie van goudvoor-
raden. De geregistreerde transacties laten al een verontrustend beeld zien. 
Hij heeft zijn onderzoek uitgebreid met de distributie van illegaal gewonnen 
goud, door naar Suriname te reizen, een land dat 4% van de wereldvoorraad 
goud in de bodem schijnt te hebben. Wat daar gebeurt is nog verontrustender. 
Althans, in de ogen van oplettende wereldburgers.’

‘Wat bedoelt u daar mee?’
‘Er is iets... creepy gaande. Volgens Doedijns, die daar een roman over heeft 

gepubliceerd, verdwijnt dat goud, ongezien, ongemunt, uit de roulatie.’
‘Een roman, zegt u? Dat is pure fictie,’ protesteerde de man. ‘U trekt daar 
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toch geen conclusies uit, hoop ik, mijnheer Fonck?’
Ik glimlachte. ‘Soms is de vorm van een roman doeltreffend om iets te be-

schrijven dat elke verbeelding tart. Daarbij kon hij zijn bronnen niet noemen. 
Hij heeft zelf het leven er ternauwernood afgebracht.’

‘En u gelooft hem wel?’
‘Ik heb hem en zelfs enkele van zijn bronnen gesproken. Ja, ik denk dat hij 

de top van een ijsberg heeft gezien.’
‘Welke antwoorden heeft uw collega gevonden?’
‘Geen antwoorden, mijnheer, zo eenvoudig gaat het niet. Het zijn geruch-

ten.’
‘Weer zoiets vaags,’ mopperde de man. ‘Wanneer komt u eens met feiten? Of 

heeft u die niet?’
‘Als geruchten van meerdere kanten komen, worden ze plausibel. Als on-

derzoekers verdwijnen die dergelijke geruchten willen verifiëren, is dat als het 
ware een verificatie van de hypothese.’

Het was even stil na deze woorden. 
‘Mijn collega Doedijns kwam tot de conclusie dat er een aantal grote par-

tijen met goud bezig zijn. Een daarvan is Rusland. Die koopt voortdurend, 
verkoopt niets of heel weinig, terwijl ze zelf ook veel goud winnen. Ze potten 
het op voor een nieuwe goudstandaard voor de roebel, is de gangbare mening.’ 
Ik keek de tafel rond.

‘China heeft weinig eigen winbare voorraden en koopt massaal goud waar 
dat maar te koop komt. Bijna dagelijks landen er vliegtuigen met tonnen goud 
in Hong Kong. Legaal goud, vooral afkomstig van centrale banken die goud 
verkopen om inflatie van hun munt te bestrijden. Met de komst van de euro 
hebben ook veel Midden-Europese banken goudvoorraden verkocht. Die zijn 
overigens vooral naar Rusland getransporteerd, is de gangbare mening.’

‘Ik heb de analyses op internet ook gevolgd, mijnheer Fonck. Ik moet zeggen 
dat ze dicht bij de werkelijkheid staan,’ zei de man. ‘Maar dat is geen nieuws.’

‘Daar kom ik zo dadelijk op uit, mijnheer,’ riposteerde ik. Eenmaal journa-
list, altijd journalist. Het echte nieuws voor het laatst bewaren.

‘Een derde partij, die geen rol van betekenis meer speelt, zijn de drug kar-
tels. In het verleden hebben ze veel illegaal goud opgekocht. Dat bezitten ze 
nog steeds, ze kunnen het nauwelijks verkopen. Daarom zijn ze overgestapt 
op diamanten.’

 ‘Er is toch ook veel goud in particuliere handen? Sieraden, appeltjes voor 
de dorst, oude munten...’

Ik glimlachte. ‘Vanouds. Deze hoeveelheid neemt langzaam toe. Met name 
in Islamitische en Aziatische landen is goud nog steeds de beste bruidsschat.’

‘In het handelsverkeer speelt dat geen rol,’ kwam de man. ‘Het is dood ka-
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pitaal.’
‘Mijn collega vermoedt dat er grote hoeveelheden niet geregistreerd goud 

in particuliere handen verdwijnen. Illegaal gewonnen goud, wat minder zui-
ver is. Opgegraven schatten... nee, laat me uitpraten. Wat er in het nieuws en 
musea komt, wordt geschat op niet meer dan 10% van wat er werkelijk wordt 
gevonden.’

‘Dan gaat het meetellen,’ 
‘Uw betoog zou u beëindigen met het benoemen van de grote onbekende, 

mijnheer Fonck.’
‘Onbekend, ja. Voor mij en de analisten die ik op internet kon vinden. Mis-

schien niet voor u. Mijn collega heeft in Suriname met illegale goudzoekers 
gesproken. Ook met andere Surinaamse ingezetenen: ministers, hoge amb-
tenaren van ministeries, journalisten, Marrons, Indianen, geheime agenten, 
Franse militairen. Laat ik eerst zeggen dat werkelijk goed ingevoerde jour-
nalisten misschien maar 5% kunnen publiceren van wat ze weten. De ove-
rige 95% bestaat uit gissingen, beweringen, vertrouwelijke mededelingen en 
andere ongeverifieerde informatie. Werkelijk goed geïnformeerde journalis-
ten beschikken ook over informatie die hen het leven kan kosten. Ze worden 
bedreigd. Als ze toch iets uit de school klappen worden ze afgetuigd. Als ze 
teveel vertellen krijgen ze onwaarschijnlijke ongelukken.’

De zaal hing aan mijn lippen.
‘De goudzoekers vertelden dat de Chinese inkopers van de ene dag op de 

andere waren verdwenen. Althans in het grensgebied met Brazilië. In hun 
plaats was een onbekende partij gekomen, die nog meer dan de Chinezen bo-
ven de officiële prijs bood. Deze partij maakt gebruik van Braziliaanse goud-
zoekers als fysieke inkopers. Het transport wordt op de traditionele manier 
verzorgd: per muilezel, via een geheime tunnel door het grensgebergte, naar 
een depot, waar wordt afgerekend in euro’s in plaats van Amerikaanse dollars. 
Vanaf die depots wordt het waarschijnlijk per muilezel naar een zijrivier van 
de Amazone vervoerd, waar het in onderzeeërs wordt geladen. Het gaat om 
miljarden per maand.’

‘Dat kan niet,’ bromde de man. ‘Zoveel contant geld moet terug in de roula-
tie, anders gaat het opvallen.’

‘Er schijnt een contant geld lijndienst te zijn met Air France, vanaf Cayenne 
naar Parijs. Ter informatie: dat is een binnenlandse vlucht. Frans Guyana is 
een Frans arrondissement.’

‘Die lijn is er,’ merkte iemand op. ‘Alleen de andere kant op. La Patrie finan-
ciert zo ongeveer de hele begroting van ons overzeese gebiedsdeel: huur voor 
de lanceerbasis, het militair vliegveld en de luchthaven, de marine, soldij voor 
de militairen, salaris voor de ambtenaren en onderwijzers, geld voor pensioe-
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nen, wegen, communicatie, energie...’
‘Virtueel of in contanten?’
Dat bracht de man in verwarring.
‘Jonathan, dit is hoe. Je hebt nog niets gezegd over wie,’ zei Margarite zacht-

jes.
Een man stond aarzelend op. ‘Voor u verder gaat, een punt van orde. We 

zouden de bijeenkomst om tien uur stoppen. Het is kwart over tien en we 
moeten nog opruimen.’

De voorzitter stond ook op. ‘Het is goed om de avond nu te besluiten. We 
hebben veel gehoord en veel om over na te denken. Ik wil u er nog op wijzen 
dat we morgen om tien uur ’s ochtends verder gaan.’ 
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13  De tweede dag

Er bleken meer symposiumgangers in ons hotelletje te logeren, hetgeen we 
bemerkten toen een heel gezelschap hetzelfde boemeltje nam.

Het opbreken van de kring had me leeg achtergelaten, alsof ik opeens in een 
verlaten concertzaal stond. We zochten een plaats een eindje verwijderd van 
het gezelschap, dat elkaar goed leek te kennen en druk aan het praten was.

Op onze kamer toverde Margarite een fles wijn tevoorschijn – uit de keu-
ken gesnaaid, vertelde ze ondeugend. Ik kleedde me uit en dronk mijn glas 
rechtop in bed zittend.

‘Ik begrijp het niet,’ klaagde ik. ‘Er komt een hele groep bijeen om me te hel-
pen en wat gebeurt er: mijnheer Fonck is weer eens een keer de hele tijd aan 
het woord. Als ze zo weinig kennis hebben, waarom zijn we dan hier?’

‘Heb je niet gemerkt wat er aan het gebeuren was?’
‘Wat dan?’
‘Hier, neem nog een glas. Je bent beter te verteren als je wat op hebt.’
Ik bleef haar aankijken.
‘Kijk, jij hebt de unieke combinatie die je een goede journalist maakt: je 

weet ontzettend veel, zoekt voortdurend verder als je een onderwerp te pak-
ken hebt, en weet er beknopt en helder over te schrijven. Daarbij ben je in de 
unieke gelegenheid de wereld een dienst te bewijzen door de financiële wereld 
aan een paradigma te helpen waardoor ze meer menselijk en meer verant-
woordelijk gaan handelen.’

‘En jij,’ glimlachte ik, ‘hebt de unieke eigenschap die journalist met de benen 
op de grond te houden.’

Ze glimlachte ook. ‘Het gaat om focus, Jonathan. Vanavond heeft iedereen 
geholpen om je te focussen. Want je was aan het dwalen geslagen, denkend dat 
je het niet kon. Dat hebben de mensen bij je veranderd. Hoop ik.’

Ik schudde mijn hoofd en reikte haar het glas aan. ‘Dat is ten dele gebeurd, 
lieveling. Het bleef bij weetjes spuien. Ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik 
een stap verder ben. Wel dat er bij een aantal aanwezigen hiaten in kennis zijn 
opgevuld. Misschien gaat dat morgen werken.’

Ze ging op de rand van het bed zitten en streek over mijn gezicht en borst. 
‘Ga je straks even scheren, wil je? Je raspt het vel nog van mijn borsten.’ Ze 
aarzelde. ‘Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, liefste. Is het wel haalbaar, een 
nieuw paradigma? Is dat wel mogelijk in zo’n complexe wereld?’

‘Het moet. Ik bedoel, er is behoefte aan een nieuwe leidslijn van aanna-
mes, gedragsregels, aanvaarde methoden, kijk op de wereld met het oog op de 
toekomst. Paradigma’s worden pas duidelijk als er zich dingen voordoen, of 
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kennis ontwikkeld wordt, die het oude geheel van aannames obsolete maakt. 
Verouderd, niet meer functioneel.’

‘Had je dat niet beter al in het begin kunnen zeggen?’
‘Nogmaals, Mar, ik was met een heel andere opdracht gekomen. Pas gaan-

deweg zijn me dingen duidelijk geworden. En ik raakte verblind door mijn 
unieke positie.’ Ik moest lachen om een gedachte die me inviel. ‘Om met Pipi 
Langkous te spreken: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 
kan.”’

Margarite lachte hartelijk. ‘Zij was niet echt een rolmodel voor me, maar ik 
hield van haar bravoure.’ Ze werd weer ernstig. ‘Wat nu, master Fonck?’

‘Gewoon doorgaan. Dit symposium is de enige optie die ik nog heb.’
‘Dat klinkt omineus.’
‘Jij kent hen beter dan ik.’
Ze stond op. ‘Ik ga nog even naar beneden.’
Ik had een enorme behoefte om te schrijven. Ik zat een tijdje voor mijn lege 

scherm, tot het in de sluimerstand ging. In wezen, bedacht ik me, is er een 
nieuw stelsel van normen en waarden nodig voor al het economisch handelen 
en is geldverkeer daar een afgeleide van. Die koppeling moet in het artikel 
gedefinieerd worden. Geldhandel valt er automatisch onder, als dat in termen 
van economisch handelen wordt gevat. Geldhandel en de handel in derivaten 
zouden de grote banken kunnen scheiden van hun rol als bewaarder en uitle-
ner van geld. Zoals honderden spaarbanken nog steeds functioneren.

En nationale banken? Er waren feitelijk momenteel twee grote valutablok-
ken: de USdollar en de euro. De roebel was alleen inwaarts gekeerd, de yen 
speelde internationaal geen rol meer en de Chinese yuan nog niet. In Zuid-
Amerika waren de meeste nationale valuta gekoppeld aan de USdollar. Wat 
deed de Indiase roepie eigenlijk? Die was vanouds aan de pond sterling gere-
lateerd. Nu aan de euro? 

Ik zocht de koers op. Stabiel. Cryptocurrency, 27 soorten met bitcoin aan 
de absolute top, slechts vier dalers. De meeste handel speelt zich tussen een 
beperkt aantal spelers af, had Mick me verteld.

De volgende ochtend was ik heel vroeg wakker en ging in mijn eentje wande-
len. Margarite had het kennelijk laat gemaakt. Ik had me niet geschoren en het 
was ook niet nodig geweest.

De klare lucht, de lichte hemel met de zon nog achter de bergen, de stille 
geluiden van het dal gaven me ruimte, ook binnenin.

Ik kwam te laat voor het ontbijt; gelukkig had Margarite broodjes klaarge-
maakt.

De rangschikking van de tafeltjes was een andere vorm gaan krijgen toen we 
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binnenkwamen. Met een vers kopje koffie stonden we te kijken hoe de nieuwe 
configuratie tot stand kwam. Met enige schrik realiseerde ik me dat het een 
halve cirkel werd met één tafeltje in het brandpunt. Het was geen geheim wie 
daar kwam te zitten.

Inderdaad werd ik als eerste genood om aan het tafeltje plaats te nemen. 
Deze keer geen Margarite en Oblinsky aan mijn zijden.

De zaal was intussen volgelopen. De mensen namen als een vlucht duiven in 
een warreling van kleuren plaats. 

De voorzitter begon te spreken.
‘Geachte aanwezigen, mijnheer Fonck, deze opstelling heeft tot doel te fo-

cussen. Ik hoop dat het werkt zoals we verwachten. We zitten nu in een ver-
warrende fase. Aan één kant is mijnheer Fonck onvoorziene hiaten in onze 
praktische kennis aan het opvullen, aan onze zijde proberen we hem focus 
te geven. Zowel onze werkgroep als mijnheer Fonck zijn op een punt geko-
men dat we niet verder komen. Er gloort iets veelbelovends achter de horizon, 
maar hoe komen we daar? Vandaag gaan we proberen dicht bij de antwoorden 
te komen. Vanmiddag hebben we de unieke gelegenheid de heer Sri Satish 
Patel in ons midden te verwelkomen. Velen van u kennen hem van eerdere 
gelegenheden. Ik heb de stellige verwachting dat hij ons door de impasse heen 
zal kunnen helpen.’

Hij raadpleegde zijn notities. ‘Nu de ochtendzitting. Er zijn gisteravond en-
kele vragen blijven hangen. Is het bezwaarlijk als we op dat punt doorgaan, of 
heeft u een ander idee, mijnheer Fonck?’

‘Dat is goed, alleen wil ik graag een gedachte met u delen die vanochtend 
bij me is gerijpt.’

‘Ga uw gang.’ De voorzitter ging op zijn plaats zitten.
‘Voorheen kwamen paradigmaverschuivingen tot stand doordat een groei-

ende groep geleerden hun onderzoek vanuit nieuwe zienswijzen en theorieën 
gingen doen. Zoals in de dertiger jaren van de twintigste eeuw, toen het New-
toniaanse paradigma werd omhuld, zou men kunnen zeggen, met de quan-
tumfysica. Er kwam een heel nieuw realm bij, groter nog dan de zichtbare kos-
mos. Ik denk dat daar nu ook om wordt gevraagd, maar dan op het terrein van 
mondiale economie. Of eigenlijk, zoals een stelling van mij luidt: economie is 
een modellering van de fysieke behoeftenbevrediging binnen een ecologisch 
systeem en tussen systemen. In dit geval is dat systeem de planeet Aarde, die 
niet groter kan worden dan zij is. Begrensd door levensvijandige ruimte.’

Ik had de behoefte om te bewegen en ging voor de aandachtig luisterende 
halve cirkel heen en weer drentelen.

‘Terugblikkend op het BIS congres wordt me duidelijk dat de senioren aan 
de top dit beseffen. Zij zoeken een stelsel van zienswijzen die het oude kan 
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omhullen, zodat de mondiale belangenbehartiging er een plaats in krijgt. Co-
operatie in plaats van competitie.’ 

Met een glimlach om een beeld dat ik kreeg: ‘Weet u, ik zag opeens dat het 
allemaal grootvaders zijn met kleinkinderen. En dat ze zich grote zorgen ma-
ken in wat voor een wereld hun lievelingetjes later zouden moeten leven als 
alles doorgaat zoals het nu gaat.’

Ik ging weer zitten, uitgeput, letterlijk, een lege put, en tegelijk lucide. De 
aanwezigen waren er voelbaar mee aan het worstelen. Verder dan wat gefluis-
ter ging de verbale communicatie niet.

Er werd koffie rondgedeeld met Zwitsers gebak. Ik kon de suiker nu best 
gebruiken. Margarite zag mijn energiedip en ging achter me staan met haar 
handen om mijn hoofd.

Ik was even weggeweest. Haar handen gloeiden. Ik pakte ze en kuste de 
handpalmen. ‘Dank je lief, klaar voor de volgende ronde.’

Een zacht geroezemoes stierf uit toen Margarite op haar plaats ging zitten.
De voorzitter stond op en keek de aanwezigen indringend aan.
‘Mijnheer Fonck heeft zojuist de kern benoemd van waaruit gehandeld 

dient te worden door elkeen die invloed op andere mensen of de ecologie 
heeft. Waarvoor dank. Het is onze taak nu om de Gestalt van een nieuw para-
digma, of een paradigmaverruiming, vorm te doen aannemen. Ik wil hierbij 
wijzen op de interviews met Dr Naruda inzake de boodschap die ons is nage-
laten door de Wingmakers.’

Wingmakers? Nooit van gehoord. Mentale notitie: opzoeken.
‘U weet misschien nog hoe daarin is onthuld in welke mate de mensheid in 

slavernij wordt gehouden, zelfs in die mate dat zelfs zijn spirituele bevindin-
gen zijn georkestreerd in onderschikking en bovenschikking: leerling-mees-
ter, mens-godheid, niet-verlichte versus Verlichte. Om het kort te sluiten, het 
wereldwijde netwerk van banken is hierbij de centrale machtsfactor. Laten we 
beseffen dat in dit netwerk talloze zeer intelligente en ontwikkelde mensen 
werkzaam zijn, waarvan een klein deel ontdekt heeft waar het om draait en dat 
niet als de meest wenselijke toekomst van de mensheid ziet. Deze invloedrijke 
groep heeft de roep om een nieuw paradigma voor de rol van het geld in de 
wereld gebracht.’

Dat was ook mijn bevinding. Met Esther als trait d’union.
‘De Wingmakers hebben drie basisprincipes als centrale toetssteen gesteld. 

Velen van u kennen ze en passen ze toe: het Goddelijke in alles zien, al het le-
ven koesteren, dankbaarheid. Dit zou de kern van een nieuw paradigma kun-
nen vormen, met spin-off vanuit de geldwereld naar alle andere sectoren van 
de menselijke beschaving.’

Hier werd iets bekend verondersteld waar ik nog nooit van had gehoord. 
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Ik moest er meer van te weten zien te komen, vooral als het een centrale rol 
moest gaan spelen in het temmen van de geldjongens.

‘Ik hoop dat de heer Fonck daar een formulering kan vinden die recht doet 
aan wat wij voorstaan en bruikbaar is voor de spelers met geld. Het woord is 
aan de heer Fonck.’

Ik ging staan en begon opnieuw heen en weer te lopen. De akoestiek in de 
kapel was zo goed dat ik niet hard hoefde te praten om toch door iedereen ver-
staan te worden. Ik schoof de nieuwe informatie even opzij, daar moest ik eerst 
op studeren. Er was nog genoeg te zeggen zonder nieuwe dingen.

‘We hadden het gisteravond over goud en de spelers daarmee. Kan ik ie-
mand verleiden om de juiste vraag te stellen?’

‘U was ergens naartoe aan het praten, maar de aap is nog niet uit de mouw 
gekomen,’ merkte iemand op. ‘Er was een onbekende partij die illegaal goud 
opkoopt.’

Ik glimlachte. ‘Zo werken journalisten. Eerst zeggen we wat we weten, dan 
pas komt een hypothese. Op die manier beschikken zowel de lezer als de auteur 
over dezelfde informatie. Dan is het makkelijker om de lezer te overtuigen. 
Maar goed, die onbekende partij heeft de beschikking over miljarden euro’s 
in contanten. Deze partij beschikt ook over de mogelijkheden om dergelijke 
bedragen te vervoeren... en te incasseren. Want de goudzoekers zullen ergens 
hun clandestien verworven  euro’s willen besteden.’

‘Ik heb volstrekt geen beeld om welke hoeveelheden goud het gaat, mijnheer 
Fonck. U praat over tonnen alsof het niets is. Arme muilezels. Terwijl de prijs 
in dollars per troy ounce is! Iets meer dan 28 gram!’ 

De man die dit vroeg kwam me bekend voor. Had hij niet een Nobelprijs ge-
wonnen? Ik concentreerde me. Ik had het boek van Doedijns bij me en sloeg 
het op voor de zekerheid.

‘Men rekent met een totale gewonnen hoeveelheid goud, sinds de oertijd, 
let wel, van 150.000 ton. Helemaal niet zoveel, dus. Analisten komen op een 
percentage van ca 15% dat verloren zou zijn gegaan. 22.500 ton! Dat lijkt me 
nogal veel, maar daarover straks.’

‘Wacht even, ik ga het opschrijven.’
‘Van de 127.500 ton goud die bekend is, is circa een derde in handen van 

centrale banken, zeg 42.000 ton. Of was dat. Naar schatting is 30.000 ton in 
handen van particulieren. De rest is ergens anders.’

‘Wat? ...30.000 ton in handen van particulieren? Vergissen ze zich niet?’
‘Er zijn misschien wel twee miljard mensen die, zeg, gemiddeld vijftien 

gram hebben aan sieraden. Dat is al 30.000 ton. Dat zijn schatingen. Voor 
Duitsland, een heel rijk land, hebben we harde cijfers: er is daar ca 4000 ton 
goud in de vorm van sieraden en 5000 ton beleggingsgoud in handen van 
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parikulieren. De Duitse Centrale Bank heeft daarentegen nog geen 3400 ton 
goud in zijn kluizen liggen.

‘Ik dacht dat de centrale banken het meeste goud hebben.’
‘Nee dus. Maar nu komt het. Die 15% verloren goud, meer dan 20.000 ton, is 

misschien helemaal niet verloren. Het is niet algemeen bekend dat gedurende 
de Middeleeuwen in Europa de hoeveelheid geld, dus goud en zilver – iets 
anders was er niet – een fractie was van wat er in omloop was in de nadagen 
van het Romeinse Rijk. Waar is dat goud en zilver al die eeuwen gebleven? 
Opgepot? In de Islamitische rijken was in de tweede helft van het eerste mil-
lennium wel geld genoeg in omloop, de handel floreerde, er werd de mooiste 
kunst gemaakt. Dat kan alleen als er voldoende geld is.’

‘Er zijn theorieën dat in de vierde eeuw na Christus ca 15.000 ton goud is 
verscheept naar de Plejaden, en aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
weer 15.000 ton. Bent u daarvan op de hoogte?’

‘U heeft mij dit eerder verteld, mijnheer Oblinsky. Ik sluit het niet uit, ik 
sluit nooit iets uit. Ik heb echter nog nergens iets substantieels gevonden wat 
deze theorie ondersteunt.’

Iemand anders vroeg: ‘Hoeveel goud was er in omloop bij de machthebbers 
in die dagen: koningen, de adel, de kerk, de grote handelaren?’

‘De schattingen zijn alles bij elkaar niet meer dan 2000 ton goud en een 10 
à 20 duizend ton zilver. Vermogen werd in die periode vooral geteld in hecta-
ren, olijfbomen, aantallen slaven, kamelen, schepels graan, tonnage schepen 
en dergelijke. Belasting werd in tienden van de oogst betaald, soldaten werden 
niet betaald, die moesten het van plundering en verkrachting hebben, wie niet 
op tijd betaalde werd tot slaaf gemaakt.’

‘Geen rooskleurig beeld.’
Iemand anders vroeg: ‘Ik heb onlangs op internet gevonden dat de hoeveel-

heid goud die gewonnen was in 1998 werd geschat op 125.000 ton. Zou er dan 
in de afgelopen 20 jaar 25.000 ton bijgekomen zijn?’

‘Ik denk dat in die analyse niet eens alle bekende goud is geteld. De bekende 
producenten produceren officieel niet meer dan anders, om de prijs stabiel te 
houden. Ik heb in Suriname aanwijzingen gevonden dat er goudmijnen zijn 
die, buiten elke boekhouding om, grotere hoeveelheden produceren. Het zou 
best kunnen dat er veel meer goud uit Suriname en de Guyana’s verdwijnt dan 
iedereen denkt.’

‘Hoe zouden ze tonnen illegaal goud uit Zuid-Amerika weten te verschepen?’
‘Waarschijnlijk met onderzeeërs, net zoals sommige drugkartels grote par-

tijen verschepen.’
‘Dat klinkt plausibel. De Amazone is diep. Een duikboot kan onder water 

ver het binnenland in komen.’
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‘Dat is de bottleneck niet.’
‘En Rusland? Heb je een idee wat voor rol die speelt?’
‘Ik heb het gister al genoemd. Voor zover ik kan analyseren produceert Rus-

land vrij veel goud en koopt daarbij vele tonnen per jaar. Dankzij de hoge olie- 
en gasprijzen kunnen ze zich dat veroorloven. Zij werken volgens mij aan een 
goudstandaard voor de roebel.’
‘Dan heb je het over vier grote partijen die goud oppotten: China, drugsba-

ronnen, onbekenden, Rusland.’
‘De drugsbaronnen hebben wel wat goud, maar doen er niets mee. Nee, ik 

denk dat er twee parijen zijn die goud verzamelen om de dollar te zijnertijd 
te vervangen door een eigen wereldmunt: China en die onbekenden, waar-
schijnlijk de zeven rijkste families. Dat zijn Amerikanen en Europeanen.

‘Waar blijven de banken dan?’
‘Daar ligt het probleem misschien wel.’
Het bleef stil na deze woorden. Had ik soms iets profetisch gezegd?
‘Kom kom, nu doet u net of die vermeende zeven families en de banken se-

parate entiteiten zijn. Dat plaatje deugt natuurlijk niet. De echt grote banken 
zijn ongetwijfeld eigendom en uitvoerders van die elite.’

Ik raakte in de war. ‘Zoeken zij dan een nieuw paradigma?’
‘Dat zeg ik niet. U stelt de financiële wereld als een monoliet voor. Dat is die 

niet. Er zijn strijdende partijen aan de top, facties, tegengestelde belangen. Er 
zijn misschien zelfs wel oprechte bankiers.’

Ik kon de man niet goed in beeld krijgen. Mijn gevoel zei dat hij het bij het 
rechte eind had en alleen maar spottend deed om... ja, waarom? Om mij in de 
zeik te zetten? Toch was het een aanwijzing...

Er ging me een licht op. Of eigenlijk kwam een gedachte die ik eerder al 
had gehad weer in beeld. ‘Dat ben ik met u eens. Ik heb hen zelfs ontmoet, op 
hun uitnodiging.’ (De drie vrienden van Esther!) ‘Het is zonneklaar dat zij het 
congres hebben belegd.’

‘Weet u dat of denkt u dat?’
‘Aanwijzingen van verschillende kanten maken het een plausibele veronder-

stelling.’
‘Begint het u te dagen?’
Die man wist veel meer! Zou het iemand uit de geldwereld zijn?
Voorzichtig vroeg ik: ‘Mogen we de conclusie trekken dat een groep van 

oprecht verontruste bankiers op zoek is naar nieuwe, maatschappelijk verant-
woorde gedragsregels?’

‘Alleen voor de euro of ook voor de dollar?’ was de wedervraag.
‘Waarschijnlijk de euro. Ik heb geen verontruste Amerikaanse bankiers ont-

moet. Wel een Amerikaanse superrijke.’
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De voorzitter deed een voorzet: ‘Een nieuw paradigma zou toch ook voor de 
dollar moeten gelden? Net zo voor de roebel en de yuan?’

‘Pardon, een paradigma is intrinsiek een geheel van zienswijzen, voor en 
door mensen. De munt die ze gebruiken is een afgeleide daarvan. Misschien 
bedoelt u dat er een mondiaal paradigma zou moeten komen dat alle geld-
blokken willen omarmen?’

‘Dat bedoel ik,’ zei de voorzitter opgelucht. ‘Ik ben rechtsgeleerde en niet zo 
thuis in de wereld van het geld.’

‘U zei dat u een verontruste superrijke heeft ontmoet. Denk u dat ook daar 
herziene gedragsregels in goede aarde zullen vallen?’ Weer die man.

‘Op den duur wel. Ook zij krijgen kinderen en kleinkinderen. De planeet is 
niet groot genoeg om een veilig plekje te vinden als er dingen misgaan. Kwes-
tie van goede pr.’

‘U bedoelt?
‘Als voldoende mensen het ondersteunen, kan een kritische massa bereikt 

worden en wordt het onderdeel van het collectieve bewustzijn, het morfoge-
netische veld.’

‘Zou je dan zou kunnen zeggen dat het tot het geweten van de mensheid 
gaat behoren?’

Het duizelde me, maar alles in me zei ja. 
‘Ja.’
‘Een elfde gebod?’
‘Dat is toch: “Gij zult niet door nul delen”?’ merkte iemand op.
‘Oké, een twaalfde gebod.’
‘Ik denk dat het vooral wennen wordt voor de spelers met geld, dat er steeds 

minder superwinsten te behalen zullen zijn,’ merkte iemand op.
‘Neem me niet kwalijk, maar ik vind uw opmerking niet getuigen van een 

coöperatieve instelling.’
Er viel een afwachtende stilte. Ik had even niet gezien wie die opmerking 

maakte en draaide me om. Het was een van de mannen van de koffie. Opeens 
begreep ik het: deze man maakte ook deel uit van de bankwereld!

Alle aandacht verlegde zich, zoals een schijnwerper wegdraait om iets an-
ders in het licht te zetten, naar de man die de opmerking over spelers had 
geplaatst. Die wist met zijn figuur geen raad. Dus dat kon ook nog ondanks 
alle attunement en resonantie: een volkomen afwijkende mening hebben en 
zelfs uit de toon vallen.

‘Hoe bedoelt u?’ vroeg hij dapper.
‘Er is één wereld, er is één mensheid. Er is al zoveel dat groepen mensen van 

elkaar scheidt. Ik dacht dat het onze missie is om minder scheiding en meer 
verbinding te laten groeien.’
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De man begreep het nog niet.
‘De wereld van het geld is ook onze wereld. Dat ze daar doen of het uit-

sluitend de hunne is, maakt juist dat wij ons best moeten doen om aan alle 
mensen duidelijk te maken dat geld ons aller ruilmiddel is. Door de “spelers 
met geld” als “anderen” te zien, bevestigt u die spelers in hun isolement. Dat 
willen wij juist doorbreken.’

‘Ik zie het. Neem me niet kwalijk, ik neem mijn opmerking terug.’
Inderdaad, dat werkt. Eenieder kan terugkomen op zijn woorden en die te-

rugnemen. Dan worden ze inderdaad ‘geschrapt’, is me verteld. 
Deze korte terechtwijzing had ook mij kunnen gelden. Ik was met mijn den-

ken ook in de val gelopen van wij en zij. Al geloofde ik niet echt in good guys 
en bad guys. Ik was wel bang geweest dat ze me zouden uitschakelen. Erg 
bang. Nou ja, beter bloo Jan dan doo Jan. Het maakte me ook scherp en had 
me waarschijnlijk weerhouden van al teveel overmoed.

De man had het woord verbinding gebruikt. Is dat niet het ‘paradigma’ van 
holisme? Dat alles met alles verbonden is? Is de chaostheorie daar ook niet 
een kindje van? Een verwaarloosbare input hier kan een enorm effect hebben 
daar. Of niet. Alles wat we doen zijn dan fractals. Zo in het kleine, zo in het 
grote. Dat is ook het principe van de Davos Kring. De input die hier in het 
aardeveld word ingebracht kan enorme effecten krijgen. Hebben we dat wel 
in de hand? Daar heb ik mijn twijfels over. Er moet een verschil zijn tussen 
de geldwereld en de Kring. Iets fundamenteels. In de geldwereld is alles erop 
gericht om de hele geldcirculatie in de hand te krijgen. Een centripetale, mid-
delpuntzoekende beweging. De Davos Kring staat een tegengestelde beweging 
voor: centrifugaal. Niet de macht geconcentreerd, maar verspreid, verdeeld 
over... ja over wie of wat? Dat is me niet duidelijk. Ook een elite?

Mijn eigen gedachten namen me zo in beslag dat Margarite’s hand op mijn 
arm een schok teweeg bracht. Ze glimlachte naar me. Er waren meer gezich-
ten die me afwachtend aankeken.

‘Neem me niet kwalijk,’ stamelde ik. ‘Er kwamen allelei gedachten langs.’ 
‘U heeft ongetwijfeld een aantal vragen.’
‘Ja, of nee, het is meer een conclusie. De crux van het probleem is zeggen-

schap. Er is sinds de 19e eeuw een proces gaande dat het kapitaal, om met 
Marx te spreken, de zeggenschap aan het veroveren is, niet alleen over pro-
ductiemiddelen, maar ook over maatschappelijke basisvoorzieningen. Zelfs 
over hele naties, met het IMF als uitvoerder. Lokale netwerken en voorzienin-
gen worden als kapitaalgoederen gekocht en verkocht. De miljarden mensen 
die van die voorzieningen gebruik maken, worden meeverkocht, omdat ze 
met virtuele en fysieke leidingen en automatische incasso’s aan die netwerken 
vastzitten. Als melkkoeien aan een voeder- en melkrobot.’
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‘Geen opwekkend beeld.’
‘Nee, vooral niet omdat het tot vervlakking leidt. Verschillen worden klei-

ner, culturele identiteit vervaagt. Wie zijn aansluitingen niet kan betalen 
wordt afgekoppeld en moet maar zien hoe hij of zij overleeft. Geen huis, geen 
water, geen warmte of licht, geen hygiëne, geen ziekenzorg, geen mobiliteit, 
geen educatie. Afval als voedsel.’

‘Die armoe is niet nieuw. Wat is de reden dat er zelfs bij de top van sommige 
nationale banken verontrusting over de gevolgde koers te vinden is?’

‘Ik denk dat zij vervlakking, entropie, ook als een groot gevaar beschouwen. 
Als er geen verschillen meer zijn, ontstaat er stagnatie. Geen groei meer. Ik 
bedoel daarmee veel meer dan louter economische groei. Creativiteit wordt 
recreativiteit. Iedereen speelt geprogrammeerde spelletjes, niemand bedenkt 
meer iets wat werkelijke waarde toevoegt aan het culturele erfgoed van de 
mensheid, zowel in de wetenschap als de kunsten.’

‘Gaan hun gedachten werkelijk zover? Of is het de 0% rente die al jaren aan-
houdt, wat hen zorgen baart?’ Dat was de man van de koffie, die volgens mij 
uit de bankwereld kwam.

Met een verlegen lachje spreidde ik mijn handen. ‘Het is een hypothese.’
‘Eentje de mij zeker zorgen baart,’ postuleerde een dame. ‘Het beeld dat u 

schetst van een dreigende culturele vervlakking vind ik ernstiger dan die 0% 
rente. Ik kan het beamen. Ik ben in de zestiger en zeventiger jaren als kunste-
naar gevormd. De opbloei van de creativiteit in die tijd was uitzonderlijk. Op 
de creatiegolven die toen werden opgeworpen heeft de westerse culturele we-
reld als het ware tientallen jaren gesurfd tot ze uitliepen op het strand. Dood 
tij, mijnheer, het is momenteel dood tij.’

Enkelen klapten even in hun handen.
Ik moest denken aan mijn studies omtrent lokale agrarische netwerken. Ik 

was dat gaan doen toen ik ze daadwerkelijk ontdekte. Niet alleen in Neder-
land, ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, de VS. Eigenlijk overal in streken 
waar bepaalde teelten gedijen: bloemen, pootaardappelen, bollen, wijn, olij-
ven, biologische producten, tuinbouw onder glas. Teelten waarmee een streek 
zich onderscheidt en daarmee soms een wereldwijd netwerk heeft. De zorg, 
aandacht, kunde en liefde van de mensen in zo’n netwerk zijn opmerkelijk 
voor een scepticus als ik. Ben ik dan wel een scepticus? Nu ik erover nadenk 
zou ik me eerder een romanticus noemen.
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14  Dit ging niet goed

De zitting werd voor de lunch gesloten. ’s Middags zou de Sri uit India een 
voordracht houden, de stoelen werden in een amfitheatervorm geplaatst en 
de tafeltjes langs de muren geplaatst. Ik ging me een tijdje buiten verpozen, in 
de zon. Misschien kon die me een beetje opladen.

Na de lunch, een eenvoudig staand buffet, werd door Oblinsky in een korte 
toespraak Sri Satish Patel aangekondigd. Het was aan de mensen te merken 
dat hij een van de spirituele leiders van de kring was. Men ging er echt voor 
zitten.

Toen hij ging staan en gemoedelijk de mensen in zijn publiek aankeek, was 
zijn ingehouden kracht voelbaar. Dit was het soort gerijpte ziel die qua begrip 
en liefde uitstijgt boven de massa, zelfs in dit gezelschap van toch meer ont-
wikkelde en extreem gevoelige lieden. 

Hij begon met z’n positie ten opzichte van de groep duidelijk te maken. Hij 
boog naar alle kanten en maakte het Namaste gebaar, uitdrukkend dat hij in 
allen een goddelijke aanwezigheid erkende.

‘Zoals u weet, is mijn achtergrond niet het Westerse en lineaire denken. Ik 
kom uit een cultuur en traditie, waar tijd en richting veeleer circulair zijn, 
waarin grote cycli zich herhalen en de waan van de dag, de angst van het 
moment, moet worden gezien in een veel breder kader. Met de westerse me-
thodologie heb ik leren analyseren. Dat wil zeggen: uiteenrafelen en de stukjes 
apart bekijken: wat is het, wat doet het en waarom.’

Hij keek ons vriendelijk in de ogen. De power van de man drong diep in me 
door. Vol verwachting zette ik mijn geestelijke zintuigen open om maar niets 
te missen.

‘Ik luister naar uw zoektocht naar verandering, naar wat onze gast een para-
digmaverruiming noemt. Maar vergeef me, wat we de laatste eeuwen en decen-
nia zien is nog ver weg van het einde van de kali-yuga. Het lijkt erop dat we 
nog stevig vastzitten in de zelfvernietiging. Laten we wat afstand nemen van 
de opgewonden doemdenkers en futurologen die in cyberspace en internet 
het einde der tijden cq de grote sprong voorwaarts zien. Als we de jongste ont-
wikkelingen plaatsen in de context van een voortgaande industrialisering – en 
daarmee van een toenemende ontmenselijking –, dan ontvouwt zich een ander 
beeld dan de soort eindtijd crises die we krijgen opgedrongen door de media.’

Het was even wennen, mijn beeld van hoe een goeroe zou moeten spreken 
kwam niet overeen met hoe deze man sprak. Meer als een econoom. 

 ‘Industrialisering wil ik hier graag definiëren als het collectiveren van onze 
behoeftes. De productie wordt van een steeds grotere schaal, gespecialiseerd, 
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daarmee ook gestandaardiseerd en meer van hetzelfde. We doen dat uiteraard 
zo efficiënt mogelijk en daar waar dat het op z’n goedkoopst kan. Daarmee zeg 
ik natuurlijk niets nieuws als we het over de gebruikelijk industriële producten 
hebben: kapitaalgoederen en al dat moois van de moderne tijd zoals de elek-
tronica. Voor veel mensen is het echter onbekend dat ook de voedselproductie 
is geïndustrialiseerd, waarbij ik doel op bio-industrie, grootschalige landbouw 
en veeteelt, visserij en viskweek, tuinbouw onder glas. Nog steeds niets nieuws 
voor de meeste toehoorders,’ zei hij glimlachend. Desondanks zaten we aan 
zijn lippen gekluisterd. Zijn gezicht betrok en kreeg iets droevigs.

‘Met name uit de hoek van natuurbescherming en wetenschap zijn al jaren 
verontruste geluiden te horen dat we daarmee de bio-diversiteit en crea-diver-
siteit, de bronnen van verandering die men dan graag als vooruitgang betitelt, 
aantasten. Het werkelijk verontrustende is dat megabedrijven ook die diversi-
teit zijn gaan industrialiseren, personaliseren, customizen. Daarmee lijkt het, 
alsof we de grote industrialiseringsgolf gehad hebben, dat de wereld op weg is 
naar een kennis-economie, naar ongebreidelde keuzevrijheid, naar het invul-
len van alle materiële noden van de mens. Er wordt door voorstanders van die 
visie graag gewezen op de wereldwijd afnemende armoede, de hogere levens-
verwachting, de vooruitgang zij geprezen, het is bijna een religie geworden dat 
alles beter, sneller en de laatste tijd zelf ecologischer kan en moet.’

De laatste zin werd in één adem uitgestoten, hetgeen een adrenalinegolf bij 
de toehoorders teweegbracht. Ik voelde dat zelf en kon het aan anderen zien: 
rode gelaatskleur, onwillekeurige bewegingen, geschuif en geschuifel.

De Sri keek het aan en hernam het woord toen de onrust bijna onhoudbaar 
werd. Vertel het nou! schreeuwde iets in me. Stel me gerust!

 ‘Als ik dan weer een stapje terug doe, dan zie ik een heel andere beeld. Ik 
zie dat de mensheid alleen nog maar meer, nog massaler dan ooit aan het in-
dustrialiseren is. Want draait de wetenschap niet om het industrialiseren van 
kennis? Is de medische sector niet het industrialiseren van genezen, of althans 
symptoombestrijden? Is oorlog niet geïndustrialiseerd conflict? Kijk eens 
naar wat internet doet, is dat niet grootschalig industrialiseren van informa-
tie bewaren, toegang verlenen en contact maken? Zijn smartphones eigenlijk 
niets anders dan geïndustrialiseerde communicatie, gecollectiviseerd en met 
een duidelijk verlies van intermenselijke kwaliteit? Iedereen stuurt hetzelfde 
soort berichtjes, social media vervlakken en standaardiseren hoe we met an-
deren omgaan. Ik kan dit beeld nog extremer maken. Is de hele kunstsector 
niet een industrialisering van schoonheid, zijn computergames geen geïndus-
trialiseerd spelen,  is pornografie niet het industrialiseren van seks en relaties, 
zijn we niet bezig steeds meer menselijke emoties te vervlakken, schaalbaar en 
tot commodities te maken?’ 
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De schrik zat er nu goed in. Ik zag vertwijfelde gezichten, een gevoel van 
machteloze wanhoop verdikte zich als walm boven een smeulend moeras. Ik 
kende dit gevoel. Dat had ik elke week wel als ik een artikel schreef. Alleen 
niet zo sterk als nu. Verlos ons! riep mijn geest hem toe.

De Sri ging verder.
‘De mensen industrialiseren steeds verder. De captains of industry gebrui-

ken steeds mooiere woorden zoals artificial intelligence om ontwikkelingen 
die neerkomen op industrialiseren van informatieverwerking te verkopen. Ik 
vraag u: willen we wel leven in een kunstmatige wereld? Willen we de pro-
ducten van de industriële revolutie ook in onze emotionele sfeer tot gebod 
maken? Als we overal concurrentie inbouwen, spelelementen tot efficiency- en 
controll-tools maken zoals in gamification, ‘winner takes all’ en ‘race to the bot-
tom’ accepteren als de norm, waar blijft dan de mens?’

Verdomd, dat is waar Vic en Lodi het over hadden! Die jongens zien het 
scherp, mijn God.

De Sri boog zich naar ons toe, het publiek.
‘Beste mensen, u bent, door wie u bent, door uw gaven en inzicht, in staat na 

te denken over mogelijkheden deze trend te keren. Daar heeft u het vermogen 
toe. U dient trends wel eerst te herkennen en te erkennen. U dient het begrip 
vooruitgang te kwalificeren en uit het tabernakel van de technologische religie 
te halen. U dient de wetenschap tegen het licht houden: wat dient de mens en 
wat dient ontmenselijking?’

Mijn God, eindelijk verlichting. Ik werd er misselijk van. Ja natuurlijk, riep 
ik hem toe, dat zijn we aan het doen!

De Sri keek ons streng aan. ‘Dan volgt de beheersing van het geldverkeer van-
zelf. Hoezeer het ook lijkt dat het manipuleren met geld op hol geslagen is, geld 
is een afgeleide van het menselijk verkeer en niet andersom.’ Bij deze laatste 
woorden keek hij mij aan. Of dacht ik dat maar? Waarom kon deze man het zo 
eenvoudig en begrijpelijk brengen? Ik zat al jaren te zweten op formuleringen 
die door de beugel van de hoofdredacteur konden, en toch iets overdroegen aan 
een – natuurlijk uiterst sceptisch – lezerspubliek over de toenemende ontmen-
selijking. Want dat was de wolf onder de schapen.

De Sri ging verder: 
‘Mensen sturen en besturen deze wereld echt niet met rationele beslissin-

gen, als u dat al dacht. Het zijn onze emoties die aan de meeste beslissingen 
ten grondslag liggen. Dat weten we in de Oosterse filosofie en tradities al heel 
lang. De wijsheid van de oude meesters was en is geen achterhaald primiti-
visme, in Wu Wei en de Tao Te Ching, de Upanishaden en de Bhagavat Gita 
stond al lang geleden wat de moderne psychologen en management goeroes 
nu als nieuw opdissen. Ze ontkennen nog het bestaan van een andere wereld, 
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van dimensies voorbij de aanraakbare en meetbare, maar ook dat besef komt 
langzamerhand weer terug.’

Ik begon me vloeibaar te voelen, drijvend tussen een hemel die steeds lichter 
werd, hoe hoger ik keek, en een waterdiepte, die donkerder werd naarmate 
ik dieper keek. Het leek even wel of ik de woorden wel hoorde komen als ze 
overvlogen, maar ze niet kon vatten. De gewaarwording week, ik zat gewoon 
op mijn stoel temidden van de anderen. De woorden van de Sri kon ik ge-
woon verstaan.

‘In dit gezelschap, waar we die realisatie gezamenlijk in de praktijk willen 
brengen, waarin we in essentie, voorbij het rationele en reductionistische, een 
holistische visie willen beleven en bevoelen, is het van belang ons niet te zeer 
te vergapen aan de waan van de dag, maar te speuren naar de onderliggende 
patronen. Willen we de echte oorzaken van de politieke, economische en zelfs 
de financiële ontwikkelingen begrijpen en duiden, dan moeten we dus op zoek 
naar de emoties, bij onszelf, bij de tegenpartij, maar eigenlijk bij iedereen.’

Ik was als een kan waar wijsheid in werd gegoten.
‘Onze kring heeft daarvoor een aanpak ontwikkeld, die hoewel gestoeld op 

veel oudere tradities, toch als tamelijk uniek in ons tijdsgewricht kan worden 
gezien. Door sensitives, mensen met bijzondere gaven van perceptie, samen te 
brengen is het mogelijk om ook voorbij het rationele en causale inzichten te 
verwerven. Dat doen we op een speciale manier, die duidelijk ritueel is, want 
mensen hebben het houvast nodig van een procedure, een liturgie en ritueel 
om zich los te kunnen maken van de normale, egogebonden werkelijkheid. 
We moeten hier ons ego loslaten, contact maken met onze diepere identiteit, 
communiceren vanuit onze ziel, niet vanuit onze maskers of persoonlijkheid. 
We zijn hier samen om door middel van speciale procedures onze speciale ta-
lenten te gebruiken om de lessen en inzichten, die mijnheer Fonck verzameld 
en aan u doorgegeven heeft, vanuit het perspectief van een bredere werkelijk-
heid te ontvangen.

Maar we gaan eerst even genieten van onze rösti’s, want het wordt nog een 
hele zit vanavond, geniet ervan, daarna gaan we de stoelen wat anders neer-
zetten, maar voor nu: smakelijk eten.’

De zaal zat een moment beduusd. De snelle wending van een – zij het sum-
miere – beschrijving van een vijandig aandoende wereld naar het hier en nu 
van de kring en van mijn aanwezigheid en inbreng, had een onverwachte 
draai aan mijn brein gegeven. Het was nu persoonlijk geworden. De mensen 
in de zaal en de Sri, ze waren er allemaal om mijn taak uitvoerbaar te maken. 
De verantwoordelijkheid was groot, maar lang niet meer zo zwaar als eerst. 
Hij werd nu door meer mensen gedragen.
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De mannen die eerder ook de zaak hadden voorbereid en met hun praktisch 
en doelgericht werken zich wat onderscheidden van de wat vagere sensitives, 
gingen borden opscheppen en ronddelen vanuit trolley’s die ongemerkt door 
een cateringbedrijf waren afgeleverd. Iedereen kreeg precies wat hij of zij be-
steld had. Iedere portie kwam op een mooi bordje, met een naamsticker en 
een uitsparing voor een glas. Daarin zat voor de meesten witte wijn, voor een 
aantal mensen was het ook gewoon water. Het waren allemaal vegetarische 
gerechten, er waren nogal wat variaties op het thema rösti mogelijk, bleek nu.

Ik zat met een schaapachtige blik te eten. Niemand sprak me aan, gelukkig. 
Dat drijven op die oceaan was zalig geweest, egoloos, uitgebreid als een olie-
vlek, deinend op de golven.

Na het eten werden de stoelen net als vanochtend in een halve cirkel ge-
plaatst, met in het middelpunt een plaats voor mij. De meesten namen plaats, 
maar sommigen stelden zich op voor de deuren, als een soort wachters die de 
ruimte beveiligden. De hele opzet deed me denken aan de rituelen zoals ik 
die wel op new-age bijeenkomsten had meegemaakt waar ik met Eveline naar 
toe was geweest. Maar dit was serieus, er werd niet gelachen of gegniffeld, dit 
was duidelijk ook niet de eerste keer dat dit gezelschap op deze manier bijeen 
was. Er bleken vrij ongemerkt wat grote kristallen te zijn neergezet, waarmee 
een soort ruimte werd afgebakend. Speciale kleedjes rond mijn stoel maakten 
duidelijk dat ik het brandpunt van de groepsenergie was. 

De Sri, die nu duidelijk een soort priester-rol had en als voorganger optrad, 
bleef staan tegenover mijn stoel, maakte een gebaar, men ging staan en gaf 
elkaar een hand en maakte een ohm klank. Dat leek op het zoemen, dat ik al 
eerder had gehoord, sommigen voegden boventonen toe en het resultaat was 
een indringende geluidsgolf, die een paar minuten aanhield. De voorganger 
keek daarop iedereen kort aan, alsof hij hen verwelkomde in de halve cirkel, 
maar dan zonder woorden. Vervolgens gingen de meesten zitten, maar blijk-
baar was dit ook het moment waarop men zich even individueel kon voor-
bereiden en sommigen deden dat door te knielen, even rond te lopen en een 
enkeling raakte me even aan, heel vluchtig maar duidelijk contact makend. De 
sfeer was vriendelijk, misschien was liefdevol nog een betere beschrijving, dit 
ging om een samenspel, tussen de kringleden en mij. 

Ik kon alles zien en horen, alles waarnemen, als stond ik achter mezelf. 
De ronddwarrelende mensen gingen zitten, zoals spreeuwen vanuit een 

zwerm in groepjes op hun roestplaats landen. Alleen was er geen gekwetter 
bij, bedacht ik glimlachend. Aan de gezichten was te zien dat ze zich con-
centreerden, sommigen mediteerden. Op een teken van de Sri begon weer 
het zoemen. Degenen die mediteerden deden er niet aan mee. Er ontstond 
wel een alles omvattend achtergrondgeluid, een platform als het ware, waar 
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verschijningen zich konden manifesteren. Dat duurde vrij lang. Ik verloor het 
besef van tijd, deed mijn ogen dicht en voelde me loskomen van mijn zelfbe-
wustzijn, opgenomen in een vibratie van een heel andere orde. Ik was niet lan-
ger mezelf, mijn zelfbeeld loste op in een soort wolk van bewustzijn, waarin 
er alleen maar een ervaring was, maar geen ervarende. Een wonderlijke staat 
van zijn, zonder oordeel, zonder ego, zonder identiteit en met een gevoel van 
verbondenheid. Het was mijn thuis, gefocust, heel anders dan de uitgebreid-
heid van daarnet.

Na een tijd, hoelang het geduurd had wist ik niet, schrok ik min of meer 
wakker, keek om me heen en zag dat de groep ook niet meer in hun trance-
staat was. Iedereen keek gefascineerd naar mij. Ik kon alleen maar met open 
mond terugstaren.

De Sri verbrak de stilte. 
‘Beste Jonathan, we hebben je “gelezen” en danken je voor je bereidwillig-

heid je te openen voor deze voor jou vast erg ongebruikelijke manier van com-
municeren. Wij gaan nu, samen en met respect voor ieders aanpak en speci-
ale perspectief, proberen gezamenlijk tot een soort samenvatting te komen. 
Omdat we onze bevindingen weer in normale taal zullen moeten overdragen 
aan anderen, gaan we dat niet in stilte doen, maar via een speciale procedure, 
waarbij we eerst in koppels, die heel welbewust gevormd zijn en elkaar aan-
vullen, gaan werken, dan in kleine groepjes en uiteindelijk rolt er een soort 
consensus uit. Die zullen we dan met jou bespreken, om te confirmeren dat 
we op een lijn zitten. Misschien volgt er dan wat discussie, want juist de ver-
taling van onze inzichten naar de alledaagse werkelijkheid is niet eenvoudig. 
Het natuurlijk ook jouw talent om zo’n brug te slaan, als journalist. Op dit 
moment ben je bij onze onderlinge beraadslagingen niet echt nodig. Als er op 
basis van je eerdere exposé toch nog wat specifieke vragen zijn, willen we die 
graag aan je voorleggen.’ 

Ik stond opeens in de kou. Ik was ‘gelezen’ en verder niet interessant meer. 
Verbijsterd liet ik me door Margarite naar de koffietafel leiden waar ze me een 
glas wijn in de hand drukte. ‘Rust even uit, lieveling,’ glimlachte ze. ‘Ik moet 
dringend een paar mensen hier spreken. Ik zie je zo!’

Zo plotseling was de op mij gefocuste energie van de groep verbroken, dat ik 
me ziek voelde worden. De wijn liet ik staan. Zou dan niemand beseffen wat 
hun energie met iemand deed? Ze hadden me gewoon uitgewrongen en de 
dweil aan de waslijn opgehangen. Dan was hij morgen weer bruikbaar.

Er kwam een man naar me toe.
‘Mag ik even bij u komen zitten? Ik heb een vraag.’
Ik knikte vermoeid.
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Hij opende zijn hand vlak voor mijn ogen. Er lag een nugget in.
‘Kunt u zeggen of dit magisch goud is?’
Bijna automatisch hield ik mijn hand op en hij liet het klompje er voorzich-

tig inrollen. ‘Ik heb het geërfd van mijn grootvader en gebruik het af en toe 
bij mijn helingen.’

Ik had de nugget van Frans Doedijns een keer op mijn hand gehad. Dat had 
een heel vreemde fysieke gewaarwording teweeg gebracht: op de plek waar 
het lag leek mijn hand een gat te hebben, waarin het klompje zweefde. Het 
had me toen in een flits laten zien dat Frans’ verhaal slechts het topje van een 
ijsberg was en dat dit isotopengoud voor heel goede dingen, maar ook voor 
heel kwade dingen gebruikt kon worden.

‘Het spijt me, het komt bij me over als gewoon goud,’ mompelde ik. De man 
griste het zowat van mijn hand.

‘U heeft wel eens magisch goud in handen gehad?’
Ik knikte. Waarschijnlijk voelde de man dat ik niet erg toeschietelijk was 

en hij droop af. Ik moest aan de badceremonie bij een bonoeman denken die 
Frans in zijn boek had beschreven. Daar zouden heel wat meer mensen baat 
bij hebben. Zeker ik wel.

Mijn misselijkheid was (door het gesprekje?) weg getrokken. Het glas wijn 
kwam nu te pas. Ik kon ook weer waarnemen. Er raasden oncontroleerbare 
gevoelens door me heen. Alleen waren er nu geen pilletjes om die een beetje 
te kalmeren. Ik moest mijn gezonde verstand gebruiken. Analyseren, Fonck! 
Dat kan je goed. Had die man me misschien geheeld zonder dat ik dat door-
had? Met een smoes over magisch goud? Maar hij was echt teleurgesteld ge-
weest. Of was dat omdat ik hem de toegang tot mijn zelf ontzegde? Ik voelde 
me lucide en beneveld tegelijk: ik kon wezenlijke vragen stellen en tegelijk de 
antwoorden niet weten.

Overal stonden groepjes te praten. Margarite zag me kijken en zwaaide. Het 
was uitermate onwaarschijnlijk dat niemand van deze sensitives mijn disstress 
zou voelen. Het had dus een andere reden dat ik hier geïsoleerd zat. Het was 
de bedoeling, of ik deed het zelf. Of allebei. Beide opties waren onaangenaam.

Er waren koppels ontstaan die eigenhandig een tafeltje neerzetten met twee 
stoelen erbij, waar ze dan op gedempte toon met elkaar in gesprek gingen. 
Ik zag het aan en zag een weefsel groeien. Niet echt, het was meer mijn beel-
dende vermogen dat ook in dromen werkzaam was, dat als het ware een bol 
wol zag groeien uit draden die van een groot aantal mensen uitgingen. Waren 
dat nou hallucinaties, of wat?

Tafels werden aan elkaar geschoven, de groepen werden groter.
Het ging allemaal buiten mij om. Ik deed er niet meer toe. In me groeide een 

klont, een stroeve, pijnlijke klont.
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Iets trok mijn aandacht. De sfeer veranderde. De tafels werden in rijen ge-
schoven. Niemand kwam naar me toe om me uit te nodigen erbij te komen 
zitten. Het was dat ik me amper kon bewegen, anders was ik de zaal uitgelo-
pen.

De Sri had met diverse personen staan praten en liep nu naar voren. Mijn 
waarnemen was onveranderd alert.

Hij nam het woord.
‘De interessante inzichten, die hier naar voren komen en waar we benieuwd 

naar waren, en dat zal Jonathan misschien niet direct beamen, zijn geen kwes-
tie van duidelijke mechanismen, van paradigma’s waar we aan kunnen sturen, 
maar van begrijpen wat er ten diepste speelt. Een paradigma is namelijk niet 
een oorzaak, maar een gevolg, een uitkomst van een vergelijking. We hebben, 
via wat omwegen en zonder daar echt duidelijk over te zijn, Jonathan op pad 
gestuurd als voeler, niet als weter, al lieten we hem die illusie. Zijn taak was 
het om door de maskers en lagen van de rationele cabal heen te prikken, de 
werkelijke gevoelens op te pikken van wat we eigenlijk onterecht onze tegen-
strevers noemen, want ook zij zijn deel van het geheel en spelen hun rol. 

Illusie?! Nu moesten ze me niet kwaad maken!
‘Die diepere boodschap die we zochten heeft niets te maken met modellen 

en economische theorieën, maar met wat de mensen die zich op dat niveau 
bezighouden met beleid en uitvoering, nu eigenlijk willen. Hun motivatie, 
hun emoties, hun verborgen agenda’s, dat is voor ons van belang. Op de lange 
termijn is dat veel relevanter dan of de rentevoet nu wat omhoog gaat of dat 
er handelsakkoorden gesloten gaan worden. Het is duidelijk dat Jonathan de 
juiste man voor deze ontdekkingstocht was, want hij is veranderd, hij heeft de 
echte boodschappen opgeslagen in zijn ziel.’

Ik voelde een ijzige kwaadheid opkomen, men had mij gebruikt als mijnka-
narie, als vogeltje om het gevaar te signaleren en eventueel alarm te slaan door 
te sterven, en bedekte dat nu met vleiende opmerkingen. Dat ik was gebruikt 
bleef overeind.

De Sri begon met het voorlezen van de voorlopige conclusies:
‘Er is een groeiende onenigheid in het financieel-rationele kamp over hun 

focus op modellen en beheersbaarheid. De economische wetenschap van de 
vorige eeuw wordt als inadequaat en te modelmatig gezien.

De factie die breder wil kijken en met name de emotionele evenwichten 
belangrijker vindt dan de geldstromen en valutaschommelingen, krijgt meer 
steun.

Men wil samenwerken met alternatieve clubs, zoals de Club van Rome, de 
Club van Boedapest en uiteindelijk ook met ons, wanneer wij ons kenbaar 
maken.
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Het terugbuigen van de globalisering, met meer nadruk op regionale econo-
mieën, is niet beangstigend, maar een min of meer normale reactie op te ver 
doorgeslagen vooruitgangsdenken en wereldwijde vervlakking van culturen 
en nationale identiteiten.

De technologische ontwikkelingen zoals bitcoin, zelfrijdende auto’s, AI en 
robots zijn op termijn bedreigend, maar voorlopig vrij beheersbaar. Wat on-
gelukjes met zelfrijdende auto’s kunnen de ontwikkeling daarvan jaren vertra-
gen,  en dat geldt voor vrijwel alle nieuwe ontwikkelingen. De mens is nog niet 
toe aan fundamentele verschuivingen, de reactiepatronen zoals terugvallen 
op beperkt groepsdenken onderstrepen dat.

De investeringen in klimaatcontrole, energiebesparing en alternatieve bron-
nen zorgt voor een zodanige stimulering van de wereldwijde economie, dat 
andere ‘oorlogen’ minder relevant worden.

Wereldwijd zijn de posities van zich inferieur voelende landen zoals China 
en vooral Rusland verbeterd. Ze voelen zich aangevallen, maar zien dat ook 
als een bevestiging van hun groeiende invloed. Amerika heeft laten zien, dat 
men de eigen post-imperiale wereldpolitieke bemoeienis betreurt en heeft de 
hand uitgestoken naar bijvoorbeeld de Koreaanse brandhaard.’ 

Wat er gezegd werd kwam ongehinderd binnen, de draagwijdte ervan was 
helder als glas, maar mijn wezen stond totaal op losse schroeven. Mijn hele 
werkelijkheid was onderuit gehaald. Hadden de Davos mensen dat allemaal 
uit mij weten te destilleren? Ergens besefte ik wel, dat wat men hier als be-
langrijke trends aangaf, eigenlijk heel goed overeen kwam met wat ikzelf in 
mijn artikelen probeerde ‘aan de man te brengen’. Wat dat betreft was het niet 
verbazend. Het was alleen de manier waarop. Jonathan Fonck, druk met het 
zoeken van kluitjes in het riet terwijl het echte feest heel ergens anders was.

Ik voelde me misbruikt, aangerand in mijn wezen. Tegelijk was er een soort 
opgetogenheid in een ander deel van me, dat hier eindelijk duidelijkheid 
kwam, licht op het duistere. Mijn focus op een nieuw paradigma, het ana-
lyseren van modellen en mathematische verklaringen was iets voor de hype 
van de dag in de krant. Waar het om draaide was wat er op een dieper niveau 
speelde en dat kwam hier aan het licht.
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15  Woede, paniek en nieuwe ordening

De Sri was uitgesproken en zei iets tegen mij. In een soort trance, half hier 
en half in de galmende holte die ikzelf was, hoorde ik mijzelf dingen zeggen 
en bedanken voor de inzichten. Alsof iemand anders aan de touwtjes van Jo-
nathan Marionet trok.

De bijeenkomst brak op. Mensen kwamen naar me toe en zeiden wat, mijn 
mond bewoog en maakte geluiden die de mensen blijkbaar tevreden stemden. 
Een vrouw die Margarite heette kwam naar me toe en leidde me aan mijn arm 
naar buiten, waar ze me in een taxi duwde. Met enig misprijzen constateerde 
ik dat ze ook ingestapt was en de chauffeur instructies gaf, die wel verstaan-
baar, maar op een of andere manier betekenisloos waren. Even later kwam het 
antwoord bovendrijven: ze had Frans gesproken.

Het was erg met me gesteld en ik maakte me ernstig ongerust. Dit was het 
begin van waanzin. Ik was mezelf aan het verliezen.

De rit langs de kronkelende weg omhoog naar het hotelletje waar we ver-
bleven bracht me terug bij mezelf. De hoge toppen waren rossig verlicht door 
de ondergaande zon, op donkere hellingen wemelde het van lichtjes, die lang-
zaam uitdunden naarmate de bergen hoger en steiler werden.

Ik kon weer nadenken. Wat was de betekenis van wat er gebeurd was? Niet 
zozeer de onthullingen door de Sri, vooral het isolement waarin ik bijna ver-
dronken was. 

En het verraad.
Vanuit mijn ooghoeken keek ik naar het profiel van Margarite’s gezicht, dat 

in de duisternis binnen de auto even als een silhouet afstak tegen een verlichte 
bergtop ver weg. Ik voelde me door haar verraden. Gebruikt. Als een asset 
ingezet in de strijd van de Davos Kring tegen de geldmagnaten. Het verwarde 
me, haar liefde leek me oprecht toe. Waar was mijn liefde gebleven? Waar 
wantrouwen is, kan geen liefde zijn, zo simpel is dat.

De taxi reed de parkeerplaats van het hotelletje op.
‘We zijn er, lieveling,’ zei Margarite en legde haar hand op mijn arm. In een 

onbeheersbare reflex trok ik die terug.
‘Wat is er, schrok je?’
Ik mompelde iets onverstaanbaars en vluchtte de auto uit. 
Terwijl Margarite met de chauffeur afrekende rende ik met twee reden tege-

lijk de trap naar onze kamer op. Ik smeet de deur open, binnensmonds vloe-
kend, scheldend en tierend: ik wilde de andere gasten niet verontrusten.

Paniek. Wat moest ik doen? Ik wilde alleen zijn, naar huis. In ieder geval 
niet in één bed slapen met mijn guardian angel.
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Ik zag mezelf opsplitsen: de gekwetste ik ging achteruit, een ijzige mr Fonck 
bleef midden in de kamer staan, in afwachting van de vrouw die hij de trap op 
hoorde komen.

‘Je zou me een groot plezier doen als je een eigen kamer neemt,’ zei de ijzige. 
‘Morgen ga ik naar huis. Alleen.’

De ijzige weigerde naar het ontzette gezicht van de vrouw te kijken. Hij stak 
geen poot uit toen ze sprakeloos zwichtte en haar spullen begon te verzame-
len. Terwijl ze bezig was zette ik mijn koptelefoon op en zette de muziek op 
mijn laptop hard. Ik wilde niet horen hoe ze wegging.

Even later was ik alleen.
Ook in bed. Mijn kwaadheid zat zo diep dat ik niet kon slapen, niet kon rou-

wen om de verloren liefde, mezelf niet kon troosten. Keer op keer herbeleefde 
ik de dag, de voorgaande dag, alle dagen. Er moesten betekenissen zijn die 
ik gemist had of veronachtzaamde. Ergens in deze onwaarschijnlijke opeen-
volging van ontmoetingen en gesprekken moest de echte Jonathan Fonck te 
vinden zijn. Maar wie was dat, was de volgende vraag.

Ik begon te begrijpen waarom ik niet ingelicht was over mijn werkelijke rol 
bij het congres: niemand had toen een idee waar het om ging. Noch bij de 
bankiers, noch bij de Davos Kring. In wezen was Esther de centrale figuur. 
Zij had me uitgekozen... natuurlijk, die keus werd door meer congresgangers 
gesteund die mij kenden, maar het was door haar toedoen en aandringen bij 
de Franse organisator – haar neef – dat ik een uitnodiging had gekregen om – 
buiten het werkelijke congres om – ideeën aan te reiken en een venster naar de 
wereld te openen door middel van mijn artikelen. En het was Anton geweest 
die mij onder haar aandacht had gebracht. Al wist hij dat toen niet.

Het bracht een en ander in perspectief. Hoe kon ik dat in mijn volgende ar-
tikel verwerken? Een paradigma zou zichzelf ontvouwen als de verschillende 
partijen overeenstemming begonnen te vinden over de koers die de mensheid 
in wilde slaan. Dat hoefde mijnheer Fonck helemaal niet te doen. Die broek 
was veel te groot, de interviewer in Londen had helemaal gelijk gehad.

Het was een verademing om tot deze conclusie te komen. Ik dankte mijn 
analytische vermogen, maar wat moest ik doen met die baaierd aan tegen-
strijdige, hartverscheurende gevoelens in mijn binnenste? Hoe moest ik me in 
deze omstandigheden opstellen naar Margarite toe?

Er was iets gebeurd met mijn liefde voor haar. Bezoedeld. Was dat terecht? 
Was ik echt belazerd?

Bedroefd kroop ik weer in bed, waar eindelijk mijn brandende ogen werden 
geblust door tranen. 

Gebons op de deur. ‘Jonathan!’
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Ik had de kamerdeur niet op slot gedaan! Een golf van verontrusting maakte 
adrenaline in me los. Nog voordat ik het alarmgevoel had kunnen duiden 
kwam Margarite de kamer in, haar mobiel voor zich uitgestoken. ‘Anton. Sms. 
Esther en Emma zijn verdwenen. Met hun spullen.’

Allerlei sussende verklaringen renden voorbij, werden geneutraliseerd door 
Margarite’s verontrusting en lieten slechts één reactie over: ‘We gaan nu met-
een terug.’ Margarite knikte. ‘Pak maar vast in. Ik ga een vlucht boeken vanaf 
Zürich en de treintijden uitzoeken.’ 

Mijn neiging om een auto te huren en spoorslags naar Amsterdam te rijden 
was natuurlijk belachelijk, treinen en vliegtuigen waren sneller. ‘Ik bel Anton.’

‘Neem mijn toestel, het jouwe is waarschijnlijk leeg. Anton had jou eerst 
proberen te bereiken.’

Hij nam direct op. ‘Ben je nog in Davos?
‘Margarite is een vlucht terug aan het boeken.’
‘Mooi. Ik heb intussen een bericht gevonden, op de wc in hun zomerhuisje. 

Ik denk van Emma, met bloed op de wand geschreven. Moest ze ongesteld 
worden? Hoop ik.’

‘Ik weet het niet. Wat stond er?’
‘“Esther baby”.’
Wist Anton van het beding dat Esther zich moest laten insemineren? Waar-

schijnlijk niet. De boodschap had daar bijna zeker mee te maken.
‘Weird. Heeft iemand iets gezien?’
‘Ik heb even bij de buren gekeken, maar alle huisjes zijn onbewoond.’
‘Het klinkt stom om spoorslags terug te komen, maar ik weet geen andere 

adequate reactie. Niet dat we veel kunnen doen.’
‘Hoe ging het daar?’
‘Nou... heftig. Vertel ik je daar wel, dan kan het bij mij een beetje zakken.’
‘Wat dan?’
‘Oh, eh, het is allemaal niet zo gegaan als ik gedacht had. Het was slikken, 

slikken, slikken.’
‘Let de komende tijd op signalen, makker.’
Hij ook al? ‘Dank je. Tot morgen.’
‘Pas op jezelf, Jonathan.’
‘Dank je.’ Waar doelde hij op? Had hij door dat er iets aan de hand was tus-

sen Margarite en mij? Waarschijnlijk was het angstige verbeelding van me. 
Het gesprek liet me beverig als een gelatinepudding achter.

Margarite luisterde zwijgend naar mijn vermoeden dat Esther was ontvoerd 
door een organisatie die haar moest insemineren en haar spruit opvoeden.

‘Mijn gevoel zegt dat je gelijk hebt. Maar: hoe hebben ze haar gevonden en 
waarom hebben ze Emma meegenomen?’
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‘Esther’s chip. Misschien heeft Esther Emma gevraagd om mee te gaan,’
‘Dat zou kunnen.’ Ze zag er iets minder verontrust uit.’ We hebben nog even 

tijd, ik kon nog twee plaatsen krijgen op een vlucht vanmiddag om half vijf.’
‘Laten we vast naar het vliegveld gaan, het maakt me alleen maar hyperner-

veus als we gaan wachten.’
De hele reis naar Amsterdam zaten we zwijgend naast elkaar, Margarite met 

een boek en ik schrijvend op mijn laptop. Hoe verhielden de artikelen die tot 
nu toe waren verschenen zich met de openbaringen van gister? Op de achter-
grond zeurde het gemis van het bondje dat gister verbroken was. De vrouw 
naast me was momenteel een vreemde, iemand die mee zou helpen om Esther 
en Emma terug te vinden.
Anton wachtte ons op met een gezellig verlicht huis en allerlei lekkers. Mar-
garite maakte kennis met Antons echtevriend, Alexander, even gemoedelijk 
als Anton en werkzaam als scenarioschrijver voor film- en televisieproducties. 

Na een hapje en een drankje togen we – met enige tegenzin van mijn kant 
– naar het nu verlaten zomerhuisje waar Esther en Emma gelogeerd hadden. 
Margarite wilde ter plaatse kijken of ze nog aanwijzingen gewaar kon worden.

Hoe we ook zochten, we vonden niet meer fysieke aanwijzingen. Margarite 
kon niet bevestigen dat het menstruatiebloed was waarmee de boodschap was 
geschreven. Er waren verder geen sporen, geen voetstappen, geen afdrukken 
van autobanden. Alle spullen van zowel Esther als Emma waren verdwenen. 
Zelfs het glazen plankje onder de spiegel was schoongemaakt, net als het keu-
kentje. Geen vingerafdrukken. Niets onder of in de bedden. Alleen het bericht 
in bloed op het toilet.

 ‘Esther’s surveillance was ongetwijfeld op de hoogte van haar verblijfplaats. 
Ik denk dat zij haar opgehaald hebben omdat de inseminatie niet langer uit-
gesteld kon worden en dat Emma met haar is meegegaan om haar niet alleen 
te laten.’ Dat klonk niet alleen logisch, ik had ook een aan zekerheid grenzend 
vermoeden dat de vork inderdaad zo in de steel zat.

Margarite stond daar maar. ‘Laten we bidden dat het niet haar achterneef 
was,’ fluisterde ze met dikke stem. ‘Ik ben zo overstuur, ik kan niks meer voe-
len, niks vertrouwen.’

Ik zag tranen druppen, maar haar verdriet raakte me niet. Het leek wel of 
alles bij me was uitgeschakeld. Over Esther en Emma maakte ik me geen echte 
zorgen, het was meer een soort grimmigheid dat me deed besluiten de twee 
vrouwen te bevrijden, of wat dan ook.

We besloten te wachten op nadere berichten of nieuwe inzichten en gingen 
terug naar mijn zomerhuis, waar Anton en ik nog uren zaten te praten, te eten 
en te drinken. Margarite had zich in het vroegere kamertje van Emma terug-
getrokken.
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Na een paar uur werd ik wakker, het liep tegen de dageraad en ik ging naar 
het strand om uit te waaien.

Het was grauw weer met vlagerige wind vanuit het zuidwesten. Zo voelde ik 
me ook. Twee van mijn vrouwen ontvoerd, een relatiebreuk met mijn derde 
vrouw. Het wakkerde een manlijke strijdlust in me aan, waar ik niets mee wist 
uit te richten. Want wat kon ik doen? Ik kon op mijn vingers natellen dat ze 
inmiddels in de VS waren. Het had geen zin om Schiphol te bellen voor infor-
matie over vluchten van particuliere jets. Dat waren er zoveel.

Bij het ontbijt stelde Margarite voor om Walter Von Biesfelt te benaderen 
onder het mom dat ik een interview met Esther wilde doen. Het was het enige 
constructieve idee dat opkwam. Ik ging maar aan het werk, wat journalistiek 
internetten en de redactie contacten. Alexander leende mijn auto om naar 
Amsterdam te gaan voor een afspraak.

We zaten in stilte te werken toen Margarite in de middag haastig van een 
strandwandeling terugkeerde. ‘Walter heeft me een adres in de VS ge-smst!’

Het betrof een buitenhuis van Esther in Vermont. We zochten het op met 
Google, maar het enige wat we daar wijzer van werden was dat het huis aan 
een meer lag. Daar naartoe gaan leek een logisch besluit, maar met wie en 
hoe het daar aan te pakken? Er was eigenlijk maar één voor de hand liggende 
optie. 

Anton zag mijn aarzeling. ‘Zet je er voor even overheen, Jonathan. Marga-
rite en jij zullen dit toch echt samen moeten doen.’

Tegen beter weten in bleef ik me verzetten. ‘Waarom zeg je dat?’
‘Oh, wel, de crisis in jullie relatie is duidelijk. Ik hoop niet dat het jullie ervan 

zal weerhouden om achter de twee dames aan te gaan.’
Nu iets heel hard slaan. Mijn arm schokte ervan. ‘Waarom denk je dat we 

dat niet gaan doen?’ Beheers je, Jonathan.
Anton wist het niet meer en keek me verlegen lachend met een schouder-

ophalen aan.
Een diepe ademteug moest mijn opstandige middenrif in het gareel bren-

gen. Waar kwam die ontembare woede toch vandaan? Uit de diepten van mijn 
jeugd? Uit mijn zelfopgelegde dwangmatig gehoorzame jaren als journalist en 
echtgenoot? Iets van rede kwam uit de turbulentie naar boven, gebalde vuis-
ten werden weer handen.

‘Margarite is hoe dan ook mijn secretaris. Zolang het niet al te veel gaat 
schuren blijven we samenwerken.’

Margarite volgde zwijgend en met neergeslagen ogen ons stroeve dispuut.
‘Oh, ik dacht dat je daarom aarzelde.’ Waarom kon Anton zijn mond niet 

houden?
‘Aarzelde ik?’ Toen zijn gezicht echt een ongelukkige uitdrukking aannam: 
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‘Niet daarover, kan ik je verzekeren. Het is meer dat ik niet weet hoe ik zelf 
verder moet. En waarschijnlijk zijn ze daar helemaal niet.’

Het rolde bijna automatisch uit mijn mond. Het klonk mezelf als een ver-
ontschuldiging in de oren. Het maakte ook dat ik me ongemakkelijker dan 
ooit voelde onder de onderzoekende blik van Anton. Niets bleef voor die man 
verborgen. Verdomme, kon ik dan nooit eens onredelijk kwaad zijn?

‘Dat kan ik me voorstellen. Laat het even rusten en bericht de krant dat je 
iets aan het uitzoeken bent.’

Dat deed me weer bijna ontploffen. Wat een patriarchaal gedoe! ‘Dank je 
voor het advies. Dat heb ik vanmiddag al gedaan.’ De sneer in mijn stem deed 
mezelf eigenlijk meer pijn dan ik Anton had willen toebrengen.

 ‘Doe niet zo verdomde koud, man! Dat staat je niet!’
Onze blikken kruisten elkaar; nu was het Anton die het eerste het oogcon-

tact verbrak. Koud, ja. Als je het niet meer weet gooi je jezelf even in de diep-
vries, voordat er brokken van komen. In de actie-mode dan maar. 

‘Margarite, wil jij onze reis naar dat huis regelen? Hier is mijn credit card. 
Dit gaat voorlopig buiten de krant om, ik betaal dit zelf.’

Ze stond zonder iets te zeggen op, nam mijn card aan en verdween naar haar 
kamer. Anton zat het gebeuren misprijzend aan te kijken. Ik kon niet tegen die 
hondenblik van hem en ging boodschappen doen in het dorp.

Terug in het huisje ruimde ik alle aankopen beheerst op. Er zat me iets zo 
ontzettend dwars, het bracht me in een stemming om iets kapot te trappen. Ik 
had enkele kranten meegenomen, maar na het doorvlooien van de koppen op 
de pagina’s die ik belangrijk vond, sloeg ik het papier van me af.

‘Anton!’ brulde ik. ‘Leg me uit wat macht is. Dat gejeuzel in de kranten 
maakt me zo kwaad!’

Hij keek op van zijn laptop, ging staan, rekte zich omstandig uit en wandel-
de naar het keukentje. ‘Eens kijken,’ mompelde hij, ‘wat je hebt meegebracht. 
Heb je trek in iets speciaals?’

‘In de koelkast, hamburgers,’ mompelde ik, in een oogwenk afgekoeld door 
zijn laconieke reactie. ‘Biologisch. Er zijn ook afbakbroodjes.’

‘Hmmm.’ Hij klonk heel tevreden. ‘Maak jij een fles open? Rood, deze keer, 
denk ik.’

Hij had er zelf een tomatensaus bij gemaakt; het waren de lekkerste ham-
burgers ooit. Margarite zat er met neergeslagen ogen bij, misschien had ze 
gehuild.

‘Wat deed je vragen wat macht is, Jonathan?’
‘Die stomme kranten. Het lijkt wel of niemand snapt dat politiek niets an-

ders is dan een game om de macht.’
‘Je hebt macht en invloed,’ begon Anton te doceren, in het Engels zodat 
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Margarite mee kon luisteren. ‘Macht is het vermogen anderen te laten doen 
wat jij wilt, ook tegen hun zin. Die anderen kunnen trouwens ook vrouwen, 
kinderen, dieren, planten of mineralen zijn. Invloed is anderen vrijwillig te 
laten doen wat jij wilt, eventueel onder verkapte dreiging van machtsuitoefe-
ning, maar meestal door ze over te halen met beloningen die binnen je ver-
mogen liggen.’

‘Politiek dus, manipulatie.’
‘Dat is het spel om de macht, dat met beloningen, overredingen, bondjes,  

poeslieve dreigementen, verraad en belazeren wordt gespeeld.’
Ik knapte wat op. Mijn humeur steeg door het denken over deze definities.
‘Ik wist niet dat jij zo radicaal was.’
Anton grijnsde. ‘Ik ben een kind van de 60er jaren. Mijn ouders waren een 

soort hippie-kunstenaars die in een ontvolkend Gronings dorpje als het ware 
een vrijstaat hadden met andere hippies en studenten.’

Ik kon niet tot me laten doordringen wat hij vertelde. Teveel vragen die om 
de voorrang streden.

‘Hoe zie jij democratie? Ik bedoel, er is hoe dan ook altijd een bestuur dat 
beslissingen voor anderen neemt. Gekozen of zelf benoemd. Of het nu om 
een natie gaat, een gemeente of een grote organisatie. Een democratisch stelsel 
geeft de macht toch een soort kader, een legitimatie, omdat de machthebbers 
in spe stemmen moeten winnen? Het volk is dan niet helemaal aan potentaten 
overgeleverd.’

‘Kijk.’ Anton zat op een praatstoel die hij in het openbaar nooit zou be-
klimmen. ‘Democratie is oorspronkelijk een van de manieren om met een 
economisch surplus en de daaruit volgende gelaagdheid van een samenleving 
om te gaan. Er zijn oorspronkelijk twee machtssystemen: het stamverband 
dat unaniem besluiten neemt, en het recht van de sterkste en gemeenste die 
zonder blikken of blozen elke competitie om zeep helpt. Dat gedrag kom je 
bijvoorbeeld in de natuur tegen als een alpha mannetje meerdere vrouwtjes 
heeft, zoals leeuwen en fazanten.’

‘Dat wou ik net zeggen,’ mopperde Margarite. ‘Het zijn altijd weer de man-
netjes die aan de touwtjes trekken.’

Anton lachte en knikte. ‘Misschien kan je aan de natuur zien hoe dat biolo-
gisch bepaald wordt.’

Margarite snoof. ‘Stelletje aangeklede apen.’
‘Misschien helpt het als je naar sommige vogels kijkt. Zwanen en ganzen 

vormen geloof ik paren voor het leven en zorgen allebei voor het broeden en 
opvoeden.’

‘Er is dus hoop,’ moest ze toegeven.
‘Ga eens door? Je had het net over leeuwen en fazanten.’ 
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Nu moest ze Anton niet van zijn à propos brengen.
‘Ja. Ook bij mensen is er een biologisch groepsbelang, het genenbestand 

moet overleven. Daarbij gaat het om vrij logische keuzes, sociale omgang, fa-
milieverbanden, het delen van voedsel en onderdak in dienst van het overle-
ven.’ 

‘Dat klinkt me te simpel in de oren.’
‘De verandering kwam tienduizend jaar geleden met landbouw en veeteelt. 

Dus met bezit en individualiteit. Er ontstond surplus, voedsel en spullen die 
niet meer simpel gedeeld, maar beheerd en verhandeld moesten worden. Dat 
veroorzaakte weer een onderscheid tussen haves en have-nots. Met als gevolg 
het ontstaan van hiërarchie en dus ongelijkheid in macht en invloed. In de 
antieke oudheid was dat uitgegroeid tot een rigide feodaal systeem met aris-
tocraten en de sjamanen, priesters of de kerk in een eeuwige kongsi aan de 
top, en met arme boeren, horigen en lijfeigenen aan de basis van de piramide.’

‘Daar weet ik nog een aansprekend voorbeeld van. In 1381 was er in Enge-
land een opstand van horigen, paesants. Dat waren trouwens ook ambachts-
lieden, die...’

‘Hou het kort, Anton was aan het vertellen,’ merkte Margarite op.
‘Ja, sorry. Wel ze trokken op naar het hof van de koning. Toen een van de 

hovelingen de leider herkende, schijnt hij te hebben uitgeroepen: “What are 
you doing here! You’re my property!”’

‘Je bent mijn eigendom? Bizar.’
‘Arrogant basterds,’ gromde Margarite. Anton moest er om lachen en ver-

volgde: ‘Inderdaad begon dit patroon in de late Middeleeuwen te verschui-
ven, tenminste in stedelijke omgevingen. De Italiaanse Renaissance is er het 
gevolg van. Burgers van steden verwierven aanzien, bezit en een plaats in het 
stedelijke weefsel. Niet langer kwam de aristocratie weg met structuren die 
zogenaamd van “God” kwamen. Handelaars en ambachtslieden kregen suc-
ces. Burgers kregen bezit, geld, gebouwen, kennis, kunst, manifestaties van 
individualiteit. Mensen die veel verdienden en zelf veel personeel hadden 
wisten zich aan de opgelegde hiërarchie te ontworstelen: de burgerstand eiste 
rechten op, ondersteund door hun nuttigheid en opgebouwd vermogen. Bezit 
en bezitsbescherming werden een politieke basis, er ontstond een ordening, 
met economische systemen die dat bezit symboliseerden en virtualiseerden.’ 

‘De eerste bankiers.’
‘Juist. In de 19e eeuw werd in veel landen die burgerij oppermachtig – dank-

zij hun geld – en werd de macht van de adel en de koningshuizen geleidelijk 
ingeperkt met grondwetten en andere wetgeving. Een logische machtsver-
schuiving. De werktuigen voor het uitoefenen van invloed kwamen in handen 
van een veel bredere groep. De beheerstaken konden niet meer per decreet 
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geregeld worden, de toegenomen individualiteit vroeg om een sociaal kader, 
een rechtssysteem van gedeelde macht en invloed. De beroemde en beruchte 
periode met invloedrijke Franse schrijvers, Rousseau, de Trias Politica, de 
stichting van de Verenigde Staten, de Franse Revolutie. Eerst nog voor de elite, 
maar in het begin van de twintigste eeuw steeds meer ook voor de massa. In 
veel Westerse landen kwamen parlementen, waarin de oude adel en de nieuwe 
burgerij de landszaken bedisselden.’

‘Democratie is toch een Oud-Griekse uitvinding?’ vroeg Margarite.
‘Niet echt. We hebben er wel het woord van. Het was eigenlijk een bijzon-

derheid, een anomalie bijna. Vergeet niet dat de welvaart van de Griekse 
stadsstaatjes berustte op slaven. En bedenk wel dat bijvoorbeeld de Atheense 
democratie een groot deel van de tijd erg lokaal was, er waren tussendoor 
tirannen en in de directe omgeving waren koningen en concurrerende syste-
men, zoals in Sparta, of men was een Perzische provincie. Democratie zoals 
toen, maar zoals het ook bijvoorbeeld bij de Friese rijke boeren of de Zwitser-
se bergboeren te zien is, is eigenlijk niets anders dan een stamberaad waarin 
de vrije mannen net zo lang overleggen tot er een gemeenschappelijk besluit 
genomen kan worden.’

‘Geen meerderheid van stemmen?’
‘Nee, er moest consensus bereikt worden. Vergeet niet dat het allemaal man-

nen met macht en invloed waren. Die lieten zich echt niet door een meerder-
heid overvleugelen.’

‘Hoe zit het dan met legers, en zo?’ vroeg Margarite, even geboeid als ik 
door Antons onverwachte openhartigheid. ‘Wie het leger beheerst, heeft de 
macht, toch?’

‘Fysieke macht. Die is er nog steeds, we hebben nog steeds machtsmono-
polies, politie, geheime diensten. Vroeger was het een kwestie van plunde-
ren of betalen. Warlords houden hun gewapende mannen in de hand door 
ze te laten plunderen en verkrachten op zijn tijd. Om dat binnen de perken 
te houden – plunderaars zijn niet selectief – werden reguliere soldaten steeds 
vaker betaald. En waar kwam dat geld vandaan? Precies, uit belastingen. Maar 
als er een oorlog op handen was, hetgeen in die tijden de normale gang van 
zaken was, moesten de machthebbers geld lenen... van de rijkste burgers, de 
bankiers.’ 

‘Daar hebben we het geld weer.’
‘Inderdaad, oorlog is economie, Jonathan. Het is zaken doen, al vertellen ze 

dat niet aan de soldaten of de burgers, en ze doen net of de beslissingen over 
oorlog en geweld door gekozen regeringen genomen worden, dat het om het 
Vaderland gaat, la Patrie. Die slogans waren een doekje voor het bloeden, ze 
plakten er alleen een Volksempfindliches labeltje op.’ 
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‘Dus democratie zoals we die nu kennen met getrapte vertegenwoordiging 
en zo is niets anders dan de illusie van stamberaad, een holle frase en theater 
om de echte macht te verbloemen, de kleren van de keizer?’

‘Van uitsluitend mannen!’ snoof Margarite.
‘Nu draaf je teveel door. Democratie is eigenlijk een onbruikbaar concept. 

Teveel verschijningsvormen, te statisch. Daarom gebruiken sociologen liever 
het concept democratisering, waarmee een proces wordt aangeduid.’

‘Het lijkt meer op geschiedenis.’
‘Ook. Sociologie van de verandering heeft door het benadrukken van pro-

cessen altijd een markante tijdslijn.’
‘Hoe zie jij de democratie, herstel, democratisering in Nederland?’
‘Niet anders dan dergelijke processen elders op de wereld.’
‘Oké, hoe dan?’
‘In ieder geval niet zoiets dat het slaat op een regering van het volk, de natie, 

de gemeente.’
‘Wat dan wel? Zeg het nou!’ riep Margarite opgewonden. Ik schonk de gla-

zen nog maar eens vol, waarvoor een tweede fles geopend moest worden.
‘Het wordt tijd om het concept hiërarchie in de discussie brengen,’ grijns-

de Anton. ‘De gelaagdheid in zeggenschap, ofwel specialisatie. Tegenwoor-
dig kan je het zelfs industrialisering van de macht noemen. Dat vraagt om 
communicatie-structuren, rituelen, tradities, regels en uiteindelijk een rechts-
systeem. Wie zich niet organiseert is bij voorbaat verloren, het sociale is een 
noodzakelijk gevolg, het vinden van een balans tussen collectief en individu-
eel belang. Het besturen van een landelijke, gemeentelijke of private organi-
satie vindt normaal gesproken plaats volgens een piramide structuur. Aan de 
top de CEO, koning of president, daaronder vazallen, directeuren, managers, 
chefs, ambtenaren, officieren, voorlieden en aan de basis het klootjesvolk, wat 
niet lang geleden slaven heetten.’

‘Oké, dat heb ik,’ zei Margarite, die het gesprek met haar smartphone opnam.
‘Democratisering houdt, sociologisch gezien, tegenwoordig niets anders in 

dat elke burger in principe elke positie in die piramide kan bereiken, formeel 
niet verhinderd door rang, stand, kaste, geboorte, godsdienst, seksuele voor-
keur, landsaard, gender, vermogen en dergelijke persoonlijke kenmerken. De 
praktijk is anders, de elite regelt de zaak, maar hun machtsbasis is wel veran-
derd. Vroeger was dat bezit, nu meer kennis, kennissen en opleiding, maar 
waar je vandaan komt blijft een belangrijke factor. In het neoliberale denken 
is initiatief, ondernemend zijn, de sprong naar de individuele identiteit ook 
steeds belangrijker, de wereld verandert door de durvers, niet door het stem-
vee.’

We waren even stil.
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‘Dus,’ begon Margarite aarzelend, ‘blijft de machtsuitoefening hoe dan ook 
top-down, maar kan elk persoon met de juiste ambitie zich in die machtsstruc-
tuur omhoog werken?’

‘You’ve got it.’
‘Dus,’ sprak ik mijn al veel langer broeiende onvrede uit, ‘zijn verkiezingen 

niets anders dan een periodieke wedstrijd tussen strebers om een zo goed 
mogelijk gevulde ruif te bereiken. Op weg naar riante salarissen c.q. vergoe-
dingen, onkostenvergoedingen, wachtgelden en zicht op best betaalde banen 
en pensioenen, ergens hoog in de hiërarchie.’

‘Niet erg wetenschappelijk geformuleerd, maar het komt er wel op neer. Het 
klootjesvolk heeft niets te vertellen en wordt af en toe overgehaald om voor 
bepaalde, eigenlijk zeer amorfe ideologieën te kiezen. Waar na de rat -race om 
de beste plaatsen geen hond meer naar kijkt.’

‘Ik ken dat: ze doen niet wat ze zeggen en zeggen niet wat ze doen.’
‘Maar als ze hun kont op dat pluche hebben, is er toch nauwelijks van macht 

sprake?’ Margarite bleef kritisch.
‘Persoonlijk misschien niet zoveel,’ gaf Anton toe. ‘Machtsuitoefening ver-

loopt uitsluitend via agendering en budgettering, aangezien bruut geweld niet 
meer salonfähig is. Daarom bestaat politiek feitelijk uit het samenstellen van 
bondjes, die slagen als een meerderheid van de aanwezigen daartoe over te ha-
len is. Met behulp van geschenken, voordeeltjes, status en veelal symbolische 
macht natuurlijk.’

‘Dus het democratische gehalte van een natie, als we dat woord democratie 
dan toch maar accepteren, is af te meten aan het afwezig zijn van legerinvloed, 
geheime politie, ongestrafte moord en marteling  door overheidsdienaren?’

‘Jonathan, het is geen leuk beeld, maar het klopt wel. Je schetst een vrij ou-
derwetse staatsterreur, die we bijvoorbeeld ten oosten en zuiden van Das Mit-
telmeer nog veel aantreffen. Waar ik me meer zorgen over maak zijn de nieuwe 
middelen om verandering tegen te houden. Je sociale profiel, afgeleid van je 
smartphone gedrag, bepaalt of je een standaard burger – is gelijk aan een glo-
bale consument – bent of een zogenaamd staatsgevaarlijk individu. Ons wer-
kelijke stemgedrag, de manier waarop we de maatschappelijke ontwikkeling 
nog beïnvloeden, is wat we online doen, wat we kopen, waar we ons mee iden-
tificeren, en dat haalt Google gewoon uit je digitale daden. We zijn de slaven 
van moderne communicatie, portaal-horigen, ons lijf en goed en meningen 
eigendom van wie we ook nog betalen om ons te exploiteren en te betuttelen.’

‘Ch...’
‘Niet nodig om verder namen te noemen, dit is wat de neoliberale vrijheid 

en winner takes all mentaliteit ons brengt. Het is een proces dat wereldwijd om 
zich heen grijpt. De normen en waarden die ten grondslag liggen aan zulke, 
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eh, horigheid van de burger, verschillen nogal per politiek blok.’
Ik keek Anton verbijsterd aan. Al een tijdje. Het duurde even voor het ge-

voel van overdondering wat week en er zich weer woorden vormden.
‘Een... nogal ontluisterend beeld, Anton. Een scherpe analyse, niets verhul-

lend. Meedogenloos.’
Anton stond op, klopte mij en Margarite gemoedelijk op een knie en ging in 

het keukentje rommelen.
‘Nooit gedacht dat ik ooit zulke harde woorden van jou zou horen, Anton.’
‘Je zult ze dan ook alleen maar horen, en alleen vandaag,’ zei Anton bedaard. 

‘Het is niet iets waar ik me mee bezighoud. Mijn aandacht, mijn hoop gaat uit 
naar veranderingsprocessen bij bepaalde groepen mensen. Wat ik je schetste 
is het veld waar zonder dat we het beseffen permanence heerst, verstarring, 
vervlakking, materiële begeerten, ellebogenwerk, extreem egoïsme. We noe-
men het vooruitgang, maar echte verandering wordt stelselmatig onderdrukt, 
echte bedreigingen worden slim omgezet in meer van hetzelfde, meer con-
trole en camera’s. Energiebesparing wordt bereikt door investeringen in nog 
meer technologie, nog meer afhankelijkheid, nog meer vaste lasten en minder 
echte vrijheid. Dat is de achtergrond, niet interessant meer zodra je de mecha-
nismen hebt blootgelegd.’

‘Ik denk dat ik je begrijp,’ zei Margarite met schorre stem. ‘Om het ene te 
begrijpen zal je ook de tegenpool moeten kennen.’

‘Dat heb je goed gezien, Margarite. Wil je ook wat soep?’
‘Wat voor soep?’
‘Uiensoep, zelf gemaakt. Met brood en kaas uit de oven?’
‘Yummie.’ 
Hij keek vragend naar mij.
‘Ja, lekker.’
Terwijl we wachtten tot onze soep gegratineerd was ging Anton verder: ‘Als 

hij eenmaal thuis is in de concepten en matrices van veranderingsprocessen, 
heeft een goede socioloog wel leren zien en analyseren dat het politieke spel 
eigenlijk doorzichtig als glas is. Dat er legioenen mensen zijn die denken dat 
ze met hun ene stem invloed kunnen uitoefenen, blijkt dan een illusie, even 
ongegrond als de hoop dat medicijnen iets tegen een verkoudheidsvirus kun-
nen uitrichten. Of dat de regering er voor hen is.’

‘Je had het over hoop,’ vroeg Margarite. Het belletje van de oven pingde, An-
ton zette de hete kommen met ovenhandschoenen op de tafel. Intussen sneed 
ik de knapperig afgebakken pistoletjes aan reepjes.

De soep werd zo heet niet gegeten. 
‘In onze onderzoeken raken we aan filosofische concepten,’ vervolgde An-

ton. ‘Zoals de spanning die permanence oproept, tegelijk leidt tot die andere 
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fundamentele beweging, namelijk flux. Die spanning roept initiatieven van 
onaangepasten buiten de gangbare orde op. Dat zijn vaak schrijvers, soms 
wetenschappers, meestal kunstenaars en heel vaak personen die uit hun com-
fort zone stappen om iets bizars te gaan doen. Als ze interessant genoeg zijn 
komen de media erop af en krijgen ze aandacht en publiciteit, die een hele 
achterban kan mobiliseren.’

‘Dat klinkt of er helemaal geen probleem is?’
 ‘Hoho. Verandering komt niet zomaar, het vraagt strijd, weerstand, vechten 

tegen de bestaande orde. Innovatie is echt totaal anders dan wat influencers 
doen die de mode wat bijsturen met hun tweets en posts. 

‘Dat kan ik ondersteunen,’ dacht ik hardop. ‘De standaard methodiek in de 
Westerse visie, namelijk het stimuleren van innovatie door er hopen geld te-
genaan te gooien, levert niet zo veel op. Het lijkt wel zo, maar een model 7 
verschilt niet principieel van een model 6. Daar komt geen spatje innovatie 
aan te pas, alleen maar doorontwikkeling van het bestaande.’

‘Kijk, dat bedoel ik met verandering!’ riep Anton enthousiast. ‘Tegenwind 
doet de vlieger pas stijgen! Echte verandering is niet direct zichtbaar, kan 
wel soms heel snel aanslaan. Dan is men er onderhuids klaar voor en gaat de 
verandering viraal. Verandering is een fundamenteel psychologische proces, 
maar heeft evolutionaire wortels. We passen ons aan, omdat we willen over-
leven.’

‘Hoe onderzoek je dat?’ wilde Margarite weten. Ze brandde bijna haar lip-
pen aan de lepel soep en deed hem terug in de kom.

‘Standaard. Berichten in de pers, internet, sociale media, persoonlijke inter-
views, meningen van anderen. Monnikenwerk. Het duurt jaren voor er patro-
nen zichtbaar kunnen worden, soms tientallen jaren.’

‘Dus altijd achteraf?’
‘Niet altijd, Jonathan. Ik heb heel wat studenten op het spoor van processen 

gezet die nu aan de gang zijn. Vaak onder hun medestudenten. Veel in Zuid-
Amerika, overigens. Dan komen we soms zelfs kleine paradigmaverschuivin-
gen op het spoor. Het thema van mijn cluster onderzoekers is autonomie.’

De soep was genoeg afgekoeld en het gesprek stokte.
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16  Speuren in Vermont

Anderhalve dag later stonden we aan een balie voor een huurauto op Burling-
ton Airport. We namen voor de zekerheid een fourwheeldrive en program-
meerden de navigator met de coördinaten van het buitenhuis. Het was een 
aangename rit door een weelderig landschap met heuvels en beboste bergen, 
die nu in beginnende herfstkleuren het licht teruggaven dat ze in de zomer 
hadden ingedronken.

Het buitenhuis lag aan een meer; geen eenvoudig vakantiehuisje, dat kon je 
wel zien aan het hekwerk. Het automatische toegangshek van de oprijlaan met 
duidelijk zichtbare camera’s, was gesloten. Niemand reageerde op ons bellen.

Een wandeling door het bos maakte duidelijk dat het terrein door een hoog 
gazen hek hermetisch was afgegrendeld. Behalve helemaal aan het eind: een 
omgewaaide boom was op het hek gevallen en we konden er overheen klim-
men. Er had zich terwijl we de zaak verkenden geen mens en geen hond ver-
toond, we durfden het wel aan.

Mijn werk had me vaak naar de States gevoerd, maar nooit naar het plat-
teland. Hoewel je dit land beslist niet plat kon noemen. Heuvels, lage bergen, 
meren, bruisende rivieren, verspreide dorpjes, slingerende wegen. En heel 
dun bevolkt. Een sensatie voor een Hollander.

Het huis was groot, van hout en potdicht. Er was een botenhuis aan het 
meer, een drijvende steiger. Het gazon was onlangs gemaaid en bij het huis 
waren bloemenborders die er verzorgd uitzagen. 

