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The idiotic thing is what we have always known: 
however great success is, however far you've flown 
you'll come to face this audience: 
yourself, yourself alone. 
 
You'll come to face yourself alone, 
you idiot, idiot boy! 
Uit: Vainglorious boy, Peter Hammill, 2006 
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7 juli 2036,  Life is an endless succession of waves 
 
Ik was verwekt op 7 oktober 2017, de laatste dag dat mensen seks hadden 
gehad. Omdat de bevalling twee later dan gepland had plaatsgevonden was ik één 
van de jongste mensen van de wereld. Het was mooi weer op de dag dat ik 
achttien werd. 
 
Ik zat in het laatste jaar van het gymnasium en ik had het geluk dat er in mijn 
woonplaats nog een school stond. De meeste kinderen in mijn klas kwamen van 
buiten de stad, sommigen moesten elke dag meer dan vijftig kilometer reizen. 
Als wij eindexamen gedaan hadden sloot ook onze school. De enkeling die dan nog 
naar de middelbare school moest, was aangewezen op één van de drie resterende 
scholen van het land. 
 
s’ Ochtends kreeg ik van mijn ouders Sanne Polak en Daniël Mendel een PMR, een 
personal mind reader, als verjaardagscadeau. De consumentenversie was pas 
sinds een half jaar verkrijgbaar. De week ervoor had ik in de krant gelezen dat 
ORURO bv, de Boliviaanse ontwikkelaar van de PMR, het snelst groeiende bedrijf 
ter wereld was. 
Er waren veel, met name oudere, mensen die zich zorgen maakten over het 
gebruik van de PMR. Die mensen vonden het vervelend dat andere mensen hun 
gedachten konden lezen. Net als mijn vrienden en klasgenoten snapte ik daar 
niets van. Wij zagen alleen maar voordelen van een PMR. Eindelijk was er een 
instrument dat de beperkingen van de taal ophief. Vroeger werd taal slechts 
door een enkele filosoof ter discussie gesteld. Tegenwoordig waren de meeste 
mensen het er over eens dat taal ontoereikend was voor een waarachtige 
communicatie. De gebrekkigheid van de taal werd door geschiedkundigen gezien 
als belangrijke oorzaak van de oorlogen, ruzies, twisten en misverstanden die tot 
een jaar of tien geleden aan de orde van de dag waren. 
 
Mijn vader Daniël had mij uitgelegd dat de angst voor de PMR begrijpelijk was. 
Vroeger hadden alle mensen namelijk geheimen. Oudere mensen hadden ze nog 
steeds, ze waren er als het ware aan gehecht geraakt. Of ze schaamden zich 
voor hun geheimen en durfden het daarom niet te vertellen. Mijn vader vond dat 
hij zelf tot een overgangsgeneratie behoorde. Hij had meegemaakt dat mensen 
steeds openhartiger en eerlijker werden. De televisie had daarbij volgens hem 
een belangrijke rol gespeeld. Eerst waren er talkshows waarin mensen steeds 
openhartiger hun intieme verhalen vertelden. Later kwamen er programma’s 
waarin beroemdheden zich dag in dag uit lieten filmen. Zij lieten iedereen 
deelgenoot zijn van hun dagelijks leven. Ook kwamen er programma’s waarin 
mensen zich lieten opsluiten in een huis of op een onbewoond eiland en moeilijke 
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opdrachten moesten uitvoeren. Vierentwintig uur per dag was de televisiekijker 
getuige van het leven van gewone mensen in een bijzondere setting.  
 
De mensen die ik kende hadden helemaal geen geheimen meer. Ik had eerlijk 
gezegd geen idee wat ik geheim zou moeten hebben. Dat gold ook voor schaamte. 
Waar had ik mij voor moeten schamen? Mijn vader zei dat het te maken had met 
dingen die niet mochten of waarvan mensen dachten dat ze niet normaal waren. 
‘Maar er zijn toch duidelijke regels wat wel en niet mag?’, was daarop mijn vraag. 
‘Hadden ze die vroeger niet?’ Volgens mijn vader waren er altijd regels geweest, 
alleen hield lang niet iedereen zich eraan. Op mijn vraag waarom niet, had hij 
geen duidelijk antwoord. Vaak begon hij dan over seks. Sinds seks niet meer 
bestond was de hele wereld veranderd. Volgens hem waren de mensen gelukkiger 
en rustiger geworden. Seks was een belangrijke bron van schaamte en geheimen. 
 
Ooit hoopte ik te begrijpen hoe dat precies zat met seks. De wereldliteratuur 
van voor 2018 was ervan doordrenkt. Ik kon niet anders concluderen dan dat 
seks een groot deel van het handelen van de mensen bepaalde. Het moest dus een 
uiterst krachtig mechanisme zijn geweest. Op de vraag waarom seks er van het 
ene op het andere moment niet meer was, gaf mijn vader ontwijkende 
antwoorden. Het leek erop dat hij ook een geheim had. Realiseerde hij zich dat 
de PMR die hij mij cadeau had gegeven daar een einde aan zou maken? Vast wel. 
Daarom verwachtte ik dat het antwoord op mijn vraag in het boek stond dat hij 
mij gelijk met de PMR gegeven had. Ik mocht mijn PMR namelijk niet eerder 
gebruiken dan ik het boek uit had. 
 
Het was een schitterend ouderwets boek van papier. Om het boek zat een dikke 
leren kaft waarop met de gouden letters de titel was afgedrukt: Een Nieuwe 
Orde, Inleiding tot de Bijbel versie 2.0. Toevallig was de Bijbel en de ondergang 
van het Christendom één van de speciale onderwerpen geweest bij geschiedenis 
in de vijfde klas. Ik wist er dus wel het een en ander van af en was daarom 
benieuwd naar de inhoud van het boek. Tot mijn verbazing was er op het internet 
geen enkele verwijzing naar de titel. Mijn boek was dus uniek. 
  
Mijn vader hoopte dat ik het boek voor zaterdag uit had. Dan kregen we namelijk 
bezoek van een oude vriend van hem. Hij had die vriend al lang niet meer gezien. 
Volgens mijn vader was het één van de meest bijzondere mensen die hij ooit had 
ontmoet. Klaarblijkelijk kwam die vriend niet alleen voor mijn vader maar ook 
voor mij. Bovendien had zijn komst iets te maken met het boek dat ik van mijn 
vader had gekregen. Ook dat riekte naar een geheim. Kon ik mijn PMR maar vast 
gebruiken, dan snapte ik tenminste wat er aan de hand was. De onzekerheid gaf 
me een onbestemd en onplezierig gevoel. Misschien was dat wel hetzelfde waar 
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mensen vroeger last van hadden, met al hun geheimen voor elkaar. Ik besloot het 
boek zo snel mogelijk uit te lezen. 
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Het was tekenend voor het onvermogen van Godfried Otto Devrede, oprichter van het bedrijf 
General Life And Death Inc., dat hij Samuel Gosschalk had uitgekozen om zijn imperium van 
de ondergang te redden. Hoe intelligent en kundig deze jongen ook was, hij miste een aantal 
essentiële menselijke eigenschappen en vaardigheden. Op het moment dat Godfried Otto 
Devrede tot hem kwam, liep Samuel al jaren langs de uiterste rand van de maatschappij. 
De abnormale sociale ontwikkeling die Samuel Gosschalk had doorgemaakt tussen zijn 
twaalfde en zestiende verjaardag had geen aanwijsbare oorzaken. Hij was opgegroeid in een 
normaal gezin, was niet seksueel misbruikt, had geen trauma’s opgelopen, was op de lagere 
school geen goede of slechte leerling, was als kind niet goed of slecht in sport, kortom, op de 
lagere school was Samuel een gemiddeld, vrolijk en stabiel kind. Dat hij daarna langzaam 
maar zeker wegdreef van de mensen, kan daarom niet anders worden gezien dan als een 
ingreep van hoger hand. 
De muur die Samuel bouwde tussen hem en de mensen om hem heen werd almaar hoger en 
dikker. Vrienden haakten af, klasgenoten negeerden hem en zijn ouders gaven hun 
toenaderingspogingen op. Aan het einde van zijn vijftiende levensjaar verdween hij zonder 
woord van afscheid uit het leven van zijn laatste vriend, Daniël Mendel.  
Mensen rond Samuel Gosschalk dichtten hem een vorm van autisme toe. Als dat had geleid 
tot opname in het medische circuit, hadden minder deskundige psychologen er ongetwijfeld 
het etiket Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified of Syndroom van Asperger 
opgeplakt. Dat zou echter onterecht zijn geweest. Samuel had namelijk niets egocentrisch, had 
geen moeite zijn eigen emoties te uiten of emoties van anderen te erkennen en vertoonde geen 
dwangmatig, repetitief of ordenend gedrag.  
Samuel had zijn mentale verbanning uit de reguliere maatschappij zelf in gang gezet met een 
gedachte-experiment, dat in eerste instantie vooral als grap was bedoeld. Het is niet bekend of 
hij er zich ooit van bewust werd dat hij met zijn experiment een onoverbrugbare afstand 
creëerde tussen hem en de andere mensen.  
Zijn eerste test deed hij op de ochtend van zijn twaalfde verjaardag. Toen hij wakker was 
geworden besloot Samuel om alle kleuren in zijn hoofd een andere naam te geven. Rood 
noemde hij groen, geel bruin en blauw rood. Dat ging hem gemakkelijk af. Het kostte hem 
een ochtend om de nieuwe woorden in zijn hoofd aan de juiste kleuren te koppelen. ’s 
Middags deed hij hetzelfde met emoties. Als iemand boos was, hoorde daar voor Samuel het 
woord vrolijk bij en als iemand lachte, noemde hij dat huilen. Nog later verzon hij geheel 
nieuwe woorden. Goed noemde hij korg, mooi werd vrad.  
Pas na een paar weken zag Samuel waar hij mee bezig was. Door het hernoemen van 
begrippen probeerde hij te onderzoeken of zijn kijk op de wereld zou veranderen als hij los 
kon komen van het verbale kader dat hem als kind was aangeleerd. Uiteraard had Samuel er 
geen weet van dat beroemde filosofen hem voor waren gegaan in het onderzoek naar de 
relatie tussen taal, denken en beleving. Het verschil tussen hem en de geleerde filosofen was 
echter dat zijn geest nog jong en flexibel was, waardoor hij in staat was zich helemaal over te 
geven aan het onderzoek en het door hem ontwikkelde begrippenkader te verinnerlijken.  
Zijn experiment was daarom succesvoller dan hij ooit had kunnen denken. Het spelletje was 
zeer verslavend en dat had twee gevolgen. Allereerst werd zijn eigen vocabulaire steeds 
groter. Als hij zijn gedachten hardop uit zou spreken, zou niemand er een touw aan vast 
kunnen knopen. Daardoor kostte het hem steeds meer moeite om met andere mensen te 
praten. De vertaling van zijn eigen gedachten in normale mensentaal kostte hem steeds meer 
tijd en energie. Daarnaast gebeurde er nog iets anders. Voor zaken die in zijn eigen 
belevingswereld speelden, ontwikkelde hij steeds genuanceerdere uitdrukkingen. Hij creëerde 
een eigen innerlijke taal. 
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Op zijn zestiende was een normale sociale omgang met ouders, vrienden en schoolgenoten 
onmogelijk geworden. Na zijn eindexamen vond hij een baan bij een groot softwarebedrijf en 
daar ontpopte hij zich al snel als een oorspronkelijk denker die producten ontwikkelde 
waarvan geen mens zich kon voorstellen dat ze ooit toegepast zouden worden. Hij had het 
geluk dat zijn baas hem desondanks de ruimte gaf. Toen het door hem ontwikkelde 
supersnelle communicatieprotocol voor draadloos dataverkeer uitgroeide tot cashcow van het 
bedrijf, kreeg hij een onaantastbare positie die hem is staat stelde om in volledige vrijheid te 
experimenteren met nieuwe technieken. Onderhuidse scepsis en afgunst van collega’s 
veranderde in bewondering met mythische trekjes. Samuel zelf merkte daar overigens niets 
van. Hij deed gewoon zijn werk en zolang hij met niemand hoefde te praten en geen 
verantwoording hoefde af te leggen voor wat hij deed, vond hij het allemaal prima. 
 
Was Godfried Otto Devrede op de hoogte van de uitzonderlijke eigenschappen van Samuel? 
Had Godfried Otto Devrede enig vermoeden van de risico’s die hij nam door deze man te 
kiezen als redder van GLAD Inc.? Waarschijnlijk had hij geen flauw idee. 
 
Dat geldt overigens ook voor de rest van zijn werk. De gedachte dat aan GLAD Inc. een 
intelligent ontwerp ten grondslag ligt, is een mythe die de afgelopen decennia genadeloos is 
ontmaskerd door de mensheid. Het is inmiddels gemeengoed dat de rol van Godfried Otto 
Devrede in de ontwikkeling van zijn bedrijf marginaal, zo niet nihil, is geweest. 
 
Wij moeten niet uit het oog verliezen dat de uitzonderlijke gebeurtenissen waarin Samuel en 
Daniël zo’n cruciale rol hebben gespeeld de basis hebben gelegd voor de Grote Ommekeer. 
Zonder de buitengewone kwaliteiten van deze twee vrienden had de zwalkende koers van het 
bedrijf GLAD Inc. onder leiding van Godfried Otto Devrede nog eeuwen of zelfs millennia 
voort kunnen duren. Als nieuwe bestuursvoorzitter van het bedrijf GLAD Inc. vraag ik u 
daarom, mede namens mijn collega’s, de namen Samuel Gosschalk en Daniël Mendel tot in 
lengte van dagen met respect uit te spreken. 
 
Amen.  
 
Was getekend, Michaël Mans, CEO van General Life And Death Inc. 
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1 oktober 2015, The moments before and after having sex 
 
Godfried Otto Devrede, bestuursvoorzitter van ’s werelds oudste en grootste bedrijf General 
Life And Death Incorporated, reed in zijn blauwe Aston Martin Convertible over de bochtige 
bergweg naar huis. De ondergaande zon kleurde de grillige rotsformaties in psychedelische 
kleuren. Hij passeerde de vervallen militaire uitkijkpost links van de weg en wist dat hij 
ruimschoots op tijd was om vanuit de schommelstoel voor zijn huis de zon te zien verdwijnen 
achter de met wijnranken en amandelbomen begroeide heuvels. 
 
De tijd die hij kwijt was aan woon-werkverkeer, was een offer dat hij graag bracht voor het 
wonen op een bergtop vanwaar hij de wereld kon overzien. Hij probeerde zijn werkdag altijd 
zo in te richten dat hij op tijd thuis was om in het laatste licht van de dag te kunnen genieten 
van het oneindige uitzicht over zijn imperium.  
 
Deze dag had Godfried nog een andere reden om zich te verheugen op zijn thuiskomst. Drie 
dagen geleden had hij een nieuwe bestelling geplaatst bij het postorderbedrijf From Heaven 
en het bedrijf had haar slogan, ‘bezorging binnen drie dagen gegarandeerd, waar ook ter 
wereld’, tot op heden altijd waargemaakt. Godfried kon zich daarom zonder voorbehoud 
verheugen op een nieuwe voorraad pornografische kwaliteitslectuur. Het zou een opwindend 
avondje worden, liggend op zijn stapel schapenvachten voor de brandende open haard. Ter 
verhoging van de feestvreugde zou hij een flesje Sauternes Chateaux d’Yquem 1983 uit de 
kelder halen. Exquise wijn en verfijnde erotiek. Lang leve de mens! De prachtige producten 
die de mens in korte tijd heeft voortgebracht wogen ruimschoots op tegen de kopzorgen die 
dezelfde mens hem de laatste eeuwen had bezorgd. 
 
Zeker de laatste decennia was de druk op Godfried als CEO van GLAD Inc. enorm 
toegenomen. De exponentiële groei van de menselijke welvaart en intelligentie vormde een 
serieuze bedreiging voor de stabiliteit en continuïteit van zijn bedrijf. Godfried en zijn drie 
mededirectieleden waren elk jaar weer verrast door de managementrapportages en struikelden 
van incident naar incident. Daardoor was er onrust in de directie geslopen. Door het 
vanzelfsprekende vertrouwen dat een crisis slechts een rimpeling was in de ontwikkeling van 
het bedrijf, had de directie zich miljoenen jaren lang geen zorgen hoeven maken. De 
ontwikkelingen sinds pakweg de Tweede Wereldoorlog hadden voor het eerst sinds de 
oprichting van het bedrijf ruimte voor twijfels gecreëerd. Godfried wist dat hij zware jaren 
tegemoet ging. Hij zou alles uit de kast moeten halen om de eenheid binnen directie te 
bewaken en twijfels uit te bannen. 
 
Om half negen was het donker en koud geworden. Tijd om het haardvuur te ontsteken en het 
postpakket te openen. Verwachtingsvol pakte Godfried het bovenste boekje uit de neutrale 
doos. De foto op de cover was smaakvol, geen geslachtsdelen, pure erotiek. Klasse die hij 
gewend was van From Heaven. Twee naakte lichamen lagen kruislings over elkaar heen. Een 
blanke vrouw lag op haar rug. Godfrieds blik werd meteen getroffen door haar mooie borsten 
die de zwaartekracht leken te negeren en fier overeind stonden. De zwarte man lag op zijn 
buik dwars over haar heen. Zijn gespierde billen bedekten haar geslacht. Dat was waar ook, 
bedacht Godfried. Hij had deze keer een speciaal multicultureel pakket besteld. Snel bladerde 
hij door de rest van de boekjes in de doos. Zo te zien had From Heaven er naar gestreefd om 
alle mogelijke raciale combinaties bij elkaar te brengen. Om zich niet te verliezen in de vele 
keuzemogelijkheden, stopte hij de boekjes snel terug in de doos en nestelde zich met het 
blank-zwarte mensenkruis in de stapel wol voor het haardvuur. 
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Hij hoefde bijna niets te doen om rond negen uur voor de eerste keer klaar te komen. Alleen al 
het kijken naar de foto’s was voldoende om halverwege het verhaal een orgasme te krijgen. 
Op het moment suprême richtte hij zijn exploderende lid richting de haard en ejaculeerde. De 
eerste twee golven sperma bereikten het vuur en spatten sissend kapot tegen een gloeiend 
houtblok. Hij veegde de rest van het vocht van de vloer en zijn handen en gooide de tissue 
ook in het vuur. Het was tijd voor een sigaret en nog een glas wijn.  
 
Godfried voelde hoe de nicotine zich via het bloed door zijn lichaam verspreidde. Vroeger 
was hij een verstokt roker geweest. Toen uit wetenschappelijk onderzoek was gebleken dat 
roken slecht was voor de gezondheid, had hij zich moreel verplicht gevoeld te stoppen, ook al 
had hij zelf het eeuwige leven. Er was slechts één uitzondering op die abstinentie: na een 
orgasme gunde hij zichzelf twee sigaretten.  
 
Nagenietend van de twee Marlboro’s, vroeg hij zich af wat hij de rest van de avond zou doen. 
Zou hij de bestuursvergadering van morgen voorbereiden, voor de televisie gaan hangen of 
toch maar doorgaan in de thriller waarvan hij nog maar honderd bladzijden hoefde te lezen? 
Tot zijn verrassing dwaalden zijn gedachten af naar de blanke vrouw en de zwarte man die hij 
halverwege hun voorstelling terzijde had geschoven. Hij zou toch niet een tweede keer..? Dat 
was al jaren niet meer voorgekomen. Alleen de gedachte al deed zijn geslacht zwellen. Hij 
stond op en pakte het blaadje, dat hij net zorgvuldig had opgeborgen, weer tevoorschijn. 
 
Volgens de teksten die de foto’s begeleidden was de vrouw inmiddels drie keer 
klaargekomen, maar nog steeds niet verzadigd. Neem me, neem me nog een keer, kreunde ze. 
De neger leek het allemaal best te vinden en zijn zwarte geslacht toonde nog geen tekenen van 
verval. Aandachtig bestudeerde Godfried de foto. Had hij dat in den beginne allemaal zo 
bedacht? Hij kon het op dit moment niet bedenken. Wel leverde het opwindende foto’s op, dat 
was een feit.  
 
Tevreden voelde hij aan zijn geslacht. Dat had zich voor de tweede keer die avond opgericht 
en Godfried voelde dat lustgevoelens op het punt stonden zijn bewustzijn over te nemen. 
Seks® was geweldig. Het was de beste uitvinding van zijn bedrijf en het had GLAD Inc. groot 
gemaakt.   
 
Net op het moment dat hij zijn stijve lid met zijn rechterhand omvatte om voor de tweede keer 
die avond een orgasme te bereiken, ging de telefoon. Godfried twijfelde. Als hij de telefoon 
opnam, was de lust voor de rest van de avond waarschijnlijk verdwenen. Maar ja, had hij een 
keus? Dat was het lot van een CEO. Het bedrijf ging altijd voor. Teleurgesteld liet hij zijn 
inzakkende lid los en pakte de telefoon op. 
‘Godfried.’ 
‘Hallo, met Michael.’ 
‘Zo laat nog. Je hebt vast iets belangrijks.’ 
‘Stoorde ik?’ 
‘Nee, ga je gang.’ 
‘Ik ben net gebeld door Raffa. Hij klonk overstuur. Er was vandaag iets gebeurd, zei hij, 
waardoor hij het niet meer zag zitten.’ 
‘Heeft hij verteld waar het over ging?’ 
‘Nee, het voorval op zich was voor hem niet het belangrijkst.’ 
Godfried zuchtte. Rafaël Dominicus zag wel vaker problemen. Op zich was dat niet erg, 
alleen pleitte hij de laatste tijd steeds vaker voor het treffen van maatregelen om de problemen 
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op te lossen. En dat druiste in tegen de algemene lijn van GLAD Inc. die het ingrijpen in 
natuurlijke processen principieel afwees. 
‘Ik begrijp dat hij het er morgen tijdens de directievergadering over wil hebben.’ 
‘Niet alleen dat. Hij zal morgen voorstellen om het Einde der Dagen®  in te zetten.’ 
‘Hè?’ 
Meer kon Godfried niet uitbrengen. Het Einde der Dagen®? Meteen schoten verschillende 
vragen door zijn hoofd. Meende Raffa dat echt? Realiseerde hij zich wat dat voor hemzelf en 
de rest van de directie betekende? Wat nog belangrijker was: hoe dachten de andere 
directieleden erover? Had Godfried de twijfels bij zijn collega’s onderschat? Stond hij aan de 
vooravond van de ondergang van zijn bedrijf? Een gevoel van paniek overviel hem. 
‘Michael, wat vind jij daarvan?’, vroeg hij met onvaste stem. 
‘We moeten onder ogen zien dat het op het moment niet goed gaat. Als we niet uitkijken 
raken we als directie de regie kwijt. In dat licht moeten we geen enkele optie uitsluiten.’ 
Godfried voelde de grond onder zijn voeten wegzakken. Als Michael zich achter Raffa 
schaarde was het pleit beslecht. 
‘Maar laten we vooral niet in paniek raken. Wat we ook doen, het moet een weloverwogen 
beslissing zijn,’ vervolgde Michael Mans. Dat stelde Godfried enigszins gerust. 
‘We hebben het er morgen over,’ besloot hij het gesprek. ‘Bedankt voor het telefoontje.’ 
‘Graag gedaan, welterusten.’ 
 
Godfried nam een slok van zijn Bourgognewijn. Het smaakte hem niet meer. Waarom in 
godsnaam het Einde der Dagen®? Waarom meteen het zwaarste middel? Het Einde der 
Dagen® was één van de meest succesvolle producten van het bedrijf GLAD Inc. Hoewel geen 
enkel mens wist wat het voorstelde, vormde het Einde der Dagen® voor grote delen van de 
mensheid een anker in het onveilige en onzekere bestaan. De gedachte dat aan het Einde der 
Dagen®  over ieder individu een Laatste Oordeel® geveld werd, was van grote betekenis 
gebleken voor het ontstaan van beschaving. Het besef dat er nog iets stond te gebeuren na de 
dood, had geleid tot normen en waarden. Deze waren vertaald in regels die de ruggengraat 
van een maatschappij vormden. En die maatschappij was het perfecte uitgangspunt voor 
langdurige instandhouding van de menselijke soort. 
 