We gluurden door de kieren van de shutters naar binnen. Het zag eruit of de 
bewoners even boodschappen waren doen. Er brandde geen vuur in de haard.

‘Kijk!’ fluisterde Margarite. ‘Er staan bloemen in een vaas!’
Daar moest je vrouw voor zijn om dat op te merken. 
Op dat moment hoorde ik een plotseling gesuis. ‘De verwarming staat ook 

aan,’ merkte ik op. Daar moest je misschien wel een man voor zijn, om ma-
chines te horen.

We besloten terug te gaan naar de auto. Het huis was in ieder geval klaar om 
bewoners te ontvangen.

We reden terug naar het laatste plaatsje waar we doorheen waren gekomen, 
zo’n plattelands kruising waar wat winkels en middenstanders probeerden te 
overleven. We kochten een verrekijker plus wat te eten en te drinken in de 
general store en namen een kamer in het plaatselijke motel. De pizza’s die we 
lieten bezorgen waren erg Amerikaans, maar best lekker. Ze waren duidelijk 
homemade en niet van een of ander merk uit een vriezer.

Uit kostenoverwegingen deelden we de kamer en het bed, dat uit twee sepa-
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rate bedden bleek te bestaan.

De volgende dag was het aanhoudend stralend najaarsweer. Het hek was nog 
gesloten. Er was geen rook te bespeuren uit de schoorsteen en er stond ner-
gens een auto. We klommen weer over het hek en probeerden gewaar te wor-
den of er al bewoners waren of waren geweest. Toen ik een hoek omsloeg 
verstijfde ik. Een man in het groen hield een geweer op me gericht. Margarite, 
die vlak achter me liep, riep: ‘Don’t shoot! We’re friends of Esther!’

‘Stay foot!’ commandeerde de man. Ik durfde me niet te bewegen.
De man hield het geweer op ons gericht en haalde een mobiel tevoorschijn. 

Uit het onverstaanbare dialect maakte ik op dat hij de sheriff belde. Hij gaf met 
een hoofdbeweging aan dat we voor hem uit moesten lopen. Naar het hek, 
waar we zwijgend wachtten.

De sheriff was een gesloten man van een jaar of veertig. Hij gebaarde de 
wachtpost dat hij ons niet langer onder schot hoefde te houden. Eerst onder-
vroeg hij hem, daarna ons. We liepen door het bos om hem de omgewaaide 
boom te tonen. Uit de voetsporen aan de andere kant was te zien dat we er al 
een paar keer langs waren gekomen.

Margarite beargumenteerde dat we vrienden van Esther waren en dat er 
nergens een bordje stond dat het verboden toegang was. De sheriff reageerde 
er verbaasd op en moest ons na een nadere inspectie gelijk geven. Er was al-
leen een hek. Toch waren we schuldig aan tresspassing.

Hij besloot ons mee te nemen naar het bureau. We moesten voor hem uit 
blijven rijden. Hij nam onze namen en verklaringen op, verifieerde die bij de 
krant en liet ons gaan. Bij de deur gaf hij ons het advies te wachten tot Miss 
Blaustein was aangekomen. De wachtsman zou een volgende keer wel eens 
kunnen gaan schieten.

We kochten wat te eten en reden naar een uitzichtpunt aan het meer om 
er te picknicken. Met de verrekijker was het huis goed te zien. Het was te ver 
weg om rook uit de schoorsteen te kunnen waarnemen. De wachtsman bleef 
onzichtbaar. 

Er gebeurde die dag niets. We inspecteerden om de beurt of er een verande-
ring optrad en werkten wat op onze laptops. 

Het plaatsje had weinig keus wat betreft uit eten gaan; het werden weer piz-
za’s met wijn uit Californië.

‘Die vaas met verse bloemen duidt erop dat er een bewoner wordt verwacht,’ 
meende Margarite. 

‘Misschien staat er altijd een boeket, dat ze elke week verversen, voor het 
geval er iemand komt en staat de verwarming altijd stand by.’

‘Dat zou ook kunnen. Maar dan verdoen we hier onze tijd.’



328

‘Had je de indruk dat Walter meer contactmogelijkheden heeft?’
Ze schudde haar hoofd. ‘Nee. Hij heeft alleen een mobiel nummer van Es-

ther waar hij een sms naartoe kan sturen. Dit adres weet hij omdat hij er een 
keer is geweest op uitnodiging van Esther, toen hij in New York was.’

‘Hoe weet je dat?’
‘Sms. Ik heb het hem gevraagd.’
‘Ik heb Trudes nummer nog. Zal ik haar bellen?’
‘Hm, wacht even, er was iets mee...’ Ze dacht na met een rimpel boven haar 

neus. ‘Ik was haar helemaal vergeten! Ze is toen met de Bentley uit Frankfurt 
verdwenen en we hebben nooit meer iets van haar gehoord.’

‘Waarom zouden we? We weten nauwelijks iets van Esther’s verblijfplaatsen. 
Of van haar communicatiemiddelen. Of van haar staf, die de dingen voor haar 
regelt.’

‘Nee, je hebt gelijk. Ik denk te simpel.’
Dat zou ik zo niet van haar durven te zeggen, maar als ze het zelf vond was 

het ernstig.
‘Wat doen we? Hoe lang zullen we dit huis blijven observeren? Ze kan even-

goed op de Bahama’s zitten.’
Margarite schudde haar hoofd. ‘Daar heb ik al gekeken. Er is niets over Es-

ther te vinden op internet. Alleen dat de Blaustein’s tot de elite behoren en dat 
er een familie in de buurt van Boston een residentie heeft, een enorm land-
goed, waar regelmatig culturele evenementen zijn.’

‘Geen papperazzi berichten in roddelbladen?’
‘Niets.’
‘Er moet toch iets zijn wat we kunnen doen?’
‘Die indruk heb ik ook. Het is een onbestemd gevoel, ik kan er geen wijs uit 

worden. Laten we in ieder geval nog een paar dagen blijven. Het is een prach-
tige Indian summer en we kunnen mooie wandelingen maken rond het meer.’

Dat deden we. In een naburig stadje konden we beter eten dan waar we lo-
geerden. Na twee dagen pizza was dat wel genoeg.

Ik werd steeds ongeduriger. Toen het tot een ruzie kwam met Margarite ging 
ze alleen wandelen. Misschien was het beter om een eigen kamer te nemen. 
De laptop ging open en dicht, de laatste keer met een venijnige klap. Toch was 
er de drang op te schrijven wat me bezielde, waarom alles en iedereen me te-
genstond. Uiteraard lag het aan mij, de anderen waren niet anders dan anders.

Wie kon me helpen? Charles, mijn therapeut? Alleen was die niet ingevoerd 
in mijn werk, en daarin lag nu juist dat onverteerbare brok wat me verstikte. 
Anton dan maar? 

Ik begon aantekeningen te lezen in mijn notitieboek, wat niet onverwacht 
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en zeker niet onwelkom tot een reeks nieuwe aantekeningen leidde.
Het begon er uit te zien als een brief. Wonderlijk, die magie van het handge-

schreven woord. Zeker als die met een originele vulpen op het papier werden 
getekend. Zo ouderwets was ik toch ook nog.

Het was niet makkelijk om eerlijk tegenover mezelf te blijven. Naar twee 
kanten: er mocht niets verbloemd worden of achterwege te blijven; aan de 
andere kant mocht ik ook wat milder zijn. Niet alles was kommer en kwel.

Ne enkele uren was de brief zover dat hij in het net geschreven kon worden. 
Het was een lang epistel geworden. Een soort mission statement.

Beste Anton,

Een handgeschreven brief, hoe vind je dat. Wel een beetje een 
klaagbrief.

Het is hier een prachtige omgeving. Deze plek in Vermont met 
al die natuur en het meer zou me tot rust moeten brengen. Het is 
voor mij echter een plek waar ik tegen de chaos in m’n hoofd ben 
opgelopen. Vreemd genoeg geldt dat ook voor Margarite. Ze is 
natuurlijk heel bezorgd over Esther, maar het lijkt me dat ze ook 
diepere angsten heeft. Ik weet eigenlijk nauwelijks iets van haar. 
Ze voelt de dingen op een ander niveau aan, bijna als een dier weet 
ze wanneer er gevaar dreigt. Ik pik dat op van haar, ons samenzijn 
maakt voor ons beiden het onbewuste manifest. Dat was eerder nog 
niet echt bespreekbaar, het werd geleidelijk wel tastbaarder. Voor 
mij lijkt dat vooral te gaan om mijn gebrek aan richting, in m’n 
hoofd komt zoveel samen, er zijn zoveel opties en keuzes te maken 
dat ik het niet meer weet.  

Zoals je ooit opmerkte lijkt het wel alsof ik op een zoektocht ben 
naar een nieuw verband der dingen, een nieuw paradigma dat 
wel een relatie heeft met de economie, m’n werkgebied, maar veel 
verder gaat. Ik kan het alleen niet vinden, dat is frustrerend, en 
die frustratie merken ook de mensen om me heen. Ik ben snel 
geïrriteerd, af en toe zelfs wat depressief. Op zoek naar het licht 
maar kan het knopje niet vinden.  Dus zoek ik dan maar waar er al 
licht is, waar de wetenschap al wat helderheid heeft gebracht, maar 
daar zit de oplossing natuurlijk niet. Die moet in mezelf zitten, 
misschien in de situatie die is ontstaan, in de resonantie tussen mijn 
omzwervingen en wat me ten diepste drijft. 
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Er is, denk ik, hoop ik, een doorbraak in zicht. Op een wandeling 
langs het meer, gister met Margarite, sprak ze me aan op m’n 
korzeligheid, op het steeds  kortere lontje en dat ze het gevoel heeft 
dat ik ergens de schuld bij anderen leg, omdat ik niet naar mezelf 
wil kijken. Het was geen verwijt, ze beseft ook wel dat er heel wat 
stress is te verwerken. Daar is niet veel aan te doen. 

Ook in de relatie met Margarite en Esther liep ik daar tegenaan. 
Ik reageerde soms op kritiek en kwaadheid die ze zelf nog niet 
eens in de gaten hadden. Dat kan je overgevoelig noemen, en het 
was er ook niet altijd, maar het was lastig, ik raakte van slag en dat 
merkten ze dan ook weer.  Nu Esther verdwenen is komt het weer 
terug, ik ben een van m’n ankers kwijt en loop hier maar te piekeren 
en doemscenario’s te bedenken. 

Tijdens de laatste wandeling met Margarite is dit allemaal aan 
de orde gekomen. Anders dan normaal luisterde ik naar haar 
opmerkingen zonder direct in de contramine te gaan. Misschien 
was het de rustige sfeer, de natuur, het geluid van het meer. In ieder 
geval was het uiteindelijk een soort therapeutische wandeling die 
verheldering bracht. Voor mij, maar ook voor Margarite. Ze was 
nu beter in staat haar inzichten en angsten te met me delen. Ze 
pakte het tijdens onze wandeling rond het meer heel slim aan: ze 
begon over wat ik dat toch aan het zoeken was bij al die experts 
en bijeenkomsten. Er moest toch een soort thema zijn, een nog 
niet doorgebroken besef over wat we de paradigmaverschuiving 
noemen. 

Ze heeft het ook gehad over het narcistische gedrag van al die 
hotemetoten, die vooral zichzelf willen horen en belangwekkend 
vinden. Ze blazen zich op tot onwerkelijke proporties, maar doen 
dat vooral om hun minderwaardigheidscomplex te verbloemen.
Is dat werkelijk zo? 
Dat kwam me – voor haar doen – als een nogal afstandelijke 
redenatie voor, maar ze deed het duidelijk om mij in te laten zien 
dat ze het eigenlijk over mij had. Ze vindt dat ik langzamerhand 
een gevaarlijk pad ben opgegaan, met al mijn journalistieke succes 
en toegenomen bekendheid. Vind jij dat ook? Kan je daar iets over 
zeggen?
Ze beweert dat ik niet zie hoe mijn persoonlijke zoektocht en die 
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van de wereld samenvallen, hoe mijn zoektocht in de ‘economie’ 
eigenlijk een zoektocht naar betekenis en zingeving is. Maar dat zie 
ik wel degelijk! Ik weet alleen niet hoe ik dat moet uiten, Anton! De 
druk om een gedegen serie artikelen te leveren en dan ook nog een 
boek... het is teveel! Ik kom zelf in het gedrang.

Ik was wel toe aan wat reflectie. De wandeling en ons gesprek 
kregen gelukkig een keerpunt bij de kop koffie, die we in een 
paviljoen bij een jachthaventje aan de andere kant van het meer 
gebruikten. Ik kon even de informatie van Margarite op me laten 
inwerken, mezelf vanuit een ander perspectief zien. Dat deed ik 
door me voor te stellen, dat ik vanaf het water keek naar die twee 
mensen, die daar bij een kopje koffie eventjes stil vielen. Wie zaten 
daar, welke tegenpolen kwamen daar samen, wat zat er onder dat 
ogenschijnlijk rationele van mij en die intuïtie van haar? 
Eigenlijk was ik degene die in de maalstroom van m’n emoties 
gevangen zat, terwijl zij juist voorbij haar gevoeligheid nu praktisch 
zat te vissen naar verbanden en trends, in mij, maar ook in haarzelf.  
We spiegelden elkaar en er was een sprankje hoop dat dit zou 
werken, dat we beiden onze plek en taak in de wereld en vooral ook 
in onze binnenwereld zouden vinden. Want binnen en buiten, dat 
moest, zei de Hermetische wijsheid al zo lang geleden, resoneren.

Op de weg terug genoten we van het uitzicht over het meer, waar 
alleen in de verte wat bootjes voeren, zodat we de ruimte voor 
onszelf hadden. Er waren her en der bankjes en ook een weitje 
waar we wat gingen zitten, terwijl het gesprek zich ontrolde en 
intensiveerde. 
Ik begon met aan Margarite te vragen wat nu haar grootste 
angst was, wat zij oppikte van al die inzichten en theorieën die 
langskwamen op onze reizen en ontmoetingen. Ze was er niet 
altijd bij geweest, maar ik deelde wel met haar wat ik gehoord en 
begrepen had. Ik gebruikte haar dankbaar als klankbord. 
Haar antwoord was verrassend. Ze keek en voelde voorbij de details 
en vertelde dat ze enerzijds het gevaar van een totale chaos wel 
zag, maar ook dat alle paniek en ellende een soort noodzakelijke 
aanloop vormden voor een echte ommekeer. 
Ze voelde vooral de angst, die steeds maar toenam en misbruikt 
werd door de heren – want vrouwen tellen niet zo mee – van de 
wetenschap en het grote bedrijfsleven om de politiek, en dus de 
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geldstromen, te manipuleren. 
Ze is me toch radicaal, die dame! Ze windt er geen doekjes omheen. 
Ze stelt dat klimaat altijd in beweging is, dat er altijd 
verschuivingen plaats vinden en dat de Aarde, mens of geen mens, 
al millennia aan het opwarmen is sinds de laatste ijstijd. Een 
ontwikkeling waar we gewoon mee te dealen hebben en waar de 
technologie echt wel oplossingen voor kan  en zal aandragen. We 
hebben een mooi voorbeeld in Nederland: het Deltaplan uit de 
vijftiger jaren.
De hele heisa van de klimaatverschuiving wordt volgens Margarite 
gebruikt om de mensen te reduceren tot slaven, die gewillig hun 
privacy opgeven en zichzelf, hun DNA en gedrag laten registreren 
en gebruiken. Want o jee, ‘het is onze schuld, wij rijden, vliegen, 
consumeren maar raak, en nu moet “het systeem” ons redden!’ 
Ze werd echt kwaad, weet je. Ik denk dat mijn zoektocht haar meer 
heeft beïnvloed dan mijzelf.
Ze werd helemaal overstuur. 
Ik kreeg een beeld voor ogen van een online belastingaanslag 
waar niet alleen in stond wat ik moest betalen, maar ook hoe lang 
ik nog zou leven, welke opleidingen en medische voorzieningen 
wel en niet voor mij beschikbaar waren, waar ik mocht of moest 
gaan wonen en of ik wel of niet een partner of kinderen verdiende. 
Daar kan het naar toe gaan, dat had ik ook wel opgepikt op mijn 
omzwervingen op internet. En, ik hoop niet dat je het raar vindt 
dat ik die ooit heb gelezen, ik ben het ook in heel wat SF boeken 
tegengekomen. 1984 is niet het enige doembeeld.

Ik hield haar vast toen ze moest huilen. Zo hielpen we elkaar.
Het was niet het hele verhaal, vervolgde ik toen ze weer kon 
luisteren. Ergens zou de wal het schip gaan keren. Meer mensen 
zouden in de gaten krijgen wat het spel was, en zich gaan verzetten, 
en uiteindelijk zou de hele constructie in elkaar klappen. 
Zou er een nieuwe vorm van samenleven komen, vroeg ze. Daar 
zag ze, op het nieuws, op internet al wel signalen van. Her en 
der waren er groepjes, bewegingen, die echt de wortels van de 
angstcultuur wilden uitrukken. Hoe het allemaal zou lopen wist 
ze ook niet, en ongetwijfeld zou het geen geweldloze omwenteling 
worden, maar er was licht aan het eind van de tunnel.
Hier kreeg ik in grote lijnen aangereikt wat ik bij stukken en beetjes 
ook al vermoedde, maar nog niet kon plaatsen. Ik kon haar verhaal 
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verder invullen, wijzen op de overgang van het winstdenken en de 
individuele ambities naar een bijdrage-maatschappij en dat weer als 
aanloop naar een veel collectievere samenleving, naar een ethiek 
van cohesie en een politiek systeem die een beter evenwicht zouden 
bieden dan de heilloze en zielloze zelfverrijking die nu als eerste 
gebod van de economie in zwang was.

Terwijl we verder wandelden ontwikkelde ik ook voor mezelf de 
consequenties van deze visie. Margarite hield me bij de les, vroeg 
steeds hoe dat dan voor mij zou uitpakken, ze wilde praktische 
antwoorden, geen filosofische beschouwingen. Wat zag ik als 
mijn rol, moest ik die grote omwenteling, dat kantelpunt niet 
eerst in mezelf realiseren? Zelf uitstijgen boven m’n angsten, m’n 
onzekerheden over m’n werk, m’n inkomen, mijn taak in de wereld? 
Paste dat wel bij mijn rol als journalist of schrijver? Waarom ging ik 
niet op de barricaden staan? Nogal indringende vragen. Makkelijke 
antwoorden waren er niet.

Ik besefte dat ik niet iemand van de frontlinie ben. Of althans, 
niet wil zijn. Ik zag het eerder als mijn rol om een strateeg te zijn 
die posities verhelderde, initiatieven steunde. Niet zo nodig heel 
zichtbaar. Dat is natuurlijk een gotspe: als journalist en spreker ben 
ik voortdurend zichtbaar. Weer zo’n tegenstrijdigheid in me.
Het betekent volgens haar dat ik niet blind moet zijn voor 
wat er staat te gebeuren en een ander perspectief moet zien te 
ontwikkelen. Los van de bestaande orde, off-grid, niet gebonden 
aan conventies qua geld, status, inkomen en reputatie. Ik kon toch 
ook wel zien, dat de ontwikkelingen in mijn leven, mijn connectie 
met de vrouwen en met geld fundamenteel anders is geworden de 
laatste tijd, kon ik dat nog langer negeren?

Off-grid, autonoom. Die woorden maakten van alles in me aan het 
zingen. Jonathan Fonck, vastgetimmerd met hypotheken, een baan, 
een reputatie, loyaliteit en... angst voor het onbekende.
Als ik dit schrijf merk ik dat ik een natuurlijke vrees heb voor 
een sprong in het onbekende, terwijl ik tegelijk niets liever wil. 
Misschien is het wel een voorwaarde om verder te kunnen leven. 
Anton, zoals wij aan ons boek werken, met Emma, Mireille en 
Marc... het is razend moeilijk, maar wat een geestkracht weten 
we dan te bundelen! Dat wil ik, Anton! Daarin kan ik mezelf 
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overstijgen.

In ieder geval heeft de wandeling voor mij helderheid gebracht en 
dankzij Margarite heb ik nu ook praktische aanwijzingen. Ik weet 
nu waar ik mee bezig ben, ik ben bezig de contouren van een nieuw 
wereldbeeld in kaart te brengen. Ik ben bezig de gang der dingen in 
wetenschap en economie in dat licht te interpreteren. Want het was 
wel een licht geweest dat aanging, ook in mijn hoofd.

Tot later, mijn beste vriend. 
Jonathan

Ik had de brief in de general store, tevens postagentschap, per expresse naar 
mijn adres in Nederland gestuurd. 

Nog steeds geen leven in het meerhuis.
De vierde dag waren we een heel eind om het meer gereden en waren er aan 

het wandelen toen we een helikopter hoorden.
‘Daar is ze!’ siste Margarite en griste de verrekijker naar zich toe, met mij 

nog in het riempje. 
‘Er landt een helikopter met van die drijvers op het water,’ meldde ze. 
‘Hij taxiet naar de steiger.’ 
‘Er stappen mensen uit, drie, vier. Ze zijn te ver weg om te herkennen.’
Ik had me losgeworsteld uit de draagriem. Met het blote oog was helemaal 

niets te zien.
Ze gaf de kijker aan mij. ‘Dat is het. Ik weet dat ze daar is. Met Emma, hoop 

ik.’
Ik werd niets anders gewaar dan de helikopter aan de steiger.
‘Gewoon aanbellen bij het hek?’
Ze grijnsde naar me. ‘Beste idee dat ik vandaag heb gehoord.’
Het was een lange wandeling terug naar de auto. De grootste onzekerheid 

leek van ons afgenomen, zodat we er voluit van konden genieten.

Het hek was voorzien van een cctv camera, we belden aan en positioneerden 
ons vol in het beeld. Een beetje bewakingssysteem reageerde op beweging.

Er gebeurde echter niets.
We stapten in onze auto. 
‘Er is iets,’ zei Margarite aarzelend. ‘Ze zijn wel degelijk in het huis.’
‘Misschien kunnen ze nog geen bezoek ontvangen.’
‘Dat is het, denk ik. Laten we het morgen weer proberen.’
De volgende morgen observeerden we het huis vanaf het uitkijkpunt. De 
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helikopter dreef nog naast de steiger, maar er kwamen al die tijd geen mensen 
buiten. Tegen elf uur besloten we het nog een keer te proberen.

Deze keer kwam de wachtsman naar het hek en vroeg wat we kwamen doen. 
Hij hoorde ons aan en zei dat hij de boodschap over zou brengen.

Het duurde een hele tijd voor hij terug kwam. 
‘Er wordt geen bezoek verwacht. Als u een afspraak wilt maken kunt u dit 

nummer bellen.’ Hij gaf ons een kaartje van een bewakingsfirma in Boston.
Daar stonden we dan.
‘Zou het hek al gemaakt zijn?’
We reden weg, parkeerden de auto in de berm, ver genoeg van de camera, en 

liepen het bos in. Tot onze spijt was de omgevallen boom in stukken gezaagd 
en was het hek provisorisch overeind gezet.

‘Ik denk dat we afgepoeierd worden door de lui die met Esther en Emma 
zijn meegekomen. Waarschijnlijk heeft het bericht dat wij aan het hek stonden 
Esther niet eens bereikt.’

Bedrukt reden we terug. Wat nu?
‘Ik ga even rondlopen,’ kondigde Margarite aan. ‘Ik neem wel wat bood-

schappen mee.’
‘Kan je wat kleren voor me kopen? Wat ze hier allemaal dragen. Mijn maat 

is medium. Ik wil nog wat werken.’
Het gedoe rond Esther begon me te hinderen. Het werd steeds dringender 

om met teksten te komen die hout sneden, zowel voor de artikelenreeks als 
het boek. Maar de clou was nog steeds voor me verborgen. Ik wilde iets for-
ceren, maar wat?



336

17  Bevrijding

Een Skype oproep: Anton. 
‘Ha Jonathan. Hoe varen jullie daar?’
‘Momenteel kunnen we alleen maar wachten.’
‘Begrijp ik. Je klinkt aardig gefrustreerd. Vordert je schrijverij nog?’
‘Nee, maar de denkerij wel. Ik heb tijd te over hier. Heb je mijn brief al ont-

vangen?’
‘Een brief? Je bedoelt...?’
‘Ja, met inkt geschreven letters en woorden op papier, in een envelop met 

een postzegel.’
‘Ik weet niet wat ik hoor. Wanneer heb je die verstuurd?’
‘Twee dagen geleden, per expresse, naar mijn zomerhuis.’
‘Daar ga ik vanavond heen, hij zal er wel zijn, denk ik. Hoe vaar je?’
‘Ik ben op internet gaan zoeken naar uitspraken over paradigma’s. Ik heb 

een rijke bron op YouTube aangeboord, over kwantumfysica, lezingen van 
Rupert Sheldrake, die jij me nog hebt aanbevolen, TEDx lezingen over ex-
trasensorische perceptie, helderziendheid, telepathie en vooral over de rigide 
weerstand van de gangbare mechanistisch-reductionistische wetenschap.’

‘Dat is een hele mondvol. Ik begrijp dat het je nieuwe inzichten heeft opge-
leverd?’

‘Ja, maar het is nog niet uitgekristalliseerd. Het wordt steeds groter. Ik be-
doel, er zijn veel meer maatschappelijke processen waarvoor een nieuw pa-
radigma gewenst is, een holistische visie waarin wordt erkend dat alles met 
alles samenhangt en dat we maar een heel dun schilletje rondom de planeet 
als biotoop hebben.’

‘Die visie wordt ondersteund door wat ik uit mijn vakgebied kan bijdragen. 
De veranderingsprocessen zijn veel massiever dan wetenschap, pers of over-
heden weten. Of erkennen, als ze het al weten.’

‘Ik heb je stukken gelezen. Ze geven me meer hoop dan wat ik bij elkaar 
schraap aan nieuws.’

‘Dat komt omdat je aan de oppervlakte blijft. Die staat bol van geweld, ei-
genbelang, misinformatie, vreemdelingenhaat, vluchtelingen, vastgeroeste 
overtuigingen. Kortom, een hoop geblaat. Als je echter een sociologische 
matrix over alles heenlegt, komen de onderliggende veranderingsprocessen 
tevoorschijn. Fascinerend.’

‘Jij stelt dat positieve veranderingen licht de overhand hebben. Misschien 
heb ik in mijn artikelen te veel over destructieve processen geschreven.’

‘Het grote graaien wordt dan ook steeds groter. Nu zijn ze de kryll al uit de 
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zuidelijke Poolzee aan het wegvissen, zodat de pinguïns verhongeren. Tege-
lijk zie ik als socioloog het belang van reagerende massale burgerbewegingen, 
publiciteit op tv en internet. Het is meteen wereldnieuws, bedoel ik. Onder 
druk van de publieke opinie worden er nieuwe regels gesteld. Bedrijven die 
milieuvijandig werken worden aan de schandpaal genageld en soms geboycot. 
Allemaal veranderingsprocessen die gewone burgers mondiger maken en in-
vloed geven op politieke besluitvorming. Ik zie internet als de grote verbinder.’

‘Ga door? Wat kan je zeggen over culturele vervlakking, entropie?’
‘Nogmaals, aan de oppervlakte, ja. Ik ben nu bezig met een hoofdstuk over 

migratie. In Europa is er bijvoorbeeld een enorme influx van moslims. Eerst 
gastarbeiders uit de Mediterranian rim, dan vluchtelingen van verder weg, Af-
ghanistan, Somalië, Eritrea, Irak, Syrië. De brengen allemaal hun eigen cul-
tuur mee. In de geschiedenis zijn meer voorbeelden van een enorme input aan 
culturele verscheidenheid en creativiteit afkomstig van vluchtelingen. Maar 
wat betekent dat voor de Islam? Alle vrijheden die in het Christelijke noorden 
zijn bevochten, sijpelen door naar de families in de thuislanden. Dat gaat nu 
heel hard, omdat ze dagelijks bellen, mailen en via internet ervaringen uitwis-
selen.’

‘Ik heb je dat eerder horen debiteren, Anton, maar ik heb zo mijn twijfels. 
Volgens mij leidt het mengen van verschillen tot een grauwe brei, entropie. 
Iedereen op de planeet kijkt naar dezelfde dingen op zijn smartphone.’

‘Dan kijk je niet goed. De tools, de apps en soft-ware zijn hetzelfde. Selfies ook. 
Dat vergroot de herkenbaarheid en verkleint de angst voor het vreemde. Je ziet 
bewegingen dat groepen mensen met een gedeelde culturele achtergrond hun 
erfgoed intenser gaan beleven en uitdragen. Showing off.’

‘Je wilt zeggen dat cultureel erfgoed bewuster wordt beleefd?’
‘Exactly.’
‘Ik heb juist de indruk dat er veel verdwijnt.’
‘Het is maar waar en hoe je kijkt. Er verdwijnen zeker dingen, maar er ont-

staan ook nieuwe. Een voorbeeld. Neem nou Rottumeroog. Aan de oostkant 
verdwijnt het ene eiland na het andere in de Eems. Daar kan je op focus-
sen, o wat erg, paal en perk stellen. Letterlijk. Trachten te fixeren, met geweld 
desnoods, zandzuigers, dammenbouwers. Terwijl als je aan de westkant kijkt, 
waar de ene zandplaat na de andere vanzelf opstuift tot nieuwe duinen, er 
voortdurend nieuw land wordt gevormd. Moeiteloos. Go with the flow.’

‘Ik heb me altijd gelaafd aan je onverwoestbare optimisme, Anton. Ik moet 
je echter bekennen dat ik steeds pessimistischer word.’

‘Dat komt gewoon omdat je het antwoord nog niet hebt voor al die lui die 
aan je deur staan te rammelen hoe het nu verder moet.’

‘Hoe heerlijk met het zijn om wetenschapper te zijn.’
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‘Dat is het bijzondere van mijn discipline, Jonathan. Uit alle turbulentie van 
op drift geraakte bevolkingen, globalisering, toerisme, milieuvernietiging en 
miieubehoud, nieuws, internet, historie, oorlogen en vredes, rampspoed en 
positivisme, kunnen wij de onderliggende stromingen, bewegingen, incen-
tives distilleren. We leven in een tijd van ongekende sociologische verande-
ringen, om in mijn vakgebied te blijven. Samenlevingen op micro en macro 
schaal, die eeuwenlang stabiel waren, komen in stroomversnellingen terecht. 
Daarvoor zijn heel andere skills nodig dan vanouds. Dat leid tot dramatische 
machtsverschuivingen. Het ijs is aan het kruien en niets kan het stoppen.’

‘Dank je, mijn vriend. Ik ga kijken hoe het met Margarite gaat. Tot gauw.’
‘Vergeet Emma niet mee te brengen.’
‘Doe ik.’
Margarite was intussen teruggekomen, beladen met tassen. Ze begon met-

een de kleren die ze gekocht had op het bed te leggen. 
‘Heb jij iets kunnen zien aan de mensen die uit de helikopter stapten, of 

Emma daar bij was?’
‘Hm, nee, het was te ver weg.’
‘Misschien kan ik haar bellen.’
Margarite knikte afwezig. ‘Stil even, het lijkt of ik Esther kan voelen.’
Ze nam me zwijgend bij de hand, liet me plaats nemen op het bed met mijn 

rug tegen de muur en nestelde zich dicht tegen me aan, mijn armen om haar 
heen. Zo kon ze veilig in trance gaan. Ze deed het met me en ik voegde me. 
Verbazing alom, tot ik besefte dat we een team waren, ondanks de bevroren 
passie. Het stemde me, voor het eerst in dagen, iets optimistischer.

‘Ik kan er niet veel van maken,’ zei ze na een tijdje. ‘Hm, dat ligt heerlijk zo.’
‘Waarvan niet?’
‘Ik heb de indruk dat Esther in een soort droomtoestand verkeert. Ze heb-

ben iets met haar gedaan, dat kan ze niet benoemen, en dat lijkt niet helemaal 
te lukken.’

‘De inseminatie!’
‘Zou kunnen, maar ze is te vaag om iets duidelijk te beleven.’
‘Houden ze haar gesedeerd?’
‘Ik denk het.’
‘Kunnen we in de geest bij haar op bezoek gaan?’
‘Dat kunnen we proberen. Ik zal haar meteen Reiki geven.’
We zonken allebei in een meditatie. Ik werd even iets gewaar van een soort 

communicatie tussen vrouwen, tussen vrouwenlichamen, toen zeilde ik hele-
maal af naar het niets.

‘Haar lichaam probeert de bevruchte eicel af te stoten,’ zei Margarite. Ik 
kwam langzaam terug in het waakbewustzijn. ‘Maar medicatie verhindert dat.’
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‘Laat,’ mompelde ik. ‘Ze moet die baby krijgen om vrij te worden.’
Margarite draaide zich half om teneinde me aan te kunnen kijken. ‘Dat is 

een mannenmanier om ernaar te kijken. Je gaat daarmee voorbij aan de baby 
zelf.’

‘Hoe zie jij het dan?’
‘Esther’s geest is vrijwel uitgeschakeld. Haar lichaam communiceert daar-

door direct met het mijne, zonder de filter van ratio of wat dan ook.’
‘En jouw ratio vertaalt wat jouw lichaam ontvangt?’
‘Precies.’
‘Wat is de boodschap?’
Margarite was met een antwoord bezig, ik zag haar fronsen, afwegen...
‘Ik moet denken aan een hond met pasgeboren pups. Een natuurlijke hond 

die haar eigen gang kan gaan. Het is bekend dat hondenmoeders sommige 
pasgeborenen doodbijten. Die zijn dan niet goed. Esther’s lichaam heeft die 
kennis ook: er deugt iets niet aan de zygote. Het is nu nog geen embryo, weet 
je, het is geen ivf zwangerschap.’

‘Wat kunnen we doen?’
‘Ik heb het gevoel dat de zygote uitgedreven moet worden.’
‘Is dat niet het gevoel van het lichaam van Esther?’
‘Er is meer...’ Ze stond op, grabbelde haar mobiel tevoorschijn en toetste een 

nummer. ‘Ik kan dit niet alleen,’ mompelde ze.
Er ontspon zich een lang gesprek in het Zwitsers-Duits. Intussen probeerde 

ik mijn afstemming met Esther te handhaven. Zou ik ook gewaar kunnen 
worden waarom haar lichaam de baby niet wilde? Had het te maken met de 
donor, die waarschijnlijk haar vader was? Was haar vader misschien een psy-
chopaat? Zijn gedrag wees wel in die richting. Wie dwong er nu zijn dochter 
postuum zwanger van hem te worden? Kijk, daar zat ik op het goede spoor. 
Even verder kijken dan je neus lang is, Fonckie! Die hele erfenis hing van mis-
daad en psychopathie aan elkaar.

Mijn steeds zwartgalliger wordende gedachten werden onderbroken door 
Margarite. ‘Luister, er worden nu vanuit Zwitserland een paar begaafde vrou-
wen telefonisch opgetrommeld om ons te helpen met Esther. Over een half 
uur ongeveer gaan we proberen Esther te bereiken en de medicatie in haar 
lijf onschadelijk te maken. Dat zal moeilijk zijn, want volgens de vrouw die 
ik gebeld heb ligt ze aan een infuus. Ze kan heel nauwkeurig op afstand zien. 
Als ze een focus heeft. Ik heb haar een foto overgeseind van het huis met de 
helikopter.’

‘Doe ik ook mee?’
‘Zeker. Wij twee fungeren als een soort relais station vanwege onze liefde voor 

Esther. Dat is een hele sterke verbinding. Het enige is dat we die band openstel-
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len voor anderen om Esther te kunnen bereiken op astraal niveau. Dat vereist 
een onvoorwaardelijk vertrouwen. Kan je dat opbrengen?’

‘Nee,’ zei ik zonder enige aarzeling. ‘Het enige dat ik kan toezeggen is dat ik 
niet tegen zal werken.’

Haar lichaam verstrakte. Het was subtiel, maar mijn perceptie was ook subtiel.
‘Luister, kan je die foto op je laptop zetten? Het helpt te focussen.’
Ik schakelde de sluimerstand uit, Margarite verzond de foto.
‘Goed. Nu plassen en drinken, we mogen ons niet laten storen door licha-

melijke ongemakken.’
‘Wat gaan jullie... wij eigenlijk precies doen?’
‘Het autonome bewustzijn van Esther’s lichaam versterken en haar im-

muunsysteem oppimpen om de medicatie die ze krijgt te neutraliseren. Het 
lichaam kan dan de zygote afstoten.’

‘Is dat wel in orde?’
‘Hoe bedoel je? Het is in feite de vrucht van een gewelddadige ingreep, een 

verkrachting eigenlijk, met zaad van een psychopaat die ook nog haar vader 
is. Kan er iets meer verkeerd zijn?’

Ik begon me steeds ongemakkelijker te voelen. Ik was als enige man betrok-
ken bij de beslissing van verschillende vrouwen om Esther’s zwangerschap af 
te breken. Op grond van signalen van haar lichaam. Haar geest stond buiten 
spel, leek het wel. 

Was dit wel goed?
De vrouwen waren zo zeker van hun zaak. Ruthless, bijna. Dit kind mocht 

niet  ter wereld komen. Wat nou als het een functie had die wij niet zagen? Het 
joch zou opgevoed moeten worden om het megakapitaal van de Blausteins te 
beheren, dat ik schatte op meer dan 200 miljard dollar. Het kon ook wel 1000 
miljard zijn. Misschien zou de invloed van mama Esther de jongen tot een 
soort tijdbom maken, een mol, die geleidelijk de greep van de zeven families 
op het wereldgebeuren zou kunnen ondermijnen. Aan de andere kant kon het 
een gewetenloze psychopaat worden, die de boel alleen maar erger zou ma-
ken. Wie zou het zeggen? Wie durfde voor God te spelen? En wat zou het voor 
Esther zelf betekenen? Waarschijnlijk zou ze het voor een tweede keer moeten 
ondergaan, net zolang tot er een baby geboren werd.

Op dat punt gekomen viel er een besluit. Ik vertelde Margarite van mijn 
bedenkingen.

‘Ik kan er in meegaan dat...’ Margarite stond bruusk op en begon te ijsberen. 
‘Jij zegt dat we niet voor een ander kunnen beslissen. Daar ben ik het mee 
eens, in zoverre, dat die ander nu wel wilsonbekwaam wordt gehouden!’

‘Dáár moeten we dan iets aan doen.’
‘Wat heb je in gedachten?’
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‘Ik haal haar uit dat huis.’
Ze keek me ongelovig aan. ‘Er loopt wel een man met een geweer rond, 

Jonathan. Plus nog drie of vier anderen, personeel misschien. Denk je het 
daartegen te kunnen opnemen? Hoe wil je binnenkomen?’

Ik legde mijn plan uit.
‘Dan nog, Jonathan. Hoe wil je een bewusteloze vrouw...’
‘Daar zouden jullie op kunnen focussen. Dat de sedatie haar bewustzijn, 

haar wil niet meer platlegt. Dat ze haar ledematen kan bewegen, lopen.’
‘Tja, als je het zo ziet...’
Ik zag het zo en zo ging ik het doen. Weloverwogen, zoals het een goede 

jager betaamt. Het voelde als een bevrijding. Zelfs als ik Esther niet mee zou 
kunnen krijgen, waar ik overigens het volste vertrouwen in had, zou ik me 
met deze actie in ieder geval zelf vrij maken.

Margarite merkte de verandering in me op en hield zich verder stil.
We laadden onze bagage in de auto, betaalden het motel en reden in de 

vallende schemering door de Main Street langs het bureau van de sheriff. Er 
brandde licht en we waren er bijna zeker van dat hij ons zag vertrekken.

Voorbij de eerste bocht stopte Margarite en liet me eruit.
‘Succes. Ik houd je in het oog vanaf het uitkijkpunt.’
Ik bromde wat en liep opgelucht terug langs de weg. Free at last!
Het was maar even naar de inrit van de jachthaven.
Adrenaline gierde door mijn lijf. 
Het toegangshek was natuurlijk op slot. Nu de afrastering volgen, meestal 

was er wel ergens een plek waar het gaas los zat. Er was nog genoeg licht 
om mijn zaklamp niet te hoeven gebruiken. Inderdaad. Ik kroop door het gat 
en keek om me heen. Er was een steiger met roeiboten. Bij nadere inspectie 
bleken ze allemaal aan een ketting met een hangslot te liggen. Er moest iets 
anders zijn...

Mijn blik viel op een rijtje omgekeerde kano’s, canadezen, op een soort 
droogrek. Een kanoclub. Peddels stonden in een rek.

Het lukte me om zonder veel lawaai een kano in het water te slepen. Twee 
peddels, voor als er eentje kwijt zou raken. Ik had vroeger wel in een canadees 
de Ardèche en de Tarn bevaren. Zo’n rustig meer zou hopelijk weinig proble-
men opleveren. Het was alleen een heel eind naar het huis. Met de aanwezige 
kussentjes onder mijn knieën moest het vol te houden zijn. Mijn gespreide 
knieën hielden de kano volledig in balans. 

Alles viel op zijn plaats. Gaandeweg overkwam me een soort trance en ver-
liet het gevoel van haast me. Ik voelde me een indiaan, deel uitmakend van het 
landschap, het lichte water. Lucht ging in en uit mijn longen, bloed stroomde, 
spieren trokken samen en ontspanden in een langzame cadans, via de peddel 
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liet het water zich voelen, vloeibaar en toch solide weerstand biedend. Glij-
dend over de scheiding van water en lucht bediende ik een ruimtevaartuig 
tussen dimensies. Een lach borrelde op, een lach van puur geluk te bestaan.

Opeens was de steiger vlakbij. De helikopter dreef er naast. Een aantal ramen 
van het huis waren geel verlicht, de geur van houtvuur.

Met stijve benen stapte ik in een overhangend bosje uit en trok de kano op 
het droge. Mijn hogere staat van bewustzijn maakte dat al mijn bewegingen 
steels en zonder geluid waren. De stijfheid week uit mijn benen.

Er had zich geen enkele keer een hond vertoond, hopelijk waren die er niet. 
Bewegingsmelders waren er waarschijnlijk wel. Met de verrekijker waren er 
twee aan de gevel te zien. In de bosjes bleef ik onzichtbaar. Het huis leek niet 
overmatig beveiligd te zijn, misschien was het ‘t eenvoudigst om door de keu-
kendeur naar binnen te gaan. Op dat punt met mijn gedachten verliet alle 
moed me. 

Het ging voorbij. Waar was ik bang voor? Ontdekt te worden. Was dat erg? 
Jammer, hopelijk niet dodelijk. De angst kwam op en ging weer, mij meer alert 
achterlatend dan ervoor. Het was een goede waarschuwing tegen overmoed.

Bij het licht dat uit de ramen kierde, er hingen jaloezieën voor, sloop ik 
onder dekking van het struikgewas in een boog rond het huis naar de achter-
kant. Zoals verwacht was daar een uitbouw, waarin kennelijk een bijkeuken 
ondergebracht was. Met het hart hoog in mijn keel wandelde ik openlijk naar 
de achterdeur. Mijn hart sloeg over toen een buitenlicht aanfloepte. Er stond 
een krat met groenten. In een opwelling pakte ik hem op en klopte op de deur. 
Het bovenstuk was van glas en er was binnen een kier licht te zien waar een 
deur niet helemaal gesloten was. Geen reactie. De deur was op slot. Weer een 
hunch. De krat ondersteunend met een knie grabbelde ik met een hand langs 
de bovenkant van het kozijn. Geen sleutel. Er hing een thermometer... jawel, 
erachter hing een gewone sleutel aan een touwtje. Sommige Amerikanen wa-
ren niet zo verschillend van Hollanders. 

Binnen hield ik de krat als excuus voor me uit en opende de los staande deur 
met mijn voet. Een mooie, ouderwetse keuken met een enorm fornuis, een 
zware houten tafel in het midden en houten kasten met glazen deuren, volge-
stouwd met alles wat je in een keuken mag verwachten. Er kwam iemand aan.

De binnendeur ging open en een vrouw met een schort voor en een stok 
kwam binnen. De plaatselijke kleding uit de general store maakte mijn ver-
schijning volledig local.

‘Your veggies, ma’am.’
‘Oh, thank you, put them on the table, please. I’ll look after them later. Has 

Herb sent you?’



343

‘No Ma’am. But nobody answered when I called.’
‘It’s okay. What’s your name? I don’t recall you.’
‘John, Ma’am. John Carpenter.’
‘Don’t know any Carpenters around here.’ 
Dat had ik inderdaad tevoren gecheckt.
Ze ging naar het fornuis en haalde er een stomende ketel vanaf. ‘Coffee?’
Ze maakte koffie in een grote mok. ‘New in town?’
‘Yes Ma’am. Divorced, wife kept the house and the kids.’
Dat was volledig volgens de waarheid.
‘Oh, that’s too bad. You had a quarrel?’
‘No, we just grew apart and disagreed on almost everything.’
‘Oh, that’s all your business. Forgive me if I’m prying, but you know, women 

just like stories.’
‘It’s allright, Ma’am.’
Ik was binnen en zat in de keuken veel te sterke koffie te drinken. Hoe ver-

der? 
Aan een bord naast de binnendeur klingelde een belletje. Er hingen acht 

belletjes, met bordjes eronder: Dining Room, Salon, Library en zo door. Het 
belletje dat bewogen had was van Masters Bedroom. Ze werden bediend met 
touwtjes! Dit huis was niet veranderd sinds het eind van de negentiende eeuw, 
leek wel.

‘I am sorry, I have to wait on Miss Esther. Just finish your coffee. Wait, I’ll 
give you a piece of applepie with it.’

Verbaasd nam ik een hap van de taartpunt. Dus daar lag Esther! Een warm 
gevoel gloeide door me heen. Zo dichtbij die wondervrouw... ik raakte bijna 
van de kaart. Nu snel wezen. Ik graaide een blad van een plank, zette er een 
vaas met bloemen op en ging de huishoudster achterna, die met haar manke 
been hopelijk niet zo snel was. Er was een bediendentrap net achter de deur, 
die ik zo geluidloos mogelijk met twee treden tegelijk op snelde. Een brede 
gang, glanzende roodhouten vloer, aan beide einden een raam, donkerhouten 
deuren, enkele eenvoudige glazen kroonluchters met geel gloeiende lampen. 
Bij een deur stond de huishoudster. Ze klopte, het leek voor de tweede keer. 
De deur ging op een kier open en ze wrong zich bijna naar binnen. Er was ze-
ker iemand bij Esther. Als ze naar de keuken terugging moest het lijken dat ik 
vertrokken was. Ik ging naar beneden, spoelde de koffie weg. Nu leek het net 
of ik was vertrokken. Weer naar boven. Nu een lege kamer vinden. Die direct 
naast de trap kwam me het gunstigst voor. Omzichtig gluurde ik naar binnen. 
Bingo. Onbewoond. Afgehaald bed. Koud: de radiator dicht.

Geen idee hoeveel tijd ik had. Als die Herb terug zou komen en van de huis-
houdster hoorde over een onbekende man...
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De gangvloer kraakte; de manke vrouw daalde de trap af. Ze zou straks wel 
iets komen brengen. Wat was nu het beste om te doen? Nog geen tien passen 
scheidden me van Esther...

De huishoudster kwam even later weer boven en niet veel later weer voorbij 
naar beneden. Met mijn oor op het sleutelgat luisterde ik naar het huis. Een 
deur ging open, voetstappen op de gang, weer een deur open die met een klik 
in het slot viel. Toilet? Het leek erop dat degene die de wacht hield bij Esther 
even weg was gegaan. Gedreven door verlangen en bezorgdheid liep ik kalm 
maar snel naar Esther kamer en opende de deur. Gedempt licht, een vage geur 
van ontsmettingsmiddelen en mint. Ik glipte door de deur, het gebons van 
mijn hart moest op de gang te horen zijn. Aan een zijde stond een hospitaal-
bed met iemand erin. Waar kon ik me verstoppen, dat was nu even urgenter. 

Er was een grote garderobekast. Een snelle blik vergewiste me ervan dat tus-
sen haar jurken ruimte genoeg was. 

Ik knielde bij het bed en streelde haar voorhoofd en wangen.
Ze opende haar ogen, zag me en glimlachte. ‘Ik wist dat je me zou komen 

halen,’ fluisterde ze. ‘Straks, als het licht uit is.’ Ze sloot haar ogen weer. Ik 
kuste haar voorhoofd en maakte het me gemakkelijk tussen haar verzameling 
jurken.

Even later ging de deur open en dicht, iemand scharrelde rond in de kamer 
en vertrok weer. Het licht was uit, op een nachtlampje na.

Als eerste moest het infuus afgekoppeld worden. Druppelaar dicht, slangetje 
van de naald af, dopje erop.

‘Kan je staan?’
Met enige moeite kwam Esther in een zittende houding op de rand van het 

bed. Ik hielp haar de nachtpon uittrekken. Een golf van begeerte vlamde door 
me heen toen ze zonder iets aan in mijn armen ging staan. Het volgende mo-
ment was ik een slipje omhoog aan het sjorren. Ze wees de rok aan die ze 
wilde dragen. Nu bh, shirtje, sweater, sokjes, sneakers. Ik had haar nog nooit 
in zulke gewone kleding gezien.

‘Waar is Emma?’
Ze fronste haar voorhoofd. ‘Niet hier.’
‘Was ze niet mee met de helikopter?’
‘Nee, dat weet ik zeker.’
Dat was verontrustend. Anton had ook niets van haar vernomen.
‘Kan je je iets herinneren?’
Ze keek me bezorgd aan. ‘Ik heb helemaal niet meer aan haar gedacht...’
‘Toe, probeer het, iets...’
‘Ze... ze ging iets zoeken... Wacht, we waren in Boston en ze ging naar de 

universiteitsbibliotheek...’ Haar stem stierf weg.
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Ze schudde haar hoofd. ‘Dat was het laatste, geloof ik.’
Geschokt: ‘Jullie weten ook niet waar ze is?’
‘Misschien is ze terug in Californië.’
Opgelucht: ‘Ja, ze is een verstandig meisje. Ik hoop dat de lui die mij te pak-

ken hebben genomen haar op het vliegtuig hebben gezet.’
‘Ik laat Margarite wel bellen. Dat durfden we niet omdat we dachten dat ze 

hier was en haar telefoon was afgepakt.’
‘Ja, die weet haar vast wel op te sporen. Wat gaan wij doen?
‘We gaan weg, door de keuken.’
‘Is Mildred daar niet bezig? Waar is Herb?’ Haar stem klonk al vaster.
‘Mildred zal het niet gek vinden als je door de keuken loopt. Zeg maar dat 

je een stuk taart uit de kelder wilt. Herb is ergens heen. We moeten weg zijn 
voordat hij terugkomt. Er ligt een kano bij het meer.’

Ze was zo slap als een ledenpop, maar met mijn steun wisten we over de 
gang naar de trap te sluipen. Esther vocht om de verdoving te overwinnen. Bij 
elke trede naar beneden ging het ietsje beter.

De keuken was verlicht, maar er was niemand. De groentenkrat was leeg. 
De achterdeur was op slot, de sleutel hing ernaast. 

Buiten floepte het licht aan. Met mijn arm om haar middel kon ze me bij-
houden. Ik schoof de kano half in het water, hielp haar instappen, duwde ver-
der tot hij dreef en stapte voorzichtig in. Esther had al een peddel gepakt om 
het ding in balans te houden.

‘Oef, wat ben ik slap,’ kreunde ze en legde de peddel neer. ‘Het gaat niet.’
Het was een beetje gaan waaien. De tegenwind en de golfjes maakten de 

voortgang behoorlijk zwaar. Het gemak van de ‘ontvoering’ hoefde niet te be-
tekenen dat de rest ook zo makkelijk zou gaan. Esther wierp af en toe een blik 
achterom of bij het huis iets in beweging kwam.

Mijn armen begonnen van Lodi te worden en we waren pas halverwege. Dat 
lukte nooit zo. Esther probeerde af en toe te helpen, maar na een paar slagen 
kon ze de peddel nauwelijks nog vasthouden.

Misschien kon Margarite iets bedenken om ons tegemoet te komen. Ze had 
voor zichzelf ook een verrekijker gekocht en zou me voortdurend in het oog 
houden.

Ik belde haar.
‘Ik heb Esther bij me in de kano...’
‘Proficiat! Ik heb jullie gezien. Waar is Emma?’
‘Die was niet mee in de heli.’
‘Ik bel haar wel. Als je niets hoort is ze oké.’
‘Fijn. Kan je iets bedenken om ons op te halen? We hebben tegenwind en 

mijn armen doen het niet meer.’
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‘Ik weet niet. Ik ga in de jachthaven kijken of ik een motorboot kan vinden 
die niet op slot is. Dat kan wel even duren.’

‘Oké, wees voorzichtig.’
Een tijdje was er niets anders te horen dan golfjes tegen de kano.
Een plotselinge lichtschijn over het water.
‘Ze hebben denk ik ontdekt dat ik er niet meer ben,’ zei Esther.
Achter ons baadde het huis in het licht.
‘Herb heeft waarschijnlijk de helikopterpiloot weggebracht, maar hij heeft 

zelf ook een brevet. Hij kan ons gaan zoeken.’
‘Is die chopper van jou?
‘Nee, gehuurd, denk ik.’
De wind begon aan te wakkeren. We dreven terug naar het huis. Om althans 

enige afstand te houden deed ik af en toe een paar slagen, afgewisseld met 
een paar tellen rust. Het hielp ook om de verzuring in mijn armspieren op te 
lossen. 

‘Ze zoeken waarschijnlijk eerst in het bos en op de weg. Ik heb overal sleu-
tels van.’ Ze hield haar tasje omhoog.

Haar bewering werd gelogenstraft toen de lichten van de helikopter aangin-
gen en over het water het geluid van de startende motor klonk.

Mijn armen waren niet in staat de afstand tot de steiger te vergroten. Een 
gevoel van aanvaarding maakte het me makkelijker. Als het niet zo moest, zou 
er wel een andere oplossing komen.

Toen de motor op temperatuur was steeg de helikopter op en begon met 
felle schijnwerpers het water af te zoeken. Van de kant van de jachthaven was 
geen beweging te bespeuren, dus daar zou de redding niet vandaan komen. 
Niet op tijd althans: we zaten opeens in het volle licht.

De helikopter landde vlakbij op het water. Een versterkte stem gebood ons 
dichterbij te komen.

‘Ben jij dat, Herb?’ riep Esther. Ze zwaaide, het geluid van de motor over-
stemde haar uitroep. De motor werd afgezet, alleen de wieken suisden nog 
een tijdje door.

‘Herb weet wat voor hekel ik aan dat lawaai heb,’ verklaarde ze met een 
grijns. ‘Herb, ben jij dat?’ riep ze nog eens toen het stil was.

Na een korte aarzeling klonk Herbs stem, zonder luidspreker: ‘Jawel, me-
vrouw. Is alles goed met u?’

‘Naar omstandigheden wel, Herb. Ik heb een vraag voor je. Voor wie werk 
je eigenlijk, Herb?’

Het bleef stil. Toen: ‘Voor u, mevrouw.’
‘Als ik je nu zou vragen om ons naar de jachthaven te brengen, zou je dat 

dan doen?’
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Weer een aarzeling. ‘Die is gesloten, mevrouw.’
‘Je weet dat ik daar een sleutel van heb, Herb.’
‘Ja mevrouw.’
‘Heb jij opdracht mij kost wat kost in het huis te houden?’
Geen antwoord. Dat was ook een antwoord.
‘Herb?’
‘U mag u niet bewegen, van de dokter, om de baby niet te verliezen.’
Esther lachte. ‘Ik ben heel voorzichtig, Herb, ik wil deze baby graag gezond 

en wel ter wereld brengen. Ik lig in de kano en mijn vriend doet al het werk. 
Hij is alleen nu een beetje moe door de tegenwind.’

‘Hij mag met u meekomen, mevrouw, als u dat wilt. Het is verstandig om 
met me mee te komen naar uw huis.’

‘Herb, het is mijn huis niet meer. Het is bezet door mensen die ik niet ken, 
niet heb uitgenodigd en die me gedrogeerd houden. Dat is niet gezond, Herb, 
niet voor mij en niet voor de baby.’

‘Dat kan ik niet beoordelen, mevrouw. De verpleegkundigen zijn door de 
dokter geïnstrueerd.’

‘Herb, wil je voor mij blijven werken?’
‘Zeker, mevrouw.’
‘En Mildred?’ Tegen mij, fluisterend: ‘Zijn vrouw.’
‘Graag, mevrouw.’
‘Dan heb ik nu twee opdrachten voor je. Mijn boezemvriendin wacht bij de 

jachthaven op me. Ik wil dat je haar eerst ophaalt. Leg maar uit wat er aan de 
hand is. Dan kom je hier weer terug en pikt ons op. De kano drijft vanzelf naar 
de oever. Als je ons thuis hebt afgezet, breng je de vreemdelingen weg, naar 
waar ze vandaan komen, of naar de luchthaven, wat ze willen. Kom terug met 
de helikopter. Tank hem vol, als je kan. Nu de tweede opdracht: bel Mildred 
en zeg haar dat ze een uitgebreide warme maaltijd voor drie personen maakt. 
Graag met schorsenerensoep, die is zo lekker van haar. Heb je dat?’

‘Ik bel haar meteen, mevrouw. Kunt u uw vriendin vertellen dat ik haar kom 
ophalen?’

‘Ik bel haar meteen, Herb,’ antwoordde ik.
Terwijl ik Margarite het verhaal deed steeg de heli op en koerste naar de 

jachthaven.
‘Wil je echt die baby voldragen?’
Esther greep me bij de pols. ‘Ik wil dat iedereen denkt dat ik het doe, Jo-

nathan. Maar het embryo zit al een kwartier in mijn slipje. Niemand mag dat 
weten. Ik wil jouw kind daarvoor in de plaats, Jonathan. Iedereen zal denken 
dat ik aan de opdracht heb voldaan. Help me nu met het bloed, dat mogen ze 
niet zien.’
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Geschokt, maar gedwee, spoelde ik het slipje uit in het meer en hielp Esther 
zich schoon te maken. Dus daarom had ze haar rok zo raar zitten. Ik trok mijn 
jeans uit en gaf haar mijn onderbroek.

‘Mmm, lekker warm,’ knorde ze.
‘Kijk,’ zei ze toen ze makkelijk in mijn armen rustte, ‘ik voldoe zo aan de 

voorwaarden. Niemand weet – officieel – van wie het zaad is. Niemand zal 
straks weten dat het eigenlijk ons kind is. Alleen als ze een dna test doen tus-
sen de baby en het zaad van de donor, zullen ze het merken. Ik gok erop dat 
niemand daar lastig over zal doen. Er rust een behoorlijk taboe op vaders die 
hun dochters zwanger maken.’

‘Je bent buitengewoon slim.’
‘Dank je. Hoor, ze komen eraan.’
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18  Terug naar Amsterdam

Het diner, want de brave Mildred had erg haar best gedaan, werd genoten 
in de eetzaal die uitkeek op het meer. Toen bleek dat Herb de kant van zijn 
mevrouw had gekozen, hadden de twee verpleegkundigen weinig anders te 
kiezen dan zich weg te laten brengen met de heli.

Esther vertelde hoe ze in het zomerhuisje waren overvallen door een man 
en een verpleegster. Emma en zij kregen onverwachts een injectie, waardoor 
ze gewillig alles met zich lieten doen. 

‘Dat heeft dan bij Emma niet goed gewerkt. Ze heeft nog in het toilet “Esther 
baby” kunnen schrijven. Met bloed.’

Esther zag er aangedaan uit. ‘Wat een volhouder, die meid,’ mompelde ze. ‘Ik 
was nergens meer toe in staat.’

Margarite vertelde dat Emma te horen had gekregen dat Esther plotseling 
verhinderd was en dat ze in Boston op een vliegtuig naar Californië was gezet. 
Ze was verbaasd te horen dat wij in Vermont waren, in een buitenhuis van 
Esther. Ze had op haar faculteit heel wat te doen en zou op nader bericht van 
ons wachten. Ze was waarschijnlijk zo geschrokken door de ontvoering dat ze 
het liefst een heel continent tussen haar en het gedoe rond Esther hield.

‘Had je dat al die tijd in gedachten?’ vroeg Margarite me bij het dessert.
‘Wat bedoel je?’
‘Dat Esther jouw kind gaat krijgen in plaats van haar vaders.’ 
Haar venijn ging glad langs me heen. Voordat er een antwoord bij me op-

kwam reageerde Esther: ‘Dat was mijn idee, Mar.’ Ze legde haar hand op die 
van Margarite. ‘Ik kreeg het idee in de kano, toen ik kramp in mijn baarmoe-
der kreeg en bloed voelde vloeien.’

‘Ik wist alleen dat we de zygote met rust moesten laten,’ zei ik peinzend. ‘Hij 
had nog een rol te vervullen.’ Ik was er op dat moment helemaal niet zeker van 
dat ik een kind bij Esther wilde verwekken. Dat had zij bedacht, niet ik. Zon-
der mij eerst te raadplegen. Dat zat me misschien nog wel het meeste dwars: 
mensen die mij inschaalden voor een bepaalde taak zonder dat aan mij te vra-
gen. Dat had de Davos Kring gedaan, net zo goed als de bankiers, of wat dat 
betreft de krant. Vandamme dan. Margarite veronderstelde zelfs dat het mijn 
idee was om bij Esther een kindje te maken. Eigenlijk stond de hele situatie me 
zo tegen dat ik net zo lief naar huis ging. Alleen.

Ik trok me na het ingelaste diner met een kop koffie en mijn laptop terug in 
de bibliotheek. De dames waren met Mildred in de keuken bezig. Wat was er 
toch aan de hand? Eerst heb ik alle vertrouwen in de vrouwelijke intuïtie, in 
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de kracht die die powervrouwen tentoon spreiden. Was dat blinde vertrouwen 
wel terecht? Het was niet uit naïviteit, dat kon ik met een gerust hart beweren. 
Onwetendheid? Meestal kwam het daar op neer. Analyseren, Fonck!

Margarite vertoonde het meeste vertrouwen in zichzelf. Ze had haar gave, 
die duidelijke signalen gaf, ze was ingebed in het morfische veld van de Davos 
Kring. Van haar persoonlijke geschiedenis was me eigenlijk niets bekend. 

Patriarchaal en matriarchaal, wat is daar het verschil tussen? Ik was werke-
lijk afgeknapt op de volstrekte overtuiging van Margarite dat die zygote uitge-
dreven moest worden. Powervrouwen waren blijkbaar net zo vatbaar voor de 
arrogantie van ‘het gelijk hebben’ als powermannen. Geërgerd smakte ik de 
laptop dicht. Hoe kon ik nou zo werken?

Er was meer met Margarite aan de hand. Als mijn guardian angel was ze 
voortdurend alert geweest op gevaar voor haar protegé, mij. Maar toen ze me 
met een glas wijn neerplantte bij de tafel met: ‘rust maar even uit’, had ze blijk-
baar geen enkele sjoege hoe het met mij gesteld was. Er was geen gevaar van 
buitenaf, dus was ze ‘vrij’. Niemand van de aanwezigen had het aangevoeld. 
Niemand! Wat was hun paranormaliteit dan eigenlijk waard, hè? Als ze mede-
mensen niet eens konden invoelen of navoelen.

Ik werd steeds kwaaier.
Met moeite dwong ik me om objectief te zijn bij het onder de loep nemen 

van Esther. Zij was dubbel, wist het en had me er meermalen voor gewaar-
schuwd. Ze had ‘haar spel gespeeld’ en ervoor gewaakt dat het mij geen schade 
zou doen. Daarin was ze geslaagd. Het contrast met Margarite was groot: Es-
ther twijfelde aan alles en handelde toch. Misschien wel met de moed der 
wanhoop, ten diepste.

En nu rekende ze op mij, om toch het kind te krijgen dat ze zo graag wilde, 
alleen niet van haar vader. Van mij.

Als ik weigerde zouden ze haar na een tijdje opnieuw te pakken nemen, met 
meer geweld waarschijnlijk. Een zwangerschap zou haar vrijwaren. Dat was ik 
aan haar verplicht. Maar wilde ik het ook? Ik werd er wel hitsig van, terugden-
kend aan vanmiddag, toen ik haar aangekleed had. Maar er zat nog van alles 
in de weg. Zoveel dat het me bij de keel greep en het ademen zwaar maakte.

Een gerucht bij de deur. Ik draaide me om. Esther.
‘Is het goed als Herb de haard aanmaakt?’
‘Lijkt me knus.’
Ze verdween door de deur en haar plaats werd ingenomen door Herb met 

een mand brandhout. Een beetje schuldbewust kwam hij binnen en knielde 
bij de schouw van grote natuurstenen keien. Zijn gemoedstoestand straalde 
van hem af, complex als die was. Veel schuldgevoel, maar ook een gerust hart 
dat alles was goedgekomen. Hij moest eens weten hoe Esther was ontsnapt!
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Toen het vuur brandde ging hij weg. Ik nam plaats op de brede leren bank 
tegenover het vuur. Heel stereotiep lag er een berenhuid op de gewreven don-
kerhouten vloer voor de haard.

Even later verscheen Esther weer in de deuropening. Ze droeg een blad met 
een geopende fles wijn, glazen en schaaltjes.

Ze struikelde bijna toen ik tegen haar lachte, zette gauw het blad op een 
tafeltje en liet zich over me heen vallen, gierend van het huilen. Het verdriet 
welde onstuitbaar op uit haar diepste wezen. Het was haar innerlijk kind dat 
zich naar buiten worstelde, door alle stoere lagen heen die er omheen waren 
gemetseld. 

Haar verdriet riep het mijne op. 
Daar barstte mijn eigen pijn los, vanaf mijn kleutertijd. Mijn onbegrip hoe 

de wereld in elkaar zat, hoe mensen zich anders voordeden dan ze waren. Ik 
kon de snikkende vrouw op mijn lijf koesteren als was het mijzelf. Mijn geest 
maakte grote reizen in ruimte en tijd.

Esther bedaarde en lag een tijdje bewegingloos op me.
‘Ik voel dat je niet van mij bent,’ fluisterde ze opeens. 
Na mijn eerste schrik liet mijn geest via mijn lichaam weten dat het inder-

daad zo was.
Bijna onhoorbaar: ‘Jonathan, wil je me een kind schenken?’
Even later: ‘Ik heb het nodig en jij bent de enige van wie...’
‘Dat weet ik, lieve Esther,’ sprak mijn schorre stem. Niet mijn hele wezen 

was het er mee eens, maar toch... ‘Het is goed. Ik begrijp het...’
‘Het is niet alleen om vrij te worden, Jonathan.’ Ze had mijn gedachten ge-

raden en weerstand gevoeld. ‘Al vanaf het diner in het kasteel wil ik graag een 
kind van je. Eigenlijk twee. Jij hebt iets in je dat ik voort wil brengen... ach ik 
weet niet, ik zit... lig te bazelen geloof ik.’

‘Nee, ga door, het klopt.’
‘Jonathan, ik weet dat je morgen weg zult gaan, terug naar je zomerhuis aan 

de zee. Wil je me nu... zwanger maken? Toe?’
‘Nu? Hoe kan dat? Vanmiddag heb je...’
‘Ik weet het ook niet. Margarite zei dat mijn lichaam de touwtjes in eigen 

handen heeft genomen. Mijn hormoonhuishouding is een zooitje, maar ze 
heeft een uur geleden een eisprong bij me waargenomen.’

‘Dus daarom is die zygote uitgedreven! Om plaats te maken’.
‘Dat moet haast wel.’
Er was met geen mogelijkheid onderuit te komen.
‘Moet het weer een jongen worden?’ 
‘Hoezo? Kan je dat dan bepalen?’
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‘Het lijkt erop. Eveline, mijn ex, wilde perse jongens. Dat is gelukt.’
‘Hoe dan?’
‘Mannelijke zaadcellen schijnen korter te leven dan vrouwelijke, maar zijn 

wel sneller. Als je ze een voorsprong geeft...’
‘Hoe dan?’ Het gesprekje maakte haar lacherig. Een hele verbetering met 

daarnet.
‘Zo ver mogelijk inbrengen...’
‘Jonathan! Houd me niet voor de gek, hè?’
‘Ik heb het ook maar van Eveline. Echt, op z’n hondjes kom ik dieper in je...’
Ze gleed van me af en ging op haar knieën naast de bank zitten. ‘Toe dan.’ 

Het was een smeekbede en tegelijk een hitsige uitdaging.
Zou het echt helpen? Esther’s lichaam op het mijne had al enig voorberei-

dend werk verricht. Hoewel er nog van alles in mijn hoofd was dat probeerde 
te protesteren, had mijn lichaam al een besluit genomen.

Het moment kreeg iets plechtigs. Met langzame gebaren streelden mijn 
handen haar lichaam, onderwijl kleding voor zich uit schuivend. Ze huiverde 
toen mijn handen haar blote vel raakten. Met vlugge bewegingen waren ook 
mijn kleren vergeten historie. 

Dit was anders dan de andere keren. Het ging nu om een bevruchting, dat 
was heilig. Voor het eerst besefte ik dat mijn verlengstuk diep in het lichaam 
van een vrouw, mijn vrouw, gleed om daar iets te deponeren dat nieuw leven 
voortbracht. Zij was vragend en ik was biedend. 

Het zaad werd voelbaar uit me gezogen toen ze tegelijk met mij een diep 
orgasme kreeg. Haar schede kneep om mijn verslappende lid en drukte het 
naar buiten.

Esther draaide zich om, ze huilde een beetje en wilde dat ik op haar kwam 
liggen. Op het berenvel tussen haar opgetrokken benen. Om op het moment 
van de versmelting in lichaam en geest samen te zijn. 

Het stemde me treurig, want dit voelde ook als een afscheid. Er was iets 
fundamenteels bij me geknapt, daar in die kapel in Davos. Er was maar één 
manier om de gebroken delen te helen: een speurtocht naar mijn werkelijke 
zelf, mijn eigen, zelfbewuste lichaam-en-ziel bestaan. Dat inzicht had de ka-
notocht op het meer gebracht. De Indianen noemden het een Vision Quest. 
Rijkelijk laat voor een grown-up, maar nooit te laat.

‘Wil je vannacht bij me blijven slapen?’ fluisterde Esther, die haar benen had 
neergelegd. Had de versmelting al plaatsgevonden? 

Het kwam erop neer dat Margarite aan de andere kant tegen haar aankroop. 
Het was goed dat Esther op dit moment beschermd werd.

Mijn onrust dreef me de volgende ochtend vroeg uit bed. In de keuken liet 
ik me door Mildred tracteren op een Amerikaans ontbijt. 
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Terwijl Herb mijn bagage in de helikopter laadde, nam ik in de slaapkamer 
afscheid van Esther en Margarite. Ze waren zo wijs mij niets te vragen.

Tot mijn opluchting waren Anton en Alexander verhuisd naar Antons appar-
tementje in Amsterdam en was het huis voor mij alleen.

Na een lange wandeling op het strand de volgende ochtend was mijn eerste 
gang naar de redactie. Dankzij mijn intensieve mailverkeer en twee korte arti-
kelen die ik onderweg had verstuurd, had de onverwachte reis geen onderbre-
king van mijn werk voor de krant tot gevolg gehad.

Marc en Mireille omarmden me, tot mijn verrassing, bij mijn binnenkomst. 
‘Je bent veranderd, mr Fonck,’ zei Marc. Mireille’s ogen glansden.

‘Ga zitten.’ Hij keek op zijn horloge. ‘Hm, iets te vroeg voor een dram. Zal 
ik dan maar koffie bestellen, deze keer?’ Hij grijnsde naar Mireille, die haar 
verrassing goed wist te verbergen.

Bij de latte’s: ‘Even voor de goede orde: je secretaris is daar gebleven, niet? 
Werkt ze nog wel voor je?’

‘Voorlopig even niet, de komende tijd ben ik aan het schrijven. Voor lezin-
gen en zo is Mireille’s assistentie voldoende. Ik zal Margarite mailen dat ze 
haar contract opschort. Dat is wel zo netjes.’

‘Goed. Wat zijn je plannen voor de komende tijd?’
‘Schrijven. Artikelen. Boek. Lezingen. Dat is het wel een beetje. Of had jij 

nog bijzondere opdrachten voor me?’
Marc grijnsde terug, Mireille zat zich achter haar latte te verkneukelen.
‘Dieu bénis moi, nee, we zitten voorlopig voldoende in de lift met jouw bij-

dragen. Abonnees stijgend, met name in Angelsaksische gebieden, omzet ad-
vertenties 30% gestegen. De aandeelhouders zijn zeer tevreden. Ze overwegen 
de krant door te verkopen nu we het zo goed doen.’

‘Ze zijn toch een hedge fund?’
‘Zo zou je het kunnen noemen.’
‘Krijgen we dan weer een revolutie en een nieuwe hoofdredacteur?’
‘Never split a winning team, dat kennen zij ook.’
Ik krabde mijn hoofd. ‘Blijft de krant dan een money-making merchandise 

dat van hand tot hand gaat? Geen continuïteit?’
‘Die zal van ons moeten blijven komen, Jonathan.’
Ik knikte bedachtzaam. ‘Oké dan. Ik hoop wel dat ze beseffen dat als wij 

drieën zouden besluiten weg te gaan, er geen krant overblijft.’
‘Dat beseffen ze. We krijgen bij de verkoop aandelenopties aangeboden. 

Daarmee wordt hun belang ook ons belang.’
‘Slimme vogels.’
‘Even wat anders,’ brak Mireille in. ‘We hebben iemand gevonden om je 
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boek uit te brengen. Hij noemt zich release manager en werkt freelance voor 
een aantal uitgeverijen. Hij doet uitsluitend wetenschappelijke en journalis-
tieke uitgaven.’

‘Je wilt niet weten wat zijn uurtarief is,’ mopperde Marc. 
‘Hij wil eerst de draft zien voordat hij iets toezegt. Hij heeft een goede repu-

tatie, zegt hij, en dat wil hij zo houden,’ ging Mireille verder, de opmerking van 
Marc negerend. ‘Hij heeft die inderdaad, dat heb ik gecheckt. Zijn netwerk is 
uitgebreid, volgens zeggen slaat elke boekwinkel die hij benadert de titels in 
die hij vertegenwoordigt.’

‘Mooi, daar maakte ik me eerlijk gezegd nogal zorgen over. Het is een geslo-
ten wereldje.’ 

‘Ik heb ook een redacteur voor de Nederlandse uitgave,’ ging Mireille verder.
‘Maar nu even inhoudelijk,’ zei Marc met een ernstig gezicht. ‘Je bent in je 

laatste twee artikelen ergens naar toe aan het schrijven. Het laatste is nog niet 
terug van de peers. Ik ga het wel plaatsen, daar kom ik niet onderuit, maar ik 
wil weten waar je naartoe gaat. Zo, nu weet je waar ík me zorgen over maak.’

Ik grijnsde. ‘Ik had niet anders verwacht. Daarom ben ik nu hier. Marc, ik 
heb in Davos inzichten opgedaan. Naast nog wat minder aangename ervarin-
gen. Waar ik naartoe wil is het vergelijken van de knowledge based economic 
view met de emotion based economic view, een en ander afgezet tegen het feit 
dat we met z’n allen deze planeet beheren.’

‘En waar sta jij daarin?’
‘Ik ga geen pleidooien voor het één of voor het ander houden. Ik wil de le-

zers zo goed mogelijk informeren opdat zíj de juiste keuzes maken.’
‘Zoals het een goede krant betaamt,’ zei Mireille onverwachts.
‘Ja, ik heb haar onlangs bevorderd tot redactiesecretaris,’ zei Marc met iets 

verontschuldigends in zijn stem. ‘Nu krijg ik gevraagd en ongevraagd com-
mentaar.’

Ik keek haar bewonderend aan. ‘Proficiat, Mireille.’
‘Merci, Jonathan.’
Ik voelde een enorme power. ‘Wow, we zijn nu echt een winning team!’
‘Gaan jullie nu niet naast je schoenen lopen...’ Hij keek op zijn horloge. ‘Een 

kleine dram kan nu wel.’
We klonken met de 40 jaar oude malt. Marc sloeg hem in één keer achter-

over. ‘Zo, back to business. Wat ga jij doen, mr Fonck?’
‘Eerst nog even genieten van dit exquise product, Marc.’
‘Ik wil graag Jonathan kennis laten maken met de release manager, Marc. 

Ik heb een principe afspraak om vanmiddag met hem te lunchen.’ Dat was 
Mireille ten voeten uit: altijd aan het waken voor een vlekkeloze voortgang.

‘Ja, dat heb ik in je agenda gezien. Goed, gaan jullie maar, ik heb nog teveel 
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werk liggen.’
Mireille en ik gingen lopend de stad in. Ze had bij Americain afgesproken. 
‘Je bent veranderd, Jonathan,’ begon ze toen we amper buiten waren. ‘Ik 

weet alleen niet of ik alles even leuk vind.’
‘Dat heb je goed aangevoeld, Mireille. Het is niet allemaal even leuk.’
‘Allemaal?’
‘Ik heb een hoop inzichten gekregen, Mireille. Over dat paradigma gedoe, 

over mezelf, over andere mensen. Over vrouwen. De prijs was echter hoog, en 
dat stemt me treurig. Om preciezer te zijn: ik ben nog te... te verontwaardigd 
om echt verdriet te kunnen voelen.’

Ze stak haar arm door de mijne.
‘Ga door...’ zei ze toen ik bleef zwijgen.
‘Ach, ik was zo naïef. Weet je, ik ben altijd een denker geweest. Altijd in mijn 

hoofd bezig. Ik heb pas ontdekt... in het weekeinde voordat ik naar Basel ver-
trok heb ik met mijn zoons gepraat. Inmiddels volwassen en studerend. Het 
was of ik ze voor het eerst zag! Tenminste, sinds ze pubers waren. Toen ze nog 
klein waren was het anders, was ik anders...’

We besloten niet de tram te nemen en zochten onze weg langs rustige grach-
ten.

‘Wat probeer je me te vertellen?’
‘Misschien wel dat ik altijd van anderen aannam dat ze handelden zoals ze 

deden vanuit mijn gezichtspunt. Dat kon wensdenken of doemdenken zijn.’
‘Niets er tussenin?’
‘Wat bedoel je?’
‘Normale reacties, normaal gedrag?’
‘Ja, natuurlijk, dat was met de meeste mensen zo. Ik...’
‘Ja?’
Het zweet brak me uit en ik hield halt.
‘Wat is er? Voel je je niet goed?’
‘Ik begrijp opeens waarom Eveline van me wilde scheiden: als mensen geen 

gevaar vormden en ik had ze niet voor iets nodig, lieten ze me onverschillig. 
Instrumentele relaties, noemde mijn therapeut dat eens. Ik begrijp het nu pas.’

‘Echt? Ook mensen die je goed kent? Vrienden, familie, collega’s?’
‘Kennelijk. Mijn zoons hebben me gezegd dat ik er niet was. Dat was ook 

Eveline’s bezwaar. Ik zag hen niet staan als ze op dat moment niet nuttig voor 
me waren.’

‘Wat erg.’
‘Dat kan je wel zeggen, ja.’
‘Wat is er in Davos gebeurd dat je zo van je stuk heeft gebracht?’
‘Ik kan het nog niet goed duiden, allemaal. Concreet: ik was uitgenodigd 
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voor een bijeenkomst van drie dagen van een paranormaal gezelschap, dat 
hun agenda had aangepast om mijn avonturen bij het bankiers congres te be-
spreken en mij te helpen met het formuleren van een nieuw paradigma.’

‘Ja, dat weet ik. Wat is daar gebeurd?’
‘De eerste dag had ik het hoogste woord om ze bepaalde kennis bij te bren-

gen...’
‘Echt Jonathan,’ glimlachte ze en drukte mijn arm tegen zich aan.
‘De tweede dag kwam er een goeroe uit India het woord voeren. Nou, dat 

was een echte tovenaar. Kort en goed, ze hebben mij “gelezen”.’ 
Opvlammende woede belemmerde mij verder te spreken.
‘Waarom word je nu zo kwaad?’
Halverwege de Leidsegracht ging ik op de hardstenen trap naar een huis zit-

ten. Vanwaar toch deze telkens terugkerende woede?
Mireille ging knus naast me op de smalle trap zitten.
Het was moeilijk om de kwintessens te vatten.  Als een glibberige olijf in een 

potje olie schoot hij alle kanten op.
‘Ik werd afgedankt, Mireille,’ wist ik met moeite uit te brengen, zo pijnlijk 

was het. ‘Toen ik “gelezen” was gingen ze de gegevens, die ze uit mij hadden 
weten te peuren, bespreken in groepjes en ik was daarbij “niet meer nodig”. Ik 
werd geparkeerd bij een tafel met drankjes, terwijl ik zo misselijk als een hond 
was. “Rust maar even uit.” Jaja, niemand van die gevoelige tiepetjes gaf ook 
maar iets om die uitgewrongen dweil in de hoek. Ik was zo ziek, ze hadden 
me leeggehaald en de lege huls afgedankt. Het was, psychisch dan, een soort 
derdegraads verhoor!’

Mireille legde haar hand op mijn arm.
‘Wat deed Margarite?’
Ik keek haar treurig aan.
‘Hetzelfde?’
Ik knikte gelaten. ‘Ze was mijn guardian angel gedurende het congres. Dat 

werkte heel goed. Logisch: ik was hun enige bron van informatie, die moest 
goed beschermd worden.’

‘Ben je nu niet wat cynisch? Ik heb de indruk dat Margarite echt van je 
houdt.’

‘Oh, daar twijfel ik niet aan. Het is alleen dat ik niet in al zijn omvang kan 
omvatten wat de liefde van een vrouw voor een man inhoudt. Ik ben op... 
zeg maar vensters, situaties gestoten, waar die liefde door andere, eh, noodza-
kelijkheden wordt overvleugeld. Er worden beslissingen genomen over leven 
en dood van anderen, door mannen en vrouwen. Misschien op verschillende 
gronden, maar ze worden genomen. Ik was daar niet op voorbereid, weet je. 
Toen de resultaten van mijn survey werden besproken, was mijn welzijn van 
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zeer ondergeschikt belang. In een zaal met dertig sensitives was er niemand 
die mijn verlorenheid opmerkte. Ik dacht dat we vrienden waren...’

Voordat een troosteloze treurigheid me zou overmannen stond ik op en 
trok Mireille mee. ‘Kom, we dienen op tijd te zijn. Zulke mannen wachten 
niet als je te laat komt en een volgende afspraak is dan helemaal onmogelijk.’ 

We waren er ruim voor onze afspraak. Even later kwam er een ernstige jon-
geman binnen in een elegant, maar slordig gedragen Italiaans kostuum. Hij 
herkende Mireille en we maakten kennis.

Bij de lunch bespraken we de ins en outs van het uitbrengen van een weten-
schappelijk/journalistiek werk. Het loutere feit dat Yvette Lavoisière het boek 
wilde uitbrengen en nog wel tegelijk in vier talen, had hem doen instemmen 
met deze afspraak, bleek. Dat de Economic Review de Nederlandse versie 
wilde uitbrengen was een goed idee, maar als het bij deze ene titel zou blijven 
raadde hij het af. Wetenschappelijke boeken hebben een bedding nodig en ka-
nalen waarlangs ze ter bestemder plaatse komen. Dat was voor een incidentele 
uitgave niet te doen.

Er was een tussenoplossing, zei hij toen hij onze teleurgestelde gezichten 
zag. Dat was co-publishing met een Nederlandse wetenschappelijke uitgeverij. 
Als hij de draft had zou hij hier en daar een balletje op kunnen gooien.

Met die deal namen we afscheid.
Buiten nam ik ook afscheid van Mireille; ik wilde nog wat kopen in de stad 

en had behoefte om alleen te zijn.
Na een uurtje of wat bleek ik door de straat te wandelen waar Anton zijn 

appartement had. Ik belde in een impuls aan, de deur sprong open op het 
noemen van mijn naam in het intercomroostertje.

Het was een éénkamer loft op de bovenste verdieping en er was geen lift.
‘Jonathan, wat voert jou naar mijn stulpje?’ was Antons hartelijke begroe-

ting. ‘Alexander is er niet, die zit ergens een productie te verkopen, geloof ik.’
‘Ik liep opeens door je straat.’
‘Oh oh, ik zie de bui hangen. Waar kan ik je mee helpen?’
‘Afgezien van alleen al je warmte, heb ik mijn grip op het boek verloren en 

dat hoop ik met jou terug te vinden.’
Hij schudde zijn hoofd: ‘Dus niet praten over vrouwen en wat dies meer zij? 

Ik heb overigens je brief gelezen. Ik kreeg daaruit de indruk dat je aardig op je 
pootjes terechtgekomen was.’

‘Geen vrouwen nu.’ Ik ging op de aangeboden stoel zitten en wachtte tot hij 
klaar was met de latte’s, intussen een soort rituele welkomstdrank.

‘Zo, vertel. Ik heb niks bij de koffie, dat zou Alexander meebrengen. Te zien 
aan je gezicht gaat het niet over wat je in je brief schreef.’

Ik deed Anton nauwgezet verslag van de bijeenkomst in Davos. Hij luisterde 
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aandachtig en maakte aantekeningen in zijn notitieboek, dat hij altijd bij zich 
had, meestal open.

‘Ik heb een enorm wijd rondje gemaakt sinds ons tweede gesprek, vlak voor 
mijn vertrek naar Basel, lijkt het wel. Ik heb het gevoel terug te zijn bij af, 
terwijl ik nu weet wat ik toen niet wist, namelijk dat het zo’n breed, zeg maar 
omvangrijk werk zou zijn.’

Hij knikte en bleef me aankijken.
‘Anton, hoe beschrijf je holisme? Ik bedoel, alles hangt met alles samen, 

waar begin je? Hoe breng je structuur aan? Waar ga je naartoe? De bedoeling 
van ons boek, elk boek, is toch om helderheid te brengen?’

“In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.”
‘Goethe. Geef nog eens een aanknopingspunt?’
‘Je vakgebied is economie met een verwijzing naar ecologie. Daar dient je 

these stellig in te zijn. Geldverkeer is een afgeleide van economie, dat weer een 
afgeleide is van ecologie, heb je geschreven.’

‘En in het deel het geheel,’ citeerde ik somber. 
‘Dat is de kunst van het schrijven, wat jij beheerst. Ik niet: ik kan alleen maar 

heel uitgebreid zijn over een klein stukje van het geheel.’
‘Dus wel reductionistisch, maar niet mechanistisch?’
‘Geen -ismen, alsjeblieft. Je beledigt me.’
‘Neem me niet kwalijk, mijn taal heeft heel wat te lijden gehad. Ik neem die 

woorden terug.’
‘Dat is fijn.’ 
‘Zeg nog eens wat?’
‘Schrap overal het woord paradigma.’
‘Daar was ik zelf ook al op gekomen.’
‘Vermijd het woord holisme.’
‘Idem.’
‘Kan je de trend naar globalisering matchen met de behoefte van mensen 

aan een lokale identiteit? Ik bedoel niet als tegenstelling, maar als elkaar aan-
vullende yin en yang krachten?’

‘Daar heb ik veel over nagedacht, maar dat is wel moeilijk...’
‘In je artikelenreeks heb je er al naartoe geschreven. Je hebt het ook gehad 

over lokale en subregionale netwerken, markten.’
‘Hm, dat is zo. Ik ben zo van het padje dat ik amper meer weet wat ik heb 

gedaan.’
‘Kijk, daarmee geef je mij een raamwerk waaraan ik mijn veranderings-

processen op kan hangen. En dat geeft weer een kader voor de bijdrage van 
Emma. En Emma koppelt het weer aan de crisis van 2008, waar jij het kunt 
oppikken met je ideeën voor sociale banken met een lange rendementshorizon. 
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Vandaar kan je een paar zijpaden bewandelen naar andere primaire levensbe-
hoeften: voedsel, onderdak hebben we gehad, veiligheid, kan Emma doen, 
water, gezondheid. Informatie, internet. Beschouw het als een rondvaart door 
de grachten van Amsterdam.’

‘Water lijkt me een goede.’
‘Geef voorbeelden.’
‘Show, don’t tell?’
‘Zoiets. Dat is wat de non-fictie van de fictie kan leren: laten zien werkt vaak 

beter dan precies te vertellen hoe het – volgens jou – zit. De lezer kan dan zijn 
eigen conclusies trekken. Het voorkomt ook dat de lezer direct in de weer-
stand schiet – en dan je betoog niet goed meer kan volgen – als je iets zegt wat 
niet precies overeenkomt met zijn denkbeelden.’

Ik keek hem een beetje perplex aan. Hij begon te lachen.
‘Dat is overigens jouw eigen schrijfstijl, die ik zeer bewonder. Je schotelt de 

lezer allerhande materiaal voor en aan het eind van je artikel laat je zien hoe 
bepaalde dingen zijn te duiden, zonder de schoolmeester uit te hangen.’

‘Wel, ja, dank je voor het compliment. Ik hoop dat ik het straks ook nog kan, 
ondanks dat ik weet hoe het moet.’

‘Hé, luister. Blijf je eten? Ik moet nu beginnen met koken, Alexander zou 
over een halfuurtje thuiskomen met boodschappen.’

‘Ik weet hoe fijn je het vindt om gastheer te zijn, Anton, maar ik moet deze 
keer passen. Ik...’

‘Je bent in de rouw, zie ik.’
Mijn beaming was even mistroostig als een druilerige avond.
‘Oké, Jonathan, laat het in je zakken en jank een potje. Dat zal helpen. Ga je 

nu naar je zomerhuis? Natuurlijk, daar woon je nu, sorry. Zullen we overmor-
gen naar je toe komen? Het is fijn om met jou aan het boek te werken en langs 
het strand te wandelen.’

‘Dat is goed, Anton.’ We omhelsden elkaar. Dat deden we niet vaak.

Einde van Deel II
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“Er daagt een nieuwe hoop voor de mensheid. Deze hoop is de 
drijfkracht achter de vooruitgang en de tekenen ervan zijn overal 
waarneembaar; het grote hart van de natuur klopt van vreugde, zoals 
het deed in de dagen die aan de eeuw van duisternis voorafgingen. 
Mannen en vrouwen, die zo lang de zware last van het leven hebben 
gedragen, van wie het hart bijna brak onder het gewicht van veel ver-
driet, voelen de nieuwe vreugde, gewekt door de grote symfonieën 
van harmonie die nu weerklinken. Ze wordt gevoeld in het hart van 
de mens en is de bron van voortdurende aspiratie; dat is de kracht 
die hem groot maakt.” 

Uit: Theosofie: Het pad van de mysticus van Katherine Tingley
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Deel III

Crisis en nieuwe wegen
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1  Door het lint

Het was eenzaam in mijn huis in de duinen. Niet zoveel dagen geleden was het 
een middelpunt van intellectuele excellentie. Van hoop en vertrouwen, van 
de ontdekking van Emma dat ze een warme vrouw is. En ik een lieve man, 
geschikt om twee vrouwen te hebben en waarom dan niet drie.

Was dat nu allemaal verleden tijd? Omdat ik me verraden voelde? Was het 
tere weefsel gescheurd, of verscheurde ik het? Was mijn ego zo pissed dat het 
alles vernietigde wat mooi was?

Op dat punt van mijn gedachten begon ik te brullen, smeet dingen kapot en 
rende de schemer van de dageraad in. Recht naar de zee.

Het koude water bracht me terug bij mezelf. Ook de schreeuwende visser op 
het strand hielp daarbij: ik was recht in zijn lijnen aan het lopen.

‘Daar zitten scherpe haken aan, mijnheer,’ zei hij verontrust. ‘Ik heb niet 
voor niets vlaggetjes neergezet. Ik vis op bot, mijnheer, met botlijnen, daar 
zitten tientallen haken aan.’ Hij liet me een gemeen ding zien. Die moest je 
niet in je voet krijgen.

‘Dank u wel,’ stamelde ik beschaamd. Zou hij hebben gezien dat ik de zee in 
had willen lopen?

Rillend in mijn natte broek was het een moeizaam eind naar huis. Een lange, 
hete douche was de beste remedie om de kou in mijn lichaam en in mijn geest 
te lijf te gaan. Mijn huid werd rood en gloeide, maar mijn geest bleef kil. Wees 
lief voor jezelf, maande ik en maakte een uitgebreid ontbijt. 

Het werd tijd om mijn therapeut op te zoeken. Hier kwam ik alleen niet uit. 
Zijn telefoonnummer zat opgeslagen in mijn mobiel. Eerdere sessies hadden 
niet echt verbetering gebracht, maar hij was beschikbaar en ik vertrouwde 
hem... moest ik hem dan wel bellen? Een gevoel van nood, in een hoek ge-
drukt te zitten, overweldigd te worden gaf het laatste duwtje.

Hij nam meteen op. 
‘Crisis, hè? Kom maar. Ik heb het huis vol kinderen, maar een uurtje kan.’
Een klein uur later zat Charles te luisteren naar mijn lamentaties.
‘Luister, dit is niet iets dat één twee drie op te lossen is. Je bent zo gevormd 

en aan die vorm ontbreekt iets. Dat gebrek kan een mens herstellen, aanvul-
len, maar dat kost moeite en tijd. Ik geef je nu een paar dingen mee, waar je 
maar eens diep over moest nadenken. Misschien nog een aura-oefening waar-
mee je je kunt beschermen en toch open blijven.’

‘Dat is al meer dan waar ik op hoopte. Ik was best een beetje ten einde raad. 
Wat kan je me nu vertellen, zodat... zodat...’ Rillingen deden me schudden. Hij 
keek me aandachtig aan. ‘Zodat er een uitweg is?’ fluisterde ik met dikke keel.
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‘Je probleem zit in je manier van vertrouwen hebben in anderen. Je zelf is 
onvoldoende beschermd door filters, of schillen, rond je tere kern. Die kern 
omvat je innerlijk kind, maar is meer dan dat. Dat is, goed beschouwd, ook 
de reden dat je voorheen aan je buitenkant ondoordringbaar was geworden 
voor gevoel. Om je te beschermen. Maar dat belemmerde ook de toegang voor 
anderen tot wezensdelen van je die wel beschikbaar kunnen zijn.’

‘Dat is zeker de reden dat Eveline van me is gescheiden?’
‘Ik denk het. Een vrouw wil toegang tot het gevoel van haar man. Dat kan 

heel ver gaan, dat is ook niet goed, maar pas als het ver genoeg gaat kan er een 
intieme relatie groeien.’

‘Dat is met Margarite gebeurd.’
Ik vertelde hem van de avond in het hotel dat ik opeens verschrikkelijk bang 

was geworden en mijn heil had gezocht bij het kamermeisje.
‘Hm, ze zei dat zij, waarmee ze zichzelf en nog een paar andere paranorma-

len bedoelde, op deze overgave hadden zitten wachten. Dat geeft aan dat ze 
wisten hoe je in elkaar zit.’

‘Ik kreeg het warme gevoel geborgen te zijn. Gekoesterd. Beschermd.’
‘Als een kind door zijn ouders?’
‘Zoiets. Zeker.’
‘Hm. Dat ze niet doorhadden dat ze je bij je innerlijk kind te pakken had-

den. Daar moet je als therapeut verdomde voorzichtig mee zijn.’
‘Het waren geen therapeuten, Charles. Margarite zei later eens dat ze geen 

heler is, maar iemand die gevaar kan zien aankomen.’
‘Dat kan hun onvoorzichtigheid verklaren. Goed, het ging fout bij die twee-

de bijeenkomst van wat je de Davos Kring noemt.’
Mijn relaas van die middag met de Sri stemde Charles somber.
‘Heel onverantwoordelijk,’ mopperde Charles. ‘Met z’n allen bovenop een 

kwetsbaar en open innerlijk kind springen, wat bezielde die lui?’
‘Misschien dachten ze dat ik net zo sterk was als zij, dat mijn innerlijk net zo 

beschermd was als dat van hun.’
‘Een verklaring, maar geen excuus. Waren er helemaal geen helers bij?’
‘Niet dat ik weet... of ja, er kwam een man naar me toe met de vraag of zijn 

klompje goud magisch was. Ik had daar met iemand over gesproken.’
‘En?’
‘Ik meende dat het gewoon goud was. Ik heb wel eens magisch goud in mijn 

hand gehad.’
‘Hm. Misschien heeft hij iets aan je gezien.’
‘Wat nu, Charles?’
‘Wel, we zijn al een tijdje bezig. Ik kan het niet in een uurtje herstellen. Ik 

hoop dat het probleem nu wat duidelijker is, zodat je er rekening mee kunt 
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houden. Vermoedelijk ontstaat er dan al een begin van bescherming. Bewust-
zijn is de motorische kracht die daarvoor zorgt.’

‘En die aurabescherming?’
‘Later, daar is veel meer tijd voor nodig dan ik nu heb. Mijn gastjes rekenen 

op me. Mijn dochtertje is jarig en ze heeft nu haar partijtje.’
Inderdaad was er al een tijdje een vaag geroezemoes van opgewonden kin-

derstemmen te horen.
‘Houd je aandacht bij je, dat werkt net zo goed zolang je alleen bent.’
We namen bij de deur afscheid. Zelfs buiten op straat was het gejuich te 

horen waarmee Charles door de kinderschaar werd ontvangen.

Zolang ik alleen ben. Maar morgen komen Anton en Alexander. Goed, dat 
zijn in ieder geval geen vrouwen.

Mopperend deed ik boodschappen en installeerde mezelf met twee laptops 
aan de tafel in de zitkamer, waar tenminste uitzicht was over het duinland-
schap als er niks op die schermpjes terecht kwam. 

Het lezen van mijn eigen werk boeide me. Er zat al enkele maanden lang 
een rode lijn in, waarin verbanden opdoemden tussen schaalvergroting cq 
globalisering aan de ene kant en kleinschalige netwerken cq regionalisering 
aan de andere kant van het spectrum. Een tijdje geleden was er van mijn hand 
een ingezonden artikel verschenen in de NRC over de strijd om de consument 
tussen grote energiemaatschapijen met eigen centrales en kleine ‘doorleveran-
ciers’, die zich profileerden met groene stroom en extra kortingen. Waardoor 
tegelijk het aantal decentrale stroomleveranciers enorm toe kon nemen, zoals 
zonneweiden, ‘stroomboeren’, de eigen stroom–, warmte- en CO2 opwekking 
bij de tuinbouw onder glas, collectieve windturbines, wijkcoöperaties met een 
eigen smart grid en windturbines.

Het artikel bevatte een bruikbare aanzet voor de gedachten die in me aan 
het kiemen waren. Was het een trend? Of wensdenken? Mijn artikel over de 
mogelijke effecten van belastingvoordelen en versoepeling van regelgeving 
voor lokale netwerken was nog steeds niet geplaatst. Misschien kon Anton er 
zijn ‘matrix’ overheen leggen of het een fundamentele verandering teweeg zou 
kunnen brengen of dat het een incident bleef. Tot nu toe werkte de overheid 
niet erg mee. Ofwel: de permanence belemmerde flux.

De zinnen regen zich aaneen.
Lokale currencies, gebaseerd op ruilhandel, laten zien wat virtueel geld oor-

spronkelijk is: een systeem voor het afrekenen van transacties en van boek-
houden van kredieten, rente en aflossing. Een systeem dat alleen werkt om-
dat de gebruikers vertrouwen hebben in de integriteit van de boekhouding, 
cq de boekhouders. En in de elkaar controlerende organen die daar toezicht 
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op houden: accountants en de fiscus. Bij elkaar een sterke combinatie, vooral 
vanwege de eeuwige strijd tussen accountants en fiscus.

Geld wordt ter beschikking gesteld door banken, niet door overheden. Cen-
trale banken bewaken de integriteit van valuta. Bij cryptocurrency, waar lokale 
munten eigenlijk ook toe horen, is er geen centrale bank, maar een collectief 
beheerd boekhoudsysteem. Waarmee de drempels worden omzeild die de 
geldwereld heeft opgeworpen tegen het oprichten van nieuwe banken.

Kort en goed, het is aan de banken om hun regels zodanig aan te passen 
dat er niets mis kan gaan. Zonder producenten en consumenten zijn er geen 
transacties en financieringsbehoeften en kunnen de banken niets met hun 
geld uitrichten. Dat merken ze al door de 0% rente.

Er is derhalve geen tegenstelling tussen kapitaalbeheerders en het maat-
schappelijk verkeer. Geen tegenstelling tussen overheid, banken, bedrijven en 
burgers. Hoera, moeten we nu blij zijn? De BIS is van ons allemaal? Holistisch 
gezien natuurlijk wel. Vanwaar dan dat splijtzwam gevoel? Als ik dat niet wil 
heeft niemand macht over mij.

‘Dat klinkt heel aardig, Jonathan, maar klopt het ook?’ Anton was heel wat 
sceptischer dan ikzelf. 

Na een tweede moeilijke nacht, teveel chips en teveel alcohol was de och-
tend nodig geweest om mijn aangeslagen lichaam en geest weer te laten func-
tioneren. De komst van Anton en Alexander was tegen die tijd zeer welkom.

‘Wat ik zie, Anton, is dat alle partijen dezelfde belangen hebben. Al zijn er 
kleine verschillen. Neem nu het spook van de inflatie. Vroeger konden natio-
nale munten kelderen in waarde door een stagnatie in de nationale economie. 
Bedrijven en geldverschaffers konden dan hun vertrouwen in zo’n munt ver-
liezen, met als gevolg kapitaalvlucht, nog meer krimp, een inflatie die de pan 
uitrijst, hoge rentes op staatsleningen of helemaal geen staatsleningen meer. 
Soms was een nieuwe munt nodig.’

‘Zoals in Griekenland?’ snoof Anton laatdunkend.
‘Daar speelde een ander probleem: een te ver opgelopen staatsschuld en 

een niet goed functionerende staatshuishouding: teveel vriendjes, teveel con-
sumptieve uitgaven en te weinig belastinginkomsten. Niemand wilde Grie-
kenland meer geld lenen omdat geldverschaffers niet het vertrouwen hadden 
dat rente en aflossing gegarandeerd waren.’

‘Dat is zo, ze hebben nog steeds de euro.’
‘Precies. Nu de euro, net als de dollar, een wereldmunt is geworden, blijft 

de koers stabiel. Als er ergens een economische dip is, is er ergens anders 
wel weer een opleving. Daardoor dempen fluctuaties uit. De geldhoeveelheid 
neemt razendsnel toe. Gaat dat allemaal in economische activiteit geïnves-
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teerd worden, zeg maar productie, handel en consumptie? Nee, dat gaat voor-
namelijk in staatsschuld zitten. In Nederland is dat nu al 30.000 euro per in-
woner! Oftewel 60.000 euro per werkzame burger, inclusief gepensioneerden. 
Daar wordt maar een deel van geïnvesteerd in bijvoorbeeld infrastructuur.’