Door de mens was veel geschreven en gespeculeerd over de aard van het product Einde der 
Dagen®. Godfried had echter nog nooit iets gelezen dat de werkelijkheid benaderde. Vreemd 
was dat eigenlijk, omdat het zo’n voor de hand liggend concept was. Een bewijs dat geniale 
ideeën altijd eenvoudig zijn. Het product had echter één groot nadeel. In de handleiding stond 
niet beschreven welke gevolgen het gebruik zou hebben voor het bedrijf GLAD Inc. Zou het 
bedrijf ophouden te bestaan? Was het bedrijf nog nodig na het inzetten van Einde der 
Dagen®? En dat baarde Godfried zorgen. Dat was de enige reden waarom ze het product nog 
nooit hadden gebruikt, hoewel daar wel een paar keer aanleiding toe was geweest. 
 
Godfried moest hoe dan ook voorkomen dat de directie zou besluiten om het Einde der 
Dagen® toe te passen. Dan zou al het werk dat hij het afgelopen jaar had gestoken in een 
reddingsplan voor de mensheid voor niets zijn geweest. Dat zou tragisch zijn. De 
voorbereidingen waren bijna afgerond en de eerste fase van de uitvoering ging binnenkort van 
start. Komende week verschenen op de televisie de eerste aankondigingen van een nieuw 
spelprogramma met de provocerende naam Gods Zoon. Over twee maanden ging het 
programma echt van start. Het zou de opmaat zijn van een operatie die zijn weerslag niet 
kende in de geschiedenis van het bedrijf GLAD Inc..
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1 oktober 2015, This is not a rehearsal 
 
Op de dag dat Godfried Otto Devrede geconfronteerd met de wens van zijn mededirectielid 
Rafaël Dominicus op het Einde der Dagen® in te zetten vierde Daniël Mendel zijn 
vijfendertigste verjaardag. In zijn eentje, en dat was zijn eigen schuld. Zijn vrouw Maria van 
Wezenlanden, met wie hij bijna vijf jaar getrouwd was, had hem vaak genoeg aangespoord 
om wat mensen uit te nodigen. Daniëls aversie tegen telefoongesprekken had hem er echter 
van weerhouden dat te doen. Maria reageerde gelaten toen ze daar een dag voor zijn 
verjaardag achterkwam. Ze schoof zijn voorstel om samen ergens te gaan eten meteen 
terzijde. Als er verder toch niemand kwam, vond ze de afscheidsreceptie van een collega 
belangrijker dan een etentje met Daniël, ook al was het ter gelegenheid van zijn verjaardag.  
 
Zo kwam het dat Daniël op zijn verjaardag om zeven uur in zijn eentje zat te eten. Om zes uur 
hadden zijn collega’s hem naar huis gestuurd. Ze vonden de afwezigheid van zijn vrouw geen 
reden om op zijn verjaardag tot elf uur door te werken. De dubbele biefstuk waarop Daniël 
zichzelf had getrakteerd smaakte niet. Met tegenzin kauwde hij op het te lang gebakken, 
smakeloze vlees. Het paste perfect in deze vreselijke dag, stelde hij wrang vast. De gedachte 
aan Maria veroorzaakte een misselijk gevoel. Ongetwijfeld hing ze nu lachend aan de lippen 
van één van haar goedgebekte collega’s. Had hij er een principekwestie van moeten maken? 
Misschien verwachtte of hoopte Maria zelfs wel dat hij eindelijk eens op zijn strepen ging 
staan. Maar daar was het nu te laat voor. 
 
Met een mok koffie zakte hij onderuit voor de televisie en zapte lusteloos langs de 
tweeëndertig kanalen. Die vrijheid was hem normaal zelden gegund, omdat de televisie en de 
afstandbediening het domein waren van Maria. Het kostte vijf minuten om het hele aanbod 
van de tweeëndertig zenders te beoordelen en daarop besloot hij te blijven hangen bij het 
programma Sterren in het Nieuws. Daniël was vooral gefascineerd door de hem onbekende 
presentatrice die hem met haar donkerblauwe ogen bijna persoonlijk leek toe te spreken. ‘U 
bent het toch met ons eens dat het een schande is?’ vroeg ze de kijker indringend. Daniël 
voelde de neiging om haar vraag met schouderophalen te beantwoorden.  
‘En nu het laatste item van vanavond,’ sprak de presentatrice opgewekt. Ze nam even de tijd 
om haar gezichtuitdrukking weer te veranderen. Haar blik kreeg iets sensueels en mysterieus. 
Ze raakte Daniël in zijn onderbuik.  
‘Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de morgen gestart zal worden met een 
grootscheepse promotiecampagne voor het programma Gods zoon. Zelden is er zoveel 
geschreven en gesproken over een televisieprogramma zonder dat iemand er een seconde van 
heeft gezien. Sterker nog, niemand weet zeker of het ooit op de televisie zal verschijnen en 
waar het over zal gaan. Het mag nu al het best bewaarde televisiegeheim van de eeuw worden 
genoemd. Wij hebben de feiten even voor u op een rijtje gezet.’ 
 
De reportage startte met beelden van de eerste uitzending van het programma Big Brother, 
wat het begin was van een nieuw soort televisie. Gewone mensen werden bij elkaar gezet 
onder omstandigheden die onvermijdelijk leidden tot onderlinge spanningen. De onenigheid 
tussen de deelnemers en de onmogelijkheid van de deelnemers om zich daaraan te onttrekken, 
vormde de kern van het amusement voor de kijker. Het hoogtepunt van de hype werd na vijf 
jaar bereikt. Elke zender had een eigen Big Brother variant bedacht en de kijkers leken er 
geen genoeg van te krijgen. Toen werd het langzaam minder. Nieuwe uitwerkingen bleken 
geforceerd en gekunsteld en sloegen niet aan. Ook de interesse voor bestaande programma’s 
daalde snel. De zesde en zevende versie van Big Brother trokken nauwelijks kijkers. De 
programmamakers probeerden het tij te keren door middel van hogere prijzen voor de 
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winnaars en selectie van extremere deelnemers. Dat werkte averechts. De televisiekijker zat 
niet te wachten op een pervers schouwspel van hebzuchtige mensen met autistische en 
psychopathische trekjes. 
Ondanks de dalende kijkcijfers hield de topman van het mediaconcern Joint Digital Media, 
Arjan Vossebelt, vol dat de formule nog niet mocht worden afgeschreven. Het ging er alleen 
om een nieuwe vorm te vinden. Hij zag het als zijn persoonlijke uitdaging om de Big Brother 
formule nog één keer om te zetten in een hit. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn bedrijf 
kondigde hij aan dat er voor het eind van het jaar een nieuw programma zou verschijnen dat 
alle voorgaande succesnummers zou doen verbleken.  
In juni werd in de media voor het eerst melding gemaakt van de naam Gods zoon. JDM 
ontkende in alle toonaarden dat Gods zoon de naam was van hun nieuwe programma. Vanaf 
dat moment was de geruchtenmachine natuurlijk niet meer te stoppen. Zelfs gerenommeerde 
kranten speculeerden lukraak over de inhoud van het programma dat schuilging achter de 
naam Gods zoon. Het zou een spel worden voor zelfmoordenaars en de winnaar zou door 
Katja Schuurman aan het kruis worden genageld. Of het zou een spel worden voor artsen, 
waarbij de arts die het grootste medische wonder had verricht, een goed betaalde gastrol zou 
krijgen in een nieuwe ziekenhuissoap van JDM. Of het zou een spel worden waarbij 
deelnemers geld kregen om een religieuze sekte te starten en zoveel mogelijk volgelingen 
moesten verzamelen. De winnaar mocht kiezen uit een weekendje logeren bij Tom Cruise, 
Arnold Schwarzenegger of David Beckham. Elke suggestie werd door de media breed 
uitgemeten en van commentaar voorzien. Politieke partijen spraken bij voorbaat hun afschuw 
uit over elk mogelijk idee dat werd geopperd. JDM bleef alle geruchten ten stelligste 
ontkennen.  Het was echter een publiek geheim dat de geruchten door JDM zelf in omloop 
werden gebracht.  
Daniël zat met verbazing te kijken. Hoe was het mogelijk dat hij de afgelopen maanden niets 
mee had gekregen van deze mediahysterie? Ergens ver weg ging wel een belletje rinkelen bij  
de naam Gods zoon, maar hij wist zeker dat hij vijf minuten geleden hij niet kunnen zeggen 
dat het ging om een televisieprogramma.  
De minidocumentaire was voorbij en de intrigerende presentatrice verscheen weer in beeld. 
‘Bent u net zo nieuwsgierig als wij? Morgen zullen we meer weten. Wij zijn er trots op dat we 
u nu al op de hoogte hebben kunnen brengen van de ultra geheime publiciteitscampagne die 
morgen zal starten. Dit was Sterren in het Nieuws, tot morgen!’ 
Met een stralende glimlach verdween de presentatrice uit beeld. Daniël weerstond de 
aandrang om nog een keer langs alle kanalen te zappen en zette de televisie uit.  
 
Het was half negen en hij was nog een lange avond jarig. Waarom was hij niet gewoon op 
kantoor gebleven? Dan had hij de avond nuttig kunnen besteden. Hij liep naar de cd-kast en 
liet zijn ogen over de lange rijen cd’s gaan. Zijn blik bleef hangen bij de vijftig Hammill-cd’s 
waaruit hij This koos, uit 1998. 

 
I can't be your protector, 

can't keep you under my wing. 
This is not a rehearsal, 
this is the real thing, 
this is the real thing. 

This is for real. 
          
This is not a rehearsal, this is not a rehearsal, this is not a rehearsal. Steeds weer hoorde hij 
die zin. Het leven was geen oefening voor later. Het speelde nu en er kwam geen later. Als je 
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gelukkig wilde zijn, ging dan niet zitten wachten. Hoe zat het met zijn eigen leven? Was hij 
gelukkig? Had hij plezier of wachtte hij stiekem op betere tijden? Maar wanneer zouden die 
dan komen? Daniël schrok van de vragen die hij zichzelf stelde. Hij durfde er niet op te 
antwoorden. 
Rationeel sprak hij zichzelf toe. Het waren zeker belangrijke vragen, alleen was het niet 
verstandig om ze nu te stellen. Als hij nu over zijn eigen leven na zou denken was er een 
groot risico dat negatieve gevoelens de overhand kregen. Het was de vraag of de huidige 
situatie maatgevend was voor de rest van zijn leven. 
Oké, de verstandhouding met Maria liet op dit moment te wensen over. Hij schreef dat toe aan 
de stress op hun werk. Maria kwam meestal uitgeput thuis en kon na een werkdag niet veel 
meer dan voor de televisie hangen. Zelf nam hij meestal werk mee naar huis waar hij overdag 
niet aan toe was gekomen. Uit ervaring wist hij dat de drukte zeker aan zou houden tot de 
jaarwisseling. Voor die tijd had het geen zin om de situatie met Maria te bespreken. 
In het nieuwe jaar moest er echter wel wat veranderen. Daniël besloot de komende maanden 
te gebruiken om een aantal vragen te beantwoorden. Dat voornemen bezorgde hem voor het 
eerst op zijn verjaarsdag gemoedsrust. Meteen werd hij overvallen door een grote 
vermoeidheid. Snel deed hij de lichten uit, zette de wasmachine aan en waggelde naar boven. 
Uitgeput viel hij in bed en sliep meteen. 
 
Die nacht droomde hij voor het eerst over het tropische eiland dat hij langzaam in de verte 
boven de horizon zag oprijzen. Hij bevond zich op de plecht van een oude vissersboot. Op de 
boot waren geen andere mensen dan hijzelf en de schipper, een kleine, grijze man met een 
donkere huidskleur. Het eiland werd steeds groter en groener. Bij het eiland aangekomen voer 
de boot een baai in en legde aan bij een gammele, half vergane houten steiger. De baai was 
verlaten. De oude schipper spoorde hem met armgebaren aan zo snel mogelijk de boot te 
verlaten. Daniël ging van boord en keek toe hoe de boot draaide en op maximale snelheid 
richting open zee voer. Toen hield de droom op. 
 
Daniël draaide zich om en zag dat Maria nu naast hem lag. Ze ademde onrustig en stonk naar 
rook en alcohol. De wekker gaf aan dat het zes uur was. Over een uur zou de wekker afgaan 
en Daniël probeerde weer in slaap te vallen. Hij was benieuwd naar het einde van de droom. 
Waarom was hij daar op dat eiland? Het lukte niet om zijn onderbewuste opnieuw te bereiken. 
Hij hoorde de minuten langzaam voorbij tikken en besloot om half zeven om op te staan. 
Moest hij de wekker zetten voor Maria? Hij had geen idee hoe laat ze was thuisgekomen en 
wist ook niet of ze op de normale tijd naar haar werk moest. 
Herinneringen aan de vorige avond borrelden op. This is not a rehearsal. Die woorden hadden 
hem diep geraakt en hem aan het denken gezet. Terwijl hij zich zo stil mogelijk aankleedde, 
keek hij naar zijn slapende vrouw. Als hij haar niet wakker maakte om zeven uur was er een 
kans dat hij het verwijt zou krijgen dat ze door zijn schuld te laat op haar werk kwam. Als hij 
haar wel wakker maakte was de kans op een woedeaanval even groot. 
Verrast stelde hij vast dat het hem onverschillig liet. Opgewekt daalde hij de trap af, raapte de 
krant van de deurmat en zette koffie. 
 
 
2 oktober 2015, Save the little ones 
 
Godfried Otto Devrede had slecht geslapen en verliet zijn landhuis met een pijnlijke nekspier, 
een direct gevolg van het telefoontje van Michaël Mans. Het was niet de eerste keer in recente 
tijden dat hij met tegenzin naar de maandelijkse bestuursvergadering ging. Vroeger, dat wil 
zeggen tot een jaar of honderd geleden, was dat anders. Toen waren de bijeenkomsten met 
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zijn drie medebestuursleden vooral gezellig. Natuurlijk was er altijd wel iets te bespreken, 
maar meestal konden ze met gerust hart besluiten om niets te doen. Vrijwel alles loste zich 
toch vanzelf op. Nu lag dat anders. De tekenen waren onmiskenbaar 
Het bedrijf, waarover hij al sinds de oerknal de scepter zwaaide, was in zwaar weer 
terechtgekomen. Als Michael Mans gelijk had ging Rafaël Dominicus voorstellen om 
vergaande maatregelen te treffen. Waarschijnlijk sloot de vierde directeur, Gabriël Post, zich 
daarbij aan. De vorige keren dat de problemen zo groot waren dat in het bestuur serieus moest 
worden gesproken over ingrijpen, had Godfried zijn collega’s er steeds van kunnen overtuigen 
om niets te doen. En steeds hij had gelijk gekregen. De tweede wereldoorlog was tenslotte 
vanzelf overgegaan. Zelfs Raffa had na verloop van tijd moeten toegeven dat de oorlog 
vooruitgang en welvaart had gebracht. De mensen waren steeds gelukkiger geworden. Dat 
gold ook voor de misstanden van het communisme. De muur was tenslotte vanzelf gevallen. 
De laatste bestuurscrisis had zich een paar jaar geleden voorgedaan. De voltallige directie had 
met afgrijzen gekeken naar de ineenstorting van de Twin Towers. Zoals gewoonlijk had Raffa 
meteen gepleit voor uitroeiing van de mens. Godfried had de eenheid in het bestuur weten te 
bewaren door te betogen dat zo’n excessieve daad een definitieve scheiding teweeg zou 
brengen tussen de enkele kwaadwillende individuen en de vredelievende meerderheid van de 
bevolking. De afschuw over de terroristische daad zou volgens Godfried een positief effect 
hebben op de saamhorigheid tussen verschillende bevolkingsgroepen en culturen. 
Vorig jaar hadden ze een evaluatie van het project 11-9 laten uitvoeren door Uri Teller. Zijn 
cijfers waren meedogenloos. De door Godfried verwachte stijging van de kengetallen voor 
verdraagzaamheid en welbevinden was geheel uitgebleven. In grote delen van het bedrijf 
waren deze belangrijke parameters zelfs gedaald. Dat was sinds 1942 niet meer voorgekomen.  
Godfried verwachtte dat Gabriël en Raffa er die ochtend niet voor terug zouden deinzen om 
de cijfers van Uri te gebruiken om hun pleidooi voor maatregelen kracht bij te zetten. 
Godfried kon alleen maar hopen dat Michael Mans zijn kalmte zou bewaren. Het voordeel 
van een vierkoppig bestuur was dat Godfried altijd genoeg had aan steun van maar één ander 
bestuurslid. Bij het staken der stemmen was zijn stem doorslaggevend, zo stond geschreven in 
het eerste hoofdstuk van het negenenzestig hoofdstukken tellende statuut van zijn bedrijf. 
 
Zoals gewoonlijk betrad Godfried klokslag tien de vergaderzaal. Meestal was hij er dan als 
eerste, maar nu hadden Michael, Gabriël en Raffa hun vaste plaatsen om de ronde tafel al 
ingenomen.  
‘Hebben jullie nog geen koffie?’  
Terwijl de bestuursleden eendrachtig het hoofd schudden, ging de deur open en reed Saar haar 
koffiekar naar binnen. Ze bediende Godfried altijd als eerste. Hij wilde zijn dubbele Illy-
espresso zo heet mogelijk en de twee glazen water, één met en één zonder bubbels, zo koud 
mogelijk. Michael dronk decafé met extra veel opgeklopte melk uit een groot glas. Elke keer 
weer bezag Godfried met afschuw de gretigheid waarmee Michael het glas met het 
lichtbruine, smaakloze vocht naar zijn mond bracht en ongegeneerd begon te slurpen. Gabriël 
kreeg twee zilveren kannetjes. Eén met matig sterke filterkoffie en één met warme melk. Hij 
schonk zijn persoonlijke Wedgewoodkopje steeds halfvol, waarbij het deel koffie steeds 
groter werd. Gabriël wist het steeds zo uit te kienen dat hij een laatste slok zwarte koffie 
overhield als beide kannetjes leeg waren. Raffa dronk Franse koffie uit een brede ronde mok, 
zwart. Eerst roerde hij vijf scheppen suiker door de hete koffie en dronk het pas als het was 
afgekoeld tot kamertemperatuur. 
‘Waar gaan we het vandaag over hebben?’, vroeg Godfried voor de vorm. Raffa nam meteen 
het woord. 
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‘Wat mij betreft hebben we vandaag één agendapunt. Ik zal er niet omheen draaien. Voor mij 
is de maat vol. Wij hebben lang genoeg gewacht. Het wordt tijd dat wij als directie de 
touwtjes in handen gaan nemen. Als we nu niets doen, is het te laat.’ 
Enigszins opgelucht stelde Godfried vast dat Raffa het nog niet concreet over Einde der 
Dagen® had. 
‘Dank je Rafaël. Je woorden laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Ik ben benieuwd 
wat de aanleiding voor deze stellingname is. Kun je ons dat vertellen?’ 
‘Afgelopen maanden ben ik veel onder de mensen geweest. Dat was geen onverdeeld 
genoegen. De spanningen zijn enorm. Ik ben er nog helemaal onrustig van.’ 
‘Dat is niets nieuws,’ onderbrak Michael Mans zijn collega. Godfried wist dat Michael 
allergisch is voor de dramatiek waarmee Raffa zijn betogen kracht bij zette. ‘Wat is de 
concrete aanleiding voor je oproep om in te grijpen?’ 
‘Dat zal ik vertellen. Alle mensen zijn in de ban geraakt van een nieuw televisieprogramma. 
Dat programma heet Gods Zoon.’ 
Godfried verslikte zich in een slok hete koffie. 
‘Gods Zoon?’, vroeg hij zo verbaasd mogelijk. ‘Is dat een televisieprogramma?’ 
‘De mensheid heeft het dieptepunt bereikt. Het programma Gods zoon kan ik niet anders zien 
dan een keiharde provocatie. Daar moeten we hoe dan ook consequenties aan verbinden.’ 
‘Ik heb het ook gezien,’ zei Gabriël. ‘En ik begrijp het gevoel van Raffa. Hoewel niemand 
precies lijkt te weten waar het programma over gaat, vind ik alle speculaties bepaald 
zorgwekkend.’ 
‘Aangezien ik niets heb gezien, mis ik de clou. Kunnen jullie er iets meer over vertellen?’ 
‘Voor mij zijn twee dingen van belang. Allereerst de naam van het programma, Gods Zoon. 
Er is maar één zoon van God en dat is jouw bloedeigen Jezus Christus.’ 
‘Raffa, daar schrik ik niet van. Het is bekend dat steeds meer mensen zich afkeren van het 
geloof, waarmee ik dat probleem zeker niet wil bagatelliseren.’ 
‘Daar wil ik het zo nog over hebben. Waar ik echt van schrok was het gerucht dat de 
programmamakers op zoek waren naar mensen die wilden beschikken over leven en dood.’ 
Raffa liet een langdurige stilte vallen een keek zijn collega’s stuk voor stuk indringend aan. 
‘Ik snap je punt,’ zei Godfried weifelend. ‘Je vraagt je af hoe zich dat verhoudt tot ons bedrijf 
General Life and Death Incorporated. Ons bedrijf gaat over leven en dood. Is dat wat je 
bedoelt?’ 
‘Dat is inderdaad het concrete punt. Daarnaast is het voor mij een bewijs dat het verval van de 
mens gewoon verder gaat. Eerst hadden we Big Brother, toen Temptation Island, toen de 
Gouden Kooi en nu dit, een programma met als titel Gods zoon. Het signaal dat de mens 
daarmee afgeeft is zonneklaar: de mens bepaalt zelf wie de zoon van God is en wacht niet tot 
het Jezus, de echte zoon van God, behaagt om terug te keren naar de aarde om zijn laatste 
oordeel uit te spreken. De mens heeft de afgelopen eeuw zoveel zelfvertrouwen gekregen dat 
hij er meer en meer van overtuigd is geraakt het ook wel te redden zonder goden of andere 
hogere machten. En als wij niet uitkijken is dat ook zo. Dan zijn wij als bestuur van GLAD 
Inc. overbodig geworden.’ 
Godfried zweeg. Temptation Island was één van zijn favoriete televisieprogramma’s. 
Natuurlijk snapte hij de kritiek van Raffa wel. Seks® werd niet gebruikt zoals het ooit was 
bedoeld: als bindende kracht tussen man en vrouw. In Temptation Island werd Seks® vooral 
ingezet om een scheiding tussen twee mensen te veroorzaken. Persoonlijk kon hij daar best 
overheen stappen. Als iemand omwille van de Seks® zijn partner in de steek liet, kon dat ook 
worden gezien als teken dat de band tussen beide personen niet sterk genoeg was. De relatie 
was dan sowieso gedoemd voortijdig te stranden.  
‘Wat stel je voor?’ verzuchtte Godfried. Hij zag hoe de boosheid in Raffa’s blik plaats maakte 
voor een gepijnigde uitdrukking en begon te vermoeden wat hij ging zeggen.  
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‘Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Zo moeilijk vond ik het om de onvermijdelijke 
conclusie onder ogen te zien. Al het nadenken heeft echter geen ander licht geworpen op die 
conclusie. Wat mij betreft is het tijd voor het Einde der Dagen®.’ 
Raffa leek zijn best te moeten doen niet te gaan huilen. De andere twee bestuursleden zwegen 
en staarden somber voor zich uit. Dus toch, concludeerde Godfried somber. Hoewel hij er 
rekening mee had gehouden, had hij toch even tijd nodig om de gedachte op zich in te laten 
werken. Waarom koos Raffa meteen voor de meest ingrijpende maatregel? Realiseerde hij 
zich wel dat het Einde der Dagen® ook grote consequenties voor henzelf zou hebben?  
 
Godfried keek naar Gabriël en Michael. Gabriël schraapte zijn keel. Michael was hem echter 
voor. 
‘Ik ben het met Raffa eens dat het tijd is voor maatregelen.’ 
Godfried voelde de aarde onder zijn voeten wegzakken. Als Michael zich achter Raffa 
schaarde was het een bekeken zaak. Gabriël zou zich zeker bij hen aansluiten. Koortsachtig 
dacht Godfried na over iets waarmee hij Michael tegemoet kon komen. Dat lukte niet omdat 
hij zich niet kon voorstellen dat Michael ook voor het Einde der Dagen® zou opteren. Hij 
schrok van de dreigende blik waarmee Michael hem aankeek. 
‘Na de Twin Towers hebben we besloten om niets te doen. De cijfers van Uri Teller liegen 
niet. De door jou verwachte positieve effecten zijn niet opgetreden. Voor het eerst in eeuwen 
is er drie jaar na elkaar sprake van een dalende trend op alle fronten. Willen we de komende 
jaren blijven toezien hoe de mensheid zichzelf langzaam de nek omdraait?’ 
Gelukkig, dacht Godfried, Michael wilde niet zover gaan als Raffa.  
‘Heb je iets in je hoofd?’ 
‘Wat we nodig hebben is een nieuwe orde. Het spijt me om te zeggen, maar onze huidige 
producten zijn door tijd ingehaald. Wij hebben zitten slapen en onvoldoende geïnvesteerd in 
innovatie. Onze huidige productenassortiment biedt onvoldoende mogelijkheden om de 
maatschappelijke orde te herstellen en in stand te houden. Ik zou ons graag een jaar de tijd 
geven om een groot deel van GLAD-producten te vervangen of grondig te herzien.’ 
Michael keek verwachtingsvol naar zijn drie collega’s. Het was duidelijk dat hij zelf tevreden 
was met zijn voorstel. Toch durfde hij nog niet aan om zwijgend te wachten op reacties. 
‘Neem nou het product Hel®,’ ging hij daarom verder. ‘In onze brochures bevatten de 
afbeeldingen van de Hel® altijd veel vuur, met als doel om een afschrikwekkend beeld te 
creëren. Dat doet de mensen tegenwoordig niets meer. Ik hoorde laatst een kind van tien 
zeggen dat de Hel® hem vet cool leek, echt kicken tussen al die vlammen. Hetzelfde geldt 
voor de Hemel®. Al het aanlokkelijks dat wij de brave en gelovige mensen altijd hebben 
voorgespiegeld in het Hiernamaals®, is tegenwoordig ruimschoots voorhanden in het aardse 
bestaan: overvloedig eten, mooie vrouwen, goede wijn, hemelse muziek en slapen onder 
zijdezachte lakens. De moderne mens voelt het vooruitzicht in de Hemel® terecht te komen 
niet als incentive om te leven volgens de regels die wij ooit hebben vastgelegd in onze 
statuten.’ 
 
Godfried haalde opgelucht adem, al zag hij wel meteen allerlei beren op de weg. De GLAD-
lijn was een uitgekiend en samenhangend geheel. Het was niet mogelijk om daar zomaar een 
paar onderdelen uit te lichten en te vervangen door andere onderdelen. Er waren eeuwen 
overheen gegaan voordat de huidige productenlijn zover was uit ontwikkeld en getest dat hij 
volledig kon worden geïmplementeerd. Hoe zag Michael de uitvoering van zijn idee voor 
zich? Godfried keek naar Raffa. Wat zou hij vinden van Michaels voorstel? Raffa leek meer 
verbaasd dan bedenkelijk. Dan was een goed teken, vond Godfried. Raffa kon zich soms 
vreselijk vastklampen aan een impulsieve uitspraak en was dan niet meer voor rede vatbaar. 
Dat leidde niet zelden tot een uitbarsting van woede waardoor de vergadering geschorst moest 
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worden en soms pas na maanden of zelfs jaren weer bijeenkwam. Nu leek dat niet te 
gebeuren. 
‘En wie moet dat gaan trekken?’ 
Door de kritische doch opbouwend bedoelde vraag van Raffa wist Godfried dat het pleit was 
beslecht en hij nam het woord. 
‘Ik ondersteun het voorstel van Michael. Wij gaan ons gehele assortiment onder de loep 
nemen en beoordelen op effectiviteit in het huidige tijdgewricht. De suggestie van Michael 
dat wij hebben zitten slapen deel ik niet, maar ik ben het wel eens met zijn conclusie dat de 
tijd rijp is voor een forse inspanning op innovatiegebied. Ik stel het volgende voor. Er moet zo 
snel mogelijk een taskforce innovatie worden ingesteld. Morgen ga ik daar met Michael mee 
aan de slag. Als jullie namen hebben van geschikte personen, hoor ik dat graag. Na de 
ontwikkeling van de nieuwe producten begint het werk natuurlijk pas echt. De implementatie 
ervan zal een hell-of-a-job worden. Ik wil dat implementatietraject graag vormgeven in nauwe 
samenwerking met de eindgebruikers. Misschien is het een goede aanleiding om de 
stuurgroep, die in het jaar 1522 is opgeheven, weer nieuw leven in te blazen. We moeten 
alleen even kijken of de samenstelling moet veranderen. Toen hadden we genoeg aan de paus, 
wat koningen en een enkele keizer. Nu ligt dat wat gecompliceerder. Maar daar zullen we wel 
uitkomen, een paar presidenten, een topvoetballer, een topman uit het bedrijfsleven, een 
popster en misschien leeft er nog wel ergens een koning, dat zou mooi zijn. En de paus 
natuurlijk, laten we die vooral niet vergeten. Ik zal Saar vragen een lijstje te maken.’ 
Raffa knikte. 
‘Ik ben het eens met het voorstel, maar wil wel een duidelijke deadline. Wat spreken we af?’ 
Godfried keek Michael aan. 
‘Jij zei een jaar. Is dat haalbaar?’ 
‘Ik weet niet of alle producten dan klaar zijn voor implementatie. Het moet wel mogelijk zijn 
om in de stuurgroep overeenstemming te bereiken over een samenhangend pakket aan nieuwe 
producten.’ 
‘Is dat scherp genoeg?’ 
Raffa schudde zijn hoofd. 
‘Ik wil eerder resultaten zien. Op 1 maart 2016 wil ik graag een eerste voortgangsrapportage 
waaruit blijkt dat er significante vooruitgang wordt geboekt.’ 
Godfried keek Michael aan. Die knikte. 
‘Dat is goed. Gabriël, ben jij het er ook mee eens?’ 
‘Ja, het lijkt me een goed voorstel. Ik ben opgelucht dat we de inzet van Einde der Dagen® 
voorlopig hebben afgewend. Vannacht heb ik er echt niet van kunnen slapen.’ 
Opgelucht keek Godfried rond. Hij had alle touwtjes weer in handen. Zijn reddingsplan 
waarvan het programma Gods Zoon de eerste stap was kon ongehinderd doorgaan. En hoe 
langer hij nadacht over het innovatietraject, hoe meer zin hij er in kreeg. Sterker nog, 
vernieuwing van een aantal GLAD-producten zou wel eens een bijdrage kunnen leveren aan 
het succes van zijn reddingsplan. 
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6 oktober 2015, The market plays you 
 
Tuscan Palomino, de rijkste man van de wereld, zat in de serre van zijn Franse landhuis en 
keek uit over de Bourgondische wijngaarden. Hier en daar staken hoofden van de 
druivenplukkers boven de ranken uit. De wetenschap dat de druiven die nu werden geplukt 
over een aantal jaar gevierd zouden worden als superieure Bourgogne, wond hem meer op dan 
de jaarlijkse groei van omzet en winst van zijn bedrijf Tupaco Inc. 
Vorige week had Tuscan zijn vijfenveertigste verjaardag gevierd en zoals elk jaar had hij zich 
na zijn verjaardag teruggetrokken in zijn favoriete verblijf op Europese bodem. Hier kon hij in 
alle rust nadenken en plannen maken voor het komende jaar. Daartoe had hij een hutkoffer 
vol rapporten over laten komen. Hoofdzakelijk marktanalyses, zowel van gebruikers als 
concurrenten. Hij wist dat het zijn laatste jaar zou worden aan de top van het bedrijf Tupaco 
Inc., dat hij als zeventienjarige student had opgericht in 1980. Eind 2015 zou hij de dagelijkse 
leiding over zijn bedrijf overdragen. Daarmee verschafte hij zichzelf tijd en energie om zich 
een jaar lang volledig te kunnen inzetten voor een aantal ontwikkelingen waarmee het bedrijf 
zonder problemen vijf tot tien jaar vooruit kon. 
 
In bijna dertig jaar tijd was zijn bedrijf uitgegroeid tot de grootste softwareleverancier ter 
wereld. Negenennegentig procent van alle computers op de wereld maakte gebruik van 
Tupaco software. Het vermogen van Tuscan Palomino werd geschat op ongeveer 
honderdvijftig miljard. Op dit moment ging het beter dan ooit met Tupaco. Het bedrijf had 
met goede producten en door slimme allianties een mondiale monopoliepositie verworven en 
de komende vijf jaar zou haar positie als absolute marktleider op geen enkele wijze worden 
bedreigd, simpelweg omdat er in markt geen volwaardige alternatieven beschikbaar waren 
voor de Tupaco software. Tuscan Palomino had het laatste jaar echter signalen gekregen dat 
meerdere zeer kapitaalkrachtige partijen bezig waren om producten te ontwikkelen die 
vergelijkbaar waren met die van Tupaco. Tuscan twijfelde er niet aan dat die beter zouden 
zijn dan hun eigen producten. Dat was nu eenmaal de wet van de remmende voorsprong.  
 
De afgelopen maanden had Tuscan veel nagedacht over de vraag of het economisch 
verantwoord was om coûte que coûte hun voorsprong vast te houden. Met andere woorden, 
was het verstandig om te investeren in het verbeteren en vernieuwen van hun huidige 
producten? Of was het slimmer om de winsten de komende jaren te benutten voor een radicale 
koerswijziging van het bedrijf? De monopoliepositie van Tupaco was een doorn in het oog 
van overheden in veel landen en men haalde alles uit de kast om de macht van Tupaco te 
breken. De weinige keren dat Tuscan in de openbaarheid trad, kon hij het niet nalaten om zijn 
minachting uit te spreken over de marxistische mededingingsautoriteiten die pretendeerden de 
vrije markt en eerlijke concurrentie te bevorderen, maar in feite slechts streefden naar een 
communistisch systeem waar iedereen werd geacht gelijk te zijn. Net als in het voormalige 
Oostblok leidden hun regels tot smakeloze eenheidsworst. In de volledig open en transparante 
markt die de overheden nastreefden loonde het niet meer om te investeren in kwaliteit. Alle 
markten werden vechtmarkten waarin consumenten werden misleid door reclame en lagere 
prijzen. Betekenisvolle innovatie en verbetering van bestaande producten waren in zo’n markt 
absoluut niet lonend.  
Tuscan verwachtte dat Tupaco op termijn al zijn bedrijfsgeheimen prijs zou moeten geven en 
dat de softwaremarkt net zo’n vechtmarkt zou worden als die van de personal computers of de 
mobiele telefonie. Tuscan wist zeker dat Tupaco ook in zo’n markt zou overleven, maar dat 
zou hem wel pijn doen. Hij was geen vechter. Zijn drijfveren waren kwaliteit en vernieuwing, 
niet het verkopen van illusies. 
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Persoonlijk twijfelde Tuscan Palomino niet over de koers van Tupaco. Als hij met niets en 
niemand rekening hoefde te houden, zou hij ervoor kiezen alle creatieve en innovatieve 
energie binnen het bedrijf aan te wenden om radicaal te vernieuwen. Tupaco moest niet 
blijven hangen in een softwaremarkt die steeds verder werd dichtgetimmerd. De toekomst lag 
in compleet nieuwe markten. Markten die niet voorkwamen in de catalogi van ministeries en 
mededingingsdeskundigen. Tuscan was ervan overtuigd dat Tupaco in staat was om op eigen 
kracht geheel nieuwe markten te ontwikkelen. Markten die nog winstgeverder waren dan de 
huidige softwaremarkt. 
Ondanks zijn pessimisme over de toekomst van de softwaremarkt was Tuscan Palomino niet 
naar zijn Franse landhuis gekomen om na te denken over nieuwe markten. Hij was hier om 
een opdracht te formuleren voor een ingrijpende verbetering van hun huidige producten. Zijn 
vier directe collega’s in het management deelden zijn twijfel over de toekomst van de 
software-industrie, maar waren ervan overtuigd dat Tupaco nog één keer in staat moest 
worden geacht om de wereld te verbazen met verbeterde versies van hun bestaande producten. 
Naar hun mening was er geen bedrijf in de wereld in staat om zoveel kennis, ervaring en 
creativiteit te bundelen en dat voordeel mocht Tupaco volgens hen niet laten lopen. Als 
Tupaco in 2018 geheel nieuwe versies van hun bestaande producten op de markt zouden 
zetten, moest dat in hun ogen voldoende zijn om in ieder geval tot 2030 onbetwist marktleider 
te blijven. Tuscan had zich door zijn collega’s laten overtuigen en had aangegeven dat hij de 
start van het proces zelf zou gaan leiden. Nog één keer ging hij al zijn energie stoppen in de 
ontwikkeling van nieuwe en verbeterde software. Daarna zou hij zijn bedrijf verlaten. 
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7 oktober 2015, A stranger, a wordly man 
 
Godfried Otto Devrede had onrustig geslapen. De vorige dag had hij doorgewerkt tot tien uur 
en was uitgeput thuisgekomen. Ondanks zijn vermoeidheid was het hem niet gelukt om in 
slaap te vallen. Gedachten draaiden onophoudelijk om elkaar heen hielden hem wakker. De 
slaap die hem uiteindelijk te pakken kreeg, was zo diep dat geen droom hem meer kon 
bereiken. Toen hij om acht uur werd gewekt door de klanken van de wekkerradio, had hij het 
gevoel te ontwaken uit een wekenlange coma. Zijn hoofd werd uiteen gespleten door een 
heftige hoofdpijn. Normaal zou hij naar de zwaarste middelen in huis grijpen om zijn 
comateuze toestand kunstmatig verlengen. Nu kon dat echter niet, omdat hij weer aan het 
werk moest. Hij kon zich niet herinneren in zijn eeuwige leven ooit zo onder druk te hebben 
gestaan. Zijn mededirectieleden verwachtten op korte termijn een plan van aanpak en hij wist 
dat ze deze keer geen genoegen zouden nemen met zijn gebruikelijke argumenten over 
zelfregulering, marktwerking, autonome ontwikkeling, intrinsieke innovatie, impliciete 
motivatie en communicatieparadoxen om niets te doen en achterover te leunen. Hij kwam er 
deze keer niet onderuit om met iets concreets te komen. Daarnaast ging Gods Zoon de 
komende weken van start. Dat betekende dat hij haast moest maken met de definitieve selectie 
van de mensen die hij ging inzetten voor de realisatie van zijn plan. Vandaag moest hij een 
keus maken, dan was hij nog op tijd om de betreffende persoon tot zich te roepen en 
instructies te geven. 
 
De vraag wiens hulp hij zou inroepen had hem al de nodige hoofdbrekens gekost. In 
tegenstelling tot zijn mededirecteuren begaf hij zich weinig onder de mensen. Vanuit zijn 
functie als CEO sprak hij uitsluitend met zijn traditionele vertegenwoordigers op aarde, de 
paus, een aantal bisschoppen, koningen, enkele presidenten en een selecte groep kunstenaars, 
voornamelijk schrijvers. Zonder uitzondering waren dat beschaafde mensen die hem begrepen 
en zijn boodschap zonder discussie accepteerden en uitdroegen. In feite was het contact met 
zijn vertegenwoordigers op de aarde eenrichtingsverkeer. Zij vertelden hem niets en hij vroeg 
er ook niet naar. Hij had er geen idee van wat de relatie was tussen zijn vertegenwoordigers 
en de rest van de mensheid. Gezien de ontwikkelingen van de laatste vijftig jaar moest hij 
echter wel concluderen dat de positie van zijn vertegenwoordigers op aarde niet sterk was. 
Gezag hadden ze niet meer en hun macht gebruikten ze voornamelijk om hun eigen bezit 
veilig te stellen. Daarom moest hij onder ogen zien dat hij voor uitvoering van een plan geen 
gebruik zou kunnen maken van zijn vertegenwoordigers van oudsher. 
 
Maar wat dan wel? Zijn enige andere contact met de mensen kwam voort uit zijn behoefte aan 
Seks®. Tot tweeduizend jaar geleden was Seks® een voor hem onbekend gebied. Hij wist wel 
dat mens en dier zich op die wijze voortplantten. Zelf had hij nooit aandrang gevoeld om 
Seks® te bedrijven. Dat veranderde na zijn kortstondige relatie met Maria waaruit zijn eerste 
zoon Jezus werd geboren. Die affaire had bij Godfried het seksuele vuur ontstoken. 
Meestal voorzagen de bladen van From Heaven in zijn behoefte. Soms wilde hij meer. Dan 
ging hij onder de mensen op zoek naar een vrouw die bereid was haar liefde voor één enkele 
keer met hem te delen. Dat kostte over het algemeen weinig moeite. Na Jezus heeft hij 
daarom nog een aanzienlijke reeks nakomelingen verwekt. Zijn secretaresse heeft hun namen 
nauwkeurig bijgehouden. 
  
Wat zou mooier zijn dan het inzetten van één of meer van zijn eigen kinderen voor de 
uitvoering van zijn plan? Dat was een prachtige gedachte. Hij had zijn secretaresse daarom 
opdracht gegeven een lijst van nog levende nakomelingen in de leeftijd tussen twintig en 
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vijftig te maken, met vermelding van alle relevante gegevens: naam, burgerlijke staat, 
maatschappelijke positie, geestelijke en lichamelijk gezondheid en specifieke kwaliteiten. 
 
Dat had zevenentachtig dossiers opgeleverd, waarvan het resultaat hem niet was meegevallen. 
Zijn nakomelingen waren heel gewone mensen, twee caissières, een huisarts, vier ambtenaren, 
twee adviseurs, een politieagent, tien boeren, negen fabrieksmedewerkers, een schoonmaker, 
twee boekhouders, een wethouder, twee kunstenaars, een accountant, vier 
computerspecialisten, drie onderwijzers, een bouwvakker, een timmerman, twaalf 
huisvrouwen, vier werklozen, zestien gepensioneerden, vijf studenten en drie 
arbeidsongeschikten. Moesten deze mensen gaan zorgen voor de realisatie van zijn plan? 
Waren deze mensen in staat om de rest van de mensheid te bereiken? De caissière zag wel 
veel mensen, maar zou haar baas haar toestaan om bij iedere kassabon een preek te houden? 
Moest de accountant bij elk financieel rapport de schriftelijke boodschap van Godfried Otto 
Devrede voegen? Moesten de gepensioneerden elke zaterdag op de markt gaan staan en vanaf 
een kistje de bezoekers van de markt toespreken? Nee, dat zou niet werken. Of moest 
Godfried dan toch maar weer gebruik maken van de paus? Als die met Pasen op de televisie 
verscheen, bereikte hij met gemak miljoenen zielen. Ook werden opvallende uitspraken van 
hem klakkeloos overgenomen door alle kranten. Wereldleider of een gewone man of vrouw? 
Dat was het dilemma waar Godfried weken mee rond had gelopen en waar hij aan het einde 
van de dag nog steeds geen bevredigend antwoord op kon geven. 
 
Om acht uur kroop Godfried achter zijn computer vandaan om koffie te zetten. Als hij voor 
middernacht geen beslissing had kunnen nemen, zat er niets anders op om te dobbelen. Bij 
een even getal werd het een wereldleider, bij een oneven getal een gewone man. Zorgvuldig 
vulde hij het filter van het espressoapparaat met Illy-koffie. Vijf minuten later zat hij met een 
perfecte espresso op de kalfsleren bank in woonkamer. Op de leuning van bank lag de 
afstandsbediening van de televisie. De verleiding om een paar uur langs alle tweehonderd 
kanalen van overal op de wereld te gaan zappen was groot. Even ontsnappen aan de druk. 
 
Verwikkeld in een hevige innerlijke strijd nipte hij van zijn espresso. De bittere smaak van 
gebrande koffiebonen hechtte zich aan zijn tong en gehemelte. Hoe zat dat toch met smaak? 
Wat maakte dat iets lekker was? En waarom verschilden de smaken van mens tot mens? Had 
hij daar in een ver verleden een idee over gehad? Was het een bewuste keus dat smaken 
verschilden? Of was dat door een toeval zo ontstaan? Smaak behoorde in ieder geval niet tot 
het productenpakket van GLAD Inc.. Maar van was het dan wel? Zou GLAD Inc. zich de 
smaak niet alsnog toe kunnen eigenen? Dat was een interessante gedachte. 
 
Terwijl hij daarover mijmerde zag hij opeens hoe het moest gaan met zijn reddingsplan. Het 
zou dom zijn om terug te vallen op de paus en andere gevestigde wereldleiders. De 
ontegenzeggelijke voordelen op papier bleken in de praktijk niet te werken, dat moest 
Godfried steeds voor ogen houden. De oplossing van zijn probleem lag echter ook niet bij de 
gewone mensen, die waren tot nog minder in staat dan de wereldleiders. Nee, voor zijn plan 
zou Godfried gebruik moeten maken van technologie. Dus niet de mens zelf, maar de 
producten die de mens had voortgebracht. 
Een paar maanden geleden had Godfried zich laten informeren over de ontzagwekkende 
vlucht die het computergebruik en de telecommunicatie had genomen. Stomverbaasd had hij 
vastgesteld dat een groot deel van de mensheid via het internet met elkaar in contact stond. 
Als dat zo was, moest het dus mogelijk zijn om via internet bijna alle mensen van de wereld te 
bereiken. 
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Godfried nam de stapel van zevenentachtig nakomelingen nog een keer door. Misschien zat er 
iemand bij die hem kon helpen met het gebruik van internet. Het resultaat was dat hij één 
dossier terzijde had gelegd voor nadere analyse. De andere nakomelingen kon hij afschrijven 
voor het uitvoeren van een plan dat gebaseerd was op technologie. 
 
Hij sloeg het overgebleven dossier open. Het ging om Samuel Gosschalk, een man van 
vijfendertig, niet getrouwd, geen kinderen, werkzaam als computerdeskundige bij ’s werelds 
grootste producent van telecommunicatieapparatuur. Met het dossier in zijn hand ging hij 
achter zijn computer zitten en klikte naar het gedetailleerd profiel van Samuel Gosschalk. 
 
Samuel Gosschalk bleek een complexe persoonlijkheid te bezitten en Godfried wist niet of hij 
zich gelukkig mocht prijzen dat uitgerekend deze persoon was overgebleven als enige 
potentiële sleutelfunctionaris. Het positieve was dat hij een genie was. Binnen het bedrijf waar 
hij werkte had hij volledige vrijheid gekregen om zich te wijden aan het ontwikkelen van 
nieuwe technieken. De afgelopen jaren hadden een aantal van zijn baanbrekende 
ontdekkingen de basis gevormd voor uiterst winstgevende producten. Hij was zonder twijfel 
een wereldtopper op het gebied waarop Godfried zijn hoop had gevestigd, internet en 
telecommunicatie. 
De keerzijde was de psychische gezondheid van de man. In zijn leven ontbrak ieder spoor van 
een sociaal leven. Hij had geen partner en geen vrienden. Met zijn familie had hij geen 
contact meer. Hij was geen lid van een vereniging en deed niet aan sport. Zijn leven bestond 
uit werken, eten en slapen. Koken deed hij nooit. Tussen de middag at hij altijd uitgebreid in 
de bedrijfskantine. ’s Avonds kocht hij vaak twee belegde broodjes bij de bakker vlak bij zijn 
huis. Zijn contacten met zijn collega’s beperkten zich tot zakelijk gesprekken, waarin hij soms 
fel en onbehouwen uit te hoek kon komen. Vooral mensen die hem niet snel genoeg begrepen 
moesten het ontgelden. Zijn gedrag werd uitsluitend getolereerd vanwege zijn verdienste voor 
het bedrijf. Godfried vroeg zich af of hij deze mens ooit een belangrijke taak zou kunnen 
toevertrouwen.  
 