‘Dus nu is het niet meer balanceren op het scherp van inflatie, maar van 
staatsschuld?’ Anton klonk behoorlijk sceptisch. ‘Maar dat geleende geld 
wordt toch ook gebruikt voor bestuur, infrastructuur, zorg, een leger, onder-
houd, onderwijs...?’

‘Zeker. Al dat geleende geld komt in de maatschappij terecht. Ik zeg dit om 
even het beeld te nuanceren van een vermeende tegenstelling tussen geldver-
schaffers en burgers. Dat zal sociologisch misschien anders zijn?’

Anton schudde zijn hoofd. ‘Ik weet het niet meer, Jonathan. Ik heb soms het 
gevoel dat ik een mierenhoop zit te bestuderen terwijl even verder het bos in 
brand staat.’ Hij stond op en ging een tosti maken.

‘Weet je,’ riep hij uit het keukentje, ‘ik mis Emma’s scherpe inzicht.’
‘Dat is frappant! Ik zit daar al dagen aan te denken.’
‘Mis je je vrouwen niet?’
‘Ook.’ Mijn somberheid, die was verlicht door Antons komst, groeide weer.
‘Laten we een eindje gaan lopen. Als de tosti’s klaar zijn.’
Later, langs het strand, bekende Anton dat hij ook de grip op het boek aan 

het verliezen was. ‘We hebben een denktank nodig, met meer disciplines,’ was 
zijn conclusie. ‘Het is te complex. Ik kan delen van het geheel scherp zien, 
maar ik zie het geheel niet goed.’

‘Toch heb ik mijn hoop op de sociologie van de verandering gesteld. Vanuit 
de economie wordt het probleem tweedimensionaal gepresenteerd, dat is veel 
te reductionistisch, daar zit geen beweging in.’

‘‘Hm. Als ik economie vanuit een sociologisch perspectief bekijk gaat het bij 
economisch handelen net zo om motieven als bij alle andere sociaal-culturele 
activiteiten.’

‘Maar hoe kan je die in een vergelijking stoppen?’
‘Dat doen we in een matrix, bij voorkeur een driedimensionale, omdat we 

meer dimensies niet op papier weer kunnen geven.’
‘En de vierde dan? Tijd?’
‘Dat kunnen we in animaties weergeven.’
‘O ja. Goed, drie dimensies plus tijd. Welke krachten of verschijnselen wor-

den dan de x, y en z-as?’
‘Ik begrijp waar je heen wilt!’ Anton kreeg duidelijk een inzicht. Was ik een 

goede journalist of niet, om de juiste vraag te stellen?
‘We passen vaak identity als z-as toe, als variabele die maatschappelijke pro-

cessen op de x en y-as beïnvloeden. En vice versa. We...’
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‘Wat versta je onder identity?’
‘Laat me uitspreken. Elk mens voelt zich behoren tot een groep. Familie, 

leeftijd, leefstijl, levensfase, de clan, de krant, het dorp, de voetbalclub en ga 
zo maar door. Dat noemen we identities. Ook wel subculturen, maar dat een 
algemene beschrijving. Elke persoon heeft één of meer identities, dat zijn at-
tributen van die persoon, die zijn of haar handelen min of meer bepalen. Uit 
veldonderzoek en uit het turven van uitingen op social media, pers en be-
staande onderzoeken kunnen we een reeks van duidelijk omschreven identi-
ties formuleren. Als we die in een matrix brengen met gedrag dat bij verschil-
lende identities vertoond wordt, hebben we verbanden, waaruit we patronen 
kunnen destilleren, die we kunnen verifiëren in nieuwe matrices, met zekere 
voorspellende waarden.’

‘Kunnen in zo’n matrix ook economische variabelen ingevoerd worden?’
‘Dat lijkt me wel. Mits ze te maken hebben met gedrag. Koopgedrag, in-

versteringsgedrag, innovatie parameters... ja. Je kunt dan trends min of meer 
kwantificeren... kwalitatief kwantificeren eigenlijk.’ 

‘Daar zit ik eigenlijk naar te zoeken,’ mompelde ik. ‘Het kwantificeren van 
kwaliteiten. Het klinkt goed. Misschien zijn zo trends af te leiden voordat ze 
emanent worden.’

Anton zuchtte. ‘De trends die ik zie zijn niet veelbelovend, Jonathan. Som-
mige zijn zelfs angstaanjagend. De greep die veel staten op de burgers hebben 
wordt steeds klemmender. In China wordt de sociale controle geperfectioneerd 
op een wijze waarbij de Stasi in het voormalige Oost-Duitsland kinderspel lijkt. 
Big data. Als je sociale profiel in China ook maar een beetje afwijkt van de 
modelburger, loop je kans je toegang tot allerlei voorzieningen zoals gezond-
heidszorg, onderwijs, huisvesting kwijt te raken.’

‘Dat is in de VS toch niet anders? Daar heerst een heel ouderwetse terreur: 
armoede. Dat zou jij daar dagelijks moeten kunnen zien.’

‘Die onderlaag is vrijwel onzichtbaar, Jonathan. Die woont in getto’s waar 
een brave burger niet durft te komen.’

‘Dat doet me denken: er is in China ook een tijdbom aan het tikken: er 
schijnen zo’n 60 miljoen kinderen verlaten te zijn door hun ouders, vooral in 
achterstandsgebieden en de bergen. De ouders werken in de steden. De kin-
deren moeten zich redden buiten alle controle, afgezien van de basisscholen, 
als ze die al bezoeken. Voorspeld wordt dat deze kinderen heel China kunnen 
gaan ontregelen als ze groot worden, onder andere door criminaliteit. Ze heb-
ben niets te verliezen.’

‘Dat wist ik niet.’ Anton schreef het in zijn notitieblok. ‘Weer een factor die 
veranderingen gaat afdwingen,’ mompelde hij.

Mijn gedachten waren intussen al weer verder geijld. ‘Zo redden we het niet, 
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Anton. Er moet iets gebeuren. We hebben het concept paradigma al verlaten. 
Wat blijft er dan nog over voor dit boek?’

Een beetje moedeloos slenterden we terug naar huis, waar Alexander in-
tussen was gearriveerd met boodschappen. Ze gingen meteen een uitgebreid 
maal bereiden.

Na het eten kondigde Alexander aan dat hij zo snel mogelijk naar LA moest 
vanwege een nieuwe opdracht. Anton wilde eigenlijk wel mee.

‘Ik wil daar en in Frisco een paar mensen persoonlijk benaderen, Jonathan, 
of ze er iets voor voelen om mee te denktanken.’

‘Waarom ga jij ook niet mee?’ vroeg Alexander. ‘Kan je je vrouwen meteen 
opzoeken.’

Die gedachte kronkelde al langer door mijn verwarde brein.
‘Wat doen we met Emma?’ Denken aan Esther en Margarite was denken 

aan Emma.
‘Antwoorden.’
‘Oké, ik ben er wat laat mee. Wat vind je van haar stuk?’
‘Scherp geanalyseerd. Maar er ontbreekt een sociaal perspectief.’
‘Je bedoelt?’
‘Eigenlijk een sociologisch perspectief. Dat is in de zeventiger jaren wel 

degelijk een wetenschappelijke topic geweest. Uit onderzoek van die tijd is 
gebleken dat stadsvernieuwing en sociale huisvesting, gecombineerd met 
buurtwerk, de onderlaag een boost geeft om constructieve burgers te worden. 
Nieuwe consumenten, onder andere van al die geprivatiseerde voorzieningen 
als gezondheidszorg, onderwijs, telecom.’

‘En netto belastingbetalers, in plaats dat ze geld kosten, leveren ze geld op.’
‘En een spiegel voor de gegoede burger, vergeet dat effect niet. Net als kunst 

en journalistiek is de opschudding die rebellen veroorzaken essentieel voor 
verandering. Dat ís de sociologie van de verandering. Onze uitdaging is om dat 
ook bij andere maatschappelijke processen in kosten en baten uit te drukken.’

‘Daar komt mijn sociale bank weer in zicht.’
‘Kan je je voorstellen wat dat met allochtonen kan doen? Als hun identity 

wetenschappelijk erkend wordt en ze hun kleurrijke culturele erfgoed in kun-
nen brengen in de maatschappelijke stromingen? Als ze invloed krijgen op 
maatregelen, infrastructuur en woningbouw, afgestemd op hun manier van 
leven? Flux versus permanence, man.’

‘Ik begrijp je. Integratie, niet gedwongen naar onze Noordwest-Europese 
zienswijzen, maar naar de hunne toe.’

‘Precies. Wij als sociologen zien dat al aanzwellen door de toenemende par-
ticipatie van hoog opgeleide allochtonen in het bedrijfseven, bestuur en maat-
schappelijke organisaties.’
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Iets meer tevreden trok ik me terug op mijn kamer, terwijl Alexander en 
Anton televisie gingen kijken.

Laat die avond kondigde mijn mobiel een sms aan.
>Like a cruise? Join us on my yacht Endeavor. Miami in two days. Love, 

Esther<
Dat gaf de doorslag: ik gaf mijn weerstand op. Of liever gezegd: mijn op-

vlammende verlangen wiste alle bedenkingen.
De volgende ochtend was ik een vlucht naar Miami aan het boeken toen 

Mireille mailde met het verzoek het eertijds geweigerde artikel te updaten 
voor plaatsing. Ik besprak het met Anton, die er een commentaar bij ging 
schrijven vanuit sociologisch gezichtspunt. Daar waren we de ochtend mee 
zoet. 

Op het zandpad namen we afscheid: zij zouden ’s avonds al naar LA vertrek-
ken, mijn vlucht naar Miami ging pas de volgende middag.

‘Jonathan Fonck, de vliegende reporter,’ mopperde ik toen de eenzaamheid 
langzaam over mij heen huifde. Net Kuifje, maar die had in alle strips van 
Hergé nooit iets met een vrouw gehad.

Mijn openbare vervoer naar Schiphol voerde me eerst langs de redactie, waar 
Marc en Mireille met koffie klaarzaten. 

‘Wat me verbaast,’ zei Marc op een gegeven moment, ‘is het ontbreken van 
inhoudelijke reacties. Mireille heeft een lading e-mails met commentaar, maar 
er is niets inhoudelijks bij.’

‘Dat verbaast mij niet,’ was mijn eigenwijze reactie. ‘Tot nu toe zijn het voor-
al analyses geweest. Hoewel de uitkomsten spectaculair lijken, zijn de conclu-
sies eigenlijk nogal voor de hand liggend. Het vreemde is dat nog niemand 
erover had geschreven, mogelijk vanwege de totaal andere, meest mathemati-
sche benadering door leidende economen en Nobelprijs winnaars. Daar kan 
geen enkele lezer omheen. Het klopt allemaal wat ik heb geschreven. Met klei-
nigheden kan iemand het oneens zijn, maar dat is de kern van de zaak niet. Ik 
denk dat iedereen zit te wachten op de conclusies.’

‘Anders ik wel.’ Marcs gezicht stond bezorgd. 
Ik vertelde van de gesprekken met Anton over de complexiteit van het on-

derwerp. ‘Ik hoop in de VS enkele mensen te spreken die de hiaten kunnen 
opvullen waar Anton en ik op zijn gestoten.’

‘Zoals?’
‘Om achter economische motieven te kunnen kijken is het nodig om de cul-

turele en geopolitieke setting van verschillende systemen in kaart te brengen. 
In bepaalde blokken, zoals China, wordt economie heel anders gezien dan 
bijvoorbeeld in de VS of Europa, met zijn kersverse EU van tig verschillende 
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naties met verschillende talen, verschillende historie, verschillende economi-
sche en politieke historie. Denk maar aan de voormalige Oostbloklanden en 
de mediterrane landen, de vele oorlogen.’

‘Dat gaat wel heel diep.’
‘Ik begrijp wat Jonathan bedoelt,’ zei Mireille onverwachts boven haar aan-

tekeningen. ‘Om iemands economische handelen te kunnen begrijpen, ten-
einde iets te kunnen voorspellen, is het nodig te weten van waaruit zo iemand 
handelt, diens mindset, hoe hij denkt en waarom.’

‘Normen, waarden, ideologie, wereldbeschouwing,’ vulde ik aan.
‘Ja, daar kan ik wel in meegaan,’ zei Marc aarzelend. 
‘Kijk wat er in China gebeurt. Ik heb de indruk dat de Chinese staat econo-

mie gebruikt om zijn politieke invloed in de wereld uit te breiden. De wereld 
wordt overspoeld door goedkope Chinese producten. Alle grote internati-
onals laten hun massaproducten in China fabriceren. China is al decennia 
bezig het monopolie op essentiële grondstoffen te verwerven door het opko-
pen en bouwen van mijnen en infrastructuur in met name Afrika en Zuid-
Amerika. Terwijl de Amerikaanse economie feitelijk alleen gericht is op het 
maximaliseren van de winst voor de aandeelhouders. De Amerikanen hebben 
hun machtsimperium gegrondvest op olie, met name de notering van de olie-
prijs in dollars, wat een vooroorlogs bondje is met de Saoedi’s, en een enorme 
gewapende macht ter land, op zee, in de lucht en in de ruimte. Kijk, die ach-
terliggende historische motieven wil ik presenteren. Dan kunnen we de wer-
kelijke betekenis van bijvoorbeeld de nieuwe Zijderoute naar Rotterdam gaan 
inschatten. Want China is een voorbeeld hoe ook onze maatschappij zich kan 
gaan ontwikkelen, met camera’s op elke hoek en een sociaal profiel wat bepa-
lend is voor je toekomst. Die Indiase Sri had het over de industrialisatie van 
sociale contacten, van spel en vermaak, van de hele cultuur. Anton heeft dat 
ook aangestipt in eerdere gesprekken. Angstaanjagende perspectieven! Daar 
wil ik over schrijven en daar heb ik, hebben Anton en ik moet ik zeggen, an-
dere disciplines bij nodig!’

‘Wow!’ zei Mireille zachtjes. ‘Wat een mission statement! Ik heb het opgeno-
men en ik zal het uittypen.’

‘Dat vraagt om een dram,’ was Marcs reactie. Het was wat vroeg, maar ik 
moest hem gelijk geven: een bezegeling met zijn oude malt whisky was hier 
zeker op zijn plaats.

‘Nog even iets anders,’ zei Mireille toen ze mij aanstalten zag maken. ‘De lui 
beneden vragen zich af wat wij toch allemaal bekokstoven. Ze vinden dat je hen 
niet meer ziet staan. Misschien is het goed om even contact te maken.’

Ze had natuurlijk gelijk, ik kwam al een tijd niet meer op de vrijdagborrels, 
zat altijd met mijn koptelefoon op te werken, als ik al eens een keer op de 
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redactie was, en sprak meer met Marc en Mireille dan met alle anderen bij el-
kaar. Oké Fonck, nu niet meteen naar Schiphol vluchten, even de confrontatie 
aangaan. Het ijs breken, als dat mogelijk is.

Het was lang niet zo moeilijk als ik had gevreesd, want iedereen wist dat 
mijn artikelen over het congres in Basel de krant uit de rode cijfers hadden 
gehaald. Niemands baan stond meer op de tocht. 

Vanaf de plaats waar Vandamme altijd ging staan om een mededeling te 
doen, vertelde ik over mijn zoektocht. In het kort iets over mijn persoonlijke 
ontwikkeling, de scheiding, het contact met mijn zoons. Zaken die mijn aan-
dacht zo volledig opeisten dat het contact met de redactie wat in de verdruk-
king was gekomen. Ze gaven me een warm applausje, wat me inderdaad deed 
gloeien. Mijn populariteit was groter dan verwacht. Of zou dat komen omdat 
er nu pas gevoel bij te pas kwam, waardoor mijn woorden zo anders gekleurd 
werden dat ze heel andere gebieden in de anderen aanspraken dan voorheen? 
Iets om met mijn therapeut over te praten, later. 

Met hun beste wensen nog nagalmend in mijn oren liep ik met rolkoffertje 
en kostuumtas naar de metro om de trein naar Schiphol te nemen. Waarom 
reed die metro niet meteen door? Zeker geblokkeerd door de NS.
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2  Miami, het schip

In Miami bracht een taxi me naar de haven, waar een jacht moest liggen dat 
Endeavor heette. Eerder de naam voor een oorlogschip dan voor een luxe jacht. 
Dat bleek te kloppen: aan de verschansing van een tot zeilschip verbouwde 
houten mijnenveger stonden Esther en Margarite als gekken te zwaaien. 

Dat is zo’n moment dat een mens zich opsplitst in een aantal ‘avatars’ om 
de confrontatie met zoveel en zo verschillende indrukken te kunnen hante-
ren. Een rationeel deel van me betaalde de taxi en nam het schip op met de 
ogen van een liefhebber. Drie hoge masten met dikke gieken die rolzeilen her-
bergden, alles gemechaniseerd, lange boegspriet met rolfokken en rolkluivers, 
originele grijze verf en het nummer in kantige cijfers bij de boeg, opbouw 
vervangen door lang dekhuis en grijsgeverfd stuurhuis midscheeps, een lange, 
sierlijke jol er omgekeerd bovenop. 

Een ander deel van me was bezig mijn beeld van Esther’s vader te herzien 
van een pervert die zijn eigen dochter postuum wilde bevruchten, naar een 
man die met grote zorg voor het detail een oude mijnenveger ombouwt tot 
een hypermodern zeilschip. 

Een derde deel van me, dat de eerste twee Jonathans angstvallig onder de 
duim probeerden te houden, was verlangend om de twee vrouwen in mijn 
armen te sluiten en het liefst onverminderd tot copulatie over te gaan.

Er was ook een laconieke Jonathan die alles aanzag en zich welwillend co-
operatief wilde opstellen. De kwaaie Jonathan die zich nog steeds verraden 
voelde trok zich bij al deze goede bedoelingen beledigd terug in de krochten 
van mijn persoonlijke dismay.

Het was uiteindelijk de laconieke Jonathan die de loopplank opging, zijn 
bagage uit de handen liet nemen door gedienstige matrozen, Esther omarmde 
en kuste, Margarite omarmde en kuste, en intussen de liefhebber zijn gang liet 
gaan om alle details van het schip op te nemen. 

Na een haastige rondleiding over het schip door een trotse Esther, bij een co-
pieus diner Carribbean style, werd mijn geest door een opmerking van Esther 
in een andere dimensie getrokken, leek het wel. Al mijn aandacht klapte om 
naar binnen, waar mijn gevoel worstelde met mijn allesoverheersende ratio. 
‘Wat is er, wat gebeurt er?’ vroeg Margarite dringend.

Praten was onmogelijk, mijn tong was verlamd. Met een pen krabbelde ik 
op een servetje: >de planeet<.

De gesprekken aan tafel, waar de kapitein, stuurman en machinist bij aan-
zaten, verstomden.
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De verlamming week. Er was een beklemming verbroken, een pantser om 
mijn gevoel dat daar altijd gezeten had, dat al barsten vertoonde, maar nu in 
scherven was gevallen. Bijna op de automatische piloot vertelde ik hortend 
over mijn worsteling met het paradigmaverhaal, hoe Anton en ik tot de con-
clusie waren gekomen dat het om veel meer ging dan alleen geld. 

‘Het gaat om de planeet, dat we haar leren voelen,’ was mijn aangedane slot. 
‘Ik wou dat Anton en Emma hier waren. Ik kan dit niet alleen.’

‘Dat vraagt om een krijgsraad,’ zei Esther geroerd. ‘Een strategisch plan.’ 
Margarite stond op en begon de tafel af te ruimen, geholpen door de drie 

officieren. Even later zaten we weer om de tafel, nu met zeekaarten en kopjes 
koffie. Esther zat voor, een rol waar ze in glunderde.

‘Jonathan, deze afgedankte, houten mijnenveger heeft mijn vader een kleine 
dertig jaar geleden tot zeilschip laten verbouwen. Hoe arrogant hij ook was in 
zijn macht, hij kon blijkbaar wel liefde opbrengen voor oude schepen, waar 
dat met mensen niet lukte. In mijn tienerjaren hebben we er zeiltochten mee 
gemaakt. Geen echt lange zeereizen, want mijn vader vond dat hij zijn im-
perium persoonlijk moest besturen. Wat ik niet wist is dat hij vlak voor zijn 
dood het schip heeft laten ombouwen tot wat ik bij gebrek aan beter een over-
levingsschip zou willen noemen. Schipper, jij hebt het geïnventariseerd, kan je 
ons vertellen wat dit schip is?’

‘Jawel mevrouw. Ik zal het kort houden, maar het liefst zou ik u alles meteen 
laten zien...’

‘Later, schipper.’
‘Natuurlijk. Wel, om te beginnen, dat heeft u wel gezien, is het voorzien van 

een volledig gemechaniseerde tuigage. Vanaf de brug kan één persoon alle 
zeilen hydraulisch bedienen. Verder heeft het twee dieselmotoren die twee 
schroeven aandrijven en een elektrische boegschroef. De schroeven kunnen 
ook elektrisch worden aangedreven, zij het met minder vermogen. De stroom 
wordt geleverd door een batterij brandstofcellen die op waterstof werken. De 
waterstofcilinders liggen onderin het schip en vormen meteen de ballast. Het 
zijn er veel, ik heb nog geen tijd gehad om op te zoeken hoeveel waterstof erin 
opgeslagen kan worden. De waterstof wordt overigens zelf gemaakt met elek-
trolyse. En nu komt het: als we op de motoren varen wordt er tegelijk stroom 
geproduceerd om waterstof te maken. Als we zeilen, kunnen we turbines mee-
slepen die stroom maken uit de snelheid van het schip. Als we stilliggen kun-
nen we een sleep van drijvende zonnepanelen uitzetten om stroom te maken!’

‘Dus als ik het goed begrijp,’ zei Esther, ‘kunnen we naar verkiezing gebruik 
maken van diesel, wind en zon?’ 

‘Precies, mevrouw. Het zit geniaal in elkaar. We maken ook ons eigen drink-
water, met omgekeerde osmose, maar er zijn ook verdampingstoestellen op de 
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zon. Die zijn ook drijvend. Als we ergens langer willen blijven liggen, hebben 
we de hele zee rond het schip vol drijvende attributen. Zelfs drijvende hutten. 
Het ruim ligt er vol mee.’

‘Is dit dan zo’n groot schip?’ vroeg ik.
‘Alles is opgevouwen en opblaasbaar, mijnheer, en neemt niet veel ruimte in. 

En de hutten zijn bescheiden van omvang voor een luxe jacht.’ Hij lachte. ‘We 
voelen ons er helemaal op thuis. We hebben, net als op ons vroegere schip, een 
kleine duikboot onder het achterdek.’

‘Mijn vader was een vooruitziende man,’ nam Esther het woord over. ‘Met 
een pessimistische kijk op de toekomst. Ik heb in een kluis aan boord de uit-
gebreide opdracht gevonden aan de werf. Het hele schip is bijvoorbeeld in 
de epoxyhars gezet, waarmee het onderhoudsarm is geworden. Wel handig 
met een houten schip. Er zijn veel watertanks, koelcellen en opslagruimtes 
onderin. De romp is zodanig verstevigd dat het invriezen kan overleven, mede 
dankzij zijn originele wigvorm. Na zijn dood heb ik het schip tot in de puntjes 
laten onderhouden, maar ik heb nooit meer een voet aan boord gezet. Dat 
veranderde van de ene dag op de andere toen ik zwanger werd: ik kreeg de be-
hoefte om met dit schip lange reizen te maken, misschien zelfs een wereldreis.’

Ze zweeg en greep mijn hand. Ze kon alleen zo laten blijken dat ze het over 
ons kind had; niemand mocht dit ooit te weten komen. Een kneepje terug: 
mijn mond zou gesloten blijven.

Margarite nam het woord over. ‘De dag nadat jij was vertrokken stonden we 
hier op de kade. Er stonden twee mannen naar het schip te kijken.’ Ze lachte 
naar de schipper en knikte dat hij verder moest vertellen.

‘Wel,’ kuchte die, ‘wat zal ik zeggen. Ik was net hersteld van een aanslag op 
ons schip en had de gelederen van Greenpeace verlaten uit veiligheidsover-
wegingen. Jan, mijn stuurman, was niet gewond geraakt, maar vond het ook 
gezonder om even uit de vuurlijn te blijven. Later kwamen we meer beman-
ningsleden tegen die geen werk hadden doordat ons schip was gezonken. We 
stonden naar dit schip te kijken en vroegen ons af of het te koop was. We 
wilden weer de zee op.’

‘Ik heb de hele bemanning direct ingehuurd,’ verklaarde Esther trots. ‘Ze 
zijn zeer ervaren, een goed team en ze waren direct beschikbaar.’

‘Het schip is altijd zeilklaar gehouden,’ verklaarde de stuurman, de enige die 
er als een echte zeebonk uitzag: verweerde kop, staalgrijs kort haar, dito baard. 
‘Kat in’t bakkie.’

Ik schoot overeind: dat had hij in het Hollands gezegd! Hij grijnsde naar me: 
‘Ze noemen me Sil omdat ik van Terschelling kom.’

‘Wat zegtie?’ vroeg Esther. Sil legde zelf zijn opmerking uit.
‘Oké, er staat een andere naam op de monsterrol, maar Sil zal je heten vanaf 
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nu,’ verklaarde Esther. ‘Nu het grote nieuws: dit wordt geen actieschip in de 
trant van Greenpeace, het wordt een varend wetenschapscentrum, zoals de 
Beagle waar Darwin mee reisde. We hebben hutten voor twaalf passagiers. Ik 
wil met dit schip langs alle wereldhavens om de boodschap uit te dragen dat 
we one planet, one people zijn.’

‘Er is grote behoefte aan onpartijdig wetenschappelijk onderzoek naar de 
achteruitgang van de biodiversiteit te land, ter zee en in de lucht,’ nam Mar-
garite over. ‘Esther gaat een foundation in het leven roepen die onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek zal gaan financieren.’

‘Ja,’ zei Esther trots, ‘waar we zowel mensen uit de wereld van het grote geld 
als van de Davos Kring bij willen betrekken.’

Dat knalde erin. Mijn zwijgen viel alleen mij op temidden van het gejuich. 
Ik was gewoon met stomheid geslagen. Fonck, de eeuwige buitenstaander, 
normaal rap van pen, nu de mond gesnoerd. Was het zo gemakkelijk? Als je 
geld genoeg had?

‘Proficiat, Esther,’ wist ik uit te brengen. ‘Een hele verrassing.’
Ze hadden het weer gedaan. Ze hadden het zelf bedisseld en mij geheel on-

wetend gelaten. Wat voor betekenis had ik dan nog voor hen?
Mijn starheid viel alleen Margarite op, de crew overlaadde Esther met felici-

taties en benamen haar het uitzicht op mij.
Ik kon het ook omdraaien: wat betekenden zij nog voor mij? Mijn vertrek uit 

het huis in Vermont was nogal... strak geweest. Misschien hadden ze me ple-
zierig willen verrassen, maar wisten ze niet hoe ze zich tegenover me op moes-
ten stellen. Wat voor recht had ik nog om in hun besluitvorming betrokken te 
worden? Had ik daar ooit deel van uitgemaakt? Toen alles nog om mij draaide, 
tijdens het congres en vlak erna, was het duidelijk. Maar dat was voorbij.

Het erge was dat ik niet enthousiast kon worden voor hun plan. Terwijl het 
natuurlijk een geweldig avontuur kon gaan worden. Ergens naast mijn boosheid 
was er schaamte over mijn houding. Die gepiktheid van mijn ego was nou niet 
bepaald een teken van verlichting. Ondanks die erkenning kon ik er niet om-
heen dat mijn innerlijk kind nog steeds bang en timide was sinds het gebeuren 
in Davos en dat het optreden van deze powervrouwen die angst niet echt deed 
verminderen. En mijn ego stond er pal voor dat er niet nog meer inbreuken 
zouden plaats vinden. Daar was mijn ego voor: om mijn innerlijk kind te be-
schermen, om mijn innerlijke vrede te handhaven in een vijandige wereld.

Mijn gezicht bleef in de sociale glimlach modus staan. De aandacht van Mar-
garite was weer op Esther en de crew gericht. Het gaf me enig respijt en de tur-
bulentie in mijn persoonlijkheden kalmeerde. Het besef drong tot me door dat 
ik me niet zo tussen twee uitersten moest heen en weer laten slingeren. Intussen 
was ik aan de verschansing naar de verlichte haven en stad gaan kijken. Het was 
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lauwwarm weer met nauwelijks enige wind. In de stad zou het wel benauwd 
zijn, maar hier op het open water was het heerlijk.

Ik verwachtte hen, toch deden de opdoemende aanwezigheden links en 
rechts van me een alarm bij me afgaan. Mijn lichaam reageerde gelukkig min-
zamer. Feromonen?

Esther liet een kuchje horen en stak een arm onder de mijne. ‘Je zag er niet 
erg enthousiast uit, Jon. Vind je het geen goed plan?’

Mijn lichaam drukte haar arm even in mijn zij.
‘Het plan op zich is goed, Esther. Het zal op de uitwerking aankomen hoe 

goed het zal uitpakken. Ik zie mezelf er alleen geen deel van uitmaken.’
‘Daar had ik wel op gerekend, Jon.’
‘Dan begrijp ik niet dat je het me vanavond zo in mijn gezicht hebt gesmeten.’
De vrouwen naast me verstarden.
‘Wat bedoel je daarmee?’ kwam Margarite’s stem uit het duister.
‘Dat jullie besluiten nemen over mijn leven, zonder mij te raadplegen.’
‘Vind je het dan niet spannend om eraan mee te doen?’ Esthers stem had 

iets smekends gekregen.
‘Op dit moment niet. Ik ben zelf met iets spannends bezig, met Anton en 

Emma en mijn krant en uitgevers. Daar past jullie nieuwe avontuur niet in. Het 
is jammer om jullie plezier te moeten bederven, maar ik heb mijn eigen agenda.’

‘En... en ons...’ Esther durfde het niet hardop te zeggen.
‘Tegen de tijd dat je kind geboren wordt, ziet alles er anders uit. Nog tijd 

genoeg om een modus te vinden.’ Ze wisten allebei precies wat ik bedoelde.
‘Ik moet zeggen,’ kwam Margarite’s stem uit het duister naast me, waar ik 

weigerde naar te kijken, ‘dat ik je zo niet ken. Je bent niet meer de open en 
moedige Jonathan waar ik verliefd op werd.’ Er klonk van alles in door; wat 
me het meeste trof was een soort verontwaardiging.

‘Het heeft me allemaal niet onberoerd gelaten,’ gaf ik toe. 
‘Wil je ons daar wat van vertellen? Toe, Jon?’ Waar was Esthers bravoure 

gebleven?
‘Nu niet, ik ben er nog teveel mee bezig om iets in woorden te kunnen vatten.’
Ze zuchtte. ‘Goed dan, wanneer je eraan toe bent.’
‘Eh, ik denk dat het, gezien mijn innerlijke processen, beter is als ik een 

eigen hut heb. Of wil je dat ik naar een hotel verhuis?’
Met een heftige beweging maakte Margarite zich los van de verschansing en 

beende weg.
In Esthers ogen was wanhoop en angst te lezen. Het brak mijn hart, maar 

er was in mij geen troost voor haar. Dat was geen leuke gewaarwording. De 
afstand was al te groot geworden. Het deed me pijn.
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3  Groeiende spanningen

De slaap trok zich geschrokken in zijn schuilhoekje terug toen de motoren 
gestart werden en alles begon te trillen. Gingen we varen? Wilde ik dat wel? 
Weer een besluit dat was genomen zonder mij te raadplegen. Mijn eerste be-
hoefte was om naar Californië te vliegen om met Anton en Emma de proble-
men waar we mee worstelden te bespreken. Niet om te gaan varen.

Even later begon het schip te deinen. Iets hield me in bed, misschien was het 
de warme inkapseling wel. Het was nog erg vroeg.

Slaap had me overmand, maar lawaai aan dek deed mij oprijzen uit mijn 
droombewustzijn. Gebrom, geklapper van zeilen, geroep... Het schip ging 
schuin hangen en maakte op en neer gaande bewegingen: we zeilden. Het tril-
len van de motoren hield op. Opwinding sijpelde in mijn lichaamsbewustzijn. 
Nu was het echt gedaan met slapen. 

Het schuine dek was even wennen voor mijn ongeoefende beenspieren. 
Het schip lag mooi stabiel op één oor in de deining, dankzij de curven van 
wit doek die aan de masten en mechanische gieken uitstonden in het strakke 
blauw. Mijn God, wat een schoonheid! En wat een snelheid!

Op het voordek trof ik mijn dames, net als de matrozen in minimaal textiel 
gehuld. 

‘Ben je er weer?’ vroeg Esther voorzichtig.
‘Wat een prachtig schip,’ was mijn antwoord. ‘Aan de kade zag het er een 

beetje dubbel uit, ik bedoel, de grijze marinekleur, het nummer op de boeg 
maken het hoe dan ook tot een oorlogsschip. Eenmaal aan boord zie je alleen 
dat het een snel zeilschip is.’

‘Mijn vader was nogal gecharmeerd van gewapende macht. Er stond zelfs 
schietklaar Bofors luchtafweergeschut op het voordek. Hoe hij dat voor elkaar 
heeft gekregen weet ik niet. Ik heb het meteen na zijn dood weg laten halen. 
Nu liggen er rubberboten en mijn catamaran.’

Ze werd weggeroepen en liet mij aan de verschansing achter. Opeens schoot 
me het gesprek in gedachten dat ik, lang geleden, had met een nogal wilde 
jongen die niet wilde deugen, maar uiterst charmant was. Hij had op zo’n 
megajacht van een superrijke gewerkt als installatiemonteur en vertelde over 
geheime wapenkamers, een onderzeeër in een speciaal bassin, pantsering en, 
inderdaad, weggemoffeld afweergeschut. Zo bang waren de superrijken voor 
sociale onrust, terroristen, piraten, gijzeling en misschien wel het instorten 
van de maatschappij, dat ze van hun jacht een overlevingsschip lieten maken. 
Ik had hem direct geloofd, want die geruchten waren er vaker geweest. Waar 
rook is, is vuur.
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Tekenend dat Esthers vader dat blijkbaar ook had gedaan. Vreemd dat ik 
nooit naar zijn doodsoorzaak had gevraagd. De superrijken hadden toegang 
tot medische ingrepen om veroudering en ziekte tegen te gaan waar het pu-
bliek niets van wist. Maar een echte krantenvlo als ik wist het wel als een klein 
berichtje vermeldde dat er ergens in Azië in een onherbergzaam grensgebied 
800 kinderlijkjes waren aangetroffen die van al hun organen waren beroofd. 
En ongetwijfeld van hun stamcellen, waaruit nieuwe organen en ledematen, 
zelfs nieuwe tanden konden groeien.

Nee, ik had geen hoge dunk van de moraliteit van de superrijken.
Esther kwam weer naast me staan. Ze zag er druk en gelukkig uit.
‘Waar gaan we heen? Ik bedoel, ik weet niets van enig plan...’
‘We gaan even confereren,’ kondigde ze aan en gaf instructies aan een ma-

troos. Weer tot mij: ‘Dit is een proefvaart om de bemanning vertrouwd te 
maken met het schip. Vanavond leggen we weer aan in de haven.’

In de stuurhut troffen we even later de drie officieren. Ook de machinist had 
zijn zwijgende motoren met een gerust hart achter kunnen laten. Er draaide 
zelfs geen generator. De benodigde stroom voor de instrumenten, koeling en de 
hydraulische systemen werd verkregen uit de brandstofcellen, werd me verteld.

‘Lieve mensen,’ begon Esther. ‘Het is nu de tijd om plannen te ontwikkelen. 
Als de proefvaarten naar tevredenheid zijn afgerond, gaan we een lange reis 
maken. De vraag is, waarheen, waarom en wat gaan we daar doen. Om met 
dat laatste te beginnen: op dit schip gaan we wetenschappers, journalisten, 
schrijvers, kunstenaars en andere change agents uitnodigen hun krachten en 
kennis te bundelen in werkelijk onafhankelijk onderzoek. ‘

Margarite nam naadloos het woord van haar over: ‘Zoals we weten wordt 
het huidige wetenschappelijke onderzoek vooral gestuurd door de financiers. 
Daardoor is veel onderzoek niet onafhankelijk en dient soms apert de belan-
gen van de geldschieters.’

Esther lachte: ‘Ik ben ook een geldschieter. Ga ik dan ook mijn belangen 
laten prevaleren? Zeker wel!’

Dat was een stok in het hoenderhok. We zaten allemaal meteen rechtop.
Weer ernstig: ‘Ik zal mijn belang expliciet maken. Dit schip is geregistreerd 

op de Fiji Eilanden in de Pacific. Mijn vader heeft daar een onbewoonde atol 
gekocht. Die dreigt onder water te verdwijnen. Dat wil ik laten onderzoeken. 
Waarom gebeurt dat? Omdat de zeespiegel stijgt? Omdat het koraal afsterft? 
Omdat de bodem daalt? Mijn vader wilde het laten ophogen met materiaal uit 
de lagune. Kan dat wel? Het antwoord is van belang voor talloze atollen over 
de hele wereld die dreigen te verdrinken.’

‘Je laat je teveel meeslepen door details, lieve,’ kwam Margarite’s laconieke 
onderbreking. ‘Esther wil graag off the grid gaan leven. Dat kan op een schip  
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met een eigen, privé thuishaven.’
‘Krijgt u daar wel medewerking voor van de autoriteiten?’ vroeg de schipper, 

die Malcolm heette en uit Canada afkomstig was.
Margarite en Esther keken elkaar aan. 
‘Als we onze oplossing delen met de andere bewoners, denk ik dat we alle 

medewerking zullen krijgen,’ zei Esther beslist. Ze lachte weer: ‘Daarom gaan 
we er naartoe. Om het te vragen. Met wetenschappers.’

‘Ik ken een Nederlandse baggeringenieur,’ bracht Sil in. ‘Een neef van me. 
Een aangepaste snijkopzuiger kan dood koraal vergruizen en daarmee zo’n 
atol opspuiten tot ver boven springvloed peil.’

‘Uitnodigen!’ Esther kwam goed op dreef. ‘Oh, Jonathan, ik zie dat je alles 
notuleert. Wat goed van je om daar aan te denken.’

‘Ik schrijf geen notulen.’ Mijn antwoord was venijniger dan bedoeld, maar 
het zat me niet lekker hoe alles bedisseld leek te zijn. ‘Het zijn aantekeningen, 
die hopelijk tot een artikel zullen leiden.’

De twee dames keken elkaar aan. ‘We hebben liever niet dat je alles meteen 
aan de grote klok gaat hangen,’ was Esther’s stroeve reactie.

‘Waarom ben ik hier dan?’
De stilte was om te snijden. Hun ogen onderzochten mij, onzeker, een beetje 

bang zelfs. 
‘Hoe wil je anders mensen aantrekken die iets te zeggen hebben? Alleen met 

geld?’
‘Ik begrijp waar de heer Fonck op doelt,’ kwam de schipper tussenbeide. 

‘Publiciteit is altijd het grote wapen geweest van Greenpeace. Misschien is dat 
ook op deze reis van toepassing.’

Ik ging staan. ‘Kijk, in ben aan mijn kant van het spectrum bezig met een 
socio-economische benadering van het mondiale gedrag van de mensheid. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat ik in alle openheid mijn kompanen erbij kan 
betrekken, die momenteel in Californië zijn. Wetenschap bestaat alleen als 
erover gepubliceerd wordt.’

‘Voor de maatschappelijke impact zou het goed zijn om een tv ploeg aan 
boord te hebben, mevrouw,’ voegde Sil eraan toe. ‘In Nederland en België heb-
ben de wekelijkse uitzendingen van Canvas en de VPRO over de reis met de 
clipper Stad Amsterdam, in het zog van de Beagle met Darwin anderhalve 
eeuw eerder, grote indruk gemaakt.’

Mijn ergernis zakte tijdens Sils uiteenzetting en ik ging weer zitten.
‘Daar moet ik eerst over nadenken,’ zei Esther na een korte stilte. Ze keek 

voor hulp naar Margarite, die onzeker naar mij keek.
‘Laten we later op de dag verder bespreken wat we gaan doen en hoe,’ be-

sloot Esther.
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Later, in hun verblijf, kwam het hoge woord eruit.
‘Ik wil uit de roulatie verdwijnen, Jonathan. Daarom dat off the grid gedoe. 

Het kan met dit schip. Het kan doordat het in de Fiji Eilanden geregistreerd is 
en ik er een eiland bezit.’

‘En de baby? Die zou je toch na een jaar afstaan?’
Ze begon te huilen.
‘Hoe kan je zo bruut zijn!’ siste Margarite me toe terwijl ze Esther in haar 

armen nam.
‘Ik ben niet bruut! Die organisatie om Esther heen, dat verdomde testament! 

Als ze verdwijnt met kind en al, gaat dat giga vermogen naar een psychopaat! 
Dat heb je me zelf verteld, Esther.’

‘Nou en?’ snikte ze. ‘Ik wil mijn baby houden.’
‘Dat begrijp ik ook wel,’ mopperde ik. ‘Het...’ Nieuwe woede vlamde op. 

Door die hele toestand was het niet eens mogelijk om mijn kind openlijk te 
erkennen! Niet boos op Esther worden, Fonck! Doe er wat aan.

Het was goed om mijn eigen waarnemer te kunnen zijn. Nu werd het moge-
lijk om mijn woede en verontwaardiging te transformeren tot daadkracht en 
sluwheid. Mijn hand, die de deurkruk al beet had om naar buiten te daveren, 
ontspande.

‘Goed, laten we bedenken hoe we die organisatie kunnen overhalen om Es-
ther’s kind zelf op te voeden. Het is nog lang niet geboren en dan hebben we 
nog een heel jaar. Er zijn vast manieren te bedenken om aan de voorwaar-
den van het testament te voldoen. Vergeet niet wat voor hefboom zo’n enorm 
vermogen kan zijn als je mondiaal dingen wilt veranderen. Dat gereedschap 
moeten we niet uit onze handen laten spelen. Pardon, die van Esther.’

Ze vloog me om de nek en kuste mijn hele gezicht. 
Mijn woede was dan wel bekoeld, hetgeen me tamelijk ijzig en afstandelijk 

hield, maar mijn bezwaren stonden er nog levensgroot. Ze merkte het meteen 
en ging teleurgesteld weer zitten.

‘Ik kan begrijpen dat jij uit jouw wereldje wilt stappen, Esther. Margarite is 
volgens mij al langer off the grid, maar daar weet ik niets vanaf. Voor mij is dat 
anders. Mijn functioneren is ingebed in het netwerk van de Economic Review. 
Ik heb twee zoons, een vakantiehuis in de duinen, collega’s en wetenschap-
pers waarmee dagelijks contact nodig is. Ik heb me verbonden met Marc en 
Mireille voor de krant, met Anton en Emma voor het boek.’

‘Met andere woorden, je gaat niet met ons mee?’ Margarite probeerde haar 
stem vlak te houden, maar mijn gevoeligheid was zo toegenomen dat haar 
boosheid, die tegelijk angst om mij te verliezen was, haar teleurstelling, die al 
van eerdere datum was, en haar onverzettelijke houding het bij het rechte eind 
te hebben, waarneembaar waren als vibraties die op tonen leken. 
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‘Hop on hop off.’
‘Bedoel je dat je af en toe meevaart en af en toe elders bent?’ vroeg Esther 

hoopvol.
‘Schrijven kan overal en dankzij satellieten is overal inloggen op internet 

mogelijk.’
‘Jonathan, wat is er aan de hand? Waarom ben je zo boos? Dat ben je al een 

hele tijd. Waar is onze... verbinding gebleven? Onze liefde?’ voegde ze er bijna 
onhoorbaar aan toe.

Dit was het juiste moment om verslag te doen van mijn teloorgang bij de 
Davos Kring. Ze onderbraken me geen enkele keer. Margarite raakte gaande-
weg steeds verwilderder.

‘Het is een vreemde gewaarwording,’ besloot ik, ‘om bij mezelf bescher-
mende, vrouwelijke kracht te ontdekken, gericht op het voortbestaan van de 
Aarde, van Gaia als levende en leven dragende planeet, terwijl tegelijk bij met 
name Margarite een bijna rücksichtlose doelgerichtheid aan het licht komt, en 
bij jou, Esther, je zelfstandigheid, je power, je durf, aan het vervagen zijn.’

Ze keken me ontzet aan.
‘De twee magische vrouwen waar ik verliefd op werd zijn voor mij bijna 

onherkenbaar geworden.’
‘Jij bent dat ook,’ zei Margarite schor. 
‘Zeker. Dat maakt de afstand nog groter.’ Het was een bijna misselijk ma-

kende sensatie om het gat letterlijk tussen ons te zien gapen. Zou het nog 
overbrugbaar zijn?
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4  Breken

We spraken elkaar niet meer tot het schip laat in de middag aanlegde in de ha-
ven van Miami. Aan boord blijven of een hotel opzoeken? Hoewel het laatste 
mijn voorkeur had, leek het me niet bevorderlijk voor herstel van onze relatie. 
Een belangrijke overweging was een internet aansluiting, maar die bleek on-
derdeel uit te maken van de walfaciliteiten. 

Tijdens de avondmaaltijd waren het de officieren die het gesprek gaande 
hielden met opmerkingen over het schip, de bemanning en de zeilprestaties – 
die er niet om logen. 

Ik werkte gestaag door aan verschillende artikelen dan wel hoofdstukken en 
raakte steeds meer gefrustreerd.

‘Kijken of Anton nog wakker is.’
Hij was wakker en verscheen op het scherm.
‘Anton, ik loop overal tegen twijfels, onlogische dingen aan. Met name de 

klimaatdiscussie levert zoveel onvoorspelbare factoren op, het lijkt wel een 
moedwillige verwarring...’

‘Je ziet er nogal gestoord uit. Waar zit je?’ onderbrak hij mijn litanie.
‘Op Esther’s schip, in Miami.’
‘Waar zijn ze?’
‘In hun hut.’
‘Ik hoor het al. Ruzie?’
‘Het is gecompliceerder dan dat, maar wel zo ernstig dat ik een eigen hut 

heb gevraagd.’
‘Hm. Waarom kom je niet naar Frisco? We hebben een logeerkamer en ik 

ben op nieuwe onderzoeken gestoten. Het beeld wordt steeds gecompliceer-
der, maar er wordt ook veel duidelijk.’

‘Ik kom eraan. Bedankt voor de uitnodiging.’

De volgende ochtend kondigde ik bij het ontbijt mijn voorgenomen reis naar 
San Francisco aan en de reden waarom.

‘Ik wist niet dat je onder zoveel spanning stond,’ zei Margarite met iets van 
berouw in haar stem. ‘Als je wilt boek ik voor je en breng je weg naar het 
vliegveld.’ 

‘Graag. Misschien hebben we straks nog tijd om onze plannen te coördine-
ren?’

‘Bij de koffie, over een uur,’ besliste Esther. Haar gezicht stond strak, donker 
zelfs.

‘Hoe komt het toch dat je zo op en neer jojoot?’ vroeg ze even later toen 
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Margarite bezig was met mijn boekingen en wij bij de verschansing naar het 
bevoorraden van het schip stonden te kijken. ‘Het ene moment ben je idolaat 
als je het schip bekijkt, het volgende moment verwerp je alles. Alles! Zelfs 
onze liefde!’

‘Ik verwerp die niet,’ antwoordde ik koeltjes. ‘Het is alleen dat ik niet alles 
meer voor zoete koek aanneem, hetgeen mijn teerdere gevoelens on hold zet.’ 
Dat was geen voldoende antwoord, vond ik zelf. ‘Laat ik dit zeggen: ik ervaar 
het niet. Niet meer. Ik voel bij jou en bij Margarite geen enkele interesse in 
mij persoonlijk. In wie ik ben, wat me beweegt, mijn angsten en dromen. Ik 
ben een attribuut geworden dat ter hand wordt genomen als het zo uitkomt. 
Buiten die momenten wordt er niet naar omgekeken.’

Ze keek geschokt weg, haar ogen dichtgeknepen.
Margarite was ongemerkt achter me komen staan; haar adem verried haar 

toen er even geen lawaai van de kade kwam.
‘Wat is er gebeurd, Jonathan, dat je zo... zo ver weg aan het raken bent?’
Er was van alles dat door mij gezegd wilde worden, maar dat was allemaal 

circumstantial. Waar draaide het bij mij om? Wingmaker.
Een diepe zucht ging aan mijn antwoord vooraf. ‘Het sleutelwoord is onaf-

hankelijkheid, autonomie, vanuit de soevereiniteit van mijn wezen. Sinds de 
dag dat ik met Anton sprak en de opdracht van Marc kreeg om het congres 
in Basel te verslaan, ben ik in een transitie gekomen van een bange loonslaaf 
naar... ik weet niet wat, dat is nog onduidelijk. Maar meer mijn ware zelf. Ik 
heb grote angsten moeten doorstaan. Zelfs een suïcide poging.’

‘Nee! Dat meen je niet! Waar dan, wanneer dan?’ 
Met nogmaals een zucht vertelde ik hen van mijn terugkeer in het zomer-

huis, waar er iets in mij geknapt was, en van de visser die me bij mijn positie-
ven had gebracht, onwetend van mijn benarde geest.

Margarite keek me witjes aan. ‘Dat wist ik niet! Echt, Jonathan, ik wist daar 
niets van!’

‘Laat maar,’ was mijn vermoeide antwoord. ‘Dat is deel van het probleem, 
niemand zag het. Allemaal zeer begaafde en gevoelige mensen bij elkaar en 
niemand zag hoe ik er aan toe was. Wat me echt onderuit heeft gehaald is dat 
jullie het niet zagen. Wat betekent “liefde” dan nog? Alleen mijn therapeut, 
een man, had het onmiddellijk door.’

‘Had dan iets gezegd!’
‘Als je bijna verdrinkt, kan je alleen maar naar adem happen.’
Ik had er genoeg van. ‘Heb je een vlucht kunnen boeken?’
Margarite keek me met grote ogen aan en knikte werktuiglijk toen ik terug-

staarde.
‘Dank je. Heb je ook een boarding pass?’
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‘Die heb ik naar je smartphone gestuurd. Je vertrekt vanmiddag.’
‘Jonathan!’ kreet Esther, ‘Zo kan je niet weggaan!’
Haar uitroep resoneerde met een stuk van me die dat ook vond. Waarom 

was de rest dan toch zo van ijs geworden?
‘Wat had je dan gedacht?’
Ze legde haar hand op mijn arm. Haar ogen stonden verwilderd. ‘Alsjeblieft, 

reken het me niet aan,’ fluisterde ze. ‘Ik zag het niet, ik kon het niet zien, van-
wege... vanwege mijn opvoeding.’ Er begonnen tranen uit haar ogen te lopen, 
maar ze bleef me aankijken. ‘Ik denk dat ik je begrijp, Jonathan,’ zei ze met een 
beverige stem. ‘Ik zal ook een goede therapeut zoeken, dat beloof ik je. Ik kom 
ook maar net uit het ei, als het ware.’

Ik drukte haar hand op mijn arm in, wat ik hoopte, een bemoedigend ge-
baar. Ze begon er misschien iets van te begrijpen, maar dat betekende niet dat 
ze meteen anders was, te oordelen naar haar volgende opmerking: ‘Heb je nog 
tijd om plannen te bespreken? Ik zou graag willen dat je daar bij was.’

Ik knikte, het interesseerde me om meerdere redenen.
Esther liet een bel luiden en even later zaten we weer rond de kaartentafel met 

de officieren. De schipper gaf aan langs welke route hij richting Panamakanaal 
dacht te kunnen zeilen en welke havens onderweg aangedaan konden worden. 

‘Wat wordt onze bestemming als we eenmaal in de Pacific zijn, mevrouw?’
Esther wierp een snelle blik op mij en antwoordde: ‘De Fiji Eilanden. Ik wil 

graag eerst onze thuishaven in orde hebben, mijn eiland zien en ter plaatse 
kijken wat we kunnen doen om de toestand te verbeteren.’

‘Wilt u nog passagiers opnemen?’
‘Later. Die kunnen ook ingevlogen worden.’
‘Ga jij mee, Jonathan?’ wilde Margarite weten.
‘Dat hangt af van de resultaten die Anton en ik in Frisco weten te realiseren, 

waarna ik in ieder geval eerst terug moet naar Amsterdam.’
‘Dat doet me denken...’ mompelde Esther en snelde weg. Even later kwam 

ze terug met een laptop. ‘Ik dacht het al! Er is over ruim een maand een mee-
ting van de World Association of Heritage Daughters in San Francisco. Ik ben 
voorzitter en daar moet ik bij zijn.’

‘Is het dan niet handig om San Francisco als eerste bestemming te nemen?’ 
vroeg Sil, met een schuin oog naar mij. De man had kennelijk door dat er iets 
speelde tussen mij en de dames en dat zat hem niet lekker.

Esther en Margarite keken nu ook naar mij. Hing de beslissing van mij af? 
That’ll be the day!

‘Ik denk dat dat een goed idee is. Esther, je kunt toch eerst met het vliegtuig 
poolshoogte gaan nemen in Fiji en daarna met een voltallige ploeg vanuit San 
Francisco vertrekken?’
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‘Misschien hebben jullie gelijk,’ aarzelde ze. ‘Ik had alleen nu al willen ver-
dwijnen, maar het lijkt erop dat het beter is om de zaak goed voor te bereiden.’

‘Er is nog iets wat ik onder uw aandacht wil brengen,’ zei de anders zo zwijg-
zame machinist. ‘Ik weet alleen niet...’

‘Voor de draad ermee, meester,’ spoorde Esther hem aan.
Hij werd er verlegen van. ‘Wel, in San Diego, in de baai waar in de Tweede 

Wereldoorlog de vliegtuigfabriek Consolidated hun PBY Catalina en Coron-
ado vliegboten lieten proefvliegen, is nu een groepje studenten bezig met een 
revolutionair elektrisch aangedreven watervliegtuig...’

‘Oh, is dat het project waar je zoon in deelneemt?’ brak de schipper in.
De machinist kon niet rood worden, daar was hij te donkerhuidig voor, 

maar er verschenen zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd.
‘Dat maakt het dubbel interessant,’ stelde Esther hem gerust. ‘Vertel, wat 

kunnen wij daar aan bijdragen?’
‘De proefvluchten met een model waren succesvol, mevrouw. Ze zoeken nu 

financiering voor een prototype.’
‘Helder. Wat is er speciaal aan hun ontwerp?’
‘Het is nogal out of the box, mevrouw. Heel anders dan wat de grote maat-

schappijen en NASA ontwikkelen. Ze hebben twee concepten verenigd, en 
het hele toestel wordt van koolstoffiber en titanium gemaakt.’ Hij kneep zijn 
handen in elkaar, duidelijk niet gewend om zo op de voorgrond te treden, en 
dan nog wel met een verzoek dat uiteindelijk om geld zou draaien.

‘Leg eens uit, Don,’ moedigde de schipper hem aan.
‘Wel, ik heb ze bezig gezien. Die jonge honden zijn zo slim! U weet dat een 

vliegboot moeilijk van het water loskomt door de “kleef ” van het water. Ze 
hebben daarom een draagvleugelboot gecombineerd met een vliegboot met 
uitvouwbare vleugels. Net een vogel!’ Hij kwam eindelijk op dreef. ‘Ze maken 
voor het opstijgen zoveel vaart dat de romp op de draagvleugels gaat planeren. 
Er staan vier elektrische propellers bovenop. Zodra de vleugels gespreid wor-
den: zoef! Het ding is in de lucht. Binnen 400 of 500 voet...’

‘120 tot 150 meter,’ vertaalde Sil.
‘Maar nu die vleugels. Mevrouw, in opdracht van de NASA heeft een bedrijf 

een flexibele vleugel uitgevonden. Dat project is echter zo geheim, dat de jon-
gens er zelf iets op moesten bedenken. Weet u wat? Veren! Slagpennen van 
koolstof en titanium, die uitgevouwen zoals bij een vogel de vleugels vormen. 
En de motoren komen uit Duitsland, waar ze de meeste pk’s per kilo gewicht 
hebben uitgevonden. Op kruissnelheid zijn twee motoren voldoende.’

Sil, die het verhaal al kende, haalde schetsen uit de laden met zeekaarten.
‘Waar komt de energie vandaan?’ vroeg Margarite bedachtzaam.
‘Waterstof en brandstofcellen, mevrouw. Ze willen de bovenkant van de 
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romp helemaal volplakken met zonnecellen. De waterstoftanks zijn ook van 
koolstof fiber.’

‘Hoe groot wordt het prototype?’ wilde Esther weten. Haar ogen glansden. 
Ja, ze had een vliegbrevet...

‘Ik weet de afmetingen niet, mevrouw, maar het eerste wordt een zesper-
soons toestel.’

‘Goed, we gaan kijken en praten,’ besloot Esther. ‘Ik moet er even over na-
denken, schipper. Over een uurtje zal ik je vertellen wat we gaan doen.’
In hun hut praatten we nog even na. Esther ontdekte dat ze veel meer dingen 
diende te regelen, dat ze zelfs nog een keer naar Frankfurt moest.

‘Het lijkt me veel beter om in vol ornaat en met de pers erbij te vertrekken,’ 
bracht ik in. ‘Als je zomaar verdwijnt gaat je surveillance achter je aan. De ac-
ties met het schip moeten juist niet stilletjes plaats vinden. Hoe meer dekking 
door de pers, hoe beter.’

‘Dus wel off the grid, maar vol in de schijnwerpers?’
‘Precies.’
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5  San Francisco, Emma

In San Francisco werd ik tot mijn grote blijdschap op het vliegveld opgewacht 
door Alexander en Emma. Ik omhelsde en kuste hen beiden, zo blij was ik. 
Dat maakte dat beiden hun verrassing om konden zetten naar een welge-
meende hug.

In de taxi zei Alexander dat Anton een feestmaal aan het voorbereiden was. 
Emma logeerde er al een paar dagen om aan het boek te werken.

Hun appartement bleek de bovenste verdieping te beslaan van een oud be-
drijfsgebouw. ‘Het is ooit een sweatshop geweest waar Chinese meisjes kinder-
kleertjes naaiden,’ verklaarde Alexander. Aan de dakconstructie was te zien 
dat het als één ruimte was gebouwd. Nu werden de vertrekken gescheiden 
door dubbele houten wanden. ‘Het is sequoiahout,’ liet Alexander zien. ‘On-
brandbaar. En geïsoleerd, zodat het niet erg gehorig is.’

Ik kreeg een logeerkamer naast die van Emma. 
‘We zullen Anton nog maar niet storen,’ lachte Alexander. ‘Als die echt aan 

het koken slaat kan je beter uit zijn buurt blijven.’
We dronken een aperitief in een soort serre met uitzicht, tussen de wolken-

krabbers door, op de baai. Al die tijd had Emma niets gezegd, maar was wel de 
hele tijd vlak naast me geweest: in de taxi, bij de rondleiding en nu weer zat ze 
zo dichtbij dat ik haar kon ruiken. Ze rook naar meisje en iets vaags dat haar 
deodorant kon zijn, of het wasmiddel van haar kleren. Ik verlangde ernaar om 
haar op schoot te trekken, maar durfde niet omdat haar gezicht zo strak stond. 

Ergens in het gebouw luidde een soort scheepsbel. ‘Ah, Anton is klaar!’ 
Alexander veerde op. ‘Komen jullie mee?’

Ik was sneller dan Emma en kon haar uit de fauteuil trekken waar ze opge-
kruld in had gezeten. Ze lachte en bleef mijn hand vasthouden toen we naar 
de eetkamer liepen. Anton stond ons, met een schort voor, geheimzinnig toe 
te lachen, een dampende schaal in beide handen. Ik trok me daar niets van 
aan en, zonder Emma los te laten, omhelsde hem met mijn vrije arm.

Bij de derde gang van het copieuze diner mochten we weer praten van de 
maestro. Hij begon zelf: ‘Weet je dat Alexander het format van de zeiltocht 
met de Stad Amsterdam misschien kan verkopen aan de NBC?’

Ik zat met stomheid geslagen. Wisten ze van Esthers plan met de Endeavor? 
Onwaarschijnlijk. Net zo onwaarschijnlijk als dat Esther hiervan wist. Syn-
chroniciteit! 

‘Dat klinkt veelbelovend. Wat vinden de VPRO en Canvas ervan?’
‘Die hebben het format meegegeven aan Alexander om te verkopen. Hij 

heeft als het ware de licentie.’
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Ik was overdonderd en wist niets anders te doen dan op te staan met het 
glas in de hand. ‘Alexander, Emma, Anton. Hoor mij aan. Gister heeft Esther 
Blaustein verkondigd dat ze met haar hypermoderne zeilschip Endeavor in de 
voetsporen wil treden, ik moet zeggen in het zog wil gaan varen, van de Stad 
Amsterdam!’

Alexander keek me niet-begrijpend aan. Emma zag er bedenkelijk uit. An-
ton was zo te zien degene die de portee van mijn verkondiging vatte.

‘Daar heb je je schip, Alex,’ zei Anton. ‘Met onderzoekers, Jonathan?
‘Met de hele mikmak. Ze financiert het allemaal zelf.’
‘Kan je dit verkopen, Alex?’ vroeg Anton met een twinkeling in zijn ogen.
Alexander schudde in ongeloof zijn hoofd. ‘Je meent dit, Jonathan? Gaat ze 

met haar schip onderzoeksreizen maken? Met wie? Welke instituten onder-
steunen dit? Heeft ze al televisiedekking?’

‘Dat heeft ze gister verkondigd. Ik denk dat alles nog georganiseerd moet 
worden. Ze heeft in ieder geval een prachtig zeilschip, een verbouwde houten 
mijnenveger, en een ervaren voormalige bemanning van Greenpeace.’

‘Hm, als we dit zelf gaan produceren kunnen we het aan iedereen verkopen,’ 
zei Alexander bedachtzaam. ‘Dan hebben we de NBC niet nodig.’

‘Dit klinkt allemaal heel mooi, jongens, maar hoe gaan we verder met ons 
boek?’ snibte Emma.

Ik ging zitten en sloeg mijn arm om haar middel. ‘Het duurt nog een maand 
voordat ze hier zijn, lang genoeg om ons eerste deel drukklaar te krijgen.’

Ze draaide zich in mijn arm naar me toe. Van vlakbij waren haar ogen poe-
len waar ik in zou kunnen verdrinken. ‘Blijf je zolang?’

Ai, dat was de vraag die ik niet had willen horen.
‘Ik werk nog steeds voor de Economic Review, Emma.’
‘Wanneer ga je terug naar Amsterdam?’ 
‘Over een dag of twee, denk ik.’
‘Mag ik met je mee?’
Ik ving de blikken van Anton en Alexander, die met een insinuerende glim-

lach naar onze conversatie zaten te luisteren.
‘Ik zou niets liever willen.’
Eindelijk brak er een glimlach door op haar strenge gezichtje. ‘Mooi. Ik heb 

intussen mijn Nederlands geoefend. Lezen dan. Ik wil in Amsterdam verder 
onderzoek doen.’

‘Je kan bij mij logeren.’
‘Daar had ik al rekening mee gehouden, dank je wel.’
‘Bravo! Ik ga over een week ook weer naar Amsterdam!’ riep Anton. ‘Laten 

we kijken of we het eerste deel dan zover klaar kunnen maken dat we het naar 
de uitgever en naar peer reviewers kunnen sturen.’
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Na het diner werkten we nog een tijdje aan het boek. Alexander was druk 
aan het chatten en bellen en kwam me af en toe iets vragen over het project 
van Esther.

Het begon al licht te worden toen Emma in haar lichtblauwe pyjama mijn 
kamerdeur opendeed, zag dat ik er wakker van was geworden en plompverlo-
ren naast me schoof, mij enigszins hardhandig naar de kant werkend.

‘Durf eens nee te zeggen,’ grijnsde ze bij het zien van de lichte paniek op 
mijn gezicht. Mijn lichaam was alerter dan mijn overdonderde geest en trok 
haar over me heen.

‘Ik heb de regie, zei je. Wel, ik zal je zeggen wat we gaan doen. Geen seks, 
want ik ben momenteel supervruchtbaar en ik wil nog geen kinderen.’

‘Nee Emma,’ fluisterde mijn lichaam. Dat liet intussen handen onder haar 
bloes en het elastiek van haar pyjamabroek glijden. Onder haar in textiel ge-
hulde schoot probeerde zich iets te verheffen, maar het zat knel en kon alleen 
maar dikker worden.

‘Wat wil je wel, Emma?’ fluisterde mijn zelf.
Het was even stil. ‘Ik wil je voelen.’ Haar zachte stem ademde de woorden in 

mijn oor. ‘Alleen als ik voel hoe je op me reageert kan ik weten dat... dat...’
‘Dat?’
‘Dat... jij zeggen.’
‘Dat ik van je houd? Ja Emma, doordat jij op me bent gaan liggen durf ik te 

zeggen: ik houd van je.’
‘Houd je echt van me? Ook zonder seks?’
‘Hmhm.’
‘Wat betekent dat nou weer?’
‘Ja.’
‘Voortaan duidelijker wezen, ja? Aan smoesjes heb ik niks. Geen seks en 

toch van me houden, dat was de vraagstelling.’
Intussen had mijn ene hand haar bij de nek en de andere zocht tussen haar 

benen. Het resultaat was dat ze helemaal mellow op me lag. 
‘Ik heb wel door waar je naar zoekt, geile beer,’ ademde ze de woorden in 

mijn oor. 
‘Kunnen we niet even doen wat we in het huisje deden?’ smeekte mijn li-

chaam. 
‘Wat dan, hopeloze man?’
‘Je weet wel, ik met mijn mond en jij met je vingertjes...’
Met doelbewuste gebaren kwam ze overeind, trok eerst haar bloes en ver-

volgens haar broek uit... 
Mijn fantasie speelde me parten. Ze had zich niet bewogen en keek me nog 

steeds wantrouwig aan.
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‘Wat wil je horen, Emma? Wat wil je van mij?’
Ze keek me boos aan.
‘Jij komt bij me en gaat op me liggen.’
‘Omdat jij niets doet naar mij toe.’
‘Dat is zo. Jij hebt de regie en ik durf niets te doen zonder aanwijzingen van 

jou.’ Ik legde mijn armen naast mijn hoofd op het kussen. Er waren onver-
hoedse tranen die zich naar buiten persten en langs mijn kaken naar beneden 
zakten. Er was iets fundamenteels mis met me. Drie liefdes die strovuurtjes 
bleken. Iets in me, iets aan me beloofde aan vrouwen dingen die in de praktijk 
loos bleken. Alleen had ik geen idee wat ik beloofde en wist dus ook niet wat 
ik niet nakwam. 

Ze zag mijn tranen en vroeg geschrokken: ‘Wat is er, Jonathan? Waarom huil 
je? Heb ik iets verkeerd gedaan?’ 

In een helder moment wist ik te zeggen: ‘Ik ervaar dat er op een bepaald 
niveau geen begrip is tussen man en vrouw. Althans, ik ervaar dat ik, van-
uit mijn mannelijke wezen, jou, in jouw vrouwelijkheid, niet meer begrijp. Ik 
weet niet wat er in je omgaat. Ik weet niet wat je in me zoekt, maar het is iets 
dat ik vreess niet te hebben en dus ook niet kan weten. Al mijn responses zijn 
inadequaat. Als ik me overgeef word ik...’ Ik kon niet meer praten en wendde 
mijn hoofd af en sloot mijn ogen.

Na een tijdje verdween het gewicht op mij en even later klikte de deur.
Drie vrouwen gewonnen en drie vrouwen geronnen.
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6  Onthullingen, thuis

De terugreis naar Amsterdam verliep in een galmende stilte in mijn hoofd. En 
zonder Emma.

Pas wandelend over het strand trok de waas op. Daar hielp de harde noord-
westenwind ook bij. Wat zagen mensen toch in me? Ik bedoel mensen binnen 
liefdesbereik, om zo te zeggen. Stelde ik zelf te weinig eisen, hield ik mijn 
grenzen niet in de gaten? Was ik op bestelling beschikbaar? 

Met de ogen op de punten van mijn schoenen gericht banjerde ik tegen de 
wind in – dan ging de terugweg makkelijker. 

Ik was op aanvraag beschikbaar, zou dat het zijn? Wel logisch, gezien mijn 
onmiddellijke reacties op briefjes, sms’jes, mails en op de rechtstreekste aan-
haligheid van een ander. Ze hoefden helemaal geen rekening met me te hou-
den: als ze me nodig hadden was ik er. En als ze me niet nodig hadden dachten 
ze geen moment aan me, zagen ze me amper staan. Zij hadden toch de regie? 
Dat was toch zo afgesproken?

Thuis warmde ik mezelf op met soep uit een blikje. Wat te doen? Een man-
nentraining? Het idee alleen al. Homo worden? Dat zat er niet in. Ik was dol 
op Anton en Alexander, maar dat kwam omdat het van die lieve mensen wa-
ren, echte vrienden. Voor hen was ik niet een gratuite aan- dan wel afwezig-
heid. Genderneutraal? Dat leek de meest waarschijnlijke richting. Leuk vond 
ik dat niet.

Ik besloot mezelf kenbaar te maken en verzond een korte mail naar alle rele-
vante adressen dat ik thuis was en waar ik mee bezig was. In Facebook, Twitter 
en Instagram had ik geen zin.

In de uren die volgden kwamen reacties. Anton was er snel bij, met een bij-
lage met een deel van een hoofdstuk. Emma bijna tegelijk. Haar bericht was 
persoonlijker: >Het spijt me, Jonathan. Ik ben een bitch, jij bent veel liever 
dan ik. Mag ik met Anton mee als hij naar jou toegaat?< Ze had ook een tekst 
toegevoegd voor het boek. Ik kon er nog niet op antwoorden.

Van het schip geen bericht, waarschijnlijk waren ze buiten bereik. 
Yvette vroeg hoever we waren en Mireille: >Blij dat je er weer bent. Kom je 

morgen? Graag rond 10.00 uur.<
Het hielp om weer bedding te krijgen. 
Ik zocht in oude bestanden naar notities die ik ooit had gemaakt naar aan-

leiding van een beweging die zich de Wingmakers noemde. Ik vond ze en ze 
kregen een nieuwe lading, alsof de betekenis van de zes deugden nu pas goed 
tot me doordrong: appreciatie, compassie, vergeving, bescheidenheid, moed, 
begrip. 
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Pas dan kon een mens zich een soevereine integraal noemen. Soeverein, dus 
niet onderworpen aan enig mens, wezen, denkbeeld of godheid. Geestelijk, 
lichamelijk, psychisch en spiritueel autonoom, onafhankelijk.

Integraal, dat wil zeggen de hele kosmos is in mij vertegenwoordigd en an-
dersom maak ik integraal deel uit van de kosmos.

Door mezelf langs de lat, de maatstaf van elk van deze deugden te leggen, 
verdwenen allerlei ruis en rotzooi. De zuivering maakte mijn hart vrij en on-
verveerd. Het was nu niet meer erg om op afroep beschikbaar te zijn.

Een nachtelijke wandeling, bijgelicht door een felle maan die af en toe haar 
licht deed schijnen tussen enorme wolkengevaarten, aanzeilend uit het noord-
westen, consolideerde de magie in mijn wezen.

De volgende ochtend belde ik in een opwelling – of was het een schreeuwende 
behoefte? – Charles of hij tijd voor me had. Hij mopperde als gebruikelijk 
dat ik pas belde als het crisis was (hoe wist hij dat?) en dat hij een sessie zou 
verplaatsen zodat ik meteen kon komen. Ik belde Mireille of de afspraak naar 
de middag verzet kon worden en dat was geen probleem. Kennelijk vond het 
universum ook dat ik maar eens met mijn therapeut moest gaan praten. Want 
die onafhankelijkheid van mij... daar zaten nog diverse haken en ogen aan 
vast. Net klitteband in de knoop.

Het werd een nogal onsamenhangend verhaal bij Charles.
‘Verdomme, de schade is veel groter dan ik dacht,’ was zijn eerste reactie. 

‘Jonathan, het is al niet normaal dat je drie oprechte liefdes tegelijkertijd be-
leeft en dat de drie vrouwen ook nog eens goed met elkaar zijn. Dat kon alleen 
maar omdat je dat met je innerlijk kind deed. Jezus, wat een puinzooi! Laten 
we eerst maar eens een kop koffie drinken.’ Hij belde zijn vrouw om twee kof-
fie en of ze ook zijn volgende sessie wilde verplaatsen.

‘Ze beheert mijn agenda en neemt de telefoon aan als ik bezig ben,’ ver-
klaarde hij.

De koffie werd gebracht door zijn dochtertje, dat, eeuwen geleden leek het 
wel, jarig was tijdens mijn vorige bezoek.

‘Ja, wat ik zie, Jonathan, is dat je je innerlijk kind hebt afgesloten, misschien 
wel opgesloten, om het te beschermen. Daarmee gooi je het kind met het 
badwater weg, ik bedoel met dat weggegooide kind je liefde. Zelfs alledrie je 
liefdes.’ Het kind keek me ontsteld aan, Charles zag het. ‘Sorry, liefje, ik had 
moeten wachten tot je vertrokken was.’

De blik van dat kind ging me door mijn ziel. Ze had precies begrepen wat 
er aan de hand was en er was niets erger dan om je liefde weg te gooien. Daar 
kon ze niet bij.

Charles zag me breken toen ze de deur achter zich had gesloten en reikte 
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me een pluk tissues. ‘Kinderen begrijpen dat,’ mompelde hij. ‘Kom, drink je 
koffie. Janken doe je maar thuis, daar hebben we nu geen tijd voor, we hebben 
een hoop werk te doen.’

Ik had mijn koffie nauwelijks op toen hij zonder aankondiging emdr bij me 
ging doen. Ik volgde hem gehoorzaam.

‘Vertel wat er gebeurde in Davos.’
Ik vertelde, en vertelde het nog een keer, en nog een keer. Er ging van alles 

door me heen, vooral woede, die het huilende kind overstemde. 
‘Vertel het nu als verslaggever, als een reporter voor het nieuws, nee als de 

radioverslaggever van een voetbalwedstrijd.’
Het hielp. De afstand die ermee geschapen werd haalde de scherpe kantjes 

eraf.
‘Schrijf het thuis op, vanavond of zo. Het is gebeurd en je moet het niet ver-

geten, maar wel archiveren als: gelezen. Snap je dat?’ Ik knikte. 
‘Oké, nu sluit je je ogen en je gaat wandelen met je innerlijk kind.’ 
Dat had wat voeten in de aarde. 
Opeens zag ik me met Vic en Lodi, hun laarsjes aantrekken en wantjes aan-

doen om met ze in de sneeuw te gaan sleeën. We hadden toen net het zomer-
huis gekocht. En opeens was daar nog een jongetje, een blond kereltje dat 
sprekend op Le petit Prince leek. Ik deed hem ook laarsjes, een dikke jas, muts 
en wanten aan terwijl de jongens al buiten een sneeuwpop aan het maken wa-
ren. Hij liep naast me, zijn hand in de mijne, terwijl ik de slee trok. Ik keek om, 
de jongens zaten er niet op maar wel Charles’ dochtertje. Ze keek me blij aan.

Al die tijd was de waarnemer in me verslag aan het doen aan Charles. Als 
een ouderwetse psychiater schreef hij alles met een vulpen in een dik boek.

‘Nu kom je met de slee op het strand,’ fluisterde hij me in. ‘Wie zit er op de 
slee?’

‘Mijn jongetje.’
‘Alleen?’
‘Hmhm.’
‘Hoe kijkt hij?’
‘Alsof... alsof hij een wonder ziet. Ik zie het nu ook: een geweldige zonson-

dergang en een woeste branding. We zijn alletwee rossig verlicht.’
‘Houd hem bij je en bescherm hem met je leven. Hij ís je leven.’
‘Ik heb hem opgetild en hij heeft zijn amen om mijn nek geslagen. Hij geeft 

me een kusje.’ Met de prop papier veegde ik tranen van mijn wangen.
‘Er staat iemand bij de vloedlijn. Wie is dat?’
Ik slikte. ‘Emma.’
‘Wat doet ze?’
‘Ze kijkt naar ons.’
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‘Wat voel je?’
‘Ik... we zijn verliefd op haar.’
‘Ben je niet meer boos?’
‘Nee, want ze heeft niets gedaan. Dat dacht ik alleen maar. Mijn jongetje strekt 

zijn armen naar haar uit, naar het kleine meisje dat ze in haar armen houdt.’
Van dichtbij kon ik zien dat Emma’s meisje een Indiaans toetje had, dat van-

uit een bonten capuchon nieuwsgierig naar mijn jongetje keek. 
Toen ik dat aan Charles doorgaf zuchtte hij. ‘Oké, sla dat beeld in je geheu-

gen op. Daar kan je later verder op doorborduren, het is goed zoals het is, er 
zit geen lading op. We hebben er nu geen tijd voor. Houd je innerlijk kind 
dicht bij je, op je blote huid, onder je hemd. Want er is nog heel wat te doen. Je 
hebt geluk, Jonathan, dat je haar innerlijk kind hebt mogen ontmoeten.’

Hij schonk een glas water voor me in dat ik dankbaar opdronk.
‘Nu Esther. We komen later op Margarite terug, maar ik moet gebruik ma-

ken van je openheid nu. Daarom gaat het nogal haastig. Kan je het aan? Na-
tuurlijk kan je het aan, je kwam zelf bij me.’

Ik lette niet erg op wat Charles zei; ik was teveel bezig met het jongetje in 
mijn armen. Toch was er iets doorgekomen, want ik zag Esther opdoemen uit 
een soort donkere nevel. Ze had geen kind bij zich. Ik gaf er verslag van.

‘Laat jouw innerlijk kind naar het hare vragen,’ raadde Charles’ stem aan.
Dat gebeurde en vanachter haar (uit haar?) verscheen een lang kind met 

kort, donker haar, geschoren. Het had geen armen.
Met een schreeuw zat ik terug in de stoel tegenover Charles.
‘Wat betekent dát nou weer,’ mompelde hij. ‘Daar heb ik nog nooit van ge-

hoord.’ Hij schudde zijn hoofd. ‘De enige die het misschien kan duiden is jouw 
innerlijk kind, Jonathan.’

Met hulp van zijn hypnotische bewegingen gleed ik opnieuw in de dimensie 
waar de zielen van anderen zijn te ontmoeten.

Esther en het armloze meisje stonden er nog net zo, verloren in de mist.
We kwamen dichterbij – zonder dat ik me bewoog. De mist maakte plaats 

voor een bloeiend weiland op een lichte helling. In de hoogte de indruk van 
bomen en omlaag de indruk van stromend water. Ik wist dat mijn jongetje dat 
deed om de bezoekers gerust te stellen. Ik bedankte hem ervoor, hetgeen hij 
ernstig en tegelijk verheugd aanvaardde.

Mijn jongetje streek met beide handen langs de schouders van het meisje, 
waardoor haar armen loskwamen. Die hadden opgesloten gezeten. Ze had net 
zulke donkere ogen als Esther. 

In het geschoren haar van het meisje waren plekken te zien waar electroden 
hadden gezeten.

Terug in de stoel vroeg ik ontzet: ‘Charles, dat kan toch niet?’
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‘Dus wel,’ mompelde hij, niet opziend van zijn notitieboek. Met een vlaag 
van inzicht: ‘Ik denk uit solidariteit met wat er met Esther is gebeurd.’

Dezelfde vlaag van inzicht beroerde ook mij. Ik zag Esther en hield zielsveel 
van haar. Het besef drong in me door dat onze verhouding gebaseerd was op 
haar behoefte aan bevrijding en mijn behoefte om daaraan te voldoen. Nu was 
ze vrij en onzer beide behoeften waren vervuld. Er was geen schuld, er was 
niets te vereffenen. Haar weg en de mijne hadden even parallel gelopen, met 
een vurige passie als resultaat. 

Als laatste geste had mijn jongetje haar meisje losgemaakt, zodat ze haar 
armen vrij kon bewegen.

Vermoeid hing ik in mijn stoel. Een glas water stond voor me klaar.
Charles schudde zijn hoofd. ‘Ik weet niet hoe je het doet, Jonathan. Ik heb er 

meestal jaren voor nodig om met mijn cliënten zulke resultaten te bereiken, 
als ik ze al bereik. Bij jou, nu, vallen dingen op hun plaats als... als golfballetjes 
bij een hole in one.’

Ik kon er niet om lachen. Er ging pijn mee gepaard; haar pijn, om precies te 
zijn. Nu was het mijn jongetje dat me troostte; ik kon het bijna op mijn schoot 
zien staan met zijn handjes om mijn hoofd; het was veel kleiner dan daar.

‘En Margarite? Heb je daar nog puf voor?’
Mijn verstrengelde handen hielden het lege waterglas vast. Zelfs mijn jon-

getje aarzelde.
‘Dat is heel zwaar, Charles. Zij is op een bepaalde manier gevormd, met haar 

instemming. Zij heeft consequent haar voorgaande ervaringen “gearchiveerd” 
zoals jij dat noemt. Ze heeft zichzelf gevormd. Ik kan er misschien ooit “door-
heen”, maar nu niet.’

‘Dat is goed, Jonathan. Is het goed dat ik je een kwartiertje alleen laat? Kun-
nen we allebei een beetje bijkomen.’

Het was al middag toen ik mijn telefoon aanzette. Verschillende berichten, die 
ik zo goed en zo kwaad als het ging beantwoordde. Onderweg naar de stad 
even aanleggen bij een tankstation aan om een sandwich te kopen. Voor een 
lunch was het te laat, er was nog veel te doen.

Op de redactie herschreef ik mijn laatste column en bestudeerde nauwgezet 
de gecorrigeerde versie van een artikel in het Engels dat van de eindredactie 
was teruggekomen. Allengs druppelden collega’s van hun lunch binnen, die 
verheugd op mijn aanwezigheid reageerden. 

Mireille kwam me halen. ‘We zijn wat eerder zover, Jon. Kan je je nu al los-
rukken van je bezigheden?’ vroeg ze met een big smile. Ze was kennelijk ook 
blij dat ik er weer was.

We kwamen tegelijk binnen met de koffiejongen, die drie latte’s bracht.
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Vandamme zag er tevreden uit. ‘Jonathan! Ben je een beetje opgeschoten 
daar in de VS?’

‘Je weet niet half hoeveel,’ was mijn cryptische antwoord. ‘In ieder geval 
begin ik een beeld te krijgen van de eindconclusie. Een financieel-economisch 
paradigma kan je het niet noemen, het is veel ruimer dan dat.’

‘Ik ben benieuwd. Kan je al een tipje van de sluier oplichten?’
‘Jawel. Het is niet spectaculair, het is meer een bevestiging van attitudes 

die wereldwijd aan het groeien zijn. Het betreft het beheer van onze planeet. 
Er zijn al veel organisaties bezig ons bewustzijn te verruimen, er is wetgeving 
aan het komen, de klimaatakkoorden beginnen via de rechter afgedwongen te 
worden door samenwerkende burgers, er zijn al verschuivingen in de richting 
van verduurzaming en “vergroening” te constateren bij wereldwijd opererende 
financiële instellingen als IMF, Wereldbank en onlangs zelfs de Europese Cen-
trale Bank en de nieuwe Europese Commissie.’

‘Dat klinkt mooi, maar hoe ga je dat verwerken in je slotartikelen?’
‘Ik ben bezig de, zeg maar duurzame richting, te vertalen in verdienmodel-

len, zowel voor het bedrijfsleven als voor beleggers en banken.’ 
‘Kijk,’ zei Vandamme handenwrijvend, ‘daar zitten we met spanning op te 

wachten.’
‘Kijk, er zijn push en pull factoren. Enerzijds wordt uitbuiting, zoals de win-

ning van kobalt in de Congo voor Apple, Tesla, Huawei en andere lithium-
ionbatterijgebruikers aan de kaak gesteld. De milieuvernietiging en de hoge 
sterfte van kinderarbeiders bij de winning van kobalt kunnen bij consumenten 
gaan leiden tot boycot acties. Aan de andere kant wordt wereldwijd onderzoek 
gedaan naar duurzame, veilige en niet giftige alternatieven. Een honderden 
miljarden business in potentie. De energietransitie van fossiel naar duurzaam 
– zonder biomassa, wat tot milieuvernietiging leidt – is een potentiële handel 
van duizenden miljarden.’

‘En wat zit erin voor de banken en beleggers?’
‘Als die hun focus verleggen van de grote klappers naar micro- en mi-

nikredieten – met een verlengde rendementshorizon – kunnen ze miljoenen 
nieuwe klanten financieren die in een energietransitie verkeren. Consumen-
ten coöperaties die zelf stroom gaan opwekken en opslaan. Nieuwe autopro-
ducenten die handige en kleine elektrische vervoermiddelen produceren. In 
de landbouw zullen grote verschuivingen gaan plaats vinden als steeds meer 
schadelijke pesticiden verboden gaan worden. Transport over zee met hyper-
moderne hybride zeilschepen, elektrische vliegtuigen. Verfijnde, decentrale 
productie met minirobots en 3D printers. Het is dan afgelopen met de giga-
fabrieken in China. Dan wordt de productie overal even goedkoop, want los 
van domme mensenarbeid.’
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‘Dat is veel breder dan een paradigmaverschuiving,’ merkte Mireille verbijs-
terd op. Ze nam het gesprek op. ‘Je praat over een mondiale transitie!’

‘Te beginnen in Europa,’ voegde ik eraan toe. ‘We hebben er hier niet alleen 
de markten, de kennis, de ondernemers voor, Europa is ook schatrijk. Zeker 
vergeleken met de VS met hun ongelooflijke staatsschuld.’

‘Je koopt er op termijn ook onafhankelijkheid van Russisch aardgas mee,’ 
merkte Vandamme op. Dat was een stokpaardje van hem.

‘Kijk, in die discussie zou ik graag onze krant een leidende rol laten ver-
vullen. Met artikelen van gerenommeerde wetenschappers en change agents, 
boekpublicaties en symposia a la TEDx.’

‘Waarvan acte,’ zei Mireille.
‘Dat vraagt om een dram.’
Vandamme schonk drie glazen in. We toostten plechtig.
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7  Cohesie

Het waren gemengde gevoelens waarmee ik op Schiphol op het vliegtuig uit 
LA stond te wachten. Dat werd er niet beter op toen de aangekondigde ver-
traging alsmaar opliep. Zelfs toen het toestel was geland, wat ik had kunnen 
waarnemen, duurde het nog een hele tijd voordat de eerste passagiers in de 
aankomsthal verschenen.

Hoewel ze omstandig hadden aangekondigd dat ze samen zouden komen, 
bracht het toch een brok in mijn keel toen ik Emma naast Anton naar me toe 
zag lopen, beiden beladen met tassen, rugzakken en rollende koffers aan hun 
hand.

Emma zag me, liet alles vallen, rende naar me toe en slingerde haar armen 
om me heen toen ik mijn armen uitbreidde. Niks geen nerd, ze had haar reser-
ves opgegeven, huilde en lachte tegelijk toen we kusten. Voor haar misschien 
wel een evengrote verrassing als voor mij. Op dat moment verdampten ook al 
mijn reserves.

‘Oh Jonathan,’ kreunde ze in mijn oor, ‘I love you so much.’
Haar ranke lijf tegen het mijne onderstreepte dit. Ik was er mentaal niet op 

voorbereid en toch voelde mijn lichaam het als vanzelfsprekend aan. Mijn 
geest zocht desondanks spijkers op laag water. Wat Emma in mijn oor debi-
teerde strookte niet met het beeld dat mijn geest van haar had na mijn vertrek 
uit San Francisco. Wat was er veranderd dat dit kon gebeuren? Haar blije ogen 
zochten mijn gezicht af. Een deel van me wist absoluut niet wat dat uitdrukte, 
maar blijkbaar was het waar ze op hoopte, want ze kuste mijn wangen en ogen. 
Waar had ik dat aan te danken? Zo leuk was ik toch niet geweest, daar in Fris-
co. Of was dat ook een vertekend beeld? Was Emma gewoon verder gegaan op 
de ingeslagen weg na haar zelf georkestreerde ontmaagding in het zomerhuis, 
eeuwen geleden? 

Maar natuurlijk! Ze zag mijn innerlijk kind! Die had dit voor elkaar ge-
maakt.

Daar en toen besloot ik het voor haar de moeite waard te maken. Nog nooit 
had een vrouw mij zo frank en vrij haar liefde betuigd als Emma nu deed. Met 
Esther en met Margarite was het anders geweest, als stappen in een groter ver-
band. Hoewel... Esther was toen de vragende partij geweest, heel anders dan 
met Margarite, waar ik de behoeftige was.

Anton liet merken dat hij het nu wel genoeg vond door heftig te gaan zwaai-
en: de hoeveelheid bagage om hem heen was meer dan hij hanteren kon. 
Emma wilde me niet loslaten toen ik me naar Anton toe bewoog. Zelfs niet 
toen we elkaar omarmden.
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‘Net een pup, die meid,’ lachte hij. ‘En maar babbelen en naar de wc moeten.’
‘Ik heb ook geslapen,’ verdedigde ze zich.
‘Dat is zo, boven de States, tot New York, was ze volledig van de kaart.’
Gearmd, Emma tussen ons in, liepen we naar de parkeerplaats. Het was even 

puzzelen met de bagage, want de elektrische vierpersoons Smart van de krant 
was niet voor niets de meest compacte stadsauto die je je voor kon stellen. We 
hadden maar één vierdeurs, de andere deelauto’s waren tweepersoons en nog 
kleiner. Ondanks de verdubbeling van de parkeertarieven had de krant hier-
mee de parkeerkosten weten te halveren, net als de leasekosten. Vandamme 
had zijn BMW 7 ingeruild voor een elektrische 3, waarmee hij zijn woonstee 
in België kon bereiken zonder onderweg te hoeven laden.

Eenmaal op de snelweg vertelde Anton op zijn laconieke wijze dat hij Em-
ma’s promotor was geworden. Haar glanzende ogen vertelden meer dan haar 
op zakelijke toon gesproken uiteenzetting hoe ze tot het onderwerp van haar 
promotieonderzoek waren gekomen: ‘We zijn bezig om een hypothese te for-
muleren hoe sociale verandering gemeten kan worden in achterstandsgebie-
den waar microkredieten beschikbaar zijn.’

Ik had even mijn aandacht voor de weg nodig voordat ik kon vragen: ‘Dat is 
precies wat we nodig hebben. Aan welke parameters denk je?’

‘Oh, er zijn er zoveel! Criminaliteit, met name onder de jeugd, educatie-
niveau, kindersterfte, gezinsinkomen, bestedingen aan eten, aan vakanties, 
waarde van woningen, horecabezoek, noem maar op, allemaal eenvoudig 
meetbare gegevens.’

‘Wat Emma niet vertelt is dat ze enquêtes wil gaan uitvoeren met participa-
tie van bewoners van het onderzoeksgebied. Tegelijk wil ze een supervisie on-
derzoeksteam laten volgen wat de sociale impact is van haar eigen onderzoek.’

‘Dat is een vondst!’ En dat was het. Volgens mij was het de eerste keer dat 
een wetenschappelijk onderzoek zelf object zou zijn van een studie naar de 
sociale gevolgen ervan.

Ze glunderde.
‘Mag ik daar over schrijven?’
‘Nog niet,’ zei ze ondeugend. ‘Ik wil er zelf een artikel over schrijven.’
‘Lateen we eerst ons boek afmaken, luitjes,’ was Antons nuchtere reactie. 

‘We hebben het bijna klaar.’
We doken onder het Noordzeekanaal door bij Velsen. Het was druk op de 

weg en we zwegen verder. Het kraken van de schelpen onder de banden toen 
we de parkeerplaats van het zomerhuis opreden klonk als een welkom. We 
stapten uit in een milde zeewind.

‘Oh, ik wil naar de zee!’ kreet Emma. 
‘Gaan jullie maar,’ zei Anton. ‘Ik zorg voor de bagage en maak wat te eten.’
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Ze was zo springerig als een pup. In het zicht van de zee liet ze me los en 
rende tot ze spetterend, haar jurk opgeschort, door de uitvloeiende branding 
kon dansen.

‘Wat is er toch allemaal met je gebeurd, Emma?’ vroeg ik toen ze hijgend en 
met een natte jurk aan mijn arm ging hangen. ‘Ik herken je niet meer terug!’

Ze zoende me en hijgde: ‘Je hebt me bevrijd. Dat is alles.’ Ze lachte en draai-
de om me heen. ‘Ik ben uit mijn kooitje gekomen, lieve Jon.’

We liepen samen langs de branding, haar arm stevig onder de mijne ge-
drukt. Ik geloofde nog niet helemaal wat er gaande was, maar een beginnend 
gevoel van geluk begon temidden van mijn misantropie op te lichten.

‘Jij en Anton, moet ik zeggen,’ zei ze, weer gekalmeerd. ‘Jij hebt me als vrouw 
bevrijd, toen ik daar om vroeg. Op een manier die niet veel vrouwen beleefd 
hebben. Dat heb ik rondgevraagd op mijn yoga club. Anton heeft me als weten-
schapper bevrijd, toen het hem lukte mijn promotor te worden. Jullie hebben 
me als schrijver bevrijd toen jullie me als co-auteur vroegen. Jullie respect...’

Het brok in haar keel was boven de branding uit te horen. Ik nam haar in 
mijn armen en kuste de tranen uit haar ooghoeken. Voordat ze gingen rollen.

‘En nu is het speelse beest los.’
Ze lachte door haar ontroering heen. ‘Anton noemt me telkens een pup.’
‘Je bent aanbiddelijk.’
Ze schurkte zich tegen me aan. ‘Het is zo fijn als je dat zegt.’
‘Kom, we gaan terug,’ beval ze enkele ogenblikken later en draaide ons 180˚ 

om. ‘Ik heb honger en Anton zal nu wel iets klaar hebben.’
Terwijl we terug ploeterden door het mulle zand bedacht ik me dat deze 

kordate Amerikaanse niet mijn leven moest gaan bepalen. Waar lag het even-
wicht tussen autonomie en verbondenheid? Misschien was “waar” niet het 
juiste concept. “Hoe” was beter: hoe houden twee of meer mensen een even-
wicht in stand tussen hun persoonlijke autonomie, als werkzame factor, afge-
leid uit hun soevereiniteit, en verbondenheid? Cocreatie? 

Blijkbaar worstelde Emma met dezelfde vraag, want toen we het pad naar 
het zomerhuis insloegen hield ze me tegen. Ze pakte mijn gezicht tussen haar 
handen en kuste mijn ogen, mijn neus en mijn mond. ‘Lieve Jon, eigenlijk 
wil ik met je trouwen en kinderen krijgen in een groot houten huis aan de 
kust. Maar ik wil ook mezelf blijven, mezelf ontwikkelen tot wetenschapper 
en schrijver, en ik wil meevaren op het schip van Esther.’

‘Dat kan allemaal,’ antwoordde ik bedachtzaam en begon haar gezicht met 
kusjes af te tasten. ‘Je hebt de sleutels onder handbereik: via mij kan je je ont-
plooien als schrijver, via Anton als wetenschapper en meevaren met Esther: je 
hoeft maar te kikken.’

‘Je vergeet wat.’
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‘Ik vergeet het niet, lieve Emma. Ik heb er alleen niet zo’n voor de hand lig-
gend antwoord op. Trouwens, kinderen kan je ook heel goed aan boord van 
Esthers schip opvoeden. Dat is per definitie altijd vlak bij de zee.’

Ze keek me sprakeloos aan. Had ik haar voor een keer afgetroefd?
Ze liep zwijgend voor me uit op het smalle pad. Op het terras wendde zich 

naar me toe met een twijfelende glimlach. ‘Had ik bijna gezegd: waar wachten 
we op, tot ik me realiseerde dat ik pas vierentwintig ben en de komende jaren 
aan mijn carrière dien te wijden.’

‘In een grotere gemeenschap is best ruimte voor kinderen,’ poneerde ik 
voorzichtig.

Ze keek me intens aan. ‘It needs a village to raise a child?’
‘Dat bedoel ik.’
Ze schudde haar hoofd en reikte naar de kruk van de deur. ‘Het kan nog 

niet, Jon. Jij bent nu nog teveel afwezig, met je krant en zo. Ik zou je in de 
eerste jaren teveel nodig hebben.’

Ze hield de deur voor me open en kuste me toen ik langs haar gleed. ‘Even-
zogoed bedankt voor het aanbod.’

Binnen rook het verrukkelijk. De haard brandde, er stond wijn klaar en er 
speelde ergens muziek, kennelijk vanuit een smartphone, dus nogal geknepen. 
De wc werd doorgetrokken en even later verscheen Anton; een grote grijns 
verbreidde zich over zijn gezicht toen hij ons zag. ‘Precies op tijd, de oven-
schotel staat al af te koelen. Bericht van Alex: hij heeft zijn filmcrew voorge-
steld aan Esther. Ze hebben net aangemeerd in Panama. Naar aanleiding van 
jouw pleidooi over coöperaties gaan Esther, hij en de crew een coöperatieve 
productiemaatschappij beginnen.’

Emma klapte in haar handen.
‘Soeverein, autonoom en integraal,’ bracht ik uit.
‘Ten voeten uit,’ vond Anton. ‘Kom, laten we drinken en klinken.’
Emma vroeg niet naar een vertaling van ons Nederlands, maar schonk drie 

glazen vol. We proostten. Waar wij nipten aan de kostelijke Chablis, nam 
Emma een volle teug.

‘Zal ik je vast naar bed brengen?’ grinnikte ik. ‘Dat spaart wijn uit.’
Emma liep met een volle mond naar me toe, perste haar lippen op de mijne 

en spoot haar, inmiddels behoorlijk lauwe wijn bij mij naar binnen.
‘Ik zal me gedragen,’ lachte ze; haar ogen vertelden dat dat van dat bed...
Had Esther haar daarover verteld, of deden alle vrouwen dat?
Bij nader inzien klonk dat laatste nogal natuurlijk: bij natuurvolken voeden 

vrouwen hun jonge kinderen vaker met voorgekauwd voedsel.
We streken neer rond de haard, die we stookten met drijfhout. Daar was 

steeds minder van, dus we hielden het vuur gematigd.
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We schakelden over op rode wijn toen Anton zijn ovenschotel opdiende.
Bij de koffie begon Anton: ‘Eigenlijk is ons boek al een tijdje klaar. Er ont-

brak voor mijn gevoel echter iets aan, een perspectief, een moraal van het 
verhaal. Jon, wat zou je ervan zeggen als ik een slot schrijf dat als prelude dient 
voor Emma’s promotie onderzoek, te publiceren in een volgend boek?’

‘Niet Emma zelf?’
Anton schudde zijn hoofd en Emma was het kennelijk met hem eens. ‘Het 

wordt haar promotie. Daar kan ze nog niet over schrijven.’
‘Nee, je hebt gelijk. Ik ook niet dus.’
We klonken erop met cognac.

De nacht was een aaneenschakeling van zwijmelende verliefdheid, beestachti-
ge lust, bevredigende orgasmen en een indrinken van elkaar, voelen met han-
den, monden en alles daartussen. We sliepen een gat in de dag en besteedden 
het eerste wakkere uur opnieuw aan elkaar.

Een eenzame wandeling die ik die middag maakte bracht zo’n immens ge-
voel van verlies, dat ik tijdenlang, ademhappend, in de uitvloeiende golven 
stond. Want ook de verbondenheid met Emma was gegrondvest op losse 
schroeven. Het fysieke gevoel van het zand dat onder mijn blote voeten uit 
werd weggespoeld verzinnebeeldde precies het gevoel in mijn zelf, in mijn 
ziel. Emma zou van me weggaan, haar blik gericht op dat wat voor haar lag. 
In mij was de overtuiging, gevoed door eerdere waarnemingen, dat dat toe-
komstbeeld misschien ergens in de zijlijn een Jonathan zou laten zien. Niet in 
het centrum. Fout, dat bedoel ik niet. In een evenwichtige relatie loop je náást 
elkaar. Doe je de dingen samen, al zijn ze soms heel verschillend. Daarin was 
het met Eveline mis gegaan. Later ook met Esther en zeker met Margarite. 
Toen in Basel waren we samen op pad. Dat verbond is in Davos verbroken 
toen er niet langer gevaar van buitenaf hoefde te worden gevreesd. 

De wind blies mijn tranen langs mijn slapen naar achteren. 
Dat gevoel samen te zijn, samen te denken, te overleggen over van alles en 

nog wat, belangrijk of triviaal, te delen wat je voelde, zag en hoorde, was ei-
genlijk het mooiste wat je als mens tot mens kon beleven. Ik had het beleefd 
en onderkend, en nu miste ik het zo erg dat het me belemmerde om voluit van 
Emma te kunnen houden.

Verder maar weer. Met de ogen op mijn stappende voeten gericht werd 
het met elke pletsende pas duidelijker. Als autonoom, soeverein en integraal 
wezen zou ik mijn liefde anders moeten vormgeven, of tenonder gaan. Zo’n 
zinderend erotische nacht als daarnet met Emma was een hoogtepunt, geen 
gewoonte en zeker geen belofte voor meer. Ik moest hem in mijn viervoudige 
geheugen opslaan: in mijn  lijf, in mijn etherische lijf, in mijn astrale zelf en in 
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mijn spirituele lichaam.
Het verlangen dat de herinnering elke keer weer zou opwekken zou een an-

dere karmische vervulling moeten krijgen. Ik wist het, de wetenschap was in 
heel mijn wezen aanwezig, en toch riep mijn innerlijk kind wanhopig om de 
armen van de geliefde die het even had vastgehouden.

Daar was Egmond al, ik kon beter de bus terug nemen, ik was zo moe.
De terugtocht viel me zwaar. Hoe moest ik me in hemelsnaam tegenover 

Emma opstellen? Het woord “tegenover” duidde al op verwijdering.
Ik werd gered door de onverwachte komst van Marc en Mireille. De aanblik 

van zijn elektrische BMW op de parkeerplaats gaf me tijd om me bij elkaar te 
rapen. Binnen was het hectisch: twee bellende krantenmensen, Emma die met 
haar laptop naar haar kamertje was gevlucht en Anton, die onverstoorbaar 
een salade stond te maken.

‘Jonathan!’ riep Vandamme, zei iets in zijn smartphone en kwam geagi-
teerd naar me toe. ‘Tip! De Wereldbank overweegt een sociale bank met een 
rendementshorizon van vijfentwintig jaar te beginnen. Ze praten morgen in 
Genève... waar was je, je nam niet op!’