Hij bladerde verder in het levensverhaal van Samuel Gosschalk. Had hij ooit een vriend of 
vriendin gehad? Op zijn achttiende was hij natuurkunde gaan studeren. Vanaf het begin had 
hij zijn tijd besteed aan het experimenteren met computers in plaats van studeren. Hij had vier 
jaar ingeschreven gestaan als student, maar niet meer dan vijf vakken gehaald. De enige reden 
om student te blijven was dat hij gebruik kon maken van de voorzieningen van de universiteit. 
In die tijd was er ook geen enkel teken dat duidde op vrienden, laat staan een relatie. 
 
Godfried moest nog verder terug in de geschiedenis. Tot zijn verrassing en opluchting kwam 
hij daar iets tegen dat leek op een vriend. Samuel Gosschalk bleek tussen zijn tiende en 
vijftiende jaar bevriend te zijn geweest met een zekere Daniël Mendel. Het was een 
wederzijdse vriendschap die Samuel zonder woord van afscheid had beëindigd nadat hij met 
zijn ouders was verhuisd naar een andere stad. Vanuit die stad had Samuel geprobeerd om een 
brief te schrijven aan zijn vriend Daniël om te zeggen hoezeer het hem speet dat hun 
vriendschap was beëindigd. Deze mislukte poging om een paar aardige woorden aan het 
papier toe te vertrouwen, was de enige uiting van affectie in het complete levensverhaal van 
Samuel Gosschalk.  
 
Dat maakte het plaatje in het hoofd van Godfried compleet. Zijn zoon Samuel Gosschalk was 
een genie en het kon geen toeval zijn dat hij in zijn hele leven maar één vriend had gehad. Die 
vriendschap moest worden hersteld. Samuel Gosschalk en Daniël Mendel zouden een team 
vormen waarmee Godfried zijn plannen zou kunnen verwezenlijken. De volgende dag moest 
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hij in contact treden met zijn zoon Samuel Gosschalk en hem zijn eerste opdracht geven. 
Daarna ging hij een aantal ontwikkelingen in gang zetten die Daniël Mendel los zouden 
weken uit zijn huidige leven. 
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8 oktober 2015, It creeps upon my mind 
 
Met tegenzin sjokte Samuel Gosschalk over de galerij van het luxe appartementencomplex 
waar hij een penthouse bewoonde op de zevende verdieping. Het immense uitzicht over het 
weidse groene polderlandschap deed hem niets deze ochtend. Met de lift daalde hij af naar de 
kelder waar zijn fiets stond. Buitengekomen stelde hij vast dat het was gaan regenen terwijl 
hij in de lift stond. De drie kilometer die hij moest overbruggen tussen zijn huis en kantoor 
zouden voldoende zijn om doorweekt te raken en hij zag zich daarom genoodzaakt een 
regenpak te halen. 
Bovengekomen trok hij vermoeid de deur van zijn penthouse achter zich dicht. Hij had 
helemaal geen zin om naar kantoor te gaan. Twee maanden zat hij nu al tevergeefs te prutsen 
achter zijn computer. Uit ervaring wist hij dat die termijn hem normaal gesproken door zijn 
baas gegund werd om ongestoord te kunnen werken aan een nieuw idee. Daarna moest hij zijn 
baas uitleggen waar hij mee bezig was en een schatting geven van de kans op succes met de 
bijbehorende termijn. Meestal vond Samuel dat geen probleem, maar nu lag dat anders. 
Het was begonnen met een idee over coderen van beeldmateriaal op basis van een 
gebruikerspecifieke database. Dat zou twee voordelen kunnen hebben. Het verzenden van 
beeldmateriaal zou vele malen sneller kunnen omdat niet de beelden maar slechts de codes 
verzonden zouden worden. Daarnaast zou het interessant kunnen zijn voor verzenden van 
geheime beelden, bijvoorbeeld door defensie of persbureaus. Tot op heden was het hem niet 
gelukt om er een maakbaar concept van de maken.  
Toen hij voor de tweede keer zijn woning wilde verlaten, bedacht Samuel zich. Hij trok de 
regenbroek, die hij net met moeite over zijn schoenen had getrokken, weer uit en hing zijn jas 
op de kapstok. Vandaag ging hij niet naar kantoor, besloot hij. Nadat hij zich ziek had gemeld 
bij de afdelingssecretaresse, zette hij koffie en ging hij zitten aan de grote eikenhouten tafel in 
het midden van de woonkamer. Daar lagen al sinds zondag zijn nieuwste aanwinsten op hem 
te wachten, vijf nieuwe kwartetspellen die hij op de kop had getikt op een klein 
rommelmarktje in een buurthuis in Amsterdam Noord. Al sinds zijn jeugd verzamelde Samuel 
kwartetspellen en hij had inmiddels een collectie van meer dan drieduizend verschillende 
spellen. De vondst van vijf nieuwe spellen kon daarom een wonder worden genoemd.  
Behoedzaam haalde hij het eerste spel tevoorschijn. Op de achterkant van het pakje las hij dat 
het een kerstgeschenk was uit 1972, gemaakt in opdracht van de gezamenlijke 
televisieomroepen voor al hun medewerkers. De kwartetten bestonden uit de foto’s van de 
hoofdrolspelers uit de meest succesvolle televisieprogramma’s van dat moment. Samuel 
kende de meeste programma’s wel van naam, maar had ze nog nooit gezien. Hij nam zich 
voor om uit te zoeken of de programma’s op dvd waren verschenen.  
 
Plotseling schrok hij. Er was iets vreemds aan de hand. Van het ene op het andere moment 
was het doodstil geworden. Alle normale achtergrondgeluiden, de wind, de snelwegen in de 
verte, de vogels, het geklater van water in de fontein voor het appartementencomplex, waren 
verdwenen. Vertwijfeld tikte hij met een vinger tegen zijn oor. Dat hoorde hij wel. Waarom 
de rest van de geluiden dan niet? Hij wilde opstaan om naar het balkon te lopen, maar dat 
lukte niet. Het leek alsof hij zat vastgeplakt op zijn stoel.  
‘Samuel, Samuel.’  
Verschrikt keek Samuel om zich heen. Waar kwam die zachte stem vandaan?  
‘Schrik niet, ik ben er niet om kwaad te doen. Mijn naam is Godfried Otto Devrede en ik ben 
op aarde gekomen om jou tot mij te roepen. Jij bent door mij uitverkoren. Jouw taak is om mij 
te helpen. Ik heb een plan om de mensheid te redden van de ondergang en daarbij heb ik jouw 
hulp nodig. Samuel, ben je bereid om alle schepen achter je te verbranden en de weg te volgen 
die ik je wijzen zal?’ 
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Samuel verbaasde zich over de rust die over hem kwam. Het was alsof hij de stem die tegen 
hem sprak zijn hele leven al had gehoord. De aanvankelijke schrik en beginnende paniek 
waren verdwenen. Het antwoord op de vraag kwam als vanzelf.  
‘Ja Heer, ik zal de weg volgen die gij mij wijst.’ 
‘Je weg zal zwaar en moeilijk zijn, maar ik zal je beschermen. De eerste opdracht is om je aan 
te melden als deelnemer van het nieuwe televisieprogramma Gods zoon.’ 
De stem zweeg en de normale achtergrondgeluiden keerden terug. Samuel wilde nog wel wat 
zeggen, maar wist dat er niemand meer luisterde. Hij liep naar de keuken en schonk zijn 
koffiemok nog een keer vol. De rust die net over hem was gekomen, bleef. Hij was 
uitverkoren, had de stem gezegd. De stem was afkomstig van Godfried Otto Devrede, zo had 
hij zichzelf voorgesteld. Samuel voelde zich licht en opgelucht. Hij had geen enkele behoefte 
om na te denken over wat er net was gebeurd. Voor hem was het duidelijk wat hij moest doen. 
Hij zette zijn computer aan en zocht op internet naar het programma Gods zoon.  
‘Maak kans op tien miljoen!!’ De letters spatten van het beeldscherm. Samuel klikte op de 
knop ‘Ja, ik doe mee.’ Er verscheen een pagina waarin verder werd aangespoord zich aan te 
melden als deelnemer. Daartoe moest hij een formulier invullen waarmee hij verklaarde op de 
hoogte zijn van de voorwaarden van JDM en ouder dan achttien jaar. Zonder bedenkingen 
vulde Samuel het formulier in en klikte op de knop ‘verzenden’. Op dat moment wist hij zeker 
dat hij tot de deelnemers behoorde. Daar zou Godfried Otto Devrede voor zorgen. 
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20 november 2015, This thing won’t work, will it, any more 
 
Anderhalve maand na zijn eenzame verjaardag zat Daniël Mendel naast Maria op de bank in 
de woonkamer. Maria las het boek ‘Mannen die vrouwen haten’ van Stieg Larsson en Daniël 
twijfelde wat hij zou gaan doen. Televisie kijken, een vergadering voorbereiden of naar bed 
gaan. Hij keek opzij naar Maria en voelde een lustgevoel ontwaken. Waarom stelde hij niet 
voor om samen naar bed te gaan? Wanneer hadden ze voor het laatst gevreeën? Dat was zeker 
meer dan twee weken geleden. Hij deed het niet. Bang voor een achteloze afwijzing. 
 
‘Heb jij wel eens het gevoel dat je niet echt leeft, maar alleen aan het oefenen bent voor 
later?’, vroeg Daniël plotseling. De verbazing op het gezicht van Maria was niet gespeeld. 
‘Oefenen?’, vroeg ze. ‘Waarvoor dan?’ 
‘Er is natuurlijk geen later. Daarom klopt het ook niet.’ 
‘Nou dan. Wat zit je dan te zeuren?’ 
De smalende toon maakte Daniël razend. Zo ging het altijd. Als hij niets zei, kreeg hij het 
verwijt gesloten en introvert te zijn. De enkele poging om een gesprek te beginnen werd 
afgedaan als gezeur. Nu was hij niet van plan het erbij te laten zitten. 
‘Wat is jouw droom? Is jouw huidige leven de opmaat tot verwezenlijking van die droom?’ 
‘Wil je iets duidelijk maken, Daniël? Dit is daarvoor echt niet het juiste moment.’ 
‘Oké, dan praten we niet verder. Ik wil je alleen maar zeggen dat ik al een tijdje nadenk over 
de vraag of ik gelukkig ben. Dat proces wil ik graag met je delen.’ 
Maria reageerde als door een wesp gestoken. 
‘Hoezo, gelukkig? Denk je dat ik altijd gelukkig ben?’ 
‘Op zich is niet erg om zo nu en dan ongelukkig te zijn. Waar het om gaat is de tijd tussen de 
pieken en dalen. Dat is je leven. Mij bekruipt de laatste maanden steeds vaker het gevoel dat 
ik met een soort voorbehoud leef. Straks wordt alles beter, en tot die tijd accepteer ik dat het 
niet optimaal is. Dat weerhoudt me er echter van om keuzes te maken en me daar volledig 
voor in te zetten.’ 
‘Daniël, wat is dit voor geklets? Je bent net vijfendertig! Over tien jaar zal iedereen je 
begrijpen, maar nu is het te vroeg. Als er dingen zijn die je dwars zitten, kom er in godsnaam 
mee voor de dag. Maar bespaar me dat zweverige geleuter.’ 
Daniël zweeg. Misschien had Maria wel gelijk. Waar was hij eigenlijk naar op zoek? Wat zat 
hem eigenlijk dwars? Was het zijn werk? Of was het Maria? Die gedachte was ook niet 
nieuw. Maria was niet meer het blonde lachebekje waarop hij verliefd was geworden. Ze was 
een serieuze, ambitieuze vrouw wiens lach was voorbehouden aan vrienden, collega’s en 
klanten. Maar misschien was hij daar zelf wel de oorzaak van. Hoe vaak gaf hij haar een 
reden om te lachen? 
 
  



30 
 

 
Verschrikt keek Maria op klok aan de wand. 
‘Shit, het is al bijna elf uur. Gods zoon begint over tien minuten.’ 
Nadat Daniël er op zijn verjaardag voor het eerst van had gehoord, was de berichtgeving over 
nieuwe televisieprogramma onontkoombaar geweest. De kranten hadden erover geschreven 
alsof er een revolutie aanstaande was. Het programma Gods zoon werd nog voordat de eerste 
aflevering was uitgezonden al bejubeld als een doorbraak op gebied van televisie en 
marketing. JDM, het televisiestation dat op het rand van afgrond stond vanwege de instorting 
van de voetbalmarkt, had een formule ontwikkeld waarmee het in één klap haar positie als 
marktleider zou heroveren. Door alle publiciteit was Daniël wel benieuwd geworden, maar 
het was nog niet tot hem doorgedrongen dat het programma al was begonnen. 
‘Vanavond krijgen we de deelnemers weer te zien.’ 
Daniël keek Maria vragend aan.  
‘Wat kijk je?’, vroeg Maria laatdunkend. ‘Verwacht je dat ik uitleg waar dit inferieure 
programma over gaat?’ 
‘Denk je dat ik nog aan kan haken?’ 
‘Het lijkt me helemaal niets voor jou.’ 
‘Heb ik al wat gemist?’, hield Daniël vol. 
Maria schudde haar hoofd. Tegelijk verscheen er een glimlach in haar uitgestreken gezicht. 
‘Dat is juist het slimme van JDM. Iedereen wordt al een week lekker gemaakt met 
sfeerplaatjes en beschrijvingen van de opdrachten die de deelnemers moeten uitvoeren. 
Daardoor kijkt al de helft van de mensen naar een programma dat eigenlijk nog niet is 
begonnen. Dat is toch knap,’ zei ze met ingehouden enthousiasme. 
Maria negeerde Daniël gefronste wenkbrauwen. 
‘Morgen is D-day. Dan worden de deelnemers losgelaten op het eiland. Na een week krijgen 
we de deelnemers voor het eerst weer te zien. Ze zitten nu op de boot die hen naar het eiland 
brengt. Naar het schijnt, zijn de spanningen in de groep al behoorlijk hoog opgelopen, nog 
voordat ze één opdracht hebben uitgevoerd. Ze hebben zelfs nog geen idee wat hen te 
wachten staat. Dat krijgen ze morgen pas te horen.’ 
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20 november 2015, Before you lay down to the sweetness of your sleep 
 
Maria zette de televisie aan. 
‘Hier zetten de deelnemers morgen voet aan wal.’ De presentatrice, een mooi blond meisje 
met strak T-shirt en kort rokje, stond op een vervallen steiger. Op de achtergrond waren een 
stuk of vijf keten te zien. Ooit waren ze wit geweest, nu overheerste de groene aanslag tussen 
de verfbladders.  
‘Dit waren vroeger de verblijven van Franse soldaten die hier waakten over het rechtmatig 
eigendom van de Franse republiek. Naar verluidt kwamen ze nooit buiten de omheining die 
het kamp scheidde van de rest van het eiland. Bang om ruzie te krijgen met de mysterieuze, 
donkere eilandbewoners, deden de soldaten hun best om zo weinig op te vallen en vermeden 
ze elk contact met de eilandbewoners. Voor hun eten waren ze volledig afhankelijk van de 
maandelijkse overzeese zending. In 1840 is het laatste Franse regiment verdwenen en 
sindsdien leven de eilandbewoners zonder toezicht van de Franse Staat. Wij zijn hier nu twee 
dagen en ik heb ’s nachts geen oog dicht gedaan. Het is hier aardedonker en het oerwoud dat 
het kamp omgeeft gonst van het leven. Ik kreeg het gevoel dat ik van alle kanten werd 
bekeken door eilandbewoners die zich hebben verstopt in het ondoordringbare oerwoud.’ 
Daniël begon te lachen. 
‘Wat is dit in godsnaam? Heeft JDM een eiland gevonden waar de bewoners nog in de 
steentijd leven? Zo klinkt het.’ 
‘Daar lijkt het wel op. Afgelopen week hebben ze er iets over verteld. De eilandbewoners zijn 
niet geheel verstoten van westerse luxe, maar schijnen daar weinig behoefte aan te hebben. Ze 
hechten erg aan hun eigen levenswijze.’ 
‘Interessant.’ 
‘En je hebt het beste nog niet gehoord dus.’ 
‘Dat zal inderdaad wel niet.’ 
‘Weet je wat de eindopdracht van de deelnemers is?’ 
‘Om een lokale schoonheid, man of vrouw, aan de haak te slaan?’ 
‘Warm, de deelnemer die door de lokale bevolking wordt gekroond tot heerser van het eiland, 
heeft het spel gewonnen. Hij wordt ook daadwerkelijk eigenaar van het eiland.’ 
‘Maar het is toch van de Franse Staat.’ 
‘Was. JDM heeft het voor een schappelijk bedrag gekocht van Frankrijk.’ 
Daniël schudde zijn hoofd. 
‘Dit is toch niet echt waar?’ 
‘Het klinkt onwaarschijnlijk, maar als het verzonnen is weten ze het verdomd geloofwaardig 
te brengen.’ 
‘Jij gelooft het dus?’ 
Maria knikte en wees naar de televisie.  
‘Kijk, ze gaan nu naar de deelnemers. Dit is fantastisch amusement.’  
Daniël zag dat Maria van opwinding zat te wippen op de bank. Een groep van ongeveer 
twintig mensen bevond zich aan dek van een groot motorjacht. Sommigen mensen praatten 
met elkaar, andere lagen lui op hun rug en keken uit over zee. De sfeer oogde bijzonder 
ontspannen. 
‘Kunt u voelen wat de deelnemers nu voelen?’ vroeg een opgewonden commentaarstem zich 
af. ‘Onder het rustige oppervlak borrelt de adrenaline, dat kunt u van mij aannemen. Al een 
week lang bekijken de deelnemers elkaar, proberen ze elkaar te doorgronden, trachten ze de 
zwakke kanten van hun opponenten bloot te leggen en bepalen ze met wie ze allianties willen 
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sluiten om hun missie te bereiken.’ De nerveuze commentaarstem dissoneerde met de rust op 
het schip. De camera zoemde in op het gezicht van één van de deelnemers, een vrouw van een 
jaar of dertig. ‘Ziet u de spanning op haar gezicht? Misschien is ze zich, ingegeven door haar 
vrouwelijke intuïtie, onbewust wel bewust van wat haar morgen te wachten staat. Ik kan het 
niet vaak genoeg herhalen. U weet welke opdracht de deelnemers voor hun kiezen krijgen, zij 
hebben geen idee. Morgenavond om half negen komen de deelnemers aan land en worden ze 
geconfronteerd met hun ultieme opdracht. Daar wilt u toch bij zijn!’ De camera pendelde 
verder langs de gezichten van de deelnemers. Sommigen beantwoordden de camera met een 
glimlach, anderen deden alsof ze zich er niet bewust waren dat ze werden gefilmd. 
Ogenschijnlijk gingen de mensen op de boot nergens onder gebukt. De meesten leken vooral 
te genieten van de zon en het varen op zee. Plotseling veerde Daniël overeind uit zijn stoel en 
liep naar de televisie toe. Hij drukte zijn neus tegen het scherm en bestudeerde het gezicht van 
de man in beeld. Hij bleef kijken totdat de camera de volgende deelnemer opzocht. Toen 
schudde hij zijn hoofd. 
‘Wat was dat?’  
Daniël schudde nog een keer zijn hoofd.  
‘Ik dacht even dat ik iemand herkende. Maar dat was toch niet zo.’  
‘Het zou ook niet voor je pleiten als je iemand van de deelnemers kende. Om hier aan mee te 
doen moet je een beetje gestoord zijn.’ 
Daniël knikte afwezig.  
‘Kijken we nog verder of zal ik hem uitzetten?’ vroeg Maria. 
‘Zet maar uit. Morgen begint het pas echt.’ 
Daniël nam zich voor om morgen ook te gaan kijken. Vooral om zich ervan te vergewissen 
dat hij het net goed had gezien. 
 
In bed probeerde hij weer de laatste beelden voor de geest te halen. Had hij het nu goed 
gezien? Hoelang was het geleden dat hij Samuel Gosschalk voor het laatst had gezien? Dat 
was ongeveer twintig jaar geleden. Daniël was net vijftien geworden toen zijn vriend opeens 
weg was. Afscheid hadden ze nooit genomen. Hij weet nog precies hoe hij ontdekte dat 
Samuel weg was. 
 
Omdat hij al een tijd niets van Samuel had gehoord, fietste hij op een zaterdagmiddag naar 
zijn huis. Hij zette zijn fiets gewoontegetrouw tegen de boom naast het huis en liep om het 
huis heen. De achterdeur zat op slot en nieuwsgierig gluurde Daniël door het keukenraam. Tot 
zijn schrik stelde hij vast dat het huis leeg was. Hij belde aan bij de buren en die vertelden 
hem dat de Gosschalks waren verhuisd naar Rotterdam. Dat was op zich geen verrassing. 
Samuel had al een jaar daarvoor aangekondigd dat zijn vader mogelijk zou worden 
overgeplaatst naar een vestiging van zijn bedrijf in de Rotterdamse haven. Wel was het een 
schok dat Samuel niets meer van zich had laten horen. Hij was vertrokken zonder afscheid te 
nemen, zonder zijn nieuwe adres te laten weten, zonder een afspraak te maken om elkaar nog 
eens te zien. 
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Deel 2 
 

Gods zoon 
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21 november 2015, The paradox is so apparent 
 
Godfried Otto Devrede zat in zijn jacuzzi en dacht na. Het borrelende warme water was een 
sensatie die herinneringen opriep aan de beginperiode van zijn loopbaan als CEO. De aarde 
was net ontstaan als gevolg van de oerknal, maar iedere vorm van leven ontbrak. In de 
beginne was zijn eerste taak CEO het scheppen van leven. Het kostte hem miljarden jaren om 
te bedenken hoe. Diverse langdurige experimenten mislukten. De doorbraak vond plaats in 
een gebied waar een groot aantal warmwaterbronnen was ontstaan als gevolg van bewegingen 
in de aardkorst. In dat kolkende en kokende water kwamen gassen uit de aarde en de 
atmosfeer samen en onder die specifieke omstandigheden ontstonden stikstofverbindingen die 
de basis vormden voor de eerste levende organismen. Om die reden vond Godfried Otto 
Devrede de jacuzzi de beste uitvinding van de mens. De herinnering aan de oertijd van zijn 
bedrijf stimuleerde met name het visionaire denken. 
Het was duidelijk dat de snelle ontwikkeling van de mens vroeg om een herziening van de 
visie op zijn bedrijf. Een paar duizend jaar geleden, toen duidelijk werd dat de mens zich 
ontwikkelde tot dominante soort, had hij zich genoodzaakt gezien om het mission statement 
van GLAD Inc. te herzien en primair te richten op de mens. De publieksversie van het 
mission statement had hij in de vorm gegoten van Tien Geboden. Vice-president Michael 
Mans was afgedaald naar de mensen en had in de persoon van Mozes het startsein gegeven 
van een stevige publiciteitscampagne. Dat was echter in een tijd dat de mensen nog bang 
waren en houvast zochten bij leiders die hen vertelden hoe de wereld in elkaar zat. Mensen 
voorschrijven wat ze wel en niet mochten doen, was toen een goede strategie. Nu lag dat 
anders. Tegenwoordig hadden de mensen geen angst meer. Mensen bepaalden hun eigen lot, 
dat wilde zeggen, ze dachten dat ze hun lot in eigen hand hadden.  
 
Gisteravond in bed had Godfried Otto Devrede de Tien Geboden nog eens doorgelezen. Hij 
was zich kapot geschrokken. Hoe had hij dat ooit zo op kunnen schrijven? De teksten riepen 
het beeld op dat de schrijver een onzeker en angstig figuur was. Om te beginnen had de 
schrijver vijf geboden nodig om aan te geven dat hij de enige echte leider was. Mensen 
mochten geen andere leider aanbidden, daar ook geen beeld van maken en daar dan ook niet 
voor knielen. Het één was natuurlijk een logisch gevolg van het ander. De driedubbele 
boodschap was een bewijs dat de mens in tweeduizend jaar tijd veel slimmer was geworden. 
Als vierde en vijfde gebod had hij er bovendien aan toegevoegd dat ze de naam van leider niet 
ijdel mochten gebruiken en hem op zondag moesten aanbidden. ‘Jezus, dat de mensen dat zo 
lang hebben gepikt,’ sprak Godfried hardop tot zichzelf.  
Op de vijf andere geboden was op zich niet zoveel aan te merken. Niet doodslaan en niet 
stelen, waren nog steeds waarden waarop de maatschappij was gebouwd. Men kon zich echter 
wel afvragen of de Tien Geboden op dat punt een toegevoegde waarde hadden. Ook zonder 
Tien Geboden zouden de mensen concluderen dat het beter is om elkaar niet te doden en te 
stelen. Behalve in oorlogssituaties natuurlijk, maar in die situaties hadden ook de trouwste 
aanhangers van hem laten zien geen boodschap te hebben aan de Tien Geboden. 
Het gebod gij zult niet echtbreken was achterhaald. Zelfs de wereldleiders, toch de 
vertegenwoordigers van de CEO Godfried Otto Devrede op de aarde, scheidden van hun 
partner als de chemie tussen beide weg was. Het paste in het beeld dat mensen, ook de leiders, 
hun eigen lot bepaalden. 
Het negende gebod verbood om een valse getuigenis af te leggen tegen je naaste, wat een 
nogal vage omschrijving was. Als hij toentertijd met het afleggen van een valse getuigenis 
ordinair liegen had bedoeld, kon dit gebod ook vervallen. De mens was slim genoeg om op de 
lange termijn te doorzien wanneer iemand tegen hem loog. De geschiedenis had laten zien dat 



35 
 

leugenaars vroeg of laat altijd door de mand vielen. Het oneervolle lot van betrapte leugenaars 
moest voldoende afschrikwekkend zijn om het liegen onder controle te houden. 
Het enige gebod dat Godfried Otto Devrede voor grote vragen stelde, was het laatste: Gij zult 
niet begeren wat van een ander is. Hoe had hij dat ooit bedoeld? Het leed geen twijfel dat 
begeerte tegenwoordig de belangrijkste drijfveer van de mensheid was. Experimenten met het 
communisme hadden bewezen dat gelijkheid niet bestond. Mensen hadden geen intrinsieke 
motivatie om te werken, om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Altijd moest er 
persoonlijk gewin in het vooruitzicht worden gesteld om mensen zich te laten bekommeren 
om het collectieve belang. Kon iemand persoonlijk gewin nastreven zonder iets te begeren dat 
van een ander was? Was de economische groei voldoende om ieder individu voldoende 
vooruitgang te laten boeken om tevreden te blijven? Nee, dat was niet zo. De begeerte van de 
meeste mensen was veel groter dan hem of haar op grond van de gemiddelde groei van de 
economie toekwam. Dat kwam omdat begeerte niet absoluut was, maar relatief. Onderzoek 
had uitgewezen dat mensen zich altijd spiegelden aan soortgenoten die net iets meer bezaten 
dan zij zelf. Een directeur van aannemersbedrijf met een salaris van een miljoen per jaar wilde 
ook het nieuwste model Mercedes als de directeur van de concurrent in dat model langs was 
gekomen om prijsafspraken te maken over een aantal projecten. Zo hielden zijn medewerkers 
elkaar ook in de gaten. Als de één een tweedehands GOLF GTI met slechts 
tweehonderdduizend kilometer op de teller op de kop had getikt, ging de ander op zoek naar 
dezelfde auto, met minder kilometers op de teller of gepimpt met het nieuwste type achter- en 
voorspoilers. Relatieve begeerte was dus eigen aan mensen. Het had de mensheid de welvaart 
gebracht waar Godfried Otto Devrede zelf ook van had geprofiteerd. Daarmee was duidelijk 
aangetoond dat het tiende gebod onzinnig was en dus kon vervallen. 
Een punt van zorg hierbij was wel dat welvaart de mensen had vervreemd van de directie van 
GLAD Inc.. De mensen begeerden vooral wat andere mensen bezaten, niet wat het bedrijf hen 
aanbood. Daar moest Godfried een andere keer nog eens over nadenken. 
 
Voorlopig had Godfried voldoende aan zijn worsteling met De Tien Geboden. Die waren 
altijd zijn houvast geweest. Hoewel hij wist dat niet iedereen zich er altijd aan hield, gebruikte 
Godfried ze toch als fundament voor het bedrijf. Als zich problemen voordeden, viel hij terug 
op de Tien Geboden om te bepalen of het noodzakelijk was om in te grijpen. Nu moest hij 
onder ogen zien dat de Tien Geboden volstrekt overbodig waren geworden. Eeuwenlang had 
Godfried de knagende twijfel over de houdbaarheid van de Tien Geboden genegeerd en 
zichzelf toegesproken dat alles vanzelf ten goede zou keren. Zijn nalatigheid had er echter toe 
geleid dat het bedrijf GLAD Inc. nu aan de rand van het faillissement stond. Hij had geen tijd 
meer te verliezen. De wereld was zo snel geworden dat de CEO zich niet meer kon 
permitteren om eeuwen na te denken over een koerswijziging voor het bedrijf. Over twee 
maanden was er weer een bestuursvergadering gepland. Dan zou hij de contouren van zijn 
reddingsplan moeten presenteren. 
 
Godfried keek door het raam op de oude stationsklok die hij midden in de voortuin had laten 
plaatsen. Het was kwart voor acht. Om acht uur zou het programma Gods zoon beginnen. Dat 
wilde hij niet missen. Het programma vormde een belangrijke pijler onder zijn reddingsplan. 
Hij had begrepen dat de deelnemers vandaag het eiland zouden betreden. Vandaag zou dus 
definitief duidelijk zijn dat zijn zoon Samuel tot de deelnemers behoorde. Dat betekende dat 
hij morgen kon beginnen met de volgende stap: het herstellen van de verbroken verbinding 
tussen Samuel en zijn vriend Daniël Mendel. 
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21 november 2015, In these alleys all are blind 
 
Daniël boog zich voorover om zijn wijnglas nog een keer vol te schenken. 
‘Jij ook?’ 
Maria knikte. 
‘Weet je welke zender?’ 
‘Elf.’ 
Ze waren een paar minuten te laat en zagen nog net hoe de twintig deelnemers één voor één 
over de loopplank de boot verlieten en aan land gingen. Nu herkende Daniël Samuel meteen. 
Op het eerste gezicht leek de samenstelling van de deelnemersgroep voorspelbaar. Er waren 
tien vrouwen en tien mannen. Van de vrouwen waren er drie jong, modieus gekleed en 
bovengemiddeld knap. Je wist nu al dat die het moeilijk zouden krijgen met de primitieve 
omstandigheden. Twee vrouwen tussen de veertig en vijftig waren duidelijk afkomstig uit de 
alternatieve, ecologische hoek. Als kijker wist je meteen dat die zouden zorgen voor de 
nodige principiële discussies. Ook bij de mannen was in een oogopslag te zien welke 
karikaturen bij elkaar waren gezet. Een aantal gespierde macho’s met wilde haren, twee 
intellectuele nerds met bril en een benepen kijkende boekhouder of medewerker 
kwaliteitszorg. Samuel Gosschalk en een andere man waren eigenlijk de enigen die zich niet 
in één van de standaardhokjes lieten plaatsen. 
In beeld verscheen de presentatrice, hetzelfde meisje als de vorige dag. Ze keek de kijkers 
opgewekt lachend aan. 
‘Bent u net zo opgewonden als ik? Hebt u de gezichten van onze deelnemers gezien? Las u 
daarin hetzelfde als ik? Zij weten niet wat u en ik wel weten. U weet welke opdracht de 
deelnemers straks krijgen. U weet wat hen straks te wachten staat. Zij hebben geen enkel idee. 
Zij verkeren nog steeds in de veronderstelling dat ze zijn terechtgekomen op een onbewoond 
eiland. Niets is minder waar. Waarschijnlijk worden zij op dit moment geobserveerd door de 
inboorlingen die hier al duizenden jaren leven en nog nooit een televisie, auto of 
koffiezetapparaat hebben gezien. Straks lichten wij de deelnemers in en vertellen ze wat de 
spelregels van het spel zijn. Wij hebben het voor u vast even op een rijtje gezet.’  
De presentatrice verdween uit beeld en er volgde een reclameblok.  
‘Wil je wat eten?’ Maria schudde haar hoofd. Daniël liep zuchtend naar de keuken om wat 
toastjes met Brie te maken. Was hij ook blijven kijken als Samuel Gosschalk niet tot de 
deelnemers behoorde? Hij had nog niets gevoeld van de spanning die de halve bevolking in 
haar greep hield. 
De mannelijke presentator legde tegen de achtergrond van het vervallen barakkencomplex de 
spelregels uit aan de televisiekijker. Direct na de aankomst op het eiland, dat Tubello bleek te 
heten, zouden de deelnemers gezamenlijk een koffer met honderdduizend euro krijgen. Ze 
mochten zelf bepalen wat ze met dat geld gingen doen, bouwmaterialen kopen, westers 
voedsel over laten komen, sieraden kopen om zaken te doen met de lokale bevolking of 
deelnemers bewegen het eiland te verlaten. Iedere deelnemer was namelijk vrij om op elk 
willekeurig moment te stoppen met het spel en het eiland te verlaten. Er was echter 
contractueel vastgelegd dat een voortijdig vertrek twintigduizend euro per persoon kostte. 
Gedurende het spel moesten de deelnemers opdrachten uitvoeren waarmee ze geld konden 
verdienen, vijf- tot vijftienduizend euro per opdracht. Het verdienen van geld was geen doel 
op zich. Geld was slechts een middel om het spel te kunnen winnen.  
Volgens de presentator waren alle deelnemers er voetstoots van uitgegaan dat ze op een 
onbewoond eiland waren terechtgekomen. Dat was echter niet het geval. Het eiland telde 
ongeveer duizend bewoners, een primitief volk dat geheel verstoten was gebleven van 
westerse luxe. De enige inkomstenbron van het eiland werd gevormd door een soort oester die 
alleen in de baaien van Tubello voorkwam. Deze oester werd in Sri Lanka in kleine kring 
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bijzonder op prijs gesteld en handelaren brachten hoofdzakelijk gereedschap en kleding in ruil 
voor de oesters. 
Eén van de twintig deelnemers zou uiteindelijk worden gekroond tot winnaar van het spel 
Gods zoon. Als hoofdprijs zou de winnaar eigenaar worden van het eiland, waarvan de 
waarde door erkende taxateurs werd geschat op tien à twintig miljoen euro. Om te winnen 
moest je twee dingen doen: de andere deelnemers verslaan en de lokale bevolking 
onderwerpen. Het criterium voor het laatste doel was simpel: de oorspronkelijke bewoners 
van het eiland moesten je officieel erkennen als hun leider. De presentator sloot zijn verhaal 
af met de conclusie dat er het uiterste van de deelnemers zou worden geëist. Meteen volgde er 
een reclame van één van de hoofdsponsors van het programma, een grote hotelketen.  
Daniël begon te lachen. 
‘Dit is krankzinnig.’ 
Maria reageerde niet. 
‘Een toastje?’, vroeg Daniël. 
Maria schudde haar hoofd en richtte haar blik geërgerd naar de televisie. De deelnemers 
hadden zich verzameld in een soort kuil. In het midden van de kuil stonden de twee 
presentatoren. De camera zwenkte heen en weer tussen de deelnemers en toonde voornamelijk 
close-ups van gespannen gezichten.  
‘Welkom op Tubello,’ begon de presentatrice. ‘We staan hier in de kuil die in de negentiende 
eeuw werd gebruikt door de Franse soldaten die hier waren gelegerd. Hier braadden ze de 
varkens die ze uit hun thuisland hadden meegenomen aan het spit. Nakomelingen van de 
Franse varkens lopen nu wild rond op het eiland en vormen een belangrijke bron van voedsel 
voor jullie.’ 
De camera zoemde in op een stoere man die met gebaren duidelijk maakte dat hij wel zin had 
in een gebraden varken. 
‘Er is echter één probleem. Deze varkens zijn het lievelingsvoedsel van de lokale bevolking 
van dit eiland. Zij zullen het dus niet erg waarderen als hun varkens worden verorberd door 
blanke indringers.’ 
De presentator deed zijn best om zo betekenisvol mogelijk in de camera te kijken en wachtte 
tot de impact van de zin tot deelnemers doordrong. Uit de gezichten van de deelnemers was 
echter niet of nauwelijks af te lezen of dat gebeurde. De meesten leken de mededeling dat er 
op het eiland nog andere mensen woonden voor kennisgeving aan te nemen. Logisch, dacht 
Daniël, ze hadden er geen idee van wat hen te wachten stond. 
Terwijl er onrustige close-ups van de deelnemers werden getoond, maakte de aanzwellende 
spannende muziek duidelijk dat het moment was aangebroken dat de spelregels zouden 
worden uitgelegd aan de deelnemers. De presentator schraapte zijn keel. 
‘Jullie zijn twee weken afgesloten geweest van de rest van de wereld. Twee weken lang geen 
krant, geen telefoon, geen televisie, geen brieven, niets. Jullie hebben er geen idee van dat de 
hele wereld jullie de afgelopen twee weken heeft leren kennen. Jullie hebben er geen idee van 
hoe de wereld jullie bewondert. Ja, jullie horen het goed, bewondert. Jullie hebben lef 
getoond. Lef om mee te doen aan het spel Gods zoon. Over enkele minuten ga ik jullie 
vertellen wat jullie opdracht is en wat de spelregels van het spel zijn. Ik hou jullie nog even in 
spanning.’ 
Na nog een serie close-ups van de meest gespannen gezichten, vergezeld van bombastische 
klanken, volgde een reclameblok van meer dan tien minuten. Daniël moest zijn best doen om 
zijn ergernis niet te tonen. De reactie daarop van Maria zou voorspelbaar zijn: je hoeft niet te 
kijken. Na de reclame werd Daniëls gemoed nog meer op de proef gesteld omdat de 
deelnemers nog een keer uitgebreid werden voorgesteld. Nu kreeg Daniël de bevestiging dat 
het inderdaad Samuel Gosschalk was. Zijn oude vriend was vrijgezel en werkte als 
computerexpert bij een internationaal bedrijf op het gebied van telecommunicatie. De 
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presentatie van de deelnemers duurde een half uur en werd weer afgesloten met een 
reclameblok. 
Toen de presentatrice weer in beeld kwam, was de lach van haar gezicht verdwenen. De 
ernstige blik waarmee ze de deelnemers aankeek, maakte duidelijk dat het grote moment was 
aangebroken. Eindelijk kregen de deelnemers te horen wat hun opdracht was. Langzaam, 
woord voor woord, begon de presentatrice te praten. Na elke zin was ze even stil om een 
beeld van een deelnemer te kunnen laten zien. Een kwartier later was ze klaar. Ze sloot af met 
een vraag: 
‘Aan wie kan ik de koffer met honderdduizend euro overhandigen?’  
Demonstratief hield ze een grijze koffer omhoog. De camera zoomde in op het 
Samsonitelogo, dat lang in beeld bleef.  
‘Ik geef jullie een kwartier om dat te bepalen, anders neem ik de koffer weer mee.’ 
Voor het eerst die avond ging Daniël rechtop zitten om goed te zien en te horen wat er ging 
gebeuren. Hij probeerde zich voor te stellen hoe hij zou reageren als hij zou horen dat hij een 
groep van duizend inboorlingen moest onderwerpen. Dat lukte hem niet. Daarvoor was de 
opdracht te absurd. Zoals hij daarom verwachtte, overheerste bij de deelnemers onbegrip. 
Vragend keken ze elkaar aan. Niemand durfde iets te zeggen. 
‘Belachelijk,’ was het eerste woord, uitgesproken door een van de stoere mannen.  
‘Wat bedoelen ze precies?’ vroeg de ander.  
‘Ik snap er geen jota van.’  
‘Hoezo inboorlingen? Waar zitten die dan?’ 
Eén van de jonge vrouwen stapte resoluut op de presentatrice af om de koffer met geld in 
ontvangst te nemen. 
‘Hé, hé,’ zei een andere vrouw. ‘Ik dacht dat we dat eerst moesten overleggen.’ 
‘Uit ervaring weet ik dat een kwartier lang niet genoeg is om tot consensus te komen, met 
zo’n grote groep.’ 
Nu begon iedereen zich ermee te bemoeien. De vragen over de opdracht die ze net hadden 
gekregen werden verdrongen door een simpeler probleem: wie mocht de koffer in ontvangst 
nemen? De deelnemers gingen steeds harder praten en probeerden over elkaars hoofden 
contact te maken. Een enkeling begon te schreeuwen en het leek uit te draaien op een fikse 
ruzie. De twee presentatoren stonden er glimlachend naar te kijken. 
Toen gebeurde er iets merkwaardigs. Eén van de mannelijke deelnemers, een onopvallende 
man, liep richting de presentator toe en duwde hem een beetje aan de kant. De presentator 
deed beduusd een stapje opzij. De andere deelnemers hielden op met praten en keken naar de 
man. Een enkeling begon te lachen. 
‘Klasse,’ zei de man. ‘Laten we vooral onze kalmte bewaren.’   
Alle deelnemers knikten instemmend. Nu keken de presentatoren elkaar verbaasd aan. 
‘Mag ik een concreet voorstel doen?’ 
Weer knikten de deelnemers. 
‘Ik stel voor dat Marissa het geld voorlopig beheert.’ 
Een vrouw van een jaar of veertig stapte uit de groep naar voren. Ze maakte op Daniël een 
sympathieke indruk.  
‘Iemand bezwaar?’, vroeg de man in het midden. De meesten schudden hun hoofd. 
De presentatrice overhandigde de koffer met geld aan Marissa. 
‘Moeten we de inhoud nog controleren? Om misverstanden achteraf te voorkomen.’ 
Daniël veerde op. Het was de eerste keer dat Samuel iets zei. Tot dan toe had hij zich op de 
achtergrond gehouden. Marissa opende de koffer. Er lagen een vijf stapeltjes met biljetten van 
honderd euro in. Daniël berekende snel dat het inderdaad honderdduizend euro zou kunnen 
zijn. Dat concludeerde Marissa ook en ze knikte. 
Nu kwam de presentator weer in beeld.  
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‘Zijn er nog vragen over de spelregels?’ 
De deelnemers schudden hun hoofd en zwegen. De presentator glimlachte onzeker.  
‘Eh, nou, als er geen vragen meer zijn, dan wordt het tijd om een kijkje te nemen in de 
barakken waar jullie de komende tijd zullen verblijven.’ 
Weer volgde er een lang reclameblok. Tijdens de rest van de uitzending gebeurde er niets 
meer. Onder leiding van de onopvallende man verdeelden de deelnemers de taken. De ene 
helft maakte het onderkomen geschikt voor de nacht, de andere helft ging zorgen voor eten. 
Alles werd geregistreerd door de talloze camera’s die overal in en rondom het 
barakkencomplex hingen. Een half uur lang was er niet veel meer te zien dan eendrachtig 
samenwerkende deelnemers. De gesprekken tussen de deelnemers waren goed te verstaan. 
Verder dan algemeenheden gingen die gesprekken echter niet. Met geen woord werd gerept 
over de opdracht die ze hadden gekregen.  
Daniël kon zich niet voorstellen dat de programmamakers zich dat zo hadden voorgesteld. Het 
kon niet anders dan dat de deelnemers onderling hadden afgesproken het elkaar de eerste dag 
niet moeilijk te maken. De onopvallende man was door de groep aangewezen als leider of had 
zichzelf als zodanig opgeworpen en niemand stelde zijn leiderschap ter discussie. Daniël hield 
het nog een half uur vol en stond toen op om in de studeerkamer achter de computer te 
duiken. Op dat moment verscheen de presentator weer in beeld.  
‘Zo, dat was de eerste dag op Tubello. Voelt u dezelfde spanning die de twintig deelnemers 
ook voelen? Hoe zal hun eerste nacht op het eiland verlopen? Zullen ze worden lastiggevallen 
door ongedierte of wilde inboorlingen? U kunt alles live volgen. Via www.godszoon.com 
kunt u gebruik maken van de honderden camera’s op het eiland. U kunt zelf bepalen wat u 
wilt zien en wie u wilt volgen. Morgen zijn wij weer terug. Dan krijgen de deelnemers hun 
eerste opdracht.’ 
Daarmee was het programma afgelopen.  
 
Daniël gaapte en keek naar Maria. Zij gaapte ook. 
‘Dat viel niet mee,’ zei Daniël.  
‘Nee, nog zo’n uitzending en de helft van de kijkers haakt af. Dit is gemaakt door amateurs. 
Zo moeilijk lijkt het me niet om een beetje spanning tussen de deelnemers te creëren.’ 
‘Het lijkt erop dat de deelnemers onderling hebben afgesproken geen ruzie te maken.’ 
‘Ja, maar dat kan een programmamaker toch voorzien? Ik heb nog nooit zo’n soort 
programma gezien waar het niet vanaf het begin spannend is.’ 
‘Jij bent de expert. Kom, het is tijd om naar bed te gaan.’ 
 
Maria knikte en ging naar boven. Zoals gewoonlijk deed Daniël alle lichten uit, zette de 
afwasmachine aan en sloot het huis af. Toen rinkelde de telefoon. Daniël schrok. Wie kon dat 
zijn om half elf? 
‘Met Monique,’ klonk het opgewekt. ‘Ik stoor toch niet?’ 
Monique was de directiesecretaresse van Droog BV, het bedrijf waar Daniël al bijna tien jaar 
werkte. 
‘Eh, nee. Ik stond net op het punt om naar bed te gaan.’ 
‘Zeker ook gekeken naar Gods zoon.’ 
‘Ja.’ 
‘Ik bel je omdat de grote baas je morgenvroeg wil spreken. Uiteraard zat zijn agenda al 
helemaal vol. Mijn vraag is daarom, kan je om half acht ’s ochtends?’ 
Daniël was niet verbaasd. Het was algemeen bekend dat je de directeur alleen ver buiten de 
normale kantooruren kon spreken. 
‘Prima. Ik zal er zijn.’ 
‘Bedankt, welterusten.’ 
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Toen hij onder het dekbed kroop, merkte hij dat Maria naakt was. Snel trok hij zijn T-shirt uit 
en schoof in haar richting.  
‘Wie was dat?’ 
‘Secretaresse van de directeur. Hij wil me morgen om half acht spreken.’ 
‘Waarover?’ 
‘Geen idee.’ 
‘Wat een bedrijf,’ zuchtte Maria. Ze vleide zich tegen hem aan en voelde met haar hand 
tussen zijn benen. Zijn geslacht richtte zich meteen op. Wild, bijna agressief, bedreven ze de 
liefde. Het was de laatste keer. 
 