‘Zijn telefoon ligt hier!’ riep Mireille vanaf de andere kant van de kamer en 
ging door met haar gesprek, zo te horen in het Frans.

‘We zijn toen maar in de auto gesprongen. Je bent al meer dan drie uur on-
bereikbaar!’

‘Waarom zoveel consternatie?’ 
‘Je moet ernaar toe man! Ze hebben naar je gevraagd!’
‘Ik heb al een ticket voor je geboekt!’ riep Mireille vanaf het raam. ‘Ik weet 

dat je liever zo min mogelijk vliegt, dus je gaat met de Thalys naar Parijs, daar 
met de metro naar Gare de Lyon voor de TGV naar Genève. Vertrek morgen-
ochtend 6.15 uur vanaf CS. Dan ben je er om half drie. Om vijf uur word je 
gehaald vanaf je hotel Imperial voor een eerste ontmoeting en een diner.’

‘Hoe kan dat zo snel?’ vroeg ik verbouwereerd.
‘Een bepaalde gefortuneerde dame heeft aan een paar touwtjes getrokken,’ 

zei Vandamme met een grijns. ‘Het schijnt dat ze kapitaal ter beschikking heeft 
gesteld. Er zijn ook mensen van Greenpeace en Oxfam Novib bij de meeting, 
omdat die veel ervaring hebben met lokale projecten.’

‘Het eten is klaar,’ kwam Anton tussenbeide. ‘Probeer te relaxen, anders kan 
je er niet van genieten.’
Mijn sombere voorspelling aangaande de verhouding met Emma kwam, die 
nacht althans, niet uit. We hielden het kort en heftig. Emma vertrok na ons 
gedeelde hoogtepunt naar haar eigen kamer. 

Anton bracht me in alle vroegte naar de trein.
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8  Brieven

10 april 2020
Lieve Eveline,

Ik ben erg geschrokken van je bericht. 
Natuurlijk is het goed dat je met Lodi en Vic in het zomerhuis bent 
getrokken. Het is de meest stralingsvrije woonruimte die ik ken en jullie 
zitten er veilig in quarantaine.
Dat nu net Lodi deze hersenschade heeft opgelopen. Maar ja, naar ik weet 
ging hij zelfs slapen met Bluetooth oortjes in. Nu is hij invalide. Een zware 
tol. Eef. 
Ik mail je aan boord van de Endeavor. Wij zijn overvallen door de sluiting 
van havens in Azië, waar we bezig waren met een onderzoek naar het 
zeeleven. Omdat dit een overlevingsschip is, kunnen we het op zee lang 
volhouden. We konden wel op de rede voor anker gaan en voorraden 
innemen. We liggen nu bij Esthers eigen atol, in de Fiji’s. De meeste 
wetenschappers die we aan boord hadden zijn vanuit hier naar de States 
en Australië teruggevlogen. Ik blijf hier tot de Corona crisis voorbij is. We 
hebben een satellietverbinding en staan in contact met de hele wereld.
Je weet dat het boek van Anton, Emma en mij een bestseller is geworden, 
ook buiten wetenschappelijke en financiële kringen? Ik weet dat je het niet 
hebt gelezen omdat het zover van jou belevingswereld staat. Net als jouw 
modewereld vreemd voor mij is. Dat geeft niet, als we het maar van elkaar 
weten en respecteren.
Anton is niet aan boord, hij is thuis in San Francisco. Emma is er nog wel, 
ze is deel van het team. Ik ben dat niet, ik ben passagier. In Valparaiso zou 
ze van boord gaan om met een bus dwars door de Andes naar Sao Paulo 
te rijden, waar studenten van haar in een “favela” het veldwerk voor haar 
onderzoek aan het opzetten waren. Dat is ook uitgesteld.
Ik deel de hut met een cameraman. Het is wat krapjes, maar als hij aan het 
werk is heb ik de hut voor mezelf. Ik ben al blij dat ik op deze wereldreis 
mee kan varen, ondanks de afstand die tussen mij en Esther/Margarite is 
ontstaan. Je weet dat we gelieven waren? Genoeg daarover, dat is voorbij en 
niet te herstellen.
Iets anders: ik ben vennoot in de Economic Review sinds de krant 
verkocht is, net als Marc en Mireille, die je intussen een beetje hebt 
kunnen leren kennen. Dat betekent dat ik na deze tour in Amsterdam ga 
wonen. Mireille is al op zoek naar een appartement voor me. Met mijn 
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emolumenten kan ik wel wat betalen. Laten we het zomerhuis gewoon van 
en voor ons en onze zoons zijn en voor hun gezinnen later.
De “groene” koers van de krant heeft hele aardverschuivingen veroorzaakt, 
dat kan ik je wel vertellen. Omdat het ook de voorgestelde koers kan 
worden van zowel de Europese Commissie als de Europese Centrale Bank, 
voldoet de krant aan een grote behoefte aan nieuwe leidslijnen, nieuwe 
stellingen, ervaringen en informatie over voetangels en klemmen. 
Anton en ik zijn intussen bezig met een volgende boek, over mondiale 
veranderingsprocessen, vanuit zijn sociologische gezichtspunt en mijn 
economisch/ecologische punt. 
Lieve Eveline, geef de jongens een hug van me. Vergeet jezelf niet.
Liefs,
Jonathan

Lieve Jon,

Bedankt voor je mail. Ik heb hem voor moeten lezen, Lodi heeft zo erge 
hoofdpijn dat hij niet kan lezen. Zijn ogen staan raar.
Het gaat niet goed met hem.
Ik weet niet wat ik verder nog kan doen. De dokter weet het ook niet.
Hij eet bijna niet en is heel mager. Vic kan er niet altijd zijn want hij heeft 
een baan bij de ambassade van Engeland. Sinds ze uit de EU zijn zit de stad 
vol Engelsen. En nu allemaal in huis. De stad is uitgestorven.
Jammer dat je niet meer goed bent met je vriendinnen. Marc Vandamme 
en Mireille hebben me een keer mee uit eten genomen, dat was vlak voor 
de lockdown, en Marc heeft smakelijk over je zitten vertellen. Leuke man, 
die Marc. Weet je dat hij ook twee studerende zoons heeft? In België 
natuurlijk, waar zijn vrouw ook nog woont.
Ik ben bezig met een hele nieuwe collectie. Spannend, man! Ik kan er 
gelukkig hier aan werken en tegelijk voor Lodi zorgen. Ik heb hele leuke 
kindermodellen, die komen hier regelmatig om te passen en om op het 
strand te spelen. Alle scholen zijn dicht. Er is hier zoveel ruimte. Ik heb de 
kamer van Lodi met plastic afgeschermd, hij moet het virus nu beslist niet 
krijgen. Zou de straling ermee te maken hebben? Gelukkig hebben we in 
Nederland nog geen 5G.

Ik heb veel nagedacht over het vrouw/man ding. Je klonk zo triest over de 
telefoon. 
Ik denk dat het te maken heeft met het krijgen van kinderen. Een vrouw 
moet heel hard zijn soms, om haar kinderen te baren en te beschermen.
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Mannen hebben meer met het doden. Ik bedoel, van vijanden en dieren 
om op te eten.
En als ze niks te doen hebben maken ze lol en drinken teveel alcohol. 
Alcolol.
Je hebt me verteld hoe open je was toen in Davos en wat je therapeut zei 
over je innerlijk kind. Ik denk dat dat van een vrouw heel anders is. 
Je weet dat ik veel met vrouwen te maken heb. Ze zijn de moeders van de 
kinderen die mijn kleertjes showen en de naaisters. Ook op yoga zijn we 
met alleen vrouwen. 
We zijn altijd op ons hoede, Jon.
Ik heb met vrouwen gepraat die verkracht zijn, Jon. Soms als kind al. 
Je weet niet hoe dat vrouwen beschadigt. Ze worden er hard van en tegelijk 
schreeuwen ze om liefde. Ik moet er nu weer van huilen.
Lieve Jon, je zult er aan moeten wennen dat vrouwen soms heel hard zijn.
Probeer ze te blijven respecteren, ook al zijn ze op je hart gaan staan.
Ik huil nog steeds. Dag Jon, tot later.

Later: vrouwen zijn altijd slecht behandeld en verkracht, door de eeuwen 
heen. Meisjes van negen worden verkocht. Negen! 
Ik ben bang dat die pijn door alle vrouwen gedeeld wordt, Jon.
Als er een godin voor vrouwen was, zou ik bidden. Was ik maar katholiek, 
dan kon ik tot Maria bidden.
Dag lieve Jon, ik huil alweer.
Eefje

Dag Margarite,

Ik schrijf je deze mail aan boord. Het is voor mij makkelijker om de boel 
op een rijtje te krijgen door het op te schrijven.

Ik heb dankzij mijn therapeut enig inzicht gekregen in wat zich afspeelt 
tussen mij en de vrouwen in mijn leven, in het bijzonder tussen jou en 
mij. Want waarom ontstond er die passie tussen ons en waarom is die 
verdwenen? Het gaat mij vooral om het laatste.

De volstrekte paniek om niet meer te kunnen reageren, het bevriezen, niet 
bewegen (dan kan er ook niets ergs gebeuren) heb ik vaker beleefd. Veel 
vaker. Ik ben terug gegaan in mijn herinneringen naar momenten dat ik 
volstrekt de kluts kwijt was in het contact met een vrouw waar ik me mee 
verbonden voelde. Dacht te voelen, misschien.



408

Ik heb het een enkele keer met een man beleefd, overigens.

Mijn voorlopige conclusie is dat ik mensen in hun diepere wezen niet 
begrijp, niet kan verstaan. Ik gebruik het woord conclusie hier omdat ik 
deze gevolgtrekking vaker heb gemaakt.
Aanvankelijk weet ik dat aan het opgroeien in een getraumatiseerd gezin, 
waar mijn beide ouders als opgroeiende kinderen hun gevoel voorgoed 
achter slot en grendel hebben moeten zetten om het Jappenkamp te 
kunnen overleven. Dat op slot zetten heb ik in mijn derde levensjaar ook 
gedaan, als gevolg van iets wat in het gezin gebeurde. Het heeft veel met 
mijn moeder te maken. Ik veranderde van een vrolijk en speels peutertje in 
een norse, dwarse, ontoegankelijke, bange kleuter. Pas in Basel begon dat 
betonnen pantser barsten te vertonen.

Naarmate ik meer over mijn afkomst en beweegredenen te weten kom, 
begin ik te beseffen dat ik als een min of meer autistische man een 
onvolledig mens ben (geweest) en mensen, met name vrouwen, in hun 
wezen niet kan vatten. 
Omdat spreken bij mij intuïtief en spontaan gaat (anders dan schrijven, 
waarbij ik eerst nadenk) raak ik hopeloos verdwaald als ik met een vrouw 
de diepte in ga over gevoel. Ik raak dan in een gebied dat ik niet ken, waar 
ik ook geen herkenningspunten of referenties heb. Dat heb ik vaak, te vaak, 
meegemaakt. De herinneringen daaraan zijn niet prettig, maar essentieel. 
Want er zat geen progressie in. Het ging niet telkens een beetje beter: het 
ging telkens helemaal niet.

Misschien heeft het ermee te maken dat vooral vrouwen trauma’s en spijt, 
verlangens en droefenis, vanuit hun vorige levens bij zich dragen op diepe 
niveaus. Althans, dat is een verklaring die ik zelf gebruik. 
Dit besef heeft me geholpen bij het enigszins leren begrijpen van 
mensenmannen. Waar ik nog steeds op studeer. Maar mannen zijn relatief 
makkelijk, doorzichtig, vergeleken met vrouwen. Ik heb weinig hoop om 
dusdanig empathisch met vrouwen te leren omgaan dat er van een diepe 
en gelijkwaardige verhouding gesproken kan worden.

Om mijzelf te beschermen en om niet in de verleiding te komen iets te 
gaan beloven wat ik niet kan begrijpen en dus nooit zal kunnen nakomen, 
denk ik dat ik me meer op de vlakte moet houden. Ik voel me veiliger als 
de helper. Mijn andere behoefte, om kennis en inzicht te verzamelen en te 
verspreiden, kan ik helemaal uitleven in mijn werk en mijn boeken. 
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Dat betekent dat ik je niet meer kan ontmoeten op het niveau dat jij en ik 
in Basel hadden. Ik houd je op afstand, dat zal je beslist hebben gemerkt. 
Om aan de veilige kant te blijven doe ik dat ook met Esther. Zelfs met 
Emma. Pijnlijk, maar ik weet niets anders om me te beschermen.

Ik heb het onbegrip tussen man en vrouw nergens mooier verwoord gezien 
als in het boek ‘De huwelijken van de zones 3, 4 en 5’ van Doris Lessing. 
De koningin van zone 3 leert de liefde aan de primitieve koning van zone 
4, die de liefde weer leert aan de wilde koningin van zone 5. De vrouw van 
zone 3 kan na een leven van meditatie uiteindelijk overgaan naar zone 2.
Er is misschien hoop.

Jonathan
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9  Crisisberaad

Ik begon me allengs meer op mijn gemak te voelen op het schip. Het lag bui-
tengaats de atol van Esther, in afwachting van een snijkopzuiger die in Sin-
gapore besteld was. Die zou de doorgang naar de lagune uitdiepen en met 
het koraalgruis de hoogste gedeelten van de atol ophogen. De laagste stukken 
zouden we gebruiken om onderzoek te doen naar bevordering van koraal-
groei. Ook hier was bijna al het koraal afgestorven.

Na de hectische toestanden om iedereen die dat wilde met Esthers Learjet 
naar hun thuislanden te krijgen, heerste er een beetje een vakantiestemming 
onder de bemanning. Emma was over haar diepe teleurstelling heen dat haar 
onderzoek in Sao Paulo voorlopig niet door kon gaan. Ze had de hele reis al 
geboekt, maar was gelukkig nog net niet vertrokken toen de wereld op slot 
ging. Ze zwom, dook, snorkelde en werd egaal bruin doordat ze het heerlijk 
vond om naakt te zwemmen. Toch zochten we als het even kon de schaduw 
van zonnezeilen of palmbomen op. De dagelijks gemeten UV straling was ge-
vaarlijk krachtig. Zelfs hier midden in de oceaan was de luchtvervuiling door 
vliegtuigen en scheepvaart meetbaar minder.

Alle drijvende uitvindingen van Esthers vader waren in bedrijf. Niet alles 
werkte even goed, maar daar werd aan gewerkt onder leiding van de scheeps-
werktuigkundige, onze onvolprezen machinist Don. Esther had het elektri-
sche vliegboot project van zijn zoon gefinancierd, maar ook in San Diego ging 
niet alles even goed.

Esther en haar secondante Margarite waren onafscheidelijk. Ik had begrepen 
dat ze aan Esthers autonomie werkten, hetgeen heel wat meer bleek in te hou-
den dat hier met het schip in Fiji te gaan liggen. Het grid was alom tegenwoor-
dig, fijnmazig en liet niet af Esther te belagen met verplichtingen. Door de 
Corona crisis waren haar meeste sociale verplichtingen gelukkig opgeschort, 
maar haar zakelijke betrokkenheid werd des te groter. Met als gevolg dat ze 
het grootste deel van de tijd afwezig waren. Esther had een watervliegtuig 
gecharterd om haar naar en van de luchthaven Nadi bij de hoofdstad Suva te 
brengen. Het lag voor anker in de lagune, zodat wij er af en toe ook gebruik 
van konden maken. 

Door het complete wegvallen van het toerisme lag de hele economie van Fiji 
plat. Dat gold ook voor andere eilandgroepen in dit deel van de wereld. Esther 
probeerde een netwerk van microkrediet kantoren te organiseren via de lokale 
banken, maar ze werd voortdurend gesaboteerd door regeringsfunctionaris-
sen, onduidelijke regelgeving en glimlachende maar weigerachtige bankiers. 
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Waarschijnlijk omdat ze er niet aan dácht smeergeld te betalen. Daarbij raak-
ten de financiële hulpbronnen waar ze vrij over kon beschikken op. 

‘Het wordt tijd dat ik de trust opblaas die het Blaustein vermogen beheert,’ 
merkte ze een keer op toen ze onverrichterzake terugkeerde. ‘Ik heb nu privé 
geld geleend aan een aantal ondernemers die duurzaam bezig zijn, maar dat 
geeft te weinig momentum. We moeten deze crisis gebruiken om een andere, 
meer duurzame economie te promoten.’

Daar was ik het natuurlijk hartgrondig mee eens, alleen kon ik haar niet 
helpen.

Ik had een drijvende cabine voor mezelf, zodat ik me kon afzonderen van de 
bemanning en de enkele wetenschappers die waren gebleven. Ook de camera-
man waarmee ik een hut deelde was er nog.

Ik had grote moeite met het contact met Emma. Ze was begeerlijker dan 
ooit en navenant nukkiger. Dat haar onderzoek voor onbepaalde tijd was 
uitgesteld had haar volkomen uit evenwicht geslagen. Ze was afwisselend te 
vrolijk, te opvliegerig, te sentimenteel en te depri. Ze flirtte met haar naakte 
lichaam met enkele bemanningsleden (zowel mannelijke als vrouwelijke) en 
meed me waar ze kon.

Was ik jaloers? Nee, had ik voor mezelf vastgesteld. Ik voelde me eerder 
bedrogen in mijn gevoel, zoals dat ook met Esther en Margarite was gebeurd. 
Afgedankt. Een keer veroverd en daarom niet meer interessant. Dat was na-
tuurlijk wel wat gechargeerd, maar ik voelde me heel alleen. Vooral in gezel-
schap, zodat ik dat meer en meer uit de weg ging. Het snorkelen was een 
meditatie, voortbewegend op de grens van water en lucht met de blik onder 
water gericht. Duiken vond ik te technisch, ik schrok er voor terug, al had ik 
met de instructrice een paar mooie onderwatertochten gemaakt. Ik was aan 
een roman begonnen en was aan het schilderen geslagen. 

Er was een aardig matrozenmeisje dat me mijn maaltijden bracht. We praat-
ten in die korte momenten heel wat af. Zoals meer mooie zwarte meisjes had 
ze een kind en dat had geen vader. Haar zoontje werd door haar grootouders 
opgevoed... ja, haar grootmoeder had wel een man. Ze had vaak heimwee 
naar het huisje van haar grootouders en het praten met mij maakte dat lichter 
te dragen. Er was geen seksuele spanning tussen ons, hadden we uitgewis-
seld, waardoor we vrijer waren in het babbelen dan anders het geval zou zijn 
geweest.

Ook Sil kwam af en toe op bezoek. Hij zocht me voornamelijk op om met 
me over de toekomst van de wereld te praten. Daar maakte hij zich enorme 
zorgen over. Ik kon hem niet gerust stellen: ik was zelf erg somber en pessi-
mistisch over de gang van zaken. Dat had zijn weerklank in de artikelen die ik 
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voor de krant schreef. Of eigenlijk andersom: de artikelen die ik op grond van 
mijn permenante research samenstelde, maakten me somber.

Ik zat op een dag onder een parasol op het strandje te tikkelen op mijn laptop, 
toen mijn aandacht werd getrokken door motorgeronk. Het was een rubber-
boot van de Endeavor, die de piloot van het watervliegtuig met hoge snelheid 
naar zijn toestel bracht, dat meteen opsteeg. Blijkbaar urgent: anders werd de 
benzinebuitenboordmotor nooit gebruikt.

Het duurde tot de avond dat het vliegtuig terugkeerde en tot naast het schip 
taxiede. Kort daarna kreeg ik een verzoek van de steward dat mijn aanwezig-
heid was gewenst voor een bespreking.

Mijn dinghy lag aan het steigertje, de accu was opgeladen met het zonnepa-
neel en ik koerste op volle snelheid naar de Endeavor.

De bespreking was op de brug. Nauwelijks de trap op of Esther hing om 
mijn nek. 

‘Wat is er? Wat is er?’ stamelde ik.
‘Oh Jon, het is zo vreselijk,’ zuchtte ze. Ze greep me stevig bij de schouders 

en keek me aan met ogen waarin zoveel ontsteltenis stond dat ik in de alarm-
fase schoot. Ik pakte haar handen en kuste ze, mijn hart bonsde en zweet brak 
uit over mijn hele lijf.

‘Ik wil alles horen.’ Ik keek Margarite aan, die schuin achter Esther stond.
‘Krijgsberaad?’ Ze knikte met een bezorgde blik.
Even later zaten we rond de kaartentafel. Als laatste voegde Emma zich bij 

ons als zevende, het haar nog nat van het zwemmen.
Esther stak van wal. 
‘Ik ben de halve wereld rondgevlogen om bankmensen en geldmagnaten te 

ontmoeten op informele, besloten bijeenkomsten. Mijn financiering van de 
Social Bank of Development, ja Jon, die jij in Genève hebt helpen op poten 
te zetten met de Wereldbank en Oxfam Novib, is niet onopgemerkt gebleven. 
Dat was de belangrijkste reden waarom ik overal werd uitgenodigd, naast mijn 
functie als voorzitter van de World Association of Heritage Daughters. Veel 
van de gesprekken gingen over social banking, men was zeer geïnteresseerd.’ 
Ze zweeg en draaide de koffie rond in haar mok. Zonder een slok te nemen.

‘Dat is het goede nieuws.’
Margarite nam het over.
‘Er heerst bij de mensen en organisaties waar we mee gesproken hebben 

grote ongerustheid over de rigoureuze lockdown die als een pandemie de hele 
wereld tot een gedwongen stilstand heeft gebracht. Men is voorzichtig geneigd 
dit als een veel grotere bedreiging voor de mensheid te zien dan het Corona 
virus. Of welke ziekte dan ook.’
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‘Jon, wat is jouw beeld?’ vroeg Esther.
‘Dat wat ik schrijf, of dat wat ik denk?’
‘Is daar dan verschil tussen?’
‘Nogal.’
‘Vertel ons wat u denkt, mijnheer Fonck.’ De schipper bleef, als hij in functie 

was, formeel.
‘Er is volgens mijn analyses een sterke verwevenheid ontstaan tussen de 

World Health Organisation en het World Economic Forum. Beide clubs heb-
ben strategische oefeningen gedaan om voorbereid te zijn op pandemieën. De 
lockdown is in Wuhan voor het eerst toegepast. China is een totalitair gere-
geerd land en een dergelijke maatregel kan zonder meer van hogerhand wor-
den opgelegd en wordt zonder tegenstribbelen uitgevoerd. De sociale controle 
op burgers is zo perfect, dat iedereen mak is als een lammetje.’

‘Zo had ik er nog niet tegenaan gekeken,’ mompelde Emma.
‘Door de dagelijks oplopende getallen van besmette mensen en met name 

de dodentallen, raakt men over de hele wereld in een irrationele staat van 
angst voor de dood. Toen kwam de uitbraak in Zuid-Korea en opeens werden 
havens en luchthavens gesloten. China en Zuid-Korea, ook een totalitair gere-
geerd land, kregen de virusuitbraak in bedwang met hun harde maatregelen. 
De hele wereld keek mee.’

‘Ja Jon, dat weten wij ook,’ brak Esther korzelig in. Ik vergaf het haar, ik zag 
haar spanning door de druk die op haar werd uitgeoefend.

‘Ga verder, Jon, je praat ergens naar toe,’ zei Emma ongeduldig.
‘De heftige uitbraak in Noord-Italië en in mindere mate die in Iran, bracht 

de angst op de drempel van de Europese landen. Vrijwel alle regeringen kon-
digden een lockdown af, met zware sancties als men niet gehoorzaamde. Dat 
betekende het opschorten van grondrechten, zoals vastgelegd in nationale 
grondwetten en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Op-
eens was elke democratie veranderd in een totalitair regiem. Vergeet niet dat 
op de jaarlijkse bijeenkomsten van het WEF honderden staatshoofden en re-
geringsvertegenwoordigers komen, die allemaal hetzelfde scenario mee naar 
huis hebben genomen.’

Het was even stil na deze woorden. Ik had feitelijk alleen nog maar mijn 
betoog ingeleid.

‘Dat is precies wat ik tussen neus en lippen hoorde fluisteren,’ zei Esther 
vermoeid. ‘Het werd soms een beetje meewarig gebracht, maar ik kon on-
derhuids ook een verontwaardiging, een bezorgdheid horen dat alle culturele 
uitingen waren verboden, alle horeca en vermaaksindustrie gedwongen werd 
te sluiten.’

Mijn blik ging rond in de stuurhut. Alle gezichten stonden bezorgd.
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De bel voor het diner werd geluid.
‘Om mijn gedachten af te ronden: Er worden door de grote economische 

blokken duizenden miljarden euro’s, dollars en yuans ter beschikking gesteld 
van de leidende industrie, lucht- en scheepvaart en dergelijke. Dat virtuele 
geld moet uiteindelijk door hogere belastinginkomsten worden vervangen. 
Ziehier de tweede bankroof sinds 2008. Alleen zijn het nu de nationale ban-
ken die met een truc enorme hoeveelheden geld doorsluizen naar wereldwijd 
opererende mega-ondernemingen.’

Bij het afdalen naar het zonnedek, waar voor het diner van de gasten en de 
officieren was gedekt, nam Esther me bij de arm. ‘Zo eenvoudig is het niet, 
Jon. Er is een schisma aan de gang waardoor alle voorspellingen waardeloos 
worden.’

‘Je bedoelt een tweedeling onder degenen die op wereldschaal met geld be-
zig zijn?’ Hoewel mijn gedachten zich focusten op Esthers opmerking, waren 
mijn ogen gebrand op de slanke leest van Emma, die voor me liep, waar een 
mannenhand op rustte. Niet mijn hand. Die van Malcolm.

Esther volgde mijn blik. ‘Ben je haar kwijt, Jon?’ fluisterde ze.
Er dook een breed lachende als serveerster geklede matroos voor ons op 

met een blad drankjes. We kozen beiden een witte wijn en gingen over de 
verschansing hangen om ons gesprek voort te zetten.

‘Even terzijde, Esther. Ik ben tweemaal zo oud als zij. Ik heb haar vrouwzijn 
gewekt en dat is ze nu in een breder verband aan het ontdekken.’

Esther zag mijn pijn en drukte mijn arm tegen zich aan.
‘Dat heb je mooi gezegd, Jon. Dingen kunnen raar lopen.’ Ze zag er ontdaan 

uit. ‘Ik weet ook nauwelijks meer wat onder of boven is. Ik hoopte dat jij me 
op mijn benen terug kon zetten.’

‘Dat kunnen we bij elkaar doen als we onze informatie samenvoegen,’ zei ik 
beslist, de situatie met Emma van me af schuivend. ‘Jij hebt waargenomen dat 
onder geldmagnaten, zowel bankiers als particulieren, een scheiding van de 
geesten zich aan het voltrekken is?’

‘Precies. Mijn financiering van jouw social bank is nagevolgd door vermo-
genbezitters van wie ik het niet gedacht had. De SBD is meteen met de uitvoe-
ring begonnen. Dankzij het openstaande netwerk van Oxfam Novib konden 
ze gelijk kredieten geven waar de economie is platgelegd door de Corona cri-
sis. Behalve hier in Fiji, en zo zijn er nog honderden, duizenden plaatsen waar 
hun financiële netwerk niet reikt.’

‘Hm, je hebt me verteld van de wollige weerstand die je hier hebt aangetrof-
fen. Een weerstand die eruit ziet als een uitgestoken hand waar je geld in moet 
leggen.’
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‘Ik verdom het om die graaiers om te kopen!’
‘Dat zal ook niet nodig blijken, Esther.’ 
Margarite en Emma volgden het gesprek en schermden ons af van de be-

manning, zodat ik er dieper op in durfde te gaan.
‘Wat bedoel je?’
‘Ik ben met een artikel bezig waarin ik aan wil tonen dat de lockdown eerst 

dagloners, horecapersoneel, zelfstandige kleine ondernemers, scharrelaars en 
dergelijke die geheel van toerisme afhankelijk zijn en geen enkele reserve heb-
ben, van al hun inkomsten berooft. Daar maakt niemand zich druk om, die 
moeten zichzelf maar redden.’

‘Het breekt mijn hart om ze te zien bedelen,’ fluisterde Esther.
‘Wie komt daarna dan aan de beurt?’ vroeg Margarite.
‘De mensen die een taxi, een boot, een kiosk, een terrasje hebben waar ze 

van leven. In Europa zijn er enige voorzieningen voor, maar ook niet veel. 
Hier zijn die niet.’

‘Het is verschrikkelijk om te zien,’ beaamde Margarite. ‘Een haven waar al-
leen vissers nog wat varen, hoewel ook hun afzet is gekrompen. Al die bootjes 
op een rij, al die taxi’s waar niemand instapt, lege terassen.’

‘Die kleine ondernemers willen we juist helpen, en dat laten ze niet toe!’ viel 
Esther uit.

Ik schudde mijn hoofd. ‘Dat komt omdat het nog te vroeg is. De crisis moet 
nog doorzetten. De mannen die van steekpenningen leven, de plaatselijke 
banken, overheden en zo gaan het pas merken als al die ondernemers, ook 
grotere, hoor, ferry’s, vliegmaatschappijen, niet meer aan hun verplichtingen 
kunnen voldoen.’

Esther keek me opmerkzaam aan. ‘Zouden ze echt zo kortzichtig zijn?’
‘De meesten,’ sneerde Emma. ‘Je weet niet half hoe weinig mensen zich be-

zig houden met de toekomst. Of met wat de gevolgen zouden kunnen zijn van 
hun doen en laten.’

‘De kunst is dus,’ vatte Margarite samen, ‘om onder de kredietverschaffers 
die mensen te vinden die zich wèl bezig houden met de gevolgen van wat er 
nu gebeurt. En gebeuren gaat.’

Esther knikte. ‘Dat is één zijde van de tweedeling. De trust die het Blaustein 
vermogen beheert, heeft een lichte voorkeur voor de andere zijde, omdat daar 
spectaculaire vermogenaanwas wordt verwacht...’

‘En daar heb je geen invloed op.’ Mijn droge constatering werd beantwoord 
door een woedende blik. Ze pakte me hard beet bij de bovenarmen en grom-
de: ‘Ik ga de trustees te lijf. Ik ga het beheer over het vermogen opeisen na-
mens mijn nog ongeboren zoon.’

Waarvan ik de verwekker was.
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We werden gehaald om aan tafel te gaan. Ze nam me bij de hand en liet me 
naast haar plaats nemen. Tot mijn verrassing ging Emma aan mijn andere 
kant zitten, gaf me een snelle kus op de wang en keek verlegen naar Esther.

‘Ik ben zo blij dat je er weer bent,’ zei ze zachtjes terwijl ze zich voor me 
langs naar Esther toe boog om haar te kussen. ‘Het begon hier akelig op zo’n 
palmenstrand vakantie te lijken. Snorkelen en duiken is leuk, maar niet als je 
dag in, dag uit niks anders te doen hebt.’

Het voorgerecht werd uitgeserveerd, zoals te verwachten viel een traktatie 
van diverse producten uit de zee, zowel dierlijk, plantaardig of anders. De kok 
had bijstand gekregen van een inheemse chef, die Esther van een wegens de 
crisis gesloten restaurant had geleend. Hij was met hen meegevlogen vanaf de 
hoofdstad en had blijkbaar geen moeite gehad om zich in te werken. 

Na het diner werd het achterdek omgetoverd van eetzaal naar lounge. Bij 
het licht van enkele geurige palmolielampen zetten we het crisisberaad voort. 
Emma bleef de hele tijd naast me en leek de schipper uit de weg te gaan. Ik ver-
moedde dat ze de toenadering tussen mij en Esther in de gaten wilde houden. 

Zonder erbij na te denken nam ik het woord toen iedereen zat. Achter het 
lichtschijnsel wisten we de bemanning te zitten kijken en luisteren. Het gaf 
een gevoel van saamhorigheid.

‘Als achtergrond journalist ben ik altijd op zoek naar nieuwe feiten, me-
ningen, tegenmeningen, afwijkende meningen. Naar leugens en bedrog, naar 
falsificatie, nepnieuws en censuur. Mijn bronnen vind ik op internet en mijn 
netwerk bevraag ik met e-mail. Daar wordt nog het minst op gecensureerd. 
Social media zijn volstrekt onbetrouwbaar en afwijkende meningen zal je daar 
niet aantreffen.’

‘Dus daarom zit je altijd te werken op je computer,’ zei Sil zachtjes. ‘En ik 
maar denken dat je een boek aan het schrijven bent.’

Ik lachte. ‘Ik ben nog steeds aan het werk voor mijn krant, ouwe jutter. Daar 
gaat de meeste tijd in zitten.’

‘Wat wil je eigenlijk met deze inleiding zeggen?’ vroeg Margarite gemoede-
lijk.

‘Dat ik een goed ontwikkelde neus heb voor out of the box meningen, dat ik 
nepnieuws direct herken, dat ik van nature achterdochtig ben als iemand iets 
beweert.’

‘Oké, dat doet elke goede journalist toch?’ vroeg Malcolm. ‘Of ben je an-
ders?’

‘Ik denk dat ik tot de tien meest achterdochtige journalisten van de wereld 
behoor en ik ken de meeste andere persoonlijk.’

‘Jon, wat heb je gevonden? Draai er niet langer omheen,’ maande Emma. Ze 
hield haar hand al een tijdje om mijn bovenarm geklemd.
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‘Onder andere dat steeds meer artikelen en blogs van wetenschappers die 
een ander geluid laten horen dan de machthebbers, heel rap van internet ver-
dwijnen. Omdat ik altijd aan het speuren ben download ik alles wat me inte-
ressant genoeg lijkt. Als ik het dan lees en verder wil kijken, is veel verdwenen. 
Ik ben niet de enige. Van collega’s krijg ik niet alleen meer de links, maar 
tegenwoordig de hele downloads op mijn mail. Ze ondervinden het allemaal.’

‘Jon!’ kreet Emma en schudde me heen en weer. ‘Je doet het nog steeds! Je 
babbelt alsmaar over het hoe, en niet over het wat! Wat vind je dan dat er later 
niet meer is?’

Esther knipte haar wijsvinger tegen het lege glas dat voor haar stond.
‘Jon, wat mij verbijstert is dat over de hele wereld, democratisch gekozen 

regeringen en totalitaire regimes gelijk, hun plaatselijke economie om zeep 
helpen, zogenaamd ter bescherming van de zwakkeren. Daar hebben ze zich 
godbetert nog nooit om bekommerd! Wat zit daar achter?’

‘Macht,’ mompelde Margarite, voor iedereen verstaanbaar.
‘Machtsverschuiving,’ amendeerde ik haar. ‘Het is eerder gebeurd, in Chili 

na de coup tegen Allende. Pinochet nodigde de Chigago School of Econo-
mics onder leiding van Milton Friedman uit om de economie vorm te geven 
volgens de doctrines van het neoliberalisme. Sociale voorzieningen werden 
afgeschaft, publieke domeinen werden geprivatiseerd. De economie klapte in 
elkaar met tientallen procenten. Door de bezuinigingen en de opbrengsten 
van de privatisering waren er in principe genoeg staatsinkomsten. Deson-
danks werd er waanzinnig geleend tegen hoge rentes, geld dat naar de onder-
nemingen werd gesluisd die de publieke voorzieningen hadden overgenomen. 
Uiteraard werden de belastingen zowat verdubbeld.’

Het bleef even stil na deze tirade, want ik had mijn opgekropte verontwaar-
diging nog nooit kunnen uiten.

‘Door deze coup verschoof de macht – en geldomloop – van democratische 
instellingen naar een oligarchie. Hetzelfde hebben we gezien in Rusland. Ik 
verdenk een hoop neoliberale regeringen ervan dat ze de macht van de angst 
gebruiken om dat ook uit te halen.’

‘Zoals in Nederland,’ bromde Sil. ‘Ze zijn daar in Den Haag gewoon geil op 
de macht die ze nu hebben.’

‘Een ijzeren hand in een fluwelen handschoen,’ beaamde ik. ‘Zoals met de 
MKZ crisis.’

‘Wat was dat?’ vroeg Esther.
‘Er was in 2001 ergens een koe met mond- en klauwzeer gemeld,’ antwoord-

de Sil in mijn plaats. Zijn stem klonk bitter. ‘Om de export van vlees en zuivel 
niet in gevaar te brengen zijn preventief 300.000 koeien, geiten en schapen ge-
dood. In Groot-Brittannië zelfs 6 miljoen. Onder dwang, met politie, hoewel 
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MKZ heel goed genezen kan worden. Er hebben toen veel boeren zelfmoord 
gepleegd. Ook een neef van mij.’

‘Dus het is eerder gebeurd?’ vroeg de schipper verbluft. ‘Ik bedoel, dat de 
overheid alle rechtsbescherming van de burger opzij schuift?’

‘Ja,’ antwoordde ik vermoeid, ‘alleen nu lijkt het georkestreerd dat ze de mid-
denstand een klap toebrengen, wereldwijd zelfs. Wat zit hier achter? Een Great 
Reset? Of is het collateral damage? Van nature vertrouw ik officiële mededelin-
gen al nooit, maar nu worden ook mensen met een andere mening monddood 
gemaakt.’

‘Kan je dat bewijzen?’
‘Wat is dat nu voor onzin!’ viel ik uit. ‘Ik vertel je dat er bronnen zijn die van 

internet worden afgehaald. Ik weet niet hoe, door wie. Alleen naar het waar-
om kan ik raden. Ik ben niet bezig met een proefschrift over verdwijnende 
bronnen, ik meld gewoon dat er verdwijnen, waar ik van sommige goddank 
nog een download heb. Ik ben zelfs zo achterdochtig dat ik die op usb sticks 
bewaar. Er is eerder al ingebroken op mijn computer, toen ik die nog continu 
online liet staan.’

Het bleef lang stil na mijn tirade.
‘Ik wil gaan slapen,’ kwam de vermoeide stem van Esther uit het donker: het 

lampje bij haar in de buurt was uitgewaaid. ‘Wat Jon vertelt past in het onvolko-
men plaatje dat ik probeer in beeld te krijgen. Laten we morgen verder praten.’

Ik bleef zitten toen de vergadering opbrak en schonk mezelf somber nog een 
keer in. Don kwam naar me toe en kuchte om aandacht. In het flakkerende 
licht was zijn gelaatsuitdrukking niet goed te zien, maar ik meende een trek 
van bezorgdheid op te merken. Ik raadde waarom.

‘Don! Gaat het wel goed met het project van je zoon?’
‘Nee Jon.’ Nu we alleen waren, of althans de officiële vergadering was ver-

daagd, sprak hij me informeel aan. ‘De hele werkplaats, met het prototype, is 
verwoest. Er is een drone op gevallen. Ik kreeg net een sms.’

Ik zoog mijn adem in.
‘Dat ruikt naar sabotage, Don.’
‘Mijn idee.’
‘Over het hoe, waarom en wie kunnen we het later hebben. Kunnen ze op-

nieuw beginnen?’
‘Jawel, maar ze zijn bang.’
Ik stond op. Dit werd echt ernstig. Het project werd blijkbaar door iemand 

als een bedreiging opgevat. 
‘Kom mee, we gaan Esther voorstellen dat de ploeg van je zoon hierheen 

komt. We kunnen op de atol als die opgespoten is een Lodis of een tent opzet-
ten waar ze kunnen werken.’
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Margarite deed open toen we bij hun hut aanklopten. 
‘Esther staat onder de douche,’ antwoordde ze op mijn vraag of we haar 

konden spreken. ‘Is het erg urgent?’
‘Nee, maar wel ernstig.’ Ik vertelde wat er gebeurd was en wat mijn plan was.
‘Ja, dat is ernstig. Over tien minuten op de brug?’
‘Ik haal Sil en Malcolm op,’ zei Don.
Ik ging op zoek naar Emma, die ongezien was verdwenen. Ze was in haar 

hut en kwam meteen mee.
Op de brug stond Don in een hoekje te telefoneren, de anderen stonden 

kennelijk te wachten tot hij klaar was. Esther krabbelde wat op een papiertje 
en gaf het aan Don, die met een verheugd gezicht opkeek.

Even later kon hij verslag doen van het gesprek met zijn zoon.
‘Ze zijn blij met de uitnodiging, ma’am, maar ze zien het logistiek als vrij-

wel onhaalbaar,’ begon hij. ‘Over de brand zei mijn zoon dat ooggetuigen een 
vliegtuigje in duikvlucht op de Lodis hebben zien vallen, waarna de hele boel 
in de lucht vloog. Het leek op ontploffende brandstof, geen bom, die geeft een 
witte flits. Het brandt nog, hij staat ernaar te kijken, de brandweer laat het 
uitbranden en houdt alleen de panden ernaast nat.’

‘Het is niet logisch,’ mopperde Emma. Dat zei ze altijd als ze nog niet wist 
wat er fout zat. ‘Een drone is hartstikke duur, zeker een grote die zoveel brand-
stof mee kan nemen.’

We keken haar verrast aan. Daar zei ze wat.
‘Een ongeluk dan?’ opperde Margarite.
Emma schudde verstoord haar hoofd. Ik kon bijna de radertjes in haar 

hoofd zien draaien.
‘Ligt de Lodis van je zoon aan het water?’ vroeg ze Don.
‘Ja, ze hebben een eigen helling. Het was ooit een jachtwerfje.’
‘Kan je vragen van welke kant die drone kwam?’
Hij knikte en belde meteen. 
‘Van zee, zeiden de ooggetuigen.’
Ze wendde zich naar Esther. ‘Wie weten ervan dat jij dit financiert?’
Esther dacht na. ‘Eigenlijk alleen de accountmanager van mijn bank in San 

Diego. Ja, ik heb overal bankrekeningen... spreiding van risico en informatie. 
Ik heb gewoon een bedrag naar de rekening van het bedrijfje van Dons zoon 
laten overmaken met de woorden “achtergestelde lening à 1%”. Waarom is dat 
belangrijk?’

‘Het is niet logisch om een uitvinding te vernietigen met een dure drone. 
Concurrenten zouden eerder de informatie kopen of stelen. Daarom denk ik 
dat het aan aanval is op jou.’
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10  Verrassingen; aangename en onaangename

Er was geen maan, maar de sterrenhemel was zo helder dat ik voldoende kon 
zien om naar mijn cabine te varen. Na de omineuze slotzin van Emma waren 
we bedachtzaam uit elkaar gegaan. Ik had nog wat aan de reling staan drinken 
en zag het schip allengs donker worden naarmate achter meer patrijspoorten 
en vensters het licht uitging. De toplichten in de drie masten bewogen nauwe-
lijks tegen de overdadige sterrenhemel.

Emma had natuurlijk gelijk: de brand was een directe aanval op Esther. Dat 
kon betekenen dat al haar eigendommen gevaar konden lopen. Dat snelvuur-
geschut op het voordek was misschien wel met een vooruitziende blik door 
haar vader geplaatst, hoewel ik betwijfelde of je daar een aanvallende drone 
mee zou kunnen neerhalen.

Eindelijk ging ook het licht van Esthers hut uit. Ze zou al haar managers 
waarschuwen, had ze nog gezegd voordat ze van de brug verdween.

In mijn cabine brandde een olielampje, constateerde ik toen ik om de land-
tong heen de lagune in voer. Emma stond me zwijgend op te wachten. Toen ik 
op het steigertje stapte viel ze door het schuin hangen van de cabine als vanzelf 
in mijn armen. Haar bikini en haar waren nat, ze was komen zwemmen. Dat 
was via de landengte een stuk korter dan varend.

Ze maakte zich los en nam me aan de hand mee naar het minieme terrasje, 
waar in het licht van een stormlantaarn glazen wijn fonkelden.

Toen ik ging zitten wilde ze op schoot.
‘Je bent nat,’ klaagde ik.
‘Oh sorry, natuurlijk.’ Met een vlugge beweging ontdeed ze zich van haar 

broekje en bovenstukje. ‘Zo beter?’
Ze nestelde zich in mijn armen en begon zachtjes te huilen. Dat had ik al 

zien aankomen tijdens het crisisberaad. Het hield ook even plotseling op.
‘Ik kan niet zonder je en ik wil niet met je,’ klaagde ze boos. ‘Maar ik vertrouw 

andere mannen niet, jou eigenlijk ook niet, maar je bent altijd lief voor me.’
Ze pakte een glas, nam er een slok uit en perste die in mijn mond. Het begon 

op een rituele handeling te lijken. 
‘Soms denk ik dat ik gewoon dronken moet worden en me naar bed laten 

brengen, maar dan moet ik aan jou denken en dan wil ik alleen maar met jou.’
‘Ik ben hier,’ zei ik gemoedelijk. 
‘Ja, maar ik ben heel veel ergens anders en daar ben jij dan niet.’
‘Geef me nog maar een slokje, niet zo’n grote deze keer alsjeblieft. Wijn moet 

je savoureren.’
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Na de wijn volgde haar tong. Dat deed mijn libido als een vuurpijl om-
hoog schieten. We wriemelden wat, ik kreeg mijn broek uit en gleed na enige 
voorbereidende handtastelijkheden in haar. Het klotsen hield even op toen we 
heel stil zo bleven zitten. Ze was zo lenig als een aapje, draaide een kwartslag, 
wierp een been over mijn hoofd en legde beide benen over mijn schouders 
zodat ze omgekeerd op me kwam te liggen, onze handen ineengestrengeld op 
haar venusheuvel opdat ze niet naar beneden gleed. De hoek werd te groot en 
mijn lid floepte uit haar. We trokken haar samen naar me toe, zodat ze bijna 
dubbelgevouwen op mijn roede kon rijden. Het gele, flakkerende licht van 
de lamp toverde bewegende lichten en schaduwen op haar egaal bruine huid. 
De betovering dempte mijn libido, zodat ik haar goed vast kon houden toen 
ze een orgasme had, en nog eentje. Toch apart, mijmerde ik, dat die bijna on-
stuitbare drang om in haar te spuiten zomaar kan omslaan, dat mijn hormoon 
benevelde ego in een paar hartkloppen omslaat in mijn altro.

Emma zuchtte en keek me onder haar geloken oogleden aan.
‘Ik kon voelen hoe je veranderde en al je aandacht aan mij gaf,’ fluisterde 

ze. ‘Daarom wil ik alleen maar met jou.’ Ze glimlachte, trok haar benen bij en 
draaide zich om, zodat ze ruggelings bij me op schoot bleef zitten. ‘Dan kun-
nen we straks nog een keer,’ lispelde ze en nam een slokje wijn, dat ze deze 
keer zelf inslikte.

‘Er zit je iets dwars, lieve schat. Voor de draad ermee,’ fluisterde ik. Over 
water dragen stemmen ver en ik vermoedde dat wat Emma te vertellen had 
niet voor vreemde oren bestemd was.

Ze trok mijn armen strak om zich heen.
‘Wat ik heb afgeleid, met die brand bedoel ik, betekent dat Esther gevaar 

loopt, dat al haar doen en laten wordt gemonitord. Of we hier veilig zijn weet 
ik niet. Dat maakt me bang.’

‘Hm, er is een verschil tussen “al haar doen en laten” en haar financiële doen 
en laten.’

‘Dat is zo. Dat heb ik haar op de valreep nog kunnen zeggen. Toch voel ik 
me hier niet meer op mijn gemak. Het is algemeen bekend dat we met het 
schip hier liggen. Het is zelfs op tv geweest. Een drone vanaf een schip kan ons 
schip zo de grond in boren.’

Verdomme, het gevaar kwam inderdaad angstig dichtbij, zo bezien.
‘Ik vind het knap hoe je analyseert, mijn lief. Het is inderdaad veel ernstiger 

dan ik in eerste instantie dacht.’
‘Dank je.’ Ze gaf me een snelle kus. ‘Ik heb ook bedacht wat we kunnen doen 

en dat is varen. Zolang we bewegen, zolang we lukraak alle kanten op gaan, 
zijn we minder makkelijk te pakken.’

‘Ik ben bang dat de positie van de Endeavor real time wordt geregistreerd. 
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We kunnen dan nooit meer een haven aandoen of zo.’
‘Zit er zo’n ding in wat vliegtuigen hebben? Een transponder heet dat geloof 

ik, die alle gegevens en de GPS naar een vluchtleiding stuurt.’
‘Ik denk van wel, maar die kunnen we uitzetten. Ik ben er echter van over-

tuigd dat er ons onbekende transponderachtige apparaatjes in of aan het schip 
zitten.’

‘Kunnen we die vinden? En uitzetten?’
Op het moment dat ze de vraag stelde kwam het antwoord in me op.
‘Misschien. Als we alle elektrische energie in het schip uitschakelen, wer-

kelijk alles: losse apparaatjes, rookmelders, mobiele telefoons, en we gaan 
dan met gevoelige apparatuur naar uitzendingen zoeken... het is een houten 
schip... ook aan de buitenkant onder water... ik denk dat we ze kunnen vinden.’

‘Morgen meteen doen.’
Ze zweeg en ik kon een spanning bij haar voelen.
‘Jon? Ik... ik heb het gevoel dat het oorlog wordt. Dat die eigenlijk al begon-

nen is.’
‘Ja, een guerrilla.’
Nu waren we allebei stil, gevangen in doemgedachten.
‘En niemand weet het,’ mompelde ik.
‘Ik denk dat er heus wel meer slimme mensen zijn die doorhebben wat er 

gaande is,’ corrigeerde Emma me. ‘Alleen zijn wij meer in de frontlinie, of ei-
genlijk Esther. Daarom hebben we nu te maken met een drone aanval op één 
van haar investeringen.’

‘We moeten morgen een assesment maken waar Esther nog meer gevaar 
loopt.’

‘Daar is ze al mee begonnen.’

Na een bevredigende vrijage hadden we een ongestoorde nacht. Het begon net 
licht te worden toen de portofoon bliepte. We hielden het gsm verkeer zo mi-
nimaal mogelijk en communiceerden in de buurt van het schip via ons eigen, 
ouderwets analoge netwerk.

Het was Margarite die me vroeg of Emma bij me was en of we zo snel moge-
lijk naar de brug kwamen. Emma ging zwemmen, ik nam de dinghy. Het was 
moeilijk om elkaar los te laten; in de ochtend waren we vaak allebei hitsig en 
daar konden we nu niet aan toegeven.

Reden van de spoedbijeenkomst was een mail van de baggermaatschappij. 
De cutterzuiger was net voor het vertrek uit Singapore aan de ketting gelegd 
op beschuldiging van smokkel van drugs. Esther had per kerende mail juri-
dische steun toegezegd, maar het was nog te vroeg om het advocatenkantoor 
waar ze in Singapore gebruik van maakte, op de zaak te zetten.
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‘Ik word dus systematisch gedwarsboomd,’ concludeerde ze grimmig. ‘Ik ga 
een onafhankelijk onderzoeksbureau op de brand in San Diego zetten. Dat is 
wel gewend aan obstructie; ze hebben ervaren detectives en goede relaties. We 
zullen wel eens zien wie deze oorlog gaat winnen.’

Ik vertelde van het vermoeden van Emma en mij dat er volgapparaatjes in 
en aan het schip konden kleven.

‘Ik zal straks het hele schip laten controleren,’ kondigde de schipper aan. 
‘Alle elektriciteit uit, hè? Onze transponder kan ik hier uitzetten...’

‘Laat die voorlopig aan,’ waarschuwde Don. ‘Anders weet iedereen meteen 
dat we iets in ons schild voeren. Ook andere apparaatjes onberoerd laten. Al-
leen als we echt off the grid willen gaan, zetten we ze allemaal uit.’

Hij zag er slecht uit. Emma, die naast hem zat, sloeg haar arm om hem heen. 
‘Het is oorlog,’ stamelde Don aangeslagen. Emma knikte heftig.
‘Heb je nog met je zoon gebeld?’ vroeg Margarite.
‘De halve nacht. De jongens zijn doodsbang. Normaal werken ze tot laat 

in de avond. Als ze dat gisteravond hadden gedaan waren ze allemaal dood 
geweest.’

‘Ik denk dat de aanvallers op deze gelegenheid hebben gewacht, Don,’ zei 
Esther. ‘Ik denk niet dat het de bedoeling was hen te doden. Dan zou er een 
veel grondiger onderzoek door de FBI zijn gekomen. Nu zijn het alleen de 
brandweer, de plaatselijke politie en de verzekeringsmaatschappij die een on-
derzoek zullen instellen.’

‘Ze kunnen beter voorlopig niets doen en er verslagen uitzien,’ raadde 
Emma aan. ‘Op een gegeven moment zullen ze niet meer in het oog worden 
gehouden en kunnen ze andere plannen maken.’

‘Ja, dat klinkt verstandig,’ vond Sil. ‘We kunnen hier toch niks voor ze bete-
kenen nu die snijkopzuiger niet kan komen.’

‘Ik wil hier weg,’ zei Esther gedecideerd. ‘Ik voel me hier net een zittende 
eend. Schipper, laat het schip klaar maken voor vertrek laat in de nacht. Dan 
zetten we alles wat uitzendt stil. Ook alle internet, mobiele telefonie, GPS, 
radar, alles. We halen de hele drijvende uitrusting pas binnen als het donker 
is. De cabines laten we achter. Complete black-out. We gaan van het grid af.’
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11  “Nacht und Nebel”

We gingen ervan uit dat we in het oog gehouden werden, in ieder geval waren 
we per satelliet niet te missen. De dag gleed uiterlijk voorbij als alle voor-
gaande dagen. Het watervliegtuig werd bedankt en vertrok met de Fiji kok, die 
toch maar niet aan boord wilde blijven.

Het diner was als gebruikelijk onder de verlichte zonnetent. Er was nog 
steeds geen maan. Rondom het schip waren de matrozen bezig de drijvende 
zonnepanelen annex waterverdampers op te vouwen. 

Allengs werd het donkerder en kon de uitrusting aan boord getakeld wor-
den.

De zoektocht overdag naar verborgen zendertjes had er twee opgeleverd. 
Aanvankelijk, toen alle stroom was uitgeschakeld, werd er niets gedetecteerd, 
tot de schipper een lumineus idee had en de navigatieverlichting aandeed. In 
het boeglicht en het heklicht zaten zendertjes, die hun batterijen oplaadden 
als de verlichting brandde, hetgeen elke nacht was.

Omdat we niet wisten wanneer er spionage satellieten overkwamen – elke 
zichzelf respecterende macht had er wel een paar in omloop – en de witte 
zeilen in het sterrenlicht even zichtbaar waren als er wel maan was geweest, 
vertrokken we op de elektrische motoren na het uitzetten van alle transpon-
ders. We mochten geen licht maken, niet telefoneren en niet internetten. De 
radar en sonar waren uit, alle computers waren uit en voor de zekerheid had 
de schipper vrijwel alle stroomcircuits afgesloten.

Esthers atol was een naamloos koraalrif ergens aan de oostzijde van de ar-
chipel. Om zo snel mogelijk buiten bereik te zijn van op land gestationeerde 
radar en andere observanten, koerste de Endeavor pal oost langs een route 
zonder riffen en klippen. Duidelijk zichtbaar: de masten glansden in het ster-
renlicht, het zog was een helder lichtspoor van het verstoorde plankton en de 
navigatieverlichting werd weer ontstoken om geen achterdocht te wekken. De 
draadjes naar de spionage apparaatjes waren doorgeknipt.

Na enkele uren waren we buiten bereik van de enige kustradar die ons zou 
kunnen waarnemen. Onze radarverklikker gaf dat aan met een groen ledje. 
De verlichting kon uit, de zeilen werden uitgerold. Koers noordoost half aan 
de wind. De passaat was zo krachtig, dat er zeil geminderd werd om het schip 
minder schuin te laten hangen. De snelheid was ongekend en bleef constant. 
Sil legde me uit dat dit schip, omdat het niet als een zeilschip was gebouwd, 
een slechtere onderwatervorm kreeg als het schuin hing. Bij goed ontworpen 
zeilschepen werd die juist beter.

De schipper en Sil hadden een koers uitgezet buiten de grote scheepvaart-
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routes. Esther wilde uiteindelijk in Sydney terecht komen; ze had de Learjet 
opdracht gegeven daar over een week heen te vliegen. Vanochtend vroeg was 
het toestel van Nadi naar Hawaii vertrokken als afleidingsmanoeuvre. Omdat 
we geen radar konden gebruiken waren er extra uitkijkposten uitgezet.

Voor het ontbijt werden de zeilen bijna helemaal ingenomen en kwam het 
schip vrijwel stil te liggen. Het weinige doek dat nog stond zorgde voor enige 
stabiliteit in de deining.

‘Een ideetje van Emma,’ gnuifde Esther aan de ontbijttafel. ‘Overdag stillig-
gen en ’s nachts een totaal andere koers varen. Zolang het stabiel weer blijft, 
natuurlijk.’

‘Als het voor ons al onvoorspelbaar is, hoe moet het dan wel overkomen bij 
al die luitjes die ons op satellietbeelden volgen,’ grijnsde Emma.

De dag werd besteed aan klusjes, slapen en zwemmen. Er werd nog steeds 
een totale black-out en radiostilte gehandhaafd. Er liepen matrozen rond met 
scanners of er ergens niet per ongeluk werd uitgezonden. Of door een spion.

Gedurende de nacht was de koers westzuidwest, weer aan halve wind.
Ik begon me zorgen te maken. Het werd urgent om mijn laatste artikel naar 

de krant te seinen. Bij het diner maakte ik dat kenbaar.
‘We zijn niet ver van de eilandengroep Vanuatu, mevrouw,’ merkte de schip-

per op. ‘Vroeger noemden de Britse kolonisten die New Hebrides en de Fran-
sen, waarmee ze samen de boel regeerden, Nouvelles Hebrides. We kunnen 
daar een dag blijven liggen en alle berichten verzenden en ontvangen die lig-
gen te wachten.’

Esther knikte. ‘Akkoord, schipper, zet straks een koers uit naar Port Vila. 
Het wordt voor mij ook weer tijd om op te treden. Ik zal kijken of ik daar een 
lijnvliegtuig kan nemen naar Australië. Of zit de boel hier ook op slot?’

Even later kreeg ze antwoord op haar vraag: de schipper had de radiostilte 
verbroken en via internet contact gezocht met Bauerfield Airport. Er waren 
twee vluchten per week naar Sydney, voornamelijk om vracht te halen, maar 
er konden soms enkele passagiers mee. Vanuatu zat volledig op slot.

‘Hm. Ik charter dan liever een toestel. Wil je informeren of er een directe 
vlucht mogelijk is?’

Ik maakte gauw van de satellietverbinding gebruik om mijn artikel te ver-
zenden.

We zeilden de volgende dag door en konden tegen de avond voor anker 
gaan in de Mele Bay. Esther en Margarite lieten zich met de elektrische barkas 
naar de kust brengen. Een dik uur later zagen we de lichten van een opstijgend 
vliegtuig. Het was hen gelukt!

Dat bleek de volgende ochtend een misvatting. Esther en Margarite waren 
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opgepakt en in het lokale ziekenhuis in volledige quarantaine gezet. Met een 
politieman voor de deur. Dat hoorden we van kooplieden die met hun boten 
langszij waren gekomen om hun waren aan te bieden. De kok was er blij mee, 
hij sloeg heel wat in. Wij waren echter zwaar ongerust. Dat kon weken duren!

Op de brug hielden we krijgsraad.
Malcolm bleef er kalm onder.
‘We zullen de dames vrij moeten kopen. Dat is in dit soort landen niet zo 

moeilijk. Wat we nodig hebben is een lokale intermediair. Geld hebben we 
genoeg aan boord. Zelfs goud. Wat helpt is dat we een bemanningslid hebben 
die uit de buurt komt en de lokale taal spreekt.’

‘Kunnen we die groenteboeren niet om iemand vragen?’ wilde Sil weten.
‘Jawel,’ grijnsde Malcolm. ’Dan krijg je honderd aanbiedingen. Iedereen wil 

wel zo’n klusje doen voor veel geld.’
‘Maar hoe krijgen we haar aan land? We liggen in quarantaine.’
‘Daaroor kunnen we die groenteboeren natuurlijk wel inschakelen.’
‘Dat valt op, er is geen enkele vrouw bij.’
‘Ze kan beter onder water naar de kust zwemmen, daar haar uitrusting ver-

stoppen en als een lokale bewoonster de stad ingaan.’
De matroos was onmiddellijk bereid tot deze geheime missie. Ze was een 

ervaren duikster en ze had zich al verheugd om in Port Vila te kunnen passa-
gieren, wat door de isolatiemaatregelen nu niet meer kon. Ze wist ook wie ze 
zou kunnen benaderen als bemiddelaar om de politie om te kopen.

Het was om zes uur al donker, en terwijl het achterschip feeëriek verlicht 
was voor het avondmaal, liet Mimi, wat haar bijnaam was, zich van het voor-
schip af in het water zakken om de anderhalve kilometer naar de kust te af te 
leggen. Ze had een elektrische onderwaterscooter om haar te trekken en een 
reserve om haar terug te brengen.

Het was nog donker toen ik door de nachtwacht werd gewekt. Mimi was 
terug en ik werd op de brug verwacht.

Ze zat moe aan een vroeg ontbijt en vertelde tussen de happen door dat al-
les goed was gegaan... tot de bemiddelaar terugkwam met de mededeling dat 
het niet mogelijk was om Esther en Margarite tegen losgeld vrij te krijgen. 
Integendeel, ze waren onder arrest gesteld op orders van de regering. Na hun 
quarantaine zouden ze voorgeleid worden voor de politierechter.

‘Ik had al zo’n gevoel,’ mompelde ik.
Emma’s reactie was duidelijker: ‘Hieruit blijkt maar weer dat al Esthers gan-

gen gecontroleerd worden. Dit schip is probleemloos te volgen met spionage 
satellieten. Toen het duidelijk werd dat we naar Port Vila koersten is de rege-
ring van Vanuatu vast gesommeerd of omgekocht om uit te kijken naar Esther 
en haar op te pakken. Wat met dat Covid-19 gedoe maar al te makkelijk is.’
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Mimi excuseerde zich en toen het stil bleef mompelde ik: ‘Er lijkt zich een net 
samen te trekken rond Esther om haar uit te schakelen. Wie zit daar achter?’

‘Ik denk haar neef,’ antwoordde Emma op besliste toon. Ze legde kort aan 
de anderen uit wat ze daar mee bedoelde. ‘Er worden kosten nog moeite ge-
spaard en ze zijn in staat om op heel korte termijn hoge pieten om te kopen. 
Zoals met die cutterzuiger in Singapore.’

‘Dat kan kloppen,’ meende ik. ‘Op de krant hebben ze er onderzoek naar 
gedaan, naar aanleiding van die volgers die achter haar aan zaten in Frankfurt. 
Dat spoor bleek dood te lopen, maar ze hebben wel een schets kunnen maken 
van het netwerk van die neef. Hij is een grote jongen in de wapenhandel. Hij 
verkoopt hele oorlogsschepen en zelfs satellieten. Zijn netwerk moet reusach-
tig zijn, half legaal en half illegaal.’

‘Een gevaarlijke jongen,’ meende Sil. ‘Hoe komen we daar vanaf?’
‘Laat me even denken,’ zei Emma.
Malcolm maakte van de pauze gebruik om een ontbijt voor ons te bestellen, 

het werd nu snel licht.
Tijdens het eten vroeg Emma plotseling: ‘Toen Esther uit Amsterdam naar 

het zomerhuis kwam, zag ze er heel anders uit. Was dat een vermomming?’
‘Bingo!’ zei ik. 
Emma keek me met gefronste wenkbrauwen aan. ‘Ik denk dat we hen heel 

snel uit dat ziekenhuis moeten halen, voordat ze hen in een cel zetten. Ver-
volgens verandert ze haar uiterlijk en varen we naar Sydney. Zij en Margarite 
moeten niet meer samen gezien worden. Pas bij een paspoortcontrole moet 
ze zorgen op haar foto te lijken. Ze moet een gewone lijnvlucht nemen, haar 
eigen toestel is te makkelijk te traceren.’

‘Een lijnvlucht naar de VS, via Hawaii. Ergens anders komt ze het land niet 
in,’ vulde Malcolm aan.

‘Daar kan ze een vliegtuig charteren. Voor een enkele vlucht, telkens wisselen 
van toestel.’ We raakten zo langzamerhand helemaal in de espionage modus.

‘Zou haar neef haar chip kunnen volgen?’ vroeg ik Malcolm, die heel wat 
van elektronica scheen te weten. Het was Don die antwoordde.

‘Als die chip via UMTS contact maakt, wel. Hij zou hem niet kunnen lezen, 
maar wel traceren. Ik neem tenminste aan dat zo iemand gegevens van provi-
ders kan kopen.’

‘Hoe kan ze dan ooit haar zaken behartigen? Alle plaatsen waar ze heen 
moet of wil zijn uit en te na bekend.’

‘Als ze haar zakenpartners op onwaarschijnlijke plaatsen en tijden ontmoet, 
is er voor volgens geen touw aan vast te knopen. Het zijn juist vaste patronen 
waardoor ze makkelijk te traceren is,’ meende Emma. ‘Ze kan telkens een an-
der vliegtuig huren en daarin haar zaken doen.’
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‘Ze kan ook tijdelijk de uitzendingen van haar chip dempen door haar arm 
met Lood te omwikkelen,’ herinnerde ik me opeens. ‘Niet te lang, dan wordt 
haar surveillance ongerust.’

‘Okay,’ besloot Malcolm de vergadering. ‘Komende nacht gaan we hen be-
vrijden. Ik weet al hoe. Om te beginnen verhaal ik vanavond het schip tot vlak 
voor de wal, terwijl we er een spetterend feest op houden. Licht, muziek, de 
stank van BBQ.’

‘Kunnen we dan ook de mensen die met bootjes naar ons toekomen aan 
boord uitnodigen?’ vroeg Sil.

‘Dan zouden we strafbaar zijn. Nee, laten die maar rondom ons feestvieren 
op hun eigen bootjes. We kopen drank en vlees en eten van hen dat we ver-
volgens uitdelen.’

‘En...?’
‘Een ploeg duikers naar de kust, een afleidingsspektakel voor het zieken-

huis... dans, muziek en veel drank... twee man of vrouw die het raam van hun 
kamer eruit lichten, scuba aan, naar het schip.’

‘Klinkt eenvoudig.’
‘Weten we waar ze zitten?’
‘Vragen we vanmiddag aan onze groenteboeren,’ grijnsde Sil.

Het bleek niet moeilijk om de boel op stelten te zetten. De nood onder de ar-
men was hoog en het uitdelen van eten, drank en een beetje geld deed de hele 
stad – feitelijk een groot dorp – opleven als was het carnaval. Overal ontston-
den door ons gesubsidieerde feesten met hele varkens aan het spit en ladingen 
drank, die niet aan de weggebleven toeristen verkocht had kunnen worden.

De Endeavor was hel verlicht, muziek van een gehuurde installatie op een 
jacht dreunde over de baai, met een dj die door de hele stad was te horen, een 
laserlichtinstallatie die figuren in de lucht schreef en alle bootjes die de haven 
rijk was dobberden er omheen, wat de chaos compleet maakte.

Ik was erbij toen Esther en Margarite via het achterschip, dat van de wal 
was afgekeerd, aan boord klommen. Nog met de zuurstoftank op haar rug viel 
Esther me om de hals.

Malcolm telde de bemanning en bevrouwing en toen iedereen aan boord 
was liet hij de Endeavor langzaam achteruit varen. Omdat hij het schip al die 
tijd met de schroeven op zijn plaats had gehouden – hetgeen geheel automa-
tisch door de boordcomputer werd gedaan met behulp van de GPS – hoefden 
we geen lawaaiig anker binnen te halen. Het drijvende feest ging gewoon door. 
Alle licht werd langzaam gedimd, een trucje van Don die de stroomtoevoer 
kneep, en niet veel later waren we op volle zee, nog steeds achteruit varend. 
Voor waarnemers op de kust was dan niet duidelijk dat we wegvoeren.
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Later, onder zeil naar Sydney, kwamen we bij elkaar op de brug.
‘Kijk, daar houd ik van,’ begon Esther opgewekt. ‘We hebben aan niemand 

smeergeld hoeven te betalen. Alle onkosten zijn direct naar dat deel van de 
bevolking gegaan dat het ’t meest nodig had.’

‘Dit feest zal hen nog lang heugen,’ grijnsde Malcolm, de bedenker van het 
plan. ‘Het heeft niet meer dan een dikke vijfduizend dollar gekost. Mevrouw 
weer aan boord, iedereen blij.’

‘Don had de tralies voor ons raam in een oogwenk doorgeslepen met zijn 
snoerloze slijptol,’ zei Margarite zachtjes en wierp een dankbare blik naar de 
verlegen machinist.

Emma legde uit hoe Esther zich vrijheid van bewegen kon toe-eigenen. 
‘Laat de afspraken met degenen die je wilt spreken door een ander maken,’ 
voegde ze eraan toe. 

‘Walter von Biesfelt?’ suggereerde ik.
‘Hm, we maken wel gebruik van versleutelde berichten,’ bedacht Esther. ‘We 

moeten alleen zorgen dat ze niet vanaf het schip worden verzonden.’ 
‘Diplomatieke post?’
‘Alleen als je de verzender volledig kan vertrouwen.’
‘Misschien kunnen we de krant als hub gebruiken,’ bedacht ik. ‘Marc en 

Mireille zijn volstrekt betrouwbaar.’
Emma keek me verrast aan. ‘Ja, die communicatie loopt toch via een bevei-

ligde ftp verbinding?’
‘Alles valt te hacken, hoor,’ was Malcolms reactie.
‘Misschien wel, maar dan nog. Ik kan de berichten in mijn teksten verwe-

ven. Als ik de code per post opstuur aan Mireille, zorgen zij voor verdere 
verzending.’

Esther keek me dankbaar aan. ‘Jullie zijn zo lief voor me.’ Ze begon te huilen 
met een glimlach op haar gezicht. Dat zou de oude Esther nooit gedaan heb-
ben, maar hier was ze onder vrienden, voor het eerst van haar leven.

‘Hoe kunnen we pretenderen dat Esther aan boord is als ze dat niet is?’ volg-
de Emma de gedachtegang van haar immer achterdochtige brein.

‘Daarvoor dienen we te weten hoe mevrouw getraceerd wordt,’ meende Sil.
‘Aan de wal door de connectie die haar chip maakt met een UMTS mast, is 

mij uitgelegd,’ vatte Malcolm samen. ‘Als ze aan boord komt wordt de con-
nectie verbroken...’

‘Onderbroken, de connectie bestaat uit korte pulsen enkele keren per et-
maal. Het zou anders teveel stroom kosten,’ verbeterde Esther.

‘Dus als ik het goed begrijp volgen ze ons schip per satelliet en toen Esther 
gister van boord ging, zagen ze dat aan de connectie die haar chip maakt?’ 
vroeg Emma.
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‘Dat is heel waarschijnlijk,’ antwoordde Malcolm. ‘De politie stond hen op 
te wachten.’

‘Hm. Als ze straks in Australië van boord gaat moet dat dus ’s nachts en met 
haar arm omwikkeld met Lood.’

‘Werkt haar chip dan niet?’
‘Nee, Lood schermt de uitzending effectief af.’
‘Wacht! Zo kan Esther ook een vals spoor leggen,’ bedacht ik. ‘Ik bedoel, 

haar surveillance gebruikt dezelfde methode om haar te volgen als ze buiten 
bereik van een UMTS mast is. Esther, als je straks op een afgelegen kust van 
boord gaat met je chip afgeschermd, zou je naar Sydney kunnen gaan, daar 
het Lood afdoen en bijvoorbeeld je zaakgelastigde bezoeken. Je surveillance is 
dan gerustgesteld. Vervolgens kom je hier weer terug, doe je het Lood weer 
om, gaat naar de luchthaven en vliegt naar Hawaii. Iedereen die jou volgt 
denkt dan dat je weer aan boord bent. Zolang het schip rondvaart weten je 
volgers dat de chip geen connectie kan maken. In die tijd kan jij met een afge-
schermde chip overal heen reizen zonder getraceerd te worden.’

De bijval en bewondering van de anderen maakten me bijna verlegen. 
Emma had me met een slim lachje aangekeken tijdens mijn exposé. Zou ze 
dat ook bedacht hebben en was ik haar net voor?

Alleen Esther keek niet blij.
‘Moet ik dan voortaan alleen reizen?’ Ze keek daarbij sip naar Margarite, die 

in het hele betoog niet genoemd was.
‘Ik denk het wel,’ antwoordde Emma. ‘De afgelopen maanden zijn jullie al-

tijd samen gezien.’
Malcolm knikte beamend. ‘Als alleen reizende vrouw en met een goede ver-

momming zal u in staat zijn om gezichtsherkenningsprogramma’s om de tuin 
te leiden. Als u samen gaat... U beiden staan in alle programma’s als stel opge-
slagen. Dan is de kans dat ze door de vermomming heen kijken groter. Een ri-
sico extra. U kunt uw lengte en manier van lopen veel moeilijker veranderen.’

‘Loopt u altijd op hoge hakken?’ vroeg Don.
‘Jawel, in het openbaar altijd.’
‘Trek dan nu schoenen aan die een maat te groot zijn, zware schoenen met 

lage hakken. Dan loopt u onherkenbaar anders.’
Ze kreeg er zienderogen meer plezier in.

Na enkele dagen zeilen legde de schipper tegen middernacht de Endeavor stil 
zonder voor anker te gaan. Ver weg waren de lichtjes te zien van een jachthaven. 

‘Ze kunnen ons misschien wel op de radar zien, maar ten eerste liggen we 
ver uit de kust en ten tweede zijn de radarposten van kleinere jachthavens ’s 
nachts zelden bemand.’
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Esther zou met de geruisloze elektrische barkas een eind op weg gebracht 
worden en het laatste stuk onder water afleggen. Twee matrozen zouden haar 
begeleiden, met haar waterdicht verpakte bagage. Haar loden afscherming 
was getest en liet nauwelijks signaal door, te weinig voor een verbinding. Ze 
was gekleed als een moderne, al wat oudere sportieve vrouw met een par-
ka, een rugzak en wandelschoenen. Vullingen in haar mond maakten haar 
gezicht totaal anders. Margarite had haar oogleden in de buitenhoeken iets 
omlaag getrokken en met tweesecondenlijm vastgemaakt. Dat vond Esther 
het meest enge deel van de hele operatie. Haar trouwe diamantjes in de oren 
moesten eruit.

Ze zag er ongelukkig uit. ‘Alles schuurt en jeukt,’ mopperde ze. Haar boezem 
was een beetje platgedrukt; heupen en bovenbenen waren in een versleten 
spijkerbroek van een van de matrozen een beetje opgevuld. We lieten haar 
rondlopen en we herkenden haar zelf niet.

‘Ik kan zo niet in mijn wetsuit, jongens, en ik kan al deze uitrusting niet al-
leen aanbrengen.’

‘Snap ik,’ zei Malcolm. ‘Ik laat je begeleiders vooruit zwemmen om een ge-
schikte plaats te vinden om je aan land te zetten. Er is daar overal strand en de 
spoorlijn is vijf minuten lopen. Okay, tien minuten.’

We hadden een kustplaatsje uitgezocht met een strand en een spoorlijn. 
Verder naar het noorden waren de lichten van Sydney te zien, daar kon ze met 
de trein heen en weer terug om haar op te pikken, volgende nacht.

Op het laatste moment stelde ik voor haar te volgen.
‘Niet doen,’ raadde Emma af. ‘Ze kennen je van haver tot gort als amant van 

Esther.
‘Daarom, als afleiding. Waarom zouden we hier anders stoppen? Toch om 

iemand af te zetten? Laat dat dan mij zijn. Ik kan dan beter vooruit gaan en 
alle aandacht naar me toe trekken.’

Malcolm, Sil en Don keken elkaar aan. Ze hadden al heel wat meegemaakt 
en hun oordeel woog zwaar.

‘Ik kan aan mijn water voelen dat Esther dan een nog betere kans maakt 
ongezien te blijven,’ verwoordde Sil hun standpunt.

Emma begon langzaam te knikken. ‘Ja, ik begin het te zien. Maar dan moet 
Jon openlijk aan wal gezet worden en Esther zal dan toch onder water moe-
ten. Margarite, zullen wij met Esther meegaan om haar te helpen met haar 
vermomming?’

‘Jullie zullen dan tegelijk met de barkas mee terug naar het schip moeten 
komen, dames. Als Jon aan land is gebracht moeten we meteen vertrekken om 
geen argwaan te wekken.’
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12  Naar huis

Het was nog geen negen uur toen ik de trein naar Sydney kon nemen. Ik zou 
proberen een thuisvlucht te regelen via Bali, Bangkok en Dubai. Esther zou de 
andere kant opgaan, maar pas de volgende nacht.

Het Kingsfort Smith International Airport lag midden in de stad aan een 
baai en na een keer overstappen zette de trein me onder de luchthaven af. 
Onderweg had ik bedacht dat ik misschien beter met een binnenlandse vlucht 
naar Darwin in het noorden kon vliegen en zo verder hoppen, richting Ne-
derland.

Het boeken van een vlucht bleek geen probleem op te leveren dankzij mijn 
NVJ perskaart. Waarschijnlijk zat de fuik verderop, bij de douane. Een shut-
tle bus bracht me naar de terminal voor de binnenlandse vluchten. Tot mijn 
verbazing kwam ik zonder problemen door de controle. Mijn Nederlandse 
paspoort wekte geen enkele verbazing bij de incheck.

Ik had geluk bij alles: het was de laatste vlucht voor vandaag en hij was al 
drie uur vertraagd omdat het Qantas toestel moest wachten op een lading. 
Tegen middernacht stegen we alsnog op. De cabine was halverwege met een 
schot afgezet. Erachter was een vrachtruim gemaakt. Desondanks waren er 
maar zeven passagiers. 

Na ruim vier uur landden we in Darwin. Het toestel taxiede naar de helver-
lichte vrachtterminal, waar meer toestellen stonden te laden of te lossen. De 
passagiersterminal was gesloten en we werden door een busje naar de doua-
nepost gebracht. De overwerkte beambte nam vluchtig onze paspoorten door; 
ook hier werkte de perskaart. Ik was verschrikkelijk brak en deelde met enkele 
andere passagiers een taxi naar een budget hotel bij de luchthaven.

Een full English breakfast na een korte rust bracht me er weer bovenop. 
Het massatoerisme naar Bali lag weliswaar plat, maar ik kon een VIP arran-

gement boeken bij een reisbureau in de hal. Ik moest op schrift verklaren dat 
ik gezond was en voor mijn werk naar Bali was uitgezonden door mijn krant. 
Na een telefoontje met een zeer verbaasde en slaperige Mireille werd dat per 
e-mail bevestigd.

In Bali besloot ik een paar dagen te blijven. Vanuit een traditioneel gebouwd 
hotel met prachtige verblijfsruimten onder een dak van palmbladeren rond 
een weelderige hof – met zwembad – ondernam ik met een gehuurde Suzuki 
jeep tochtjes in de omgeving. 

Den Pasar was troosteloos. Lege stranden, lege terassen, nauwelijks verkeer, 
zelfs niet van de lokale scooters en motorfietsen. Dieper het binnenland in 
was de plaatselijke economie nog steeds gebaseerd op de natte rijstbouw; er 



433

leek weinig veranderd. Alleen de vervuiling met plastic afval was schrikba-
rend. Ubud, de tempelstad, was stil als een dorp op zondagmiddag. Winkel-
tjes en terassen dicht, alleen wat schichtige lokale bewoners op de weg. De 
lockdown had in feite het abces van de massatoeristen gedraineerd. Het eiland 
werd noodgedwongen teruggeworpen op zichzelf. De werkplaatsjes langs de 
wegen waar betonstenen, houten meubilair, potterie en beelden voor de on-
telbare tempeltjes werden geproduceerd, zagen er net zo uit als jaren geleden: 
overvol.

Van Bali vloog ik via Jokjakarta naar Jakarta. Het was er heet, druk en ik 
voelde me er onveilig. De eerste de beste vlucht die ik kon krijgen was recht-
streeks naar Dubai. De Airbus 380 had in de economy class maar een tiental 
passagiers. Mijn perskaart opende letterlijk elke gate.

Volkomen daas en met een jetlag van jewelste kwam ik ’s avonds op Schip-
hol aan. De sprinter naar CS was bijna leeg. Daar nam ik de bus. De chauffeur 
moest me wakker maken in het dorp. Ik was de laatste passagier.

In het donker sjouwde ik de weg af naar het vakantiehuisjes park, benieuwd 
of Eveline en de jongens er nog waren. Ik had er onderweg niet aan gedacht 
om contact te zoeken, druk als ik was met schrijven.

Er brandde inderdaad licht. Iets deed me aarzelen: hoe zou het voor hen zijn 
als daar opeens vanuit het donker een vermoeide man zou opduiken? Maar 
waar kon ik anders heen? Het was per slot van rekening nog steeds mijn wo-
ning, een appartement in de stad stond op mijn verlanglijstje, maar was nog 
niet gevonden.

Eerst bellen, was het antwoord.
Eveline was verrast, maar heette me welkom en was onmiddellijk bereid 

naar het huisje van haar ouders te verkassen.
Het was voor het eerst sinds maanden dat ik haar zag toen ze op mijn klop-

pen opendeed. We keken elkaar onderzoekend aan.
Ze trok me bij mijn arm naar binnen en gaf me een kus op de wang. 
‘Je bent veranderd, Jon.’ Met haar hoofd schuddend bleef ze me aankijken. 

‘Je ziet er een stuk levender uit dan de laatste keer dat ik je zag. Je ziet er ook 
bezorgd uit. Komt dat door wat je allemaal gezien hebt?’

Ik knikte moe en zette mijn koffer neer.
‘Vic is er niet en Lodi slaapt. Wil je wat drinken? Je zult wel moe zijn.’
Bij een glas wijn vertelde ik in het kort hoe ik van luchthaven naar luchtha-

ven hoppend uiteindelijk thuis had weten te komen.
‘Wat een avontuur! Ik dacht dat alle passagiersvluchten verboden waren. We 

horen hier nooit meer vliegtuigen overkomen. Een enkele dan, maar volgens 
Lodi zijn dat vrachtvliegtuigen.’ 

‘Het klopt grotendeels. De prijsvechters hebben hun vloot helemaal aan de 
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grond gezet. Allen de grote maatschappijen onderhouden nog enkele lijndien-
sten, voor zakenlieden, diplomaten en vooral vracht.’

‘En voor journalisten,’ lachte ze.
‘Ja, die perskaart deed wonderen.’
‘Morgen praten we verder, dan is Lodi er ook bij. Je kamer is ongebruikt, ik 

heb het logeerkamertje naast Lodi betrokken.’

Het werd een onrustige nacht, tussen volkomen in coma liggen en onrustig 
woelen en niet meer in slaap kunnen komen. Vooral die comateuze diepe 
slaap beviel me niet; dan was wandelen langs het strand beter. Het hielp wel, 
alleen wilden mijn benen me niet ver dragen. Beschut tegen de wind in een 
duinpannetje overviel de slaap me terwijl ik de dingen voor me op een rijtje 
probeerde te zetten.

Terug bij het huisje waren Eveline en Lodi al op. De jongen was sterk verma-
gerd, maar zijn ogen glansden. In mijn armen ontspande hij en we begonnen 
tegelijk te snikken. Hij was mijn zoon en ik streelde zijn rug als was hij weer 
vijf en gevallen. Woorden wisten we geen van twee te vinden en ze waren 
ook niet nodig, nu onze lichamen direct met elkaar communiceerden konden 
onze geesten dat ook.

We lieten elkaar langzaam los, onze handen het laatst. Eveline, een prop 
tissues tegen haar eigen ogen gedrukt, gaf ons allebei een plukje. We veegden 
onze ogen af en snoten onze neus.

Lodi hield mijn hand vast terwijl ik vertelde over het schip, de dingen die er 
gebeurden en mijn thuisreis.

Ik hield zijn hand vast toen hij vertelde over hoe zijn leven een totaal andere 
draai genomen had. Intussen aten we de boterhammen die Eveline voor ons 
maakte en dronken de koffie zie ze ons voorzette. 

Lodi ratelde aan één stuk door, of er een spuisluis was opengezet. Hoe hij 
had gedacht dat hij doodging, en later toen hij wenste dat hij dood zou gaan 
vanwege de hevige hoofdpijnen. Annabel, de vriendin van Vic, was een paar 
keer geweest om hem Reiki te geven, dat hielp. Tussendoor deed ze het op 
afstand, dat kon ze ook. Hij was idolaat van Vic en Annabel.

‘Die twee maken elkaar zo gelukkig, pa, gewoon walgelijk om te zien. Vic is 
bij haar ingetrokken, ze woont tijdelijk in een atelier van een vrouw die een we-
reldreis maakt; ze kan niet terugkomen en heeft er nog een paar maanden aan 
vast geknoopt. Vic betaalt de huur, hij verdient best veel bij de ambassade.’ Hij 
barstte weer in snikken uit. ‘Kijk mij nou,’ snotterde hij, ‘het knappe broertje. 
Helemaal down en out. Ik ben een wrak, pa!’ Hij brulde het uit en ik nam hem 
in mijn armen. Wij huilden met hem mee.

We besloten een wandeling te maken. ‘Ik kan niks meer, maar lopen gaat 
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wel als ik eenmaal op gang ben.’
Op het strand vertrouwde hij me toe dat het aan Eveline en Vic was te dan-

ken, de eerste weken van zijn ziekte, dat hij er geen einde aan had gemaakt. 
‘Niet aan mam vertellen, hoor, dat weet ze niet. Vic weet het wel.’

Na een tijdje zwijgen: ‘Ik ben me aan het verdiepen in wat er met me aan de 
hand is, pa. Ik kan de laatste week af een toe een kwartiertje internetten voor-
dat ik hoofdpijn krijg. Ik schrik me dagelijks wezenloos wat er aan de hand is. 
Want ik ben niet de enige. Er zijn duizenden mensen voor het leven verminkt 
door de combinatie van stress, verkeerd eten, te lang doorgaan en straling. 
Veel noemen het een burn-out, waarvan ze hopen dat het overgaat. Een echte 
burn-out gaat soms over, maar er zijn er zoveel die maar doorgingen met over 
hun grenzen te gaan dat ze blijvende schade hebben opgelopen. Zoals ik.’

‘Wat zegt de huisarts?’
‘Burn-out. Totale rust, veel slapen, niet lezen. Meer kon hij niet doen, zei hij, 

de ziekenhuizen nemen alleen heel dringende gevallen op, alles is ingezet voor 
Covid-19 patiënten.’

Hij aarzelde en greep mijn hand. ‘Ik durf het eigenlijk nog niet hardop te 
zeggen, maar ik wil me graag sterk maken voor een verbod op 5G.’

Hij keek me aan toen ik opzij keek en grijnsde. ‘Had je niet verwacht, hè? 
Lodi die altijd het nieuwste van het nieuwste had.’

‘Leg eens uit.’ Ik bleef zijn hand vasthouden.
‘Ik ben heel andere artikelen en video’s gaan kijken op internet om te weten 

te komen wat er met me gebeurd is. Ik ben geschrokken van de eenzijdig-
heid van datgene wat ik altijd las. Het lijken wel twee gescheiden werelden. 
Toch was ik altijd al gek op complotsites, maar dat blijken vooral historische 
gevallen te zijn. Ik ben nu bezig de achterstand in te halen wat betreft straling. 
Van de nadelen van vaccinatie, genetische manipulatie en dergelijke was ik al 
redelijk op de hoogte.’

Hij hield stil. ‘Ik word moe, laten we teruggaan. Anders moet je me dragen.’
Hij woog vast niet meer dan vijftig kilo, maar toch, door het mulle zand...
Op weg naar huis ondersteunde ik hem waar mogelijk. Hij zag bleek en het 

klamme zweet stond op zijn voorhoofd.
‘Ik zal mijn therapeut vragen of hij iemand weet, een natuurgenezer, die je 

kan helpen. Je weet zelf dat de reguliere geneeskunde hier geen antwoorden 
op heeft.’

‘Dat zei mam ook al. Maar ze kent niemand. Ze is nooit ziek.’
‘Vic en jij ook niet.’
‘We hebben veel geblowd, pa. Ik heb nog wel ergere middelen gebruikt.’
‘Alles bij elkaar blijkbaar teveel voor je gestel. We gaan kijken hoe we je weer 

op kunnen knappen, joh.’
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‘Kan je dat dan ook betalen? Mam’s inkomsten zijn dramatisch gedaald door 
de crisis. De zomercollectie is afgeblazen.’

‘Ik zal kijken wat ik kan doen. Ik verdien genoeg.’
Later, bij de lunch, Lodi was naar bed gegaan met een smoothy, sprak ik 

Eveline erop aan.
‘Ik heb ondersteuning aangevraagd en 4000 euro gekregen, maar dat was 

net genoeg voor de huur van het atelier en de onkosten die ik heb gemaakt 
voor de zomercollectie.’

‘Ik ga wat voor je regelen. Je kan toch een modeshow houden zonder pu-
bliek, streaming via YouTube? Maak je over de kosten geen zorgen, daar zor-
gen ik en desnoods Esther voor. Ik ga Mireille vragen een filmploeg voor je te 
huren. Als jij voor de show zorgt, hier rond het huis en op het strand, komt 
alles goed. Hoe staat het met je afnemers?’

Eveline greep mijn hand. ‘Wil je dat echt voor me doen?’ Haar gezicht be-
trok. ‘Het is nu alleen veel te laat voor een zomercollectie.’

‘Er zullen er meer zijn die hun presentatie hebben moeten afblazen. Niet op-
geven, er komt nog steeds een zomer aan en de mensen zullen zeker leuke kleer-
tjes voor hun kinderen willen kopen. Bericht je afnemers maar vast.’

‘Hoe kan dat nou, ik weet nog niks!’
‘Dat is zo. Bedenk in de tussentijd hoe je het wil doen.’
‘Ik weet het niet, Jon. Volgens mij is het te laat voor veel kleding retailers om 

nog op tijd een collectie te laten maken.’
‘Kan jij dat niet doen?’
‘Ik?!’
‘Ja, kan jij kleine partijen laten maken? Er zijn over de hele wereld naaisters 

die geen werk meer hebben.’
‘Hoe... hoe moet ik dat organiseren? Logistiek, stoffen, accessoires, kwali-

teitscontrole...’
‘Netwerken.’
‘Hoe bedoel je?’
‘Hoe goed ken je de naaisters die voor je werken? Wat voor netwerken heb-

ben die weer? Zijn het allochtonen, wie kennen ze in hun moederland? Vrou-
wen die een stukje productie zouden kunnen doen? Verdeel je collectie in 
deelcollecties bestaande uit één of enkele stoffen. Bouw een piramide netwerk 
met jou aan de top. Neem een secretaris voor de afspraken. Belast iemand die 
je vertrouwt met de kwaliteitscontrole. Iemand anders voor de logistiek. Er 
zijn bedrijfjes die luchtvracht regelen, inkomend en uitgaand.’

‘Jee, ik begin het te zien!’
‘Autonoom en cocreatief. Coöperatie, samenwerken en verantwoordelijk-

heid delen.’
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‘Maar... hoe moet dat allemaal betaald worden?’
‘Als je veel productie naar derdewereld landen uitbesteed, en dan niet aan gro-

te sweatshops, maar aan coöperaties van vrouwen, kan ik zorgen voor kredieten 
via de bank die ik met Esther en Oxfam Novib heb opgericht.’

‘Heb jij een bánk opgericht?’ In de deuropening stond Lodi verbijsterd naar 
me te kijken.

‘Nou ja, ik was bij de oprichting betrokken. Het was mijn idee om een so-
ciale ontwikkelingsbank in het leven te roepen met een rendementshorizon 
van 25 jaar...’

‘Wat betekent dat?’ vroeg Eveline. Lodi ging aan de tafel zitten en keek me 
nog steeds verbaasd aan.

‘Dat ze leningen geven die niet direct winst hoeven op te leveren. De men-
sen kunnen dan bijvoorbeeld met dat geld een bedrijfje beginnen of een huis 
bouwen en hoeven dat pas terug te betalen als ze geld verdienen.’

‘Bestond dat al niet?’ vroeg Lodi. ‘De Novib doet dat toch, microkredieten 
geven in ontwikkelingslanden?’

‘Dat klopt. Oxfam Novib zit ook in de organisatie van deze bank. Het ver-
schil is dat er nu groot geld in zit. Miljarden. Van de Wereldbank en van mijn 
vriendin Esther Blaustein. Door haar gaan meer geldmagnaten meedoen. Het 
wordt nu structureel.’

‘En daar kan ik ook geld lenen dat ik niet direct hoef terug te betalen? Maar 
Nederland is toch geen ontwikkelingsland?’ Eveline keek me onzeker aan.

‘Nee, maar jij kunt er wel een ontwikkelingsproject van maken door je kleer-
tjes te laten maken door vrouwencoöperaties in ontwikkelingslanden.’

Ze keken me allebei min of meer verbluft aan.
‘Ik wist niet dat je er ook wat mee doet, met de stukken die je schrijft.’
‘Daar ben ik zelf ook door verrast. Ze hebben me gevraagd om als deskun-

dige zitting te nemen in het Comittee for Strategic Development dat de Social 
Bank of Development adviseert. Ik ben ook aandeelhouder in de krant gewor-
den toen die verkocht werd.’

‘Had je daar dan geld voor? Ik wist niet dat je in aandelen deed.’
Ik lachte. ‘Ik heb ze gekregen, om ervoor te zorgen dat ik bij de Economic 

Review bleef werken.’
‘Ben je nu rijk?’
‘Nee Lodi, die aandelen hebben zeker veel waarde als ik ze nu zou verkopen, 

maar het is de bedoeling dat ik ze laat groeien door goed mijn best te doen 
voor de krant.’

‘Oh, op die manier.’
‘Maar ik verdien genoeg om voor jou alles uit de kast te halen om je te gene-

zen. Ik ga vandaag mijn therapeut vragen.’
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Lodi keek opgelucht. ‘Hoe ik me echt geen zorgen te maken over geld?’
‘Nee joh, die tijd is voorbij.’
‘Je bent behoorlijk veranderd, Jon.’ Eveline wist niet goed raad met haar fi-

guur. 
Ik knikte. ‘Ik merk nu hoe fijn het is iets voor iemand anders te kunnen be-

tekenen. Maar het was een moeizame weg daar naartoe.’

Op de krant was de sfeer veranderd sinds hij verkocht was. Er waren nieuwe 
redactieleden gekomen en enkele waren gegaan. Het was minder gezapig in 
het redactielokaal en zeker minder angstig. Het jaar sinds de sterfhuiscon-
structie was voor alle mensen een onzekere tijd geweest. We waren onze vaste 
aanstelling kwijt en werkten op een 0-uren contract, de verliezen leken zich 
op te stapelen en Marc regeerde met harde hand. Sinds het bankierscongres 
was dat verleden tijd. 

Het neoliberale gedachtengoed had door mijn artikelen plaats moeten ma-
ken voor nieuwe economische inzichten. Onze reacties op de lockdowns in 
de wereld waren diepgravend, fel en controversieel, gezien in het licht van 
de restricties die regeringen aan de bevolking en het bedrijfsleven oplegden. 
Marc had een paar Engelstalige “jonge honden” voor de internationale redac-
tie aangetrokken die stevige artikelen schreven. De groei van abonnees, zeker 
toen we echt tweetalig gingen verschijnen, bleef pieken en de advertentiein-
komsten groeiden navenant mee.

Op de verdieping van de directie was een nieuwe secretaresse voor Marc 
gekomen en Mireille had nu een eigen kantoor, met een secretaresse.

We kwamen bijeen in Marc’s kantoor en dronken latte’s terwijl ze luister-
den hoe mijn thuisreis van de Fiji eilanden naar Nederland was verlopen, met 
mijn indrukken van de plaatsen waar de tocht langs was gegaan. Waar nu 
honger werd geleden omdat er miljoenen toeristen thuis waren gebleven.

‘Daar klopt iets niet,’ gromde Marc. ‘De grote belastingontwijkers krijgen 
miljarden steun, die linea recta naar de aandeelhouders en speculanten gaat, 
en de kleintjes worden aan hun lot overgelaten.’

Een opmerking die een half jaar geleden nog ondenkbaar was.
‘Vanwaar toch die plotselinge belangstelling voor oude, zieke en zwakke 

mensen?’ vroeg Mireille zich af. ‘Bij vorige griepgolven hoorde je er nooit iets 
over.’

‘En dat wereldwijd,’ voegde ik eraan toe. ‘Regeringsleiders over de hele we-
reld volgen de protocollen die door de WHO en het World Economic Forum 
zijn opgesteld. Het lockdown voorbeeld van China, een totalitaire staat, wordt 
door veel regeringen nagevolgd om ook zoveel macht te kunnen uitoefenen 
over hun burgers. Gesteund door het aanjagen van angst met de dagelijkse 
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cijfers over besmettingen, IC opnames en doden.’
‘Kom kom, dat lijkt me een staaltje van complotdenken. Ik verwacht een 

betere analyse van je, Jon,’ vermaande Marc.
‘Ik hoop die te kunnen leveren. Het is echter zo... gesynchroniseerd, zou ik 

haast zeggen. Het is een van de hypotheses die ik onderzoek.’
‘Welke andere hypotheses heb je en wat is er synchroon?’
‘Die heb ik nog niet onderbouwd. Ik heb alleen de websites van het WEF en 

de WHO goed bestudeerd. Het staat er allemaal in, maar ik heb meer bewij-
zen nodig dat het georkestreerd is.’

‘Een juiste instelling voor een onderzoeksjournalist. Maar wat vind je dan 
synchroon?’

Ik schudde mijn hoofd. ‘Dat is onderdeel van de analyse die ik nog moet 
maken, Marc. Er klopt teveel niet, naar mijn zin. Neem nou de onmiddellijke 
beschikbaarstelling van duizend miljard euro door de ECB, hetzelfde bedrag 
in de VS en in China. “We hebben diepe zakken,” zei onze minister-president. 
Ja ja. Hij heeft het wel over staatsleningen die door de belastingbetalers moe-
ten worden terugbetaald. En bij mijn weten betaalt geen van die miljarden 
ontvangende multinationals belasting.’

‘Een mooi onderwerp voor een artikel dat stof gaat opwerpen,’ grijnsde 
Marc.

‘Dat zou je een jaar geleden nog niet hebben durven zeggen.’
‘Nee, maar we zitten nu in de lift, we maken winst, juist door origineel te 

zijn.’
‘Daar ben ik zo blij om,’ verzuchtte ik. ‘Mireille, wat zit je daar stilletjes te 

gniffelen?’
‘Ik heb de ommezwaai van binnenuit meegemaakt, Jon. Toen net voor het 

bankierscongres hadden we het best benauwd, mag je weten. De maandelijkse 
verliezen waren niet mis. Marc zat in een spagaat, een goede krant maken en 
minstens quitte spelen. Dat hebben jullie samen opgelost.’

‘Dat vraagt om een dram,’ lachte Marc en haalde zijn fles en glazen tevoor-
schijn.
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13  Esther incognito

Duidelijk was dat alle economische modellen op de schroothoop konden. Ik 
meende kleine bewegingen te zien in de richting van – mijn favoriete – lokale 
netwerken. Ondernemende mensen die uit hun comfort zone waren gerukt 
doordat hun business werd gekraakt door de isolatiemaatregelen, zochten an-
dere kanalen.

Het doorzetten van lessen, workshops, cursussen en zelfs de scholen door 
middel van internet waren inventieve stoplappen, althans volgens mij. De be-
hoefte van mensen om elkaar op te zoeken, aan te raken en in elkaars aura te 
vertoeven, was niet zomaar verdwenen.

Wat me elke dag weer verbaasde was het bijna verdwijnen van openbaar 
vervoer en vliegreizen. De trams, bussen, metro’s en treinen reden wel, maar 
er zat nauwelijks iemand in. Vliegtuigen stonden aan de grond, behalve enkele 
lijnvluchten die vooral vol zaten met vracht. Het beeld van tientallen vliegvel-
den waar honderden toestellen keurig geparkeerd stonden op de taxibanen, 
zal me altijd bijblijven. Dat was nog nooit eerder vertoond.

En dat voor een ziekte die qua dodelijke slachtoffers (56 per dag na de eer-
ste massale sterfte) onderin het rijtje bekende ziekten staat. Met tuberculose 
(ruim 3000 per dag) als topper en dat al jaren en jaren. En de jaarlijkse sei-
zoensgriep met wereldwijd ruim 1000 doden per dag als referentie. Daar is 
nog nooit eerder een economie voor ingeperkt. 

En dan de collateral damage! Er stierven mensen, vooral kinderen, van de 
honger door het uitblijven van inkomsten uit toerisme. Goed, de toeristen 
blijven thuis uit angst, maar het begon met het sluiten van luchthavens en 
havens voor cruiseschepen.

Kortom, ik begreep er nog niet veel van. Ik geloofde deze cijfers, afkomstig 
van de WHO en The Lancet, maar de buitenproportionele en niet door we-
tenschap onderbouwde maatregelen bleven voor mij een zekere zwavelgeur 
uitwasemen.

Intussen was er een soort opklaring tussen de donderwolken te zien: Deze 
crisis was een goede gelegenheid voor fundamentele veranderingen.

Achter mijn terminal gezeten besloot ik me daar andermaal in te storten. 
Zeker, ik zou doorwrochte artikelen blijven produceren, maar daarnaast wilde 
ik actief een kleinschalige netwerkeconomie zien groeien. Te beginnen met 
Eveline’s zomercollectie. Nu de grote structuren tijdelijk lamgelegd waren was 
er opeens ruimte voor alternatieven. 

Een beetje meesmuilend moest ik terugdenken aan de zeventiger jaren met 
hun mens- en milieuvriendelijk ondernemen. Dat was toen Spielerei, vergele-
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ken met de belangen die nu op het spel stonden. Maar het ging nog steeds om 
dezelfde waarden. De SBD, zoals de Social Bank of Development al snel was 
gaan heten, had in enkele weken een min of meer sluimerend netwerk geacti-
veerd om in een bliksemsnel groeiende kredietbehoefte te voorzien. De ASN 
en Triodos waren koplopers, omdat ze de netwerken al hadden, maar ook de 
andere handelsbanken deden hun best. De Rabobank bleef echter de grote 
landbouwmoloch die vrijwel heel agrarisch Nederland min of meer in bezit 
heeft. In de landbouw was nog geen enkele beweging te bespeuren in de rich-
ting van duurzamer ondernemen. Integendeel, de concentratietendens naar 
steeds grotere, industrieel opgezette agrarische ondernemingen met omzetten 
die in de tientallen miljoenen liepen, leek wel verder te pieken. En niemand 
durfde hen een voet dwars te zetten, bang als men was voor de ontwrichtende 
werking van honderden zware tractoren op de snelwegen.

Het bleek dat voor een internationaal netwerk van kleine naaicoöperaties 
Eveline beter direct met de Novib in zee kon gaan. Er waren al mensen van 
Oxfam Novib daadwerkelijk op zoek naar opdrachten voor kleine ateliers in 
Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Ik sloot het kort met Eveline. Ze vroeg of ik bij de afspraak wilde zijn, want 
ze had voorheen altijd haar ontwerpen verkocht en zich niet druk hoeven 
maken over productie, logistiek, financiering en afzet. 

Het was nu ruim een week geleden dat ik afscheid had genomen van de Endeavor. 
Dagen die zonder enig nieuws betreffende Esther of het schip voorbijgingen.

Tot ik een sms kreeg van Herb, de huismeester van Esthers huis in Vermont, 
met een uitnodiging om er een week te komen logeren.

Ik sms-te terug dat ik op de voorgestelde datum kon komen en belde Mireil-
le of zij vanuit de krant een vlucht kon regelen. Al snel kwam ze met een 
voorstel.

‘Je boekt bij Lufthansa, maar de vlucht wordt uitgevoerd door United, die 
vliegt momenteel voor meer maatschappijen. Je bent ruim 14 uur onderweg 
met twee tussenstops. Ik kon alleen een ticket voor je krijgen door je aan te 
melden als vertegenwoordiger van de krant bij een neoliberaal economisch 
congres in Chicago dat overmorgen begint. Je ESTA is nog geldig. Ik kan niet 
garanderen dat je er ook daadwerkelijk inkomt.’

De bespreking met een projectleider en een adviseur van Oxfam Novib over 
het uitbesteden van Eveline’s productie bleek heel opwekkend te zijn: ook de 
logistiek werd door de coöperaties zelf gedaan. Er waren uitgebreide informele 
netwerken aan het ontstaan van kleine producenten. Ook voor de afzet in Ne-
derland en eventueel andere landen wisten ze zelfstandig werkende inkoopad-
viseurs. Het kwam erop neer dat Eveline naast de rol van ontwerper ook die van 
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CEO van haar eigen kledinglijn zich eigen moest maken.
Bij de show van haar ontwerpen, met kindermodellen erin, bleek dat ze er 

zakelijk genoeg voor was. Ze had behoorlijk zitten calculeren. Haar business-
plan, waarmee ik had geholpen, zou basis zijn van een financieringsaanvraag. 

Een groot voordeel van deze kleinschalige aanpak was dat ze niet het finan-
ciële risico hoefde te nemen om een grote hoeveelheid ineens te laten produ-
ceren. Al werd de prijs per stuk daardoor hoger, er hoefde ook minder risico 
afgedekt te worden en minder rente betaald, omdat ze per tranche kon finan-
cieren, afzetten en uiteindelijk met de opbrengst verder zichzelf financieren. 

Dat was de “geheime” hefboom van micro-kredieten: het multiplier effect. 
Door korte termijn winsten terug te ploegen in nieuwe productie kon een 
sneeuwbaleffect gecreëerd worden: een zichzelf in stand houdende winstrea-
lisering op basis van een relatief klein aanvangskrediet, dat pas terugbetaald 
hoefde te worden als daar financiële ruimte voor was ontstaan. Geen voor-
zichtiger financieel beheer dan bij (huis)vrouwen, reden waarom vrouwenco-
operaties zo succesvol waren. Er waren natuurlijk ook landbouwcoöperaties 
van mannen, maar die hadden de neiging teveel en te snel in machines te 
investeren. 

Eveline’s zaak zat zo goed doortimmerd in elkaar, dat ik besloot er een artikel 
aan te wijden zodra haar netwerk tot productie en verkoop was overgegaan.

De volgende dag was ik door vertragingen meer dan 24 uur onderweg vanaf 
het zomerhuis tot aan de balie van een autoverhuurder op Burlington Airport. 
Een beetje brak, maar ook opgewonden om Esther in haar rol van onzichtbare 
weer te zien. Ik had het gehaald!

De rit naar het huis aan het meer bracht weinig bijzonders met zich mee. Er 
was weinig verkeer, een enkele vrachtauto of een trailer beladen met boom-
stammen. Kort gezaagd, dus bestemd als zogenaamd CO2-neutrale brandstof 
voor kolencentrales die opeens biomassa gingen gebruiken om aan hun CO2-
reductie eisen te voldoen.

Het hek zwaaide open toen ik uit de auto hangend naar de camera had ge-
zwaaid. Er stonden meer auto’s op het parkeerstrookje langs het pad. Allemaal 
uit Vermont, zag ik in de gauwigheid. Huurauto’s?

Ik pakte net mijn reistas uit de achterbak toen Esther op me toe kwam ren-
nen. Ze drukte haar zwellende buik tegen de mijne en haar mond op de mijne. 
Haar ogen glinsterden. Die van mij waarschijnlijk ook, ik had opeens een ver-
stopte neus en wist niets te zeggen.

Onder haar lange mouwen voelde ik het Lodi om haar chip zitten. Onze 
truc scheen nog steeds te werken. Mijn handen waren meer in andere rondin-
gen geïnteresseerd, maar er waren vermoedelijk vele ogen op ons gericht. Ik 
hield me dus in, met moeite.
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Gearmd liepen we naar binnen door de keuken, waar hard werd gewerkt 
aan allerlei heerlijke dingen. Er was even tijd voor een hartelijke begroeting 
met Herb en Mildred.

In de salon stonden en zaten verschillende goed geklede en gekapte mensen. 
In de deuropening stelde Esther mij voor; er waren geen bekende gezichten 
bij. Alleen de Thaise bankier, Phom Boen, die me tijdens het congres had ge-
steund en die president was geworden van de SBD. We hadden in Genève aan 
heel wat conferentietafels gezeten.

De tuindeuren en ramen stonden open en er speelden frisse vlagen door de 
ruimte.

Er werd me een glas witte wijn in de hand gedrukt door een meisje, dat wel 
eens een nichtje van Mildred kon zijn. Mijn smaak was blijkbaar mijn roem 
vooruit gegaan.

Was het niet link voor Esther om zoveel mensen openlijk te ontmoeten? Ze 
dwarrelde door de salon en sprak indringend met meerdere personen tegelijk. 
Waarschijnlijk zou niemand van de aanwezigen ooit aan iemand bekend ma-
ken dat Esther hen hier had uitgenodigd. Dit soort bijeenkomsten waren vast 
standaard geheim. Geen reden voor ongerustheid, ze wist wat ze deed. 

Alle ogen waren op haar gericht, buiten haar gesprekken sprak niemand 
met elkaar. Er hing een ongemakkelijke spanning. Herstel, de mensen waren 
niet op hun gemak en er hing een spanning omdat iedereen verwachtte dat er 
wat zou gebeuren, dat iemand zou gaan spreken.

Natuurlijk moest die iemand master Jonathan Fonck zijn. Zonder enige 
overgang of aankondiging liep Esther naar me toe, legde haar hand op mijn 
arm, het dienstertje pakte mijn glas aan en ik keek in de stralende ogen van de 
rijkste vrouw ter wereld. Voor zover ik wist.

Ze wendde zich naar de afwachtende gezichten: ‘Dierbare gasten, neem uw 
gemak ervan en ga even zitten. Ik heb  Jonathan Fonck van het Nederlandse 
economische dagblad Economic Review gevraagd zijn analyses en conclusies 
ten aanzien van de economische veranderingen die onontkoombaar zijn, met 
u te delen. Hij stond aan de wieg van de Social Bank of Development, een 
nieuwe loot aan de stam van de Worldbank Group, en is lid van de Raad van 
Advies. Dames en heren: Jonathan Fonck!’

De inspiratie golfde bij me naar binnen en mijn mond begon te spreken.
‘Er is een ommekeer te zien in schaalvergroting en globalisering, dames en 

heren. Het is mijn stiel en mijn vaardigheid om richtingen te ontdekken in 
patronen en veranderingsprocessen, nog voordat ze manifest worden. Deze 
crisis betekent een trendbreuk. De concentratie van productie in steeds gro-
tere eenheden is op iets gestoten wat niemand had verwacht: een uitval van de 
vraag en het navenant stagneren van globale transportroutes. Voor het eerst in 
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de geschiedenis van het reizen is de verplaatsing van personen teruggevallen 
en wel tot een verbijsterende 5 procent. Vliegtuigen staan massaal geparkeerd, 
treinen, metro’s, bussen zijn vrijwel leeg, cruise- en containerschepen liggen 
opgelegd.’

De aanwezigen keken me aan met een intensiteit die mijn adrenalinepro-
ductie omhoog joeg. Deze inleiding was hen welbekend, ze wachtten op mijn 
analyse. En raad.

Esther, nog steeds met haar hand op mijn arm, voelde mijn aarzeling en 
nam het woord over: ‘Wat wij hebben gezien, Jonathan en ik, is een plotse-
linge, massale werkloosheid in de dienstverlenende sectoren in gebieden die 
afhankelijk zijn van toerisme. Niet alleen in de welbekende zon-zee-strand va-
kantie bestemmingen, ook in steden als Amsterdam is alles gesloten. De schok 
heeft sommigen verdoofd, maar anderen geïnspireerd om onafhankelijk van 
macro-economische factoren, diensten en goederen te gaan produceren op 
een superkleine schaal.’

Ze keek me met glanzende ogen aan. Hier genoot ze van. Het was alsof we 
het ingestudeerd hadden, zo volgden we elkaar op.

‘Mijn analyse is dat dit een nieuwe trend gaat worden. Dankzij internet kun-
nen lokaal werkende individuen en kleine bedrijven produceren voor de we-
reldmarkt. Er bestond daarvoor al een bijna onzichtbare netwerkstructuur, in 
stand gehouden door organisaties als Fair Trade, Oxfam Novib en vele andere.’

‘Die niet alleen een afzetstructuur hebben, maar ook een netwerk van mi-
cro-kredieten.’ Dat was Phom Boen.

‘Deze netwerken worden thans razendsnel uitgebreid. Er is een piekende 
vraag naar kleinschalige vervangers van grootschalig geproduceerde goede-
ren. U kunt zich misschien iets voorstellen als een paar slimme jongens en 
meisjes met wat 3D printers producten gaan maken die ze via fijnmazige net-
werken wereldwijd kunnen afzetten.’

Ik vertelde over Eveline, hoe haar collectie de mist dreigde in te gaan om-
dat de grote winkelketens maandenlang gedwongen gesloten waren en nog 
nauwelijks klandizie hadden. Hoe ze nu haar ontwerpen zelf ging laten pro-
duceren, in kleine aantallen door vrouwencoöperaties over de hele wereld, 
gefinancierd met micro-kredieten.

Esther haakte erop in en zette uiteen hoe mijn idee van een sociale bank met 
een lange rendementhorizon was opgepakt door de Wereldbank met de op-
richting van de Social Bank of Development, die in korte tijd al vele miljarden 
aan kleine kredieten had verleend aan lokale initiatieven.

‘U ziet, terwijl de grote bedrijven bij hun overheden aankloppen om de ver-
liezen te dekken, springen wereldwijd inventieve mensen in het gat en ont-
plooien nieuwe initiatieven.’



445

Phom Boen voegde aan ons betoog toe: ‘Er is een aspect aan deze kleinscha-
lige productie, dames en heren, dat hoop voor de toekomst geeft: duurzaam-
heid. In de statuten van de nieuwe SBD is opgenomen dat aan verlening van 
micro-kredieten onder meer eisen zijn verbonden ten aanzien van duurzaam 
gebruik van grondstoffen en energie, integraal ketenbeheer van grondstof tot 
en met afval, gezonde werkomstandigheden en een adequate beloning van de 
producenten.’

Een vrouw uit het gezelschap merkte op: ‘Ik ben verbijsterd, kan ik u wel 
zeggen. Ik ken u en ik ken mevrouw Blaustein als onze voorzitter. Het is voor 
het eerst dat ik u beiden samen zie in een presentatie – met als derde de heer 
Fonck, waarvan ik wel eens iets heb gelezen. U staat hier een hele nieuwe eco-
nomische orde te verkondigen!’

‘Aus Blau hinein,’ voegde een oude dame in een rolstoel toe. Zo te horen 
geen Amerikaanse. ‘Hoe kan er zo snel een nieuwe structuur ontstaan, terwijl 
we nog midden in de problemen zitten?’

‘Die structuur was er al, mevrouw,’ antwoordde de Thai beminnelijk. ‘Het 
systeem van micro-kredieten bestaat al decennia, net als de kleinschalige pro-
ductie, net als het streven naar duurzaamheid. Het heeft nu alleen een boost 
gekregen.’ 

‘Wat ik van de Wereldbank weet is dat er nog steeds neoliberale opvattingen 
heersen. Dat de leningen die ze verstrekken gebonden zijn aan de verplichting 
de projecten uit te laten voeren door met name genoemde bedrijven uit de 
donorlanden,’ zei ze pinnig. ‘Hoe kan de Wereldbank dan zo’n structuur heb-
ben opgebouwd?’

‘Dat heeft de Wereldbank ook niet, mevrouw. Dat is nooit van de grond ge-
komen. Die structuren zijn ingebracht door de NGO’s die deel uitmaken van 
het uitvoerende panel van de SBD.’

‘Het is de bedoeling dat de SBD de financiën levert. Er hoeft zo geen fijn-
mazige structuur opgebouwd te worden, wat aanzienlijk in de bedrijfskosten 
scheelt,’ voegde Esther eraan toe.

‘Wat is het voordeel?’
‘In termen van ontwikkeling: het geld komt ten goede aan de lokale gemeen-

schap, er zijn nauwelijks verliezen door corruptie of smeergeld, er treedt een 
multiplier effect op met een factor groter dan 1,2, soms zelfs 2: een kleine le-
ning levert op den duur een geïnvesteerde waarde op tot 2 keer de waarde van 
de initiële kapitaalsinjectie.’ Die cijfers had ik paraat.

‘Bedoelt u het ripple effect? En waarin verschilt u van de KIVA organisatie in 
San Francisco en de WWB, de Women’s World Banking?’

‘Ripple, het effect dat een succesvolle kleine ondernemer op zijn omgeving 
en de lokale gemeenschap heeft, dat als het ware in kringen rond zijn zaak 
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optreedt, is niet meetbaar, alleen constateerbaar. Het multiplier effect is wel 
meetbaar.’

‘En het tweede deel van mijn vraag?’
‘De KIVA en de WWB behoren tot de NGO’s die participeren, mevrouw,’ 

antwoordde Phom Boen. ‘We verschillen niet zoveel. De SBD heeft als doel-
stelling haar eigen micro-financiering op te voeren tot 10 miljard euro per 
maand. Dat kunnen ook dollars zijn.’ 

‘Wat is het voordeel van kleinschaligheid? Kostenreductie is toch alleen te 
behalen door schaalvergroting?’

‘Grootschalige ondernemingen kunnen alleen efficiënt werken bij groot-
schalige vraag. Die is thans weggevallen, maar er is nog steeds vraag bij con-
sumenten. Micro-vraag, zou ik het willen noemen. Daar spelen kleinschalige 
netwerken snel op in. Omdat ze nauwelijks overhead kosten hebben kunnen 
ze op een concurrerende wijze aan die vraag voldoen.’ Ik stak mijn hand op 
toen er gereageerd dreigde te worden. ‘Er vindt daarnaast ook grootschalige 
dumping plaats. Met name Chinese producten worden op internet tegen on-
waarschijnlijk lage prijzen aangeboden. Ze moeten wel, al hun afzetkanalen 
zijn verstopt geraakt doordat de vraag kelderde, maar de productie op gang 
bleef. Er staan duizenden, tienduizenden containers met goederen op over-
slagterreinen die geen bestemming meer hebben.’

‘Hoe weet u dat?’
‘Uit de dagelijkse overzichten van overgeslagen goederen in de grote havens. 

Uit het decimeren van de grote containervaart en de veel kortere container-
treinen. Als die al rijden. Ook allemaal te zien op satellietbeelden.’

Een seintje van Esther, haar hand op mijn arm bewoog even. Herb en Mild-
red duwden trolley’s volgeladen met heerlijks naar binnen. Het meisje voorzag 
de gasten van drankjes, waarbij het me opviel dat er vrij veel mineraalwater 
gedronken werd. Sommige aanwezigen gingen zitten en begonnen op ge-
dempte toon gesprekken met elkaar, anderen lieten zich bedienen. Esther had 
me losgelaten en bewoog zich door de salon; als een muze toverde ze glimla-
chen op ernstige gezichten.

De vrouw die het eerst een vraag had gesteld kwam op Phom Boen en mij 
af. Ze maakte aanstalten om een hand te geven, maar stokte toen ze besefte 
dat dat niet meer kon. 

‘Neem me niet kwalijk,’ zei ze met een scheef lachje. ‘Ik kan niet wennen aan 
de onbeleefdheid om elkaar geen hand meer te kunnen geven. Wees zo goed 
mijn intentie te aanvaarden.’

De Thai boog lichtjes en vouwde de handen in het namasté gebaar. ‘Me-
vrouw, er zijn vele wijzen om elkaar respect te betuigen.’

Een goede gelegenheid om me dat ook aan te wennen. De vrouw glimlachte, 
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wat haar hele verschijning veranderde, en groette terug.
‘Heren, nu we elkaar respect betuigd hebben, bent u misschien bereid om 

aan een paar vragen van me te voldoen?’
‘Uiteraard, Mrs VanDyck. Gaat uw gang.’
‘Ik ben door mijn vader opgeleid tot zakenvrouw, toen duidelijk werd dat ik 

geen broertje zou krijgen. Hij heeft er veel werk van gemaakt en hij hield een 
hoog tempo aan. Misschien voorvoelde hij dat hij vroeg zou sterven.’

Ik knikte. Haar ouders waren omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Haar 
vader vloog de jet zelf.

‘Esther vindt me een harde; toch heeft ze me voor dit softe partijtje uitgeno-
digd.’ Ze zag er even geërgerd uit, het was maar een flits, maar toch.

‘Zij heeft in de uitnodiging laten doorschemeren dat we hier gevraagd zijn 
om te kijken of we willen deelnemen in uw bank.’ De Thai knikte.

Ze keek mij vorsend aan, de eerste keer tijdens dit gesprek.
‘U bent mr Fonck, leading journalist van de Economic Review uit Amster-

dam, niet waar? Hoe komt u als niet-bankier of als niet-vermogende in de 
Raad van Advies van de SBD terecht?’

‘Op aandringen van Mrs Blaustein,’ antwoordde mijn buurman voor mij. 
‘Zij heeft zelf geen zitting willen nemen, als is ze tot nu toe de grootste particu-
liere investeerder. Gedeeltelijk in aandelen, gedeeltelijk in een achtergestelde 
lening.’

‘Dat weet ik allemaal, dank u. Mijnheer Fonck, mijn vraag is hiermee onvol-
ledig beantwoord. Kunt u misschien wat explicieter zijn?’

Oei, deze tante was geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.
‘Ik denk vanwege mijn overzicht ten aanzien van kleinschalige, mondiale 

netwerken, waar ik een hele studie van heb gemaakt, mrs VanDyck.’
‘De heer Fonck heeft de aanzet gegeven voor de SBD, mevrouw. Hij heeft de 

ontbrekende kennis ingebracht.’ Zo, dat was een statement!
‘En het werkt?’
‘De SBD heeft een rendementshorizon van 25 jaar. Dat betekent dat er de 

eerste 25 jaar geen winsten zullen zijn. Wat afgelost wordt, gaat teruggeploegd 
worden. Waarmee de bank dus een kapitaalsinput gedurende die tijd nodig 
heeft om te kunnen functioneren als kredietverschaffer.’

‘U wilt dat wij 25 jaar lang geld blijven fourneren?!’
Phom Boen boog.
Ze schudde haar hoofd in ongeloof. 
‘Hoeveel?’ wist ze uit te brengen.
‘Het streven is dat wij uiteindelijk 10 miljard per maand aan kredieten ver-

lenen.’ Phom Boen boog weer.
‘Hoeveel kunt u via het IMF lenen? Of de ECB?’
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‘Niets. Dat geld heeft een veel kortere rendementshorizon.’
‘U wilt vermogende lieden zover krijgen dat zij 10 miljard per maand in uw 

bank steken?’
Hij boog weer.
‘Waarom zouden wij dat doen?’ Ze keek ons met geheven kin aan.
‘Ik kan niet voor anderen spreken, mrs VanDyck. Ik vraag het u.’
Ze stond haar woede in te houden. Was ze zo impulsief? Waarschijnlijk was 

dat de reden dat Esther haar had uitgenodigd.
‘Geen denken aan! 25 jaar voordat het rendement oplevert. Belachelijk.’
‘Het is een selffulfilling prophecy, mrs VanDyck. Als we het niet doen is er 

over 25 jaar nog maar een klein deel van de planeet bewoonbaar. Al uw hoog 
renderende investeringen zullen dat gebeuren alleen maar bespoedigen.’

Ze stond ons sprakeloos aan te kijken. Er kwam angst in haar ogen.
‘We hebben gecalculeerd... oh, op de achterkant van een envelop, als het 

ware, dat er de komende 25 jaar per jaar 2000 tot 3000 miljard dollar geïnves-
teerd moet worden om de transitie naar een duurzaam bewoonbare planeet 
snel genoeg te laten verlopen. De SBD is gangmaker, als het ware. Daarom 
denken wij dat 10 miljard per maand voldoende is. De overige investeringen 
kunnen sneller op rendement rekenen.’

 ‘Bijvoorbeeld door te investeren in waterstof als energiedrager, in herbebos-
sing om de waterhuishouding terug te brengen naar de situatie van 60 jaar 
geleden. In het vervangen van bio-industrieel vlees door plantaardige eiwitle-
veranciers. En dergelijke,’ was mijn bijdrage.

‘Daar is best geld mee te verdienen,’ lachte Phom Boen tegen Esther, die 
ongemerkt achter de felle dame was opgedoken.

Mrs VanDyck lachte niet. Toen ze merkte dat er iemand achter haar stond 
draaide ze zich met een ruk om. ‘Esther! Wist jij dit?’

‘Ja lieve. De artikelen van Jonathan verhullen nog veel, maar wie tussen de 
regels door leest ziet dat we de Aarde aan het onbewoonbaar maken zijn.’

‘En u, mr Phom Boen, u bent bankier. Is dit zomaar uit de lucht komen val-
len, tegelijk met het Corona virus?’

‘Nee, mrs VanDyck. Ik ben me hier al heel lang van bewust. Ik heb het al die 
jaren verborgen moeten houden, maar de statements van Jonathan, eind vorig 
jaar tijdens het congres in Basel, hebben me van mijn kluisters bevrijd.’

‘Heb je daarom zoveel van de Heritage Daughters uitgenodigd, Esther?’
‘Ja lieve. Als we ergens onze vrouwelijke identiteit in het geldverkeer mee 

kunnen vestigen, is het dit wel.’
‘Er zijn hier ook veel mannen.’
‘Niet alle mannen zijn kortzichtige male chauvenistic pigs.’
‘Nou, ik ken er anders genoeg,’ gromde mrs VanDyck.
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Intussen was de kring om ons heen gegroeid. Esther draaide zich om en wist 
met haar blikken nog meer van de aanwezigen aan te trekken.

Mrs VanDyck stond met een gesloten gezicht iets uit te rekenen.
‘Okay, ik doe mee,’ zei ze na een tijdje. ‘In kleine porties, want ik wil de 

markt niet verstoren met mijn verkopen.’
Esther had opeens een tablet met een spreadsheet in haar hand.
‘Noteer mij maar voor 120, nee, 150 miljoen per maand dat ik zal inleggen. 

Dollars. 50% aandelen en 50% achtergestelde lening tegen 1,2% rente. Kan je 
die rente ophoesten?’

Phom Boen boog. ‘Dat zal wel gaan, mrs VanDyck. Wij vragen 3% rente van 
onze leners, net als de KIVA organisatie. Dat heeft bewezen genoeg te zijn. 
Dank u wel voor het vertrouwen en de aanzienlijke middelen die u ons ter 
beschikking stelt.’

Uiteindelijk verzamelde Esther op deze fundraising party een kapitaalin-
breng van bijna twee miljard per maand. 

Dat was in Genève bij de oprichting van de SBD een belangrijk punt ge-
weest: vanwege de lange rendementshorizon kon de nieuwe bank geen beroep 
doen op centrale banken. Virtueel geld was niet mogelijk. Het uit te lenen 
kapitaal moest werkelijk ingelegd worden. Dat zou wel eens het grootste strui-
kelblok hebben kunnen zijn, ware het niet dat Esther goed had ingeschat dat 
onder de rijke erfdochters die ze presideerde voldoende besef aanwezig was 
dat zij met hun kapitaal de wereld ten goede konden veranderen.

Alsof het geregisseerd was vertrokken de gasten in een tijdspanne van nog 
geen tien minuten. De meeste waren met hun eigen vliegtuig gekomen en 
vertrokken in hun huurauto’s met chauffeur naar het dichtsbijzijnde regionale 
vliegveld. Herb bracht er een paar weg met de helikopter.

‘Ik heb hem gehuurd,’ zei Esther op de steiger. Ze legde mijn hand op haar 
buik. ‘Ik zit met smart op die elektrische vliegboot te wachten. Wat een herrie.’

‘Hoe is het daarmee?’ Ik was door haar spontane intieme gebaar aan het 
smelten geslagen. Het suisde in mijn hoofd, alle ratio leek wel te vervloeien.

Ze glimlachte en kuste me. ‘Met onze zoon of met die jongens?’
‘Met jou en het joch is alles pico bello, dat kan ik zo voelen,’ zei ik schor en 

trok haar een beetje dichter tegen me aan. Alle weerstand tegen powervrou-
wen loste op, Esther droeg ons kind en ik hield van haar. Ze merkte het en 
keek me aan met ogen die glinsterden van onverwachte tranen.

‘Dit heb ik zo nodig, Jon,’ fluisterde ze. ‘Ik ben vanouds gewend alles alleen 
te  doen, dan is het een verademing als er iemand dichtbij me is die ik vertrou-
wen kan. Die een deel van me is, nee, met wie ik een nieuw leven deel.’

We kusten weer en de kermis in mijn gemoed kwam tot rust. In haar kon ik 
eenzelfde soort vrede voelen groeien.
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‘Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het met die jongens is.’ We liepen hand 
in hand de steiger af en een bospad op.

‘Ze zijn ondergedoken en werken fractaal, zeggen ze. Hier een stukje laten 
maken, daar een onderdeel. Omdat ik extra kapitaal heb verstrekt kunnen ze 
alles uitbesteden, met name het testen is duur, dat deden ze eerst zelf. Tezij-
nertijd zoeken we wel een plaats om het toestel te assembleren.’

‘Heb je meer van dat projecten?’
‘Nog niet, ik moet eerst de trust openbreken, mijn privé kapitaal is niet 

toereikend voor meer plannen. Ik wil graag kleine fabrieken in arme landen 
oprichten voor zonnepanelen en waterproductie. Ik ben met een paar organi-
saties een massaal bebossingsprogramma aan het opzetten. Met als economi-
sche motor de productie van timmerhout. Ook een rendementshorizon van 
minstens 25 jaar,’ lachte ze.

We wandelden terug naar het huis waar alles intussen was opgeruimd. Al-
leen in de keuken waren ze nog bezig, te horen aan het gelach.

‘Breng me naar bed en houd me vast,’ fluisterde ze bij de trap.
Toen we tegen elkaar aan lagen schokte en rilde ze van de opgebouwde 

spanning. Na een tijdje werd ze slap: ze sliep in mijn armen.
Na een paar minuten werd ze wakker, haar lijf bleef nu zacht.
‘Ik speel hoog spel, Jon,’ fluisterde ze. ‘Eigenlijk moet ik als de donder terug 

naar de Endeavor, het risico is na vandaag te groot om nog incognito rond te 
darren. Ik ben bang dat mijn surveillance te horen krijgt dat er iemand rond-
reist die verdacht veel op Esther Blaustein lijkt. Ook mijn transacties wijzen 
in die richting.’

‘Wat wil je doen? Mijn aanwezigheid hier kan ook verdenkingen oproepen.’
‘Sst. Eerst wil ik je in me voelen.’ Ze draaide zich op haar zij en stulpte zich 

over mijn knaap heen tot haar achterste en mijn buik één geheel werden. Met 
haar harde billen in mijn knedende handen hielp ik haar heen en weer te 
schuiven tot ze hijgend en schokkend een hoogtepunt kreeg.

‘Oh God, het is zo heerlijk, ik heb je zo gemist,’ kreunde ze. ‘Nog een keer.’ 
Uiteindelijk kon ik me niet meer beheersen en voerde het tempo op tot een 
diep en vloeiend orgasme van ons beiden.

Na een paar uur slaap kleedden we ons aan. Herb bracht ons met een mo-
torboot naar een plek aan het meer waar een auto stond. Een gewone wagen; 
de chauffeur zou mijn huurauto terugbrengen. 

Tegen dat het licht werd waren we al twee staten voorbij. We reisden verder 
met gehuurde vliegtuigjes dwars door  het land. Vanuit het huis aan het meer 
regelde Herb dat er telkens een toestel klaar stond, want Esther mocht niets 
tekenen of geld uitgeven.

In een gehuurde Gulfstream naar Hawaii konden we eindelijk een paar uur 
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slapen. Het was een luxe ingericht zakenvliegtuig met een lounge, twee hutten 
en een badkamertje. De copiloot fungeerde als steward en serveerde de door 
een cateringbedrijf aangeleverde warme maaltijd.

In Hawaii had Herb een enorme catamaran voor ons gehuurd voor een ren-
dez-vous met de Endeavor, ergens op de Pacific. De catamaran ontwikkelde 
een weergaloze snelheid en legde in een etmaal bijna duizend mijl af. 

‘Het wereldrecord zeilen is in 2012 gevestigd door de Sailrocket 2 van Ves-
tas, de windturbine fabrikant, met 65,45 knopen, 121 km per uur!’ meldde de 
schipper. ‘Er zijn nu al veel catamarans die sneller dan 100 km per uur halen.’

‘En de uwe?’
‘Bij gunstige wind meer dan 80 km per uur.’
‘Hoeveel doen we nu?’
‘Gemiddeld tegen de 40 knopen, ca 70 km per uur. We hebben vandaag een 

stevige passaat.’
De volgende dag vonden we ons schip terug, dankzij GPS zonder zoeken. 

Uitgeput van de snelle tocht op een schuin hangend bewegend dek klommen 
we aan boord.
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14  Openlijk op het doel af

‘Voor herhaling vatbaar,’ was Esthers opgeruimde conclusie na het diner. We 
hadden ademloos zitten luisteren naar het verslag van haar incognito reis 
door de Verenigde Staten, waarvan ik alleen de apotheose had meegemaakt.

‘Moeten we niet een haven aandoen zodat je chip zich kan melden?’ vroeg 
Margarite. Zij had vele angsten doorstaan in de periode dat Esther haar rond-
reis had gemaakt.

‘We zijn onderweg naar de Fiji’s,’ bracht Malcolm in. ‘We kunnen Suva aan-
doen voor verse proviand. Dan lijkt het net of ze al die tijd hier is geweest.’

‘Ik begrijp iets niet,’ kwam Emma’s stem uit het donker. Ze had het lampje bij 
haar in de buurt uitgeblazen. ‘Er is een fundraising in jouw huis bij het meer, 
Esther, Jonathan valt midden in de party binnen en opeens trekt iedereen zijn 
of haar chequeboek. Dat mag je me uitleggen.’

Esther lachte schaterend en wees naar mij: ‘Vraag het hem, hij is de gooche-
laar met konijnen in zijn hoed.’

‘Da’s niet eerlijk,’ lachte ik terug. ‘Ik wist van niks.’
‘Nee,’ gaf ze grijnzend toe. ‘Jij was mijn konijn uit de hoed.’
‘Leg uit.’ Emma hield aan.
Esther werd ernstig en ging er voor zitten. ‘Het was een enorme gok, dat wel. 

De SBD heeft een exponentieel groeiende vraag naar kapitaal, en dat moet 
door particuliere vermogenden geleverd worden, want die zijn als enigen in 
staat hun kapitaal te besteden zoals ze willen. Met een korte of een lange ren-
dementshorizon en vaak van beide wat.’

‘Dat wist ik niet,’ reageerde Emma. ‘Ik dacht dat een bank maar 10% of zo 
eigen kapitaal hoeft te hebben en dat ze de rest van centrale banken lenen.’

‘Dat klopt,’ antwoordde ik. ‘Dat is middellange termijn geld, hooguit voor 5 
of 10 jaar als het staatsleningen betreft. De SBD heeft kapitaal nodig dat pas 
na 25 jaar wat op kan leveren.’

‘Goed, dat begrijp ik. Maar hoe krijg je in vredesnaam twee miljard dollar 
per máánd los?’

‘Omdat het niet sneller kan,’ was Margarite’s onverwachte inbreng. ‘Ze moe-
ten eerst geld vrijmaken door aandelen en waardepapieren te verkopen. Als ze 
dat te snel doen zakt de marktprijs teveel.’

Emma knikte. ‘Dat klinkt logisch. Sorry hoor, maar van dat soort geldgedoe 
weet ik niets af. Okay, ik snap waarom het per maand gaat. Maar zoveel!’

Daar was ik ook nog steeds een beetje confuus van. Ik was blij dat Emma het 
vroeg, die kon ervoor uitkomen dat ze het niet begreep. Voor de slimme mr 
Fonck zou het zijn imago danig aantasten.
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‘Goed, ik zal een tipje van de sluier oplichten. Ten eerste ken ik veel rijke 
vrouwen via de World Association of Heritage Daughters.’

‘Dat is zo! Sorry, dat was ik vergeten.’
We wisten dat de bemanning in het donker en de andere gasten aan tafel ge-

spannen zaten te luisteren. Ik bemerkte een bijna pervers genoegen bij Esther 
om eindelijk open kaart te kunnen spelen, om eindelijk haar gereserveerde 
masker hier aan boord van het schip, haar schip, in de hoek te kunnen zetten.

‘Verder kennen veel superrijken in de VS elkaar wel een beetje. Het is een se-
lect gezelschap van nog geen honderd mensen, vooral oud kapitaal. Ik heb uit 
mij bekende relaties een selectie uitgenodigd op grond van mijn inschatting 
dat ze A ongerust zijn over de toestand van de planeet, en B een lichte voor-
keur hebben voor duurzame investeringen. Waarvan er veel te weinig zijn.’

We hingen aan haar lippen. Ze gaf ons een inkijkje in de volstrekt afgesloten 
wereld van de superrijken in de VS. Mijn aandacht keerde naar binnen. Ik 
wou dat ik naast Emma zat, dan kon ik haar aanraken. Tegelijk verlangde ik 
fysiek naar Esther. Sinds onze vrijage vlak voor we uit het huis aan het meer 
vertrokken, was bij mij die deur weer geopend. 

Het gesprek stokte even. Op een signaal van de schipper, in zijn rol van gast-
heer, werden bestellingen voor drankjes opgenomen. Ik had zin in cognac, 
maar besloot tot een alcoholvrij biertje. Vruchtensap vond ik te zoet en ik had 
al heel wat wijn gedronken.

Toen iedereen voorzien was vervolgde Esther haar uitleg.
‘Vrij veel mensen reageerden positief op mijn voorstel. Het is niet vanzelf-

sprekend om op heel korte termijn zoveel druk bezette zakenlui bij elkaar te 
krijgen. De opkomst was echter heel bevredigend.’

‘Allemaal mooi, maar ik weet nog niks,’ pruttelde Emma. ‘Je lijkt Jon wel: 
grote verhalen eromheen en maar niet tot de kern van de boodschap komen.’

Esther lachte klaterend. ‘Je hebt gelijk, lieve. Ik wil het plaatje echter zo vol-
ledig mogelijk schilderen en dat kost tijd. Je vraag was eenduidig, het ant-
woord is dat niet.’

‘Ja, dat is zo, ga alsjeblieft door,’ antwoordde Emma deemoedig.
‘Begrijp me goed, ik was in staat om met mijn gloedvolle betogen een stuk 

of dertig mensen naar mijn huis aan het meer te lokken. Ze kennen me en 
vertrouwen me min of meer.’

‘Vertrouwen? Bij superrijken?’
‘Laat ik het anders zeggen, ik heb nooit anderen benadeeld.’
‘Dat lijkt er meer op.’ Emma was nogal wantrouwig betreffende dat soort 

opmerkingen.
‘Daar waren we dan en Jonathan was er nog niet. Ik had hen op mijn feestje, 

maar hun chequeboek zat nog angstvallig weggesloten.’
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We begonnen iets te begrijpen van de spanning waaronder Esther had ge-
leefd de laatste dagen. Ik begon iets te begrijpen van het gewicht van mijn rol 
als journalist, als analist.

‘Toen gebeurde er een wonder.’ Haar blik was even inwaarts gekeerd, toen 
lachte ze luidkeels. ‘O, ik had het zo gearrangeerd, maar dat het ook echt ge-
beurde heb ik als een wonder ervaren.’

‘Wat dan?’ Emma’s ongeduld werd door velen aan de tafel gedeeld. Alleen zij 
durfde zich ongeremd te uiten.

‘Mijn eregast was Phom Boen, de president van de SBD. Maar dat zou alleen 
werken als Jonathan erbij was. Het is een stille man die niet erg wervend uit 
de hoek komt. Toen kwam Jon binnen, eigenlijk precies op tijd. Het was of 
iedereen erop gewacht had. We waren toen pas compleet.’

Nu ze het zo expliciet noemde kon ik me een gevoel herinneren, heel kort 
maar bij het binnenkomen, dat iets opeens sloot, of zich opende, als een slot 
waarvan je eindelijk de sleutel hebt gevonden die past. Esther keek naar me, 
zag dat ik het me herinnerde en lachte in haar sas.

‘Dat we met ons drieën naadloos op elkaar inspelend konden vertellen waar 
het om ging, was spontaan en moet heel overtuigend zijn geweest. Toen kwam 
mijn geheime wapen in het geweer: Mrs VanDyck.’

‘Ja, die kwam eigenlijk met precies de goede vragen,’ merkte ik een beetje 
verwonderd op. ‘En ze zegde als eerste een behoorlijk bedrag per maand toe.’

Esther verkneukelde zich. ‘Ik ken haar goed. Ze is ontzettend sceptisch, 
hoogbegaafd, kwaad op mannen en ontzettend tuk op nieuwe dingen, nieuwe 
inzichten, dingen waarmee de sleur van haar bestaan wordt opgefleurd. Heel 
zelfstandig, superrijk en supereigenwijs.’

‘Zo te horen mag je haar graag,’ monkelde Emma.
‘We overleggen regelmatig. Zij beschikt wel over haar hele erfdeel. We heb-

ben samen heel wat uitgespookt. Veel verloren soms, ook weer gewonnen. Jon 
sprak helder over de economie na de crisis, Phom Boen straalde vertrouwen 
uit voor de nieuwe bank.’

‘En jij wist het naar de aanwezigen te sturen, dat het hun persoonlijk aan-
ging,’ vulde ik aan.

Esther zag er gelukkig uit. Het complimentje vulde iets op.
‘Toen mrs VanDyck geld toezegde, volgden ze allemaal. Alsof er een sluis 

werd opengezet. Dat komt ook omdat mensen met veel, oud geld gewend zijn 
aan lange termijn investeringen. 25 jaar is dan niet bijzonder. Eigenlijk ver-
kopen we nauwelijks. We kopen alleen als een crisis op zijn dieptepunt is. Dat 
houden we dan jaren en jaren vast. Alleen toen Panam failliet ging ben ik de 
mist ingegaan. Maar ik moest toen net voor mezelf beslissen, Mijn vader ge-
loofde heilig in Panam.’
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‘Ik begrijp nog iets niet goed,’ kwam Emma’s stem uit het duister. ‘Je vader is 
vrij jong overleden, heb je me verteld. Over je moeder weet ik niets. Ik dacht 
dat rijke mensen het eeuwige leven hadden.’

Esther schrok. ‘Nee hoor,’ stamelde ze, ‘dat is helemaal niet zo.’
‘Vertel eens iets over je ouders. Hoe was je moeder? Ik bedoel, we zitten op 

dit schip dat je vader heeft laten verbouwen, we genieten allemaal van de vrij-
heid die jouw geërfde kapitaal verschaft.’

Esther was wit weggetrokken en zat met haar vingers in elkaar geklemd.
‘Heb ik iets verkeerds gevraagd?’ vroeg Emma aarzelend.
‘Ja, eigenlijk wel,’ mompelde Esther.
Noch Margarite, noch ik voelde behoefte om dit gesprek te onderbreken.
‘Mijn moeder overleed toen ik twaalf was. Zij was mijn echte moeder niet, 

zij was de echtgenote van mijn vader.’
Margarite had de hand van Esther gepakt. Emma hield zich muisstil.
‘Mijn vader had vele buitenechtelijke kinderen, in Zuid-Amerika en de Filip-

pijnen. Ik voldeed als dochter, omdat mijn biologische moeder ook joods was.’
De atmosfeer raakte geladen. We schoven onwillekeurig naar elkaar toe zo-

dat Esthers stem niet verder hoefde te reiken dan alleen onze oren.
Esther fluisterde nu, met een stem dik van emotie: ‘Mijn moeder en ik heb-

ben een jaar samengeleefd in een huis ergens in Israël. Dat heeft mijn vader 
een keer verteld. Toen werd ik in het gezin van mijn vader opgenomen en 
werd opgevoed door een nanny. Mijn biologische moeder bleef in Israël en is 
omgekomen bij een raketaanval.’

‘Wat vreselijk,’ fluisterde Margarite.
‘Of niet,’ mompelde Emma. ‘Anders was Esther ook omgekomen.’ 
‘Mijn... stiefmoeder ging dood aan leukemie.’ Esther klonk nu hard, alsof ze 

haar tanden op elkaar klemde. ‘Ondanks beenmerg transplantaties en weet ik 
allemaal wat ze niet geprobeerd hebben.’

‘En je vader?’ vroeg Margarite.
‘Esther?’
Na een lange pauze zei ze aarzelend: ‘Misschien is mijn vrijheidsdrang wel 

van hem.’
‘Werd hij geliquideerd?’
De stilte was afdoende antwoord. Ik was geschokt. Esthers bestaan was ge-

lardeerd met dood en verderf. ‘Willen ze daarom dat de zoon van jou en je 
vader het kapitaal gaat beheren? Maar dat is toch ook een gok? Jij bent nog 
rebelser dan je pa!’

Ze keek me gepijnigd aan. ‘Ik weet het ook niet, Jon.’
‘Er was nieuw bloed nodig,’ mompelde Emma. ‘Dat gaat altijd gepaard met 

risico’s.’
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Een cynische opmerking welde op en ik kon hem niet tegenhouden. ‘Kwe-
kers vernietigen ook 99% van hun proeven, op zoek naar de perfecte balans.’

‘Met genetische manipulatie is dat veel minder nodig,’ kwam Margarite’s 
laconieke reactie. ‘Zelfs in opgroeiende planten en dieren kunnen nog gene-
tische wijzigingen worden aangebracht. Waarom dan niet in Esthers zoon?’

Misselijkmakend, dat was het. Maar het zou nog erger worden.
‘Dat doet me denken.’ Emma klonk of haar een licht was opgegaan. ‘Ik heb 

wel eens een thriller gelezen waarin kinderen werden gekidnapt voor hun or-
ganen en hun stamcellen. Daarmee konden perverse figuren hun leven einde-
loos rekken. De kinderen overleefden het natuurlijk niet. Ik heb het boek wil-
len kopen, maar het was niet meer te vinden. Ook de bieb had het niet meer.’

De 800 kinderlijkjes in het grensgebied van Birma en Thailand! Stond in de 
Trouw, meen ik.

‘Ik weet er het fijne niet van,’ klonk de vermoeide stem van Esther. Het was 
nu vrijwel donker, we konden elkaar voelen en elkaars adem inademen. ‘Ik 
ken zo iemand. Niemand weet wie hij is, maar hij bezit halve landen. Hij moet 
al heel oud zijn. In de dertig jaar dat ik hem ken is hij niet verouderd.’

‘Wat bedoel je met “kennen”?’ vroeg Margarite gespannen. Ik wist dat haar 
gevoel voor gevaar was getriggerd.

‘Hij kwam wel bij ons in het huis aan het meer,’ zei Esther dromerig. ‘Toen 
mijn vader dood was, is hij nog een keer geweest. Hij kwam altijd met een 
helikopter. Hij wilde weten wat ik ging doen.’

‘Wat heb je toen gezegd?’
‘“Ik ben papa’s dochter.” Ik weet nog hoe trots ik was om dat te kunnen zeggen.’
Ik wist dat Emma en Margarite op hetzelfde moment als ik dachten: dat 

heeft je leven gered.
‘Dat heeft mijn leven gered, denk ik. Sindsdien ben ik aan het balanceren 

om niet van het koord af te vallen en toch iets van mijn leven te maken. Dat 
leven begon eigenlijk pas toen ik Jonathan zag, in de tuin van het kasteel waar 
de opening van het congres was.’

‘En waar je naast me ging zitten.’ En me voortdurend aanraakte met je been, 
je hand en je boezem, dacht ik er achteraan. Ik zat hier met drie gelieven, beter 
om geen intimiteiten te berde te brengen.

‘Toen ik je hoorde spreken, die avond, werd mijn gevoel bevestigd: jij had de 
antwoorden waar ik al jaren naar zocht.’

Het bracht me in verwarring. Ik dacht dat zij precies wist wat ze wilde en dat 
ik bij haar de antwoorden kon vinden. Maar dat gevoel strookte niet met wat 
ik me van haar onzekerheid kon herinneren. 

‘Ik denk dat mijn surveillance en de organisatie die mij liet insemineren en 
mijn zoon gaat opvoeden, al heel lang bestaan.’
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Dat had ik ook gedacht en ik voelde aan Margarite dat ze daarmee instemde. 
Alleen Emma was niet overtuigd. ‘Je bedoelt dat er een organisatie is àchter de 
superrijken die bepaalt wat ze doen en niet mogen doen?’

‘Zoiets.’
‘En als je niet gehoorzaam bent wordt je geliquideerd?’
‘Ik denk het. Ik denk dat dat met mijn vader is gebeurd.’
‘Hm.’ Ik hoorde Emma’s hersens als het ware knarsen. ‘Het klopt met wat ik 

in dat boek heb gelezen,’ zei ze langzaam. ‘Als je loyaal bent kan je je keer op 
keer laten opereren om je leven te rekken. Nieuwe organen. Stamcellen voor 
nieuwe tanden, nieuw haar, nieuwe klieren, allemaal van geroofde kinderen. 
Baby’s en peuters voor de stamcellen, oudere kinderen voor hun organen.’

‘Helaas is die kunde ook in de regionen van de nieuwe rijken doorgedron-
gen,’ kraakte mijn stem grimmig. ‘In Azië, maar waarschijnlijk ook in Zuid-
Amerika, is een bloeiende illegale handel in organen. Van zwerfkinderen. 
Daar zijn er miljoenen van en er kraait geen haan na als ze opeens verdwijnen.’

‘Zoals in de film “Slum dog millionaire”? Waar kinderen met accuzuur blind 
gemaakt werden om te gaan bedelen?’ vroeg Emma.

‘De nazi’s waren er ook mee bezig,’ mompelde ik. ‘Wie weet wat ze ontdekt 
hebben? Wij hebben alleen weet van de mislukkingen.’

Esther begon te huilen, stond op en viel over me heen. ‘Ik wil dat niet Jon! 
Ik wil dat niet! Redden jullie me alsjeblieft. Alsjeblieft.’

‘Het gevaar is nu ver weg, lieve,’ kwam Margarite’s stem. ‘Dankzij de voor-
uitziende blik van je vader zijn we op dit schip uit beeld. Er is niemand met je 
bezig, behalve misschien degene die je chip monitort, maar dat kan ook een 
computer zijn.’

‘Hoe moet het nu verder?’ Emma klonk een beetje moedeloos.
Margarite gaf het antwoord: ‘Er zijn drie opties, zoals altijd, afgeleid van de 

drie hormonaal bepaalde reacties van mensen en dieren op gevaar: vluchten, 
vechten of vriezen. Vluchten is wat we nu doen, om tijd te winnen. Vriezen is 
wat Esther al die tijd ervoor heeft gedaan. Blijft over: de strijd aangaan.’

‘Mijn idee,’ mompelde ik. Stond mijn leven ook op het spel? Waarschijnlijk 
wel. Dat gevoel was in Basel heel sterk geweest.

‘Hoe dan?’
‘Dat heb je zelf al uitgeknobbeld, lieve. Door incognito te gaan met je chip 

afgeschermd.’
‘Ja, dat is zo,’ verzuchtte Ether. ‘Maar moet dat zo doorgaan?’
‘Je was van plan met je pasgeboren zoon de trust open te breken. Dat zou ik 

beslist wel onder de noemer “vechten” willen rangschikken.’
‘Dat moeten we dan wel goed organiseren,’ mopperde Emma. ‘Anders zijn 

we haar en de baby kwijt.’



458

‘Daar zeg je wat. Misschien kunnen we Esther in de luwte houden en als 
gemachtigden voor haar optreden,’ stelde ik voor.

‘Dat gaat niet werken,’ stelde Esther op besliste toon. ‘Jullie kennen de codes 
niet. Ze zullen jullie beleefd te woord staan en uitlachen als de deur achter je 
gesloten is.’

‘Walter von Biesfelt?’ Margarite.
‘Die zou enige kans maken. Hij beheert een deel van mijn vermogen en een 

deel van wat in de trust zit.’
‘Hoeveel?’ wilde Emma weten.
Esther aarzelde even, moest ze dat prijsgeven? Ik zag haar twijfel, haar angst 

in het flakkerende licht van het enige olielampje dat nog brandde.
‘Okay, jullie zijn mijn vertrouwelingen. Voor mij persoonlijk beheert Walter 

ongeveer 240 miljoen euro, waarvan het grootste deel nu in de SBD geïnves-
teerd is. Hij heeft al mijn niet-strategische belangen verkocht.’

‘Wat noem jij dan strategische belangen?’
‘Deelnemingen in duurzame energie opwekking en opslag, biologisch dyna-

mische landbouwprojecten, zeg maar landaankopen en bedrijfsfinanciering, 
dat gaat via een antroposofische investeringsbank. Nog wat kleine innovatieve 
ondernemingen. Dat deed ik al voor het bankierscongres.’

‘En van de trust?’ Emma wilde het hele antwoord.
Esther keek een paar momenten naar haar gevouwen handen.
‘Ruim 500 miljard,’ fluisterde ze. ‘En dat betreft alleen nog maar de beleg-

gingen in euro’s.’
Dat was zoveel dat het ons niets zei. Het ging gewoon boven ons voorstel-

lingsvermogen.
‘En daar wil je een deel van los krijgen?’
Esther knikte. Ze zag er bang en onzeker uit.
‘Wat is er mee?’
‘Ik ben bang dat als Walter openlijk mijn zijde kiest, dat hij onmiddellijk 

vervangen zal worden.’
‘Hm, die indruk heb ik niet,’ was mijn reactie. ‘Onderschat je Walter niet? 

Zo iemand is niet zo makkelijk te vervangen.’
‘Denk je?’
‘Hij heeft een enorme staat van dienst... hoe lang werkt hij al voor je?’
‘Hij werkte al voor mijn vader. Ik heb hem geërfd, als het ware.’
Margarite viel me bij: ‘Hij is een sleutelfiguur, Esther. Laat hem zelf bepalen 

hoe hij jou steunt. Dat kan hij beter inschatten dan wie dan ook.’
‘Weet hij dat je de trust wil openbreken?’
‘Ja. Hij raadt het af.’
‘Wat doet hij wel voor je?’ was mijn onmiddellijke vraag. Walter von Biesfelt 
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was tijdens ons bezoek in Frankfurt overgekomen als een beminnelijke, beetje 
strenge man die dol was op Esther.

‘De laatste keer dat ik hem gesproken heb was bij de oprichting van de SBD, 
in Genève. Ik wilde dat hij ook trustvermogen in de SBD belegde. Hij zou kij-
ken wat hij kon doen. De laatste stand van zaken heb ik van Phom Boen een 
paar dagen geleden: mijn trust neemt nog niet deel.’

‘Verder geen contact meer?’
‘Alleen wat zakelijke dingen die via de mail kunnen. Verder niets wezenlijks. 

Dit soort zaken bespreken we alleen onder vier ogen.’
‘Wanneer heb je weer een afspraak met Walter? Of hebben jullie vaste tijd-

stippen voor overleg?’
‘Niet en nee. Waarom wil je dat weten?’
‘Omdat het wel eens verdacht zou overkomen als jullie geen regelmatig 

overleg meer hebben. Je ging eerder toch maandelijks naar Frankfurt?’
‘Ik begrijp waar Jon op doelt, lieve,’ viel Margarite me bij. ‘Het zou goed zijn 

als je zo snel mogelijk openlijk naar Frankfurt reist zoals je eerder ook deed. 
Is Trude nog bij je in dienst?’

‘Jazeker, zij en haar echtgenoot beheren een chalet van me in Zwitserland. 
Het is meestal verhuurd.’ Ze grinnikte. ‘Daar betaal ik hen van. Het is lang 
geleden dat ik er heb vertoefd.’

‘Heb je genoeg zaken daar te doen om een bezoek van een paar dagen te 
rechtvaardigen?’

‘Ook dat zal wel lukken. Waarom?’
‘Dan heb je toch een secretaris nodig? Dan kan ik met je mee.’
‘Kan je nog iemand in de delegatie gebruiken? Ik wil graag via Genève naar 

Amsterdam. Mijn zoon is ernstig ziek en mijn ex heeft raad nodig voor haar 
onderneming.’

‘Ik kan vragen of Walter ons in Genève ontmoet.’
Margarite knikte goedkeurend.
‘Blijf ik hier alleen achter?’ mopperde Emma. ‘Ik wil ook naar Amsterdam, 

voor mijn onderzoek. Nu Sao Paulo niet doorgaat kan ik me beter in de his-
torie begeven.’
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15  Naar Europa

Enkele dagen later gingen we voor anker op de rede van Suva, de hoofdstad 
van de Fiji’s. Pas toen liet Esther haar Learjet van Hawaii komen voor de reis 
naar Genève.

We hopten van eiland naar eiland, kruisten de VS en landden uiteindelijk in 
Washington D.C., waar we een tijdje doorbrachten op het Blaustein kantoor 
een bezoek aan het hoofdkantoor van de Wereldbank brachten. Phom Boen, 
die daar had geconfereerd met enkele topfiguren, vloog met ons mee naar 
Genève, waar het hoofdkantoor van de SBD was gevestigd. We zouden Walter 
daar ontmoeten.

Het was verbluffend hoe soepel alle formaliteiten worden afgehandeld als je 
tot de elite behoort en een eigen jet hebt. Het hielp dat Phom Boen president 
en ik lid van de Raad van Advies van de SBD waren. Dat er secretaressen mee-
reisden was normaal.

We overbrugden de afstand Washington-Genève non-stop.
We landden en werden naar het platform voor internationale privé vlieg-

tuigen gedirigeerd. We zagen de grijze Bentley al staan. De douane was zo 
beleefd aan boord te komen, compleet met ademmasker en spatscherm voor 
het gezicht. We konden zo vanaf de vliegtuigtrap in de klaarstaande auto’s 
stappen, Margarite en Emma in de volgauto. 

Onderweg werd Phom Boen bij een hotel in de stad afgezet. Trude bracht 
ons naar een landelijk gelegen familiehotel buiten de stad, maar wel aan het 
meer. 

In de lounge zat Walter ons op te wachten.
Ik was de laatste uren in gedachten verzonken en na de begroeting ging ik 

bij Emma wat achteraf zitten. We kregen allebei een witte wijn van Zwitserse 
bodem. Emma stond op van haar zetel en ging naast me op de bank zitten.

Ze greep mijn vrije hand. ‘Ik weet niet wat ik meemaak,’ verzuchtte ze.
Het was niet moeilijk te begrijpen waar ze op doelde.
‘Jon, deze wereld is toch wel echt?’
‘Net zo echt als het schip of Esther incognito.’
‘Ja, maar dat doen we zelf. We creëren daar onze eigen omgeving, onze eigen 

leefomstandigheden.’
‘Dat is zo. Daar proberen we autonoom en authentiek te zijn.’
‘Dat bedoel ik. Dank je voor deze twee woorden.’
‘Deze reis is eigenlijk een rollenspel. Omdat Esther dat volkomen beheerst, 

wordt ons niets in de weg gelegd. Zelfs de douane betuigde ons alle égards.’
‘Blij dat jij er woorden voor hebt. Bij mij is het een grote blur.’
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‘Anders ben je zo scherp! Daar ben ik elke keer perplex van.’
‘Ik heb die blur zo vaak, Jon. Dan ga ik scherpe vragen stellen, want ik haat 

het om niet te weten wat onder of boven is.’
‘Hm. Woede is een krachtige drijfveer.’
Daar zei ze niets op. Ze keek in haar glas en grijnsde naar me. ‘Zal ik dron-

ken worden zodat jij me naar bed moet brengen?’
Ik keek snel naar de anderen. Walter, Esther en Margarite waren druk in 

gesprek.
‘Wil je erbij gaan zitten? Ik kan wel vast naar mijn kamer gaan.’
‘Doe niet zo idioot. We gaan zo dineren. Ik zou je nu naar je kamer willen 

brengen en al je kleren van je goddelijke lijf rukken...’
‘Hoho, ik ben altijd heel zuinig op mijn kleren!’ Maar ze moest wel lachen.
‘Emma, Esther en Walter zullen hier nog wel een paar dagen bezig zijn. 

Margarite erbij. Ik wil morgen naar Amsterdam, ik maak me ongerust over 
mijn zoon. Hij liet me via mijn ex weten dat hij me nodig heeft. Ga je mee?’

Ze viel me om de nek en kuste me. 
‘Ik ga het ze zo vertellen en dan boeken we de TGV naar Amsterdam. Ik wil 

zo min mogelijk vliegen.’
Ze kuste me nog een keer als antwoord. ‘Ik ben jouw secretaresse. Zal ik 

boeken? Hoe doe ik dat?’
‘Vraag dat straks aan Margarite, die is daar helemaal in thuis.’
Net toen ik dat zei kwam een ober ons vertellen dat onze tafel gereed was. 

We volgden hem; de anderen kwamen achter een andere ober aan. Er was een 
tafel gedekt in een serre met uitzicht op het meer. Tot mijn verrassing kwam 
Phom Boen even later binnen, met een kleine, prachtige vrouw aan zijn arm. 
Zij werd ons voorgesteld als een nichtje van de Thaise koning Rama, ze liep 
stage bij “onze” bank.

‘Nichtje betekent in deze kontekst bastaarddochter,’ vertrouwde Margarite 
me fluisterend toe.

Het diner was stevig en zeer smakelijk, maar geen ster.
Bij de koffie wisselde ik van plaats met Emma, zodat ze fluisterend kon over-

leggen met Margarite, beiden van onderen verlicht door hun smartphones.
Walter vroeg me naar mijn plannen. Het scheen hem goed uit te komen dat 

ik een tijdje in Amsterdam zou blijven. Mijn nieuwsgierigheid kende geen 
grenzen, wat betekende dat? Op mijn aandringen vertrouwde hij me toe: ‘Het 
kan zijn dat u in de komende tijd gevraagd wordt om bepaalde investerings-
plannen van mevrouw Blaustein van economische kontekst te voorzien. Die 
vraag zal u waarschijnlijk via uw krant bereiken, reden waarom het goed zou 
zijn als u daar fysiek aanwezig zou zijn.’

Het was me duidelijk: niet als gezelschap van Esther, maar als onafhankelijk 
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adviseur.
Er was waarschijnlijk iets tussen de dames bedisseld, want toen er op mijn 

kamerdeur geklopt werd stond daar niet Emma, wat te verwachten was, maar 
Esther. Ze schoof zonder iets te zeggen in mijn bed, klapte mijn laptop dicht 
en legde hem op het nachtkastje.

‘Nu ik,’ zei ze beverig.
Toen ze in mijn armen lag begon het schokken en trillen weer. Het was erger 

dan toen in het huis aan het meer. Na elke streling begon het opnieuw. Tot ze 
uiteindelijk ontspande en haar lichaam zacht tegen me aan lag. 

De slaap had mij blijkbaar ook overmand; haar fluisterende stem bracht me 
terug. 

‘Ik speel weer hoog spel, Jon,’ herhaalde ze haar boodschap. ‘De trust heeft 
vanavond contact met me opgenomen. Ik ben gebeld door een vriendelijke 
secretaresse of een afspraak in Londen, in de City, mogelijk was. De trust 
wordt daar vertegenwoordigd door een advocatenkantoor.’

‘Dan is er echt iets in beweging gekomen, liefste. Walter vroeg me na het 
diner of ik op de krant bereikbaar zou willen blijven voor vragen over jouw 
plannen.’

Ze richtte zich op en keek me onzeker aan. ‘Hoe klonk hij?’
‘Hij scheen opgelucht dat ik morgen naar Amsterdam ga. Ik heb de indruk 

dat hij je steunt, maar...’
‘Maar wat? Wat?!’
‘Zijn bezorgdheid was voelbaar, alsof hij je... niet langer beschermen kon. Of 

hij je moest loslaten, dat je nu de werkelijke macht achter de trust tegemoet 
treedt. Een macht waar hij groot ontzag voor heeft.’

‘Oh, dat.’  Met een zucht liet ze zich terug op het kussen zakken. ‘Dat weet ik 
en ik ben vreselijk op mijn hoede.’

Even later: ‘Margarite is ook heel bezorgd, maar dat is meer vanuit haarzelf. 
Ze voelt geen specifiek gevaar. Dat stelt me gerust, ik bedoel, anders was ik 
niet gegaan.’

‘Ga je er met haar naartoe?’
‘Wel naar Londen, maar op de afspraak word ik alleen verwacht.’
‘Mogelijk dat ik daar dan ook ben.’
‘Kunnen we samen eten.’
Ze schoof wat heen en weer tot ik in haar armen lag, met mijn hoofd op haar 

boezem. Langzaam bedaarde haar hartslag.
Na een tijdje fluisterde ze: ‘Ik wilde met je vrijen, maar mijn hoofd zit vol 

gedachten. Wil je me een beetje masseren?’
Ik wist wat beters. Met kleine kusje over haar zwangere buik zocht mijn 

mond lager en lager. Ze kreunde en liet me toe, haar handen op mijn hoofd. 
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Het duurde even voor haar yoni reageerde en zich opende. Ze schokte en werd 
toen slap. Haar buik rommelde. Met een zucht draaide ze zich op haar zij, haar 
ademhaling verlangzaamde. Ze sliep.

Emma en ik zouden met de eerste TGV naar Parijs vertrekken en Trude zou 
ons naar het station brengen. Esther lag vanuit mijn bed te kijken hoe ik me 
kleedde en bagage inpakte. Bij de afscheidskus fluisterde ik in haar oor: ‘Wees 
niet bang of bezorgd, Margarite is bij je. Houd de vastbeslotenheid die je aan 
boord had in gedachten’

‘Ja lieverd,’ zei ze gehoorzaam. ‘Ik zie je in Londen.’
Pas toen Emma van mij gehoord had dat we niet hadden gevrijd, dat ik 

Esther alleen had gemasseerd omdat ze zo gespannen was, kwam haar goede 
humeur terug. We werkten alletwee op onze laptops en dankzij de wifi aan 
boord van de Thalys naar Amsterdam kon mijn kersverse artikel over het rip-
ple effect van micro-kredieten op tijd bij de krant aankomen.

In het zomerhuis maakte Emma kennis met Eveline en Lodi. Later kwam 
Vic ook aan met Annabel die de auto van haar vader had geleend.

Emma was meteen weg van Eveline’s kindercollectie. De drie vrouwen gin-
gen alles bekijken, bevoelen, voor zich uitspreiden.

De drie mannen gingen naar het dorp wandelen, boodschappen doen en 
een pilsje drinken.

‘Het kan raar lopen,’ zei Lodi gedeprimeerd. ‘Al onze mooie plannen in rook 
op, Vic, en onze pa een hotshot in de bankwereld en topjournalist.’

‘Ik ben anders wel tevreden, broertje. Mijn baan is interessant, het verdient 
goed en het samenleven met Annabel bevalt me.’

‘Klootzak! Je hoeft het er niet zo in te wrijven!’
Vic stompte terug. ‘Medelijden met jezelf hebben is geen garantie voor suc-

ces in de toekomst.’
Lodi had tranen in zijn ogen. ‘Ik mis je, Vic, ons samen tegen de wereld.’
‘Waarom denk je dat het niet terug kan komen?’ vroeg ik. Want ik wist dat 

Vic Lodi ook ontzettend miste.
‘Omdat ik nooit meer beter zal worden!’ schreeuwde Lodi. We waren nog in 

de duinen, dus niemand anders hoorde het.
‘Waarom niet?’
‘Mijn hersens zijn doorgebrand,’ gromde hij.
‘Mijn therapeut zegt dat je brein nieuwe neuronen maakt om kapotte te ver-

vangen als je veel oefent. Heb je nog van die vreselijke hoofdpijnen?’
‘Nee, goddank niet meer. Alleen maar dufheid en soms een vage druk.’
‘Hij adviseert om te gaan schrijven. Met de hand, voorlopig nog geen scher-

men gebruiken. Kan je al lezen, ik bedoel van papier?’
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Lodi gromde wat.
‘Oefenen. Neem een leerboek in het vak dat je wilt uitoefenen en lees elke 

dag één, twee en later meer bladzijden. Vat samen wat je gelezen hebt en con-
troleer of je het goed hebt gedaan. Zo train je je hersenen, die onmiddellijk 
nieuwe neuronen gaan aanleggen.’

‘Echt?’ 
Ik had hem nog nooit zo verslagen gezien.
‘Ik kan een paar keer per week langs komen om samen met je te werken. Ik 

heb altijd zo moeten leren.’ Vic sloeg zijn arm om Lodis schouders.
‘Shit, sta ik hier te snotteren,’ hoorden we hem mompelen.
‘Je loopt overigens,’ was Vics laconieke reactie. Een stomp in zijn zij was het 

antwoord. ‘Je neus ook.’ Weer een stomp.
Thuis troonde Vic zijn broer meteen mee naar zijn kamer en stopte hem een 

boek in de hand. ‘Lezen.’
Het huisje was vol met de familie, zodat Emma en ik na het eten naar het 

huisje van Eveline’s ouders togen. Die verhuurden het gelukkig nooit en kwa-
men er de laatste tijd ook niet vanwege de risico’s. Ze hadden geen auto en 
reisden met het ov. We maakten het ons gezellig met een glaasje wijn, wat er 
uiteindelijk in resulteerde dat we in hetzelfde bed rolden, plukkend aan onze 
kleren. We hadden allebei behoefte aan vastigheid en omklemden elkaar stijf. 
Pas na haar eerste orgasme werden we wat vrijer en konden ontspannen van 
elkaar genieten.

‘Je hebt een leuke familie,’ zei ze zachtjes toen we in elkaars armen lagen af 
te koelen. ‘Waarom zijn jullie uit elkaar? Eveline is een leuke vrouw, je zoons 
zijn zo te zien gek op je... en je bent zelf ook best wel leuk.’

‘Hm. Dat was ik niet toen het spaak liep.’
Toen er niets meer kwam drong ze aan: ‘Waarom wil je er niets over zeg-

gen?’ Dat lag ik mezelf ook af te vragen.
‘Weet je nog hoe ik was bij onze eerste ontmoeting?’
‘Jazeker. Eigenlijk viel ik toen al op je.’
‘Hm, geen goed voorbeeld dan. Laat ik zo zeggen: ik zit nog in een transitie. 

Die is nog niet klaar. Ik kan nog niet terugkijken, het proces is nog gaande.’
‘Bullshit. Je kan altijd, elk moment terugkijken.’
Na een tijdje broeden: ‘Je hebt gelijk, lieve Emma. Eigenlijk kijk ik elke dag 

wel een keer terug. En verbaas me.’
‘Houd je jezelf zo voor de gek dat je dat van mij moet horen?’
Dat was ook bij mij opgekomen.
Ze richtte zich op en keek me onderzoekend aan. ‘Er is wat anders, niet?’
‘Ik vertrouw het niet helemaal wat ik meen te zien.’
‘Van jezelf?’
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‘Hmhm.’
‘Dat wantrouwen ken ik wel. Het houdt mij met de benen op de grond.’
Opgelucht: ‘Het is dus normaal? Ik vond het nogal ziekelijk van mezelf om 

overal iets achter te zoeken. Om mezelf voortdurend kleiner te maken dan 
nodig.’

‘Het is de kunst om de weg van het midden te bewandelen. Bagatelliseren 
wat je voor elkaar hebt gekregen is net zo schadelijk voor jezelf als jezelf teveel 
in de hoogte te steken.’

Ze was aanbiddellijk in haar jonge wijsheid. Mijn handen schoven om haar 
wangen en mijn mond kuste de hare. Ze glimlachte onder het kussen en ging 
op me liggen. Haar ranke lijf tegen het mijne deed mijn libido opgloeien, 
warm maar niet heet. Er was nog meer te zeggen.

‘Het gaat om autonomie,’ wist ik uit te brengen met haar lippen nog tegen de 
mijne. Ze werd nieuwsgierig en liet mijn mond los. 

‘Als we echt soeverein willen zijn, zullen we onszelf en de ander in het juiste 
perspectief moeten zien. Dat vereist onverbloemde kennis wie we zelf zijn, in 
voorspoed en in tegenspoed. Ik bedoel, hoe kan je een ander in het juiste licht 
zien als je een bias hebt naar je eigen wezen?’
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16   Waterstof en bosbouw

Op de krant was het stil. De meeste redactieleden werkten thuis. Zou een vol-
le, drukke redactiezaal nou echt zoveel toevoegen aan de collectiviteit? Mis-
schien waren twee of drie fysieke redactievergaderingen per week wel effec-
tiever. Deadlines bleven deadlines en Skype en Zoom stonden bijna constant 
open tussen de thuiswerkers.

We maakten deze keer onze latte’s zelf in het keukentje. Er stond een enorm, 
chroomglimmend Italiaans apparaat en we konden kiezen uit verschillende 
koffiesoorten. Ik koos een milde, beter voor mijn maag. Ook de beide secreta-
resses werkten thuis, zodat we met ons drieën de hele directieverdieping voor 
onszelf hadden. 

‘Wat me opvalt,’ begon Marc terwijl hij het schuim uit zijn glas lepelde, ‘we 
hebben best een radicale signatuur gekregen sinds het bankierscongres. Daar 
was blijkbaar behoefte aan bij degenen die onze informatie gebruiken, want 
we zitten nog steeds in de lift.’

‘Vooral ook omdat we nu bijna volledig tweetalig verschijnen,’ nuanceerde 
Mireille.

‘Het verbaast mij niet, Marc. Als je ziet wat andere kranten en de massame-
dia aan nieuws brengen... bedroevend. Beangstigend zelfs, al die zelfcensuur, 
dat verkondigen van overheidsstandpunten zonder commentaar. Waar is de 
kritische pers gebleven?’

Mireille: ‘Wij nemen een aparte positie in, Marc. Wij berichten niet over 
Covid-19, overheidmaatregelen, ziekte en dood. Wij berichten over econo-
mische feiten, wij maken economische analyses, gebaseerd op gegevens en 
analyses van anderen.’

‘Zijn we dan niet te eenzijdig bezig? Ik bedoel, de economische gevolgen 
van de lockdowns zijn zeer verontrustend.’

‘Wij houden ons aan de feiten, Jon. Daar zit een dagelijkse continuïteit in. 
Die feiten veranderen niet.’

‘Mireille heeft gelijk, Jon. Ten aanzien van het Corona virus zijn alle berich-
ten discutabel omdat ten eerste de gegevens onbetrouwbaar zijn en ten tweede 
niemand het echt weet. De overheid laat zich adviseren door specialisten op 
virusgebied en ziekenzorg en zo, maar hun maatregelen zijn gokken of nage-
aapt van andere landen, waar het ook gokken zijn.’

‘Hm. Ik heb te weinig gekeken naar de gewone berichtgeving, merk ik. Be-
roepsdeformatie. Ik lees de Nederlandse kranten maar heel vluchtig.’

‘‘Het is je vergeven, Jon. Je artikelen zijn nog steeds de hoofdmotor van de 
krant.’
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‘Ik kan de wereldwijde lockdown alleen maar in het kader plaatsen van de 
scenario’s van de WHO en de WEF, gebruikmakend van angst bij de bevol-
king door dramatische dagelijkse cijfers van besmettingen, IC opnamen en 
doden. Terwijl dat bij nog geen enkele eerdere grieppandemie is gebeurd.’

‘Je vergeet dat er toen vaccins waren,’ knorde Mireille. ‘Houd je bij de feiten.’
‘Dat waren meestal vaccins voor het verkeerde virus.’
‘Dat maakt niet uit. Dat werd pas achteraf geconstateerd, toen iedereen al 

een griepprik had gekregen. De mensen gingen heel gerustgesteld dood.’
‘Jij bent cynisch.’
‘Nee,’ glimlachte Mireille. ‘Ik houd me bij de feiten. Deze Corona uitbraak 

heeft niemand zien aankomen en iedereen werd doodsbenauwd. Pas later 
bleek dat vooral oudere mensen met andere gezondheidklachten, diabetes, 
overgewicht en zo, dood gingen. De discussie is nu gaande of dat aan het virus 
lag of door complicaties als gewone longontsteking. Oude mensen kunnen 
niet krachtig genoeg meer hoesten om hun longen vrij te houden.’

‘Er is ook een discussie opgelaaid over immuniteit,’ voegde Marc eraan toe. 
‘Die werd aanvankelijk in de media behoorlijk onderdrukt, tot de mensen het 
niet meer pikten.’

‘Op Facebook en andere sociale media wordt èlke mening die van het of-
ficiële standpunt afwijkt verwijderd.’

‘Zo.’ Marc wreef in zijn handen. ‘Tijd voor een dram, niet? De Economic 
Review heeft goddank geen last van censuur of zelfcensuur. We maken winst 
en dat is het enige wat de aandeelhouders interesseert.’

‘Eigenlijk surfen we op de Coronagolf.’
‘Dat komt omdat alleen wij een voorsprong hadden, Jon,’ merkte Mireille 

op. ‘Onafhankelijk van de pandemie die eraan zat te komen, heb jij de aanzet 
gegeven tot de Social Bank of Development.’

‘Die er heel snel kwam en nu boosting is door de enorme behoefte aan mi-
cro-kredieten.’ Marc lachte. ‘Wie had kunnen denken dat de Economic Re-
view dat ooit zou gaan promoten!’

‘Vergeet Esther Blaustein niet. Wat die weet los te trekken aan initiatieven 
en kapitaal is niet te geloven.’

‘Je hebt haar nog nooit geïnterviewd. Waarom eigenlijk niet?’
‘Omdat hij haar geliefde is, dommie,’ lachte Mireille.
Daar waren een aantal goede redenen voor, waarvan haar zwangerschap 

voor mij misschien wel het zwaarste woog. ‘Om haar te beschermen. Zelf 
werkt ze liever ook in het onzichtbare. Een interview zou haar minder effectief 
maken. Daarbij zou ze het nooit toestaan, als ik het al zou voorstellen.’

‘Begrijp ik,’ zei Marc goedmoedig en schonk de glazen in. ‘Vertel, heb je nog 
nieuws?’
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Nu was het mijn beurt om te lachen. ‘Ja, spectaculair wel. Het artikel is al 
bijna af, ik wacht nog op verificatie van de cijfers uit Genève, die verwacht ik 
vanmiddag. Verder zit er een uitnodiging aan te komen om in Londen van 
me te doen horen in verband met hele grote transacties, die het economische 
beeld ingrijpend kunnen doen veranderen. Tamelijk geheim, meer kan ik er 
nu niet over zeggen.’

‘Maar ik wel!’ Mireille had even op haar monitor gekeken. ‘De uitnodiging 
komt net binnen. Van een advocatenkantoor uit de City.’

‘Laat zien.’
Marc en ik lazen op haar scherm terwijl ze het bericht, dat op de beveiligde 

ftp server was binnengekomen (hoe wisten ze de code?!) uitdraaide.
‘Hm. Je wordt als adviseur gevraagd voor een cliënt van ze. Wat is daar zo 

spectaculair aan?’
‘Dat is me in Genève aangekondigd. Geduld, het is morgen al. Overmorgen 

kan het in de krant, hoop ik.’
‘Zal ik voor je boeken? Neem je nog iemand mee?’
‘Jij blijft mooi hier,’ brieste Marc.
‘Weet ik toch.’ Ze vond het leuk om hem op stang te jagen.
‘Ja, ik neem Emma mee.’ Ze schreef de gegevens op. 
‘Ze is Amerikaanse. Dat geeft problemen. Voor jou heeft het advocatenkan-

toor toestemming verkregen van het Foreign and Commonwealth Office dat 
je op een speciale missie bent uitgenodigd als werkzaam voor een internatio-
nale organisatie, de SBD, en niet in quarantaine hoeft.’

Ze liet me de net uitgedraaide verklaring zien en keek me aan. ‘Ik zou alleen 
gaan, Jon, om geen problemen te veroorzaken waar die nu niet zijn.’

Teleurgesteld stemde ik toe. 
‘Blijf je er overnachten?’
Het gesprek was ’s middags. Er zou wel een diner volgen en zo laat ging er 

geen Eurostar meer terug. ‘Ja, één nacht.’
Ze draaide een boarding pass uit. ‘Op papier en op je smartphone. Ik zal ze 

verwittigen hoe laat de trein aankomt.’

Eveline bracht me de volgende ochtend met mijn auto naar de pont in Noord, 
dat scheelde heel wat reistijd. Zo vroeg was het al behoorlijk druk, ondanks het 
massale thuisblijven van de mensen en de afwezigheid van toeristen. Voor het 
eerst droeg ik een mondkapje en dat was geen lolletje, claustrofobisch bijna.

Alle papieren waren in orde en de trein vertrok op tijd. Wat een zegen, deze 
hoge snelheidstreinen. Zo van hartje Amsterdam naar hartje Londen zonder 
de drukte en het eindeloze wachten op luchthavens, waar je eerst naar toe 
moest en ook weer vandaan moest zien te komen.
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Er stond zowaar een chauffeur met mijn naam op een bordje in de aan-
komsthal van St Pancras International te wachten. In een keurige Audi werd 
ik naar mijn bestemming gereden, het restaurant van een bedaagde herenclub 
anno 19e eeuw.

Een bediende bracht me naar een kleine eetzaal en gaf me over aan de gerant. 
Ik had Esther al gezien. Ze zag er niet vrolijk uit, maar dat veranderde toen ze 
mij zag naderen. Er zat een jonge man bij haar aan het tafeltje.

We kusten, langer dan een begroetingskusje, en ze stelde me voor aan de 
advocaat. Mijn aandacht ging meer uit naar haar fantastische robe waarin heel 
wat spannende rondingen, die ik van heel dichtbij kende, verborgen waren.

‘Er zit ook een lijfwacht naast ons,’ fluisterde ze in mijn oor toen ik ging zit-
ten. Inderdaad zat er een keurige man alleen naast ons. 

‘Mag ik u een late lunch aanbieden?’ vroeg onze gastheer geaffecteerd.
Oh boy, eentje van het old chaps netwerk. Eton, zo te zien aan zijn stropdas.
Ik koos een cornish pasty met mineraalwater. Origineel Zuid-Engels voed-

sel dat me ook deze keer goed smaakte.
‘Uw economische aanbevelingen worden verwacht op ons kantoor, mijn-

heer Fonck,’ meldde de man toen ik klaar was en aan een espresso nipte. ‘Dus 
als u bereid bent...’

Dat was ik. We stapten in dezelfde Audi die mij opgehaald had van St Pan-
cras, de security bleef op de stoep achter, en reden soepel door het vrij dunne 
verkeer naar een eerbiedwaardig pand in de City. Het was dan wel 18e eeuws, 
er was wel een parkeergarage onder. Met een moderne lift belandden we in de 
19e eeuw.

We werden door een bediende in een enorme conferentiezaal gelaten. Over-
al schilderijen van eerbiedwaardige heren, koningin Elisabeth II met prins 
Philip en enkele donkere landschappen. Grote glas in loodvensters lieten ge-
kleurd licht toe. 

Even later kwamen drie eerbiedwaardige heren en twee keurige jongere 
mannen binnen. Ik droeg mijn bankierskostuum en viel niet uit de toon.

We werden voorgesteld door onze begeleider, die daarna verdween.
De voorzitter begon met een saaie inleiding in bijna koninklijk Engels, dat 

erom draaide dat Esther verzocht had meer zeggenschap te krijgen over het 
trustvermogen. Hij vroeg mij een analyse te willen geven van wat social ban-
king eigenlijk was en hoe dat in het moderne economische (hij bedoelt neoli-
berale, dacht ik) verkeer zou moeten passen.

Ik had me goed voorbereid en zelfs afdrukken van enkele van mijn Engels-
talige artikelen meegenomen. Maar eerst mondeling, dat overtuigt veel be-
ter. Enkele secretarissen gingen dingen opschrijven en zonder mijn betoog te 
onderbreken liet ik mijn afdrukken rondgaan. Ze zouden ze gelezen kunnen 
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hebben (het kantoor was abonnee van ons), maar dit waren advocaten, geen 
bankmensen.

‘Heeft u nog vragen?’ Het moest niet te lang duren.
Een van de senioren nam het woord. Hij keek me vriendelijk aan over zijn 

leesbril (hij had mee zitten lezen). ‘Mijnheer Fonck, u heeft een boek geschre-
ven, met enkele andere auteurs, over vernieuwing van het economisch denken, 
dat ik nog niet heb gelezen maar wel heb aangeschaft vanwege het verzoek van 
mevrouw Blaustein, en ik heb het interview gezien bij de Financial Times. De 
ongemonteerde versie. Heb ik het goed dat u hier een nieuw paradigma voor 
de haute finance aan het verkondigen bent? Om dat woord wat niet gezegd 
mocht worden te gebruiken.’

‘Daar is het nog te vroeg voor, sir, een paradigmaverschuiving zou zich over 
enkele jaren kunnen gaan aftekenen. Waar we nu middenin zitten is een onge-
looflijke kans om een groot deel van de kleinschalige economische activiteiten 
duurzaam te maken en, wat de maakindustrie betreft, een positie te geven in 
het veld waar de grote spelers gaten laten vallen.’

‘Dat heb ik begrepen. U ziet de economische schadelijke gevolgen van lock-
downs als opportunities?’

‘Exact. En niet alleen ik, mijn suggestie tijdens het bankierscongres afge-
lopen najaar voor een sociale bank met een verlengde rendementshorizon is 
door de Wereldbank gerealiseerd met de Social Bank of Development.’

‘Waar mevrouw Blaustein...’ hij knikte minzaam naar mijn schat, ‘in deel-
neemt. En 30+ andere particuliere investeerders die u daarvoor heeft weten 
over te halen.’

‘Dankzij de inbreng van de heer Fonck en de heer Phom Boen, president 
van de nieuwe bank,’ vulde Esther aan. Haar eerste woorden.

Er zat iets scheef. Het ging allemaal heel minzaam, heel begrijpend, maar 
mijn zesde zintuig alarminstallatie gaf verontrustende signalen.

‘Ik heb begrepen van de heer Phom Boen dat in de kapitaalbehoefte van de 
SBD voorlopig wordt voorzien na dit initiatief van mevrouw Blaustein.’

‘Ja, daar ben ik heel tevreden over,’ straalde Esther. Ik zag de heren als het 
ware hun ingehouden adem loslaten. ‘Ik zie meer opportunities, maar daarbij 
gaat het niet om micro-kredieten. Het gaat om investeringen van miljarden.’

Daar was Esthers bommetje!
De heren verstijfden. Onzichtbaar, maar voor mijn gevoelige zintuigen 

merkbaar.
‘Eh, kunt u wat explicieter zijn?’ vroeg de voorzitter. De derde senior, die 

nog niets had gezegd, had duidelijk de pé in.
‘Twee dubbele verdienmodellen, heren. De eerste is zonnestroom met wa-

terstofproductie – en uiteraard verkoop tot op detailhandelniveau – op en 



471

rond tropische eilandenstaatjes en kustgebieden. De tweede is herbebossing, 
gecombineerd met duurzame houtproductie. Niet voor biomassa verbran-
ding, maar voor meubels en huizenbouw.’

Het was even stil na deze explosie.
‘Dat laatste is niet nieuw, meen ik’, zei één van de secretarissen.
‘Inderdaad. Gelukkig kunnen we voortbouwen op kennis en ervaring die ik 

de afgelopen jaren heb opgedaan met teakhout projecten in Zuid-Amerika. 
De projecten die mij voor ogen staan hebben echter nog een tweede, veel ver-
strekkender doel: het terugbrengen van regen in aride kustgebieden.’

‘Juist, ja.’ Dat was duidelijk niet overgekomen.
‘Mijnheer Fonck, wat kunt u over mevrouw Blausteins plannen voor water-

stofproductie op zonnestroom zeggen?’
Dat was te verwachten. 
‘Heel veel fossiele brandstof kan vervangen worden door waterstof, direct 

of via brandstofcellen die elektrische stroom opwekken. In de tropen is 40-
45% van een etmaal voldoende krachtige zon. Er wonen weinig mensen, dus 
surplus aan zonnestroom kan omgezet worden in waterstof door elektrolyse. 
Overigens produceren brandstofcellen gedemineraliseerd water. Zoet water, 
terwijl elektrolyse het hoogste rendement heeft met zeewater.’

‘Dat is ons niet onbekend, mr Fonck,’ zei de nurks. ‘Alleen schijnt de toepas-
sing op schaalproblemen te stuiten.’

‘U bent goed ingevoerd. Het verdienmodel van Esther (naar de pomp met 
dat formele gedoe!) gaat uit van kleinschalige productie. Daar kunnen tien-
duizenden mensen hun brood mee verdienen. Belangrijk is dat de technologie 
op die schaal al volwassen is.’

‘Daarom wil ik investeren in medium schaal integrale fabrieken voor drij-
vende zonnepanelen, elektrolyse apparatuur, brandstofcellen, grote tankop-
slag, kleine tankopslag en tankschepen.’

‘De hele keten?’
‘Precies. Dankzij minirobots en 3D printers kunnen we alles door klein-

schalige toeleveranciers laten maken. We hoeven het alleen maar in elkaar te 
zetten.’

Het was even stil.
‘Kunt u daarvoor voldoende geschoold personeel krijgen?’
‘Die moeten we zelf opleiden, sir.’
‘Dat is geen werkelijke hindernis,’ besliste de voorzitter, daarmee de nurks 

de pas afsnijdend. ‘Ik ken u als een voorzichtige investeerder, mevrouw Blaus-
tein. Daarmee loopt u in de pas met het beleid van de trust. Daarom ben ik 
nogal verrast – mijn collega’s met mij – over uw eh... laten we zeggen onge-
bruikelijke initiatieven.’
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‘Never waste a good crisis,’ grinnikte Esther.
De voorzitter keek op zijn vestzakhorloge. ‘Mevrouw, mijne heren, zal ik om 

de thee bellen?’
De smalltalk bij de thee was onschuldig als alleen de Engelsen dat kunnen. 

Er waren verrukkelijke sandwiches bij.
Na de thee keek de voorzitter weer op zijn uurwerk. ‘We zullen het vandaag 

niet te lang maken, mevrouw, mijnheer. Heren, heeft u nog vragen over het 
voorgaande?’

De nurks knikte. ‘Mevrouw Blaustein, als u nieuwe investeringen wilt gaan 
doen, welke oude wilt u daar dan voor te gelde maken?’

‘Zullen we dat na het tweede deel van mevrouws voorstellen bespreken? Ik 
ben wel benieuwd naar mevrouws plannen voor bosaanleg. Weet u,’ zei hij op 
vertrouwelijke toon, ‘ik ben gek op bossen.’

Het was een rollenspel, begreep ik, om ons op ons gemak te stellen, zodat 
we vrijuit praatten. De nurks stelde kritische vragen, de voorzitter was bemin-
nelijk en suste alle tegenstellingen en nummer drie was goed ingevoerd.

‘Heeft u even tijd?’ straalde Esther. ‘Ik ben op het idee gekomen toen ik 
jaren en jaren geleden, ik was toen een tiener, een documentaire heb gezien 
over een eiland in de Perzische Golf dat volkomen dor was. Ik weet nog, het 
eiland was voornamelijk van gips. De eigenaar, een steenrijke sjeik, wilde er 
een wildpark aanleggen.’

‘Ik ken die documentaire,’ zei ik getroffen. ‘Het leek een wonder, maar werd 
klimatologisch verklaard.’ Om haar verhaal niet onderbreken hield ik verder 
mijn mond. 

Esther vervolgde: ‘Het werd wetenschappelijk aangepakt. Begonnen werd 
met een waterfabriek om een kwekerij van bomen te irrigeren. Naarmate de 
bomen groeiden en werden uitgeplant, werd het irrigatiesysteem uitgebreid 
met druppelbevloeiing en werd de waterfabriek vergroot. Na een jaar of tien, 
twaalf, was 10-20% van het eiland bebost, met bij elke boom een druppelaar. 
En toen ging het op een dag regenen. Voor het eerst sinds mensenheugenis. 
De laatste beelden waren van een groen eiland met wilde kuddes Arabische 
antilopen, die bijna waren uitgestorven. Dat wil ik ook gaan doen.’

‘Bent u in het bezit van eilanden? Of grond in het algemeen?’ vroeg de nurks.
‘Jazeker, maar ik wil het niet beperken tot grond in mijn bezit, zoals in de 

Central Valley in Californië waar het irrigatiewater al van dieper dan 500 me-
ter moet komen. Daar kan ik morgen beginnen.’

Ze liet een stilte vallen. Van mij zou ze niets horen.
‘Ahem, eh, waarom bent u dan nog niet begonnen?’
Dat was een vraag naar de bekende weg. Een meesterlijke voorzet van de 

voorzitter.
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‘De SBD had prioriteit, mijne heren. Mijn privé kapitaal is niet toereikend 
voor nog meer projecten.’

‘Ik begrijp het,’ sprak de nurks. Een zeker opluchting was in zijn stem waar 
te nemen. ‘Welke delen van de portefeuille van de trust zou u daarvoor te 
gelde willen maken?’

‘Ik zou graag zien dat alle belangen in fossiele brandstoffen van de hand 
worden gedaan, met uitzondering van aardgas. De termijn waarin en volume 
laat ik graag over aan de handelaren, die ervoor moeten zorgen dat de prijs 
niet teveel keldert.’

‘Die is al ruim 10% gezakt,’ merkte een secretaris op. ‘Maar veert weer op.’
‘Een goed moment om kleine porties op de markt te gooien.’
De heren keken elkaar aan.
‘Wij zijn slechts de juridische adviseurs van uw trustees, mevrouw Blau-

stein. Wilt u dat wij deze voorstellen overbrengen?’
‘Ik wil veel meer, sir. Ik wil de beschikking krijgen over 20% van het trust-

vermogen.’
Dat was een veel zwaardere bom dan daarnet!
De heren keken elkaar aan. Een lichte verontrusting was merkbaar. Toch 

had de voorzitter pretoogjes.
‘Daar wordt in de oprichtingsakte niet in voorzien, mevrouw Blaustein.’
‘Dan maakt u een appendix, onder voorwaarden.’
Toen ze minzaam werd aangekeken trok ze haar troef.
‘Heren, ik ben volgens de bepalingen in de erfakte intussen zwanger gewor-

den van de daarin aangewezen donor. Ik claim voor mijn ongeboren zoon een 
deel van het trustvermogen om hem tezijnertijd een portefeuille te kunnen 
nalaten die toekomstbestendig is.’

Jemig, dat was een bermbom!
De verwarring was groot, en deze keer echt.
‘Dat verandert de zaak,’ mompelde de nurks.
‘U wilt een verschuiving in uw portefeuille van fossiele brandstoffen naar 

duurzame energiebronnen,’ mompelde de specialist. ‘Daar is wat voor te zeg-
gen.’

Ze keken nu naar mij. ‘Mr Fonck, wij zijn juristen, geen economen. Wat is 
uw voorlopige mening over het verzoek van mevrouw Blaustein?’

‘Het is heel eenvoudig, heren, de waarde van de olieindustrie is gekelderd 
met een nog nooit vertoond percentage. De kolenwinning dreigt te bezwij-
ken onder de afbraakprijzen die ze voor hun product krijgen. Esther wil een 
bestendige portefeuille aan haar zoon overdragen. De verliezen die nu zijn 
geleden door een behoudend portefeuillebeheer kunnen alleen maar gecom-
penseerd worden door investeringen in toekomstbestendige groeisectoren.’
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‘En die zijn er niet. Ik bedoel, niet voldoende?’ was het commentaar van de 
specialist.

‘Het vereist een actief industrieel initiatief, is mijn mening. De markt ligt 
volledig open. Wie er inspringt is koopman. We praten wel over tientallen 
miljarden. Per jaar.’

‘Hoe schat u de kans in op verliezen?’
‘We praten hier ook over een lange rendementshorizon. Geen 25 jaar, maar 

10 jaar toch zeker. Kijk naar Tesla. Die had jaar op jaar nieuw kapitaal nodig, 
voor ontwikkeling, het stroomlijnen van de productie en het opbouwen van 
een afzetmarkt. Pas toen de elektrische auto doorbrak begon Tesla winst te 
maken.’

Hij wendde zich tot Esther: ‘Mevrouw Blaustein, ik meen dat uw uiteenzet-
ting over bosbouw nog niet is afgerond. Kunt u uw visie nu compleet onder 
woorden brengen?’

Esther glimlachte haar goddelijke glimlach. ‘Graag. Naast een project in de 
Central Valley, waar de trust veel grond bezit, wil ik een project in Marokko 
beginnen. Mijn vader en de oude koning waren bevriend en ik heb de huidige 
koning Mohammed VI en zijn beminnelijke vrouw bij enkele gelegenheden 
leren kennen. Hij heeft me zelfs specifiek gevraagd in zijn land te investeren.’

‘Waar moeten wij aan denken?’
‘Ik heb een ingenieursbureau een opzet laten maken voor een bosbouwpro-

ject met lokale vissers en boeren. Er heerst een grote verborgen werkloosheid, 
reden waarom wij een arbeidsintensieve opstelling prefereren.’

‘Dat is goedkoper dan een kapitaalsintensieve opzet, heren,’ brak ik in. ‘Het 
gaat om arme vissers en boeren, die naast hun traditionele werk part-time in 
het bosbouwproject gaan werken.’

‘U praat alsof het al aan de gang is.’
‘Dat niet, maar het plan is goed doordacht.’
‘Waar haalt u het water vandaan? Ook een waterfabriek?’
‘Daar hebben we de vissers voor nodig. Een waterfabriek op basis van om-

gekeerde osmose is duur, is hightech, heeft gespecialiseerde bediening en on-
derhoud nodig en is een energieslurper.’

‘Gaat u door. Ik begrijp er nog niets van.’
‘Het plan is een vloot van drijvende verdampers voor de kust te leggen, be-

diend door de vissers, die daar een uur per dag mee zoet zijn. De verdampers 
bestaan uit condensruiten van kunststof, gekoeld door van grote diepte aan-
gevoerd koud zeewater, met een pomp op zonne-energie. Het glas is beplakt 
met 50% zonnecellen,’ legde ik uit.

‘Die bestaan nog niet, daarvoor wil ik ter plekke een fabriek neerzetten, on-
der koninklijke bescherming.’
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‘Geniaal,’ fluisterde de specialist.
‘Het surplus aan zonne-energie wordt ter plaatse aan het net geleverd en/of 

omgezet in waterstof,’ voegde Esther er triomfantelijk aan toe.
‘En de bomen?’
‘Daarvoor hebben we de plaatselijke boeren nodig. We voeren er water naar-

toe en laten ze op commerciële basis bomen kweken. Die kopen we in en laten 
we uitplanten waar mogelijk. We denken aan stroken, waartussen landbouw 
mogelijk is. Alles gebaseerd op het water dat we voor de kust produceren.’

‘Werkelijk geniaal!’ zei de specialist nu luider.
‘We hopen dat als er voldoende areaal bos is, het er ook weer gaat regenen.’
‘U had het meen ik over bosbouw. Dat betekent in mijn oren de productie 

van hout. Dan verdwijnen de bomen toch weer, na verloop van tijd?’
De nurks stelde goede vragen.
‘Ik heb ervaring met investeringen in de verbouw van teakhout in Midden-

Amerika. Daar zijn wouden in opbouw. De bomen wordt dicht op elkaar ge-
plant en om de zoveel jaar gedund. Het dunhout wordt verwerkt tot tuinmeu-
bels en dergelijke. Dat gaan we hier ook doen. Het is een bosbouwmethode 
die al sinds de Romeinse tijd duurzaam en profijtelijk is gebleken.’

‘U doet me versteld staan, mevrouw Blaustein,’ verzuchtte de voorzitter. Hij 
keek weer op zijn knol. ‘We zijn bijna aan het eind van deze bespreking geko-
men. Zijn er nog prangende vragen?’

Toen er niemand reageerde zei Esther: ‘Ik heb haast, mijne heren. Ik wil het 
ijzer smeden nu het heet is.’

De voorzitter keek zijn collega’’s aan, die via hun lichaamstaal hun instem-
ming betuigden.

‘Wij zullen dit zo spoedig mogelijk aan de trustees voorleggen, mevrouw 
Blaustein. U kunt morgenochtend een transcriptie van deze bespreking ver-
wachten. Na uw fiat nemen wij contact op met de trustees.’

‘Met een positief advies?’
‘Zeker, mevrouw Blaustein,’ antwoordde de nurks met een glimlach. ‘Als ik 

namens mijn collega’s mag spreken, ik ben zeer onder de indruk van uw visie.’
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17  Dieper en dieper

De security man bracht ons met de (waarschijnlijk kogelvrije) Audi naar een 
onopvallend, chique hotel in een zijstraat. Tot mijn verrassing stond Trude 
ons onder het portiek op te wachten. Na bliksemsnel overleg en scannen van 
de omgeving mochten we uitstappen en de lounge binnengaan.

De keuken werd bestierd door een Vlaamse chef, vertrouwde Esther me toe. 
Het diner in een prachtige, cosy eetkamer was dan ook verrukkelijk en erg 
on-Engels. Toen de koffie geserveerd was ging Esther bij me op schoot zitten. 
‘Ik ben zo opgeladen,’ kreunde ze. ‘Eigenlijk wil ik wild met je neuken, maar 
misschien val ik wel in slaap als mijn hoofd het kussen raakt.’

Iets in mij zei dat we er nog niet waren. Het was te makkelijk gegaan.
‘Houd je geladenheid in stand, liefste. Misschien heb je dat straks nog nodig.’
Ze keek me aan. ‘Jij denkt dat we nog een keer moeten opdraven?’
‘Het moet wel. Achter die advocaten staan weer anderen, met de controle 

over het geld. De uitvoerders. Daarachter nog weer anderen, de beslissers. 
Uiteindelijk kom je bij de bestuurders uit.’

‘De elite?’
‘Ik denk het.’
‘Dus we moeten nog drie echelons overtuigen?’
‘Dat denk ik.’
‘Hm. Als alles wat ik over de elite weet en gehoord heb waar is, komen we 

er nooit.’
‘Je hebt kans dat het argument dat je dit voor je zoon wilt, overtuigend ge-

noeg is om jou een deel van het trustvermogen toe te vertrouwen. Waarschijn-
lijk zit een substantieel gedeelte in aandelen olie en kolen. Die zijn, hoe dan 
ook, op hun retour.’

Ze knikte, gleed van mijn schoot af en trok me overeind. 
‘Laten we naar onze kamers gaan. Dan mag je me masseren, want ik word 

gek van die spanning in mijn lijf.’
In haar suite, tussen Trude’s kamer en de mijne, had Trude alles al gecon-

troleerd. 
‘Kleed me uit en doe iets met me,’ fluisterde Esther.
Even later: ‘Nou moet jij je ook uitkleden.’
‘Nee.’ Ik had alleen mijn jasje uitgedaan. ‘Ik wil op alles voorbereid zijn.’
Het bleef bij een korte ontspanningsmassage. Trude sms-te dat er een koe-

rier beneden stond. Het was verbluffend hoe snel Esther weer tiptop aange-
kleed stond.

Trude wachtte ons op en begeleidde ons naar beneden met de lift die alleen 



477

voor deze verdieping was aangelegd. In de lounge stond een jonge vrouw met 
een grote envelop in haar hand. Esther tekende voor ontvangst en liet Trude 
de envelop open maken. Hij kwam van het advocatenkantoor.

‘Een uitnodiging, morgenmiddag in Dublin.’ Ze gaf hem aan mij te lezen. 
‘Wij allebei dus.’

Het was maar één zin en een adres. Deze keer van een accountantskantoor, 
een naam die me niets zei.

Er was een retourenvelop bij en een leeg vel met Esters naam erop geprint. 
Ze krabbelde met de pen die Trude haar aanreikte: OK en haar handtekening. 
De koerierster vertrok met de envelop in haar schoudertas.

‘Dus daar hebben we op zitten wachten,’ mompelde ze tegen me. ‘Kom, we 
gaan weer naar boven en drinken nog wat.’ Ze bestelde bij de gerant een fles 
wijn met toebehoren. We wachtten tot Trude met het beladen blad met ons 
mee kon.

In Esthers suite klonken we met de kostelijke wijn. 
‘Is dit gunstig of ongunstig?’ peinsde ze. ‘Ik ben zo achterdochtig dat ik 

overal spoken zie.’
‘Hm. Deze snelle opeenvolging duidt er mijns inziens op dat alles al is voor-

bereid. Zulke dure jongens krijg je niet zo op stel en sprong te spreken.’
‘Dat zou betekenen dat ze ermee instemmen? Ik bedoel, als ze ertegen zou-

den zijn, hadden we vandaag die advocaten niet eens gezien.’
Die conclusie had al eerder bij me postgevat.
Ze zette haar lege glas met een ferme beweging op het tafeltje, stond op en 

rekte zich wellustig uit. ‘Zo. Papa’s kleine meis gaat nu eindelijk doen waar hij 
haar voor heeft opgeleid: werken met geld. Het is gedaan met het spelen, we 
gaan de zaken serieus aanpakken, Jon! Wil je mijn officiële adviseur worden?’ 
Ze grijnsde olijk naar me. ‘Part-time, anders heeft de krant niks meer aan je.’