42 
 

22 november 2015, Careering, simply day to day 
 
Daniël staarde naar buiten en wachtte tot Menno Zegveld, de directeur van Droog BV, achter 
zijn computer vandaan zou komen. Ondanks het vroege tijdstip, het was inmiddels kwart voor 
acht, maakte Menno Zegveld de indruk al uren in de weer te zijn.  
‘Hoelang ben je nu afdelingshoofd?’ 
Het was een retorische vraag. Achter het glimmende knikkerronde hoofd van Menno Zegveld 
hing een nieuw schilderij, een landschap in Bob Ross-stijl. 
‘Mooi schilderij, nieuw?’ 
Zegveld negeerde Daniëls vraag. 
‘Bijna drie jaar toch?’ 
Daniël knikte en probeerde te zien wat er op het papier stond dat voor Zegveld lag op het 
immense, maar steriele directeursbureau. 
‘Kijk,’ beantwoordde Zegveld zijn knikje. ‘Toen jij begon was het een puinhoop, dat weten 
we. Daarom heb je tijd gekregen om de zaak op de rails te krijgen. Maar als ik hier naar kijk..’ 
Hij staarde op het A3-vel voor zich. Er leek veel meer op te staan dan op de 
standaardoverzichten die Daniël elke maand kreeg. 
‘Ik heb meerjarige maandreeksen gekruist met trends in de markt en de bedrijfsresultaten 
gebaseerd op een relevante selectie van afdelingen.’ 
Stoïcijns keek Daniël de directeur aan en probeerde te voorkomen dat Zegveld een vragende 
uitdrukking in zijn gezicht zou ontwaren. 
‘En daar blijkt uit dat er geen sprake is van een stijgende tendens. In tegendeel, het gaat 
eigenlijk steeds slechter.’ 
Dat had Daniël hem zonder aanvullende analyse ook wel kunnen zeggen. Hij had dit jaar nog 
geen enkele maand winst gemaakt. 
‘Het behoeft geen betoog dat wij teleurgesteld in de performance van je afdeling. En ik hoef 
jou niet te vertellen dat ons dat zorgen baart, zeker gezien de resultaten van het bedrijf als 
geheel.’ 
Zoals elk jaar had het bedrijf vanaf de traditioneel zwakke maanden januari en februari achter 
de begroting aangehold. Tot juli was er optimisme geweest over de aantrekkende markt en de 
gewoonlijke omzetpiek in het najaar. In september was iedereen inderdaad vreselijk druk 
geweest, maar dat had niet geleid tot een financiële opleving. Nu was het tijd voor paniek. 
Ook een normale zaak in de tien jaar dat Daniël bij het bedrijf werkte. 
‘Ik wil er niet al te veel woorden aan vuil maken, maar het wordt tijd voor serieuze 
maatregelen.’ 
Welke maatregelen bedoelde hij? Moest Daniël mensen gaan ontslaan? Dat kon niet, omdat 
ze het werk nu al niet aan konden. Moest hij de tarieven plotsklaps gaan verhogen? Dat zou 
door de klanten niet worden gepikt. Het waren loze woorden, dacht hij boos. Zegveld wist net 
zo goed als hij dat er iets structureels fout zat, iets dat hij niet van de ene op de andere dag 
kon veranderen. Aangezien Zegveld afwezig naar buiten keek, concludeerde Daniël dat de 
directeur niets meer te zeggen had. Hij wachtte nog even en stond toen op, gaf Zegveld een 
laatste knikje en verliet in verwarring de directeurskamer. Wat betekende dit? Waren ze al op 
zoek naar een vervanger voor hem? Moest hij alvast rondkijken naar een nieuwe baan?  
‘Daniël, wacht even. Ik was nog niet klaar.’ 
Menno Zegveld stond in de deuropening en gebaarde hem terug te komen.  
‘Sorry, ik dacht dat het gesprek was afgelopen,’ verontschuldigde Daniël zich met een rood 
hoofd. 
‘Nee, ik was even in gedachten. Vanmiddag moeten we een besluit nemen over het 
overnemen van een bedrijf in Frankrijk. Is dat niets voor jou? Een tijdje naar het buitenland? 
Is altijd goed voor je CV.’ 
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‘Misschien wel, wie weet.’ 
‘Maar daar ging het nu niet over. We hadden het over maatregelen. Er moet iets veranderen, 
dat is duidelijk. Je bent nog jong en je hebt een grote verantwoordelijkheid gekregen. 
Misschien wel te zwaar, wie zal het zeggen? Voorlopig willen we je nog een kans geven en je 
daarbij helpen. Daarom bieden we je het volgende aan.’ 
Menno Zegveld bukte zich om iets uit zijn tas te halen. Het was een geelgroene brochure, die 
hij Daniëls kant opschoof. 
Professioneel leiderschap, las Daniël in grote rode letters. Wie ben jezelf, wie zijn je 
medewerkers en wie is je baas? Wat zijn jouw drijfveren, waardoor worden jouw 
medewerkers gemotiveerd en wat verwacht je baas van jou? Leer jezelf kennen en de wereld 
waarin je opereert.  
De brochure was afkomstig van Rijkmans, Ingels en Hoedemaker, een bekend management 
ontwikkelingsbureau. Daniël concludeerde dat hij op cursus werd gestuurd. 
‘We hebben je ingeschreven voor de eerstvolgende cursus. Monique heeft alles geregeld. 
Vraag haar maar naar de data.’ 
Daarmee was het gesprek echt afgelopen. Daniël kon bedenken dat hij zich opgelucht moest 
voelen. Geen ontslag, geen boze directeur, maar een cursus. Monique zat in de kamer naast 
die van Zegveld. 
 
‘Jij weet meer van een cursus, zei de grote baas.’ 
‘Hier heb ik het. Rijkmans, Ingels en Hoedemaker, waaraan heb je dat verdiend? Bijna 
zevenduizend euro, daar moet je wel heel slim van worden.’ 
Daniël probeerde te glimlachen. Wist Monique dat de cursus allerminst een beloning voor 
bewezen diensten was? 
‘Zo’n investering doet een bedrijf alleen als ze veel in je zien. High Potential heet dat 
tegenwoordig toch?’ 
Hij wist zo snel niet wat hij moest antwoorden en bestudeerde de papieren die Monique hem 
had overhandigd. Potverdomme, de cursus startte woensdag al met een kennismakingsdag. De 
eerste sessie van drie dagen zou volgende week plaatsvinden, in een hotel aan zee. De tweede 
was net voor de kerst gepland en de derde in februari. 
‘Heb je het trouwens al gehoord?’ 
‘Wat?’ 
‘Je hebt gisteren toch wel gekeken naar Gods zoon?’ 
‘Eh, ja. Om eerlijk te zijn viel het me een beetje tegen.’ 
‘Ik vond het ook een beetje saai, maar dat is nu voorbij.’ 
Glimmende ogen en een hoge ademhaling verraadden dat Monique helemaal opgewonden 
was. 
‘Eén van de deelnemers heeft vannacht de koffer met honderdduizend euro ontvreemd en zich 
verstopt op het eiland.’ 
Dat had Daniël niet verwacht. Snel probeerde hij zich voor te stellen wat dat betekende. Het 
einde van het spel? Of ging de organisatie een grote zoekactie op touw zetten? 
‘En wat nu?’ 
‘JDM is van mening dat dit bij het spel hoort. Ze rekenen erop dat de dief door de groep 
gevonden wordt worden en als eerste het eiland moet verlaten.’ 
‘Weet je hoe de dief heette?’ 
‘Iets van Samuel.’ 
Daniël begon te lachen. 
‘Waarom lach je?’ 
‘Ik ken Samuel Gosschalk. Het is een oude schoolvriend.’ 
‘Ha, ha, dat kan ik me wel voorstellen. Jij bent ook een aparte jongen.’ 
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Daniël kreeg een rood hoofd. 
‘Wat bedoel je?’ 
Hij probeerde zo gewoon mogelijk te praten. Monique moest lachen. 
‘Nou, niets bijzonders. Gewoon een aparte jongen. Maar wel leuk hoor! Beter dan die saaie 
pieten die ik hier meestal zie.’ 
Daniël glimlachte onzeker. 
‘Dan ga ik maar, bedankt,’ zei hij zo opgewekt mogelijk. 
‘Veel plezier op de cursus. Je komt me toch wel vertellen wat je allemaal hebt geleerd?’ 
De twinkeling in haar ogen was echt. 
 
Op zijn werkplek gekomen zette Daniël meteen zijn computer aan. Op Teletekst werd 
bevestigd wat Monique hem net had verteld. Veel meer viel er niet te melden. Even had hij de 
neiging om naar de website van Gods zoon te gaan. Hij deed dat niet omdat hij niet wilde 
toegeven aan de mediahype. Of had het te maken met zijn status als afdelingshoofd? Geen 
van zijn medewerkers zou het vreemd vinden, ze zaten zelf ook te kijken had hij net 
geconstateerd. Nog een keer onderdrukte hij zijn wens om stiekem te kijken en begon met het 
lezen en beantwoorden van de lange lijst e-mails.  
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22 november 2015, Evidently goldfish never question their environment 
 
Daniël ging om vijf uur naar huis. Hij was moe en had geen zin meer. Tot zijn verrassing was 
Maria al thuis. 
‘Hoe was het?’  
Verbaasd keek Daniël Maria aan. Wanneer had ze dat voor het laatst gevraagd? 
‘Je ziet er slecht uit.’ 
‘Dank je.’ 
Er was geen sprake van dat hij Maria verslag zou doen van zijn onderhoud met Zegveld. Hij 
kende dat. Als Maria eenmaal een probleem van hem beet had, liet ze niet meer los voordat ze 
hem had uitgelegd waarom het zijn eigen schuld was. Toch had ze goed gezien dat er iets niet 
in orde was. 
‘Vandaag drie zware functioneringsgesprekken gehad.’ 
‘Tja, dat hoort nou eenmaal bij je werk.’ 
‘Wat eten we?’ 
‘Geen idee, ik dacht dat jij langs de winkel zou gaan.’ 
Dat sloeg nergens op. Daniël wist zeker dat ze niets hadden afgesproken. Nukkig liep hij naar 
de keuken en doorzocht de koelkast. In de groentenla lag nog een courgette. Met wat knoflook 
en uien kon hij daar wel een prutje voor over de rijst van maken. Zwijgend ging hij aan het 
werk. Maria ging zoals gewoonlijk naar boven, om zich te douchen en daarna liggend op bed 
naar RTL Boulevard te kijken. 
 
Hij zorgde ervoor dat het eten om kwart voor acht klaar was. Eerder had geen zin omdat 
Maria per se haar favoriete roddelprogramma wilde zien. 
‘Zullen we op de bank eten en naar de televisie kijken?’ vroeg Maria voorzichtig toen ze in 
haar badjas beneden kwam. Ze wist dat eten en televisie voor Daniël een gevoelige 
combinatie was. ‘Ik wil graag kijken naar Gods zoon.’  
Daniël wilde geërgerd en luid zuchten, maar bedacht zich. Hij was natuurlijk ook 
nieuwsgierig naar de gebeurtenissen op het eiland en de gevolgen van de daad van zijn 
jeugdvriend Samuel Gosschalk. 
‘Dat is goed,’ antwoordde hij daarom opgewekt. 
‘Die Samuel, dat was toch jouw vriend?’ 
Daniël knikte. 
‘Mooie vrienden heb jij.’ 
‘Is‘ie al gevonden?’ 
‘Heb jij het dan niet gevolgd op je werk?’ 
‘Ik heb gewerkt.’ 
‘Dan was je de enige vandaag. Er werd bij ons over niets anders gepraat. Vanavond wordt een 
absoluut kijkcijferrecord verwacht.’ 
‘Hoe laat begint het?’ 
‘Nu.’ 
 
Aan de gezichten van de twee presentatoren viel niet af te leiden dat er vandaag iets 
bijzonders was gebeurd. Vrolijk heetten ze de kijkers welkom voor de tweede avond op het 
eiland.  
‘U heeft vast wel begrepen dat er sinds gisteren van alles is gebeurd. We hebben voor u wat 
opmerkelijke beelden op een rijtje gezet.’ 
Het begon met een herhaling van beelden die Daniël gisteren al gezien had. Daarna was te 
zien hoe drie mannelijke deelnemers uit het oerwoud tevoorschijn kwamen met een varken op 
hun rug. Hun pogingen om een lange stok van achteren door het beest te duwen mislukten. 
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Drie keer brak de stok af en uit de gaten in het varken stroomde overvloedig bloed. Twee 
vrouwelijke deelnemers die polshoogte kwamen nemen slaakten kreten van afschuw. De 
mannen, die duidelijk geen idee hadden wat ze met het varken moesten doen, begonnen 
verwoed in het beest te snijden met een verroest gekarteld mes. Terwijl de ene man sneed, 
probeerden de twee anderen stukken vlees af te scheuren. De twee vrouwen hadden de andere 
deelnemers geroepen en gezamenlijk keken ze toe hoe de met bloed besmeurde mannen de 
rafelige stukken vlees op een stapel legden. Iemand begon een vuur te maken en even later 
probeerden verschillende mensen een stuk vlees te roosteren in de vlammen. Voorzichtig 
proefden de eersten een stukje zwartgeblakerd vlees. Een enkeling slikte de hap na lang 
kauwen door. De meesten spuugden het echter uit. Dat was een teken voor de anderen om te 
beginnen aan mangoachtige vruchten. In een mum van tijd was de stapel fruit verdwenen. 
De beelden van de etende deelnemers gingen naadloos over in een reclameblok. Daarna lachte 
de presentatrice de kijker weer tegemoet. 
‘En dan nu de gebeurtenis die niet alleen de deelnemers, maar ook ons diep heeft geschokt. 
De diefstal van het gemeenschappelijke kapitaal van de deelnemers. Hoe heeft dat zo kunnen 
gebeuren, vraagt u zich natuurlijk af. De beelden die wij u zo tonen geven daar een duidelijk 
antwoord. Kijkt u mee!’ 
 
Er verscheen een donker grofkorrelig beeld van een soort matras of een laag bed. Vanuit de 
achtergrond schuifelde iemand voetje voor voetje naar de slaapplaats. Het was de vrouw 
Marissa, met de geldkoffer in haar hand. Bij het hoofdeinde van het bed stond een kastje. Uit 
de deur van het kastje stak een sleutel. Marissa opende het kastje en legde de koffer erin. 
Daarna was duidelijk te zien dat ze het kastje op slot deed en de sleutel onder haar kussen 
legde. Vrijwel meteen daarop viel ze in slaap. 
De volgende scène begon met een slapende Marissa. Ze lag nog precies zoals ze in slaap was 
gevallen. Vanuit de donkere achtergrond naderde een gestalte. Aan de wilde haren te zien, 
was het Samuel. Hij sloop behoedzaam dichterbij. Vlak voor het bed van Marissa bleef hij een 
tijdje bewegingloos staan. Daarna boog hij zich voorover en schoof zijn rechterhand 
doelgericht onder het kussen van Marissa. Met de sleutel in zijn hand deed hij rustig een paar 
stappen vooruit. Voorzichtig opende hij het kastje en nam de koffer eruit. Kalm wandelde hij 
weg van de camera, de duisternis in 
Hij kwam langs nog vier andere camera’s. Steeds waren zijn bewegingen rustig en 
gecontroleerd. Op de beelden van de laatste camera was te zien hoe hij verdween in het dichte 
struikgewas aan de rand van het barakkencomplex. 
 
‘Zo is het dus gegaan,’ zei de presentator. ‘Eenvoudig eigenlijk. Mogen we concluderen dat 
de deelnemers te goed van vertrouwen zijn geweest? Straks zullen onze deskundigen daar hun 
mening over geven. Morgen zullen we voor het eerst horen hoe te deelnemers het zelf hebben 
ervaren. Eerst tonen we u de beelden van de day after. Wat hebben de deelnemers vandaag 
gedaan? Hebben ze hun wonden gelikt? Maken ze ruzie over de schuldvraag? Hebben ze al 
een plan om hun geld terug te krijgen? Kijkt u mee.’ 
 
Marissa werd de volgende morgen om zes uur wakker, het begon net licht te worden. Ze had 
meteen in de gaten dat het kastje bij haar hoofdeinde open stond en dat de koffer was 
verdwenen. Ze stond op en keek verschikt om haar heen. Na een seconde of vijf begon ze 
hard te gillen. Van alle kanten kwamen de deelnemers aangerend. Tien minuten later was het 
duidelijk dat Samuel er met het geld vandoor was gegaan. Twee vrouwen begonnen te huilen, 
anderen begon te vloeken en vier mensen renden meteen weg om te kijken of de dief zich nog 
in de nabijheid van het kamp bevond. Boos vroegen mensen waar de spelleiding was. Men 
was het erover eens dat dit rechtgezet moest worden. Dit was in strijd met de spelregels. 
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Diverse mensen gingen op zoek naar mensen van de organisatie, maar vonden niemand. Men 
vroeg zich af waar de cameramensen en presentatoren waren. Niet in de buurt van het 
barakkencomplex in ieder geval. 
‘Is er dan niemand van de organisatie?’ vroeg iemand vertwijfeld.  
‘Volgens mij hebben ze gisteren gezegd dat ze ons hier alleen achterlieten. Zij slapen op de 
boot en komen pas aan het eind van de dag weer terug.’ 
Dat werd door meerdere mensen beaamd. 
‘De klootzakken.’ 
 
Sneller dan verwacht was de groep gekalmeerd. Onder leiding van dezelfde man als de vorige 
dag werd rondom de eten- en asresten vergaderd. Zakelijk werd de situatie geanalyseerd en 
werden afspraken gemaakt voor de dag. Men was het er snel over eens dat ze zonder geld 
geen kant op konden, geen materialen kopen of mensen naar huis laten gaan. Ze besloten 
daarom de volgende opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren om gezamenlijk zoveel 
mogelijk geld te verdienen. Tot de eerste opdracht verdeelden ze de groep in drieën, een eet- 
en kookteam, een huisteam en een team dat het eiland zou verkennen en de verdwenen 
deelnemer zou opsporen. Met die afspraken was de spanning in één keer verdampt. De rest 
van de beelden was dan ook oninteressant.  
 
Na een half uur verscheen de presentator weer in beeld.  
‘De deelnemers proberen er het beste van te maken, zoals u heeft gezien. Gaan ze deze 
saamhorigheid volhouden? Ik loop hier rond en voel dat er onder de oppervlakte een spanning 
borrelt. Hoe kan het ook anders, na zulke heftige dagen? Morgen zullen wij voor het eerst ons 
team van psychiaters, filosofen, biologen, antropologen en overlevingsspecialisten vragen om 
deze explosieve situatie te analyseren. Misschien kunnen zij voorspellen wanneer de bom gaat 
barsten. Als afsluiting van deze boeiende aflevering van Gods zoon geef ik graag het woord 
aan de bestuursvoorzitter van JDM, Arjan Vossebelt.’ 
 
Arjan Vossebelt had een opmerkelijke carrière achter de rug. Vijf jaar geleden was hij opeens, 
vanuit het niets, verschenen in de mediawereld. Hij was toen tweeëndertig en had tien jaar 
gewerkt als wiskundedocent op een middelbare school. Met een idee voor een nieuw 
televisieprogramma, een mix van een spel en een datingprogramma, waarbij deelnemers 
inhoudelijk werden becommentarieerd en gecoacht door een team van deskundigen uit zowel 
wetenschappelijk psychologische en sociale als esoterische hoek, had hij zich gemeld bij 
JDM. Die zagen er wel wat in en wilden het programma een kans geven. Arjan Vossebelt had 
echter als voorwaarde gesteld dat hij het zelf mocht presenteren. Ook dat werd uiteindelijk 
geaccepteerd door JDM. Het programma werd, ondanks het late tijdstip van uitzending, een 
groot succes. Met name de meningsverschillen tussen de deskundigen waren een bron van 
vermaak. Na een jaar vond Arjan Vossebelt zelf dat de formule was uitgewerkt en wilde hij 
graag een talkshow presenteren. Die mogelijkheid werd hem door JDM geboden en ook dat 
werd een succes. Een jaar later werd hij directeur programmering en weer een jaar daarna 
werd hij benoemd tot bestuursvoorzitter. Zijn kracht was een combinatie van flair en 
duidelijkheid. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat hij als gesprekleider van zijn talkshow 
of als bestuursvoorzitter tijdens een aandeelhoudersvergadering de baas was. Hij kon mensen, 
met wie hij van mening verschilde, onverbloemd kritiek geven of op hun nummer zetten, 
maar dat leidde bijna nooit tot conflicten. Mensen die hem van nabij kenden zeiden zonder 
uitzondering dat ze hem nog nooit boos hadden gezien. Zijn glimlach verdween eigenlijk 
nooit van zijn gezicht. Net als nu. 
‘Beste kijker. Er is vandaag veel geschreven en gezegd over het programma Gods zoon, waar 
u de afgelopen dagen massaal naar hebt gekeken. Van vele kanten is ons de vraag gesteld of 
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het moreel te verantwoorden is wat er is gebeurd. Daar wil ik graag een antwoord op geven. 
De daad van de deelnemer Samuel Gosschalk vind ik in een maatschappelijke context niet te 
verantwoorden. Het is namelijk diefstal. Binnen de context van het spel zie ik dat echter 
anders. Om dat duidelijk te maken zou ik een vergelijking willen maken met spelletjes als 
Kolonisten van Catan, Monopoly, Barricade of Risk. Bij al die spelen is het de bedoeling om 
uw tegenstanders uit te schakelen. Maatschappelijk minder gewenst gedrag, zoals liegen, 
bedriegen, samenzweren of valse beloftes te doen, is daarbij niet verboden. Sterker nog, het 
kan behulpzaam zijn om te winnen. Het verraderlijke ervan is echter dat het op de lange 
termijn niet effectief is. Als medespelers weten dat iemand zich niet houdt aan gemaakte 
afspraken, zullen ze met die persoon geen afspraken meer willen maken. Daarmee wordt die 
persoon letterlijk buitenspel gezet en wordt daardoor kansloos voor de overwinning. Dat zie 
ik in dit geval ook gebeuren. De deelnemer Samuel Gosschalk heeft iets gedaan waarmee hij 
zichzelf kansloos heeft gemaakt voor de eindoverwinning. Ik geloof in de kracht van mensen 
en ben ervan overtuigd dat de resterende negentien deelnemers deze slag te boven zullen 
komen. Zij zullen met zijn negentienen strijden om de hoofdprijs, het paradijselijke eiland 
Tubello in de Indische oceaan. Ik wens u nog veel plezier bij het volgen van Gods zoon, het 
televisieavontuur waarmee JDM geschiedenis schrijft.’ 
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29 november 2015, I can see we're in trouble 
 
Daniël had het niet getroffen met zijn groep, vond hij. Zeven mannen, allemaal zelfverzekerde 
types die werkten bij grote bedrijven als KPN, Elsevier en ABN AMRO. En twee vrijwel 
identiek geklede vrouwen die allebei werkten bij het ministerie van OCW. Geen van de 
deelnemers had ooit gehoord van het bureau waar hij werkte. Het enige lichtpunt was de 
cursusleider Woody, zestig plus, wilde grijze haren en een blik als een havik. Vooral de 
ontspannen, laconieke manier waarop hij de krijtstreeppakken en felgekleurde stropdassen 
van de twee bankmannen bestempelde als een daad van agressie jegens hun cursusgenoten, 
was Daniël uit het hart gegrepen. Hij had zich meteen geërgerd aan het modieuze vertoon van 
macht. 
Het lachen verging Daniël toen ieder vijf minuten kreeg om op een grote flap zijn 
persoonlijke leerdoelen op te schrijven. Daar had hij natuurlijk nog niet over nagedacht en de 
driftig schrijvende mensen om hem heen bezorgden hem een acute black-out. Wat doe ik 
hier? Iets met leidinggeven, daar ging het om. Wat had Menno Zegveld ook al weer gezegd? 
Hij had geen overwicht, durfde mensen niet aan te spreken op ondermaats presteren. Maar 
was dat zijn schuld? De fout lag bij zijn voorganger die de betreffende mensen een contract 
had aangeboden.  
‘Iedereen klaar?’ 
De zware basstem van Woody klonk als een kanonschot in de nacht. Het was geen vraag, het 
was een commando. Daniël staarde verward naar het witte A0-vel. Hij bracht zijn rode 
Edding-stift naar het papier, maar meer dan een stip werd het niet. Toch schreef hij zijn naam 
eronder en hing het lege vel naast de andere negen. 
‘Wil iedereen snel een toelichting geven?’ Weer zo’n commando. ‘Laten we maar beginnen 
met Daniël Mendel. Ik hou van heldere en transparante doelen.’ 
Daniël staarde naar de rode stip in het witte vlak. 
‘Eh, de punt is de punt die normaal aan het einde van een zin staat. Mijn doel is het leren 
zetten van een punt. Ik ben niet goed in het afmaken van taken. Als leidinggevende merk ik 
dat de mensen in mijn afdeling daardoor vaak niet weten waar ze aan toe zijn.’ 
Verwachtingsvol keek Daniël rond. Daar had hij zich mooi uitgered. Het was natuurlijk onzin, 
maar met dit veilige leerdoel zou hij de cursus wel doorkomen. De rest van de cursusgenoten 
moesten een beetje lachen en knikten inlevend.  
‘Dank je voor je openhartigheid Daniël,’ donderde het door de ruimte. De blik van Woody 
was neutraal. Geen afkeuring, maar ook zeker geen instemming. 
 