Ik lachte terug. De takkeling sloeg eindelijk haar vleugels uit.
‘Nu ga ik in bad, allleen, met mijn tablet.’
‘Dan ga ik op mijn kamer nog wat werken.’
‘Oh, wil je dat hier doen? Ik wil af en toe wat naar je kunnen roepen.’
Op weg naar mijn kamer om mijn laptop te halen, klopte ik aan bij Trude. 

Ze deed onmiddellijk open. Om haar pols zat een schermpje waarop ik in de 
gang te zien was.

‘Trude, ik maak me zorgen om Esthers veiligheid. Het zal niet lang duren of 
haar neef heeft haar spoor weer te pakken. Kan jij dat alleen aan?’

Ze glimlachte. ‘Maakt u zich geen zorgen, mijnheer Fonck. Ik ben de bin-
nenste beschermingsring. Ik heb een contra-spionage opleiding genoten en 
kan het wel aan, zoals u zegt. De buitenramen zijn van kogelvrij glas. Hier lo-
geren vaker gasten die bescherming nodig hebben. Het is een soort safe house 
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voor korte perioden. Er is nog een ring: personeel van het hotel en buiten een 
security team. Verder heb ik begrepen dat het advocatenkantoor eigen mensen 
in de omgeving laat patrouilleren. En de politie is op de hoogte dat mevrouw 
Blaustein een veiligheidsrisico is.’ 

Ik knikte onder de indruk. Trude glimlachte: ‘Gerustgesteld?’
‘Helemaal, Trude. Dank je.’
‘U wordt overigens vanaf uw aankomst in Amsterdam na uw wilde tocht 

vanaf Sydney ook bewaakt.’
Verbaasd: ‘Daar heb ik nooit iets van gemerkt.’
‘Het zijn professionals.’
‘In wiens opdracht?’
‘Wij krijgen onze instructies direct van een security officer van het kantoor 

van de Blaustein Company in Washington. Vermoedelijk is de organisatie die 
haar surveillance doet de opdrachtgever. We worden echter betaald door de 
Blaustein Company.’

‘Waarom mag ik dit nu allemaal weten?’
Ze glimlachte. ‘Om te beseffen hoe belangrijk mevrouw Blaustein is en hoe 

gevaarlijk de situatie is. U bent haar vertrouweling en als zodanig loopt u de-
zelfde veiligheidsrisico’s.’

‘En op het schip?’
‘Daar hebben we de hele bemanning en bevrouwing gerekruteerd en van 

instructies voorzien.’
‘En als het schip wordt aangevallen door piraten?’
‘De schipper heeft instructies om voortdurend en onvoorspelbaar in bewe-

ging te blijven. De atol in de Fiji’s wordt elektronisch bewaakt.’
‘Het lijkt wel een James Bond film,’ mopperde ik.
‘Welke?’
‘Oh, allemaal. Good guys and bad guys. Het is altijd hetzelfde liedje.’
‘Dit is echt, mijnheer Fonck. U zult eraan moeten wennen dat de jacht op 

haar fortuin met alle middelen is geopend. Pas als haar zoon achttien is en 
het fortuin gaat beheren, kan mevrouw Blaustein weer toe met een enkele 
lijfwacht.’

‘Is die neef zo machtig?’
‘Blijkbaar.’
Hoofdschuddend haalde ik mijn laptop op en ging in Esthers suite zitten 

werken. Af en toe kwam er geplons of een kreet uit de badkamer.
Eindelijk kwam het verzoek waar ik op zat te wachten: ‘Kom je bij me in 

bad? Neem de wijn mee.’

Trude vloog met ons mee naar Dublin. De gepantserde Audi van het advo-
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catenkantoor had ons naar het centraal gelegen kleine London City Airport 
gebracht waar Esthers Learjet op ons wachtte.

In Dublin was het geen Audi maar een moderne Bentley die ons naar een 
glazen kantoor bracht in Dublins financiële hart. Op één of andere manier 
verlangde ik ernaar om gewoon door de stad te kunnen lopen en een bus of 
tram te nemen om ergens te komen. Dit gedoe met privé jets, safe houses, 
auto’s met chauffeur en lijfwachten begon me ergens te benauwen. Maar voor-
lopig zat ik nog in het schuitje, in mijn beste pak.

Bovenin het gebouw was een soort penthouse met een lounge, een buffet 
met heerlijke dingen en een kleine conferentiezaal. Vast afluisterbestendig, 
meesmuilde ik.

We maakten onze keus, bestelden bijpassende wijn en namen aan een feeë-
riek gedekte tafel plaats. We waren ruim op tijd voor de lunch, onze afspraak 
stond op 14.00 uur.

Deze keer geen bedaagde heren in een Victoriaanse omgeving, maar scherpe 
jongens in de veertig. We namen plaats in de zaal, de deuren werden gesloten.

‘Mevrouw Blaustein, ik wil graag direct ter zake komen. Ons heeft het voor-
stel bereikt om enige verschuivingen in het vermogen van uw trust door te 
voeren. Met name het verkleinen van belangen in olie en kolen en het vergro-
ten van de portefeuille duurzame energie...’

Esther hief een hand op. ‘Het eerste is juist, het tweede niet helemaal.’
‘U bedoelt?’ Dit waren geen vriendelijke heren, dit waren gehaaide topmen-

sen. Zo’n onderbreking als van Esther zat de man niet lekker.
‘Mijn oogmerk is om ten eerste actief een wereldwijd conglomeraat op te 

zetten voor decentrale opwekking van met name zonnestroom, de productie, 
opslag en retailing van waterstof, één en ander met in eigen fabrieken decen-
traal geproduceerde apparatuur. Bestaande technologie, geen opschaling, be-
perkte R & D.’

‘Begrijp ik het goed dat u dit conglomeraat met eigen kapitaal wilt opzet-
ten?’

‘De basis. Ik verwacht mede-investeerders te kunnen interesseren.’
‘Maar daar heeft u toch geen 20% van het trustvermogen voor nodig?’
‘Jawel, voor de komende tien jaar. Daarna zal het vermogen weer toenemen. 

Een rendementshorizon van tien jaar.’
Hij schudde in ongeloof zijn hoofd. Zijn collega zei niets, het was me niet 

duidelijk hoe hij erin stond. De secretaresse was druk aan het stenograferen. 
Het gesprek werd, zoals gebruikelijk, niet opgenomen. Te grote kans op lek-
ken.

‘Wat is het tweede project, mevrouw Blaustein?’ De tweede man deed einde-
lijk zijn mond open en klonk een stuk beleefder.
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Esther legde haar bomenprojecten uit.
‘Ook een rendementshorizon...’ hierbij keek nummer 1 naar mij, alsof ik dat 

woord had uitgevonden, ‘...van tien jaar, neem ik aan?’
‘Achttien jaar.’
Hij keek verbluft. Ze had hem eindelijk een beetje uit evenwicht.
De tweede man knikte. ‘Het moment dat uw zoon het beheer over het trust-

vermogen krijgt?’
Esther glimlachte. Niet zo stralend als gister, een beetje grimmiger. Hier 

werkte haar charme niet, hier werkte alleen spitsvondigheid.
‘U verwacht hiervan hogere rendementen dan van de portefeuilles olie en 

kolen?’
Esther knikte naar mij.
‘De meeste analisten verwachten dat de koersen zich zullen herstellen als de 

naweeën van deze crisis voorbij zijn. Met name omdat de energietransitie nog 
het speelveld is van tegengestelde belangen in de geïndustrialiseerde regio’s 
van de wereld. Business as usual.’ 

‘Waarom zou dat niet gebeuren?’
‘De kans is levensgroot dat de olieprijzen en kolenprijzen onder een steeds 

grotere druk komen te staan doordat de economische dip nog dieper wordt 
en wel een paar jaar kan doorzeuren. We zitten nu midden in de lockdowns en 
iedereen waarschuwt voor een tweede Covid-19 golf.’

‘Wat zijn uw prognoses dienaangaande?’ vroeg nummer twee.
‘Het beeld dat straks ontstaat is dat steeds meer olie en kolen producerende 

landen zich losmaken van prijsafspraken en hun producten gaan dumpen te-
gen hele lage prijzen. En lang niet altijd in dollars. Wat Rusland al doet.’

De twee heren keken elkaar aan.
‘Hm, wel, als dat gaat gebeuren, mijnheer Fonck, hoe kan mevrouw Blau-

stein op dat strijdtoneel, zal ik het maar noemen, een positie innemen? Als de 
prijzen echt laag blijven, zoals u voorspelt, is er navenant minder rendement 
te verwachten van alternatieven, die meestal duurdere energie leveren.’

‘Esther heeft haar plannen voor regio’s buiten de industriezones gevormd.’
‘Wat bedoelt u daarmee?’
Esther schopte me tegen mijn been en gaf zelf antwoord: ‘Ik wil in dit sta-

dium niet in details treden, maar op de schaal die ik wil gaan opereren zie ik 
duizenden geschikte locaties. Geschikt in de zin van geografisch, demogra-
fisch en politiek.’

‘Hoe is daar rendement te behalen?’ 
‘De markt is er nog vrij, verspreid in kleine afzetgebieden. Dat vereist een 

kleinschalige, decentrale opzet van middelgrote units. Die kunnen als prefab 
turn-key projecten worden neergezet zodat er meteen productie is.’
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‘Waar komt geschoold personeel vandaan?’
‘Zelf opleiden en al betrekken bij de bouw van de prefab productie units.’
‘U heeft wel lef,’ merkte nummer 2 op. Heel onparlementair, maar het was 

gemeend. Esther glimlachte lief naar hem. Zo, die was ingepalmd. Nu num-
mer 1 nog, dat was een hardere noot.

‘Heeft u uitgewerkte projectvoorstellen die we kunnen inzien?’
Esther schudde haar hoofd. ‘Teveel risico dat een ander het onder ogen 

krijgt en me voor is. Ik moet in één keer uitrollen.’
‘U vraagt, samengevat, 2% van het trustvermogen per jaar voor een periode 

van 10 jaar, dat u wilt investeren in projecten die nog geheim zijn?’
‘Correct.’ Esther glimlachte weer.
‘Ik weet niet of wij daar een positief advies over kunnen geven aan de trustees.’
‘Waarom niet?’
‘Er is geen enkele zekerheid.’
‘Is beleggen dan geen gokken?’
‘Mevrouw! Het beheer...’
Esther keek hem bevallig aan en onderbrak hem met een stem waaruit al het 

poezelige was verdwenen: ‘Aandeelhouders verdienen aan hun beleggingen 
doordat ondernemers geld verdienen. Dat ondernemen ga ik nu zelf doen. 
Daarvoor heeft mijn vader mij opgeleid en eigen geld gegeven om mee te 
oefenen.’

De twee accountants keken elkaar onzeker aan. Dat had Esther in ieder ge-
val bereikt. Maar we waren er nog niet.

‘Mevrouw Blaustein, u bent toch bekend met de omvang van het trustver-
mogen? Wij zien niet hoe u 2% daarvan per jaar in nieuwe activiteiten kunt 
steken, afgezien nog van twijfels aan het rendement op termijn. Is 1%  niet een 
voorzichtiger begin van uw industriële ambities?’

‘Dat zou het zeker zijn, ware het niet dat ik de portefeuille opgeschoond 
wil hebben als mijn zoon achttien wordt. Ik heb de beste adviseur die maar 
te bedenken is. Mijnheer Fonck kan patronen zich zien aftekenen lang voor-
dat marktanalisten daar sjoege van hebben. Dan wordt beleggen geen belegen 
zaak, noch gokken, maar een kunst.’

‘U wilt zelf bepalen wat u van de hand doet en waar u de vrijgekomen assets 
in belegt?’

‘Exact. Wij hebben Fingerspitzengefühl wat de markt betreft, mijne heren. 
Dat kunt u volgend jaar zelf controleren als u de jaarcijfers opmaakt.’

‘Dat doen wij niet, mevrouw, dat doet KPMG.’
Geërgerd sloeg ze op de tafel. ‘Natuurlijk krijg ik elk jaar stapels rapporten 

van ze. Maar dat zijn niet de rapporten naar de trustees. Die stelt u op. Draait 
u er alsjeblieft niet zo omheen.’
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Ze speelde hoog spel. Waren wij wel zo goed als ze ons afschilderde? 
‘Mevrouw, mijnheer, wilt u ons een moment verontschuldigen? Wij dienen 

enig overleg te plegen. U kunt hiernaast genieten van een hapje en een drank-
je. We verwachten over drie kwartier weer hier te zijn.’

Esther hield mijn arm vast toen we de zaal uit liepen. 
 ‘In ieder geval denken ze er nu over na,’ zei ik, opgeruimder dan ik me 

voelde. 
‘Toch zetten ze er vaart achter,’ zei Esther zachtjes. Ze nam een slokje wijn, 

trok mijn hoofd in een snelle beweging naar het hare en spoot de wijn voor-
zichtig in mijn mond. Haar mond verkende mijn gezicht verder, tot een oor 
werd bereikt met een bijna onhoorbaar gefluister. ‘We worden uiteraard beke-
ken. Nu, dit zal hen wel even aan het denken zetten.’

De voorzichtige Jonathan schoot door haar fysieke nabijheid en recalcitran-
te gedrag stante pede naar een soort James Bond modus.

‘Hm. Grote vermogens hebben over het algeneem grote pakketten olieaan-
delen. Die zijn behoorlijk gekelderd, de brandstofprijzen getuigen ervan. Dat 
betekent miljarden verlies.’

‘Wij zijn lange termijn investeerders, Jon. Over twee jaar is het oude peil 
weer bereikt en gaat de groei gewoon door.’

‘Wat als dat niet gebeurt?’
‘Waarom zou het niet gebeuren?’
‘Wat als de economie 10% krimpt? Hoeveel minder olie en kolen zijn dat?
‘Je wilt zeggen dat mijn trustees ook bezorgd zijn en daarom welwillend naar 

initiatieven van mij zullen kijken?’
‘Het is wel opvallend hoe snel we bij de adviseurs gevraagd worden en hoe-

veel tijd ze voor jou vrijmaken.’
We dronken en knabbelden nog wat om de tijd te verdrijven en keken uit de 

hoge ramen naar de kantorenwijk van Dublin. In de verte was de zee te zien 
met een wit-blauwe veerboot.

‘Het probleem met dit soort financiële experts is dat ze denken dat ze het 
allemaal weten.’ 

‘Ze kunnen alleen maar zulke absurde honoraria vragen, Jon, omdat ze het 
zo ingewikkeld hebben gemaakt met belastingontwijking en zo dat niemand 
het meer begrijpt, terwijl het wel werkt.’

‘Die opmerkingen van jou over ondernemerschap, waarmee in feite het geld 
verdiend wordt, was een schot in de roos,’ grinnikte ik. ‘Je zag ze onzeker wor-
den, want daar weten ze eigenlijk nauwelijks iets van.’

Nog binnen de drie kwartier kwam nr 1 op ons toe en maakte zijn excuses. 
Ze moesten het gesprek verdagen, er waren andere experts nodig die op dit 
moment niet beschikbaar waren.
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Zo stonden we opeens op straat.
De man met de Bentley had ons naar een hotel in het centrum gebracht en 

liep nu schuin achter ons. Trude was onzichtbaar.
Esther had haar arm door de mijne gestoken en genoot van het windowshop-

pen. Het onverwachte afbreken van de besprekingen was voor ons een signaal 
dat we in ieder geval grote twijfel hadden gezaaid en dat de kans groot was dat 
er een opening geboden zou worden. 

Het was buiig weer en toen er eentje over de binnenstad trok schoten we 
een druk Grand Café in. Op de bovenverdieping waren nog tafeltjes vrij en we 
gingen gauw zitten om andere vluchters voor de regen voor te zijn.

Toen het weer droog was vervolgden we onze zwerftocht, kochten ergens 
paraplu’s en in een kledingzaak kocht Esther een elegant suède jasje, een broek 
en een trui voor me. Ik had maar weinig eigen kleren mee, ervan uitgaande 
dat het een snel op en neer tripje naar Londen zou zijn, niet dat we in Dublin 
zouden blijven hangen. Ze kreeg er plezier in en kocht in een andere winkel 
kleren voor zichzelf en in een warenhuis ondergoed voor mij. Ze trok me mee 
naar een zaak voor damesondergoed en stond erop dat ik met haar in een pas-
kamer verdween om een selectie bh’s, slipjes en strings te keuren. Dat was een 
heel andere dimensie dan hemden en onderbroeken. Het sensuele genot van 
het stoppen van de ultieme vrouwelijke lichaamsrondingen in speciaal daar-
voor uitbundig versierde en soms half doorzichtige frutsels die zoveel moge-
lijk te raden overlieten, was van een andere orde. Nu was goed te zien hoever 
haar zwangerschap was gevorderd: de bh’s moesten een cupmaat groter zijn.

We dineerden in het hotel, dat bekend stond om zijn goede keuken en om 
het de lijfwachten niet te moeilijk te maken. Nog geen bericht van het accoun-
tantskantoor.

Ook de volgende morgen niet. Het regende en we bleven in onze suite. Es-
ther was op haar tablet de wereld aan het afstruinen naar bedrijven en produc-
ten die ze nodig dacht te hebben voor haar plannen, terwijl ik verder schreef 
aan een nieuw artikel.

Tijdens de lunch, die we in een zijzaaltje genoten in bijzijn van Trude aan 
een ander tafeltje, kwam een medewerker van het kantoor ons vertellen dat de 
bespreking tot hun spijt tot nader order verdaagd was. Om een deugdelijk ad-
vies te kunnen opstellen waren andere disciplines nodig en de enige personen 
die competent genoeg geacht werden waren momenteel niet in Ierland.

Esther nam het ogenschijnlijk gelijkmoedig op. Toen we weer alleen waren 
vloekte ze en kneep haar wijnglas stuk. De tafel onder de wijn en bloed. Er 
werd een dokter gehaald die de sneden in haar hand dichtlijmde en verbond. 
Ze was bleek en voelde zich niet goed. Shock, constateerde de arts, gauw in 
bed met een kruik en een pijnstiller.
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Ik wist wat beters en eenmaal in bed warmde ik haar met mijn eigen warm-
te. De flauwte trok voorbij en ze viel in slaap.

Aan het eind van de middag confereerden we in bed.
‘Jon, is dit nu een smoes om me af te schepen, of zijn ze echt op zoek naar 

adviseurs?’
‘Mijn gevoel zegt me dat ze geschrokken zijn van mijn opmerking over de 

mogelijkheid dat de koersen van olie en kolen zich niet herstellen.’
‘Jaaah, wat goed van jou! De mening van een gerenommeerde economisch 

journalist kunnen ze niet zomaar naast zich neer leggen. De trustees kunnen 
hen aansprakelijk stellen deze informatie niet doorgegeven te hebben als de 
koersen laag blijven.’

‘Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Pfoe, een benauwd wereldje, hoor.’
‘Je weet niet half hoe benauwd,’ mompelde ze en ging lepeltje liggen. Dat 

werd rustig vrijen, eigenlijk meer een uitwendige en inwendige massage voor 
haar. 

Het voelde toch als een kater toen de Learjet ons terugvloog naar Londen. Het 
leek aanvankelijk zo goed te gaan, eerst die advocaten en meteen daarna deze 
accountants. Was het nu doodgelopen of zou er nog een vervolg komen?

Esther ging terug naar de States, ik naar Amsterdam. Op het intieme vlieg-
veld London City namen we bedrukt afscheid. Ik kon een vlucht naar Amster-
dam boeken, waar ik tegen de avond aankwam. Met de trein en de bus nam 
het laatste eindje van de reis bijna de meeste tijd. 

Eveline, gebeld vanaf het busstation, stond me bij de halte op te wachten 
in mijn auto. Het was thuiskomen. Vic en Annabel waren er en Emma, het 
werd een echt familie avondje. Ze luisterden geboeid naar mijn verslag van 
de stedentrip. 

Later, toen Emma en ik door de nacht naar het andere huisje wandelden, 
kon ik specifieker zijn. Ze luisterde zwijgend.

‘Ik kan het niet duiden,’ zei ze hoofdschuddend toen we nog een glas dron-
ken. ‘Als jouw indruk juist is, komt er nog een vervolg. Als de trustees er nu al 
niets van willen weten, is het vergeefse moeite geweest.’

‘Wat dan?’
‘Dat vraag je mij?’
‘Je bent de enige die ik momenteel iets vragen kan.’
‘Je vraagt niet eens hoe ik me heb vermaakt de dagen dat je er niet was.’
‘Je hebt gelijk, ik zit teveel in mijn eigen vraagstuk. Heb je het fijn gehad? 

Heb je nog onderzoek kunnen doen?’
‘Ja, nou hoeft het niet meer. Als ik je moet zeggen dat je me vraagt hoe het 

met me gaat is het niet spontaan, dan komt het niet uit je hart.’
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‘Mijn hart... hm.’ Hoe zat dat eigenlijk bij mij? Een plotselinge vlaag van 
vermoeidheid haalde alle fut uit mijn lijf.

‘Wat is er, Jon? Wat gebeurt er?’
‘Terugslag,’ mompelde ik. ‘Adrenaline op.’
Zelfs het ademen kostte moeite.
Emma hielp me opstaan en schuifelde met mij naar de slaapkamer, waar ze 

me hielp met uitkleden en in bed gaan liggen. 
Midden in de nacht kwam ik boven uit wat wel een zware bewusteloosheid 

leek. Hoewel alles aan me als Lood aanvoelde, was mijn blaas vol en was op-
staan uit bed een puur fysieke noodzaak.

In de kamer stond Emma in haar lichtblauwe pyjama met mijn ochtendjas 
te wachten.

‘Je kwam niet meer terug, ik dacht dat je niet meer kon slapen en...’
Ze hielp me in de jas. 
‘Loodzwaar,’ mompelde ik. ‘Was bewusteloos, wil niet meer slapen.’
Ze schikte wat kusssens op de bank zodat ik er comfortabel kon liggen en 

ging thee maken.
Haar zorgen en de thee deden wonderen. De uitputting was door het diep-

tepunt heen, mijn lichaam kon weer wat kracht opbouwen.
‘Was het zo zwaar, Jon? Ik had geen idee...’
‘Eerst niet. Het was meer een uitje. Die advocaten hadden me gevraagd om 

als adviseur bij het gesprek met Esther aanwezig te zijn. Dat was niet moeilijk, 
alle kennis ligt bij mij voor het grijpen.’ 

Ik vertelde van de veiligheidsmaatregelen, het kogelvrije glas, de security.
‘Toen op stel en sprong naar Dublin... Dat was een heel ander kaliber man-

nen, Emma. Accountants die 1500 euro per uur kosten...’
‘1500?!’
‘Zo scherp, zo gehaaid. En die kregen we van hun stuk!’
Ze zei er niets op, ze had het de vorige avond al gehoord.
‘We waren zo zelfverzekerd, Esther en ik, alsof we rug aan rug tegenover de 

rest van de wereld stonden.’
‘Jullie wisten, weten, dat het de juiste koers is, de enige, om de planeet te 

redden.’
‘Precies! Die zekerheid maakte hen onzeker. Er kwam inhoudelijk, qua in-

tenties, veel meer non-verbaal over dan wat woorden konden doen.’
Ze knikte en streelde mijn baardstoppels. 
‘Ga je scheren, je mag even op me liggen. Dan kan ik je opladen.’
Het werkte. 
Ze voelde de spanning in mijn bovenarmen. ‘Laat maar, kom helemaal op 

me liggen, je bent niet te zwaar.’
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Mijn lijf begon te trillen en te schokken. Ging dat altijd zo als een man een 
vrouw droeg of een vrouw een man? Eventjes huilde ik zachtjes.

Er was een deel van mijn lichaam dat zich op geheel eigen wijze gedroeg.
Emma wilde er meer van weten en spoorde me aan van plaats te wisselen. 

Ze liet zich schrijlings over me heen zakken. Mijn armen waren nog steeds 
gevuld met Lood en konden alleen zijdelings haar dijbenen vasthouden.

Zo werd ik weer haar man, na drie nachten met Esther. Want dat had ze 
haarfijn aangevoeld. Het was nodig om in haar mijn mannelijke essentie los 
te laten. Daar waren haar bewegingen op gespitst en na haar orgasme kwam 
het mijne, vloeiend en ontspannen. Nu kwam zij, slap en wel, op mij liggen. 
Het voelde heerlijk, geborgen, en ik trok een spoor van kleine kusjes in haar 
bezwete hals. Dan is het goed om geschoren te zijn.
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18  Water resource management

‘Jon? Bericht uit Dublin. Heb je iets van Esther gehoord?’
‘Nee.’ 
Mireille gaf me een grote envelop met klein gedrukt de naam van het ac-

countantskantoor. ‘Net door een koerier gebracht ter attentie van de directie.’
‘Maar ik ben toch geen lid van de directie?’
‘Ik ook niet,’ grinnikte ze. ‘Toch werd hij aan mij afgegeven.’
‘En ik moet hem open maken?’
‘Alsjeblieft.’ Haar ongekunstelde nieuwsgierigheid bracht me aan het lachen.
In de grote envelop zaten twee kleinere, eentje met mijn naam en eentje 

voor Vandamme. 
‘Die neem ik wel mee. Als Marc terug is zal ik ‘m die geven.’
In mijn envelop zat een uitnodiging voor een bespreking volgende week. 

Er stond niet bij of Esther erbij zou zijn. Wel een niet met name genoemde 
trustee en een hoogleraar aan de Universiteit van Dublin.

Mireille fronste haar wenkbrauwen toen ze de boodschap las.
 ‘Ik denk dat ik die van Marc maar vast open maak.’
‘Wat vreemd,’ mompelde ze en gaf me de brief aan Marc.
Het formele Engels behelsde een verzoek aan de directie van de krant om 

Mr Jonathan Fonck MSc toestemming te verlenen zitting te nemen in een te 
vormen internationale adviesgroep voor economische kwesties. Een bezol-
digde functie, die mogelijk zou kunnen interfereren met mijn werk als jour-
nalist voor de krant.

‘Volgens mij hoef je daar helemaal geen toestemming voor te vragen. Je 
wordt als privé persoon  gevraagd, niet als vertegenwoordiger van de Econo-
mic Review.’

‘Misschien hanteren ze daar heel andere concurrentiebedingen.’
‘Dat zal het zijn.’ Ze keek me opgelucht aan. ‘What about Esther?’
‘Daar hoop ik achter te komen. Ze pakken het wel serieus aan.’
‘Zeg dat wel. Zal ik voor je boeken?’
‘Graag, maar niet vliegen. Trein en ferry.’
Eveline en Emma waren met mijn auto naar de stad, zodat ik me met een 

hinderlijk mondkapje voor door een bijna lege bus naar het dorp liet brengen.
Lodi deed open en hielp de rugzak met boodschappen uitpakken. Hij kwam 

weer een beetje aan; dat holle in zijn gezicht was weg, maar veel vet op de bot-
ten had hij nog niet.

‘Mam en Emma zijn de hele ochtend bezig geweest om mam’s bedrijf op te 
zetten.’
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‘Ja, ze schijnen elkaar wel gevonden te hebben.’
‘Is ze niet wat te jong voor jou?’
Oei, dat was een rechtstreekse vraag die ik liever niet had gehoord.
‘Ze is 25.’
‘Jij bent bijna 53.’
‘Waarom vraag je dat?’
‘Je hoeft niet zo gepikeerd te doen.’ Hij lachte. ‘Meestal betekent zoiets dat 

er doel is getroffen.’
We gingen ervoor zitten, elk met een glas. Dat van mij bevatte witte wijn, dat 

van hem een energetisch drankje van de voedingsdeskundige die we hadden 
ingeschakeld.

‘Lodi, eerlijk gezegd ben ik zelf nauwelijks partij in wat vrouwen met mij 
willen.’

‘Of niet willen. Mam is van je gescheiden.’
‘Dat was ook willen. Alleen betrof het iets wat ik niet kon leveren, toen.’
‘Oké, aangenomen. Wat bedoel je eigenlijk?’
‘Ze komen naar me toe als ze me willen, en verliezen hun aandacht als hun 

focus naar iets anders verschuift.’
‘Of iemand anders?’
‘Nee, dat is het aparte. Er zijn geen andere mannen aan wie ze dit soort 

aandacht geven. Ze trekken wel naar andere vrouwen. Niet seksueel, bedoel 
ik, of misschien is dat er ook wel, maar vooral in het samen zijn, samen doen, 
samen iets neerzetten in de wereld.’

Lodi staarde in zijn glas. ‘Ik weet wat dat is. Vic en ik hadden dat, voordat...’
‘Precies, dat wil ik ermee zeggen. Ik had dat nooit. Niet met Eveline, niet 

met collega’s. Zelfs niet met Anton, dat was intellectuele uitwisseling, maar 
geen “bondje” zoals ik die nu wel heb. Met Anton, met Marc en Mireille van 
de krant, met Esther. Weer, het is weggeweest. Er ontstaat misschien wel zoiets 
tussen Eveline en mij. Jouw ziekte heeft ons wat dat betreft op elkaars spoor 
gezet, als jouw ouders.’

‘En met Emma?’
Eerst mijn glas even vullen.
‘Dat moet de tijd uitwijzen. Op dit moment zijn we er voor elkaar in zwakke 

momenten. Dat zij en Eveline zo goed met elkaar kunnen is een verrassing.’
‘Twee vrouwen. Mam had haar moeder kunnen zijn.’
‘Het is in ieder geval een “bondje”. Op een manier die voor mij maar heel 

langzaam duidelijk wordt.’
Geknerp van banden op de pasgestorte schelpen van de inrit. De elektrische 

auto maakte zelf geen geluid.
‘Ha, daar zijn ze.’ Lodi stond op en liet de twee dames binnen.
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Via de satellietverbinding met de Endeavor kwam er eindelijk contact met 
Esther tot stand. Ze reageerde verbaasd op mijn uitnodiging van het Dubli-
ner accountantskantoor. Ze had alleen bericht van de accountants gehad dat 
ze bezig waren advies in te winnen. Zelf was ze na een korte trip langs een 
aantal bedrijven teruggevlogen naar Hawaii en had daar dezelfde catamaran 
gehuurd om haar naar de Endeavor te brengen. Ze overwoog om er eentje aan 
te schaffen, het was een snelle manier van reizen en dat alleen op windenergie.

‘Ze weten van onze liaison en gaan er vast van uit dat we alles aan elkaar 
vertellen. Niets is toevallig.’

‘Toch wringt er iets. Het lijkt wel of ze een protocol volgen dat zichzelf heeft 
overleefd, dankzij internet.’

‘Hm, dat zou het vreemde aan hun handelswijze kunnen zijn,’ peinsde ik. 
Dat protocol is ongetwijfeld veel ouder.’

‘Jon, ik heb nog een speerpunt gevonden waar we actief kunnen zijn. Ik weet 
alleen nog niet hoe er op termijn enige return on investment uit te krijgen. 
Water.’

‘Hm, ik zal er op gaan zitten broeden...’
‘Je tovert toch konijnen uit je hoed, ik wist niet dat je ook kuikens uitbroedt.’
Ik zag het al voor me, een konijnenhouderij in rijen hoge hoeden en een 

nestje eieren in mijn stoel ingebouwd.
‘Wanneer ben je ontboden?’
Ik vertelde haar de datum.
‘Ik wil je voor die tijd hierover nog spreken, Jon. In den lijve. Waar zullen 

we afspreken?’
‘In Dublin?’
‘Ja, dat lijkt me een duidelijk statement. Zelfde hotel?’
‘Goed, het was er prettig. Dag eerder?’

Nog op de veerboot naar Dublin sms-te Esther dat ze al in het hotel was met 
Trude en een Australische hydroloog met de naam, hoe is het mogelijk, Ja-
mes Cook. In de lounge ontmoetten we elkaar. De begroeting was vanwege de 
derde persoon wat formeler dan anders.

‘Wat bedoelde je met water? Drinkwater, afvalwater, irrigatiewater, grond-
water, zeewater?’ vroeg ik toen we met een drankje en wat te knabbelen in een 
besloten zitje hadden plaats genomen.

‘In wezen allemaal. Ik heb James meegenomen als mijn technische adviseur 
voor bebossingsprojecten met uit zeewater gewonnen irrigatiewater.’

‘In Australië is droogte het grootste probleem van het land aan het worden,’ 
legde de man uit. ‘Door de bosbranden is erg veel bos verwoest. Of het bos 
terugkomt is de vraag, want het grondwater is in veel gebieden dramatisch ge-
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zakt door overmatig oppompen voor bevloeiing. Eucalyptusbomen wortelen 
ontzettend diep, maar jonge bomen en andere soorten kunnen dat grondwa-
ter niet meer bereiken. Waar het vuur voornamelijk door de kruinen joeg, 
hebben bomen het overleefd en lopen hun stammen gelukkig weer uit.’

‘Er zijn al tekenen dat het klimaat nog verder verdroogt doordat de verdam-
ping door de bomen is weggevallen,’ vulde Esther aan.

‘Hm, positieve feedback, dus. Een zichzelf versterkend proces. Dat is moei-
lijk te keren.’

‘Als het nu hard gaat regenen,’ somberde James, ‘erodeert de toplaag weg en 
verdwijnt al het water met de vruchtbare aarde als modderstromen naar zee.’

‘Ik ben op mijn manier aan het zoeken gegaan,’ zei ik, ‘en ik heb kleinschali-
ge initiatieven gevonden om plaatselijk water vast te houden achter duizenden 
kleine dammen in waterlopen. In India, maar ook in Australië.’

James’ gezicht klaarde op. ‘Dat is precies wat mijn plan is. Mag ik even?’
Hij haalde een grote laptop uit zijn tas en klapte hem open.
‘Kijk, hier ziet u een radar gescande reliëfkaart van het stroomgebied van 

een rivier, die het grootste deel van het jaar droog staat. De laatste keer dat het 
er regende was het water al na twee dagen verdwenen.’

Hij wees aan. ‘In het hele stroomgebied is nauwelijks bos over. Er woont 
niemand meer, want er is geen water voor vee of voor landbouw.’

‘James wil dat ik het gebied koop of pacht, zodat we er zonder inmenging 
van derden een proefproject kunnen beginnen.’

‘Niet onverstandig,’ meesmuilde ik. ‘Geen pottenkijkers, geen lastige over-
heid. Wat is het plan?’ Het lag erg voor de hand, zeker na mijn research op 
internet, maar het was goed om de jonge hydroloog zijn ideeën te laten uitleg-
gen.

Hij wees aan op het scherm, waar hij inzoomde op de bovenloop. ‘Al deze 
vroegere beekjes zijn erosiegeulen geworden. Om te beginnen moeten daar 
om de tien meter dammetjes in gemaakt worden om de stroomsnelheid af te 
remmen en water achter te houden. Deze keiendammen worden versterkt met 
stalen staven die in de rots geboord zijn.’

‘Dat lijkt me een hele toer. Hoe krijg je machines die steile hellingen op?’
Hij liet een plaatje zien van een graafmachine met vier poten in plaats van 

wielen of rupsbanden, die als een spin op een steile helling stond. ‘Deze ma-
chine kan klimmen en overal komen. In principe begint hij onderaan met een 
dam, klimt een stukje door de bedding, weer een dam enzovoort.’

Esther en ik wisselden een snelle blik. Dit begon op een geniale inval te 
lijken.

‘Andere, conventionele machines, kunnen in de vlakkere dalen dammen 
maken,’ ging James verder en liet foto’s zien van lage dammen van keien, 
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grind, klei en zand. ‘Niet te hoog, dan zou de waterdruk te groot worden en 
het water dat over de dam heenstroomt zou de dam weg kunnen spoelen. Vlak 
achter elkaar waar het verval groot is en wat verder uiteen als de rivierbeding 
bijna horizontaal is, zoals in het hoofddal.’

‘Ik zie hier dat je ook parallelbeddingen geprojecteerd hebt?’
‘Waar de bedding erg nauw is kunnen hoge stroomsnelheden ontstaan, die 

sterk eroderen. Waar mogelijk maken we nevenbeddingen en dempen de 
diepste geulen een beetje met het uitgegraven materiaal.’

‘Dit kunnen we ook in Marokko doen, Jon, in de wadi’s!’ Esther was er op-
gewonden van.

‘Blijft de vraag van het return on investment.’
‘Dat spreekt toch voor zich?’ zei James verbaasd. ‘Als het watermangement 

project voltooid is, kan er weer land- en bosbouw plaats vinden. Het liefst in 
combinatie: agroforestry, vanwege de felle zon.’

‘Maar wat als de grond eigendom is van anderen?’
‘Tja...’ Hij zag er nu een beetje van zijn stuk gebracht uit.
‘Volgens mij heb je daar een oplossing voor bedacht,’ glimlachte Esther.
Daar had ze, mij kennende, helemaal gelijk in. ‘Er zijn verschillende scena-

rio’s mogelijk. Dit project van James kan in eigen beheer worden uitgevoerd. 
Bruikbaar geworden grond kan verkocht, verhuurd of zelf bebouwd worden. 
In de Central Valley kan water verkocht worden aan de boeren. In Marokko is 
daar allemaal geen geld voor.’

‘Volgens mij heb je een derde scenario.’
‘Coöperaties, zoals bij het herbebossingsproject. De aanvangsinvestering 

om dammen in de wadi’s te leggen kan pas gaan renderen als er water ach-
ter staat. Je kan het water verkopen, maar dan zit je eraan vast. Je kan beter 
de hele ketting van stuwmeren verkopen of verpachten aan coöperaties van 
landbouwers die er van kunnen profiteren en het onderhoud doen. Je leent 
hen ook het geld om het van je te kopen, dan verandert het van een materieel 
actief op je balans dat je af moet schrijven naar een passief, een lening, die 
rente opbrengt en op termijn afgelost gaat worden. Je praat dan wel over een 
rendementshorizon van twintig jaar.’

Waarmee voor het moment alles gezegd leek. Esther wilde naar haar suite en 
wenkte Trude. ‘Kom je zo?’ lispelde ze toen James zijn laptop in zijn tas deed.

Op haar kamers herhaalde ze onze begroeting, maar nu met haar hele lijf.
‘Ik ben vreselijk gespannen,’ bekende ze. ‘Morgen zit je bij die heren plus een 

trustee plus een professor. Wat ga je allemaal zeggen?’
‘Dat hangt van de vragen af. Zal ik dit waterplan noemen?’
‘Zeker, ik ben er helemaal kapot van. Met jouw rendementsplaatjes zou er 

niets zijn om realisatie langer in de weg te staan.’
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Ze aarzelde en keek me aandachtig aan. ‘Weet je, dat ze jou officieel vragen 
en toestemming van de krant hebben gevraagd en dat ze mij niets hiervan 
hebben gezegd, bevalt me niet.’

‘Vermoedelijk hangt dat met het antieke protocol samen. Ze weten toch van 
onze verhouding? Ik wed dat ze nu al op de hoogte zijn dat we hier zitten.’

Ze lachte, maar niet helemaal gemeend. ‘Ook dat zint me niet erg, maar ik 
kan er gebruik van maken.’

Zij ging haar jetlag wegslapen en ik besloot het ervan te nemen. Het was 
zeldzaam mooi weer, voor Ierse begrippen, en wat rondwandelen in de stad 
leek me wel.

Bij het diner spraken we weinig. Ook James had last van een jetlag en ik 
was veel met mijn eigen gedachten bezig na telefoongesprekken met Lodi en 
Emma. 

Ik wilde net naar bed gaan na een artikel afgerond te hebben toen Esther 
aanklopte.

‘Alsjeblieft, masseer me een beetje, ik sta stijf van de stress. Ben al in bad 
geweest, maar het komt terug.’

We volgden de volgorde van de vorige keer. Ze kreeg een huilbui direct na 
haar orgasme. Ook dat ging voorbij. 

Hoe kwam ik toch zo dienend? Zeker, het was zalig om haar lichaam tegen 
het mijne te voelen. Er circuleerde genoeg testosteron in mijn bloed om haar 
een hoogtepunt te laten beleven op mijn strakke speer. Maar zelf klaarkomen 
was geen issue. Het hoefde dan ook niet, het ging om Esthers balans. De mijne 
was goed. Goed, bij mij stond er niet zo immens veel op het spel als voor Es-
ther. Hield ik van haar? Zeker, maar hoe? Niet als partner. Mijn autonomie, 
mijn soevereiniteit zou ik nimmermeer op het spel zetten, hoe gorgeous deze 
vrouw ook was.

Het was een hele ontdekking dat mijn verkregen rijpheid als mens me in 
staat stelde om Esther, en wat dat betreft ook Emma, datgene te geven op die 
momenten dat ze bevestiging nodig hadden; als vrouw en als denkend wezen. 
Was ik nou therapeutisch aan het... Nee, dit heette in het Engels endorsement.

Dat was wat de relatie met haar mij had gebracht. De weg was niet makkelijk 
geweest. Mijn kwetsuren waren diep en niet vergeten, wel vergeven. Komt 
omdat je zo’n stomme vent was, Foncky. Er moest heel wat gebeukt worden 
voordat bij mij de luiken opengingen.

Mijn slaap was diep en het drong pas tot me door dat het niet mijn eigen bed 
was toen Esther tegen me aanrolde. Het werd wat zweterig, zodat het me beter 
leek om naar mijn eigen kamer te gaan.

We ontbeten vroeg. Esther en James zouden, gereden door Trude, naar de 
Wicklow Mountains gaan om daar een bestaand waterreguleringsproject te 
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bekijken. Mijn afspraak was pas na de lunch.
Om half twee stond de bekende Bentley voor het hotel. Aan mijn verschij-

ning mankeerde niets. Op één of andere manier mankeerde er wel wat anders: 
het leek wel of ik het niet serieus nam. Een gevaarlijke toestand als je de strijd 
in gaat.

In het penthouse was een “informeel” voorstellingsrondje bij het buffet ge-
organiseerd onder het genot van een drankje en een hapje. En dat na de lunch, 
wat bij de Ieren en Engelsen niet veel voorstelde overigens.

De trustee was een non-descripte man tussen de zeventig en tachtig. Zoiets 
als de presidenten van de VS. Zijn kaartje vermelde slechts dat hij, net als ik, 
een MSc in Economics als titel kon voeren.

De hoogleraar was van een ander kaliber. Begin veertig, bijna gewelddadig 
aanwezig. Een enorm ego. 

Klokslag twee uur werd de conferentiezaal geopend en namen we plaats 
achter onze naamplaatjes. Het was een ovalen tafel en de drie adviseurs zaten 
tegenover de accountants en de secretarissen. Maar voor mijn gevoel zat ik 
alleen tegenover vijf anderen.

Accountant nummer 1 vatte samen dat we hier zaten vanwege het verzoek 
van mevrouw Blaustein om over een groter deel van het trustvermogen te 
kunnen beschikken, opdat zij de beleggingsportefeuille toekomstbestendig 
kon maken ten behoeve van haar nog ongeboren zoon.

Toen er geen vervolg op leek te komen vulde ik aan dat Esther wilde investe-
ren in duurzame ondernemingen van haarzelf met een lange rendementshori-
zon. Enerzijds om de planeet te redden, anderzijds om de rentabiliteit van het 
vermogen hoog te houden in een tijdspanne waarin beleggingen in fossiele 
brandstoffen in waarde zouden kunnen dalen.

Daarmee had ik de toon gezet en niet de accountant.
‘De concrete vraag voor vandaag is,’ nam nr 1 het woord weer over – hij had 

nog met geen oog geknipperd bij mijn interruptie – ‘of wij mevrouw Blaustein 
in staat achten om jaarlijks 2% van het trustvermogen andere bestemmingen 
te geven die minstens even goed renderen als de huidige.’

De hoogleraar zat al die tijd ongeduldig met de samenvatting van het vorige 
gesprek te schuiven. ‘Het is me niet duidelijk waar we over praten. Hoeveel is 
2%?’ Hij woof met het papier. ‘Dat staat hier niet vermeld.’

De accountants keken naar de trustee, die langzaam zijn hoofd schudde.
‘Daar kunnen wij helaas geen mededelingen over doen.’
‘Dan wordt het moeilijk om inzicht in het vraagstuk te krijgen.’
De trustee zei op zalvende toon: ‘Wij kunnen u een indicatie geven. Wij 

overwegen om mevrouw Blaustein per maand de beschikking te geven over 
één miljard dollar.’
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‘Kijk, daar hebben we wat aan,’ mopperde de hoogleraar. ‘Maar dat is hele-
maal niet zoveel. Waar zit hem dan de kneep?’

‘De projecten.’
‘Ik lees hier energietransitie naar zonnestroom en opslag cq gebruik van wa-

terstof. Dat is toch niet nieuw? Als zij als ondernemer brood ziet in dergelijke 
projecten, staat ze daar niet alleen in.’

‘Daar zijn we ook van overtuigd.’
‘En bosbouw voor klimaatverandering staat hoog op de agenda van de EU 

en de UN. Zelfs China doet eraan. Zij koppelt dat aan de productie van hoog-
waardig timmerhout. Dat is ook niet nieuw. Duurzaam en lange termijn.’

De sfeer werd wat ongemakkelijk. Ik begon sympathie voor deze man te 
voelen. Hij zei de dingen recht voor de raap.

‘Misschien ben ik wat kort door de bocht, heren, maar gezien de lange ter-
mijn en de enorme markt zou een goede organisatie makkelijk het dubbele 
of driedubbele per maand rendabel kunnen investeren in dit soort projecten.’

‘Daar snijdt u het probleem aan: mevrouw Blaustein heeft nog helemaal 
geen organisatie.’

Dat was niet helemaal juist, maar dat hoefden ze niet te weten.
‘Zij wil de lokale, werkloze bevolking opleiden en uiteindelijk het beheer 

geven over de lokale projecten. Heel wijs, in mijn ogen. In veel landen zijn 
buitenlandse ondernemers verplicht een joint-venture aan te gaan met lokale 
ondernemers of de politieke elite zelf. De arbeidskrachten zijn overvloedig en 
goedkoop.’

‘Onze bedenkingen betreffen de onzekerheid of goed geïnitieerde projecten 
ook op den duur goed georganiseerd en doelmatig blijven.’

‘In veel landen zijn “adviseurschappen” voor lokale politici een normale 
kostenpost voor bedrijven. Zo koopt de ondernemer zekerheid.’

Deze man was goud waard! Hij verwoordde precies wat uit mijn mond , de 
mond van een journalist, discutabel zou zijn.

‘In wezen twijfelt u aan het ondernemerschap van Esther,’ bracht ik bedaard 
in.

‘Mevrouw Blaustein heeft wat dat betreft geen record, mijnheer Fonck,’ zei 
nr 2 wat zuur. ‘Haar investering in de Social Bank of Development is ons in-
ziens meer ingegeven uit sentimentele dan uit zakelijke motieven.’

Dat was een harde veroordeling. Er werd nu op tafel gelegd waar het verzet 
van deze accountants zijn grondslag had.

‘Me dunkt, als de Wereldbank zoiets entameert, mag dat toch wel enig ver-
trouwen wekken.’

‘Het is allemaal particulier kapitaal, mijnheer Fonck.’
‘Een sterk punt. Esther heeft met haar fundraising het kapitaal weten te ver-
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veelvoudigen. Dat duidt op vertrouwen aan de kant van particuliere vermo-
genbezitters.’

‘Maar het zegt niets over haar vermeende capaciteiten als ondernemer.’
De hoogleraar brak ongeduldig in: ‘Een goede ondernemer ziet opportu-

nities en verzamelt kapitaal, resources en human resources om zich heen. Dat 
geheel noemen we een onderneming. Bedrijven worden geleid door het ma-
nagement, niet door investeerders. Een goede ondernemer trekt goede mana-
gers aan.’

Het bleef even stil na deze onverholen reprimande.
‘De heer Blaustein heeft zijn dochter zo opgevoed,’ zei de trustee met een 

glimlach. ‘Hij was een uitmuntende ondernemer die zijn vermogen aanzien-
lijk heeft weten te vergroten.’

Eigenlijk verbaasde dit gesprek me wel. De accountants hadden twee advi-
seurs uitgenodigd en een trustee. Die nu alledrie een front vormden tegen de 
behoudende opstelling van de rekenmeesters. Of was dit allemaal doorgesto-
ken kaart? Oppassen voor addertjes onder het gras! Waar het uiteindelijk om 
ging was macht. Esther dreigde uit de greep van deze (en misschien andere) 
accountants los te breken. De trustee had de vertederde blik van een grootva-
der gehad toen hij het over Esther had. Misschien had hij haar van kind tot 
jonge vrouw zien opgroeien. Het zou me niet verwonderen. En de hoogleraar 
had het niet zo op accountants begrepen. Zeker niet als ze op de stoel van 
de ondernemer wilden gaan zitten of in ieder geval dachten dat ze het beter 
wisten.

‘Behalve dan zijn investeringen in Panam. Daar heeft de heer Blaustein zich 
behoorlijk aan vertild.’

‘Dat was doorgestoken kaart,’ zei de hoogleraar kortaf. ‘Panam moest ver-
deeld worden.’

‘Als het u interesseert,’ begon ik quasi achteloos, ‘er is nog een categorie lan-
ge termijn investeringen waar Esther geld in wil steken. Water.’

Het was even stil en alle ogen waren op mij gericht.
‘Niet veel mensen weten dat verdroging een veel grotere bedreiging is dan 

de hoeveelheden CO2 die de mens in de atmosfeer spuit. Uiteindelijk gaan 
planten daar meer van groeien, reden waarom bomen zo’n goede investering 
zijn. Niet alleen vanwege het hout: Esther kan CO2 rechten verkopen aan ge-
bruikers van fossiele brandstoffen.’

De hoogleraar knikte bedachtzaam.
Ik legde omstandig uit hoe de thermostaat van de Aarde werkt op  opstij-

gend vocht, dat wolken vormt.
‘Als de aarde verdroogt, geen opstijgend vocht en geen wolken.’
‘Wil mevrouw Blaustein investeren in water?!’ De accountants begrepen er 
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niets van. Hun gezichten stonden gesloten.
Een goede voorzet om het plan van de Australische hydroloog uit de doeken 

te doen, waarbij mijn verdienmodellen tevens over tafel gingen.
De trustee knikte en bracht met zijn zachte stem in: ‘De trust bezit veel grond 

in de Central Valley in Californië. Daar is water een probleem en goud waard. 
Het is de meest productieve streek voor met name tuinbouw, wijn, fruit en 
gewassen die veel opbrengen. Investeren in water zal daar zeker renderend 
zijn, zelfs op korte termijn.’

‘Marokko biedt ook perspectieven,’ meende de hoogleraar. ‘Er wordt veel 
fruit voor de Europese markt gekweekt. Verhoging van de grondwaterstand 
door suppletie vanuit stuwmeren is daar dringend nodig. In combinatie met 
haar bebossingsproject en zeewaterverdampers kunnen daar grootse dingen 
tot stand gebracht worden. Te meer omdat...hier staat het... ze goed bekend is 
met de koning. Een waardevolle asset, mijne heren. Protectie door de hoogste 
regionen.’

‘Zijn dat investeringen die ook op termijn rente en aflossing, dividend dan 
wel boekwaardevermeerdering opleveren?’

‘Zeker als je activa, waar je op moet afschrijven, aan de ander kant van de 
balans krijgt in de vorm van leningen aan coöperaties die de activa van je ko-
pen. Een gouden vondst.’

Dat was een compliment aan mijn adres.
‘Zonder begrotingen en prognoses blijven het schimmige plannen,’ meende 

nr 1. 
‘Handel kan je niet begroten. Dat is onderhandelen tot koper en verkoper 

het eens zijn over de prijs.’
‘Ik heb voldoende gehoord.’ De trustee glimlachte naar de heren aan de 

overkant. ‘Als ik terug ben in de States zal ik de andere trustees informeren 
en ze overhalen in te stemmen met mijn voorstel om mevrouw Blaustein per 
maand 2 miljard dollar ruimte te geven.’

‘Twee?’
Hij knikte minzaam. ‘Als je een ondernemer te krap financiert, lukt het 

meestal niet. In het begin zijn er altijd onverwachte kostenposten.’
Dus geen 2% per jaar, hoeveel dat ook mocht zijn, maar 2 miljard per maand. 

Om te beginnen.
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19  Werk is liefde in uitvoering

De Blaustein Company in Washington, een eerbiedwaardige low profile firma 
gevestigd in een deftig gebouw uit het midden van de 19e eeuw, was feitelijk 
niet meer dan een administratiekantoor. Vanwege het betrouwbare en vrijwel 
onnaspeurbare netwerk maakte Esther het kantoor tot de hub van de finan-
ciële informatie van en naar het netwerk van ondernemingen dat ze uit de 
grond stampte.

Indachtig het gedachtegoed van de Britse econoom Ernst Friedrich Schu-
macher (auteur van Small is beautiful dat in 1973 verscheen) was Esther vanaf 
de Endeavor begonnen een conglomeraat van autonome ondernemingen met 
een sterke lokale binding op te zetten. In veel landen rond de tropen kon ze 
putten uit een reservoir van goed opgeleide “jonge honden” die geen werk 
hadden dat bij hun opleiding paste. En die geen moeite hadden met de voer-
taal Engels.

Ze was ook zo slim om plaatselijke juristen, accountants en entrepreneurs 
te betrekken, zodat de nieuwe ondernemingen een stevige basis kregen in de 
lokale politieke constellaties. 

Er was een “mobiele brigade” aan het ontstaan die het uitvoerende werk 
opknapte, mensen recruteerde en projecten voorbereidde. Waar nodig werd 
er gevlogen, waar mogelijk gezeild met de supersnelle catamarans die met hun 
Franse eigenaren als schipper werden gehuurd. Er waren nog geen elektrische 
vliegtuigen met een bereik dat er over zee gevlogen kon worden, al vorderde 
het vliegbootproject.

De ingenieurs, coördinatoren en bedrijfskundigen die de mobiele brigade 
vormden, betrok Esther van allerlei milieuorganisaties, van het Schumacher 
College in Devon – waar ze studenten naartoe stuurde met een beurs – en 
van universiteiten over de hele wereld. Het onzichtbare netwerk waarvan de 
Blaustein Company het knooppunt was, bewees zijn dienst door het aanleve-
ren van mensen met de juiste kennis en drive. 

Het bleek dat ze dit al lang geleden was begonnen voor te bereiden, in de voet-
stappen van haar vader. Ze was dus inderdaad “Papa’s kleine meis”. Ik moest mijn 
vooroordeel jegens haar vader drastisch herzien. De man had een geheime agenda 
gehad en was waarschijnlijk daarom om het leven gebracht. Mijn bewondering 
voor Esthers strategisch inzicht nam navenant toe.

Mijn artikelen in de Economic Review kregen een andere signatuur: minder 
analyse en meer verslaglegging. Ze werden voor het eerst in het bestaan van 
de krant voorzien van foto’s. Van de projecten waar die op gang begonnen te 
komen, van desolate verdroogde landschappen waar een eerste begin werd 
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gemaakt met de aanleg van waterreservoirs. Voor als het een keertje ging re-
genen.

Het financiële management werd door Esther zelf gedaan. Haar staf, onder 
leiding van Margarite, bestond uit thuis werkende bedrijfskundigen, meest 
vrouwen, verspreid over de hele wereld. De communicatie ging gewoon via 
internet. Het maakte niet uit of er eventueel berichten gehackt werden, het 
totaalbeeld was alleen op de Endeavor bekend. Codes voor nieuwe e-mail-
adressen en wachtwoorden zaten versleuteld verborgen in de berichten.

Bij één van de Fiji eilanden werd een experimentele drijvende zonnecentra-
le annex zoetwaterfabriek aangelegd door een kleine producent waar Esther 
een meerderheidsbelang in had genomen. Er werd intussen gewerkt aan een 
lokale fabriek voor drijvende zonnepanelen. De fotovoltaïsche cellen kwamen 
– nog – uit China, die ze vanwege de crisis tegen dumpprijzen aanbood.

Eindelijk ging ook de behoudende Fiji regering overstag en gaf toestemming 
om in de baai een drijvende zonnecentrale aan te leggen om de hoofdstad 
Suva van energie te voorzien. Het feit dat de lokale producent aandeelhou-
ders en adviseurs vanuit de plaatselijke elite had aangetrokken was daar niet 
vreemd aan. De centrale zou onderhouden en beschermd worden door daar-
toe opgeleide vissers. Enkele grotere kotters werden voorzien van hydrauli-
sche hijswerktuigen waarmee de drijvende units in opgeklapte vorm geborgen 
konden worden als er een zeldzame zware storm dreigde.

Deze organisatiestructuur werd in alle kustgebieden gekopieerd. Het bleek 
dat de drijvers ingericht konden worden voor de kweek van eetbare wiersoor-
ten. Dit bevorderde tevens de visstand, zodat het dagelijks een gekrioel werd 
van oogstende en vissende vissers. Maar dat was later.

In Frankrijk werd een grote zeilende vrachtcatamaran op stapel gezet op 
dezelfde werf waar ze een bijna afgebouwde passagierscatamaran van de oor-
spronkelijke opdrachtgever had overgenomen. Esther voorzag exportmoge-
lijkheden van plaatselijke producten naar grote bevolkingscentra, afstanden 
die een zeilende catamaran in enkele uren of hooguit een nacht varen kon 
overbruggen.

Via een beeldverbinding waren we op de Endeavor getuige van de eerste 
proefvlucht van de elektrische vliegboot. Er zouden er nog vele moeten volgen 
voor een certificaat van vliegwaardigheid was verkregen, maar het ding was 
er en voldeed. Het uitvouwen van de vleugels als de boot op zijn ski’s uit het 
water was gerezen zag er magisch uit, bijna als science fiction.

De fractale opzet van Onderzoek & Ontwikkeling en kleinschalige produc-
tie bewees nog enkele keren zijn nut toen een reeks branden in bedrijven van 
het conglomeraat duidelijk maakte dat Esther nog steeds werd dwarsgezeten. 
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Hoewel ik het liefst op de Endeavor zou blijven, was ik veel in Nederland. 
Lodi knapte langzaam op, Eveline’s kledinglijn begon te lopen, ze was al met 
de productie van winterkleding begonnen en op de krant werd het steeds in-
ternationaler. 

Wat erg tegenviel in Nederland, vergeleken met de ongelooflijke cocreatie 
rond Esther, was de lauwheid van de mensen en hun slaafse gehoorzaam-
heid aan de angst. Wat de landelijke dagbladen mij aan nieuws voorschotel-
den – een dagelijkse digitale savourering, in Nederland gelukkig ook in papier 
mogelijk –  verbijsterde me. Welke krant ook, ze verkondigden allemaal het 
officiële standpunt en toonden de aantallen nieuwe besmettingen en doden. 
Met ergens in de tekst de aantallen genezen mensen. 

Om Marc en Mireille en mijn familie niet tegen de haren in te strijken zei ik er 
weinig over. Zij moesten zich in dit duffe landje staande zien te houden.

Na een wandeling met Lodi en Vic langs het strand kwamen de verhalen 
los. Het bleek dat mijn ex-vrouw en twee zonen beslist geen duffe gehoorzame 
burgers waren. Hun kritiek op het regeringsbeleid en de gedwongen sociale 
isolatie was niet mals. Ze hadden elk zo hun eigen bronnen. Eveline had door 
haar contacten met vrouwen over de halve wereld een bredere kijk gekregen, 
Lodi was in zichzelf en op internet aan het zoeken en Vic merkte bij zijn werk 
op de Britse ambassade dat er voor mensen die met geld werkten hele andere 
regels golden dan voor de gewone mens.

Er broeide dus heel wat meer onder de oppervlakkige gehoorzaamheid van 
de burgers dan ik had vermoed.
‘Is het Schumacher College niet iets voor jullie? Esther haalt er veel van haar 
coördinatoren vandaan.’

‘Nooit van gehoord,’ zei Lodi meteen. ‘Jij?’
Vic schudde zijn hoofd. ‘Wat kunnen we daar doen? Waar is het trouwens?’
‘In Dartington, op een landgoed bij Totnes in Devon, Zuid-Engeland. Je 

kunt er Masters doen in sustainable economics, wacht...’
Mijn laptop, altijd bij de hand en hier aan een ethernetkabel, bood soulaas. 

‘Hier, “Building a new economy with head, heart and hands”, en hier: “...based 
around collaborative, systems thinking and problem solving that recognises that 
the creation of regenerative economies is as much about an inner journey of 
values and consciousness as the outer journey of systemic and institutional re-
form.” Dat is precies wat het conglomeraat van Esther in praktijk brengt.’

‘Kunnen we dan ook voor haar gaan werken?’ Er klonk een verlangen in 
Vic’s stem door.

‘Vast wel. De projecten zullen de komende jaren als paddenstoelen uit de 
grond verrijzen.’

De jongens keken elkaar aan, lachten en kletsten hun handen tegen elkaar 
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in een high-five.
‘Waarom gebeurt dit allemaal?’ vroeg Eveline.  ‘Ik begrijp het niet goed.’
‘Voor zover ik kan overzien, wordt deze crisis door diametraal tegenover 

elkaar staande bewegingen aangegrepen om de wereld te veranderen.’
‘Je bedoelt tyrannie versus compassie?’ Vic lachte verontschuldigend. ‘Ik 

lees wel eens wat.’
‘Je bedoelt De meeste mensen deugen van Rutger Bregman?’ vroeg Lodi.
‘Precies. Hoe weet je dat?’
‘Dat ben ik ook aan het lezen, wat apart. Mam gaf het me.’
‘Probeer op YouTube lezingen van Mariana Mazzucato te vinden. Ze is een 

topeconome en weet de dingen inspirerend te brengen. Ze was voor mij een 
eyeopener toen de krant het neoliberale gedachtegoed liet voor wat het was en 
ik verder kon kijken dan de blik van de aandeelhouders.’

‘Snap ik niet.’
‘Je weet niet half in wat voor keurslijf ik ingepakt was, Lodi. Eerst was er 

de neergang. Verlies van abonnees, advertentieinkomsten die dramatisch te-
rugliepen, de twee belangrijkste journalisten vertrokken. Toen: of een faillis-
sement, of een overname zonder voorwaarden. Een hedge fund sprong erin, 
verkocht het gebouw en pakte alle schulden in een sterfhuis BV. We werden 
allemaal ontslagen – we zaten in die sterfhuis BV. De mensen die de nieuwe 
directeur wilde hebben kregen een 0-uren contract. We...’

‘Mocht dat allemaal?’
‘Het was slikken of stikken.’
‘Goh, Jonathan, daar heb je me nooit iets van verteld!’ 
‘Op het moment zelf viel er weinig te vertellen, Eveline. We werden met 

peptalk optimistisch gehouden, zodat we aan het werk bleven. Het gebeurde 
allemaal achter de schermen. De krant moest blijven uitkomen, elke dag weer. 
Dit heb ik achteraf pas kunnen reconstrueren.’

‘En dat keurslijf? Ik begrijp er nog steeds weinig van.’
‘Lodi, weet je wel wat de hypotheken op het huis in Amstelveen en dit huis 

per maand kosten? En de vaste lasten? En het huishouden? En jullie zelf? Dat 
was voordat jullie zelf gingen verdienen.’

‘Je had toch geld geërfd van je pa?’
‘Daarmee hebben we 60% van dit huis kunnen bekostigen en de verbou-

wing. De rest is geleend. Voor het nieuwe rieten dak drie jaar geleden hebben 
we opnieuw geleend.’

Lodi keek Vic aan. ‘Hebben we iets over het hoofd gezien in onze educatie?’
‘Misschien,’ zei Vic. ‘Intuïtief wisten we dat eigendom met geleend geld je 

tot slaaf maakt.’
‘Dat is een beetje kort door de bocht, Vic. Het gaf ons ook een hoop vrijheid. 
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We hebben hier in dit zomerhuis heel veel plezier beleefd.’
De broers keken elkaar aan en grinnikten besmuikt.
‘De sporen van jullie feestjes waren slecht gewist, boys.’
Voordat ik verder uit de school ging klappen waar hun moeder bij was, 

vroeg Lodi snel: ‘Nou weten we nog niks van dat keurslijf. Wat is dat toch, al 
die woorden er omheen en maar niet tot de kern van de vraag komen?’

‘Beroepsdeformatie. Goed. Onder de oude eigenaars was de krant een beetje 
vis noch vlees geworden. Middelmaat. Er was een neoliberale trend te bespeu-
ren, maar de oude hap ging daar niet in mee. Er ontstond een splijting in de 
redactie, grote ruzies soms. Redactievergaderingen werden soms schreeuw-
partijen, de kwaliteit ging hard achteruit. In die contekst was ik aan het redden 
wat er te redden viel. Ik was het niet eens met de oude hap, maar het neolibe-
ralisme verafschuwde ik. Ik zocht nieuwe trends in de samenleving, vond die 
vaak, maar kon er niet over schrijven.’

‘Zo is het wel even genoeg,’ vond Eveline. ‘Jongens, gaan jullie wat bij de 
Chinees halen. Jon en ik gaan even langs het strand wandelen.’

‘Even nog, Eef, het antwoord is nog niet compleet. Lodi, Vic, ik heb de laat-
ste jaren bij de krant niet kunnen doen wat ik noodzakelijk vond, niet kunnen 
schrijven over wat ik belangrijk vond. Daags voor ik uitgezonden werd naar 
het bankierscongres in Basel werd ik ontslagen.’

‘Ontslagen? Dat heb je ons nooit verteld!’
‘Dat was niet nodig, de volgende dag kreeg ik de opdracht om naar Basel te 

gaan.’
‘Kom, we gaan wandelen.’
Op het strand was Eveline zwijgzamer dan ik had verwacht.
‘Is Emma niet wat te jong voor jou?’ was het eerste wat ze zei. 
‘Het is me eerder gevraagd, door Lodi. Eigenlijk vinden Emma en ik dat 

ook. Maar de aantrekkingskracht is zo groot.’
‘Dat heeft ze me precies zo gezegd. We hebben het heel gezellig gehad toen 

je weg was.’
Na een tijdje: ‘Eigenlijk ken ik je nauwelijks. Hoe was het de eerste tien jaar 

van ons huwelijk? Was dat wel echt? Is het nu wel echt? Het brengt me in de 
war.’

‘Wat?’
‘Te zien hoe je nu bent.’
‘Wat zie je?’
‘Dat je groot bent.’
Dat was onverwacht.
‘Waarin?’
‘Alles. Je bent een beroemde journalist, je werkt mee aan projecten die de 
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Aarde moeten redden, je bent iets bij die nieuwe bank, je bent een vader voor 
de jongens...’ Er liepen tranen over haar wangen. ‘Waarom kon je niet zo zijn 
toen we nog getrouwd waren?’ bracht ze gesmoord uit.

‘Heb je spijt van de scheiding?’ Dat was recht voor de raap.
Ze schudde haar hoofd. ‘Nee, we waren teveel uit elkaar gegroeid. Nee, ik 

vind het alleen rot dat we toen zo weinig van elkaar begrepen. Jouw leven en 
het mijne hadden niets meer gemeen. Zelfs de jongens gingen hun eigen gang.’

‘Het was geen makkelijke tijd. Hoewel ik wel de indruk had dat je met je 
ontwerpen aan het doorbreken was.’

‘Misschien. Maar het was totaal vreemd voor jou. We deden niets meer sa-
men.’

‘Nu wel.’
Ze haakte haar arm in de mijne. ‘Ik hoef je echt niet terug als echtgenoot, 

Jon, maar ik ben heel blij dat je me helpt en er bent voor de jongens.’
‘Heb ik het goed dat je nu meer naar vrouwen trekt?’
Ze zuchtte. ‘Dat is zo’n andere wereld dan als er een man in het spel is. Vergis 

je niet, de meeste vrouwen waar ik mee omga hebben een man.’
‘Laten we teruggaan, de jongens zullen er wel zijn met hun chinees.’
Lang niet alles was gezegd. Er was meer begrip voor elkaar, en het besef dat 

we verschillende paden bewandelden die soms even parallel liepen.
Vlak voordat we terug waren omhelsde Eveline me plotseling en gaf me een 

kus. ‘Ik ben blij dat we elkaar niet kwijt zijn, Jon,’ zei ze schor. ‘Door jou voel ik 
me opgenomen in het grote avontuur om een andere wereld te maken, eentje 
van samenwerken in plaats van elkaar vliegen af te vangen.’

Emma en ik troffen elkaar weer bij Anton en Alex in San Francisco. Dankzij 
mijn status als lid van de Raad van Advies van de SBD kon ik min of meer 
vrij over de wereld reizen, mits er een uitnodiging voor een bespreking lag. 
De SBD had drie strategische kantoren rond de Pacific, waarvan de andere 
twee in Sydney en Tokio opgetuigd werden. Aan de rand van, maar niet in 
de werkgebieden. Het was één van mijn taken om het nieuwe management 
stoomcursussen te geven in regenerative economics, om de term van het Schu-
macher College te gebruiken. Hoewel ik liever zo min mogelijk vloog, waren 
de afstanden te groot om per zeilschip af te leggen.

‘Anton heeft me een nieuw onderwerp voor mijn dissertatie gegeven, een 
theoretisch onderzoek naar economische groei door sociale stadsvernieu-
wing,’ was het eerste wat ze zei na een begroetingskus die veel beloofde.

Anton stond grijnzend in de keuken ons diner klaar te maken. 
‘Dan heeft ze wat te doen, de pup.’
Ze bloosde onder haar zonbruine kleurtje. ‘Nou ja, ik ben soms zo blij dat 
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ik ga dansen...’
‘En springen,’ voegde Alex eraan toe terwijl hij ons van een glas wijn voor-

zag.
‘Wat fijn dat je hier bent, proost.’
‘Ja.’ Alex keek met een diepe genegenheid naar Anton. ‘Ik was teveel onder-

weg. Ik heb de leiding over het tv project aan een stel jonge honden overgedra-
gen. Ik ben toch meer een scenarioschrijver dan een CEO.’

‘Vertel over je decentrale opzet,’ riep Anton boven het gekletter in de keuken 
uit.

‘Er zijn overal kleine filmcoöperaties aan het ontstaan naar ons voorbeeld. 
Die volgen niet alleen de projecten van Esther, maar ook die van de SBD en 
initiatieven die daarnaast ontstaan. De hele wereld, met name de tropische 
gordel, is bezig te verduurzamen. Ze zenden alles meteen lokaal uit, soms zelfs 
live, en sturen hun compilaties naar elkaar rond in een netwerk.’

‘Vertel over de tegenwerking,’ zei Anton en nam een glas van Alex aan. ‘Het 
staat in de oven, ik heb even vrij.’

‘De toegang tot de grote media in de States, Europa, Rusland en China wordt 
geblokkeerd. Onze documentaires worden geboycot.’

‘Dat is ernstig.’
‘Niet zo, er is een ondergronds netwerk aan het groeien,’ merkte Emma op. 

Ze had mijn arm strak om haar middel getrokken. ‘Ze verspreiden de docu’s 
nu fysiek met usb sticks. Zelfs via de sites waarmee je grote bestanden kunt 
versturen komen ze niet altijd aan zodra je meer adressen intikt.’

‘Dat vind ik wel ernstig. Zo blijft het grote publiek onkundig van de ver-
nieuwingen.’

‘Dat duurt niet zo lang meer, Jon,’ zei Anton bedaard. ‘Er is ook bij het 
grote publiek een groeiende onvrede te bespeuren over het in standhouden 
van strenge lockdowns en het manipuleren van de pers. Mensen beginnen het 
door te krijgen. Wat ze zien op tv en lezen in de krant komt niet meer overeen 
met wat ze in hun directe omgeving beleven.’

‘Hoe weet je dat?’ was Emma’s onmiddellijke reactie.
‘Er zijn meer studenten van mij die niet verder kunnen met hun onderzoek 

omdat veldwerk bijna onmogelijk is. We hebben allerlei alternatieve, meer 
theoretische onderzoekslijnen bedacht zodat ze op schema blijven.’

‘Dat is spannend! Je doet onderzoek naar veranderingsprocessen die zich 
nog nauwelijks lijken af te tekenen.’

‘Precies, Jon. Deze crisis is een goudmijn voor degenen die geïnteresseerd 
zijn in verandering.’

‘Hoe komen je studenten dan aan hun gegevens?’
‘Net als jij, Emma. Signalen uit de zijlijnen. Soms een berichtje in een krant, 
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soms uitspraken op tv. Maar het meeste komt van YouTube en bepaalde sites.’
‘Dan moet je wel snel zijn. Soms is een video of bericht al binnen een dag 

verwijderd.’
‘Ja, Jon, dissidenten worden niet getolereerd. De mensen zouden zich achter 

de oren kunnen gaan krabben als ze alle blijdschap en stralende ogen zouden 
zien die mijn ploegen filmen. Overal!’

‘Dat hoort bij de permanence,’ zei Anton bedaard. ‘Zullen we gaan eten? De 
oven heeft al gepingd.’

Onder het eten vroeg Emma, die een voet tussen de mijne had gemanoeu-
vreerd: ‘Anton, wat bedoel je met permanence?’

‘Een samenleving is gebaat bij zekerheid. Veel zekerheid betekent weinig 
ruimte voor verandering. Betekent ook dat de “anderen” niet te vertrouwen 
zijn. In dat gevoel voorzien de massamedia. Ze doen hun best om alles van 
“hier” op te kloppen tot het toppunt van leukheid. Tegelijk is er een voorkeur 
voor het als zielig afschilderen van de ”anderen”, met name de vermeende be-
dreiging van immigranten vanuit de tropengordel.’

‘En daarom komen onze docu’s niet op de tv,’ vulde Alex aan. ‘Wij laten zien 
hoe het anders kan en hoeveel vreugde en liefde ermee gepaard gaan. Wij 
laten zien dat gewone mensen de Aarde aan het redden zijn met ontelbare 
kleine ingrepen die bijna niets kosten. Dat willen regeringen en multinatio-
nals helemaal niet weten!’

‘Die willen dat de miljarden in hun circuits blijven rondgaan. Dat kan alleen 
als de stemmers even stom op hen blijven stemmen als altijd.’

‘Kom Jon, nu klink je wel erg bitter.’
‘Je wilt zeggen dat die miljarden eigenlijk belastinggeld zijn?’ vroeg Emma.
‘Of in ieder geval door belastingen gedekt zijn.’
‘Hoe kan dat blijven bestaan?’
‘Hersenspoeling. Je maakt de mensen wijs dat de overheid geld tekort komt 

– door allerlei echte en/of vermeende oorzaken – en dringt hen verdere bezui-
nigingen en loonstilstand op. Zo gaat dat al generaties lang.’

‘Maar... dat moet toch een keer aan het licht komen?’
‘Er zijn allerlei manieren om dat tegen te gaan. Economen zouden het kun-

nen doorzien, ware het niet dat alle economen volgens hetzelfde neoliberale 
paradigma worden opgeleid. Waardoor ze het ook geloven.’

‘Jij zag het wel?’
‘Ik durfde mijn mond niet open te doen.’
‘Waarom niet?’
‘Je wordt uitgestoten.’ 
Anton legde vanaf de andere kant van de tafel een grote hand op mijn vuist. 

‘Laat, Jonathan. Laat. Zo kan je niet eten.’
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‘Maar Emma...’
‘Kijk naar haar! Zij kan wel afstand nemen van het onrecht dat ze tegen-

komt.’ Inderdaad zat ze smakelijk te eten, haar grote ogen op mij gericht.
Ik keek beschuldigend terug.
Ze grinnikte en wreef haar hoofd aanminnig tegen mijn schouder. ‘Ik vind 

je zo leuk als je in vuur en vlam schiet.’
Alexander barstte in lachen uit. ‘Duvel!’ was het enige wat hij zei. 
’s Nachts maakte ze het meer dan goed. En de volgende nachten, want ik had 

enkele dagen werk met de workshops.
We vonden in de jachthaven een catamaran die ons wel weg wilde brengen 

naar het midden van de oceaan. Niet zo snel als die van Hawaii, maar wel een 
stuk comfortabeler. We raakten al snel aan de praat met de eigenaar en zijn 
vrouw. Ze wilden van alles weten over onze projecten.

‘Er zijn na de oliecrisis in 1973 experimenten gedaan met zeilende vracht-
schepen, waaronder zelfs een enorme tanker,’ vertelde hij. ‘Maar reders en 
kapiteins zijn behoudend, dus ze verdwenen geruisloos.’

‘Esther Blaustein is daarom van plan zelf als reder en scheepsbouwer op te 
treden,’ meldde ik. ‘Voor personenvervoer heeft ze supersnelle zeilende cata-
marans in Frankrijk besteld.’

‘Ja,’ beaamde de schipper, ‘daar worden de snelste gebouwd.’
‘Greenpeace zeilt ook,’ bracht zijn vrouw in. ‘Maar hun schepen zijn niet als 

zeilschip gebouwd, ze gaan dan ook niet zo snel.’
‘Ik mik op de combinatie van motor en zeilen,’ vervolgde de schipper. Het 

onderwerp was blijkbaar een stokpaardje van hem. ‘Als er weinig wind is kom 
je toch vooruit en je kan heel scherp aan de wind zeilen als je de motor bij 
hebt staan.’

‘Met een elektrische motor?’
‘Natuurlijk. Elektrische aandrijving bestaat al heel lang, en niet alleen in 

onderzeeërs. Nu nog diesel-elektrisch, maar als de waterstof doorzet zie ik 
middelgrote schepen op brandstofcellen varen. Dat is in de watersport al 20, 
30 jaar aan de gang.’

Emma en ik keken elkaar aan. Daar hadden we nog nooit van gehoord.
De schipper ging door: ‘We moeten dan wel overschakelen op hydrojets, zo-

als in waterscooters. Geen gevoelige schroef die alleen maar remt als je zeilt.’
‘Hydrojets?’
‘Inwendig in de boot is een turbine die water via een inlaat wegpompt, net 

als een vliegtuigjet. Geen uitstekende delen, optimale bestuurbaarheid als je er 
twee hebt. Je kan dan zelfs dwars varen.’

‘Als ik het goed zie, heb je er twee in deze catamaran,’ zei Emma, die de twin-
kelende ogen van de schipper had opgemerkt. ‘Elektrisch?’
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De schipper grijnsde breed. Hij loefde op zodat we stil kwamen te liggen, 
rolde de zeilen elektrisch op en nam ons met een geheimzinnig gezicht mee 
naar een van de rompen. 

‘Er is te weinig ruimte voor twee personen, maar ik neem een webcam mee. 
Je kunt op het tablet van Margaret zien wat ik je wil tonen.’

Het was een beetje onduidelijk en door de groothoeklens vervormd, maar  
we konden de walvisrugachtige waterbuis zien, waar een elektromotor in het 
verlengde uit stak die de turbine aandreef.

‘De brandstofcellen zitten in het compartiment hiernaast en de waterstof 
cilinders midscheeps. Die zijn – nu nog – van staal en zwaar.’

Hij sloot het luik. ‘De stroom die we met onze zonnepanelen en windmolen-
tje opwekken slaan we op in Loodaccu’s. Tractiebatterijen. Ook zwaar, maar 
we stellen comfort boven snelheid, ze zijn niet duur en volledig recyclebaar.’

‘Ik kook elektrisch, op de accu’s,’ zei Margaret trots. ‘We hebben behalve een 
koelkast ook een vriezer aan boord. We houden van lekker eten onderweg.’

‘Je ziet, bijna helemaal autonoom. Alleen de waterstof kunnen we niet zelf 
maken. Nog niet, tenminste. We wachten tot de prijzen van de apparatuur 
dalen. De opslag hebben we al.’

Het zeilen was een genot. We hadden geen haast, we werden poepiebruin en 
Margaret kookte heerlijk. John hield van vissen, dus we aten bijna elke dag vis.

Na een aantal tijdloze dagen op de blauwe oceaan praaiden we de Endeavor, 
namen afscheid van het gastvrije stel en voegden ons in de hectiek van het 
schip, dat intussen het hoofdkwartier van Esthers ondernemingen geworden 
was.

Bij het diner, feeëriek verlicht door gekleurde lampjes – geen led, had Don 
me verklapt, ouderwets halogeen – tikte Esther tegen haar glas. Het werd ge-
lijk stil.

‘Lieve mensen, jullie hebben gezien dat sinds gisteren twee Australische 
marineschepen met ons meevaren. Daar betalen wij ze voor, overigens. Bij 
toeval ontdekten ze niet lang geleden bij een oefening een onbekende onder-
zeeër, die ze hebben gevolgd tot hij wel boven moest komen. Die duikboot 
was geregistreerd in Liberia. Hij had verschillende opgevouwen drones aan 
dek, alsmede mini duikbootjes. Geen torpedo’s, de lanceerbuizen waren dicht 
gelast. Het was een oude Russische diesel-elektrische onderzeeër. De beman-
ning was ook voornamelijk Russisch. Omdat ze geen enkele wet overtraden en 
geen agressie vertoonden hebben de Australiërs hen laten gaan. Ze worden nu 
via satellietwaarnemingen gevolgd, zolang ze aan de oppervlakte varen. Wij 
vermoeden dat die duikboot naar ons op jacht was. Vandaar de bescherming.’

Er waren er maar een paar, waaronder Emma en ik, die hiervan onderste-
boven waren.
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‘Dit is duidelijk de signatuur van mijn neef, die achter mijn fortuin aanzit. 
Hij handelt in het groot in wapens.’

‘Ook in vliegtuigen?’ klonk een bange stem uit het duister achter de lampjes.
‘Zeker, maar die zijn met militaire radarsystemen en satelliet systemen al op 

te sporen zodra ze op een taxibaan verschijnen.’ 
‘We kunnen toch niet voortdurend eskadrons straaljagers boven ons laten 

vliegen?’
‘Dat is niet nodig. Zolang we kriskras rondvaren is het lastig zoeken. Daarbij 

is het uren vliegen, genoeg tijd om tegenmaatregelen te nemen. Nee, ik ben 
eerder bezorgd voor acties vanuit satellieten.’

‘Wat dan?’
‘Laser.’
‘Heeft je neef die dan?’ Malcolm was uit zijn comfort zone geschoten en zat 

recht overeind.
‘Nee, maar het Amerikaanse leger wel. Firma’s van hem zijn betrokken bij 

ontwerp en uitvoering. Het zou echt iets voor hem zijn om iets in te bouwen 
waarmee hij het commando kan overnemen.’

‘Maar... kunnen we daar iets aan doen?’
‘Het enige is grillig blijven bewegen. Als we een patroon of een koers verto-

nen, zouden we als doel ingevangen kunnen worden.’
‘Dat doen we de hele tijd al.’
‘Precies. Ik heb mijn verdenking kenbaar gemaakt bij enkele invloedrijke 

personen en die hebben het Pentagon gewaarschuwd tegen hacken van hun 
wapensystemen door de leverancier van de soft-ware.’

‘U heeft machtige vijanden.’
‘En vrienden.’
‘Een signaal dat we goed bezig zijn,’ vond Margarite, die de hele avond al 

zwijgzaam was.
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20  Bedreigingen en lichtpunten

Bij de dagelijkse ochtendbesprekingen op de brug werd pas goed duidelijk 
wat de omvang was van Esthers groeiende netwerk van coöperatieve onder-
nemingen. Door de facilitaire en decentrale opzet werd een enorme schat aan 
creatief en ondernemend potentieel bij jonge mensen ontsloten. Met name in 
wat vroeger de ”Derde Wereld” werd genoemd. 

In Europa kregen we nauwelijks voet aan de grond. Dat ging beter in de 
VS. Bijzonder was wel dat de best opgeleide coördinatoren niet Europees wa-
ren, terwijl ze er wel hadden gestudeerd. In Europa was dus wel de kennis 
aanwezig, maar die werd gesmoord door de massieve weerstand van neoli-
berale machtsstructuren. Het kwam me voor dat de transitiebereide bankiers 
die ik in Basel had gesproken het onderspit hadden gedolven. Er werd door 
de Centrale Banken een onvoorstelbare hoeveelheid geld als gift in het be-
drijfsleven gepompt. Zonder enige voorwaarde wat betreft duurzaamheid. 
Geld waarover de belastingbetalers rente en aflossing moesten ophoesten. De 
staatsschuld per capita liep daardoor dramatisch op. Ja ja, de “diepe zakken” 
van de minister-president waren niet de zijne, maar die van de bevolking. En 
niemand zag dat. Of beter: iedereen die dat zag vond het wel best.

Esther had ook diepe zakken, haar eigen.
De productie van drijvende units die zowel stroom als zoet water leverden, 

werd voorbereid door de “internet brigade”. Alles gebeurde tegelijk: er werd 
gebouwd aan een eigen internet, bedrijfjes over de hele wereld werden inge-
schakeld voor de productie van tientallen onderdelen tot hele schepen, alles 
aangestuurd vanuit een snel groeiend ingenieursbureau dat alleen via internet 
werkte. Esther had een eigen transfer site gekocht om de ontwerpen onge-
stoord rond te kunnen sturen.

Op het achterdek stond een prototype. 
‘Mijn vader heeft het basisprincipe al ruim tien jaar geleden gerealiseerd,’ 

vertelde ze met een zekere trots in haar stem. ‘De zonnecellen zijn geplakt tus-
sen twee ruiten van gehard glas en leveren stroom. Aan de buitenkant wordt 
het glas gekoeld door er koud zeewater van grote diepte over te laten stromen, 
waardoor verdampend zeewater aan de binnenkant condenseert. Gekoelde 
zonnecellen hebben een hoger rendement. Wij hebben nu het zware glas ver-
vangen door lichte en onbreekbare polycarbonaat ruiten.’

‘De drijvers zien eruit of ze van kunststof zijn.’
‘Klopt, alles is zo licht mogelijk gemaakt om ze snel uit het water te kunnen 

halen als er een typhoon dreigt. Stabiliteit word bereikt door betonnen anker-
blokken. Kom mee naar mijn hut, ik wil je iets laten zien dat nog geheim is.’
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In haar hut onsloot ze een kast en in de kast ontsloot ze een kluis.
Ze vouwde een tekening open en legde die op tafel. 
‘Ook van mijn vader. Nooit uitgevoerd. Dat ga ik nu doen, dus.’
De tekening toonde een keten van zeppelinachtige ballonnen, een beetje 

lijkend op versperringsballonnen uit de Tweede Wereldoorlog, waar een soort 
containers aan hingen. Ze werden gesleept door een schip.

Er was iets mee, er zat een konijn in die hoed. Het duurde even voordat ik 
het doorhad.

‘Transport van waterstofgas? Met tegelijk luchtvracht?’
Ze grijnsde. ‘Precies.’
Ze vouwde de tekening op en borg hem weg. 
‘Een schip als dit kan zeilend ongeveer twee ballonnen slepen. Er is een 

zekere massa nodig om koers te kunnen houden. Een containerschip kan er 
tientallen slepen. De ballonnen worden opgerold weer terug vervoerd naar de 
plaats van de waterstofproductie.’

‘Daarmee kan je de oliemaatschappijen naar de kroon steken. De “seven 
sisters” krijgen er een zusje bij.’

‘Dat is niet de bedoeling, Jon. Het zou ook te gevaarlijk zijn. We gaan dit 
decentraal en fractaal opzetten.’

‘Leg eens uit. Ik ben erover aan een artikel begonnen, maar kwam er niet 
verder mee.’

‘Voor de productie zijn we coöperaties van plaatselijke vissers en andere 
mensen aan het oprichten. Die financier ik.  Voor de coördinatie weer een an-
dere coöperatie. Die financier ik ook. Voor het transport schakelen we kleine 
rederijen en vrije schippers in, die de gasballonnen kunnen huren of kopen. 
Dat financier ik ook.’

‘Ik zie het. Particulier initiatief in honderden kleine ondernemingen maakt 
het minder kwetsbaar.’

‘Precies. En als de keten compleet is en de coöperaties gaan verdienen, ga 
ik ook verdienen. Ze kunnen dan winst uitkeren op mijn aandeel in het be-
drijfskapitaal en een winstaandeel betalen op het deel dat ik heb geleend. Ik 
heb rente afgeschaft.’

‘Een lange rendementshorizon. Lijkt op Islamitisch bankieren.’
‘Of Christelijk bankieren. Rente was in het begin van het Christendom ook 

verboden.’
‘Dat is zo! Ik was dat helemaal vergeten. Terwijl ik nog wel over het geld-

verkeer tussen de Hanzesteden heb geschreven. Dat ging ook met aandelen 
in een schip en de lading. Als een reis was voltooid kreeg ieder die geld had 
ingelegd zijn deel. Zelfs de bemanning kon een klein aandeel nemen.’

‘Was dat echt geld of ook virtueel?’
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‘De grote handelshuizen werkten met wissels, schuldbekentenissen op pa-
pier, die gedekt waren door goud, zilver en bezittingen. De kleine aandeelhou-
ders brachten fysiek geld in.’

‘Je hebt ergens geschreven dat er in de Middeleeuwen heel weinig fysiek geld 
was, te weinig eigenlijk voor een bloeiende economie.’

‘Klopt. Het gebruik van wissels tussen handelshuizen, een soort bankieren 
avant la lettre, deed de handel opbloeien. In wezen schiepen ze korte termijn 
virtueel geld, velen malen meer dan wat ze aan goud en zilver in hun schat-
kisten hadden.’

‘Zoiets wil ik ook in het leven roepen met alle investeringen. Ik investeer in 
mensen in plaats van in olie.’

‘Je bent je olieaandelen aan het verzilveren?’
‘Letterlijk zelfs. Twee miljard dollar per maand is veel, dat kan ik nog lang 

niet allemaal in nieuwe ondernemingen kwijt. Ik koop fysiek goud, zilver, ko-
per, nikkel, kobalt, zeldzame aardmetalen, maar ook aandelen in de mijnen 
ervan. Die hebben concessies waar het spul nog in de grond zit.’ 

‘Over vastgoed gesproken!’

De hectiek aan boord deed me verlangen naar de rust van mijn drijvende 
cabine in Esthers atol. Mijn mede hutbewoner was deze keer een technisch 
ontwerper uit Afrika, die zijn land ontvlucht was. Emma had een kooi gevon-
den bij één van de vrouwelijke matrozen. De Endeavor was duidelijk te klein 
geworden. Voor intieme contacten was geen ruimte meer. Het voortdurend 
rond moeten kruisen op de oceaan begon zijn tol te eisen.

Bij de eerstvolgende ochtendbespreking bracht ik het ter tafel.
‘Wat aanvankelijk een escape betekende, een herovering van vrijheid, lijkt 

steeds meer te verkeren in een gevangenis.’
‘Weet jij dan een andere manier om èn de projecten te coördineren èn ge-

vrijwaard te blijven van aanvallen?’ stoof Malcolm op.
‘Nog niet. Wat ik probeer is net zo te denken als Esthers neef. Wat beoogt hij 

op termijn? Esthers fortuin. Wat doet hij nog meer? Haar projecten dwarszit-
ten. Waarom? Wat wint hij daarmee?’

‘We moeten niet vergeten dat hij een psychopaat is,’ bracht Emma in. ‘Al-
thans, volgens de beschrijving van Esther. Klopt dat nog steeds?’

‘Ja,’ zei Esther kort. ‘Er zijn getuigenissen van andere mensen die dat beves-
tigen. Ga er à priori vanuit dat hij extreem intelligent, extreem gewelddadig en 
extreem gewetenloos is. Eigenlijk is hij nauwelijks menselijk.’

‘Is hij rancuneus?’
‘Dat zou hij als een zwakheid beschouwen.’
‘Hoe goed ken je hem?’
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‘Toen mijn moeder, ik bedoel mijn stiefmoeder nog leefde, kwam hij wel 
eens logeren. Hij is twee jaar ouder dan ik.’

‘Ik hoor dat daar onverwerkte trauma’s zitten,’ brak Margarite in. ‘Daar gaan 
we nu niet verder op in. Hij is een psychopaat, Emma. Ga verder met je be-
toog.’

‘Okay. Ik denk dat de aanvallen op Esthers ondernemingen ingegeven zijn 
door haat. Ze hebben zo weinig effect op de voortgang van Esthers projecten, 
dat ik denk dat het persoonlijke haatdragendheid is van die neef. Hij vindt het 
gewoon leuk om het speelgoed van een ander stuk te maken.’

Ik voelde een klont verdriet bij Emma. Zonder me te bedenken stond ik op, 
liep om de tafel heen en sloeg mijn armen om haar heen. 

‘Jij hebt ook iemand je speelgoed zien stukmaken.’
‘Hoe weet jij... dat...?’ fluisterde ze aangedaan.
‘Zomaar.’ Nog een knuffel en dan gauw terug naar mijn plaats, we waren met 

een bloedserieus onderwerp bezig,
‘Nog onverwerkte trauma’s?’ zei Esther met een droevige glimlach.
‘Wat hebben we nog meer om een redelijk betrouwbaar risico-assesment te 

kunnen maken?’ vroeg Malcolm.
‘We nemen aan dat die onbekende onderzeeër het op ons gemunt had,’ zei 

Sil bedachtzaam. ‘Is dat werkelijk zo?’
‘Het is wel de stijl van mijn neef,’ merkte Esther koeltjes op.
‘Als dat zo is,’ ging Sil verder, ‘is uw neef waarschijnlijk uit op uw dood. Ik 

bedoel, een onderzeeër vaarklaar maken, bemannen, uitrusten met drones en 
mini-onderzeeërs op het dek... Dat is nogal een operatie. Daar ga je niet alleen 
maar mee plagen.’

‘Had je neef eerder ook privé legertjes?’
‘Zeker, Emma. Hij handelde toen al in gevechtsklare legertjes, compleet 

met logistiek, tanks, helikopters, gevechtsvliegtuigen, torpedoboten, raketten, 
zelfs satellieten. En drones. Het meeste is Russisch materieel.’

‘Dus een onderzeeër valt daar niet bij uit de toon?’
‘Zeker niet.’ Ze werd wat ongeduldig. ‘Neem van me aan dat hij alles vermag. 

Alles!’
‘Dan zit er weinig anders op dan om als een muskiet zigzag te blijven rond-

zoemen, Jonathan,’ was Malcolms conclusie.
‘Hm, dat brengt me op een idee. Wat als er nog een muskiet gaat rondzoe-

men?’
Sil begon te grijnzen. ‘En nog een. En nog twee. Ja ja, en welke is Esther?’
‘Wanneer zijn die Franse catamarans beschikbaar?’
‘Dat duurt nog maanden. Te lang. Wacht, laat me denken.’
‘Waarom koopt u zelf geen onderzeeër?’ was Dons bescheiden bijdrage.
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‘Eentje met masten, zodat je er mee kunt zeilen, zeker?’ spotte Sil gemoe-
delijk.

‘Ach ja, waarom dan niet twee? Kunnen we er een catamaran van maken,’ 
lachte Esther.’

’Dat is helemaal nog niet zo’n slecht idee,’ vond Malcolm.
Emma en Margarite keken elkaar aan of we allemaal gek waren geworden.
‘Hm, ik heb familie in Zwitserland. Hij heeft een ingenieurskantoor en 

spreekt vloeiend Russisch. Als ik die nou eens twee onderzeeërs laat kopen, 
vaarklaar maken en...’ Ze verloor zich in gepeins en begon te schetsen op de 
achterkant van papieren die ze voor zich had.

‘Maar dat duurt ook nog maanden, of misschien wel een jaar!’ riep Emma. 
‘Wat kunnen we op korte termijn doen?’

‘Een gewoon schip charteren of kopen,’ zei Don, die er plezier in kreeg nu 
zijn idee werd opgepakt. ‘Er liggen hier in de Fiji heel wat toeristenboten 
werkloos. Er zijn zelfs veerboten uit de vaart genomen.’

Malcolm kek naar Esther, die afwezig opkeek vanaf haar notities.
‘We kunnen best wat extra accommodatie gebruiken, mevrouw. Alle drij-

vende cabines zijn al dubbel bezet en hier aan boord redden we het nog omdat 
het mooi weer blijft.’

‘Hm, dat is niet helemaal wat ik in gedachten heb...’ Ze kloof even op haar 
pen en nam een besluit. ‘Malcolm, laat dat watervliegtuig komen, we gaan in 
Suva kijken naar een beetje behoorlijk schip. Geen mooiweer rondvaartboot, 
een echt zeeschip. Je hebt gelijk, we hebben behoefte aan meer ruimte. Onze 
mobiele brigade heeft een eigen uitvalsbasis nodig. Als we hier een schip stati-
oneren zijn we vrijer om met de Endeavor grotere reizen te maken. Als we er 
twee charteren en ik ga in Suva aan boord, hebben we er meteen twee muskie-
ten bij die hier rondzoemen.’ Ze lachte.

Sil gnuifde: ‘Van de nood een deugd maken.’
‘Ze moeten dan wel blijven varen.’
‘Laat dat maar aan mij over,’ zei Malcolm. ‘Ik zal ze goede instructies geven. 

Trouwens, het is in ieder geval gunstig om regelmatig de projecten langs te gaan.’
Esther was nog niet klaar. ‘Ik denk ook aan grotere schepen, jongens, die de 

oceanen kunnen bevaren.’ Ze was aan het tekenen.
‘Wat moeten die gaan doen?’
‘Technische dingen, bevoorrading, levering van uitrusting, supervisie.’
‘Er zijn heel wat suppliers van de olieindustrie werkloos door de vermin-

derde olieproductie. Er zijn zelfs productieplatforms tijdelijk stilgelegd omdat 
Rusland olie blijft dumpen,’ zei Malcolm.

‘Die schepen zijn ideaal voor het aanleggen van zonnecentrales. Ze hebben 
een groot achterdek, hijsgereedschap en zo,’ pleitte Sil.
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Esther keek op van haar krabbels. ‘Margarite, maak je een notitie voor het 
kantoor in Washington dat we drie van die suppliers willen charteren? Eentje 
in de Atlantic, eentje in de Pacific en eentje in de Indische Oceaan. Die kan je 
in Darwin stationeren. Malcolm, we zetten intussen koers naar Darwin, wel 
een beetje kriskras. Doe het zo dat het telkens lijkt dat we ergens naar op weg 
zijn, en dan op het laatst... weer een andere koers.’

‘Via Suva?’
‘Ja, maar wij twee gaan vooruit met het watervliegtuig om die schepen te 

charteren. We ontmoeten elkaar weer in de Mele Bay.’
‘Komt voor elkaar,’ grijnsde de schipper.

Later, aan de verschansing met Emma, liet ze een stukje van haar bezorgdheid 
blijken.

‘Jon, wat als die neef iemand van ons te pakken kan krijgen en ontvoert?’
‘Een bedreigend idee. We zouden dan nergens meer veilig zijn.’
‘Dat gevoel heb ik al een tijdje. Het was eerst meer een soort onbehagen, 

maar het wordt nu groter dan dat. Margarite heeft het ook.’
’Wat zegt zij erover?’
‘Dat het een reële bedreiging kan worden, maar het nog niet is.’
‘Hoezo, leg eens uit?’
‘Zij zegt dat die neef gefocust is op Esther en haar waar mogelijk wil dwars-

zitten, zo niet doden. Met directe aanvallen die in zijn kraam passen, en dat 
betekent gewapende aanvallen. Hij handelt grootscheeps in wapens, en zo 
denkt hij.’

‘Zoals die duikboot met drones?’
‘Ik denk dat het voor hem ook een spelelement heeft. Een game, maar dan 

met echte wapens.’
‘En daar passen geen ontvoeringen en chantage in?’
‘Nee. Nog niet. Als het hem niet lukt om Esther in een hoek te krijgen, gaat 

hij misschien aan andere middelen denken.’
‘Dus daarom blijven we opgejaagd wild spelen?’
‘Precies.’
‘Dit moet onder ons blijven?’
‘Hm hm. De officieren en bemanning mogen dit niet weten. Hun spel moet 

echt blijven.’
Uiteindelijk bleek de grote boog die de Endeavor beschreef naar Darwin 

op het noordelijke puntje van Australië, veel onverwachte vruchten af te wer-
pen. Het schip ging bij talloze eilanden en eilandjes voor anker, waar we dan 
een groot feest op het water hielden en waar de coördinatoren die aan boord 
waren contacten legden met plaatselijke ondernemers en entremeneurs-to-be. 
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Op een kaart aan de wand van Esthers hut begon zich langs de kusten – 
waar nu de toeristen wegbleven – een spoor af te tekenen van locale initiatie-
ven. Voor het eerst besefte ik wat er allemaal mogelijk is als je kleinschalige 
bedrijvigheid grootschalig op gang helpt. Ik begon er gelijk een artikel over te 
schrijven.

De meeste locale projecten betroffen zonnecentrales met waterstofproduc-
tie en -opslag. Op sommige grotere eilanden werden de kiemen gelegd voor 
bosbouwprojecten. Aangezien water daar geen probleem was, kon het snel 
van start. Plantgoed werd ingekocht vanuit oudere projecten, waar een sur-
plus aan jonge bomen was ontstaan. 

‘‘Waarom duurt het zo lang dat we die catamarans hebben?’ stampvoette 
Esther. ‘Kunnen we er niet meer laten bouwen? In licentie?’

‘Vast wel,’ vond Margarite en begon aan een grootscheeps offensief om een-
voudige vrachtcatamarans in licentie te laten bouwen in elk haventje dat een 
botenbouwer huisvestte.

Vanuit Port Moresby vloog ik via Jakarta, Singapore en Dubai terug naar 
Amsterdam. Mijn aanwezigheid was dringend vereist, zowel thuis als op de 
krant. Anton en Alexander waren er al.
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21  Met Marc

‘Het gaat hier in Europa helemaal verkeerd,’ brieste Marc. 
We waren de drukte van de redactie, die weer voltallig op kantoor was, ont-

vlucht en dronken een Belgisch biertje op een terrasje. 
‘De terrasjes zijn  tenminste weer open.’
Hij keek me leip aan. ‘Ik ben van nature nogal achterdochtig, zeker als het 

nieuws betreft, Jonathan. Achtergronden, historie, maar dan hoe het werkelijk 
is gegaan, tegenspraak, meningsverschillen, bondjes, complotten, macht en 
machtsmisbruik... het zijn allemaal elementen waar ik rekening mee houd. 
Het zijn allemaal menselijke dingen. Politici doen alsof ze zuiver op de graat 
zijn, maar het zijn juist politici die het meeste verhullen. Niet zeggen wat ze 
doen en niet doen wat ze zeggen.’

Ik moest een beetje lachen. ‘Je praat als een echte journalist. Maar dat wist 
ik al. Wat wil je eigenlijk zeggen?’

Hij dempte zijn stem nog verder. Dankzij het anderhalve meter beleid kon-
den we meer vrijuit praten op het terras dan vroeger, juist nu het opeens ris-
kant was geworden om al te tegendraadse meningen te verkondigen.

‘Er wordt door niet democratisch gecontroleerde bobo’s 750 miljard euro 
verdeeld over het bedrijfsleven, waarvan meer dan de helft als gift. Het meren-
deel van deze bedrijven betaalt nauwelijks vennootschapsbelasting.’