De overige deelnemers hadden meer tijd nodig om hun leerdoelen te verwoorden. De één 
wilde een meer participatieve manier van leidinggeven ontwikkelen, de ander vroeg zich af 
hoe hij visie, resultaatgerichtheid en empathie het beste kon combineren, weer een ander had 
last van een disfunctionele balans tussen werk, privé en passies. Het raakte Daniël niet en 
tijdens de vijfde toelichting voelde hij een hoofdpijn opkomen. Na het laatste leerdoel was het 
pauze en Daniël verliet zo snel mogelijk het cursuslokaal. Op de leestafel in de lounge lagen 
verschillende kranten. Zijn oog viel op de zaterdageditie van de Telegraaf.  
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29 november 2015, This is no time to hesitate 
 
‘JDM radeloos!’ schreeuwde de kop op de voorpagina hem tegemoet. Snel bladerde Daniël 
naar bladzijde drie, waarin een paginagrote grafiek liet zien dat de kijkcijfers in één week tijd 
waren teruggelopen van zestig tot tien procent. Daniël had na de eerste twee afleveringen niet 
meer gekeken, maar had wel van Maria begrepen dat er niet veel gebeurde. Het 
aangekondigde uiteenspatten van de deelnemersgroep was uitgebleven. De groep had door 
een eendrachtige samenwerking vijftigduizend euro verdiend met de opdrachten en het leven 
op het eiland leek de meesten niet heel zwaar te vallen. De verkenningstochten op het eiland 
hadden niets opgeleverd. Eén keer hadden ze van afstand een aantal hutjes gezien. Sporen van 
leven ontbraken echter. De groep had daarom besloten de aandacht vooraleerst te richten op 
het uitvoeren van de opdrachten en pas daarna het eiland verder te onderzoeken. Van Samuel 
had niemand meer iets vernomen. 
 
De Telegraaf had een compleet katern van de weekendbijlage gewijd aan Gods zoon. Centraal 
op de eerste pagina stond een onduidelijke zwart-witfoto van het moment dat Samuel de 
koffer met geld ontvreemde uit het kastje bij het bed van Marissa. ‘Wie is Samuel 
Gosschalk?’ luidde de titel van het artikel. Die vraag had Daniël zichzelf de afgelopen week 
ook al een paar keer gesteld. 
Volgens het artikelen werkte hij als ontwikkelaar van nieuwe technieken bij een groot bedrijf 
op het gebied van telecommunicatie. Volgens zijn baas en een paar collega’s wist niemand 
precies waar hij mee bezig was, maar van tijd tot tijd kwam hij naar buiten met ideeën voor 
nieuwe producten. Een paar van de meest succesvolle producten van het bedrijf waren 
gebaseerd op ideeën van Samuel Gosschalk. 
Een partner bleek hij niet te hebben, ook van andere sociale contacten was er geen spoor. Via 
een buurman had de journalist de sleutel van zijn appartement bemachtigd. Ook zijn woning 
leverde geen interessante informatie. Hij had een doorsnee muzieksmaak, een paar bestsellers 
in de boekenkast en ongeveer twintig dvd’s van kaskrakers naast de televisie. Kortom, hij was 
een man die wellicht wat eenzaam was, maar verder perfect normaal leek te zijn. 
Tegen een oud studiegenoot had hij wel eens verteld dat hij op zijn achttiende het contact met 
zijn familie had verbroken. Dat werd bevestigd door de weigering van zijn ouders om mee te 
werken aan deze reportage. Een paar ooms en tantes wisten wel wie hij was, maar kenden 
hem eigenlijk niet.  
Al met al bevatte de grote hoeveelheid tekst erg weinig informatie. Het artikel eindigde 
daarom ook met de vraag: ‘wie kan ons meer vertellen over het geheime leven van de 
mysterieuze Samuel Gosschalk?’ 
Even schoot bij Daniël de gedachte door het hoofd om het nummer van de Telegraaf te bellen. 
Hij zou zo een pagina kunnen vullen met jeugdherinneringen die een interessant beeld van 
Samuel zouden schetsen. Het idee bezorgde hem een onbestemd gevoel, waardoor hij de 
gedachte meteen liet varen. 
 
‘Wat ging er mis?’ luidde de grootste kop op de tweede pagina van het katern. De algemene 
conclusie was dat het programma, na een glorieuze start, een klap had gekregen waarvan het 
naar verwachting niet meer zou herstellen. De belangrijkste reden daarvoor was dat er geen 
spanningen waren in de groep. Het legertje hoog aangeschreven psychologen, dat was 
ingehuurd om de handelingen van de deelnemers te becommentariëren, was na een dag 
eigenlijk al uitgepraat. Ze konden niet meer doen dan constateren dat de deelnemers 
eensgezind samenwerkten om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Volgens het 
artikel schreven de deskundigen de saamhorigheid ten onrechte toe aan de diefstal van het 
geld. De journalist vroeg zich af of de oorzaak niet veel meer gezocht moest worden in 
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elementaire fouten in de opzet van het programma. Eigenlijk was er van alles mis met het 
programma. Ten eerste waren de deelnemers verkeerd gekozen. Feitelijk waren ze te gewoon. 
Waar waren de gebruikelijke hysterische, extreem dominante, achterdochtige of anderszins 
labiele personen gebleven? Ten tweede leek de absurditeit van de opdracht de deelnemers in 
het geheel niet te raken. Ook het feit dat het eiland werd bewoond door primitieve 
inboorlingen deed de deelnemers ogenschijnlijk niets. Over de opdracht om uiteindelijk door 
deze mensen als heerser te worden erkend, werd helemaal niet gesproken. Deden de 
deelnemers dat bewust of was dat het gevolg van een onbewust ontkenningsmechanisme? De 
derde fout was dat er nauwelijks regie leek te zijn. De paar opdrachten die de deelnemers tot 
op heden hadden gehad, waren te makkelijk om problemen te veroorzaken. Naast de 
opdrachten was er niets geregeld. Wat had JDM zich daarbij voorgesteld? Dat er vanzelf een 
boeiend gevecht zou ontstaan? Dat de deelnemers elkaar het leven zuur zouden maken? Dat er 
combines gevormd zouden worden om bepaalde deelnemers te dwingen naar huis te gaan? 
JDM wilde niet ingaan op de vragen van de Telegraaf en hadden slechts herhaald wat Arjan 
Vossebelt al een paar keer had gezegd: het was een grensverleggend televisieavontuur. 
Mediadeskundigen vroegen zich af hoe het mogelijk was dat het grootste mediaconcern ter 
wereld zulke inschattingsfouten had kunnen maken. Vanzelfsprekend werd de naam van 
Arjan Vossebelt hierbij vaak genoemd. Het leek erop dat er sprake was van overmoed. Had 
zijn geringe ervaring met televisie maken hem parten gespeeld? Misschien waren zijn paar 
successen, waaraan hij zijn pijlsnelle opkomst in medialand te danken had gehad, wel 
toevalstreffers geweest.  
Aan het slot van het artikel werd gesuggereerd dat het spel Gods zoon wel eens grote 
gevolgen zou kunnen hebben voor JDM. De kijker was tot op zekere hoogte weinig kritisch 
en tolerant. Als er echter bepaalde grenzen werden overschreden, veranderde de kijker in een 
meedogenloze beul. Volgens de journalist was JDM dat punt behoorlijk dicht genaderd. Door 
de combinatie van hoogmoed, onderschatting van de kijker en aantasting van morele waarden, 
maakte Gods zoon kans om een collectieve maatschappelijke afkeuring los te maken. Dat zou 
zich niet beperken tot het specifieke programma, maar tot alles wat door JDM werd 
aangeboden. De journalist eindigde zijn verhaal met een waarschuwing aan de voetbalwereld, 
waarvan de uitzendrechten vrijwel geheel in handen waren van JDM. Een massale burgerlijke 
verontwaardiging over Gods zoon zou ertoe kunnen leiden dat het volk zich ook ging afkeren 
van het voetbal. Daniël had graag de andere artikelen ook gelezen, maar het was tijd om naar 
het leslokaal te gaan. 
 
Het eerste driedaagse cursusblok bestond vooral uit oefeningen en spelsituaties, steeds 
gevolgd door een analyse van de eigen rol in het geheel. Daniël deed braaf mee en probeerde 
vooral om zo min mogelijk de aandacht van zijn cursusgenoten te trekken. Dat ging twee 
dagen goed en Daniël bespeurde zo nu en dan dat hij zelfs lol had. Op de laatste middag 
moesten alle deelnemers een overzicht moeten maken van alle punten waarop ze zich zouden 
willen ontwikkelen. Dat overzicht moesten ze in tien minuten presenteren aan de groep.  
Geheel in lijn met de voorgaande dagen stelde Daniël zich terughoudend op. Hij signaleerde 
alleen enige verbetermogelijkheden op het gebied van communicatie en samenwerking. Daar 
namen zijn medecursisten echter geen genoegen mee en zij eisten een langere lijst.  
‘Misschien moeten jullie Daniël even helpen,’ suggereerde Woody. 
Dat lieten de medecursisten zich geen tweede keer zeggen en brandden meteen los. Daniël 
was egoïstisch, verbond zich niet met de groep, was zich er niet van bewust dat hij mensen 
beledigde, was niet inlevend, was afstandelijk, luisterde niet naar zijn gevoel, stelde zijn eigen 
regels vast, conformeerde zich niet aan groepsafspraken, kwam kil en ongevoelig over, wekte 
de indruk afkeer te hebben van bepaalde mensen, was uit op eigen gewin, durfde niet naar 
zichzelf te kijken, vertrouwde teveel op zijn intelligentie en moest bovenal beginnen zich de 
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vraag te stellen waarom hij hier was. Onthutst richtte Daniël zich met rood hoofd tot Woody. 
Die reageerde echter niet en liet het glimlachend gebeuren. Daniël moest zijn best doen om 
niet emotioneel te worden. Toen niemand meer iets kon verzinnen, nam Woody het woord. 
‘Ik zou kunnen relativeren wat je collega’s net hebben gezegd, maar ik doe het niet. Ik vind 
dat je hen mag bedanken voor hun openhartigheid. Het lijkt me een perfect uitgangspunt voor 
de volgende keer. Het is maar weinig cursisten gegeven om met zoveel constructieve input toe 
te kunnen werken naar het volgende cursusblok. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.’  
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20 december 2015, What he wants: Oblivion. 
 
Wat deed hij hier in godsnaam? Waarom was hij niet gewoon doorgereden naar Amsterdam, 
om lekker drie dagen alleen door de stad te dwalen? Dat vroeg Daniël zich af toen hij over de 
lange oprit van het luxe conferentiehotel reed. Het tweede blok van drie cursusdagen begon 
over een uur. Zelden had hij ergens zo tegen opgezien. Drie dagen lang intensieve gesprekken 
voeren met negen vreselijke mensen. De komende drie dagen zouden in het teken staan van 
verdieping, het hoe en waarom van je eigen gedrag. Dit alles als opmaat voor de laatste sessie 
van drie dagen, over anderhalve maand. Dan zou de hergeboorte plaatsvinden. Volgens de 
cursushandleiding zouden de deelnemers zichzelf dan terugvinden en als een feniks herrijzen 
uit de as van hun oude persoonlijkheid. Er werd expliciet gewaarschuwd voor de tweede 
sessie. Cursisten werd aangeraden om na de driedaagse bijeenkomst één of twee dagen vrij te 
nemen en te zorgen voor steun bij het verwerkingsproces, een persoon met wie je je 
ervaringen kon delen. 
   
Had Daniël gewoon geen zin in de cursus? Of was hij eigenlijk bang voor een nieuwe 
confrontatie met zichzelf? Dat maakte eigenlijk niet uit. Hij had niet gevraagd om deze 
cursus, die was hem opgelegd door de directie van Droog BV. Hij had nooit de wens geuit om 
met zichzelf geconfronteerd te worden. Dergelijke ken-jezelf-cursussen had hij altijd 
geafficheerd als masochisme en zelfkastijding. Je was wie je was en de basiskenmerken van 
jezelf waren muurvast verankerd in je genen en je opvoeding. Tot zijn grote verrassing was de 
cursusleider Woody ook daarmee begonnen. Hij had de deelnemers gewaarschuwd voor te 
hoge verwachtingen. Met een beetje hulp zou iedere deelnemers minstens tien dingen kunnen 
bedenken die hij graag zou willen verbeteren. De cursus was volgens Woody succesvol als de 
cursist na afloop van de cursus naar huis ging met het voornemen om aan drie van die punten 
te gaan werken en er na een jaar op één punt enige vooruitgang zou zijn geboekt.  
 
Als voorbereiding voor deze sessie had Daniël alle punten opgeschreven die zijn 
medecursisten hem de aan het eind van de vorige sessie hadden meegegeven. Hij was 
egoïstisch en niet sociaal, beledigde mensen, was niet inlevend, was afstandelijk, luisterde 
niet naar zijn gevoel, accepteerde geen regels, hield zich niet aan afspraken, kwam kil en 
ongevoelig over, had een hekel aan bepaalde mensen, had geen zelfreflectie en vertrouwde 
teveel op zijn intelligentie. Voor zichzelf had hij vastgesteld dat de meeste punten onzin 
waren. Wat hem echter wel had getroffen was de gretigheid waarmee de andere cursisten op 
hem waren gedoken. Waar had hij dat aan te danken? Dat was de vraag die hem sindsdien niet 
had losgelaten. Klaarblijkelijk had iets in zijn houding een enorme weerstand en aversie bij de 
anderen opgeroepen. Misschien was dat wel een goede insteek voor deze keer. Het eerste 
programma onderdeel bestond namelijk uit een persoonlijke terugblik op de vorige keer en 
een verdere specificatie van de, eventueel gewijzigde, leerdoelen.  
 
De cursusdag verliep beter dan Daniël had verwacht. Zijn cursusgenoten complimenteerden 
hem met zijn positieve houding. Ze vonden het knap dat hij zich zo kwetsbaar op durfde te 
stellen en prezen de wijze waarop hij om was gegaan met hun feedback van de vorige keer. 
Daniël liet alle lof gelaten over zich heenkomen. 
‘Daniël!’ 
Het was de dreunende basstem van Woody. Met een rood hoofd keek Daniël rond. Hij zag 
een aantal mensen gniffelen. 
‘Tien euro voor je gedachten. Aan je gezichtsuitdrukking te zien was het vast geen 
nachtmerrie.’  
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Dat had Woody goed gezien. Daniël fantaseerde over zijn cursusgenote Anna. Waarom had 
hij de eerste keer niet gezien dat ze een knappe en sympathieke vrouw was? In de 
ochtendpauze hadden ze een geanimeerd gehad en hij moest zich al heel erg vergissen als ze 
hem niet aantrekkelijk vond. De condooms die hij de vorige keer voor niets in een zijvakje 
van zijn tas had gestopt konden nu wel eens van pas komen. Daniël verontschuldigde zich 
voor het verslappen van zijn aandacht en beloofde plechtig dat geen woord hem meer zou 
ontgaan. Lachende gezichten. Daniël was blij dat hij de andere cursisten vandaag ook die kant 
van hemzelf had kunnen laten zien. Met een grapje was hij altijd in staat om spanning te 
doorbreken. 
 
Om negen uur ’s avonds ging de groep van Daniël aan tafel voor het diner. Omdat de 
gedachte aan een amoureuze escapade met Anna in de loop van de dag steeds concretere 
vormen had aangenomen, zag Daniël zich genoodzaakt om met overgave mee te doen aan het 
gezellige gekeuvel. Pas rond middernacht begon de bar langzaam leeg te lopen.  
‘Laatste ronde.’ 
De barman ontlokte een luid boegeroep. Om half een was het afgelopen en werd iedereen 
verzocht het café te verlaten. Daniël liep samen met Anna door de lange gang naar de 
slaapkamers. 
‘Welterusten,’ zei ze opgewekt bij de deur van haar kamer. Daniël wilde vragen of ze nog iets 
met hem wilde drinken op zijn kamer, maar de woorden bleven ergens steken. 
‘Ook welterusten,’ zei hij toen ze de deur al achter zich in het slot had getrokken. 
 
De volgende morgen voelde hij meteen dat de mislukte versierpoging zijn moraal niet had 
gebroken. Strijdlustig liep hij naar de ontbijtzaal. Hij had zowaar zin in de cursusdag. Nog 
meer dan gisteren zou hij zichzelf laten zien. Dat zou niet beperkt blijven tot een kritische 
zelfreflectie. Hij zou zijn inzicht in mensen ook gebruiken om anderen scherpe feedback te 
geven. Woody zou trots hem zijn aan het eind van de dag. 
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22 december 2015, Crying wolf from the depth of your sheep's heart 
 
‘Je bent er de volgende keer toch wel bij Daniël?’ 
Woody, de cursusleider gaf Daniël een hand en keek hem indringend aan. Daniël sloeg zijn 
ogen neer. Hij wilde niet dat Woody getuige was van zijn strijd met de emoties. Natuurlijk 
was hij verdrietig na de rampzalig verlopen laatste dag van de cursus. Maar hij was ook 
kwaad, heel erg kwaad. Niet alleen op zijn medecursisten, die al hun persoonlijke frustraties 
op hem hadden geprojecteerd, maar ook op Woody, die dat had laten gebeuren. Hij had in 
moeten zien dat Daniël vogelvrij was verklaard.  
Waarom hadden zijn medecursisten hem de laatste middag als gemeenschappelijk 
projectiescherm van hun eigen problemen gebruikt? Waarom was de stemming zo 
omgeslagen na de eerste dag? Toen had hij exact gedaan wat iedereen van hem verwachtte. 
Hij had zichzelf kwetsbaar opgesteld, had een uitputtende lijst persoonlijke ontwikkelpunten 
overlegd en had alle feedback van medecursisten dankbaar in ontvangst genomen. Hoewel hij 
zelf niet het gevoel had er beter van te zijn geworden, dachten zijn collega-cursisten daar 
anders over en bedolven hem aan het eind van de dag onder loftuitingen. 
Waarom was het dan toch fout gegaan in het vervolg? Misschien was hij overmoedig 
geworden. Hij had zijn voornemen om zich niet alleen tot zelfkritiek te beperken 
daadwerkelijk uitgevoerd. Daarbij was hij waarschijnlijk buiten het acceptabele evenwicht 
tussen zelfkritiek en kritiek op anderen terechtgekomen. Aan de hoeveelheid feedback kon het 
niet liggen, maar misschien wel aan de scherpte ervan. Bij een aantal cursusgenoten had hij de 
vinger op de zere plek gelegd. Zijn analyses klopten gewoon, daar was hij van overtuigd. 
Door de groep werd echter niet geaccepteerd dat hij een paar zenuwen blootlegde. Waarom? 
Dat was een interessante vraag. Maar moest hij die vraag nu weer zelf gaan beantwoorden? 
Daar voelde hij niets voor. Daniël liet de hand van Woody los. 
‘Dat weet ik nog niet. Vijf van de zes cursusdagen zijn op een drama uitgelopen. Je moet het 
toch met me eens zijn dat mijn positie in de groep zodanig is dat ik alleen iets mag zeggen als 
het over mezelf gaat. Zo gauw ik iets over iemand anders zeg, wordt dat niet geaccepteerd en 
krijg ik het meteen terug als projectie op mezelf.’ 
Daniël wachtte even op en reactie van Woody, maar die toonde geen enkele reactie.  
‘Dat is de realiteit en ik wil graag begrijpen hoe die realiteit is ontstaan. Ligt de oorzaak in 
iets structureels in mij, of is de huidige situatie ontstaan door een toevallige samenloop van 
omstandigheden? Als het laatste het geval is, heeft het voor mij geen zin om er de volgende 
keer bij te zijn. Sterker nog, dan doe ik mijn medecursisten tekort. Mijn aanwezigheid vormt 
voor hen meer een belemmering dan een aanmoediging om kritisch naar zichzelf te kijken. 
Maar goed, misschien is dat wel helemaal niet jullie bedoeling. Het is voor jullie natuurlijk 
beter als cursisten net genoeg worden geconfronteerd met hun zwakheden dat het wel vragen 
en ontwikkelingsbehoeften oproept, maar hun basisgevoel van veiligheid niet aantast. Dan 
zijn ze eerder geneigd om nog eens terug te komen voor vervolgcursussen.’ 
Woody bleef Daniël onverstoorbaar aankijken. Daniël meende zelfs een glimlachje rond zijn 
mond te bespeuren. Uiteraard, voor een psycholoog en cursusleider waren zulke 
ongecontroleerde uitbarstingen natuurlijk de krenten in de pap. Ongefilterde gevoelens op 
tafel krijgen, daar ging het allemaal om. Dat verschafte de cursusleider macht en overwicht. 
Daniël had eigenlijk willen vragen of hij Woody de komende weken mocht bellen om er een 
keer rustig over door te praten, maar hij bedacht zich. Die pret gunde hij Woody niet.  
‘Daniël, tot de volgende keer. Doe je het rustig aan met de kerst?’  
Woody draaide zich resoluut naar de volgende deelnemer die afscheid wilde nemen. Daniël 
liep weg zonder om te kijken. Zijn medecursisten konden hem gestolen worden. Hem zagen 
ze niet terug te volgende keer. Dat stond als een paal boven water. 
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Hij trilde van opwinding toen hij over de oprijlaan naar zijn auto liep. Wat nu? Na alles wat er 
was gebeurd, had Daniël geen zin om naar huis te gaan. Het idee om Maria onder ogen te 
komen, het vermoeide geklaag over haar werk en haar baas aan te moeten horen, bezorgde 
Daniël kippenvel. Eerst maar eens was eten. Het dorp Hoogduin was niet ver meer en had 
meerdere restaurants. 
 
In het eerste restaurant dat hij tegenkwam, een chique uitspanning in het bos, bestelde hij het 
duurste gerecht. Daarbij koos hij de duurste wijn van de kaart. Als afronding dronk hij een 
koffie met een goede cognac erbij. Na nog een tweede cognac was het negen uur. 
 
Hij dacht na over de situatie thuis en stelde zich voor dat er waarschijnlijk sprake was van een 
lichte paniek en een steeds groter wordende ergernis. Waarschijnlijk had Maria van zes tot 
acht, zoals gewoonlijk, uitgeput op de bank gelegen. Wachtend op zijn thuiskomst. Wachtend 
op zijn initiatief om te gaan koken of een pizza te bestellen. Maria zou zijn late komst wijten 
aan files en zich tegen haar zin verplicht gaan voelen om iets aan het eten te gaan doen. De 
gedachte deed Daniël onwillekeurig grijnzen. Het zou haar leren. Hij had nu de troeven in 
handen. Alles waar hij zich de afgelopen jaren aan had geërgerd zou duidelijk worden. Het 
was tijd om schoon schip te maken. 
 