‘Dat is al langer aan de gang.’
‘Doe niet zo wijsneuzerig. Natuurlijk ben je op de hoogte. Jij leest onze krant 

toch ook?’ Hij grijnsde even. ‘Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat nie-
mand daar hardop kanttekeningen bij plaatst. Niet in de politiek en niet in de 
pers. Met name de politiek slikt het als zoete koek. Terwijl het niets anders is 
dan een transfer van publiek geld naar privé zakken.’

‘Ik weet het Marc. Deze bankroof overtreft die van tien jaar geleden.’
‘Het is een trend, Jon. Ik weet nog niet hoe en wat en wie, maar ik zie deze 

enorme geldstromen als een gevaar. Waar blijft het? Dit is virtueel geld dat 
gaat zitten in virtuele waarden van aandelen.’

Hij keek om zich heen, zag iemand van de bediening en wenkte. ‘Ook een 
dram?’

‘Ja, doe maar.’ Het betekende dat zijn humeur steeg.
‘Ik ben een verstokte liberaal, Jon. Ik geloof in een vrije markt, niet alleen 

voor producten en diensten, maar ook voor zorg, cultuur en vooral nieuws. 
Dat is ons vak. Ik geloof ook in een democratisch gekozen en opererend be-
stuur. Ik geloof ook in wetgeving en een onafhankelijke rechtspraak waar ie-
dereen toegang toe heeft.’



516

De whiskey werd gebracht en we klonken. Het  was een goede, maar niet zo 
verfijnd als die op Marc’s kantoor.

‘Wat me stoort is de toenemende verwevenheid van regeringen en het grote 
bedrijfsleven. Daar zijn steeds meer bondjes die uiteindelijk allemaal geld 
kosten. Belastinggeld. Dus gaat de belastingdruk omhoog. Dat is op Europees 
niveau zelfs een ziekte aan het worden.’

‘Je bent altijd voorstander van de Brexit geweest, niet?’
‘Zelfs van de Grexit. Dat geplunderde Griekenland is nog steeds een zielige 

vertoning.’
‘Nederland heeft er veel geld mee verdiend. Ze leenden geld aan Grieken-

land tegen twaalf procent rente, terwijl ze er bij de ECB maar één procent voor 
betaalden.’

‘Dat bedoel ik. Kijk, een vrije markt betekent dat iedereen een zaak kan be-
ginnen en geld verdienen. Ook de kleine ondernemers. Door een land zo leeg 
te zuigen leg je elke kans op een economische opleving plat.’

‘Je bent ook voor een goed sociaal vangnet.’
‘Natuurlijk! Mensen zonder geld consumeren niet! Een gezonde economie 

betekent dat alles wat aangeboden wordt ook gekocht en gebruikt wordt.’
‘Met andere woorden: een oligarchie...’
‘Dat is het altijd geweest, Jon. Laat je niet verblinden door wat wij democra-

tie noemen. De macht is altijd in handen geweest van een kleine elite. We heb-
ben hier in het Westen een onafhankelijke rechtsspraak en vrije nieuwsgaring 
aan die elite ontfutseld en sociale wetgeving en voorzieningen getroffen. Maar 
economisch is die macht alleen maar steviger geworden.’

‘Billing the billions,’ mompelde ik.
‘Precies. Geld moet rollen.’
‘Maar wel alle kanten op.’
Marc grinnikte. Dat deed hij niet vaak.
‘Wat zit je te lachen?’
‘Geld rolt naar het laagste punt. En daar zit de elite.’
‘Als een mierenleeuw in een kuiltje zand? Roofzuchtige, enge beesten zijn 

dat.’
Daar moesten we allebei om lachen. 
Weer ernstig (pret duurt maar even): ‘Ik maak me vooral ongerust dat over de 

hele wereld mensen hun grondrechten gewoon laten afpakken, zonder protest.’
‘Als mensen bang worden zoeken ze bescherming. In dit geval bij een over-

heid en bij een medische stand. Als die zeggen : doe dit en doe dat niet, wordt 
dat opgevolgd, in de verwachting dan niet ziek te worden. En omdat ze niet 
ziek worden, denken ze dat het werkt en blijven ze gehoorzamen in een ver-
lenging van het “nieuwe normaal”.’
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‘Er worden, als je de huidige praktijk beziet, in wezen drie grondrechten 
geschonden, namelijk de vrijheid van denken, de vrijheid van handelen en de 
vrijheid van vergaderen. Terug naar de Middeleeuwen.’

‘Een kanttekening: waar de vrijheid van de een schade berokkent aan een 
ander, hebben we een grens aan die vrijheid. Tijd om de 19e eeuwse denkers 
weer eens te lezen.’

‘Vrijheid is een veel te veelzijdig concept,’ verzuchtte Marc. ‘Het Engels is 
wat dat betreft preciezer. Liberty is vrijheid vàn, freedom is vrijheid om.’

‘Eh, ik kan je even niet volgen.’
‘Mijn favoriete 19e eeuwse liberaal en filosoof John Stuart Mill worstelde 

met het concept vrijheid en kwam tot de conclusie dat vrijheid begint met 
liberty, zeg maar de ontworsteling aan dwang van anderen – de staat, publieke 
opinie, de buren. Tegenwoordig zouden we het een proces noemen: bevrij-
ding van.’

‘Daar kan ik me in vinden. Pas wanneer ik niet meer hoef te “dansen naar 
het pijpen van anderen”, heb ik de vrijheid om een eigen koers te bepalen.’

‘In die zin is liberty een voorwaarde, een conditio sine qua non.’
‘Voorwaarde voor wat?’
‘Freedom.’
‘Hatsiekedee, we schuiven van het ene open concept naar het andere.’
Marc grijnsde. 
‘Wat zegt het jou?’
Dat was een gemene truc, opeens overschakelen van woord en weerwoord 

naar een diepzinnige sonde naar mijn overtuigingen.
‘Even recapituleren,’ wist ik me groot te houden. ‘Liberty, door jou vertaald 

als bevrijding, is voorwaarde voor freedom.’
‘Correct.’
‘Dan zou ik freedom liever definiëren als een staat van zijn.’
‘Bravo! Zover was ik zelf nog niet met mijn denken.’
‘Doorgaand op die gedachte houdt bevrijding in zowel het losmaken van 

externe beperkende invloeden als interne.’
Marc keek me aan met pretrimpeltjes rond zijn ogen. Mij was ontgaan dat 

hij nog wat besteld had, want mijn lege glas werd vervangen door een vol.
‘Goed, ik ben liberated van externe en interne dwang. Zoals conventies, hypo-

theekdruk, werkdruk, agendadruk, dwangneuroses, mijn best doen, verwachtin-
gen van anderen en mijzelf. Jemig, ik kan me niet voorstellen hoe dat zou zijn.’

‘Toch zie ik dat proces bij je plaatsvinden.’
Plotselinge jeuk op mijn scalp. Krabben. Midden op het terras. Tersluiks viel 

me op dat niemand keek. Dus dat zat ook in mijzelf, dat gevoel dat alle ogen 
op mij waren gericht. 
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‘Als ik het goed heb, is gaandeweg het proces van bevrijding, liberation, het 
gevoel van vrijheid, freedom, aan het groeien?’

‘Het zijn dus allebei processen.’ Marc zag er een beetje confuus uit. Blijkbaar 
werden ook bij hem vaste overtuigingen overhoop gehaald door onze Socrati-
sche dialoog. ‘Een extern proces en een intern proces.’

‘In die zin,’ ging ik door, ‘zou je freedom als het ont-breidelen van je vrije wil 
kunnen definiëren.’

‘Yes!’ Marc sloeg zijn glas zo hard op het tafeltje dat bijna al zijn whisky over 
de rand spatte. ‘Bevrijden van zijn boeien; vrije wil is als zodanig een gift van 
de goden. Ik denk dat je beter kunt zeggen: zicht krijgen op de toegankelijk-
heid tot je vrije wil, je creativiteit, omdat je je bevrijdt van dwang van binnen 
en buiten!’

‘Alsof je een gordijn opentrekt om de zon binnen te laten?’
‘Een mooie metafoor.’
‘Dus al die mensen die om freedom schreeuwen, willen bevrijding van 

dwang om hun eigen creatieve vermogen te kunnen ontplooien?’
‘Zoiets, ja.’
‘Ik begin het beter te begrijpen,’ mompelde ik. ‘Die grenzen, waar we het 

over hadden, betreffen in wezen niet het denken, maar het gedrag dat voort-
komt uit freedom. Ik heb niet de vrijheid jou schade te berokkenen. Daar heb-
ben we een rechtsstaat voor gebouwd, met wetten, handhavers en parlemen-
taire controle.’

‘Dat is dan ook het dilemma van de lockdown. De grens is niet duidelijk. 
Zijn maatregelen als anderhalve meter, sluiting van evenementen, horeca, 
muziek, toneel, reizen, mondkapjes in het openbaar vervoer, in Duitsland 
zelfs in winkels, niet te zwaar?’

‘De geschiedenis zal het uitmaken.’
‘Zeker. Er moet toch een filosofische en morele maatlat zijn waarlangs we 

kunnen meten? We hebben toch een Grondwet?’
‘Vergelijk het eens met verkeersregels. We hebben een strak en goed gecon-

troleerd systeem van regels, verkeersborden, stoplichten, rijbewijzen, apk’s en 
sancties. Als iedereen zich eraan houdt heeft iedere verkeersdeelnemer maxi-
male persoonlijke mobiliteit bij een maximale persoonlijke veiligheid.’

‘Dat ben ik geheel met je eens. Weer een kanttekening: dat systeem is in 
honderd jaar wetgeving en democratische controle tot stand gekomen.’

‘Dat is zo. De lockdowns zijn daarentegen gekopieerd van totalitaire regi-
mes. Zonder erover na te denken, zonder te toetsen of het de Grondwet niet 
schendt. Zonder over de gevolgen te denken als eenzaamheid, sterven in een 
zuurstoftent zonder afscheid te kunnen nemen. Is dat mensonterend of niet?’

‘De samenleving heeft het bestuur de plicht opgelegd om voor ons aller vei-
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ligheid, individueel en collectief, zorg te dragen. Daarom hebben we water-
schappen, politie, een leger, rechtspraak...’

‘Gezondheidszorg was ook een overheidstaak, maar is nu geprivatiseerd.’
“Net als volkshuisvesting, openbaar vervoer, water, stroom, onderwijs...’
‘En nu moeten we anderhalve meter afstand bewaren en thuis blijven. Zware 

boetes als jongelui toch een feestje houden.’
‘Ik denk dat het mensen aanzet tot nadenken over hun grondrechten.’
‘Denk je dat of hoop je dat?’
‘Ik zie het om me heen gebeuren, Jon. Op straat. Gesprekken die ik opvang. 

Ik ga elke dag een eind lopen in de stad om een gevoel te krijgen hoe de sa-
menleving eraan toe is.’

Een mooi moment om op te staan. Marc rekende af en we liepen terug naar 
de krant. Onderweg bleven we in gesprek, en om dat af te kunnen ronden 
liepen we via een lange omweg.

‘Wat mij opvalt is dat mensen massaal, wereldwijd, akkoord gaan met lock-
down-achtige beschermingsmaatregelen. Oké, dat is eigenbelang en vanuit 
angst om dood te gaan. Oké, dat wordt min of meer door democratische in-
stellingen gesanctioneerd; men weet geen alternatief voor wat de WHO en 
het World Economic Forum aan scenario’s hebben bedacht. Maar het is niet 
logisch. Er zijn veel en veel dodelijker ziekten, waarvoor niemand in beweging 
komt.’

Dat was een onderwerp waar ik vaker aan refereerde. ‘Ik denk dat je die 
ziekten kunt classificeren als “ver van mijn bed”.’

‘Je bedoelt dat die ziekten alleen huishouden onder arme zielige zwartjes in 
landen met een gebrekkige gezondheidszorg? Een beetje gechargeerd,’ Marc 
grijnsde. ‘Maar daar komt het wel op neer. Het zijn over het algemeen ziekten 
die in Europa en Noord-Amerika niet voorkomen en waarvoor vaccins of 
geneesmiddelen zijn, zoals tbc, wat de grootste killer schijnt te zijn met bijna 
honderd keer zoveel doden per dag als Covid-19.’

‘Toch hebben we hier ook oplaaiende ziekten die veel dodelijke slachtoffers 
eisen. Periodieke griep-epidemieën houden verschrikkelijk huis onder oude 
mensen met andere gezondheidsklachten. Mensen die in bejaardentehuizen 
en verzorgingstehuizen met primitieve luchtverversingssystemen zijn opge-
sloten.’

‘Dat wordt zo langzamerhand onderkend. Maar niemand heeft nog excuses 
gemaakt dat dergelijke tehuizen aanvankelijk verstoken bleven van hulpmid-
delen om verspreiding tegen te gaan. Tot het te laat was. De man met de zeis 
heeft er heel wat neer kunnen maaien.’

‘Ja Marc, maar dat zijn in feite knulligheden. Waarom opeens wereldwijde 
lockdowns, waarom opeens geen vliegverkeer, voor het eerst in de geschiedenis?’
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‘Het verschil is volgens mij angst. Angst van het Westen omdat de ziekte zich 
vanuit China, toch al een verdacht land, zich moeiteloos verspreidt. Angst 
van gezonde mensen dat ze een dodelijke ziekte oplopen. Ongegrond, want 
als gezonde mensen ziek worden, herstellen ze ervan. Het zijn bijna altijd de 
complicaties die dodelijk zijn.’

Ja, dat was bekend onder het journaille, maar niemand durfde er openlijk 
conclusies uit te trekken. ‘Zou echt de hele wereld in de greep zijn van angst? 
Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Toch zie ik het aan alle duizenden 
vliegtuigen die op taxibanen geparkeerd staan, omdat geen toerist meer durft 
te vliegen.’

We liepen diep in gedachten verder, langs straten en grachten die we anders 
gemeden zouden hebben vanwege de hordes toeristen. Nu ze er niet waren 
werden het weer Amsterdamse straten en grachten.

‘Is het je opgevallen dat de feitelijke machtsuitoefening in handen is gelegd 
van burgemeesters?’ Marc had als Belg soms een verfrissende kijk op Hol-
landse situaties. ‘Die in Nederland niet gekozen zijn, zoals in Frankrijk, de VS 
en andere geciviliseerde landen, maar vanuit de ”vette baantjes pot” verdeeld 
worden door de politieke partijen?’

‘Ik ben niet voor niets indertijd lid geworden van D66, vanwege hun cen-
trale thema van liberalisme met een sociaal gezicht, volksraadplegingen en 
gekozen burgemeesters. We zijn nu 54 jaar verder en er is nog geen kijk op. 
Ze hebben allemaal boter op hun hoofd, zodra de baantjes ook bij hen terecht 
kwamen.’

‘En nu krijgen die benoemde burgemeesters een pak bevoegdheden die in-
druisen tegen de grondrechten van de mensen en tegen de Grondwet.’

‘Wat je noemt een Great Reset, om met dr Klaus Schwab te spreken.’
Voor het kantoor namen we hoofdschuddend afscheid. Marc ging zijn krant 

weer besturen en ik ging naar huis.
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22  Met Anton over change agents

‘Veranderingen worden altijd ingezet door pioniers.’ Anton keek hoe het licht 
door zijn glas Chablis scheen. We hadden een tafeltje besproken in ons favo-
riete Grand Café, want het regende en het terras was dicht.

‘Ik bedoel echt nieuwe ideeën. Een uitvinding, een kunstrichting, een maat-
schappelijke innovatie, een filosofisch inzicht. Change agents noemen wij die, 
mensen die door iets nieuws te doen maatschappelijke verandering teweeg 
brengen. Bedoeld soms, meestal onbedoeld.’

‘Heb je het alleen over autonome ontwikkelingen of ook over gevraagde of 
gestuurde verandering?’

‘Ik denk over beide, maar ik wil graag eerst van je horen wat je precies be-
doelt.’ Dat deed hij nou altijd, vragen terugspelen.

Hetzelfde beeldschone dienstertje van weleer was naast Anton opgedoken. Ik 
kon bijna zien hoe hij zich moest herpakken om niet een arm om haar middeltje 
te leggen. Waar ze als het ware geen bezwaar tegen gehad zou hebben. Ze had 
kennelijk de plaats ingenomen van de jongen die onze wijn had gebracht.

‘Liefje, wil je deze twee bedaagde heren het volgende lekkers voorzetten?’ En 
hij noemde een voorgerecht, hoofdgerecht en de bijbehorende wijn. Dat was 
hem wel toevertrouwd. Uit zijn mond klonk het ongekend sensueel.

Ze tikte het in op haar apparaatje. Voor mijn geestesoog leunde ze daarbij te-
gen Anton aan met zijn arm om haar leest. Wat was dat toch met mij? Waarom 
zag ik zulke beelden? Niet vanuit mijn fantasie. Die had ik niet zoveel. Zou ik 
hun niet uitgevoerde en onmogelijk uit te voeren intenties zien? Was het dat ik 
dat zelf zo graag zou willen? Ik nam nog maar een slok van de kostelijke wijn.

‘Nog iets anders van uw gading, heren?’
Dat was geen standaard formule, dat was ze zelf. Anton keek haar trouwhar-

tig aan. Dit was een spel tussen hem en haar, waar ik alleen maar toeschouwer 
van was. 

‘Later we hier maar eens mee beginnen, vind je niet?’
‘Zoals u wilt, mijnheer.’
Ze draalde even en draaide zich toen om. Haar zwierende rokje zei heel wat 

anders.
‘Ach, ze is zo lief,’ murmelde Anton en lachte olijk naar me. ‘Maar ga verder, 

mijn vraag staat nog steeds op je antwoord te wachten.’
‘Er is de complementariteit van permanence en flux. Hoe groter de één, des 

te kleiner de ander. Die verhouding kan grote verschillen tonen tussen te on-
derscheiden sociaal-maatschappelijke factoren...’

‘Dat klinkt heel geleerd; wat bedoel je te zeggen?’
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Dat deed hij nou altijd, opgeblazen grote woorden doorprikken.
‘Ik ben mijn gedachten nog aan het focussen, zie het als een inleiding. Jouw 

eenvoudige vraag zet mij voor het blok om doorwrochte antwoorden te for-
muleren, zoals het een goede journalist betaamt.’

‘Het klopt trouwens niet. Ze liggen niet op dezelfde as. Je kan een maat-
schappij hebben met een hoge permanentie, die desondanks een hoge flux 
kent.’ Hij grijnsde en schonk ons nog eens in. Als Anton wijn dronk bestelde 
hij meestal meteen een hele fles. Als fijnproever verkoos hij de hoge prijs bo-
ven de betaalbaardere huiswijn.

‘In de 18e en 19e eeuw hebben grote denkers gepionierd met gedachten over 
andere maatschappelijke constellaties,’ oreerde hij verder. ‘Pas veel later zijn 
hun gedachten door nieuwe generaties denkers en politici – een beroep wat 
eigenlijk pas in de 19e eeuw tot vorm kwam – omgezet in organisatievormen 
en wetgeving voor bestuur. In grondwetten. In Nederland bijvoorbeeld door 
Thorbecke, maar er zijn er meer die daar aan bijgedragen hebben.’

‘Dat zijn inderdaad de grote pioniers op het gebied van toegepaste filosofie.’
‘In mijn vakgebied worden ze als zodanig beschouwd. Ga verder?’
‘Die flux lijkt zijn impetus verloren te hebben. Als branding, uitgelopen op 

het strand,’ poneerde ik.
‘Leg uit.’
‘We zitten met een volkomen gecanoniseerd politiek systeem, vastgetim-

merd met wetten en protocollen. Het belangenspel heeft rigide spelregels; ie-
dere deelnemer houdt fanatiek vast aan zijn of haar deel van de koek.’

‘Mee eens. Maximale permanentie dus.’
‘De Europese Unie is gewoon een vergroting van de macht, maar volgens 

dezelfde permanente structuur.’
‘Vandaar de sympathie van velen voor de Brexit.’
Het voorgerecht werd gebracht. Anton had iets uitgekozen dat paste bij de 

Chablis. Het schatje zette ons de borden met zwier voor en vulde onze glazen 
vakkundig bij uit de fles die in de koeler stond.

‘Dank je lieverd. Jouw elegantie zal het ons extra goed laten smaken.’ 
Het was moeilijk te zien op haar bruine wangen, maar volgens mij bloosde 

ze van het compliment.
‘Dank u, mijnheer,’ zei ze een beetje timide en vluchtte bijna.
‘Ga door, Jon. Laat je niet afleiden door zoveel schoonheid. Althans niet te 

lang.’
Met een glimlach postuleerde ik mijn volgende stelling: ‘In de techniek zien 

we een omgekeerd beeld. Sinds het begin van de Industriële Revolutie eind 
18e eeuw zien we een toenemende flux in wat we noemen materiële vooruit-
gang. Eet smakelijk.’



523

Na het voorgerecht vervolgde ik: ‘Die materiële ontwikkeling is min of meer 
in plaats gekomen van religie. Of misschien is het wel een soort tweede religie.’

‘Oké, laten we niet te metafysisch worden. We hadden het over permanentie 
en flux.’

‘Die industriële flux begon als het ware als een gestage rivier waarop de 
mensheid zich liet voortdrijven, tot het een soort kermisachtige wildwater-
baan werd. Een kunstmatige.’

Anton keek me opmerkzaam aan. Het meisje kwam de tafel afruimen. Ik zag 
haar blik op Anton gericht, maar die had alleen maar belangstelling voor mij. 
Vervolgens keek ze naar mij. Ik zag verlangen in haar ogen. In een opwelling 
richtte ik me tot haar: ‘Vraag je baas of je even mee mag luisteren naar ons 
gesprek. Je collega’s hebben voldoende tijd voor de bediening, zoveel klanten 
zijn er niet.’

Anton keek verrast van mij naar haar. ‘Wil je dat echt? Breng dan onze uit-
nodiging over naar de baas, wil je?’

We keken haar na toen ze de man achter de bar iets vroeg. Hij kwam achter 
haar aan naar ons tafeltje, met een verbaasde uitdrukking op zijn gezicht.

‘Ghislaine vertelt me dat u haar uitnodigt om aan uw gesprek deel te nemen, 
heb ik dat goed?’

Uit zijn woorden bleek onverwoorde weerstand, vooral van financiële aard. 
Hoe wist ik dat eigenlijk?

‘Uiteraard vergoeden wij haar tijd. Zet u het gewoon op de rekening.’
Hij aarzelde, keek naar ons, naar het meisje en weer naar ons.
‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt,’ mopperde hij. ‘Maar ja, voor alles is er 

een eerste keer. Doe je dan wel je voorschoot af?’
Met een verheugd gezicht overhandigde ze hem haar schort en gordel met 

attributen.
Op dat moment kwam een collega uit de keuken met onze hoofdgerechten.
‘Heb je al gegeten, lieve kind?’ vroeg Anton. Ze schudde haar hoofd. Hij 

keek de baas aan. ‘Mogen wij haar als onze gast tracteren?’
‘Ik hoef niks speciaals, mijnheer,’ fluisterde het kind. ‘Ik krijg altijd wat er 

dan voorhanden is.’
‘Ik zal haar lunch laten brengen, heren. Geeft u haar alsjeblieft geen alcohol, 

ze moet na u nog tot de avond werken, ze is pas zeventien en moslima.’
Niet veel later zaten we gedrieën te eten. Zij dronk gehoorzaam water, ter-

wijl wij ons tegoed deden aan de fles rood die Anton besteld had. Onder het 
eten door recapituleerde Anton waar we het over hadden. Ze knikte verheugd 
dat ze het begreep.

Ze bleek stage te lopen vanuit haar opleiding aan de ROC. Ze vertelde dat 
ze voor dit vak had gekozen vanwege de behoorlijke inkomsten als je het goed 
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deed en omdat ze er overal in de wereld een baantje in kon vinden. Pre-Co-
rona dan.

‘Vanwaar de belangstelling voor ons gesprek?’ wilde Anton weten.
‘Er gebeurt veel in de wereld, mijnheer. Veel waar ik geen goed gevoel bij 

heb. Ik wil graag begrijpen wat er gebeurt.’
‘Lovely.’ Anton was duidelijk in zijn sas. ‘Je zou een goede student zijn.’
‘Ik heb straks alleen een MBO diploma, mijnheer. Daarmee kan ik niet gaan 

studeren.’
‘Dan ben ik extra blij dat we je hebben kunnen uitnodigen, Ghislaine. Mijn 

naam is Jonathan Fonck en Anton heet de Ridder. Laten we verder gaan met 
ons gesprek, en vergeet niet te eten.’

‘Ik heb niet zo’n trek, mijnheer Fonck.’ Ze lachte nerveus. ‘Zenuwen denk ik.’
‘Ik had het over de stortvloed van materiële nieuwigheden waar een on-

gekend consumentisme is voortgekomen, aangejaagd door telkens nieuwe 
modellen. Eerst van mode, dan auto’s, gevolgd door vliegverkeer met steeds 
snellere, grotere en veiliger vliegtuigen, vakanties, keukens, computers en als 
kroon op het werk de smartphones.’

‘Ik begrijp waar je heen wilt. Dat lijkt op verandering, maar is in wezen per-
manentie. Er komt geen werkelijke innovatie bij te pas.’

‘Toch wel, Anton. De uitvindingen van het tablet en de smartphone, twee 
verschijningen van dezelfde technologie, zou ik wel als innovatie willen ken-
schetsen. Ze hebben een ongekende verandering in de maatschappij veroor-
zaakt.’

‘Mee eens. Daarna betrof het alleen maar verbeteringen.’
‘Klopt. Zoals na de uitvindingen van de gebroeders Wright de vliegtuigont-

werpers voortbouwden op wat ervoor was ontworpen.’
‘Oké, waarvan acte.’ Anton keek vaderlijk naar Ghislaine. ‘Volg je het?’
Ze knikte. ‘Ik ken sommige woorden niet, maar ik begrijp uit de rest onge-

veer wat ze moeten betekenen.’
‘Knap!’ Het was een welgemeend compliment van Anton en ze keek blij.
‘In de economie zie ik geen innovatie, Anton. Het neoliberalisme is in we-

zen een foute term voor een teruggrijpen op het feodaal kapitalisme van de 
18e eeuw en daarvoor.’

‘Dat is een opmerkelijk standpunt, Jon. Ga je daar over schrijven?’ Tot Ghis-
laine: ‘Jonathan is journalist bij de Economic Review, een economisch dagblad.’

Ik moest grinniken en schonk onze glazen nog eens vol. ‘Als je eens wist 
hoeveel artkelen onze gesprekken hebben opgeleverd.’

‘Dat is wederkerig Jon. Ik blijf mijn postgraduates net voor dankzij onze 
gesprekken.’

‘Waar zie je wel innovatie?’
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‘Nee, jij was iets aan het beweren. Ik stel deze vraag nu aan jou.’
Plotseling onzeker keek ik naar mijn handen die een stukje brood verpul-

verden. ‘In het begin van de zeventiger jaren was er in mijn beleving maat-
schappelijke vernieuwing. Dat begon al in de zestiger jaren, aangezwengeld 
– volgens mij dan – door de ontwikkelingen in de popmuziek. Die op zichzelf 
ook enige innovatie vertoonde. De nieuwe muziek bracht een andere levens-
sfeer mee, zou ik willen zeggen.’

 ‘Je bent in ’68 geboren, niet? Het jaar van de studenten revoltes in Parijs, 
Amsterdam en Berlijn, om er een paar te noemen.’

‘Ik heb daar niet veel van meegekregen. Mijn ouders waren brave, hardwer-
kende middenstanders uit een gelovig milieu. Pas veel later, dankzij Eveline, 
die uit een kunstzinnig milieu komt, heb ik iets meegekregen wat die jaren 
hebben betekend.’

‘Ik ben maar een paar jaar ouder dan jij, maar mijn ouders waren een soort 
hippies in Noord-Groningen, in zo’n leeggelopen dorpje zonder winkel, zon-
der school en zonder bus. Ik ben dus groot geworden in de hippiecultuur van 
de sixties.’

Ghislaine stak aarzelend haar vinger een beetje op, wel beseffend dat het 
een beetje raar was buiten de school. Anton knikte haar bemoedigend toe. Ik 
wed dat hij zijn hand op haar arm gelegd zou hebben, als hij geen vork en mes 
hanteerde op dat moment.

‘Ik luister graag naar muziek uit die tijd,’ zei ze zachtjes. ‘Naar de Mamma’s 
en pappa’s bijvoorbeeld, of Hotel California.’

‘Van de Eagles,’ glunderde Anton. ‘Ja, die muziek is nog niet geëvenaard. 
Mijn ouders luisterden de hele dag naar Bob Dylan, leek het wel, of Joan Baez, 
die dezelfde liedjes zong.’

‘Was het echt zo’n vrije... vrije tijd?’
‘Zeker, voor wie erin zat. Het was de tijd van Dolle Mina, vrouwen die zich 

van hun traditionele rol als huisvrouw wilden bevrijden en hun bh in het 
openbaar uittrokken.’

‘En “Baas in eigen buik”,’ vulde ik aan. ‘Vrouwen die het recht van abortus 
bevochten.’

‘En vrije seks. De anti-conceptiepil was net uitgevonden en AIDS nog niet. 
Hippies trouwden niet meer, al hadden er veel een vaste partner. Mijn ouders 
waren ook niet getrouwd.’

‘Het was ook de tijd van woningrenovatie, waar Emma op is afgestudeerd. 
Dat waren toch allemaal autonome ontwikkelingen, veranderingsprocessen 
die voortkwamen uit de talloze pioniers uit die tijd?’

‘Zeker. Mijn vakgebied is toen ontstaan. Sociologie van de verandering,’ 
legde hij aan Ghislaine uit. 
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‘Wie waren de pioniers van die vernieuwing, Anton?’
‘In de eerste lijn voornamelijk soefi’s en voornamelijk in Californië en voor-

namelijk hun voorman Samuel Lewis. Naast de muzikanten natuurlijk, waar-
van Bob Dylan wel de meest markante is. Daarna pas kwamen er geïnspi-
reerde pioniers van de tweede lijn.’

‘Dat is zo,’ zei ik verast. ‘Findhorn is ook gesticht door Eileen en Peter Caddy 
met Dorothy Maclean, drie doorknede soefi’s.’

‘Wat zijn dat, mijnheer?’
Omdat het in haar cultuur geen gewoonte was dat jonge mensen ouderen 

met hun naam aanspraken, liet ik dat zo.
‘Soefi is een mystieke beweging uit het oude Perzië. Zij beoefenden het wer-

kelijke, innerlijke beleven van religie. Toen de Islam opkwam, vonden ze zich 
daarin terug. Tegenwoordig zijn ook in het Westen soefi’s Islamitisch in hun 
mystiek.’ 

‘Zoek het maar op internet. Ze dansen en zingen veel oude religieuze dan-
sen en liederen uit alle Islamitische landen van de wereld.’

Ze knikte blij.
‘Jonathan is niet volledig geweest, Ghislaine. Soefi’s hebben een holistische 

kijk op de mens in de wereld. Zij zien geen verschil in goddelijkheid tussen 
mensen en de wereld, die beide een schepping zijn van Allah, die in het Chris-
tendom God heet, bij de Joden Jehova en bij de Hindoe Visjna. Hun onafhan-
kelijke denken en onverholen plezier in hun gemeenschap trok veel zoekers 
aan, die in hun voetsporen traden en later hippies genoemd werden.’

‘Zijn jouw ouders ook in India geweest?’
‘Zeker. Ze zijn zelfs sannyasins geworden. Volgeling van Baghwan, die zich 

later Osho noemde.’ Ghislaine knikte.
‘Toch kan ik soefi’s niet als pioniers zien. Het is een millennia oude mystiek.’
‘Er speelde natuurlijk veel meer mee. De oorlog in Korea werd door de men-

sen in het Westen nog als “rechtvaardig” gezien omdat daarmee het spook van 
het Wereldcommunisme zou worden tegengehouden. De oorlog in Vietnam 
was daarentegen de eerste die op tv kwam en door grote delen van de maat-
schappij, en zeker door jongeren, werd verworpen. Hun protest maakte hen 
los van de permanentie waar hun ouders in vast zaten.’

‘Zo los dat op universiteiten over de hele wereld studenten de vastgeroeste 
structuren omver probeerden te werpen.’

‘Ghislaine, je kunt het je misschien niet voorstellen. Jongeren kregen in die 
tijd hun eigen cultuur, dankzij de muziek. Tieners, studenten, twintigers. Zij 
vonden nog meer materiële “vooruitgang” verwerpelijk, omdat ze vonden dat 
er genoeg was en omdat – dankzij de televisie – duidelijk werd hoeveel schade 
de natuur leed door al die industriële activiteit.’
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‘Het was ook de televisie die de oorlog in Vietnam in de huiskamer bracht, 
met alle excessen die plaatsvonden.’

‘De wereld raakte open en zichtbaar.’
Toen het stil bleef reageerde Ghislaine schuchter: ‘Dat is nu toch helemaal 

zo? Met internet en social media en smartphones?’
‘Dat klopt, lieverd. Dat is allemaal begonnen in de sixties met de televisie, 

het “venster op de wereld” werd het wel genoemd. Daarvoor was er de radio 
en kranten, maar dat waren woorden van mensen, journalisten, die het weer 
van anderen hadden gehoord.’ 

‘Het nieuws op tv toonde hoe het werkelijk was. In die tijd werden veel do-
cumentaires gemaakt om de mensen te laten zien hoe gruwelijk oorlog is of 
het doden en slachten van walvissen. Het nieuws van tegenwoordig is echter 
meer infotainment, gekocht door grote bedrijven.’

‘Mensen zagen toen voor het eerst hoe mooi de ongerepte natuur is.’
‘Boven en onder water.’
Ze weerde zich dapper, maar we konden zien dat het haar teveel werd.
‘Waarom moet het dan nu anders?’ zei ze timide.
‘We gaan een volgende keer verder, lieve kind. Voor nu: veel mensen zijn 

bang dat de mensheid uit de bocht vliegt en dat de Aarde onbewoonbaar 
wordt.’

‘Oh...’
Anton wenkte een van de jongens. ‘Twee espresso graag voor de heren. 

Ghislaine, wat wil jij nog drinken?’
Ze koos voor muntthee.
Toen Anton afgerekend had – hij wilde mij nooit laten betalen, ook al ver-

diende ik nu goed – meldde de uitbater dat Ghislaine ook wel naar huis mocht. 
De paar gasten die er nog zaten konden de jongens wel af. Hij zou bellen als 
het vanavond druk werd. Ze keek sip.

‘Hoeveel familie onderhoud jij met je verdiensten?’ vroeg ik in een opwel-
ling van inzicht. Want niet werken betekende minder geld.

‘Mijn moeder en broers,’ fluisterde ze terneergeslagen. ‘Ze zitten nog op 
school.’

‘Je hebt me erg geholpen met je vragen en je luisteren. Ik mag je van mijn 
krant daarvoor betalen.’ Ik overhandigde haar bankbiljetten. ‘Tipgeld.’

Ze had het geld in een reflex aangenomen. Dat had ik voorzien, omdat ze 
dagelijks met tientallen klanten afrekende.

Ik wou dat ik haar kon zoenen.
‘Laten we vaker praten,’ stelde Anton voor, die het gebeuren met pretoogjes 

had bezien. ‘Het is voor ons, die beroepsmatig bezig zijn met verandering, 
goed om met jonge mensen te praten.’
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‘Ik praat de laatste tijd ook met mijn zoons over dit soort dingen,’ vertrouw-
de ik haar toe. ‘Dat versterkt mijn inzicht.’

Ze moest met de tram naar huis. Ze deed een mondkapje voor, groette ons 
onbeholpen – een hand geven was verboden – en liep naar de halte. Het uit-
zicht op haar wiegende figuurtje stemde ons, oude bokken, zeer tevreden.
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23  Met Lodi en Vic over “Eilanden van verandering”

Het klaarde eindelijk, na vele dagen wisselvallig en vooral winderig regenach-
tig weer, een beetje op. Genoeg voor een strandwandeling met mijn zoons. 
Lodi was behoorlijk aan het bijkomen en zat hele dagen te lezen en aanteke-
ningen te maken. Vic’s contract met de Britse ambassade was niet verlengd en 
hij behartigde nu de belangen van Eveline, die het huis in Amstelveen voor 
veel geld verhuurde aan Britten die hier waren komen te werken en nog geen 
eigen woning hadden. 

‘Pa, hoe gaat de wereld eruit zien na deze crisis? Hetzelfde als ervoor?’
‘Als het aan degenen ligt die de macht niet hebben, wel ja.’
‘Aan wie zou het dan liggen als er dingen veranderen?’
Dat was een pregnante vraag die goed beantwoord moest worden.
‘Er is een soort consensus onder regeringsleiders, bestuurders van grote on-

dernemingen, economen en zelfs koningshuizen om de maatschappij te ver-
vormen naar een technocratie. Hun platform heet World Economic Forum, 
waar ze elkaar jaarlijks of vaker treffen. Zoek maar op. Deze crisis wordt aan-
gegrepen om de voorwaarden daaarvoor te scheppen. Een belangrijke voor-
waarde is  het vergroten van de greep van regeringen en multinationals op de 
bevolking. Ze noemen het de Great Reset.’

‘1984 van George Orwell?’
‘Hebben jullie dat gelezen?’ vroeg ik verrast. ‘Dan hoef ik niets meer te zeg-

gen. Er is ook een satire over: Animal Farm.’
‘En als we dat niet willen?’
‘Goede vraag. Dan zou je ver in de minderheid zijn, kijk naar China dat al 

zo ingericht is. Ik denk dat er mensen zijn die een heel andere maatschappij 
opbouwen. Esther en haar ploeg bijvoorbeeld. Eveline. Zelfs onze krant.’

‘Waar hangt dat vanaf?’
‘Jullie.’
‘Je bedoelt onze generatie?’
‘Precies.’
‘Lodi, ik ben het voor een keer met pa eens. Dertigers en ouder hebben zich 

vastgelegd in gezinnen, hypotheken, banen, promotie. Die zijn al blij als ze het 
opgroeien van hun kinderen kunnen bijbenen.’ Vic grijnsde naar me. ‘Ik lees 
wel eens wat. Ik lees zelfs jouw artikelen.’

Lodi schudde zijn hoofd. ‘Ik zie niet hoe onze generatie iets zou kunnen 
veranderen aan al die vastgenagelde structuren en belangen. Hoe deden ze 
dat in de sixties, pa?’

‘Het begon eigenlijk allemaal in Californië. Met de popmuziek. Hoewel, Bob 
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Dylan had meer met New York. Afijn, er ontstonden daar spontaan commu-
nes van twintigers. Meestal was er wel een goeroe bij. Ze bouwden met hun 
eigen handen de mooiste organische bouwwerken, woningen, tempels.’

‘Kon dat zomaar?’
‘Er is daar veel leeg, ongebruikt land, dat je toen voor een appel en een ei 

kon kopen. En bouwverordeningen waren er niet.’
De jongens keken elkaar aan. ‘Vic, zouden dat die Eilanden van verande-

ring” zijn waar die professor Zoeteman het over had in Gaia Logica?’
‘Zien jullie dat als een remedie, als een tegenbeweging? “Eilanden van ver-

andering”?’
‘Heb jij wel door hoe paternalistisch je nu bezig bent? Je zit het grootste deel 

van je tijd bij die rijke tante op haar jacht, een vrouw die overal eilandjes van 
verandering plant, en jij ziet dat niet? Ben je zo verblind?’

Oei, als Vic zo giftig reageerde was er beslist iets niet in de haak.
‘Ze is geen milennial, ze is 35.’
‘Zwak, pa, heel zwak,’ grinnikte Lodi. ‘Je hebt gewoon je ogen vol met Es-

thers dollartekentjes.’ 
‘Het gaat erom wat wij kunnen doen. We hebben geen geld en we zien de 

wereld voor onze ogen verkruimelen,’ pleitte Vic.
‘Eveline’s zaak is, dacht ik, zo’n eiland van verandering.’
‘Dat is zo. Maar zij had al een zaak en een bepaalde naam. Wij moeten met 

niets beginnen. De prijs is voor het beste idee.’
‘Dat heb ik toch al uitgezocht?’ lachte Lodi. ‘De grond in Nederland is zo 

duur dat we of naar Rusland of verder nog, Siberië moeten verhuizen, of een 
geweldige truc uithalen.’

Ik werd nieuwsgierig. Lodi scheen heel zeker van zijn zaak. Wat had hij 
bedacht?

‘Je bedoelt een landgoed stichten in de Veenkoloniën of de Dollardpolder? 
Dat is bijna net zo afgelegen als Siberië,’ mopperde Vic.

‘Precies. Daarom is de grond er goedkoper en staan gemeenten en provincie 
welwillender tegenover zo’n project.’

‘Wat heb je uitgevogeld, Lodi?’
‘Straks pa, als we thuis zijn met een biertje.’ We waren al een tijdje op de 

terugweg, zolang kon ik wel wachten.
Dat duurde toch nog wel even, want Eveline kwam bijna in tranen en woest 

thuis. Eén van haar grote afnemers had een bestelling afgezegd, zich beroe-
pend op gebrekkige controle op het ketenbeheer, waarvoor ze een ISO certi-
ficaat eisten.

‘Zo proberen ze je uit de markt te drukken, mam,’ meende Lodi. ‘Is het 
moeilijk om zo’n certificaat te krijgen?’
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‘Veel werk en veel geld,’ wist ik. Meteen: ‘Geld hoeft geen probleem te zijn en 
voor het werk huur je iemand in. Meid, ga aan de telefoon en je laptop hangen 
tot je een bureau hebt gevonden en iemand die voor je gaat werken. Er zijn zat 
zzp-ers die dit werk doen.’

Uiteindelijk werd het toch een gang naar de Chinees en een verse krat bier 
van de supermarkt.

Na de maaltijd zaten de jongens en ik op de waranda van onze espresso’s te 
nippen, terwijl Eveline zich in haar kamertje druk maakte.

‘Lodi, je zou vertellen wat je had uitgedokterd. Je hebt mij er wel over ver-
teld, maar ik snap het nog niet helemaal,’ begon Vic.

‘Oké,’ begon zijn broer met een grijns. ‘Ik heb op internet gevonden dat er 
een landgoedwet is waarmee iemand mag bouwen in het buitengebied, als hij 
minimaal 5 hectare landbouwgrond de onomkeerbare bestemming natuurge-
bied geeft. Ergo, als je 100 hectare omzet, mag je er voor 20 gezinnen bouwen.’

‘Ja, hallo, als je vele miljoenen hebt te spenderen is dat altijd mogelijk.’
‘Wacht even.’ Lodi keek olijk. ‘Er is subsidie voor. Als pakweg 1 hectare 

bouwgrond van 40.000 euro per hectare – wat nog heel goedkoop is – omge-
zet wordt in natuurgebied, wordt de vermindering in waarde gesubsidieerd. 
Ook het aanplanten van bos wordt gesubsidieerd.’

Ik wist niet wat ik hoorde. ‘Is dat echt zo? Nog steeds?’
‘Yes daddy.’
‘Dus als we honderd hectare kopen en tot natuurgebied maken voor vier 

miljoen, krijgen we drie miljoen subsidie?’
‘Yes daddy.’
‘Waar wachten we dan op?’
Nu begonnen de beide broers te grijnzen. ‘Op jouw rijke vriendin.’
Ik schudde mijn hoofd. ‘Eerst een behoorlijk plan, boys. Een locatie, des-

noods met een optie, instemming van de gemeente en de provincie, een toe-
zegging van het Rijk voor de subsidies. Een stichting voor het eigendom, een 
stichting of coöperatie voor de exploitatie. Een exploitatieplan.’

Ze keken elkaar onzeker aan.
‘Moet dat allemaal?’
‘Als jullie dat plan maken, betaal ik de notaris voor de oprichtingskosten van 

een stichting.’
‘Ik zou niet weten hoe ik moest beginnen,’ zei Lodi onzeker.
‘Vraag Eef of je haar businessplan als voorbeeld mag gebruiken.’
‘Misschien kunnen we mensen vragen die al zo’n landgoed hebben opge-

richt, of we hun plan mogen bekijken,’ stelde Vic voor.
‘Kijk,’ lachte ik, ‘daar heb je al twee beginnetjes om mee te starten.’
‘Wat moet er allemaal instaan?’
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‘Een beschrijving van de locatie, in inrichtingsplan, een begroting van aan-
schaf en inrichting, een financieringsplan. De verwachte betekenis voor het 
omringende gebied, iets over biodiversiteit. Een beschrijving van de mensen 
die er gaan wonen, het soort werk dat je gaat doen voor een inkomen. Ge-
meenten zitten niet te wachten op nog eens twintig uitkeringstrekkers.’

‘Maar daar weet ik allemaal niks van!’ riep Lodi vertwijfeld.
‘Dat hoef je ook niet allemaal te weten. Er zijn zat studenten die mee willen 

doen en die kunnen allemaal hun kennis inbrengen.’
‘Ja Lodi!’ Vic werd enthousiast. ‘Een bioloog, een landbouwkundige, een 

bedrijfskundige, een architect. Kunnen we allemaal vinden met ons netwerk.’
‘Oké. Waar wachten we op?’

Toen ik de volgende middag terugkwam van de krant, zaten ze me op te wach-
ten met een glas wijn en pinda’s.

‘Pa, het werkt niet!’ barstte Lodi uit. ‘Geen reacties, of eigenlijk alleen maar 
een paar flauwe en wat likes.’

‘Vic, wat denk jij dat er aan de hand is?’
Vic keek zijn broer aan. ‘Lodi is wat... onstuimig.’ Hij moest grinniken.
‘Wat zit je te giebelen?’ vroeg Lodi lichtgeraakt.
‘Om het antieke woord dat ik gebruik. Echt, niet om jou.’
‘Pa, we hebben geen verhaal. We hebben tekst nodig, content. Misschien een 

moody board om de stemming aan te geven die we zoeken.’
‘Dat zijn goede aandachtstrekkers. Welke sfeer wil je presenteren?’
Lodi keek zijn broer weer aan.
Die zei rustig, maar met neergeslagen ogen: ‘Dat weten we niet. Dat is ons 

probleem. We willen iets anders dan er is, maar we weten niet wat of hoe.’
‘Geldt dat voor jullie hele generatie?’
‘Ik denk het,’ zei Lodi terneergeslagen. ‘Allemaal consumeren, niemand die 

met iets creatiefs komt. Ontevreden maar niks zelf bedenken.’
‘Dat lijkt me sterk. Er zijn toch kunstenaars, jonge mensen die een bedrijfje 

beginnen, een lifestyle aanmeten...’
‘Allemaal egotrippers en voor het geld,’ bromde Lodi.
‘Oké, laten we bij het begin beginnen. Lodi, jij kwam met het landgoed idee. 

Wat heb jij voor ogen, waar verlang je naar? Even afgezien of het mogelijk is, 
eerst puur je eigen wens in beeld brengen.’

‘Ik wil iets samen doen,’ zei Lodi aarzelend en keek naar Vic. ‘Dat gevoel dat 
we een jaar geleden hadden, weet je nog wel? Wij samen zouden het op onze 
manier gaan maken.’ Vic knikte beamend.

‘Hoe zie je jezelf wonen? In de stad? Welke stad? Of op het platteland?’
‘Zoals hier, in de ruimte. Frisse wind, schoon strand, licht en lucht,’ ant-
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woordde Vic. ‘Daar hebben we het vaak over.’
Eveline riep uit de keuken dat de jongens de tafel moesten dekken. Ik dronk 

bedachtzaam mijn wijn. Hoe moest dat met die jongens? Ze waren werkelijk 
tot geen enkel origineel denkbeeld in staat. Alleen maar reageren op impul-
sen. Alleen was er nu een opening aan het ontstaan. Die mocht niet verstopt 
raken door teleurstelling en onmacht. Ik moest ze helpen. Dat deed ik al, maar 
deed ik het wel goed? Oppassen om niet voor hen in te gaan vullen wat mijn 
beeld was van de hippie idealen van de sixties. Of moest dat juist wel?

Eveline moest naar de stad voor haar zaken en nam mijn auto. De jongens en 
ik wasten af en gingen met koffie op de waranda zitten. Ik begon met zachte 
stem iets te vertellen over de “roaring sixties”, over alle communes die ontston-
den, de kraakbeweging, de alternativo’s, de studentenrevolte, de trek naar het 
platteland.

‘Er was een enorm gevoel van vrijheid. Dankzij de pil was vrije seks ook 
voor vrouwen en meisjes mogelijk. Ik heb de meeste verhalen van Anton, zijn 
ouders zaten er middenin. Ik kom uit een saai milieu, maar dat hebben jullie 
zelf kunnen constateren.’

Lodi grinnikte. ‘In zijn boek beschrijft Zoeteman dat in de vroege Middel-
eeuwen kloosters “eilanden van verandering” waren. Niks vrije seks dus, he-
lemaal geen seks.’

‘Wat schreef hij er nog meer over?’
‘Dat ze land ontgonnen en boeken kopieerden.’
‘Hm, in dat eerste waren ze pioniers, in het tweede hoeders van de cultuur. 

En van het Christelijke geloof natuurlijk.’
‘Zoeteman beschrijft ook hoe in de jaren voor en na de onafhankelijkheid 

van Israël het land werd opgebouwd vanuit kibboetsen. Communes. Pioniers. 
Daar werd ik wel wat enthousiaster over dan over kloosters in de Middeleeu-
wen.’

‘Maar wat hebben ze gemeen?’
‘Het waren allebei een soort communes.’
‘En ze ontgonnen land. Het waren in wezen agrarische ondernemingen. 

Zijn, de kibboetsen bestaan nog.’
‘Speelt geloof, religie daar niet een grote rol in?’ vroeg Vic aarzelend.
‘Dat heb je goed gezien. Geloof gaf richting, hield de boel bij elkaar, gaf de 

deelnemers het gevoel dat ze deelgenoot waren in iets veel groters.’
‘Is dat soms de sleutel, pa?’ Lodi’s ogen schitterden opeens.
‘Je zou het een drie-eenheid kunnen noemen, ja. Samen leven in commu-

naal verband, land bewerken en een centraal gedeeld geloof in iets.’
‘Gaia!’ riepen de jongens tegelijk en kletsten hun handen tegen elkaar.
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‘Pa, dat is wat ons zo verlamt. Dat gevoel dat de Aarde naar de kloten gaat en 
we kunnen er niets aan doen en we kunnen er niet af!’

‘Dat gevoel ken ik. Tot mijn geluk kwam Esther op mijn pad met haar grote 
behoefte aan autonomie. Ze trekt een spoor van “eilanden van verandering” 
door de Pacific en het breidt zich al uit.’

‘Jouw bank, nou ja, waar je mede-oprichter van bent, werkt toch over de 
hele wereld?’

‘Allemaal goed en wel, wat zetten wij daar tegenover?’ brieste Lodi.
‘Naast,’ corrigeerde Vic hem.
‘Ik kan je een paar raadgevingen geven. Lees de sites van bijvoorbeeld het 

Schumacher College in Devon, Findhorn in Schotland, Daimanhur in Italië. 
Lees werk van Schumacher, Lovelock, Erwin Lazlo, Marco Pogacnek, boeken 
over Findhorn, verslagen van Oxfam-Novib. Wordt lid van het GEN: Glo-
bal Ecovillage Network. En mediteer een paar keer per dag. We hebben een 
prachtige meditatieplek: het strand.’
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24  Manifest

Terug op de Endeavor, waar ik via Mauritius, na lezingen in Tokio, Hong 
Kong, Mumbay, Dubai en Kaapstad aan boord was gekomen, kwam ik lang-
zaam bij van de “tour of duty” voor de krant. 

Hangend over de verschansing verzuchtte ik: ‘Wanneer kunnen we eindelijk 
onthaasten, Esther? Dat vliegen rond de wereld gaat me steeds meer tegenstaan 
en kost steeds meer kostbare energie die ik liever anders besteed.’

‘Je wilt liever met supersnelle catamarans reizen?’
‘Dat bedoel ik.’
‘Dan ben je wel weken onderweg.’
‘Al die lezingen zijn ook maar een vluchtig spoor dat ik leg...’
Ze legde een hand op mijn arm. ‘Onderschat je invloed op het denken van 

geldmagnaten niet, Jon. Het verspreiden van je gedachtegoed is nog zo nodig.’
‘Ons gedachtegoed. Wat merk jij daarvan?’
‘Er komen via mijn banken voorzichtige vragen binnen bij de Blaustein 

Company.’
‘Vragen?’
‘Zoals over het rendement van onze investeringen. Maar vooral of en hoe 

regeringen meewerken.’
‘Wat antwoorden jullie?’
‘Lees je onze bulletins niet?’
‘Jawel, maar die zijn zo wollig.’
Ze lachte. We keken naar het zog dat het schip door de blauwe zee trok, 

onderweg naar wie weet waar.
‘Zolang we in de passaatgordels blijven, varen we sneller dan welke duik-

boot dan ook,’ hoorde ik Sil achter me zeggen. ‘Daarom zeilen we nu ’s nachts 
ook door.’

‘Wat hebben jullie onderweg uitgespookt?’
‘Eilanden bezocht waar de toeristen niet meer komen en de installatie van 

zonnecentrales voorbereid. Omdat de productie van units ver achterblijft 
bij de vraag, heb ik ploegjes jonge mensen naar het Schumacher College ge-
stuurd. Een paar ingenieurs uit mijn fabrieken zijn daar nu docent zonne-
stroomtechniek.’

Sil: ‘Er zijn snijkopzuigers op zo’n groot transportschip op weg naar enkele 
atollen die we onderweg hebben aangedaan. Het zijn kleintjes en niet zee-
waardig. Ze gaan de laagste plekken ophogen en als de mensen verhuisd zijn 
ook de hogere plekken. Van de Wereldbank krijgen hun regeringen goedkope 
kredieten voor de herhuisvesting.’
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‘Daar moest ik wel wat voor porren,’ lachte Esther. Ze zag er blakend uit, 
haar zwellende buik tekende zich af in het losse gewaad, dat door de wind 
strak om haar lijf werd getrokken.

Er was een mail voor me van de jongens toen we bij een eilandje voor de kust 
van Madagaskar aanlegden en contact maakten met “onze” communicatiesa-
telliet.

>Pa, we hebben je advies gevolgd en zijn medestanders gaan zoeken om een 
plan te maken. We hebben er een paar gevonden, waaronder een weggelopen 
ADHD punkmeid, een Surinaamse vrouw met twee kinderen en een man van 
tegen de tachtig. Hij zegt dat hij journalist is geweest en alle mensen kent of 
heeft gekend (als ze dood zijn) die in die jaren in communes hebben geleefd. 
Hij rookt voortdurend hasj, dus we nemen hem met een korreltje zout. Hij 
heeft ons wel goed geholpen met het opstellen van een manifest. In de bijlage. 
Groeten, ook van mam die heel druk is met haar ISO certificaat. Lodi & Vic.<

Het Manifest luidde als volgt:
>Heil aan alle mensen van goede wil.
Overwegende dat:
Zoals in een afgebrand bos lang begraven zaden kiemen en nieuw leven 

voortbrengen, zo wil onze beweging met “Eilanden van verandering (Islands 
of change)” een nieuw soort leven zich laten manifesteren in een wereld die 
naar een catastrofe afglijdt.

Deze eilanden zijn, zoals de filosoof Zoeteman stelt, een soort moderne 
kloostergemeenschappen of kibboetsen, waarin mensen gemeenschappelijk 
in ons aller welzijn en dagelijks voedsel willen voorzien. 

Ons verbindende motief is het besef dat wij deel uitmaken van een 
planeet die zindert van het leven, gezien en ongezien, een planeet die leeft 
en liefheeft en ons allen door een levensvijandige ruimte meeneemt, trouw 
om haar zon draaiend die alle leven van energie vervult.

Wij zien met lede ogen dat door hebzucht en machtswellust bevangen 
mensen de planeet zelf en al het leven daarop, in gevaar brengen. De 
Aarde, ons aller moeder Gaia, is verontrust, omdat zij over de grenzen van 
wat zij kan handhaven aan levensfactoren, dreigt te worden gedrukt.

Teneinde onszelf en de planeet van de ondergang te redden, hebben wij 
het voornemen jonge mensen het perspectief te bieden om te werken en te 
leven in en voor een leven-voortbrengende omgeving.

Dat willen we heel concreet vormgeven: door middel van korte kringlopen 
van goederen en grondstoffen, het bouwen van prettige woningen, 
werkplaatsen en openbare gebouwen met lokale materialen die weinig 
energie vragen, het verbouwen van gezond voedsel, fruit, hout en 
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gewassen voor olie, verf, kleur, gezondheid, vezels en andere materialen.
Andere activiteiten die het leven de moeite waard maken, zoals kinderen, 

kunst, muziek, spel en sport kunnen integraal in de meer productie gerichte 
activiteiten ingeweven worden. Met bloemenperken kan je beeldende kunst 
maken, met het kweken en leiden van hout beelden, onder het werk kan je 
zingen en zelfs dansen.

Ook op het gebied van onderwijs, van peuter tot professor, is veel eer en 
plezier te behalen met onderwijsvormen die al zijn bedacht en beproefd, 
maar door staatssystemen in de verdrukking blijven. We noemen het grote 
voorbeeld van de Sudbury Valley democratic School.

Wij maken het voornemen kenbaar:
Tot het stichten van leefgemeenschappen in Nederland (vanwege de 

structuren die hier anders zijn dan in omringende landen).
Hiertoe stellen wij ons voor gronden aan te kopen en onder te brengen in 

ANBI stichtingen die statutair de grond niet mogen verkopen, verpachten, 
verpanden of belenen.

Op deze gronden willen wij duurzame dorpen bouwen, voedsel- en 
andere gewassen verbouwen, kinderen groot brengen, onderwijs geven, 
in ons levensonderhoud voorzien, kunst en cultuur creëren en genieten, 
duurzame, mens- en milieuvriendelijke technieken ontwikkelen en 
toepassen, natuur laten gedijen, biodiversiteit vergroten, water en bodem 
gezond maken en houden, een en ander in de ruimste zin des woords, in 
korte kringlopen en open voor mensen buiten de gemeenschap. 

Waarvan acte.<

Er stond een hele lijst van namen onder en de mededeling dat er een website 
zou komen waarin de meeste vragen beantwoord zouden worden.

Dat hadden die jongens in nog geen anderhalve week voor elkaar gebracht! 
Het leek wel of individuen uit een verlammende winterslaap ontwaakten en 
ontdekten dat ze de wereld om zich heen niet als hun ideaal zagen. Om het 
zachtjes te zeggen.

Het manifest eindigde met een oproep om zich kenbaar te maken bij Lodi.
Esther zag er blij uit toen ze mijn vertaling had gelezen.
‘Dat is precies wat ik beoog, Jon. Dat jonge mensen de handen uit de mou-

wen steken om hun eigen biotoop te bouwen. Daar wil ik mijn miljarden in 
steken. Zeg je jongens maar dat als ze hun plan rond hebben, ik het persoon-
lijk voor ze zal financieren.’ Ze was zo blij dat ze me om de hals vloog, iets wat 
ze niet snel meer deed op dit schip, dat meer op een varende bijenkorf leek 
dan op een plezierjacht. Wat maar schijn was; haar vader had bij de verbou-
wing al verstrekkende plannen, was gebleken.
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Haar buik, met het jonge leven erin, tegen de mijne deed ons beider libido 
ontvlammen. Het was echter te druk om eraan toe te kunnen geven.

Later, bij het diner op het achterdek onder de sterrenhemel, als vanouds 
verlicht met olielampjes, kondigde Esther de volgende verrassing aan.

‘Zoals jullie allemaal beseffen, moeten we de vaart erin houden om even-
tuele belagers voor te blijven. Het maakt in wezen ook niet uit hoe grillig we 
onze weg zoeken. Overal waar we spontaan aanleggen treffen we dezelfde 
wanhopige situaties aan en dezelfde behoefte aan autonomie. Malcolm, aan 
jou het woord.’

De schipper stond op en tikte met zijn mes tegen het wijnglas voor hem.
‘Met de meesten van jullie ben ik vertrouwd, van vele missies met de Flying 

Fish voordat die tot zinken werd gebracht. De jongsten onder ons hebben de 
acties tegen het doodknuppelen van zeehondjongen niet meer meegemaakt, 
of het dwarszitten van het dumpen van nucleair afval. Alleen het gevecht om 
de walvissen te beschermen is ook nu nog actueel. Ik heb jullie angst gezien, 
als we dreigden om te slaan of als er op ons geschoten werd. We hebben actie 
gevoerd in de Arctic tegen olieboringen, tegen dynamietvissers op de koraal-
riffen. Ik ben zo mateloos trots op jullie dat ik jullie schipper kan zijn.’

Een luid applaus, van de diner tafel en vanachter de lichtschijn, was zijn 
deel.

Hij schraapte zijn keel – wat zijn zeelieden toch sentimenteel – en vervolg-
de: ‘Deze reis, die in Miami is begonnen en misschien wel nooit zal eindigen, 
is niet tegen, maar voor iets. Voor een wereld waar mensen en natuur en de 
Aarde zelf, harmonie in hun bestaan zoeken. Ik wil graag het glas heffen...’ 
hij pauzeerde geroutineerd zodat er glazen gevuld konden worden, ‘op miss 
Esther Blaustein, onze werkgeefster en leidsvrouwe.’

‘Hear hear!’ Dat waren de Britten. ‘Proost!’ Dat was Sil.
Esther stond op met een blije glimlach en boog lichtjes. Toen ze begon te 

praten was het doodstil, op de altijd aanwezige geluiden van het schip na.
‘Wat wij doen – daar zijn jullie vanaf het begin bij geweest – zijn druppels op 

een gloeiende plaat, zoals het spreekwoord luidt. Ook al zouden we jaren zo 
doorgaan... dat zou op zich de koers van de mensheid niet veel beïnvloeden. 
Maar we zijn niet de enigen. Er beginnen hier en daar schuchtere pogingen te 
komen om “Eilanden van bewustwording” te creëren.’

Ze begon heen en weer te lopen.
‘Jullie weten ook dat ik onvoorstelbare hoeveelheden geld in duurzame 

projecten kan steken. Maar elk project zal gedragen moeten worden door de 
mensen ter plekke. Daarom varen we momenteel kriskras van eiland tot ei-
land. In die kleine gemeenschappen, die zwaar getroffen zijn door het weg-
blijven van toeristen, is het relatief eenvoudig om duurzame projecten te laten 
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opstarten door plaatselijke ondernemers, vissers en politici. Jonathan, zal dat 
ook kunnen werken op de continenten?’

Terwijl zij ging zitten nam ik haar plaats in.
‘Via de satelliet kwam een mail binnen van mijn twee zoons. Laat me hem 

voorlezen.’
Het was lange tijd stil na de laatste woorden.
‘‘‘Eilanden van verandering,”’ mompelde Sil. Hoe toepasselijk. Hoeveel ei-

landen hebben we al aangedaan?’
‘87’, antwoordde Malcolm. ‘Maar op twee konden we niks uitrichten.’
‘Eilanden liggen vast, als een rots in de branding, in een vloeibaar element. 

Zo hebben wij ons al die jaren gemanifesteerd toen we nog bij Greenpeace 
voeren.’ 

‘We hebben misschien wel veel veranderd, maar als ons kielzog was opgelost 
zag de zee er nog net zo uit als daarvoor. Het was eerder dat wij mensen ver-
hinderden iets verkeerds te doen dan dat we ze opriepen iets goeds te doen,’ 
merkte Don op.

‘Jullie voerden een heel effectief geheim wapen: tv documentaires van jullie 
activiteiten. Die waren soms bloedstollend om te zien.’ Esther was weer opge-
staan. ‘Wij maken ook documentaires. Bij elk project in ons kielzog...’ ze lachte 
even naar Don, ‘...hebben we een plaatselijke ploegje voorzien van camera’s, 
een editing computer en een rudimentaire opleiding tot documentaire maker.’

‘Als de klem op de social media weer wat losser wordt kunnen we die gaan 
publiceren, voorzien van een oproep om plaatselijk initiatieven te ontplooien,’ 
vulde ik aan.

Er ontstond geroezemoes. Blijkbaar was het genoeg geweest.
Later, in Esthers hut, haar leven dragende buik tegen de mijne, zei ze nog 

dat de bemanning deze berichten in hun eigen netwerk konden verspreiden, 
voordat we ons uitkleedden en we ons met heel andere dingen gingen bezig 
houden. Dat Margarite en Emma niet aan boord waren voelden we op dat 
moment als een opluchting.
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25  Een nieuwe strategie

We zeilden rond Kaap de Goede Hoop en wierpen voor de kust van Namibië 
het anker uit. De eerste Franse catamaran van Esthers bestelling was naar ons 
onderweg en dit was het rendez-vous. 

Het was een monster. Dertig meter lang en bijna net zo breed, met twee 
rompen die elk apart als een monohull zeiljacht furore zouden hebben ge-
maakt. Er was snelheid opgeofferd aan laadvermogen en accommodatie voor 
twintig mensen, maar hij deed nog steeds ruim veertig knopen, vertelde de 
Franse schipper. Esther had het toen nog onafgebouwde schip van de oor-
spronkelijke opdrachtgever gekocht. Het was ontworpen als een toeristische 
trekpleister, maar toerisme was geen veilige handel meer. De opdrachtgever 
was blij dat hij er vanaf kon en Esther had maar een paar kleine wijzigingen 
laten doorvoeren.

De overdracht werd uitgebreid gefilmd en gevierd. De champagne voor de 
doop werd opgedronken, waarbij de feestgangers hun eerste slokje over het 
nieuwe schip dienden uit te spugen.

De eerste opdracht aan de Franse schipper was om een aantal leden van de 
bemanning voor verlof naar enkele havens in Europa te brengen. Zijn ploegje 
bleef op de Endeavor achter en zou in de Caribean afgelost worden. Voor mij 
zou dit de eerste intercontinentale reis zijn die niet per vliegtuig werd gedaan.

In Le Havre namen de meesten afscheid van schipper en schip. Hij zou nog 
Londen aandoen en dan naar de Caribean zeilen met een verse ploeg. Via 
Parijs treinde ik naar Frankfurt voor een ontmoeting met Walter von Biesfelt. 
Esther had me gemachtigd enkele zaken voor haar te regelen.

Het weerzien was hartelijker dan ik had verwacht. We spendeerden ettelijke 
uren in zijn kantoor op de 17e verdieping aan afwegingen over het afstoten 
van waardepapieren en het verwerven van deelnames in bedrijven die beter in 
het nieuwe beleid pasten. Walters en mijn suggesties bleken wonderlijk over-
een te komen. We gingen in de stad lunchen en lieten ons daarna afzetten bij 
het eenvoudige kantoor van een low profile onroerend goed onderneming. 
Indachtig mijn dringende aanbevelingen was Esther landbouwgronden en 
landelijke hotels aan het opkopen, die op één of andere manier in de proble-
men waren gekomen. Dat moest voorzichtig gebeuren om de prijs niet op te 
drijven en om andere lui niet op dezelfde gedachte te laten komen. Er waren 
agrarische bedrijven bij die geen opvolging hadden, die een waterprobleem 
hadden – zelfs Duitsland was hier en daar aan het verdrogen – of te maken 
hadden met beperkingen op milieugebied, of op te steile hellingen lagen. Mijn 
advies was geweest om alles op te kopen waarvan de prijs onder het gemid-
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delde lag. We zouden later wel zien wat we behielden, wat we ruilden of wat 
we weer verkochten. Het idee was dat de focus van onze Europese “Eilanden 
van verandering” op het platteland zou komen te liggen.

Walter was ook bezig met aankopen in Frankrijk, België, Nederland, Dene-
marken, Polen en Hongarije te regelen via plaatselijke onroerend goed bedrij-
ven. In Nederland, waar ik extra op gespitst was vanwege Lodi en Vic’s pro-
ject, was nog weinig aangekocht. Aardappeltelers en bollentelers kochten alle 
beschikbare zandgrond. Alleen op de Oost-Groningse klei was hier en daar 
wat gekocht. En op enkele plaatsen waar geen grondwater gewonnen mocht 
worden, een essentiële voorwaarde voor bollentelers. Maar Walter was nog 
maar een paar weken bezig. Er was nog veel onderweg, vermoedde ik. Op 
een of andere wijze maakte deze crisis veel los. Zeker toch al wankele situaties 
zouden tot een climax komen, de komende maanden.

Terug in Nederland besloten we zelf te gaan kijken. Lodi maakte een aantal 
afspraken met makelaars terwijl Vic me hielp om een goede toerfiets te kopen. 
De racefiets waarmee ik ooit naar mijn werk ging stond nog in Amstelveen en 
was niet geschikt voor een trektocht. We zouden met de trein naar Drenthe 
reizen en daar een fietstocht maken langs een paar conferentiecentra en hotels.

Het fietsen was leuk door het prachtige landschap, helaas was mijn conditie 
naadje. De fiets, van koolstoffiber, was echter een droom. 

De bezoeken aan makelaars leverden weinig op. Er was nauwelijks grond 
te koop en helemaal geen hotels. We zouden nog wat moeten wachten, dan 
zouden de vraagprijzen wel dalen. Er werd wel af een toe een compleet bedrijf 
aangeboden, maar daar werd erg veel geld voor gevraagd.

We besloten de tocht later te herhalen, maar dan in Overijssel.
In Amsterdam richtten we een stichting op, een ANBI, om aangekochte 

grond in onder te brengen op zodanige wijze dat die nooit meer verkocht of 
verpand mocht worden. Vic werd voorzitter en Lodi secrataris/penningmees-
ter. Vanuit San Francisco stemde Anton ermee in om net als ik gewoon lid van 
het bestuur te worden.

Via dezelfde notaris werd vanuit Frankfurt een miljoen euro gedoneerd en 
een miljoen geleend tegen zachte voorwaarden.

De jongens waren diep onder de indruk, dat hadden ze nooit verwacht. Nu 
werd het zoeken naar een locatie serieus. Tot onze verraste verbazing konden 
we een melkveebedrijf overnemen in de Wieringermeer. Lodi had een zoek-
opdracht aan enkele agrarische makelaardijen verstrekt, en dit was de eerste 
reactie waar een normale prijs aan hing. De koeien en machines waren al ver-
kocht, we moesten alleen de ligboxenstal met de melkinstallatie overnemen; 
de boer en boerin wilden graag in hun huis blijven wonen.
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Opgewonden gingen we kijken.
Het waren oorspronkelijk twee boerderijen geweest die waren samenge-

voegd. Er was hier en daar nog land bijgekocht. Bij elkaar lag er ongeveer 40 
hectare aaneengesloten tussen een vaart en een ontsluitingsweg.

Ze hadden besloten de boel te verkopen omdat ze geen opvolging hadden 
en het bedrijf was te klein voor een volgende melkveehouder om in de ratrace 
mee te kunnen doen. Ze begrepen alleen niet wat wij ermee wilden doen, we 
waren duidelijk niet van de agrarische stand.

We wilden hen niet wijzer maken en hielden het op proefvelden.
Onderweg naar huis wilde Lodi de grond direct kopen, terwijl Vic bedacht-

zamer was. Zijn grootste bezwaar was dat het onder de zeespiegel lag.
Annabel was beslister. Ze had wat onderzoek gedaan.
‘Dat hele enorme windturbinepark is er alleen maar om een nieuw datacen-

ter van Microsoft van stroom te voorzien. Ik ga niet tussen die patsers wonen. 
Ze maken nog lawaai ook.’

Dat gaf de doorslag: het zou niet de Wieringermeer worden.
De jongens werkten verder aan het ontwerp van een leefgemeenschap. Af 

en toe waren er bijeenkomsten in het zomerhuis, afgesloten met strandfeestjes 
als het weer het toeliet. Mijn Smart had een te kleine actieradius om vergelijk-
bare gemeenschappen in Nederland, Duitsland en België te bezoeken, wat mij 
deed besluiten een tweedehands camper te kopen. De jongens hadden geen 
van twee een rijbewijs, maar Annabel wel. Ze maakten heel wat trips en deden 
heel wat kennis op, vooral hoe ze het beslist niet wilden hebben.

In overleg met Walter werden enkele agrarische bedrijven opgekocht en de 
stichting van de jongens vroeg daar een landgoedbestemming voor aan. Zo 
werd er op meerdere paarden gewed. 

Er bestonden meer vormen van “Eilanden van verandering”. Enkele aan-
gekochte boerderijen die daarvoor geschikt leken werden verpacht aan jonge 
stellen die er een biologisch-dynamisch bedrijf van gingen maken. De antro-
posofen hadden een goed georganiseerde en wetenschappelijk ondersteunde 
methodiek, die vruchten afwierp. Letterlijk, maar ook in economische zin. 
Hun netwerk van producenten, groothandels en afnemers was al uitgegroeid 
tot buiten de grenzen van de EU.

Daaronder was ook de boerderij in de Wieringermeer. 
In de Achterhoek zou op een gegeven moment door de bank een biologische 

melkveehouderij geveild worden. De boer, sinds kort weduwnaar, had zichzelf 
verhangen toen de schulden alsmaar opliepen. Het bedrijf had verspreid lig-
gende percelen gras- en bouwland en het vruchtgebruik van graslanden rond 
een natuurgebied van het Gelders Landschap. 

De tip kwam via Walter van de bank zelf. We gingen er met ons vieren met 
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de camper naartoe. 
Het was een desolate bende. De boer had jarenlang achter de feiten aange-

lopen en niets aan onderhoud kunnen doen. Het erf stond vol overbodig ge-
worden en door onkruid overwoekerde landbouwwerktuigen, het beton was 
gebarsten, het huis vervuild en de stal smerig. Er was een bedrijfsverzorger 
door de bank aangetrokken om de koeien te voeren; de dieren waren gewend 
zich door de melkrobot te laten melken.

Het land lag verspreid en ver uit elkaar, om wanhopig van te worden. Toch 
wilden de jongens en Annabel juist deze plek hebben. Het grensde aan na-
tuurgebied, er liep een beek doorheen en de grond was jarenlang biologisch 
bewerkt. Nu de gemeente nog. 

Het Gelders Landschap had er wel oren naar om het vruchtgebruik van hun 
bloemenweiden langs de beek te continueren. In gesprekken met de plaat-
selijke beheerder kwam ook naar voren dat er wel landruil met omringende 
bedrijven mogelijk was, mits met bijbetaling. Gangbare boeren vonden bio-
logisch bewerkte en – toegegeven – verwaarloosde landerijen van minder 
waarde dan hun eigen strakke, eenvormige percelen die ze wilden ruilen.

Maar daar wilden de jongens niet van horen. Vooral Annabel was er fel in: 
zij wenste geen biologische grond te ruilen voor wat zij “vergiftigde grond” 
noemde. Hoewel er zo een patstelling ontstond, besloten Walter en ik het be-
drijf onderhands te kopen en de koeien, nog bruikbare machines en de melk-
robot te verkopen. 

We gingen met de gemeente overleggen wat we konden bouwen als we de 
melkstal en het verwaarloosde huis zouden afbreken, een deel van de grond 
langs de beek zouden omzetten in natuurgebied en het gebied op termijn aan-
eengesloten zouden maken door nieuwe aankopen.

De steun van het Gelders Landschap bleek doorslaggevend. Zij stelden dat 
als de grond aan gangbare boeren zou worden verkocht, hun beleid om de 
beek zijn natuurlijke loop en waterkwaliteit te laten houden, onhoudbaar 
werd. De gemeenteraad bestond gedeeltelijk uit gangbare boeren en varkens-
mesters en het overwegend christelijke B & W stond daar niet ver van af. Toch 
kregen we het erdoor, dankzij door het Gelders Landschap gemobiliseerde 
provinciale bestuurders. Wat hielp was dat de stichting de garantie afgaf dat er 
geen uitkeringstrekkers zouden komen wonen. Het was een nogal xenofobe 
gemeente, die mensen in de bijstand, vluchtelingen en asielzoekers op één lijn 
stelden met zigeuners, kampers en criminelen.

De stichting was enkele weken later de trotse eigenaar van het verwaarloos-
de geheel.
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26  Team

Annabel bleek zich te ontpoppen als een goede organisator. Lodi was briljant 
in zijn ideeën en Vic wist er de juiste gevoelswaarde aan te geven zodat het 
organisch werd, maar Annabel wist het te aarden en te manifesteren. Ze zou 
een goede boerin zijn geweest.

Het drietal was intensief bezig met het voorwaarden scheppen voor een 
transformatie van het landgoed, zoals het meteen al heette. Annabel regelde 
met een plaatselijke loonwerker dat het gras werd gemaaid en verkocht. Ge-
sloopt kon er nog niet, de gemeente wilde eerst een bouwplan zien en de pro-
vincie wilde een landinrichtingsplan zien. Dat was het drietal te machtig. 

Zoeken op internet leverde een biologisch-organisch architectenbureautje 
op. De stichting had nog voldoende geld om een betaalde opdracht uit te ge-
ven. 

Toen besloot een belendende melkveehouder ermee te stoppen en bood zijn 
land aan, onder voorwaarde dat hij met zijn vrouw en een paar hectare in hun 
huis konden blijven wonen. Er was nog steeds een “stille sanering” gaande 
onder boerenbedrijven die twintig jaar geleden nog rendabel waren in dit 
kleinschalige landschap. Er was zelfs een leemput en een klein veentje bij dat 
grensde aan Duitsland. Een week later was de koop een voldongen feit. Geld 
was het probleem niet. 

Nu lag een groot deel van de nieuwe aanwinst in een naburige gemeente, die 
een stuk groter en minder behoudend was. In een gesprek met de burgemees-
ter, de verantwoordelijke wethouder en een ambtenaar van de provincie werd 
duidelijk dat zij een groot landgoed wel zagen zitten. Er werd uitgesproken dat 
een “bouwwerk van allure” op de nieuw verworven grond mocht rekenen op 
steun van provincie en gemeente en dat de te slopen vierkante meters in de 
buurgemeente meegeteld zouden worden. Een  snelle berekening leverde op 
dat er bij elkaar voor minstens zeven huishoudens gebouwd mocht worden.

‘Hoe komt het toch dat alles zo makkelijk lijkt te gaan?’ vroeg Lodi toen we 
terugreden. 

‘Geld!’ lachte Annabel, die aan het stuur zat.
‘Ook, maar niet alleen, ‘vulde Vic aan. Ik was benieuwd waar de discussie 

tussen de jongelui op zou uitkomen en mengde me niet in het gesprek.
‘Wat dan?’
‘Ik denk twee dingen, die samenwerken,’ ging Vic aarzelend door. ‘Het ene 

is de corona crisis. Ik heb het gevoel dat veel mensen nu iets anders willen, 
anders tegen verandering aankijken dan een paar maanden geleden.’

‘En het andere?’
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‘Wij weten wat we willen en zijn doelbewust bezig dat te realiseren. Dat 
hebben die bobo’s van de gemeente en die anderen door, dat voelen ze feilloos 
aan. Onze doelgerichtheid schept of weerstand, zoals in de andere gemeente, 
of vertrouwen dat het goed komt.’

‘Bravo!’ kon ik niet nalaten te roepen.
‘Jon, ga je daar over schrijven?’ vroeg Annabel vanachter het stuur. Sinds we 

zo samenwerkten, waren ze me Jon gaan noemen in plaats van pa. Daar was ik 
verguld mee, het betekende dat de afstand tussen hen en mij was gekrompen.

‘Ik ben nu nog in het stadium van notities maken, maar als het project echt 
gaat lopen, wil ik het als een case study publiceren.’

‘Case study van wat?’
‘Van bewuste, sturende maatschappelijke verandering.’
‘Wat betekent dat?’ Annabel kon goed doorvragen.
‘Hoe jonge, nog ongebonden mensen bij uitstek in staat zijn om effectief 

“Eilanden van verandering” te creëren en hoe belangrijk het is dat oudere 
generaties hen daarin steunen met geld en kennis.’

‘Oké, en wat bedoel je met sturend?’ wilde Lodi weten.
‘Dat het niet om lukrake verandering gaat, maar dat er doelbewust een rich-

ting ingeslagen wordt naar een betere wereld. Om het eens plechtig te zeggen.’
Annabel lachte blij en toeterde.
Een tijdje later vroeg Lodi: ‘Wat bedoelde je eigenlijk met lukrake verande-

ring? Ik bedoel, ik begrijp de woorden wel, maar het zou me niet verbazen dat 
ze bij jou een heleboel diepere betekenissen hebben.’

‘Dat klopt. Anton weet het veel duidelijker te zeggen dan ik, maar in mijn 
artikelen probeer ik zijn vakgebied toe te passen in mijn analyses.’

‘En wat gebruik je dan?’ Annabel vond dat het naar haar zin te lang stil bleef.
‘Dan moet ik eerst iets uitleggen over permanence en flux. Permanentie, op z’n 

Nederlands, is het onder controle houden van de samenleving op alle niveau’s. 
Dus niet alleen regering, stadsbestuur, organisaties, maar ook wetenschap, ge-
neeskunde en de individuele burger. Zodat de voorspelbaarheid zo groot mo-
gelijk is. Wetgeving, verkeersregels, protocollen, Polytechnisch Zakboek, noem 
maar op. Er gebeurt dit en dat en het resultaat is van te voren te berekenen.’

‘En flux?’
‘Dat betekent oorspronkelijk “stromend volume”. In de sociologie betekent 

’t het totaal aan veranderingen per tijdseenheid.’
‘En wat beschouwt de sociologie als veranderingen?’
‘Een voorbeeld. De komst van de smartphone – er bestonden toen al twintig 

jaar mobiele telefoons – luidde een wereldwijde, massale gedragsverandering 
in van de mensen. Die maatschappelijke verandering noem ik lukraak, omdat 
die het onvoorziene resultaat was van de introductie van aan nieuwe techniek. 
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Net als de stoomtrein dat was 200 jaar geleden.’
‘Ik ben het niet met je eens,’ was Vic’s laconieke reactie. ‘Dacht je echt dat de 

ontwikkelaars van de smartphone dat niet voorzien hadden? Kom pa, sorry, 
Jon, dat vind ik nogal naïef van je.’

‘Is dat niet een beetje complotdenken?’ 
Hierop barstten ze alledrie in lachen uit.
‘Dat is het,’ grinnikte Lodi na.
‘Jon, als wij complotdenken,’ zei Annabel, nog steeds achter het stuur, ‘zoe-

ken we bevestiging. Ontkenning is er al genoeg, wij zoeken op internet naar 
uitspraken, stellingen, sites, video’s, die bevestigen dat wat wij denken inder-
daad een complot is.’

‘Het blijkt dat elke complotstelling uitgaat van iets wat klopt,’ doceerde Lodi. 
‘Vaak genoeg worden er absurde conclusies aan verbonden, die weer helemaal 
niet kloppen. Dat onderzoeken wij. Als we het gevoel hebben dat er achter de 
initiële bewering meer schuilt, zoeken we verder.’

‘Soms komen we niet verder dan de conclusie dat de officieel verkondigde 
standpunten niet stroken. Soms komen we erachter wat erachter zit,’ vulde 
Annabel aan.

‘Officieel verkondigde standpunten verhullen altijd,’ mopperde ik. ‘Mooie 
woorddiarree om te verbergen wat er werkelijk aan de hand is.’

‘Dus jij bent ook een complotdenker, Jon.’
‘Dat hoort elke journalist te zijn, Annabel. Als bobo’s iets zeggen, is dat 

meestal een klein, uiterlijk deel van de waarheid, waar heel wat andere be-
langen achter schuil gaan. Die proberen wij bloot te leggen. Althans die paar 
goede journalisten die erover kunnen publiceren.’

‘Dat kon je eerder niet, heb je ons verteld. Weet je nog? Voordat je naar Basel 
ging,’ memoreerde Vic.

‘Dat was geen prettige tijd, nee. Ik kon niet schrijven waar ik over wilde 
schrijven en ik kon niet schrijven wat de krant van me wilde.’

‘Is het niet zo dat je nu zelf het nieuws maakt waarover je schrijft?’
‘Lodi, niet zo hardop zeggen,’ grinnikte ik.
‘Ja, hij heeft gelijk!’ riep Annabel verrast. ‘Hij richt een bank op, helpt een 

rijke Amerikaanse om geld rond te strooien en laat ons zijn ideeën uitvoeren.’
‘Niet helemaal, Annabel,’ verdedigde ik me. ‘Veel van “mijn” ideeën zijn ont-

staan in gesprekken met jullie en met Anton. Een journalist is altijd bezig om 
van anderen te horen wat er gebeurt, zodat hij er een artikel over kan schrijven.’

Opgetogen kwamen we aan bij het zomerhuis. Vic had Eveline onderweg al 
op de hoogte gesteld en ze was een feestmaal aan het bereiden.

Onder het eten verzuchtte Lodi: ‘Eigenlijk is het belachelijk hoe vlot alles 
gaat. Het kan gewoon niet waar zijn!’
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‘Dat komt omdat we een synthese hebben gevonden tussen het grote geld en 
het kleine ondernemen.’

‘Je bedoelt dat je Esther bent tegengekomen,’ meesmuilde Annabel.
‘Daar begon het mee.’
‘Ben je nog verliefd op haar? Of ben je verliefd op Emma?’
Het zweet brak me uit.
‘Zo te zien wel,’ lachte Vic. ‘Maar op wie wil hij niet zeggen.’
‘Op allebei,’ zei Eveline nuchter.
Even was er spanning in de kamer. Ik was 23 jaar met Eefje getrouwd ge-

weest. Onze verliefdheid was gaandeweg gesleten en de laatste jaren waren 
niet leuk geweest. Nu zaten we bijeen als het gezinnetje dat we ooit waren, 
maar niet als man of vrouw, of als minnaars.

‘Je ziet er niet gelukkig uit, Jon,’ concludeerde Annabel. ‘Daarnet keek je veel 
blijer.’

‘Ja,’ lachte ik schaapachtig, ‘het valt niet mee om met zulke powervrouwen 
te... te zijn.’

‘Leg eens uit?’ Annabel ging er echt voor zitten en gnuifde naar Eveline.
‘Ik moet erin meegaan dat ze hun volle aandacht op mij richten als ze daar 

behoefte aan hebben, wat mijn volle inzet vraagt... nee, dat is niet goed. Waar 
ik met hart en ziel, en lichaam, op respondeer. Terwijl als ze met andere din-
gen bezig ben, ik niet meer dan een rekwisiet ben in de kantlijn.’

‘Ik denk dat je dat verkeerd hebt, Jon,’ zei Eveline bedaard. ‘Het is inderdaad 
zo dat in een evenwichtige verhouding, dus zonder machtsoverwicht van de 
één op de ander, het meestal de vrouw is die bepaalt of de gelegenheid zich 
voordoet om te knuffelen, of te vrijen. Het één hoeft overigens niet perse tot 
het ander te leiden.’

‘Hoe... hoe zit dat dan?’ wilde Vic weten. Hij zag ernaar uit dat het ook tus-
sen hem en Annabel speelde.

‘Vrouwen zijn veel intelligenter,’ zei Annabel nuffig.
Eveline moest erom lachen. Ik niet, want ik had vaker het gevoel dat de 

vrouwen in mijn  leven intelligenter waren dan ik. En dan bedoel ik niet alleen 
IQ, ook EQ.

‘Ik praat veel met vrouwen. De moeders van mijn modelletjes, de naaisters, 
de inkoopsters. Wat we bij elkaar herkennen is de niet aflatende verantwoor-
delijkheid voor ons huis, onze kinderen, ons eten, onze kleding, onze gezond-
heid, onze gemeenschap. Bij vrouwen met kinderen is dat extra sterk ontwik-
keld. Daar komen de school en het huishoudboekje nog bij.’

‘Ik weet het,’ zei Annabel, ongewoon terughoudend voor haar doen. ‘Ik heb 
nog geen kinderen en nog geen eigen huis, maar ik merk het al met ons pro-
ject. Het voelt of het reilen en zeilen alleen van mij afhangt.’
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‘Ik heb het gemerkt,’ zei Vic droog. ‘Ze is niet alleen onze chauffeur, ik kijk 
bij elke beslissing die genomen moet worden eerst naar haar.’

‘Ben ik blij dat ik geen relatie heb,’ bromde Lodi.
‘Zodra je die hebt praat je wel anders.’
‘Ach jij!’ Er werden wat stompen tussen de broers uitgewisseld.
‘Zou het zo kunnen zijn dat de permanentie, het voortbestaan van gezin, 

de clan, het volk, meer in de handen ligt van vrouwen en dat flux, innovatie, 
nieuwe wegen, meer een yang activiteit is?’

‘Voor mij geldt dat zeker,’ zei Eveline tot mijn verrassing. ‘Ik was aan het 
zorgen dat alle vrouwen en kinderen die betrokken zijn bij mijn kledinglijn, 
konden blijven bestaan, maar ik was niet naar nieuwe wegen aan het zoeken. 
Daar kwam Jon mee aan.’

‘Het gaat dus om evenwichten,’ concludeerde Vic. ‘De vrouwelijke intelli-
gentie is inventief in het voortbestaan, de mannelijke intelligentie zoekt naar 
nieuwe wegen, nieuwe manieren om iets te doen als de oude niet goed meer 
werken. Zodat de vrouwen weer goed voor het voortbestaan kunnen zorgen.’

‘Ik vind dat veel te strak gedacht,’ mopperde Annabel. ‘Ja, sta jij maar eens 
op om de tafel af te ruimen en de afwas te doen.’

‘Het is niet zo rigide als het klinkt, Annabel,’ zei Eveline. ‘Ik zie in jou beide 
energieën, het vrouwelijke voortbestaan en het mannelijke innovatieve. Dat 
hebben veel kunstenaressen. Ik niet, ik heb iemand anders nodig voor dat 
innovatieve. Als Jon niet met zijn oplossing was gekomen, had ik nu geen 
kledinglijn meer gehad.’

‘Om het eens vanuit een mannenstandpunt te bekijken: Anton heeft beide 
kwaliteiten: hij zorgt voornamelijk voor het huishouden met Alex, en hij is 
innovatief op het briljante af in zijn werk als socioloog.’

‘Ja!’ Lodi keek op of hij het licht had gezien. ‘Dat is een unieke man.’
Annabel had hem nog nooit ontmoet en snoof laatdunkend. 
Wat was er met haar? Wat zat haar dwars? Zo had ik haar de laatste tijd niet 

meegemaakt en we waren heel wat uren bij elkaar geweest, hier, in de camper 
en op locaties en gemeentehuizen.

‘Annabel, heb je soms het idee dat je er alleen voorstaat?’
De jongens en Eveline keken eerst naar mij en toen naar Annabel. Waarom 

had ik dat gezegd?
Ze haalde wrevelig haar schouders op. 
‘Ben je niet teveel op je aan het aantrekken? Je bent al in geen tijden in je 

atelier bezig geweest.’
Ze keek me verbaasd aan. ‘Hoe kom je daarbij? Ik bedoel, het klopt, maar 

waarom zie jij dat en ikzelf niet eens?’
‘Misschien omdat je zo duidelijk bent in wat je bezighoudt.’
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Ze pakte Vics hand. 
‘Ik wil zo graag dat het doorgaat, Jon. Dat Vic, en Lodi ook, dit allemaal voor 

elkaar krijgen... Ik heb het gevoel dat ze lang niet alles overzien, ik ben bang 
dat ze fouten gaan maken en belangrijke dingen over het hoofd zien en de 
verkeerde mensen gaan aantrekken, zodat het alsnog mislukt...’

‘Dus waak je als een kloek over haar kuikens.’
Ze bloosde. ‘Doe ik echt zo stom?’
Ik knikte. ‘Een fout die veel vrouwen maken als ze zien hoe onhandig hun 

mannen of zoons zijn.’
‘Lijken te zijn,’ bromde Lodi. ‘Ik beschouw mezelf niet als onhandig. Alleen, 

als ik enthousiast word omdat dingen lijken te gaan, ben ik van het doorsto-
ten.’

‘Als je eenmaal op de golf op je plankje staat, surf je mee met een enorme 
snelheid,’ vulde Vic aan.

Ze schudde haar hoofd en keek Eveline aan. ‘Dat durf ik niet,’ fluisterde ze.
‘Het is een kwestie van vertrouwen,’ doceerde ik. Het bracht me aan het 

lachen.
‘Waarom zit je me uit te lachen?’
‘Ik lach om mezelf, Annabel. Ik was de schoolmeester aan het spelen en dat 

is tamelijk belachelijk.’ 
Ze glimlachte bleekjes.
‘Luister, jullie zijn een weergaloos goed team. Lodi heeft een enorm inzicht 

en durf, Vic ziet andere dingen, is kalmer, maar als de golf komt surft hij ook 
mee. Jij verstaat de kunst om ideeën aan de Aarde te binden, zodat ze prak-
tisch uitvoerbaar worden.’

‘Drie talenten,’ glimlachte Eveline en sloeg haar arm om Annabel heen. ‘Sa-
men sterk.’
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27  Biomassa symposium

Terwijl het drietal, geleidelijk aangroeiend tot een stuk of zes pioniers, in hun 
campers “kamperend bij de boer”, zich bezighield met opruimen en schoon-
maken, was een groepje specialisten bezig met ontwerpen, subsidieaanvragen 
en vergunningen voor het landgoedproject. 

Intussen groeide ook het totaal aan aankopen van boerderijen. Er was weke-
lijks overleg met Walter, want het ging veel harder dan we hadden verwacht. Er 
waren met name in België, Duitsland en Frankrijk veel boeren die er onderdoor 
gingen. In Frankrijk pleegde elke dag een boer zelfmoord.

Ondanks de massaliteit van de aankopen, ondergebracht in onschuldige on-
roerend goed maatschappijen waar de Blaustein Company eigenaar van was 
of werd, viel het eventuele concurrentie niet op. De enige bieders die onze 
aankopers op veilingen tegenkwamen, waren lokale boeren die de krenten 
uit de pap probeerden te halen. Waar mogelijk werden die hen later alsnog 
aangeboden, zodat er zelfs winst werd gemaakt.

Eén van de pioniers die zich hard maakten voor het landgoedproject was 
Abdoel, een landbouwkundige uit Saoedi Arabië, die bezig was aan de Wage-
ningen University & Research te promoveren op verdroging. Hoewel de stu-
die volledig Engelstalig was, had hij behoorlijk Nederlands leren spreken van 
zijn jonge vrouw en inmiddels schoolgaande dochtertje.

Op mijn mededeling betreffende een uitnodiging om te komen spreken op 
een symposium met de titel: “Economic perspectives on sustainable use of 
biomass for production of electric power and city heating” onder auspiciën 
van het World Economic Forum, reageerde hij heftig.

‘Dat ze dat sustainable durven te noemen!’
‘Als je er zou kunnen spreken, wat zou je hen dan willen zeggen?’
Abdoel keek me aan of ik gek geworden was.
Ik lachte opgeruimd. ‘We zijn pas in het stadium van een “Call for papers”. 

We kunnen nog alle kanten op.’
Zijn verbazing kreeg een ondertoon van achterdocht. Zijn vrouw, een Ma-

rokkaanse, keek even gealarmeerd. 
Een vlaag van inzicht. ‘Wordt jouw visie in je thuisland soms eh... niet ge-

deeld?’
Abdoel keek zijn vrouw aan. Ze was in Nederland geboren en had iets ge-

studeerd waardoor ze bij de gemeente Wageningen kon werken en was dit 
weekeinde met Abdoel meegekomen. Ze schudde waarschuwend haar hoofd. 
Hij was een knappe man en zijn vrouw een schoonheid, maar de angst die nu 
aan het licht kwam maakte hen er niet mooier op.
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‘Daar kan ik niets over zeggen,’ was zijn afgemeten antwoord. 
Het verbaasde me; Saoedi Arabië werd weliswaar door een familie van po-

tentaten geregeerd, maar verdroging was een erkend probleem daar.  De diepe 
aquifers waaruit fossiel zoet water werd onttrokken voor de irrigatie van hun 
landbouwgebieden, konden niet aangevuld worden en hun grondwaterpeil 
zakte met 1-2 meter per jaar.

‘Het onderwerp van dit symposium leent zich anders wel voor een essay 
over verdroging als gevolg van het verdwijnen van volwassen bossen.’

‘Je wilt mij als co-auteur?’ Abdoel keek zijn vrouw nogmaals aan. Ze leek te 
twijfelen.

Buiten klonk gelach en kindergeschreeuw. Abdoels vrouw ging naar de wa-
randa om te kijken. Eveline was bezig met een fotoshoot en hun dochtertje was 
één van de modelletjes. Ze gebruikten de camper als kleedkamer, zodat het in 
huis gelukkig rustig was.

Toen het symposium zich aankondigde was duidelijk dat Abdoel noch zijn 
gezicht, noch zijn naam wilde laten zien. Ik had zelf geen paper ingestuurd. 
Tenslotte was ik journalist en geen wetenschapsman en ik wilde vanuit de 
actualiteit kunnen spreken. 

Het symposium was in de RAI, een thuiswedstrijd voor mij: ik kon er met 
de metro heen vanuit Noord, waar ik mijn Smart goedkoop kon parkeren. 
De voertaal was Engels, al waren er nogal wat Nederlandse namen onder de 
panelleden. Er werden veel Amerikanen verwacht; biomassa was daar, net als 
in Nederland, een hot item. Geen enkele bosbouwer of houtpelletleverancier, 
niet in het panel en niet bij mensen in de zaal. Wel enkele environmentalisten, 
zowel uit de VS, uit Nederland als uit de Baltische staten.

Op de bewuste dag liet ik me door een vrijwel lege metro naar de RAI ver-
voeren in gezelschap van Vic, die wel eens wilde horen wat ik bij zulke gele-
genheden te berde bracht.
Na de inleiding nodigde de dagvoorzitter mij uit om het spreekgestoelte te 
bestijgen. Bij het binnenkomen was de verrassing dat de grote zaal voor mijn 
voordracht was aangewezen, nog aangescherpt doordat de zaal vol zat. Voor 
zover de coronamaatregelen dat toelieten.

Vanaf de katheder was pas goed te zien hoeveel toehoorders er waren op 
komen draven om de verdediging van mijn stellingen aan te horen. En indien 
mogelijk, de grond in te boren. De strijdlust was te voelen en nam hier en daar 
de vorm aan van vijandschap. Om dat gewaar te worden had ik Margarite niet 
meer nodig.

Ik drukte op het knopje in mijn hand voor de eerste dia.
‘Heren en dames ook...’ Wat was dat nou?! Dat was Koot en Bie ten tijde van 
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hun Simplistisch Verbond! Om de verwarring te vergroten knikte ik naar de 
enkele vrouwen in de zaal. ‘De Aarde plunderen is bij uitstek een mannenge-
legenheid,’ mompelde ik, vlak bij de microfoon op mijn revers, zodat het goed 
hoorbaar was. ‘Zo zie je maar.’ 

Om de zaal geen tijd te gunnen hierop te reageren was mijn volgende op-
merking, met een zwaai van mijn arm naar de grafiek op het scherm: ‘Sinds 
1970 hebben we te maken met een jaarlijkse “Earth Overshoot”. Dat wil zeg-
gen dat de ecologische voetafdruk van de totale mensheid vijftig jaar geleden 
groter is geworden dan de Aarde. Ofwel dat de jaarlijkse consumptie van de 
productie op onze planeet groter is dan waarin de planeet per jaar kan voor-
zien op een duurzame basis. We eten haar dus op.’

Gemor in de zaal, onrustige bewegingen. 
‘Voor we ons gaan verliezen in welles-nietes discussies hoe de ecologische 

voetafdruk wordt berekend en of die methoden wel recht doen aan de “waar-
heid”...’ hier stak ik de bekende kromme vingers op, ‘Earth Overshoot is als 
zodanig consequent gedefinieerd zodat er een beeld in de tijd mee gemaakt 
kan worden.’ 

Een strijdlustige blik naar de zaal moest alle gemor dempen.
‘Als u dit voor de rest van mijn betoog als premisse wilt aannemen, kunt u 

rustig zitten luisteren en hoeft u niet op het puntje van uw stoel zitten wachten 
tot u me kunt interrumperen.’

Dat was blijkbaar teveel gevraagd. Een Afrikaanse heer in een traditioneel 
kostuum was opgestaan terwijl ik nog sprak en was bij een interruptiemicro-
foon gaan staan.

‘Mr Fonck, I am appointed by the Ethiopean government to see that three 
billion trees are planted in five years, of which three to go. But all the arable 
land is bought by Saudi companies to grow food, which is exported. Worse is 
that they use fossile aquifers to irrigate, aquifers we even did not know exis-
ted. But with the sophisticated seismic surveys they can afford themselves, 
they found them and they empty them. My bureau has until now induced the 
planting of a few million trees that still survive. Do you have an answer to our 
cornered position? How can we keep our promise to the United Nations? To 
climate change? To the Earth?’

Onze ogen sloegen een brug in deze zaal vol anti-gevoelens.
‘There are answers, sir. Strategies, suited for all kinds of terrain without surf-

ace water or accessable groundwater. The Saudi themselves use massive desa-
lination of seawater at their coasts.’

‘They have their oil, master. Ethiopia has not.’
De zaal luisterde gespannen naar dit tweegesprek. De Ethiopiër sneed een 

heikel punt aan, dat alleen al was not-done, en bovendien ging de spreker van 



553

de dag er nog op in ook. Wat zou Mr Fonck gaan zeggen?
‘You tried to convince the Saudi to plant trees as wel?’
Hij knikte, haalde zijn schouders op en spreidde zijn open handen. Duide-

lijker kon het antwoord niet zijn.
‘Please, see me in the pause. I can bring you in contact with an organisation 

that developed specific solutions for forestration. Including financing.’
Zo, dat zou de zaal aan het denken zetten! 
De eerbiedwaardige Ethiopiër ging met een tevreden gezicht zitten. 
Een godsgeschenk, deze interruptie. Het maakte meer duidelijk dan dui-

zend woorden konden zeggen. Het had de toon voor deze middag gezet.
Ik ging er voor staan.

‘Geachte aanwezigen, u bent allen betrokken bij de transitie van fossiele ener-
gie naar hernieuwbare bronnen. Dit symposium spitst zich toe op het gebruik 
van hout als “CO2-neutrale”...’ weer mijn kromme vingers, ‘...brandstof voor 
elektriciteitscentrales. Er zijn weliswaar meer biomassa bronnen, waarvan de 
belangrijkste biogas is dat over de hele wereld ruim wordt toegepast, maar 
hier en nu gaat het om hout. Om bossen. De stelling is dat de uitgestoten CO2 
elders op de Aarde door planten en bomen wordt opgenomen en omgezet in 
nieuwe biomassa.’ Ik keek de zaal dreigend aan. Een omineuze stilte kon meer 
zeggen dan... 

‘Op papier kan dit sommetje kloppend gemaakt worden door voor elke ge-
kapte volwassen boom een bepaald aantal nieuwe bomen te planten.’

Mijn woorden gingen ten onder in tumult. Daar had ik op gerekend en ver-
toonde een dia met dezelfde tekst, geprojecteerd over een video vanuit een 
drone die boven een troosteloze kapvlakte vloog, waar nog geen enkele nieu-
we boom was geplant. De video had ik van een milieu-organisatie in de VS 
gekregen.

Meteen volgde de bekende grafiek waar Al Gore’s film mee begon: de toena-
me van het CO2 gehalte in de lucht en de stijging van de wereldtemperatuur. 
De zaal werd rustig, nieuwsgierig.

‘Waar nu al decennia over gebakkeleid wordt onder wetenschappers, is de 
causaliteit. Is de toename van het CO2 gehalte in de lucht volgend of leidend? 
In het WPCC zijn de wetenschappers verenigd die door menselijke activitei-
ten geproduceerde CO2 als oorzaak zien van de opwarming van de Aarde. 
Degenen met andere meningen hebben niet zo’n club en navenant minder 
financiering. Gelukkig is er een vracht aan bestaande onderzoeken die de oor-
zaak van de opwarming, die al 20.000 jaar aan de gang is, leggen bij meer of 
minder activiteit van de zon. Uit ijskernen onderzoek blijkt dat de opwarming 
in periodieke golven plaats vindt, waarbij de stijging van het natuurlijke CO2 
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gehalte in de lucht enkele honderden jaren later volgt. Volgens sommige we-
tenschappers wordt dat veroorzaakt doordat er tegen die tijd zoveel biomassa 
is bijgekomen – door het warmer worden – dat er meer verrotting van bio-
massa plaats vindt. Anderen stellen dat het zeewater veel langzamer opwarmt 
dan de lucht of het land en dat er pas na lange tijd minder kooldioxide in 
het warmere water kan worden opgenomen. Waardoor het CO2 gehalte in de 
lucht gaat toenemen.’

Zo, eerst het obligate CO2 verhaal onderuit halen. Dat vormde de basis van 
hun legitimatie om biomassa te gaan gebruiken voor hun kolencentrales.

‘Met andere woorden: de stelling die ik hier voor uw voeten werp is dat wat 
u ook stookt, het niets zal toe- of afdoen aan de opwarming van de Aarde...’ 
Mijn woorden gingen verloren in luide opmerkingen vanuit de zaal. De voor-
zitter begon te hameren en langzaam werd het rustiger. Uit hun comfort zone 
waren ze nu wel genoeg geschud. Tijd voor olie op de golven.

‘Neemt u alstublieft niets zomaar van mij aan...’ Dat kwam me op hoonge-
lach te staan. Dit was echt een leuke zaal, geen duf zooitje dat verveeld zit te 
luisteren tot het is afgelopen en niets laat doordringen.

‘Maar geef me dan wel de gelegenheid te onderbouwen wat ik poneer.’
Dat bracht rust en wekte nieuwsgierigheid, juist wat ik moest hebben.
‘Laat mij mijn betoog inleiden. Er is decennia lang onderhandeld over plan-

nen, voornemens en beleid om de wereldeconomie de overstap te laten maken 
van niet-duurzame, fossiele energiebronnen zoals kolen, aardolie en aardgas, 
naar duurzame bronnen als zon, wind, aardwarmte en afgeleiden daarvan. 
Die transitie is in handen van producenten en grootgebruikers van fossiele 
brandstoffen. Met het oog op continuïteit van de energievoorziening en de 
enorme kennis die in deze sector is geaccumuleerd. Deze sector heeft echter 
geen haast. De voorraden makkelijk winbare kolen, olie en gas zijn niet onuit-
puttelijk, maar er worden nog steeds nieuwe voorraden gevonden.’

Ik liet mijn blik door de zaal dwalen, waar een soort gemoedelijke opluch-
ting merkbaar was. 

‘Waarom blijft u niet gewoon kolen, olie en gas gebruiken? Bij een grondige 
analyse blijkt biomassa-energie namelijk helemaal niet CO2-neutraal.’ 

Her duurde even voordat het doordrong wat ik zei. 
‘Bewijs!’ werd er geschreeuwd. Deze mannen waren niet meer beleefd als je 

hen tegen de haren instreek.
Ik liet een dia zien met een tabel uit een onderzoek van decennia geleden. 

De cijfers vergeleken de energieopbrengst van alcohol, biodiesel, biokerosine, 
kernenergie en gekweekt hout naast de productiekosten in diesel-equivalen-
ten. Daaruit bleek dat alleen palmolie een positief saldo had, als op de lange 
vervoerlijnen vanuit de tropen ook op palmolie werd gevaren. 
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‘U moet weten dat journalisten feitelijk complotdenkers zijn,’ ging ik met 
een brede glimlach verder. In de zaal werden foto’s gemaakt van het scherm 
en in notitieboekjes gekrabbeld.

‘Wij zetten overal vraagtekens bij en proberen achter de schermen te kijken, 
waar de echte beslissingen worden genomen. Dat doen we door de feiten te 
analyseren. Wat zegt iemand en wat doet iemand; daar kan een wereld van 
verschil tussen gapen. Zo is bij onderzoekers en gespecialiseerde journalisten 
allang bekend dat het bijstoken van houtpellets en palmolie in bestaande ko-
lencentrales een doekje voor het bloeden is: het dient alleen maar om de over-
heid gerust te stellen dat er aan CO2-reductie wordt gedaan en de centrales 
mogen verder gewoon kolen stoken.’

Ik hief mijn handen op toen de zaal opmerkingen naar me begon te slinge-
ren en er driftig op de interruptiemicrofoons werd getikt.

‘Nogmaals: waarom stookt u niet gewoon door? Uw biomassa behoefte is 
niet te lenigen met duurzaam geproduceerde producten. De houtkap ver-
woest bossen, waar die onmisbaar zijn voor het waterbeheer...’

Toen de zaal weer rustig was, werd vanuit het panel een vraag gesteld door 
een mij bekende, bedaagde, kleine man met een witte snor en een mediter-
raan uiterlijk. Hij was Libanees en werkte voor een Scandinavische elektrici-
teitsproducent met enkele kolencentrales in Nederland en plannen voor een 
centrale geheel op biomassa. Hij was uitermate bedreven in het sussen van 
milieu-angstige politici. 

‘Mijnheer Fonck, onze brancheorganisatie heeft u uitgenodigd om uw licht 
te laten schijnen op de economische vooruitzichten van het gebruik van bio-
massa. Wat u nu doet is de hele energiesector verantwoordelijk stellen voor de 
klimaat verandering.  Daar moet ik heftig tegen protesteren: wij zoeken juist 
wegen om bij alle noodzakelijke veranderingen een betrouwbare energieleve-
ring te garanderen tijdens de transitie, die enkele decennia zal vergen.’

‘Natuurlijk, dat is een grote verantwoordelijkheid. Daarom stel ik voor dat u 
zolang gewoon efficiënte kolen, olie en gas blijft stoken. Die hebben een hoge 
positief saldo op hun balans van energiekosten en energiebaten.’

‘Dat is alleen mogelijk als we de geproduceerde CO2 op een of andere ma-
nier vastleggen...’ merkte iemand anders in het panel op.

‘Plant bomen in plaats van ze te verbranden.’ 
Verontrusting in de zaal.
‘Dat heeft pas economische perspectieven, zij het op de lange termijn.’
Nog meer beroering.
‘Ga waterstof produceren aan de randen van woestijngebieden, waar zee-

water voorhanden is, en maak meteen zoet water. Brengt ook heel wat op. 



556

Zonne-energie is daar overvloedig en gratis.’
De verwarring werd groter, in de zaal vonden heftige, gefluisterde discussies 

plaats tussen toehoorders, die alle coronaregels aan hun laars lapten en elkaar 
in het gezicht stonden te sissen.

De Libanees bleef me al die tijd minzaam aankijken. Die man was niet ge-
voelig voor woorden, cijfers of andere argumenten, al deed hij graag alsof.

Enige repliek was wel op zijn plaats. De man was een meester in het met zij-
delingse opmerkingen en insinuerende bijzinnen iemand anders op te zadelen 
met onterechte verdenkingen.

‘U zegt tussen neus en lippen door dat ik u, ik bedoel natuurlijk uw col-
lega’s en concurrenten, verantwoordelijk stel voor de klimaatverandering. Dat 
is nonsens en u weet dat. Dat neem ik u kwalijk. U weet donders goed dat ik 
de opwarming van de Aarde juist niet zie als een gevolg van de verbranding 
van fossiele brandstoffen, maar als een reactie van de planeet op zonneactivi-
teit. De in alle milieuconferenties afgesproken reducering van CO2-productie 
zet uw branche echter voor het blok. Om toch uw eigen gang te blijven gaan 
stoken jullie biomassa bij.’

Al bij mijn eerste woorden had hij zich afgewend, was met papieren aan 
het rommelen en maakte links en rechts opmerkingen tegen zijn buren. Niets 
kwam bij die man aan. Het was beter om nu de zaal toe te spreken, die met 
interesse dit intermezzo had gevolgd.

‘Sustainable betekent dat de groei van nieuwe biomassa niet minder is dan 
het gebruik ervan. Maar niet alleen dat: het betekent ook dat het landschap 
intact blijft, dat de waterhuishouding intact blijft, dat de biodiversiteit intact 
blijft, dat het klimaat intact blijft en dat landbouwgrond en nederzettingen in 
de buurt er niet onder te lijden hebben. Hoe heeft u dat in uw ketenbeheer-
regelingen vervat?’

Dat zette de zaal op een wankel been. Want ik wist en zij wisten dat die rege-
lingen niet bestonden. Nu wisten ze dat ik dat wist.

‘Dit symposium is bedoeld om inzicht te krijgen in de economische per-
spectieven van het gebruik van biomassa. Afgezien van de desastreuze gevol-
gen voor klimaat, biodiversiteit en waterbeheer, stel ik u de vraag: als al uw 
plannen verwezenlijk worden, hoeveel bosareaal heeft u per jaar nodig, afge-
zet tegen de tijd die nodig is, zeg 35 jaar, voordat er weer geoogst kan worden? 
Heeft u die cijfers? Ik niet, ik ken uw plannen niet.’

Die zouden nooit aan het licht komen. Deze mannen zaten nu bijeen in dit 
symposium en ze hadden een lobby-organisatie waar je u tegen zei, maar ze 
bleven hoe dan ook allemaal concurrenten van elkaar.

‘Nogmaals, waarom die charade nog langer opvoeren? Het grootschalig 
toepassen van biomassa voor de levering van energie zal nooit sustain-able 
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worden, dus de economische perspectieven zijn bedroevend. Waarom stookt 
u niet gewoon door met kolen, gas en olie? U kunt uw ecologische voetafdruk 
verkleinen door massaal bos aan te planten in met name Afrika. Dat heeft pas 
economische perspectieven.’

De verwarring werd er alleen maar groter door, hoewel ik nu eigenlijk be-
weringen aan het herhalen was.

‘Ik neem aan dat velen van u een gezin hebben en dat u allen uw kinderen en 
kleinkinderen en toekomstige generaties een welvarende toekomst toewenst. 
Elke energietransitie zal mijns inziens alleen zinvol zijn als we de ecologische 
draagkracht van de Aarde vergroten. Met energie van buiten de Aarde. Door 
de overvloedige energie van de zon direct om te zetten in de energiedrager van 
de toekomst: waterstof, als gas of als hydride, even transportabel als aardgas.’

Ik hoopte dat het hen aan het denken zou zetten. Ik had het pauzetijdstip 
aan zien komen en mijn woorden waren nog niet verklonken of de pauze 
werd aangekondigd. Teneinde niet verstrikt te raken in onderonsjes, ging ik 
niet naar de foyer, maar ging naar buiten en maakte met de Ethiopiër een 
wandelingetje over het plein. Ik gaf hem de gegevens van Esthers onderne-
ming en beloofde een goed woordje bij haar te doen. Hij nodigde mij uit om 
een keer te komen kijken, wat ik graag zou doen.

De dagvoorzitter van het panel boog zich voorover naar de microfoon – hij 
was kennelijk niet gewend aan zo’n ding – en vroeg als opening van het twee-
de gedeelte: ‘Mijnheer Fonck, onze branche-organisatie heeft u uitgenodigd 
om ons wijzer te maken hoe wij op een economisch verantwoorde wijze ge-
bruik kunnen maken van duurzaam geproduceerde biomassa. Nu zegt u dat 
het niet duurzaam is en behalve dat het economisch zonder perspectief is, ook 
nog eens schadelijk is.’

Hij keek me beschuldigend aan. De andere panelleden keken strak voor zich 
uit. Hun ongemak droop eraf. Dit hadden ze niet verwacht. Ik was dan ook 
nog niet eerder zo duidelijk geweest. Mijn artikelen waren meer macro-eco-
nomisch. Dit symposium ging over een enkel aspect.

Ik knikte minzaam. Daar was hij niet tevreden mee.
‘Mijnheer Fonck, u bent een gerenommeerde economisch commentator. 

We mogen dan toch wat meer diepgang, een meer genuanceerd verhaal van 
u verwachten?’

‘Geachte voorzitter, ik heb het gevoel dat maar weinig mensen in de zaal 
beseffen hoe doorzichtig  het hele biomassa gebeuren is. Voor buitenstaanders 
snijdt uw hele argumentatie geen hout.’

‘Wat bedoelt u?’
‘Ik zal het nog eens op een rijtje zetten.
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1. Een groep wetenschappers, werkzaam in WPCC verband, stelt dat de op-
warming van de Aarde gevaarlijk versneld wordt door menselijke activiteiten, 
zoals toename van het broeikasgas CO2 als gevolg van het verbranden van 
fossiele brandstoffen.

2. Het WPCC en het grote publiek eisen maatregelen van de wereldleiders.
3. Hoewel er veel twijfel is over het broeikaseffect, komt men overeen het 

gebruik van fossiele brandstoffen terug te brengen door over te stappen op 
duurzame energiebronnen.

4. Met name de exploitanten van kolencentrales aan beide kanten van de 
Atlantische Oceaan voelen zich in het nauw gedrongen. In de rest van de  we-
reld trekt men zich er weinig van aan, omdat ze wel beter weten of het kan hen 
niet schelen.

5. Er komt een convenant dat de kolenstokers een percentage van de ko-
len zullen vervangen door biomassa. Er zijn twee grootschalig te produceren 
bronnen: palmolie en hout. Ongeacht de hoeveelheid diesel-equivalenten die 
nodig zijn voor de productie en het vervoer ervan. U denkt echt dat u duur-
zaam bezig bent?’

Hij keek me kwaad aan. Een ander in het panel reageerde ijzig: ‘In het kader 
van integraal ketenbeheer worden in contracten met pelletleveranciers eisen 
gesteld ten aanzien van het duurzaam beheer van de bossen waar het hout 
vandaan komt.’

‘Wat zijn die eisen en hoe controleert u handhaving?’
‘De belangrijkste eis die er toe doet is herplant. Dat wordt gecontroleerd via 

satellietfoto’s.’
‘Goed, ik neem aan dat u dat goed voor elkaar heeft. Waar ik echter geen 

zicht op kan krijgen zijn berekeningen van benodigd bosareaal voor alle hui-
dige en geplande vraag naar houtpellets.’

Een paar panelleden overlegden met elkaar. In de zaal was de spanning voel-
baar.

‘Ik herhaal mijn vraag: is er enig overzicht binnen uw branche van het be-
nodigde bosareaal? Ik wil u enige cijfers voorleggen. Er worden momenteel 
wereldwijd 15 miljard bomen per jaar gekapt. Volwassen bomen van gemid-
deld 30-60 jaar oud in productiebossen en veel ouder, 100-200 jaar, met uit-
schieters tot meer dan 1000 jaar in natuurlijke bossen. 15 miljard zaailingen 
planten is niet sustainable. Per gekapte volwassen boom dienen er na ruim een 
jaar 9-16 overlevende jonge bomen herplant te zijn. We praten dan over 150-
200 miljard geplante en overlevende bomen per jaar. Hoeveel wordt hiervan 
gerealiseerd?’

De zaal hield zich stil. Er was een zekere onenigheid te bespeuren onder 
de panelleden. Natuurlijk was de biomassa club niet alleen verantwoordelijk 
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voor het kappen van zoveel bomen. Het verdwijnen van regenwouden en het 
winnen van timmerhout werd door hele andere branches gedaan. Maar de 
schok van het aantal dat ik noemde was blijkbaar zo groot dat niemand op die 
gedachte kwam.

De voorzitter wendde zich tenslotte met een lam glimlachje naar mij.
‘De meeste gebruikers sluiten contracten af met leveranciers, mijnheer Fon-

ck. Dat hoeven overigens niet de producenten te zijn of de eigenaars van de 
bossen. Deze contracten zijn uiteraard bedrijfsgeheim. Er is derhalve geen 
totaalbeeld, als u dat bedoelt.’

‘Dat bedoel ik, mijnheer de voorzitter. Uw branche legt de verantwoorde-
lijkheid voor een duurzame productie van houtpellets dus geheel bij de leve-
ranciers. Hoever reikt uw ketenbeheer?’

Weer gefluisterd overleg. Weer de voorzitter:
‘In de contracten is een kettingbeding opgenomen, dat de leverancier ver-

antwoordelijk is voor de duurzaamheid van de pellets die hij levert.’
‘En wat als er niet aan de duurzaamheids eis wordt voldaan?’
‘Hoe bedoelt u? Het is toch duidelijk...’
‘Ik bedoel dat als de productie niet op duurzame wijze plaatsvindt, wat de 

afnemers dan doen? Is er controle? Zijn er sancties?’
Het leek wel een hoorzitting. Zoals door een commissie van de Amerikaan-

se Senaat, die de producenten en providers van mobiele telefonie aan de tand 
voelde over de gezondheidsrisico’s van 5G. Waarbij op de vraag hoe groot het 
budget was voor onderzoek naar gezondheidsrisico’s, het antwoord – na lang 
aanhouden – nihil bleek te zijn.

De voorzitter keek verbluft naar de anderen achter de tafel.
‘Heeft iemand van u daar misschien iets op te zeggen?’ Hij klonk een beetje 

gepikeerd. Het ging allemaal niet als verwacht en gedacht. Er zaten nogal wat 
losse steken in het verhaal.

Een man reageerde gejaagd: ‘Jazeker is er controle. Ons accountantskantoor 
KPMG brengt jaarlijks een rapport uit aan de bedrijfsleiding. Zij doen dat aan 
de hand van satellietopnamen.’

‘Zijn die rapporten openbaar?’ Ik was er zelf nog geen enkele op het spoor 
kunnen komen.

‘Zeker niet. De rapporten behelzen alle leveringen, transacties, transporten, 
voorraadvorming en toepassing van houtpellets, steenkool en andere brand- 
cq hulpstoffen.’

‘Zijn er sancties als bijvoorbeeld de herplant onvoldoende is?’
‘Zeker. We behouden ons in het geval van onvoldoende aantoonbare duur-

zaamheid het recht voor de contracten als ontbonden te beschouwen.’
‘En dan?’
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‘In zulke gevallen zullen wij omzien naar andere leveranciers.’
‘Heb ik het correct als ik veronderstel dat u onder duurzaamheid verstaat 

het herplanten van gekapt bosareaal.’
‘Uiteraard.’ Er klonk enige opluchting door in ’s mans stem.
‘Voorbijgaand aan andere milieufactoren, zoals milieuschade door het 

gebruik van zwaar materieel, verlies van biodiversiteit, vernietiging van de 
biotoop van beschermde dier- en plantensoorten, erosiegevaar, waterhuis-
houding aan de oppervlakte en in de bodem, schade en overlast aan lokale 
gemeenschappen en dergelijke?’

Dat was even teveel. Na koortsachtig overleg met zijn buren kwam de voor-
zitter met een antwoord.

‘Wij nemen aan dat de plaatselijke autoriteiten bij onze leveranciers toezien 
– en in hun vergunningverlening vastleggen – dat zulks niet geschiedt.’

In wezen werd ik daarmee mat gezet. Het had hier weinig zin om de wer-
kelijke situatie aan te kaarten, namelijk dat veel lokale overheden en grote 
ondernemingen onder één hoedje speelden en het milieu met ieders instem-
ming verwoest werd.

Tijd voor een nieuwe insteek. Het liep tegen sluitingstijd en ik had nog een 
klapper af te laten gaan.

‘Tot slot wil ik u nog enkele tips geven. Ik hoop dat u begint in te zien dat 
het massaal gebruik van houtpellets, dan bedoel ik de huidige èn geplande 
hoeveelheden, per definitie niet duurzaam kan zijn alleen al door de omvang 
van het jaarlijks daarvoor te kappen bosareaal. Bos groeit niet zo snel als mais. 
Of bamboe. De economische perspectieven zijn dan ook negatief.’

De zaal was nors, gemelijk en recalcitrant, desondanks nieuwsgierig naar 
mijn tips. Enkele mannen in het panel zagen er verslagen uit. Of zag ik dat als 
enige maar?

‘Ik zou het naar vinden als u straks naar huis gaat met alleen maar mijn ne-
gatieve verhaal. Zo van die mijnheer Fonck zegt dat biomassa niet duurzaam 
is en dus economisch riskant en hij gaat er nog over schrijven ook. Zeker ga 
ik hierover schrijven. Maar niet zonder een positief slot aan dit symposium 
gegeven te hebben.’

Zelfs de Libanees vertrok zijn laatdunkende gezicht in iets wat op nieuws-
gierigheid kon duiden. Het was goed dat hij hier als antagonist aanwezig was; 
dat hield me scherp.

‘Het eerste wat ik u wil meegeven is dit: met waterstof als energiedrager, 
via bestaande leidingnetten even makkelijk te transporteren als aardgas, kunt 
u misschien wel meer verdienen dan met fossiele brandstoffen. Zeker als de 
subsidies meer richting duurzaamheid gaan. Er zijn berekeningen dat u on-
geveer 12 jaar nodig heeft om 50% van uw behoefte aan brandstof te verleg-
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gen van fossiel naar waterstof. Daarna nog eens 8 jaar voor de tweede 50%. 
Centrales op aardgas kunnen hun economische levensduur gewoon uitzitten. 
Kolencentrales zult u echter versneld moeten afschrijven, maar dat is fiscaal 
weer interessant.’

‘Dat klinkt mooi, mijnheer Fonck,’ klonk de zalvende stem van de Libanees, 
‘maar wij zitten vast aan onze CO2 reductie. Als wij die grootschalig moeten 
gaan opslaan, stijgen de kosten van stroom en warmte teveel.’

‘U kunt alleen doorgaan met fossiel te stoken als u de CO2 vastlegt, daar 
heeft u een punt. Er zijn echter twee grootschalige methoden die geld opleve-
ren in plaats van kosten.’ Hierbij glimlachte ik fijntjes naar het panel en naar 
de zaal.

De spanning was te snijden.
‘Ziehier hoe u dat kunt aanpakken.’ Ik liet mijn laatste animatie zien, een 

artists view van een gortdroge zeekust. 
‘U ziet hier een aride gebied dat doorloopt tot aan zee. Er wonen alleen wat 

vissers langs de kust.’ 
Er verschenen drijvende zonneparken en waterleidingen, waarlangs het 

okergele gebied groen kleurde.
‘Drijvende zonnepanelen leveren stroom en zoet water via verdamping en 

condensatie op het met koud zeewater gekoelde paneel. De vissers onderhou-
den het geheel. De stroom wordt omgezet in waterstof voor export, het water 
wordt gebruikt voor agroforestry: de combinatie van boomteelt en landbouw. 
Bomen voor timmerhout, gewassen voor eigen consumptie en export. Bomen 
en gewassen worden van water voorzien door middel van druppelbevloeiing. 
Dat scheelt 90% in het waterverbruik ten opzichte van beregening.’

Er verscheen een detailbeeld, een foto van grote permacultuur tuinen in 
Australië. 

‘Deze manier van tuinbouw is kleinschalig, arbeidsintensief en door de hoge 
kwaliteit en kwantiteit van de productie – 4 tot 5 oogsten per jaar – uiterst 
lucratief. Zonder gebruik van pesticiden.’

De animatie kwam terug, er verschenen dorpjes langs de waterleidingen.
‘De methode heeft een geheime kant die u niet kunt zien.’
Ze aten als het ware uit mijn hand.
‘Humus.’
Geen enkele reactie, slechts vragende gezichten. Toch wel: de Libanees ver-

schoof in zijn stoel en zei op licht verwijtende toon: ‘Mijnheer Fonck, ik ging 
altijd van de veronderstelling uit dat u een intelligente economisch journalist 
bent. Maar nu begin ik daar aan te twijfelen. Haalt u niet iets door elkaar? 
Dat stroomproducenten soms “stroomboeren” worden genoemd brengt u 
misschien in de war? Het is maar een geuzennaam, mijnheer Fonck. Dat wij 



562

plantaardige brandstoffen gebruiken heeft niets met het agrarische bedrijf te 
maken.’

‘Dank u, u geeft me net de voorzet die ik nodig had.’ Meegaan met een of-
fensieve opmerking en omdraaien, dat is wat de Spiegelogie van Willem de 
Ridder me heeft geleerd. Dat is waar vechtsporten ook gebruik van maken, de 
kinetische energie van je aanvaller tegen hem gebruiken. Eigenlijk is het een 
soort Zen. 

Ik zag zijn gezicht betrekken. Eindelijk had iets hem geraakt.
‘Laat ik mijn opmerking toelichten. Er zijn twee manieren om gestuurd CO2 

vast te leggen: het meest voor de hand liggend is de productie van duurzaam 
hout, niet voor verbranding maar voor de constructie van huizen, meubels, 
bruggen, schepen, industriële gebouwen. De tweede is de productie van hu-
mus in de bodem. U weet wel, dat zwarte bestanddeel. Allemaal koolstof. Sta-
biele humus kan duizenden jaren oud worden.’

De voorzitter van het panel was tijdens mijn uitleg opgeveerd en vroeg haas-
tig: ‘Hebt u het over landbouw?’

‘Ik heb het nog steeds over agroforestry, voorzitter.’ Ik wees met mijn pointer 
naar de groene stroken in het woestijngebied en schakelde terug naar de foto 
van een permacultuur tuin. ‘U ziet hier bomen tussen de akkers staan die zo-
wel fruit als goed timmerhout leveren. Geen eucalyptus, want die halen al het 
diepe grondwater weg zodat jonge bomen verdrogen.’

De Libanees wilde weer scoren met een rotopmerking, maar de panelvoor-
zitter sneed hem de pas af: ‘Humus, mijnheer Fonck. U zou ons het geheim 
van humus verklaren.’

‘Een gezonde bodem bevat minstens 8% organische stof, Hiervan is circa 
1% stabiele humus. De rest bestaat uit non-stabiele, vrije humus, plantenres-
ten, wortels, schimmels en micro-organismen. Bij een normale bouwvoor van 
30 cm bevat een hectare grond 3000 m3 humushoudende grond. Omgerekend 
naar gewicht van de droge stof is dat ca 4000 ton droge grond. 8% hiervan of 
320 ton is organische stof. Het koolstofgehalte hiervan is gemiddeld 100 tot 
120 ton. Vastgelegd in ca 10 jaar, 10 ton per jaar. 10 ton! Naast de oogst! De 
organische stof die daarvoor nodig is leveren de plantenresten en wortels na 
het oogsten.’

Alom argwanende gezichten en gekrabbel in notitieblokjes.
‘Mijn berekeningen zijn niet nauwkeurig, ze zijn heel algemeen en indica-

tief. U kunt het veel preciezer uit laten rekenen door bodemkundigen. In ie-
der geval kunt u laten uitrekenen hoeveel bijvoorbeeld 2000 hectare nieuw 
landbouwgebied aan CO2 kan vastleggen. In duurzaam hout – in die warme 
streken ongeveer 20 m3 per jaar per hectare – en in humus.’ 

‘Dus toch stroomboeren,’ hoorde ik iemand zeggen. De Libanees zat op zijn 



563

smartphone te tikkelen, waarschijnlijk was hij mijn berekeningen aan het 
checken. De cijfers die ik gebruikte waren van onderzoeken uit de 70er jaren. 
Er werd toen erg veel milieu-onderzoek gedaan en niet alleen door Wagenin-
gen.

‘Ik hoop dat ik u hiermee economische perspectieven heb kunnen tonen 
wat betreft duurzame energiedragers, waarvan uiteindelijk voor grootschalig 
gebruik alleen waterstof overblijft. Biogas uit vergisters zal altijd een margi-
nale toegift blijven, vooral geschikt voor lokaal gebruik. Vergis u niet: dit zijn 
win-win-win modellen.’

‘Win voor wie,’ mompelde de Libanees smalend, nog net hoorbaar via zijn 
microfoon.

‘Daar is allereerst uw eigen belang als onderneming. Met de productie van 
waterstof, of, als u dat liever heeft, de aankoop van waterstof, kunt u tot in 
lengte van dagen concurrerend stroom en warmte blijven leveren, ongehin-
derd door milieumaatregelen.’

Dat was wat ze wilden horen! De aandacht uit de zaal en van het panel keer-
de als bij toverslag terug.

‘Dan is er het belang van de planeet: door over te schakelen op zonne-ener-
gie-waterstof, verkleint u de jaarlijkse Earth Overshoot en blijven bossen ge-
spaard voor de broodnodige waterhuishouding waar het koelsysteem van de 
Aarde op draait.’ 

Ik had nog een leuke clip en vertoonde een bergachtig bosgebied dat stoom-
de in de vroege zon. Duidelijk was te zien dat de wolken uit de bomen kwa-
men en opwolkten in het schuinvallende zonlicht.

‘Uw bijproduct zoet water zal gretig aftrek vinden in de nieuwe bossen en 
landbouwgebieden langs de kusten. U kunt me geloven of niet: bij meer dan 
20% bosareaal gaat het in die woestijnen weer regenen.’

Mijn slotclip was natuurlijk tamelijk sentimenteel: een overtrekkende on-
weersbui, stromend water, ontluikende bloemen. Maar zo werkte het echt.

‘Ik dank u voor uw aandacht.’
Bij de afsluitende borrel werd ik aangeklampt door enkele heren, die verder ke-
ken dan de korte termijn. Vooral de combinatie zonnestroom-waterstof-zoet 
water sprak die enkelingen tot de verbeelding. Hun belangrijkste bezorgdheid 
betrof de politieke ins en outs: de woestijnen in de buurt van Europa lagen al-
lemaal in Islamitische landen.

‘Ik kan u wat dat betreft maar één advies geven: de beste kansen voor een 
eerste uitleg liggen in Marokko. Om direct toegang te krijgen tot de koning, 
kan ik u adviseren in zee te gaan met de Blaustein Company in Washington 
D.C. Die firma heeft via de CEO een persoonlijke band met de koning.’

‘Ja, dat werkt meestal het beste,’ zei een bedaagde heer. ‘Kan heel wat steek-
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penningen schelen en heel wat vertragingen voorkomen.’
‘De Blaustein Company werkt met innovatieve adviesbureau’s in een we-

reldwijd netwerk. Zij vormen de hub waar alles samenkomt. Vanwege de Co-
rona isolatie maatregelen werken deze bureau’s zonder een vast kantoor.’

‘Heel verstandig,’ vonden een paar anderen. ‘Wij werken ook al een tijd van-
uit onze huizen.’

En...’ hierbij keek ik geheimzinnig in het rond als de eerste de beste potLo-
diventer, ‘...als vaste contractant krijgt u toegang tot innovatieve wijzen van 
gastransport, boomteelt, humusvorming en exportgewassen. Daar valt heel 
wat te winnen vergeleken met meer traditionele methoden en technieken. Er 
zijn kwantumsprongen gemaakt, wat dat betreft.’

‘Dus toch stroomboer’n,’ mompelde iemand.
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28  De geboorte

Lodi was vreemd stil bij het eten. Hij was al dagen aan het zoeken op internet 
en wilde niet vertellen wat hij zocht.

‘Heb je het gevonden?’ vroeg Vic bij de koffie. Ook hij was erg stil geweest, 
maar dat viel bij hem minder op. Annabel, die net terug was van een expeditie 
naar Overijssel waar ze met een paar vriendinnen waren gaan kijken of die 
ook aan het project zouden willen meedoen, keek verrast op.

‘Min of meer,’ antwoordde Lodi terneergeslagen. Hij richtte zich tot mij en 
Eveline. ‘Ik heb een helderziende gesproken die heel stellig was dat het Corona 
virus een boodschap is van de Aarde, van Gaia, aan de mensheid om het roer 
drastisch om te gooien. Hij zei ook dat de reactie onvoldoende was en hij was 
er van overtuigd dat er hardere waarschuwingen zouden komen.’

‘Zei hij ook welke?’ vroeg Annabel geschrokken. Ze zag het landgoedproject 
al in gevaar komen.

Lodi schudde zijn hoofd en keek Vic aan. 
‘Lodi en ik hebben een assesment gedaan van de mogelijkheden om wereld-

wijd de mens aan het schrikken te brengen. Bijvoorbeeld nog een virus, maar 
dan veel dodelijker en besmettelijker. Daar zijn echter grenzen aan, vanuit de 
essentie wat een virus is. Want virussen zijn eigenlijk voorlopers van het leven 
en veel ouder dan het leven.’

‘Ik heb gekeken naar natuurrampen, zoals supervulkanen en aardbevingen. 
De grootste ramp die ik tegenkwam was een vulkaanuitbarsting in de 6e eeuw 
die voor een jarenlange lichtloze winter verantwoordelijk was, met wereld-
wijde hongersnoden, volksverhuizingen en dergelijke als gevolg. Ze denken 
dat het ook de Krakatao was, die in 1888 nog een keer de hele wereld onder 
een stofdeken legde.’

‘De inslag van een meteoriet van het kaliber als die 60 miljoen jaar geleden 
in Yucatan viel en die verantwoordelijk wordt gehouden voor het uitsterven 
van alle grote sauriërs, hebben we buiten beschouwing gelaten,’ vulde Vic aan.

Lodi kreeg opeens tranen in zijn ogen en moest iets wegslikken. Hij zat 
naast mij en ik pakte zijn hand.

‘De kans op een zonnevlam categorie X+ in de richting van de Aarde in het 
decennium 2014-2024 wordt door de NASA geschat op 12%. 12%!’ 

Dat was voor Vic ook nieuw, hij keek met ontstelde ogen naar zijn broer.
‘In 1859 was er zo eentje en die legde alle telegraafverkeer plat. De enige 

vorm van elektriciteit die toen gebruikt werd. Alles brandde door. Er zijn toen 
zelfs telegrafisten geëlektrocuteerd die net aan de seinsleutel zaten.’

Annabel en Eveline keken naar mij, wat dat te betekenen had.
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‘Lodi, Vic, jullie hebben een assesment gemaakt. Wat komt daar uit?’
Vic schudde zijn hoofd en wees naar zijn broer. 
‘Een werkelijk grote zonnevlam, een X+, duurt lang genoeg om de hele Aar-

de tijdens zijn omwenteling te bestrijken.’ Hij ging rechterop zitten. 
Een goede gelegenheid om de cognac tevoorschijn te halen. Zelfs Annabel 

accepteerde een bodempje. Haar hand trilde toen ze het glas aanpakte. Ik be-
gon te begrijpen dat voor de jongere generaties doemdenken, rampscenario’s 
en complotdenken veel dichter bij hun werkelijkheid, hoop en verwachtingen 
stonden. Daarnaast was de hoeveelheid wetenschappelijke informatie op in-
ternet zo enorm, toegankelijk, actueel en vrijwel niet gecensureerd, dat een 
bedreven zoeker alles kon vinden om met genuanceerde standpunten de of-
ficiële nieuwsdistributie onderuit te kunnen halen.

‘De optredende plasmastorm van geladen deeltjes van een X+ zonnevlam is 
krachtig genoeg om de ozonlaag geheel of gedeeltelijk weg te blazen en in alle 
geleidende materialen elektrische stromen van miljoenen volts te laten pieken.’

Lodi’s stem had alle toon verloren. Met het glas in de hand – hij had er nog 
niets van gedronken – staarde hij voor zich uit. Wat zag hij voor zijn geestes-
oog? Wat toverde zijn superbrein hem voor?

’Wat houdt dat in?’ vroeg Eveline toen het stil bleef. ‘Voor ons, voor de 
mensheid?’

‘Alle elektrische systemen branden door. Centrales, transformators, leidin-
gen, elektromotoren, relais, computers, datacenter. Geen liften meer. Alle 
bedrading in auto’s, treinen, metro’s doorgebrand, ook van de oudere. Vlieg-
tuigen vallen uit de lucht. Waterdruk valt weg. Pompen stoppen, Nederland 
verdwijnt dan langzaam onder water. Koelsystemen van kerncentrales vallen 
stil, ook de back-ups want die zijn diesel-elektrisch. Meltdowns, niet te stop-
pen want niets werkt meer. Totale destructie.’

Annabel sloeg de cognac in een dramatisch gebaar achterover, hoestte en 
zette het glas met een bonk neer. ‘Dat is het slechte nieuws. Nu het goede: 
worden we gewaarschuwd? Kunnen we ons voorbereiden?’ 

De tranen in haar ogen waren waarschijnlijk van de sterke drank, die ze niet 
gewend was.

‘Jawel.’ Lodi’s stem klonk weer een beetje als de zijne. Hij nam een voorzich-
tig nipje van de cognac, likte zijn lippen af en vervolgde: ‘Een plasmastorm 
van de grootte die deze schade zou kunnen veroorzaken heeft 12-15 uur no-
dig, is berekend, om de Aarde te bereiken. Hoe groter de zonnevlam, des te 
sneller de plasmawolk. Licht doet er 8,5 minuten over, zodat we minimaal een 
half etmaal hebben om ons voor te bereiden als we een zonnevlam zien. De 
zon wordt continu in het oog gehouden; zonnevlammen kan men zien aanko-
men en de richting is globaal te berekenen.’
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‘Dus alle vliegtuigen kunnen nog landen, metro’s stoppen, schepen aanleg-
gen, iedereen water in huis halen en zo,’ zei Eveline opgelucht.

‘Ja. Als men zo verstandig is om direct aan diesels gekoppelde pompen te ge-
bruiken, diesels die met perslucht gestart worden en geen stroom nodig hebben, 
dus een mechanische brandstofpomp hebben, kunnen gemalen blijven werken, 
waterleidingen op druk blijven en noodkoelsystemen van kernreactoren in wer-
king blijven. Vantevoren kan men alle stroomaansluitigen afkoppelen.’

‘Lockdown, maar dan ook helemaal, bij een kaarsje thuis zitten met een dekentje 
om, want de CV zal dan ook wel niet meer werken,’ mompelde Annabel. Ze reikte 
mij haar glas, waar ik een tweede bodempje in schonk. ‘Ik zie het al, we zullen ons 
hele landgoed zonnevlambestendig moeten maken.’

‘Heel verstandig,’ zei ik opgewekt. ‘Ik zal er een artikel aan wijden wat de 
economische gevolgen zullen zijn.’

‘Doe niet zo walgelijk opportunistisch, Jon.’
‘Het is belangrijk, Annabel, want jullie zien de gevaren aankomen en gaan er 

wat aan doen. Ik ook, op mijn wijze. Dat mogen de mensen best weten.’
Eveline trok aan mijn arm toen ik wilde opstaan.
‘Jon, is... is het schip van Esther niet erg kwetsbaar?’
‘Niet als ze voorzorgsmaatregelen nemen. Ik zal ze daarover mailen. Het is 

een houten schip met zeilen. Als ze voor alles wat kapot kan gaan reserve-
onderdelen hebben, kunnen ze schade in enkele dagen herstellen.’

‘Oh, gelukkig. En hoe zit het met corona besmettingen op het schip?’
‘Weinig kans op. Ten eerste leeft iedereen daar buiten en slaapt met ramen 

en patrijspoorten open – er is wel airco, maar die staat nooit aan vanwege het 
energieverbruik. Ten tweede is iedereen blakend gezond, er is nooit iemand 
ziek, zwak of misselijk. We nemen aan dat de algemene weerstand hoog is. 
Ten derde doet het schip wel havens aan, maar er gaat niemand van boord.’

‘Esther en jij toch wel, en Margarite?’
‘Dat is zo. Wij reizen wat af, per vliegtuig, catamaran, trein, veerboot, de bus 

hierheen. We confereren met allerlei mensen en ik ben vaak op de krant. Maar 
ik houd altijd afstand en in openbaar vervoer draag ik een mondkapje.’

‘Heb je je al eens laten testen?’
‘Ik heb geen klachten, dan testen ze je toch niet? Ik mijd alle zogenaamde 

super spread events, met veel mensen die feest vieren in een besloten ruimte.’
Eveline knikte aarzelend. Ik kon onrust en een onveilig gevoel in haar waar-

nemen. Zouden dat hormonen zijn die ik onbewust ruik?
‘En wat kunnen wij hier doen?’
‘Olie voor de lampen kopen, kaarsen, hout voor de kachel, droge voorraden, 

watertanks en blikken. Want de koeling zal wel stuk gaan.’
‘Fietsen, de auto is dan total loss,’ merkte Lodi op.
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‘Als je van een oude Eend de accu losmaakt en de bougiekabels, branden de 
kabels dan misschien niet door?’ vroeg Vic.

‘Interessante vraag. Misschien als je ook alle connecties met lampen en de 
ruitenwisser losmaakt... wie weet of het ding weer start als je na de zonnes-
torm alles weer verbindt. Heb je dan zo’n ding?’

‘Nee, maar ze zijn refurbished genoeg te koop. Een Mehari, dat is zo’n plastic 
jeepje op basis van een 2CV, kan je zelfs helemaal nieuw kopen.’

‘Iets voor het landgoed, Annabel?’
Ze trok een vies gezicht. ‘Zo’n vervuilende antieke motor? Mij niet gezien.’

Tijdens de dagelijkse, vroege strandwandeling de volgende dag werd duidelijk 
dat Schiphol weer aardig bedrijvig was: het ene na het andere toestel kwam 
over, onder donderend geraas hoogte winnend richting de VS. Noordwesten-
wind. Terwijl de tweede golf besmettingen zich aankondigde. Wie moesten 
we nu geloven? Horeca straks weer dicht, voor hoe lang? Voor velen te lang, 
die zouden niet meer open gaan, als er al gelegenheden zouden opengaan. 
Concerten, toneel, cabaret? Vergeet het maar.

Ik verlangde naar de Endeavor met haar hectiek en dadendrang, zeilend 
over de blauwe zee. Daar had ik echt het gevoel dat we de wereld aan het ver-
anderen waren. Misschien kwam dat ook omdat hier in het strandhuis Eveline 
haar kledingproject had en de jongelui hun landgoedproject. Wat had ik ei-
genlijk? Stond ik erbij en keek ik ernaar? Als waarnemer en chroniqueur? Was 
het echt nodig om me zo te beperken en af te zonderen?

Natuurlijk, het was nuttig wat ik allemaal schreef en in zaaltjes over het 
voetlicht bracht. Mijn optreden op dat symposium van de stroomboeren was 
exemplarisch. Ik had een paar antagonisten behoorlijk dwars gezeten en een 
paar mensen overgehaald een andere koers te gaan varen.

Maar waarom voelde ik me toch zo verdomde alleen? Om met Ciske de Rat 
te spreken.

Wat Lodi gister aan ons had laten weten had mijn smeulende ongerustheid 
aangeblazen tot een laaiend vuur. Het noodlottige gevoel dat het vijf over 
twaalf was en wij mensen echt onmiddellijk het roer drastisch moesten om-
gooien werd adembenemend. Straks ging ik nog hyperventileren.

Want wat Lodi op internet niet had gezien was dat het magnetisch veld van 
de Aarde in versneld tempo aan het verzwakken was, dat de noordpool zich 
over steeds grotere afstanden verplaatste, wat er allemaal op wees dat de mag-
netische polen van plaats zouden wisselen. Dat kon wel 500 jaar duren. Jaren 
dat we het zonder stroom en zonder bescherming van het magnetisch veld 
tegen de harde kosmische straling en zonnestraling moesten doen. De vraag 
was of we dat zouden kunnen overleven.
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Bij Egmond besloot ik niet de bus te nemen, maar terug te lopen. Mijn ge-
dachten hadden een afronding nodig en die was nog ver te zoeken.

Opeens viel me in dat het nieuwe paradigma, waarvoor de krant me naar 
Basel had gestuurd, intussen vorm aan het krijgen was. Niet in woorden, maar 
in daden. Het doen was de maatstaf, niet het denken. Verrast door mijn eigen 
conclusie was ik al bijna thuis toen het ging regenen.

Het was mij duidelijk geworden: mijn daden lieten zien waar ik stond. Es-
ther was zo ongeveer uitgeteld, mijn plaats was nu aan haar zijde bij de ge-
boorte van onze zoon. 

Tijd om een ticket te boeken naar... waar voer dat schip nu eigenlijk?
Vanavond even contact maken. Volgens mij moest de Endeavor nu ergens  

in de Pacific rondzwerven. Kreeg ik het opeens benauwd omdat ik er nu pas 
aan dacht dat Esther zo langzamerhand de baby zou moeten baren?

Om aan de vereiste reisvergunningen te komen organiseerde Mireille een tour 
om de oost – mede om de VS te mijden – die eindigde in Australië, van waar-
uit ik de Endeavor kon bereiken. Er waren genoeg verzoeken om lezingen en 
boekpresentaties. Zo liep de reis via Dubai en Singapore naar Sydney, waar ik 
na een lezing aan boord ging van een Australisch zeiljacht. Het was een groot, 
schoenergetuigd snelheidsmonster met alle comfort aan boord. De eigenaar, 
die niet aan boord was, vertegenwoordigde de Australische belangen van de 
Blaustein Company en was een prominente adept van Esthers New Deal.

De Endeavor lag voor anker tussen Howland Island  en Baker Island, twee 
Amerikaanse eilandjes vlak bij Hawaii. We hadden dagelijks video contact via 
een satellietverbinding. Esther was verrukt dat het me gelukt was om naar 
haar toe te komen. Ze zag er blakend en tonnerond uit. Ze wilde dat haar zoon 
zowel de Amerikaanse als de Fiji nationaliteit kreeg, vandaar de ankerplaats in 
Amerikaanse territoriale wateren. Het schip was in Fiji geregistreerd. 

Naarmate het jacht de Endeavor naderde nam mijn nervositeit toe. Die was 
me bekend van de geboorten van mijn zonen. 

Uiteindelijk had ik me niet zo druk hoeven maken. De schoener ging voor 
anker in de buurt van de Endeavor. Het welkom aan boord was overweldi-
gend, de tranen liepen me over de wangen. God, wat had ik Esther en Marga-
rite en Emma en Malcolm en Sil en Don en de bemanning en het schip gemist.

Alsof  de baby erop gewacht had, kondigden de eerste weeën zich de volgende 
ochtend aan. Esther stond erop om in zee te baren, zodat we in rubberboten, 
snorkelend en onder water naar een ondiep stuk achter het rif trokken, waar 
een veilige plek was gemaakt met netten tegen haaien en ander gespuis.

Temidden van een kluit zorgzame vrouwen, in solidariteit met Esther ook 
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naakt, verliep het baren soepel en snel. Later konden we de opnamen zien die 
een camaravrouw onder water had gemaakt. Ingelukkig lag Esther in het on-
diepe, warme zeewater met haar boreling al aan de borst. Ik vond het moeilijk 
om me zo afstandelijk te moeten gedragen opdat niemand door zou krijgen 
wat mijn rol hierin was geweest. 

De baby werd Levi genoemd, naar zijn grootvader.
Het verblijf in het warme water was zo aangenaam, dat het hele gezelschap 

rondom Esther bleef hangen. Vanaf het schip werden drankjes en hapjes aan-
gevoerd. Emma kon zich losmaken van moeder en zoon en kwam naast me 
liggen in mijn arm. Het ondiepe water klotste om de topjes van haar boezem. 
Plotseling brak  het inzicht in me door: Emma’s borsten waren aanzienlijk 
prominenter dan voorheen.

Ik knabbelde aan haar oor: ‘Hoeveel maanden nog, mijn lief?’
Ze koerde als een kloek met kuikens en sloeg haar armen om me heen. ‘Zes.’

Zes maanden later, op precies dezelfde plek, gaf Emma geboorte aan onze 
dochter Antonia. Ze leek op Emma’s innerlijk kind, dat mijn innerlijke kleine 
jongen en ik op dat virtuele strand hebben ontmoet. Emma had waarschijnlijk 
Indiaanse genen.
Tegen die tijd had baby Levi al leren zwemmen.
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29  Terug in de lockdown

Mijn laatste wereldreis had een spraakmakende reeks artikelen en video’s op-
geleverd. Desondanks was er een lichte terugval in aantallen abonnees van 
de Economic Review en een daling van de advertentie inkomsten. Hoewel: er 
kwamen voldoende nieuwe abonnee’s bij, maar er zegden er meer op dan er 
bijkwamen. Bezuinigingen? Faillissementen? Of gebrek aan interesse?

Het was een sombere Marc Vandamme die me van Schiphol haalde.
‘Je mag blij zijn dat je het land nog inkomt,’ mopperde hij. 
‘Wat dan?’
‘Er is sprake van dat morgen de verplichting wordt afgekondigd dat je een 

negatieve PCR test moet kunnen laten zien om nog door de douane te komen.’
‘O, die was zelfs nodig om een boarding pass te krijgen.’
‘Dan heb je geluk gehad. Er schijnt een heel hoog percentage valse positieve 

testresultaten te zijn. Het testprotocol is gecorrumpeerd.’
‘In Dubai gebruiken ze andere testen, hebben ze me verteld.’
Op kantoor was het ritueel van een conferentie met Mireille en drie latte’s 

hartversterkend. Het redactielokaal was kaal en leeg, op een enkeling na.
‘Ik verdom het om mondkapjes in mijn eigen kantoor te dragen,’ brieste 

Marc. ‘Moest jij in het vliegtuig...?’ 
Ik knikte. ‘Alleen als ik at of dronk niet. Dat heb ik dus veel gedaan en in 

de tussentijd liet ik mijn neus vrij. Trouwens, de hele rij in de A 380 was leeg.’
‘Dat is een mooie voorzet.’ Marc veegde de snor schuim van zijn bovenlip. 

‘Er worden ontzettend veel oude vliegtuigen gesloopt. Met name de 747 is 
historie. Kan je daar een artikel aan wijden?’

‘Apart dat je daar mee komt. Ik heb heel wat vliegvelden  gezien, ook regi-
onale, en overal staan rijen toestellen geparkeerd. Honderden! Voornamelijk 
737’s en Airbussen.’

‘Dat moet toch een economische impact hebben? Niet alleen dat de toeris-
ten die ze vervoerden niet meer vliegen, de maatschappijen zelf, het vliegend 
personeel, luchthavenpersoneel, verkeersleiders, onderhoud, de vliegtuigbou-
wers, motorenfabrikanten... de hele industrie ligt plat!’

‘Daar gaan alle steunmiljarden naartoe.’
‘Dat maken we op, ja, maar wat is daadwerkelijk aantoonbaar? En wat is de 

impact? Dat kan niet eeuwig zo doorgaan. Er is een transitie aan de gang, Jon! 
Daar moeten we over publiceren!’

‘Heb je daar niemand anders voor?’
‘Jij kan transities beter voorspellen, hoe je het doet weet ik niet, maar als jij 

het schrijft  ziet het er logisch uit en het klopt meestal ook.’
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‘Dank je voor het compliment. Hm, eigenlijk wel interessant. Waar gaat het 
naar toe? Ik heb de indruk dat de carriers af zitten te wachten tot de lockdowns 
opgeheven worden, iedereen is gevaccineerd en de massale toeristenstromen 
weer op gang komen. Maar gaat dat ook gebeuren?’

‘In ieder geval maken ze van de gelegenheid gebruik om gesubsidieerd van 
hun verouderde, onrendabele kerosineslurpers af te komen.’

‘Het levert ze tegelijk enorme desinvesterings afschrijvingen op. De eerste 
jaren zullen die geen belasting hoeven te betalen. Goed Marc, ik duik er bo-
venop. Wat ben jij stil, Mireille?’

Ze glimlachte, maar haar ogen deden niet mee.
Ik keek haar aan, wilde iets zeggen, haar hoofd schudde bijna onmerkbaar.
Op weg naar de lift kwam Mireille me achterna. ‘Jon, heb je nog even?’
Ik pakte haar bij de arm. ‘Wat is er met je? Je ziet er niet gelukkig uit.’
‘Nee, dat kan je wel zeggen. Kom mee naar beneden.’
Ze trok een stoel bij mijn bureau. Het was zo’n moment dat een verkeerd 

woord, een verkeerde beweging iets kon afbreken wat nog niet eens was be-
gonnen. Maar het juiste woord op het juiste moment kon iets in beweging 
zetten dat dat niet uit zichzelf kon. Mijn gevoeligheid was sinds Basel zo toe-
genomen dat  het juiste woord vanzelf kwam.

‘Zullen we samen eten?’
Ze boog haar hoofd, er drupten tranen op de vloerbedekking. Ze pakte een 

zakdoekje uit mijn bureaula en snoot haar neus.
‘Sorry.’
‘Ik zit alle dagen in mijn eentje een bordje weg te prikken in hotels, in vlieg-

tuigen en straks in mijn huisje. Je zou me een plezier doen als je bij me kwam 
eten.’ Een lachje borrelde op. ‘Wel eerst boodschappen doen.’

‘Is Eveline er niet meer?’
‘Die zit in het huisje van haar ouders; waar de jongens zijn weet ik niet, An-

nabel heeft mijn auto. Waarschijnlijk zitten ze op hun landgoed in de camper.’
‘Mijn autootje staat in de parkeergarage. Even Marc verwittigen.’

Het was donker en het regende licht toen we, beladen met tassen boodschap-
pen, een koud en donker zomerhuis betraden. Dat werd snel anders met lich-
ten aan, een CV op hoog en een vuur in de haard. Mireille ruimde de bood-
schappen op in het keukentje en opende een fles wit. ‘Die is toch al koud, dan 
kan de rode wijn een beetje opwarmen,’ verklaarde ze en zette een blad met 
glazen en knabbels op het tafeltje bij de haard.

‘Is het je opgevallen dat we altijd pizza’s eten als ik hier ben?’
‘Je hebt gelijk, maar dat gebeurt hier vaker. Behalve als Anton er is, die kookt 

zo fantastisch.’
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Ze kwam naast me staan terwijl ik het opvlammende vuur verzorgde en 
legde een hand op mijn hoofd. ‘Jon, even voor de goede orde. Ik ben heel blij 
om hier te zijn in plaats van naar mijn appartement in Almere te moeten gaan. 
Daar zit ik weg te kniezen. Weet alleen dat ik een lief in Brussel heb. Ze heeft 
covid-19 en ik kan haar een tijd niet zien.’

Het verbaasde me niet, terwijl ik toch duidelijk op haar als vrouw reageerde. 
Dan was ze niet 100% lesbisch, want mijn reactie werd aangestuurd door fe-
romonen.

Haar ogen zochten de mijne naar een eerlijk antwoord.
‘Mireille, je kunt rekenen op mijn respect. Je kunt hier zo vaak komen en 

blijven slapen als je wilt, ook als ik er niet ben. Het spijt me te horen dat je  lief 
die ziekte heft. Is het ernstig?’

Ze schudde haar hoofd, woelde door mijn haar en ging zitten om wijn in te 
schenken. Het vuur begon warmte te geven, tijd om de thermostaat van de CV 
omlaag te draaien. Tankgas is best duur.

We proostten.
‘Ze heeft lichte griepverschijnselen. Ze belde gister dat ze positief is getest en 

dat ik niet moest proberen om te komen voordat ik gevaccineerd ben.’
‘Dan zit je hier echt opgesloten.’
Ze glimlachte triest. ‘Zo voelt het ook. Niets voor mij om zo depri te wor-

den. Maar nu weet ik even niet wat ik moet doen.’
‘Ik zou het prettig vinden als je de komende tijd af en toe of de hele tijd komt 

logeren.’
‘Maak ik het dan niet te moeilijk voor je?’ Ze wist natuurlijk dat ik haar als 

vrouw heel aantrekkelijk vond. 
‘Mireille, ik heb met drie vrouwen een verhouding en ze zitten allemaal op 

het andere halfrond, Emma zelfs met ons kind. Ik...’
‘Esthers baby is ook van jou, niet?’
Dat was te verwachten. ‘Lieve Mireille, vertel dat nooit, nooit aan iemand 

anders. Wil je dat beloven? Het kan levens kosten.’
Ze stak haar twee vingers op. ‘Ik zweer het bij de gratie van Onze Lieve 

Vrouwe, Maria, moeder van Jezus Christus.’
Het ontroerde me om zo’n plechtige eed van een yup te horen, het paste beter 

bij een vroom meisje van tien die een geheim van haar vriendin te horen krijgt.
‘Zal ik de pizza’s in de oven zetten? Ik ga ze wel eerst wat opleuken met lek-

kers dat we hebben ingekocht.’
Mijn hoofd knikte bevestigend, mijn stem was even niet beschikbaar.
De rijk versierde pizza’s waren erg lekker. Wat een idee om ze vol te stapelen 

met tomaten, olijven, tonijn, plakjes salami, mozzarella, geraspte kaas en ze te 
bestrooien met rucola. Iets om te onthouden.
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We werkten allebei nog een uurtje en toen we ons werk hadden verzonden 
keken we een film. Een jetlag hield me gierend aan de gang; Mireille taaide af 
naar haar bed. Nog maar een film en een glas.

Ik werd wakker door een hand op mijn hoofd. Het vuur was uit, Mireille 
had de tv uitgezet en het was koud aan het worden. Zonder iets te zeggen 
liet ik me slaapdronken naar mijn kamer leiden. Ze hielp me met uitkleden 
en ging naast me liggen. Ze huilde. Lodderig hield ik haar vast, heen en weer 
zwenkend tussen waken en slapen.

Midden in de nacht maakte mijn blaas me wakker, alleen in bed. 
Later weer wekte ze me met een kus, ze was weer naast me gekropen. Haar 

eenzaamheid was groot. Groter dan mijn gevoel van alleenzijn.
De verwarming begon te tikken.
‘Ik heb de thermosstaat omhoog gedraaid. Ik moet zo opstaan en het is ake-

lig koud,’ verontschuldigde ze zich. ‘Het is nog heel vroeg, ik moet eerst langs 
mijn plaats om me te verkleden en op tijd op kantoor zijn.’

Het was me best. Mijn lijf had zich overgegeven aan de jetlag. Soezen met 
haar warme lijf tegen het mijne was een welkom geschenk.

Ze was verdwenen toen een schroeiende dorst me wekte. Het regende en 
wind loeide om het huis. Dit wordt een beddag, beloofde ik mezelf en kroop 
brak weer onder het dekbed, aan Mireille denkend, in haar eentje in haar 
Smart over donkere wegen navigerend in de storm. 

Prinsheerlijk in bed met een koffie en mijn laptop zwierf ik rond in het we-
reldwijde web op zoek naar de toekomst van de luchtvaart. De steunmaatre-
gelen verschilden enorm per land en per maatschappij. Aan het ene uiterste 
werden er miljarden subsidie gegeven, aan de andere kant van het spectrum 
waren er maatschappijen aan het omvallen. De KLM had, los van de verbin-
ding met Air France, gegarandeerde leningen gekregen met eisen wat betreft 
minder nachtvluchten, het onderhouden van een minimaal dagelijks netwerk 
van vluchten en duurzaamheid. Er werden intussen, behalve de grote kerosine-
slurpers, veel oudere toestellen van failliete kleinere maatschappijen gesloopt. 
De Boeing 737 Max was weer in de lift, Ryanair had een grote order geplaatst 
om hun verouderde 737’s te vervangen door de Max, die veel zuiniger was.

Maar zou de precorona omvang van regionale vluchten ooit weer gehaald 
worden? Blijkbaar twijfelden de vliegers er niet aan dat het leven weer nor-
maal zou worden als iedereen gevaccineerd was. Dat was de sleutel. Als de 
gewenste immuniteit niet werd behaald of de gevaren van de vaccins kwamen 
aan het licht, was het uit met de pret. Elektrisch vliegen met passagiers was 
nog een utopie. Er waren heel wat speeltjes op de markt voor één tot vier per-
sonen, maar hun actieradius was klein. 

Mijn inschatting was dat het muterende virus de mensheid nog jaren in een 
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lockdown zou houden, ondanks of misschien zelfs als gevolg van vaccinatie, 
en de aantallen passagierkilometers de eerste jaren ver beneden de precorona 
cijfers zouden blijven. Op grond daarvan verwachtte ik een shake-out waarbij 
financieel wankele maatschappijen failliet zouden gaan, zelfs enkele nationale 
carriers niet met staatssteun overeind zouden kunnen worden gehouden. Met 
als gevolg een overvloed aan aangeboden tweedehands toestellen, waarvan de 
oudere types massaal gesloopt zouden worden. Wat betreft de A380 verwacht-
te ik dat de vliegende vloot minstens gehalveerd zou worden, in het kielzog 
van de verdwijnende Jumbo. Wat moet je met zulke enorme toestellen, die per 
stuk duurder vliegen dan twee Boeing 787 Dreamliners bij elkaar?

Mijn stellingname was slecht te onderbouwen met feiten. Ik kon het geen 
prognose noemen. Wat dan, een voorspelling? Een visie? Ik besloot dat ik in 
de titel het woord voorspelling zou opnemen. Als een soort wedje, kijken of 
ik gelijk kreeg.

Bij mijn speurtochten op internet was ik zoveel tegengekomen over de uitrol 
van het World Economic Forum wereldbeeld, dat ik daar een volgend artikel 
aan wilde wijden.

Met name de recht voor de raap toespraken van de oprichter en voorzitter, 
Dr. Klaus Schwab, spraken boekdelen. Zijn pas verschenen boek “The Great 
Reset, new ways of living after Covid-19” was helaas niet verkrijgbaar, maar het 
beeld, aangevuld met interviews en lezingen van bv Elon Musk en Bill Gates, 
was tamelijk verontrustend. Er werd openlijk over totale controle op de maat-
schappij en cyborgs gesproken, tot robots gemaakte mensen. Waarvoor het 5G 
netwerk werd aangelegd, “The internet of things”. Huiveringwekkend als je die 
dingen bij elkaar optelde: die “things” waren niet alleen automatische auto’s, 
ook tot robot gemaakte mensen! Dingen!

Intussen had de adrenaline mij uit bed en onder de douche gejaagd, en na 
een ontbijt naar buiten, in weer en wind op het strand. Het werd vroeg donker. 
Eveline’s huisje stond verscholen in een dalletje. Zou ik langs gaan? De jetlag 
speelde weer op nu de adrenaline verbruikt was en ik besloot wat te eten en 
vroeg naar bed te gaan. En geen alcohol te drinken.

De volgende dag scheen een winters zonnetje vanuit een schoongeblazen 
hemel. Ik had 12 uur geslapen. 

Gedachten vanuit de nachtelijke contreinen waar mijn geest dan was, herin-
neringen die ik vergeten was en een intens gevoel van argwaan deden me de 
ochtend doorbrengen voor het scherm. Wat ik vond stelde mij niet gerust. 

Ik douchte, brunchte en ging langs het strand wandelen.
Als rechtgeaard complotdenker was ik altijd alert om niet in de valkuil te 

lopen dat boze mensen samenzweren om de mensheid te belazeren en te on-
derdrukken. De mensheid wordt natuurlijk min of meer openlijk belazerd en 
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onderdrukt, dat is overal op internet, kranten en nieuwsmedia te vinden. Dat 
gaat veel verder dan welke complottheorie ook. Ik had voor mijn gevoel het 
meeste gelezen wat relevent was.

Pas nu begreep ik echt waarom over de hele wereld regeringen identiek re-
ageerden op wat iedereen een pandemie noemde. Het Coronavirus was daar-
van de aanleiding, niet de oorzaak. Ebola, SARS en MERS waren weliswaar 
dodelijker, maar te makkelijk in quarantaine te vangen geweest.

Het World Economic Forum had een grootschalige generale repetitie gehou-
den in november 2019, in de vorm van een scenariospel, en daar uitgebreid 
verslag over gedaan. Aangezien de meeste wereldleiders geen bijeenkomst van 
het Forum willen missen, was iedereen die er toe deed op de hoogte van de 
nieuwe spelregels. Lockdown was de sleutelmaatregel en angst aanjagen met 
niet helemaal de waarheid vertegenwoordigende cijfers (er zijn leugens, grote 
leugens en statistiek) maakte de massa rijp om in quarantaine en absolute 
controle gejaagd te worden. Vaccins op basis van rna injectie! Hoe durven ze. 
Het is in wezen hetzelfde als genetische manipulatie met de CRISPR-Cas me-
thode: met behulp van een virus veranderingen aanbrengen in menselijk dna.

Tijd voor een lange quote.
“De gezondheid van mensen, dieren, planten en milieu is wereldwijd met el-
kaar verweven. Om gevaarlijke infectieziekten te voorkomen en bestrijden 
is daarom een interdisciplinaire Global One Health aanpak noodzakelijk. In 
laboratoria zijn nieuwe moleculaire onderzoekstechnieken ontwikkeld, zoals 
Whole Genome Sequencing en CRISPR-Cas. Die moeten we zoveel mogelijk 
gebruiken om nieuwe infectieziekten te ontdekken, voorkomen en controle-
ren, zegt prof. dr. Wim van der Poel bij zijn inauguratie als buitengewoon 
hoogleraar Emerging and Zoonotic Viruses aan Wageningen University & 
Research op 6 juni.

Begin deze eeuw werd de wereldwijde verbondenheid tussen mensen, die-
ren en het milieu plotseling akelig zichtbaar door de uitbraak van SARS. Deze 
infectieziekte verspreidde zich razendsnel vanuit China en heeft voor heel veel 
maatschappelijke onrust en economische schade gezorgd. “De SARS uitbraak 
was een belangrijke wake-up call,” vertelt Wim van der Poel. “Het maakte 
duidelijk dat verschillende disciplines in gezondheidszorg en wetenschap 
nauw moeten samenwerken als we nieuwe uitbraken willen voorkomen.”

Sindsdien hebben epidemiologen, (dieren-)artsen, natuur- en milieuspeci-
alisten het One Health principe omarmd. De Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO heeft een lijst opgesteld met ziekten waarnaar met voorrang onderzoek 
moet worden gedaan, omdat ze een risico vormen voor de volksgezondheid, 
potentieel tot een epidemie kunnen leiden en waartegen nog onvoldoende 
maatregelen bestaan. In 2018 is aan die lijst ook ‘ziekte X’ toegevoegd, een 
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codenaam voor een onbekend virus dat mogelijk een epidemie veroorzaakt 
in de toekomst. Doel was om bewustzijn te creëren dat we ons ook moeten 
voorbereiden op uitbraken van onbekende infectieziekten.

Wageningen University & Research 6 juni 2019

Er zijn dus, korte tijd voor de Corona uitbraak, wereldwijd strategieën ont-
wikkeld om een pandemie te bestrijden en methoden om snel vaccins te kun-
nen maken, gebruik makend van de dna recombinant techniek CRISPR-Cas. 
De WHO zorgde voor een wereldwijde uitwisseling en coördinatie, zodat in 
elk land de landsbesturen over de kennis en middelen beschikten om techno-
cratisch in te grijpen. Global One Health.

Ik begreep eindelijk hoe het mogelijk was dat wereldwijd regeringen tegelijk 
dezelfde maatregelen konden nemen, de een nog strenger dan de ander, met 
voorbijgaan, nee, uitschakeling van de grondrechten van de mens.

Om moedeloos van te worden.
Maar hoe is het mogelijk dat onder het mom van bescherming van de zwak-

ken en ouden (waar eerder zich nooit een regering iets van aantrok), en die 
normaal gewoon overlijden, wereldwijd ook gezonde mensen, jongeren en kin-
deren, horeca, vakanties, cultuur... alles, alles, alles wordt bevroren? Waarom? 
Met welk achterliggend doel? Vergeleken met ziekten als malaria, tuberculose, 
longkanker van het roken, hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas of gewone 
influenza is de fatality ratio niet iets om je drukker dan anders over te maken.

Great Reset, is dat wat de openlijk gepropageerde doelstelling is?
Negentig procent van de mensen schijnt dat te accepteren. Vadertje Staat 

zorgt goed voor zijn kindertjes.
1984 van George Orwell wordt nu uitgerold. Elke afwijkende mening wordt 

geweerd, social media platforms afgegrendeld voor dissidenten. Poetin en Xi 
Jinping laten die nog arresteren, maar dat wordt in het NAVO gebied niet 
nodig geacht. De mensen willen gewoon geen andere mening horen dan de 
officiële. Een volk krijgt de bestuurders die het verdient.

Hoe kon ik deze misantropische vooruitzichten slim verwerken in artike-
len en columns? Want ik was niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten. 
Ik kon openlijk over de uitrol van de Great Reset schrijven en voortdurend 
verwijzen naar het WEF. Dan bleef ik in de mainstream. Misschien gingen 
mensen op hun hoofd krabben als ik de scenario’s openlijk en objectief be-
sprak. Maar het maakte me niet blij, ik gaf liever een positieve visie. Niks geen 
technocratische reset, hoe great die techno’s hun apparaten ook vonden.
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Epiloog

Gekraak van schelpen op de parkeerplaats, bezoek!
Beladen met tassen boodschappen en kratten bier stiefelden twee van mijn 

kinderen binnen, nee drie: Annabel was nu ook mijn kind, mijn schoondochter. 
Gevolgd door een meisje dat ik niet kende. Vier?

‘We vonden het tijd om weer eens iets van ons te laten horen,’ zei Vic laco-
niek. Zijn omhelzing sprak andere taal. Lodi kwam erbij en ik kuste hen al-
lebei, bijna blind van de plotselinge vochtigheid bij mijn ogen en neus. Ik had 
mijn zoons voor het laatst gekust toen ze zes waren of zo.

Annabel duwde hen opzij met de opmerking dat ze de boodschappen moes-
ten opruimen en omhelsde mij vervolgens. Bijdehand als ze was depte ze mijn 
ogen en neus met een tissue. ‘Gedraag je een beetje, sopkont,’ knorde ze. ‘Er 
zijn vreemden bij. Sta niet zo te snotteren.’

Ze drukte haar buik tegen de mijne. ‘Ik ben in verwachting,’ fluisterde ze. 
‘Eveline weet het ook.’

Ik kon haar alleen maar sprakeloos aankijken.
Ze grijnsde en deed een stap terug. Vic kwam erbij en grijnsde ook naar me. 

‘Het is geen ongelukje, Jon. Wij geloven in een toekomst voor ons.’

Het meisje bleek Naomi te heten, ze was een Nieuw Zeelandse Maori en Lodi’s 
vriendinnetje. Haar stamnaam hield ze voor zich, legde Lodi uit. ‘Naomi ver-
staat Nederlands, maar spreekt het nog niet. We hebben pizza’s en wijn mee-
genomen.’

Na de pizza’s kwamen de verhalen los. Ze hadden een voorlopige kampeer-
vergunning gekregen om de vele vrijwilligers te kunnen bergen.

‘Het lijkt wel een zigeunerkamp,’ lachte Annabel. ‘Allemaal zelfgebouwde 
tiny houses en oude tractors, oude bussen, schaftwagens en zo.’

‘Kunnen jullie dan wel weg daar? Is er iemand die de leiding heeft?’
‘Het is een experiment,’ gaf Lodi toe. ‘We hebben de afgelopen tijd hard ge-

werkt aan een inrichtingplan om in ieder geval de plaats van een grote groen-
tentuin vast te kunnen stellen. Die wordt nu aangelegd. We hebben een vrij 
strakke organisatie en een dagritme ingesteld. We zijn benieuwd of de luitjes 
het volhouden als we een paar daagjes weg zijn.’

‘Er is een team van focalizers – we hebben het concept overgenomen van 
Findhorn – die de verschillende teams aansturen. We hebben teams voor het 
werk in de tuinen, voor opruimen, maaien en brandhout, voor de hygiëne, 
voor het eten en voor de kinderen,’ vulde Vic aan.

‘Ja, er zijn vrij veel kinderen bij,’ zei Annabel. ‘Dat hadden we niet verwacht, 
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maar toen de scholen dicht gingen zijn veel ouders op thuisonderwijs overge-
gaan. We hebben nu twee yurts gehuurd waar we school houden, eentje voor 
de kleintjes en eentje voor de groteren.’

‘Geven jullie zelf les?’
Annabel grijnsde. ‘Wat dacht je. We hebben drie bevoegde docenten en bij 

toerbeurt verzorgen anderen, wij ook, lessen over ons vak of hobby of studie.’
‘Hoe doen jullie het met corona maatregelen en zo?’ wilde Eveline weten. Ze 

was, gewaarschuwd door een tekstberichtje, via de waranda binnengekomen.
‘O,’ grinnikte Lodi, ‘we hebben overal aanmaningen opgehangen, flesjes met 

dat spul voor je handen, mondkapjes en zo, maar dat is voor de buitenwacht. 
We hebben zo onze eigen leefstijl en er wordt buitengewoon veel geknuffeld.’

Naomi verstond dat en deed bij hem voor wat hij bedoelde.
‘We kunnen redelijk onze gang gaan,’ zei Annabel. ‘We hebben wekelijks 

contact met de gemeente, meestal met de burgemeester zelf. Die is een keer 
op bezoek geweest en vond alles prachtig.’

‘En niemand ziek?’ Eveline vertrouwde het niet helemaal.
‘Ja, de kinderen zijn wel eens verkouden of hebben pijn in de buik, maar niet 

meer dan normaal. Geen Covid gevallen. We doen alles aan preventie, zoals 
probiotica met Enterococcus faecium voor het immuunsysteem, vitamine D3, 
zink, magnesium... we hebben een hele huisapotheek.’

Er viel een stilte.
We zaten intussen met kopjes espresso en cappuccino rond de tafel in af-

wachting van wat komen ging. 
Lodi opende met een ernstige blik de vergadering door het tinkelen van zijn 

lepeltje tegen het lege kopje.
‘Jon, we zijn iets op het spoor gekomen dat we zo belangrijk vinden, dat we 

stante pede in de camper zijn gestapt. Ik heb eerst Mireille gebeld, die beves-
tigde dat je thuis werkte omdat je nergens heen kunt. Jouw telefoon gaf geen 
sjoege. Wij zijn nog niet aan de beurt, maar wij laten ons ook niet vaccineren. 
We houden allemaal ons immuunsysteem op volle kracht. Wij kunnen straks 
ook nergens meer in.’

‘Hou het kort,’ maande Annabel.
‘Jon, wat weet je van Bruno Latour?’
‘Dat het een contemporaine Franse filosoof is. Hij heeft onlangs de Eras-

musprijs gekregen, meen ik me te herinneren.’
‘Wat weet je van zijn gedachtegoed?’ brak Annabel ongeduldig in.
‘Niet veel.’ Ik lachte als een boer met kiespijn. ‘Dat is een understatement: ik 

weet er niets van.’
‘Wij ook nog niet, we zijn pas in zijn boeken en voordrachten aan het stu-

deren,’ ging Lodi verder met een grijns naar Annabel. ‘Hij is nogal theoretisch 
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en dat vinden we soms lastig.’ Met een vinger naar Annabel wijzend: ‘Die is 
zo ongeduldig, dat wil je niet weten. Zal wel met haar hormonen...’ Bij gebrek 
aan andere projectielen gooide Annabel haar notitieboekje naar zijn hoofd. 
Hij ving het en gaf het terug. ‘Wie schrijft, mag blijven,’ plaagde hij. Vic moest 
lachen, maar Naomi sloeg een arm om haar heen.

‘We zijn twee dingen tegen gekomen die we van groot belang achten voor 
ons project,’ ging Lodi verder en de ernst was terug. ‘Latour maakt onderscheid 
tussen aardbewoners en mensen, die hij als gasten op de aarde, op Gaia ziet.’ 

‘Aardbewoners zijn in Latours definitie alle entiteiten die met de aarde ver-
bonden zijn of zich met haar verbinden,’ ging Annabel verder. ‘Wij willen 
aardbewoners zijn, Jon.’ Met plotselinge tranen in haar ogen: ‘Veel vrouwen 
en kinderen zijn van nature aardbewoners, alleen raken er zoveel hun verbin-
ding kwijt.’

Ik knikte, er vielen dingen op hun plaats. In deze definitie kon ik mij als 
zuiver mens beschouwen met maar heel weinig verbinding met de aarde. Wat 
deed dat met me? Wilde ik wel een aardbewoner zijn? Of liever toch mens, met 
afstand? Annabels ontroering wees me erop dat er iets fundamenteels aan de 
gang was. Mijn kinderen, mijn volwassen kinderen, wilden aardbewoners zijn. 
Zou dat ook voor Levi en Antonia gelden? Kon een mens beide zijn: een kosmi-
sche entiteit en tegelijk aardbewoner? Die gedachte voelde goed. Op hetzelfde 
moment overviel me een pijnlijk verlangen naar mijn baby’s en hun moeders.

‘Het tweede onderwerp is feitelijk een afgeleide van het eerste,’ ging Lodi 
verder. ‘Als je doordenkt op het concept aardbewoner, hebben we het niet al-
leen over mensen die zich met de aarde verbonden weten, maar ook over die-
ren, planten, ecosystemen.’

‘En die zijn niet vertegenwoordigd in menselijke besluitvorming,’ vulde An-
nabel aan. ‘Mensen erkennen alleen andere mensen als bewuste wezens.’

‘Sommigen zelfs dat niet eens,’ bromde Vic.
‘Ja, mensen, dan bedoel ik menselijke wezens die de Aarde louter als plat-

form zien waarop hun doen en laten zich afspeelt, zonder enige verantwoor-
delijkheid te nemen voor die hele planeet met alles wat erop en eraan leeft, 
zijn heel goed in het uitsluiten van anderen,’ merkte ik op, bitterder dan aan-
vankelijk de bedoeling was. ‘Anderen; dat is alles wat niet mens is, maar ook 
vrouwen, slaven, kinderen, die van het andere geloof, die uit een ander land, 
die een vreemde taal spreken of vreemd ruiken...’

Annabel greep mijn vuist en masseerde die zodat het weer een hand werd.
Er hing een bedrukte stilte; mijn uitval had de zaak scherp gesteld en nu viel 

er niet veel meer te zeggen.
Toch wel: Vic’s gezicht klaarde op, hij greep Lodi’s hand in de ene en An-

nabel’s in de andere hand, Lodi pakte Naomi’s hand. 
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‘Er is een beweging gaande die Latours plan voor een “Parlement der Din-
gen” in uitvoering brengt.’

Lodi pakte het op: ‘Er wordt geëxperimenteerd met het in de praktijk bren-
gen van het filosofische concept. Er is een “Parlement van de Noordzee” in 
ontwikkeling, voorlopig nog als filosofisch concept, als studieobject, waarin 
de belangen van de Noordzee en haar bewoners, waaronder ook de bodem en 
dergelijke een stem moeten krijgen.’

‘Dat willen we ook met ons landgoed,’ zei Annabel. ‘We gaan proberen een 
sociocratische bestuursvorm te realiseren, met daarin vertegenwoordigers 
van grond, gebouwen, stromend water, grondwater, dieren, biotopen en wat 
we nog meer bedenken.’

Ik was er stil van.
Natuurlijk kwam het meest nuchtere geluid van Eveline: ‘Hoe geef je die 

“dingen” een stem, Annabel?’
‘Daar studeren we nog op,’ was Lodi’s antwoord. ‘Het is niet zo eenvoudig. 

We stuiten bijvoorbeeld op de vraag: hoe bewust is de natuur? Of meer speci-
fiek: hoe bewust is bijvoorbeeld de garnalenpopulatie in het Waddengebied?’

Vic begon te grinniken.
Lodi grinnikte mee: ‘Kijk, daar heb je het al, het klinkt meteen lachwekkend.’
Vic: ‘Jon, ik lees al je artikelen op internet. Jij stelt dat ecologie alles omvat. 

Niet alleen economie, maar ook dingen als voortbestaan, wat je permanentie 
noemt. Dat de Aarde een allesomvattend ecosysteem is, dat is samengesteld 
uit grote, kleinere, kleine en micro-ecosystemen die allemaal op elkaar inwer-
ken. Inclusief klimaat. Zit daar misschien het antwoord in?’

De vraag riep bij mij meteen het antwoord op. ‘De materiële kant zeker. De 
spirituele of religieuze kant... ik denk dat daarvoor de antwoorden te vinden 
zijn bij volkeren, stammen en mensen die nog verbonden zijn met de na-
tuur. Daar kunnen veelzeggende kosmologieën gevonden worden, spiritueel-
religieuze wereldbeelden zeg maar, die holistisch verbinden wat de mens als 
gescheiden, aparte fenomenen beschouwt, die niets met elkaar te maken heb-
ben, daarmee de interverwevenheid van alles ontkennend.’

‘Jee, en dat in één zin!’ verzuchtte Annabel. ‘Ik heb het opgenomen, is dat 
goed? Naomi, heb je het kunnen volgen?’

‘I understood and he is right,’ zei ze verlegen.
‘Kan je...’ Naomi schudde haar hoofd en fluisterde: ‘Please Lodi, listen to 

Jon. I have no good words for it.’
‘Er zijn prachtige, historische uitspraken gedaan door grote leiders van de 

Native Americans. Zoek die op. Er is een bijzondere film over en met Aus-
tralische Aborigines gemaakt, The green ant meen ik, met iets van dreaming.’

‘Where the green ants dream.’ Naomi keek me verrast aan. ‘Werner Herzog 
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made it, it’s actually a German movie. I didn’t expect you to know it.’ 
‘Ik wist ook niet meer dat ik hem kende, Naomi. Het komt ineens bij me 

terug in de herinnering.’
‘We hebben een werkgroep gevormd,’ kondigde Annabel aan. ‘Om dat Par-

lement handen en voeten te geven. Tot nu toe hebben we drie, eigenlijk vier 
benaderingen kunnen bedenken waar wij wat mee kunnen. Lodi, vertel over 
jouw insteek.’

‘Mijn denken gaat twee kanten uit, die ik wil proberen te verbinden. De filo-
sofische constructie, of beter gezegd de wijsbegerige valuatie, dus zuiver the-
oretisch, en aan de andere kant de ecosystematische valuatie. Kunnen we in 
kaart brengen wat elke aardbewoner, entiteit in een ecosysteem, aan rollen en 
functies vervult? Niet alleen zuiver functioneel, ook gewogen, dat wil zeggen 
zijn gewaardeerde belang voor het voortbestaan én de evolutie van zichzelf, de 
anderen en het geheel. Permanentie en flux, dat hebben we uit jouw traktaten 
gehaald. Vic.’

‘Wat Lodi aan systeembouw van theorieën en hypothesen doet, doen An-
nabel en ik praktisch: we inventariseren de biodiversiteit op het landgoed. We 
krijgen wetenschappelijke ondersteuning van twee studenten uit Groningen, 
die er hun afstudeeronderzoek doen. Het is heel leuk, we laten de kinderen 
meewerken, die maken er prachtige werkstukken over.’

‘Ik hoor twee benaderingen: theorie en systeembouw, inventarisatie van en-
titeiten en hun interacties. Wat zijn de andere twee?’

De vier keken elkaar grinnikend aan.
‘Wat zitten jullie te lachen?’
‘We noemen het de “Da Fairy Code”,’ zei Annabel, verlegener dan ik haar 

ooit had gezien. Vic nam het voor haar op: ‘We hebben in onze gelederen 
een docent bd landbouw. Hij doet een sabbatical year. Hij is focalizer van de 
tuinen in aanleg en geeft les aan de grotere kinderen. We volgen bij hem een 
soort spoedcursus antroposofie. Daarin worden natuurwezens, geestwezens, 
elementwezens en dergelijke als reële entiteiten in een kader geplaatst. Hij 
zegt dat we ermee kunnen praten, maar daar staan we nog een beetje onwen-
nig tegenover.’

‘In de Tuinen van Findhorn wordt dat ook beschreven,’ merkte ik op. ‘Voor 
zover ik me kan herinneren had Dorothy Maclean hele conversaties met de 
Deva van de Erwt.’

‘Ik heb het gelezen, Jon,’ zei Lodi. ‘Ik neem het voor kennisgeving aan, maar 
het is niet mijn insteek. Mijn fascinatie gaat uit naar het beschrijven en vast-
stellen van een systematische beschrijving van een bepaald ecosysteem. Van-
uit de over en weer belangen en invloeden tussen entiteiten onderling en met 
andere ecosystemen wil ik een methode ontwikkelen waarmee voorstellen 
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voor ingrepen kunnen worden doorgerekend in termen van schade of toege-
voegde waarde.’

‘Schadevermijding ter behoud van de permanentie en een flux die het ge-
heel op een hoger evolutieniveau brengt?’

‘Precies. Hoeveel garnalen kunnen er gevist worden waarbij de populatie vi-
taal blijft, kan de vistechniek verbeterd worden en wat is de collaterale schade 
dan wel toegevoegde waarde aan de zeebodem met alles wat daarin leeft door 
de dynamiek veroorzaakt door het vissen.’

‘Daar is al heel veel kennis over. Er zijn onderzoeksinstituten...’ 
‘Daar hebben we al contact mee, Jon. Het gaat mij meer om de systematiek 

dan om de Noordzee. Daar zijn anderen mee bezig.’
‘O ja. Maar jij begon zelf over garnalen.’
Lodi grinnikte: ‘Ik wil het best over iets anders hebben, bijvoorbeeld dauw-

pieren in onze weilanden.’
‘Daar zijn we namelijk mee bezig,’ lachte Annabel. ‘Er is veel literatuur over, 

veel onderzoek over gedaan.’
Lodi weer: ‘Er wordt vooral op juridisch gebied veel gedaan. Organisaties als 

GARN, Global Alliance for the Rights of Nature, waarin wereldwijd honder-
den natuurorganisaties zijn verenigd, voeren juridische tribunalen en rechts-
zaken om schadelijke ingrepen te stoppen of te voorkomen. Dat is allemaal 
heel groot; wij willen het in praktijk brengen op de grond onder onze voeten. 
Ons werk kan dat van die grote organisaties ondersteunen.’

‘Terug naar Annabel’s verklaring. Er zou nog een vierde insteek zijn.’
‘Die heb je zelf al aangegeven: de kosmologieën van volkeren die nog in-

heems zijn in het land van hun voorouders. Die hebben vaak een holistische 
levenswijze, waarbij zijzelf en hun biotoop wel bij varen.’

‘Of niet,’ weerlegde Lodi. ‘Overbegrazing is een groot probleem in Afrika.’
‘Was, er zijn nu tientallen projecten met grazing management. Daar weet 

ik weer iets vanaf, omdat het én een ecologisch, én een economisch win-win 
model is.’

‘Waar het om gaat is het combineren van traditionele benaderingen met 
nieuwe inzichten,’ poneerde Vic. ‘Dus vernieuwing, flux inbrengen met be-
houd van permanentie. Door de vernieuwende ideeën te grondvesten op de 
stamcultuur, waarin behoud van de ecologie feitelijk in is vastgelegd.’

Ik keek hem bewonderend aan. Lodi sloeg zijn arm om hem heen. ‘Knappe 
broer heb ik, nietwaar?’

‘Mag ik daar een artikel over schrijven? Die viervoudige insteek is een spre-
kend voorbeeld voor een holistische benadering van de inbedding van econo-
misch handelen in een ecologische contekst.’

De broers keken elkaar aan en toen naar Annabel. 
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‘Misschien helpt het ons, doe maar.’
‘Jon, ik heb je nog iets te melden,’ sprak Annabel. ‘Wij... of laat ik voor me-

zelf spreken: ik ervaar op ons landgoed voor het eerst van mijn leven dat ik 
verbonden ben met anderen en met “ons” landschap.’ Bij het woord ons maak-
te ze het aanhalingstekens gebaar.

‘Ik ook.’ Lodi keek naar Vic, die knikte. ‘Jon, toen Lodi en ik ontdekten dat 
we samen sterk stonden, was dat een bondje van ons twee tegen de rest van de 
wereld. Dat gaf ons richting en drive. Wat we nu hebben is een bondje vóór de 
rest van de wereld. Ik bedoel dan wel de wereld van de Aardbewoners.’

Annabel: ‘Jon, wil je geloven dat ik daar op ons landgoed voor het eerst van 
mijn leven besefte, voelde, hier...’ ze legde een hand op haar buik, ‘dat ik niet 
alleen was? Dat ik de anderen kon voelen en zelfs weten dat ze mij voelden. 
Mij!’

‘Ik kan dat geloven, Annabel, lieve schoondochter van me,’ antwoordde ik 
zachtjes. ‘Weet dat ik het ook pas onlangs heb ontdekt en wel op twee plaatsen 
op de wereld: aan boord van de Endeavor en hier, met jullie en met Marc en 
Mireille.’

Naomi, die het blijkbaar had verstaan, knikte instemmend.
‘Kleine kinderen hebben het van nature,’ zei Eveline. ‘Dat was met Lodi en 

Vic zo en nu zie ik het weer met mijn modelletjes; ze zijn zes en zeven en nog 
helemaal open naar elkaar toe.’  

De volgende dag woei het stevig en ik had mijn strandwandeling afgebroken 
vanwege het stuivende zand. Verspreid in het huisje hadden we de middag ge-
werkt; zes mensen aan hun laptop. Na het eten, deze keer door Eveline bereid, 
kropen we bij elkaar rond de open haard.’ 

Annabel verbrak de stilte. ‘Jon, je zei de vorige keer iets over de tuinen van 
Findhorn. Wil je daar wat meer over vertellen?’

‘Ja, maar het is een lang verhaal.’ Op dat moment kletterde de regen tegen de 
ramen en Naomi, gebiologeerd door het vuur, gooide er nog wat op.

‘Ik heb een man gekend die mij het geheim van de supertuinen van Find-
horn heeft verteld. Hij was onderzoeker, eigenlijk meer een uitvinder, op het 
gebied van microbiologische milieutechniek in de 80er jaren.’

‘Een geheim? Wat spannend.’ Annabel ging er voor zitten, schonk me een 
glas wijn in en porde Lodi in zijn zij, die op zijn smartphone – wel aan een 
internetkabeltje – zat te pielen.

‘Hij vertelde dat hij voor zijn werk veel omging met wetenschappers en dat 
hem toen dingen werden verteld... laat ik bij het begin beginnen.’

‘Mag ik het opnemen?’ vroeg Lodi. ‘Ik heb het gevoel dat het belangrijk is.’
Ik knikte en vervolgde: ‘Hij was er meester in om nieuwe en oude inzichten 
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uit verschillende disciplines te combineren tot bruikbare technieken. Hij ont-
wierp er ook de installaties voor. Er was toen geen internet, dus alles ging op 
basis van artikelen in tijdschriften en tips. Vooral tips van de microbiologen 
die deelnamen in het pas nieuwe bedrijf waar hij hoofd R&D was.’

Buiten viel de schemer, alleen de flakkerende vlammetjes in de open haard 
verlichtten de luisterende gezichten om me heen.

‘Hij vertelde dat hij vaak bij een bepaalde prof microbiologie binnenviel. 
Zo’n man die eerst stapels boeken en rapporten op de grond moet zetten om je 
een stoel aan te kunnen bieden. Zelfs de gangen stonden vol met apparatuur, 
broedstoven en kasten met chemicaliën.’

‘To the point, please,’ zei Annabel die Naomi de draad zag kwijtraken.
‘Mijn kennis vertelde dat hij eindeloos veel vragen had, waar hij soms ant-

woorden op kreeg waarvan hij nooit mocht zeggen dat die van de prof kwa-
men omdat het allemaal onbewezen vermoedens en onbegrijpelijke waarne-
mingen waren. Het kwam er op neer dat de echte keien in het vak allemaal 
weten dat micro-organismen, zeker als ze massaal aanwezig zijn, een soort 
bewustzijn vertonen, dat reageert op de onderzoeker. Ook op factoren daar-
buiten, maar dat was minder duidelijk, al vermoedde die prof dat het met de 
Aarde te maken had.’

‘Oké, en nu dat geheim!’ brieste Annabel.
‘Rustig maar, dat komt zo,’ grinnikte Lodi. ‘Zo vertelt hij altijd zijn verhalen.’
‘Hij schrijft ze ook op die manier,’ monkelde Vic.
‘Dat hoort nu eenmaal zo,’ verdedigde ik me. ‘Anders hebben de lezers of 

luisteraars niet dezelfde voorkennis als ik; dan geloven ze me niet.’
‘Daar kan ik me wel iets bij voorstellen,’ gaf Annabel toe. Eveline glimlachte 

alleen maar.
‘Goed dan, mijn kennis vertelde het me ook op die manier, om te laten zien 

hoe de benodigde kennis 30 jaar groeien nodig had om het geheim van Find-
horn te kunnen begrijpen.’

‘Dertig jaar?’
‘Anderen hebben het na zestig jaar nog niet begrepen.’
‘Ga nou verder, pa, ik bedoel Jon,’ drong Lodi aan.
‘Goed. Micro-organismen vertonen een soort zwerm bewustzijn, ze reage-

ren op menselijke aandacht en op biotoop factoren. Twintig jaar later werkt 
mijn kennis een middag per week als vrijwillige kok op een biologisch-dyna-
mische zorgboerderij. Hij merkt op dat de planten in de moestuin zo weelde-
rig groeien en een soort licht uitstralen. In gesprek met de zorgboer, die een 
gedegen opleiding had als bd tuinder en klassiek homeopaat, komen ze op 
de gedachte dat in een gezonde bodem met veel aandacht van de bewerker, 
nieuwe elementen kunnen ontstaan uit andere.’
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Ik keek triomfantelijk de door het gloeiende vuur rossig verlichte gezichten 
langs.

‘Dat laatste begrijp ik niet,’ merkte Annabel op toen de stilte te lang begon 
te duren.

‘Ik ook niet,’ verzuchtte Vic. Eveline schudde haar hoofd en haalde haar 
schouders op. Naomi was in de arm van Lodi in slaap gevallen.

‘Ik wel, een beetje dan,’ zei Lodi bedachtzaam. ‘Ik heb geleerd dat alle ele-
menten – soorten atomen – ontstaan bij nova’s – explosies – van sterren, die 
zelf alleen uit waterstof en helium bestaan. Waterstof bestaat uit een kern van 
één positief geladen proton en een elektron met een gelijke, maar negatieve 
elektrische lading er omheen. Correct? Door de kracht van de explosie wor-
den protonen op elkaar geramd en onstaan er tegelijk neutronen die hun po-
sitieve lading verliezen doordat ze samensmelten met negatieve elektronen. Al 
die zooi klontert op verschillende manieren aan elkaar en worden dan ijzer- of 
koolstof- of zuurstofatomen genoemd. Ja? Jon beweert nu dat er in de grond 
ook nieuwe soorten atomen kunnen ontstaan door een herschikking van pro-
tonen, neutronen en elektronen.’

‘Zonder de onvoorstelbare krachten van een exploderende ster,’ vulde ik aan.
‘Hoe dan?’ Annabel stelde de beste vragen.
‘Die kennis van me en de boer dachten dat plantenwortels en de daaraan 

levende symbiotische micro-organismen dat kunnen en dat de volle aandacht 
van de boer, de liefde die hij voor de bodem en planten uitstraalt, dat proces 
bevordert.’

‘Ik weet het!’ Annabel sprong opgewonden overeind. Naomi, die al een 
beetje wakker was geworden door Lodi’s exposé, keek geschrokken naar haar 
op. Prompt ontsprongen er vlammetjes in het smeulende vuur die haar ver-
lichtten als een lichtende engel. ‘Het geheim van Findhorn! Het raadsel van 
kolen van 20 kilo die groeien op duinzand met een beetje compost!’ Ze viel 
me om de hals. ‘Dank je, Jon, voor dit geheim. Dat kunnen wij ook! Dat gaan 
wij ook doen! En nog meer, zo kunnen we ook super geneeskrachtige kruiden 
kweken!’

‘Het is de Steen der Wijzen van de alchemisten,’ brulde Vic en begon met 
Annabel te dansen. ‘Zij konden lood in goud veranderen, maar dat zochten 
ze helemaal niet. Ze zochten naar het geheim van... van...’ hij tikte Lodi aan. 
‘Zeg jij es wat!’

‘O, eh, het levenselixer, geloof ik,’ stamelde Lodi. ‘Gek genoeg vonden ze heel 
veel geheimen van de scheikunde, dat ze als bijproduct terzijde legden omdat 
ze gefixeerd waren op dat levenselixer.’

‘Dat is wat we horen,’ merkte ik op. Ze gingen weer zitten, er werd nieuw 
hout op het vuur gegooid, glazen gevuld en grepen in pindabakjes gedaan.
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‘De echte geheimen, de successen, zijn altijd geheim gebleven. We horen 
alleen van de mislukkingen om de aandacht af te leiden. Net als bij de plunde-
ring van het overwonnen Nazi-Duitsland gebeurde. We weten van de raketten 
en straalmotoren, maar niet van bepaalde succesvolle geheimen die er ook 
gevonden zijn.’

‘Zoals?’ vroeg Eveline.
‘Wisten we dat maar.’

De volgende dag was ik weer alleen in het huisje. De jongelui waren vertrok-
ken en Eveline was in de stad. Nu moest ik het op gaan schrijven.

Ik schepte moed en zette me aan het werk. Voor mijn – intussen – zes kin-
deren. Voor alle kinderen. Voor Gaia en alle wezens die in haar biosfeer leven.

***
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APPENDIX I

April 22, 2010
World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth
Cochabamba, Bolivia

Universal Declaration of the Rights of Mother Earth
Earth Day 2010.

Preamble
We, the peoples and nations of Earth:

considering that we are all part of Mother Earth, an indivisible, living com-
munity of interrelated and interdependent beings with a common destiny;

gratefully acknowledging that Mother Earth is the source of life, nourish-
ment and learning and provides everything we need to live well;

recognizing that the capitalist system and all forms of depredation, exploi-
tation, abuse and contamination have caused great destruction, degradation 
and disruption of Mother Earth, putting life as we know it today at risk 
through phenomena such as climate change;

convinced that in an interdependent living community it is not possible 
to recognize the rights of only human beings without causing an imbalance 
within Mother Earth;

affirming that to guarantee human rights it is necessary to recognize and 
defend the rights of Mother Earth and all beings in her and that there are 
existing cultures, practices and laws that do so;

conscious of the urgency of taking decisive, collective action to transform 
structures and systems that cause climate change and other threats to Mo-
ther Earth;

proclaim this Universal Declaration of the Rights of Mother Earth, and 
call on the General Assembly of the United Nation to adopt it, as a com-
mon standard of achievement for all peoples and all nations of the world, 
and to the end that every individual and institution takes responsibility for 
promoting through teaching, education, and consciousness raising, respect 
for the rights recognized in this Declaration and ensure through prompt 
and progressive measures and mechanisms, national and international, their 
universal and effective recognition and observance among all peoples and 
States in the world.
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Article 1. Mother Earth

(1)  Mother Earth is a living being.
(2)  Mother Earth is a unique, indivisible, self-regulating community of   
 interrelated beings that sustains, contains and reproduces all beings.
(3)  Each being is defined by its relationships as an integral part of Mother Earth.
(4)  The inherent rights of Mother Earth are inalienable in that they arise   
 from the same source as existence.
(5)  Mother Earth and all beings are entitled to all the inherent rights 
 recognized in this Declaration without distinction of any kind, such as  
 may be made between organic and inorganic beings, species, origin, use  
 to human beings, or any other status.
(6)  Just as human beings have human rights, all other beings also have
 rights which are specific to their species or kind and appropriate for 
 their role and function within the communities within which they exist.
(7) The rights of each being are limited by the rights of other beings and any
 conflict between their rights must be resolved in a way that maintains 
 the integrity, balance and health of Mother Earth.

Article 2. Inherent Rights of Mother Earth

(1)  Mother Earth and all beings of which she is composed have the 
 following inherent rights:
 (a)  the right to life and to exist;
 (b) the right to be respected;
 (c)  the right to regenerate its bio-capacity and to continue its vital cycles 
  and processes free from human disruptions;
 (d) the right to maintain its identity and integrity as a distinct,   
  self-regulating and interrelated being;
 (e)  the right to water as a source of life;
 (f)  the right to clean air;
 (g) the right to integral health;
 (h) the right to be free from contamination, pollution and toxic or 
  radioactive waste;
 (i)  the right to not have its genetic structure modified or disrupted in a
  manner that threatens its integrity or vital and healthy functioning;
 (j)   the right to full and prompt restoration for violation of the rights 
  recognized in this Declaration caused by human activities;
(2)  Each being has the right to a place and to play its role in Mother Earth 
 for her harmonious functioning.
(3) Every being has the right to wellbeing and to live free from torture or
 cruel treatment by human beings.
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Article 3. Obligations of human beings to Mother Earth

(1) Every human being is responsible for respecting and living in harmony  
 with Mother Earth.
(2)  Human beings, all States, and all public and private institutions must:
 (a) act in accordance with the rights and obligations recognized in this
 Declaration;
 (b) recognize and promote the full implementation and enforcement of 
  the rights and obligations recognized in this Declaration;
 (c) promote and participate in learning, analysis, interpretation and 
  communication about how to live in harmony with Mother Earth in 
  accordance with this Declaration;
 (d) ensure that the pursuit of human wellbeing contributes to the 
  wellbeing of Mother Earth, now and in the future;
 (e) establish and apply effective norms and laws for the defence, 
  protection and conservation of the rights of Mother Earth;
 (f) respect, protect, conserve and where necessary, restore the integrity, 
  of the vital ecological cycles, processes and balances of Mother Earth;
 (g) guarantee that the damages caused by human violations of the 
  inherent rights recognized in this Declaration are rectified and that
  those responsible are held accountable for restoring the integrity and
  health of Mother Earth;
 (h) empower human beings and institutions to defend the rights of 
  Mother Earth and of all beings;
 (i)  establish precautionary and restrictive measures to prevent human 
  activities from causing species extinction, the destruction of 
  ecosystems or the disruption of ecological cycles;
 (j)  guarantee peace and eliminate nuclear, chemical and biological 
  weapons;
 (k) promote and support practices of respect for Mother Earth and all 
  beings, in accordance with their own cultures, traditions and customs;
 (l) promote economic systems that are in harmony with Mother Earth 
  and in accordance with the rights recognized in this Declaration.

Article 4. Definitions

(1)  The term “being” includes ecosystems, natural communities, species and
 all other natural entities which exist as part of Mother Earth.
(2)  Nothing in this Declaration restricts the recognition of other inherent 
 rights of all beings or specified beings.

***