Om half tien verliet Daniël het restaurant. Hij had in snel tempo vier glazen cognac gedronken 
en was stevig aangeschoten. Nu met de auto naar huis rijden zou onverantwoord zijn. Een taxi 
bellen dan maar? Hij stelde zich de hoon en verwijten van Maria voor. Zij zou hem uitmaken 
voor onverantwoordelijk kind. Nee, dat wilde hij zich niet laten gebeuren. Hij wist dat in de 
auto een paar wandelschoenen lag. Hij had ze meegenomen om tijdens de cursus een 
wandeling te kunnen maken, maar die gelegenheid had zich niet voorgedaan. Het was een 
kilometer of dertig naar zijn huis, zes uur wandelen. Dat zou nog eens een daad van formaat 
zijn. Het was een perfect excuus om nog later thuis te komen. Hij verkneukelde zich over de 
ongerustheid die zich nu langzaam meester begon te maken van Maria. Ze ging vast met Jan 
en alleman bellen om te vragen of hij daar toevallig was. Ja, dat ging hij doen, naar huis 
wandelen. 
 
Hij keek op de kaart in de auto. De route was makkelijk, eerst een kilometer of tien langs de 
provinciale weg. Dan kwam hij in een gehucht waar hij naar rechts moest. Die smalle weg 
moest hij bijna vijftien kilometer volgen, net zolang tot hij bij een spoorwegovergang 
uitkwam. Vandaar moest hij het spoor vijf kilometer volgen in oostelijke richting, totdat hij 
aan de goede kant de rand van zijn woonplaats bereikte.  
 
Het was een heldere avond en Daniël genoot van de winterkou. Opgewekt dacht hij aan zijn 
thuiskomst. Dat zou pas tegen de ochtend zijn. Misschien was Maria nog wakker als hij zijn 
sleutel in het slot stak. Eerst zou ze opgelucht zijn. Daarna kwaad, heel kwaad. Het zou 
Daniël niets kunnen schelen. Hij hoopte dat ze ging schelden. Dat ze hem ging slaan en 
krabben. Onbewogen zou hij het over zich laten komen. Ze zou haar gang mogen gaan. Dat 
was zijn boetedoening. Zij ging de straf voltrekken zonder dat ze wist waarvoor. Nooit zou 
Daniël haar vertellen wat er was gebeurd tijdens de cursus. 
 
Daniël keek op zijn horloge. Het was bijna middernacht. Wanneer kwam het gehucht waar hij 
rechtsaf moest? Volgens de planning had hij daar allang moeten zijn. Met een schok bedacht 
hij dat hij een tijdje terug een paar huizen was gepasseerd. Hij was de afslag toch niet 
gepasseerd? En in dat gehucht moest zijn wandeling feitelijk nog beginnen. Hij had dorst. 
Wat restte van de vier glazen Cognac was een vreselijke nasmaak. Nu al schuurde zijn tong 
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tegen zijn gehemelte. Hoe zou hij aan water kunnen komen? Stom dat hij niet een flesje water 
had meegenomen. Dat deed hij normaal altijd als hij ging wandelen. Gelukkig, daar voorbij de 
flauwe bocht zag hij meerdere straatlantaarns branden. Dat duidde op bewoning. 
 
Helaas sliep het gehucht en omdat hij niet aan durfde te bellen kon Daniël zijn dorst niet 
lessen. Even was hij in de verleiding om met zijn mobiel een taxi te bellen. Een sprankje 
wilskracht weerhield hem daarvan. Nu liep hij over een eindeloze, verlaten weg. Slechts hier 
en daar stond een boerderij en begon een hond te blaffen. De dorst die in het gehucht even 
weg was, kwam nu verhevigde mate terug. Ook voelde hij dat de copieuze maaltijd bijna 
verteerd was. Het zou niet lang meer duren voordat een hongergevoel toe zou slaan. 
Bovendien begonnen zijn voeten zeer te doen. Het liefst was hij even gaan zitten in de berm. 
Dat zou hem echter niet helpen. Hij keek naar de lucht en zag dat er wolken aankwamen. Het 
KNMI had aangekondigd dat er een front op komst was dat mogelijk voor een witte kerst zou 
kunnen zorgen. 
 
De maan was verdwenen achter dikke wolken. Het was nu zo donker dat Daniël de overgang 
tussen weg en berm nauwelijks nog kon zien. Hij ging midden op de weg lopen en gebruikte 
de vage contouren van de bomen langs de weg als richtsnoer. Zijn linkervoet deed nu echt 
zeer. Zowel op de hak als de bal van zijn voet vormden zich grote blaren. Hij zou er veel voor 
overhebben als er plotseling iemand langs de weg zou staan met water, of nog liever, ijskoude 
cola. Steeds moest hij denken aan de Croagh Patrick, een heilige berg bij Westport in het 
westen van Ierland, die hij ooit had beklommen. Elk jaar gingen gelovigen naar de top op 
blote voeten. Sommige stukken van de beklimming bestonden uit steenslag. Zelfs op zijn 
bergschoenen had Daniël moeite gehad die stukken te passeren. Hij was een keer 
weggegleden en had zijn scheenbeen opengehaald aan de scherpe rand van een rotsscherf. In 
een pub in Westport had hij de foto’s van de pelgrims bestudeerd. Iedereen raakte tot 
bloedens toe gewond aan de voeten en menigeen moest zijn tocht op zijn knieën vervolgen. 
Zo erg was Daniël er nog niet aan toe, hield hij zichzelf voor. Er was geen reden om 
medelijden met zichzelf te hebben. 
 
De smalle verharde weg ging over in een zandweg. Was dat ook aangegeven op de kaart? Het 
lukte Daniël niet de kaart voor de geest te halen. Stel dat hij helemaal fout zat? Waar kwam 
hij dan uit? Echt verdwalen was in dit dichtbevolkte land natuurlijk onmogelijk. Toch was er 
wel een verschil tussen dertig of vijftig kilometer wandelen. Hij liep nu door een bos en het 
weinige licht dat hem tot dan toe had begeleid, was nu helemaal verdwenen. Er zat niet anders 
op dan zijn handen vooruit te steken om een pijnlijke ontmoeting met een boom te 
voorkomen. Hoewel zijn dorst ondraaglijk was en hij zich slap voelde van de honger, gloorde 
er ergens, diep verscholen, een gevoel van kracht. Hij liep nu al bijna vijf uur en was ver over 
de helft. Dat hij thuis zou komen was geen vraag meer. De pijn in zijn linkervoet was 
gestabiliseerd en zolang zijn rechtervoet het bleef doen, kon hij zijn linkervoet enigszins 
ontzien. Hij had geen spijt meer dat hij was gaan lopen. Dit was zijn pelgrimstocht. Na deze 
nacht zou alles anders worden. Hij zou de controle over zijn eigen leven terugkrijgen.  
 
Hoewel hij geen hand voor ogen meer zag, tekende de situatie waarin hij zich momenteel 
bevond steeds scherper af. Wat had hij eraan om de komende tijd ruzie te gaan maken met 
Maria? De kans dat het weer net zo zou worden als vroeger, was minimaal. Hun huidige leven 
zag er anders uit dan toen ze elkaar leerden kennen. Hij moest onder ogen zien dat ze totaal 
uiteenlopende visies hadden op de invulling van hun leven. Daniël had iemand nodig die hem 
losrukte uit zijn werk en zijn werk relativeerde, niet door samen voor de televisie te hangen, 
maar door samen leuke en actieve dingen te doen. Maria werkte ook hard en was druk bezig 



58 
 

carrière te maken, maar bewaarde vanuit zichzelf voldoende afstand tot haar werk. Zij was 
gewoon moe als ze thuiskwam en wilde ’s avonds alleen maar rust. Het liefst had ze iemand 
die voor haar kookte, de afwas deed, het huis schrobde, de boodschappen deed en in het 
weekend gezellig met haar op visite ging bij mensen uit haar grote schaar vrienden en 
vriendinnen. Met name dat laatste was het grootste ongenoegen van Daniël. Het stilzitten en 
urenlang praten op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag maakten hem gek. Het 
weekend kostte hem over het algemeen nog meer energie dan een werkweek. 
 
Nee, het moest nu maar eens afgelopen zijn. Hij nam zich voor om langzaam toe te werken 
naar een breuk met Maria. Bij voorkeur zou zij de conclusie trekken om bij hem weg te gaan. 
Plotseling doemden uit het donker twee roodwitte spoorbomen op. Nu nog vijf kilometer 
langs de spoorlijn en dan was hij thuis. 
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23 december 2015, And I am left to pass these nights alone 
 
Vijf uur ’s ochtends. Tot op het bot verkleumd belde Daniël aan. Zijn huissleutels zaten 
waarschijnlijk in het zijvak van zijn weekendtas. Het leek hem echter beter om aan te bellen. 
Aangezien er geen licht brandde in huis, nam hij aan dat Maria sliep. En dat was niet de 
bedoeling. Zij moest weten dat hij thuis was, zij moest boos op hem worden en hem de huid 
vol schelden. De buren mochten het weten wat hem betreft. Hij wilde de toorn van zijn vrouw 
publiekelijk ontvangen. Iedereen mocht getuige zijn van zijn boetedoening. Hij hoopte dat 
Maria buiten zinnen zou zijn en hem zou slaan, knijpen, bijten, spugen en krabben. Nederig 
zou hij de vernedering ondergaan. Hij zou de pijn verbijten en zich niet verzetten. Zijn 
zwijgen zou haar nog bozer maken, net zolang totdat haar razernij over zou gaan in 
meelijwekkend gesnik. Zonder iets te zeggen zou hij naar bed gaan en in slaap vallen. Het zou 
hem geen moeite kosten. 
 
Er gebeurde niets, het huis bleef donker en stil. Hij belde nog een keer, nu langer. Het huis 
bleef zwijgen. Godverdomme, waar bleef ze, de trut? Hij keek op zijn horloge. Het zou toch 
niet zo zijn dat ze nog ergens in de kroeg zat? Nogmaals drukte hij de bel in en hield hem 
meedogenloos lang vast. De buren zouden er wakker van worden, maar dat kon hem niet 
schelen.  
 
Er gebeurde niets. Tot zijn schrik hoorde hij gestommel in het huis van de buren. Die dachten 
natuurlijk dat hij zijn sleutel was vergeten en waren uit bed gekomen om hem te redden met 
de reservesleutel die zij bewaarden in hun keukenla. Snel pakte Daniël zijn eigen sleutels uit 
zijn tas en glipte naar binnen, net voordat de deur van de buren openging. 
De jas van Maria hing niet aan de kapstok. Zou ze dan toch in de kroeg zitten? Juist nu, 
terwijl ze dat normaal nooit deed. En met wie in godsnaam? Al haar vriendinnen woonden 
hier ver vandaan. Of lag ze wel in bed en had ze expres haar jas boven neergelegd? Daniël 
zou moeten gaan kijken om het te onderzoeken, maar had daar geen zin in. Stel dat zij daar op 
hem lag te wachten, klaarwakker, met een tevreden glimlach op haar vermoeide gezicht. Dan 
waren al zijn inspanningen voor niets geweest.  
 
Eerst maar eens wat drinken. Tot zijn teleurstelling was de koelkast praktisch leeg. Normaal 
gesproken deed Daniël donderdagavond altijd boodschappen voor vrijdag en het weekend. 
Maria had daar klaarblijkelijk niet aan gedacht. Of had er simpelweg geen zin in gehad. 
Eigenlijk zou hij meteen weg moeten gaan. Wat deed hij hier nog? Als Maria niet voor één 
keer aan hem kon denken, wat had het dan nog voor zin om samen te blijven? Boos schopte 
hij tegen een stoel die met veel lawaai over de tegelvloer rolde. Als Maria toch thuis was 
moest ze daar wel op reageren dacht Daniël en schopte de tweede stoel nog iets harder door 
de keuken. Hij bezeerde zijn teen, maar zijn boosheid maakte hem daarvoor ongevoelig.  
 
Nog steeds weigerde Daniël de gang naar de slaapkamer te maken. De gedachte dat Maria 
daar rustig lag te slapen of lachend op hem wachtte, was onverteerbaar. In een teug leegde hij 
een glas water en liep naar de woonkamer. Kijken wie er het langst kon wachten. Hij had nog 
drie kranten te gaan en met een whisky en muziek zou hij desnoods tot de ochtend kunnen 
blijven zitten. Hij liet zijn blik over zijn dertig flessen tellende whiskyflessencollectie gaan en 
koos een Laphroig, een strijdbare whisky. Nu de kranten, waar lagen die? Niet op de normale 
plek, in de mand naast de bank. Ze zou ze vanochtend toch niet hebben meegegeven met het 
oud-papier? Als dat zo was zou hij haar vermoorden. Driftig liep Daniël weer naar de keuken, 
daar liet Maria de krant vaak liggen. Maar deze keer niet. Kut, ze had ze dus toch 
weggegooid. 
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Nu kon hij zich niet langer beheersen. Boos beende hij naar de woonkamer en hurkte voor het 
kastje waarin alle cd’s op vernuftige wijze waren opgestapeld. Het zou Mother Juno van de 
Gun Club worden. Dat was één van zijn cd’s die Maria absoluut niet kon verdragen. Hij 
draaide aan de carrousel om de cd’s van E tot en met H naar voren te halen. Omdat hij precies 
wist dat hij op driekwart van de stapel moest zoeken, zag hij niet meteen dat er iets vreemds 
aan de hand was. Pas toen hij de onderste Gun Club-cd uit het rekje haalde zag hij dat de twee 
cd’s eronder ontbraken. Tussen zijn vijf cd’s van de Gun Club en de dertig van Peter Hammill 
lagen twee cd’s van de Gypsy Kings. Een typische Maria-aankoop, niet op basis van smaak 
maar vanwege de hype. Aangezien Daniël zich niet kon herinneren dat ze er de afgelopen 
jaren ooit naar had geluisterd, was het vreemd dat beide cd’s weg waren. Hij keek voor de 
zekerheid op de cd-speler, maar ook daar lagen ze niet. Toen zag hij dat er meer cd’s 
ontbraken. Ook de Eagles, Enya en Flairck waren verdwenen. Wat had dat te betekenen? 
 
Eigenlijk wist Daniël het meteen, maar het menselijke beschermingsmechanisme verhinderde 
hem het zo snel onder ogen te zien. Verward stond hij op en keek de kamer rond. Nu zag hij 
dat ook andere spullen waren verdwenen. Op de plek waar hun enige kunstwerk van waarde 
hing, een Hollands landschap van Filarski, restte een witte vlek met een vies randje eromheen. 
De lelijke Chinese beeldjes op het televisiemeubel stonden er niet meer. Met kloppend hart 
opende hij de boekenkast. Dat was tenslotte het territorium van Maria. Meer dan de helft van 
de boeken was verdwenen. Langzaam drong het besef door dat Maria hem had verlaten en 
geen plannen had om op korte termijn terug te komen. 
 
Daniël voelde zijn benen slap worden en wankelde naar zijn enige privédomein in de woning, 
de zachte en comfortabele Giorgettistoel. Willoos viel hij achterover. Op de brede armleuning 
lag een brief. Hij herkende het hoekige handschrift van Maria. Waarschijnlijk heb je in de 
gaten dat ik weg ben. Zo nee, kijk maar even rond. Als je nog twijfelt, open de boekenkast of 
neem de moeite om naar boven te lopen en een blik te werpen in mijn klerenkast. Misschien 
heb je ook een idee wat de reden is. Zo nee, kijk maar in het zijvakje van de tas die je mee 
hebt genomen naar je cursus. Ik hoefde deze keer niet te wachten om ze na te tellen. Dat heb 
ik de vorige keer al gedaan. Alleen de wetenschap dat je ze weer hebt meegenomen, was voor 
mij genoeg. 
Daniël kon niet verder lezen. Zijn maag trok samen en zijn hoofd leek te exploderen. 
Koortsachtig dacht hij na. Dat ze deze keer in zijn tas had gesnuffeld en had gezien dat er een 
paar losse condooms in zaten, viel niet uit te sluiten. Sterker nog, hij had al aan de 
mogelijkheid gedacht en als mogelijk excuus bedacht dat ze er nog inzaten sinds hun 
weekendje Parijs in mei.  
Je zal wel denken, dat is toch geen reden om weg te gaan. Laten we er over praten, dan kan ik 
uitleggen waarom ik dat gedaan heb. Zoals gewoonlijk zou je net zolang hebben gepraat tot je 
jezelf hebt overtuigd dat er niets aan de hand is. Daar is het helaas te laat voor. Eigenlijk heb 
ik al veel te lang gewacht met het nemen van deze beslissing. Laten we wel zijn. Zoveel was er 
niet meer tussen ons. Ik zit nu bij mijn zus. Het lijkt mij beter om elkaar de komende tijd niet 
te zien of te spreken. Daarom zou ik je willen vragen niet naar mijn zus te bellen. Ik heb haar 
voor de zekerheid gevraagd je te zeggen dat ik je niet wil spreken. Laten we beiden de tijd 
nemen om te wennen aan de nieuwe situatie en dan in alle rust afspraken maken over het 
huis, de inboedel en dergelijke. Veel sterkte de komende tijd, Maria. 
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Zijn hoofd duizelde en een grote vermoeidheid overviel hem. Hij sloot zijn ogen en viel 
meteen in slaap, zittend in zijn eigen stoel. Zijn hoofd hing schuin achterover, half op zijn 
schouder, half op de zachte rugleuning. 
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25 december 2015, All fealty to the Church, all power to the state! 
 
Godfried Otto Devrede werd wakker door een pijnlijk gebonk aan de linkerkant van zijn 
hoofd. Op zijn digitale wekkerradio zag hij dat het nog maar vijf uur was. Het zou een zware 
kater worden, op de eerste dag van het nieuwe jaar. Hij wist wat de oorzaak was. Niet de 
flessen wijn, maar die verdomde Cognac van Michael Mans. Op de tast strompelde hij naar de 
badkamer om een paracetamol te nemen. 
 
Het jaar van de directie van GLAD Inc. liep niet van 1 januari tot 31 december, maar van 25 
december tot 24 december. Krankzinnig eigenlijk. Elk jaar vroeg Godfried Otto Devrede zich 
af of hij dat niet moest veranderen. De aanleiding voor deze datum was tenslotte de grootste 
fout die hij in zijn eeuwigdurende heerschappij had gemaakt. Het verwekken van een 
menselijke zoon was een vergissing geweest. Elke jaarwisseling werd hij daar weer aan 
herinnerd. 
Deze keer hadden ze bij tijdens de jaarafsluiting stilgestaan bij de gebeurtenissen van 
tweeduizendvijftien jaar geleden. Logisch, omdat de huidige crisis rechtstreeks was terug te 
voeren naar zijn plan om af te dalen naar de aarde, Maria te verleiden en haar zwanger te 
maken. 
Godfried Otto Devrede herinnerde zich hoe opgetogen zijn collega’s waren toen hij na 
maanden afwezigheid terugkwam op kantoor en hen meedeelde dat hij seksuele omgang had 
gehad met een mensenvrouw. Ze heette Maria en was heel lief tegen hem geweest. Haar man 
was altijd op reis voor zijn werk en zij was blij met een beetje afleiding. Na een week had ze 
hem voor eerst gezoend, maar omdat ze haar man elk moment terugverwachtte durfde ze niet 
verder te gaan.  
Twee weken later ging haar man weer weg, nu voor een langdurige klus in het buitenland. Ze 
bedreven twee weken lang elke dag de liefde, soms wel drie keer achter elkaar. Maria 
informeerde nieuwsgierig naar zijn liefdesleven. Toen hij antwoordde dat hij nog maagd was 
en nog nooit met een vrouw naar bed was geweest, weigerde ze dat te geloven. Haar 
vriendinnen wisselden regelmatig ervaringen uit over de prestaties van hun mannen en 
daardoor wist ze dat Jozef het niet slecht deed in vergelijking met andere mannen. Toch won 
Godfried Otto Devrede het op alle fronten van haar wettige echtgenoot. 
De collega’s van Godfried Otto Devrede waren natuurlijk niet geïnteresseerd in zijn prestaties 
in bed. Ze wisten allang dat Seks® een goed product was. Was het gelukt om een conceptie te 
bewerkstelligen? Dat was de cruciale vraag. Godfried Otto Devrede kon hen geruststellen. 
Toen haar man na maanden weer thuiskwam en het voor Godfried Otto Devrede tijd was om 
te verdwijnen, waren de tekenen onmiskenbaar. Jozef was erg blij toen hij de bollende buik 
van zijn vrouw zag en hij twijfelde er niet aan dat het was gebeurd in de laatste week voor zijn 
vertrek naar het buitenland. Maria had Godfried Otto Devrede voor zijn afscheid 
toevertrouwd dat zij zeker wist dat het van hem was, maar dat zij er de voorkeur aan gaf het 
kind met Jozef op te voeden. Die had tenminste een goede baan en dat leek haar een betere 
basis voor het kind.  
De voltallige directie van GLAD Inc. reageerde euforisch. Met de geslaagde conceptie was de 
eerste stap gezet naar realisatie van hun Masterplan. De andere directieleden, Michael Mans, 
Gabriël Post en Raffa Dominicus, hadden niet verwacht dat het Godfried Otto Devrede zo 
snel zou lukken om een vrouw te verleiden en haar zwanger te maken. Nu was het wachten op 
de geboorte van het kind en daarna kon het werk echt beginnen. Met behulp van het kind van 
Godfried Otto Devrede zouden ze de soort mens weer onder controle kunnen krijgen. De 
bijzondere gaven die het kind van zijn vader had meegekregen, zouden hem helpen om uit te 
groeien tot een almachtige koning. Hij zou de machtigste mens worden die ooit geleefd had. 
Eenmaal in bezit van de macht, zou het kind van Godfried Otto Devrede de wereldorde 
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herstellen. Hij zou een einde maken aan de overheersing van de soort mens en het evenwicht 
op de aarde herstellen. Alle organismen zouden door zijn toedoen weer in harmonie naast 
elkaar leven en geen enkele soort zou meer bang hoeven zijn om in de tijdspanne van enkele 
generaties te worden uitgeroeid door de soort mens. 
 
Over het plan om Godfried Otto Devrede op aarde een kind te laten verwekken, had de 
directie van GLAD Inc. eeuwen vergaderd. Het belangrijkste discussiepunt was de vraag of de 
soort mens inderdaad zo overheersend was. En zo ja, welke bedreiging  daar dan van uitging? 
 
Het ontstaan van de mens, enkele miljoenen jaren geleden, had de directie van GLAD Inc. 
volkomen verrast. Tijdens hun duizendjaarlijkse audits hadden ze wel geconstateerd dat er 
ergens in Oost-Afrika Chimpansee-achtige apen rondliepen die bepaalde vaardigheden 
verwierven die ongekend waren in de geschiedenis van de aarde. Vooral het gooien met 
voorwerpen maakte grote indruk. De directie zag dat het gooien met stenen en scherpe 
stokken de mens niet alleen een beslissend voordeel gaf ten opzichte van de andere dieren, het 
leidde ook tot een explosieve groei van de hersenen. Het duurde niet lang of de mens kende 
geen angst meer voor welk ander dier dan ook. Ook veel sterkere en snellere dieren werden 
door de mens verslagen door slimme trucjes. 
 
De snelle opkomst en ontwikkeling van de mens riep herinneringen op aan die van de 
dinosauriërs. Die beesten gedijden zo goed op de aarde dat ze steeds groter werden. 
Langzamerhand verdwenen hun natuurlijke vijanden. Duizenden soorten stierven uit door 
toedoen van de dinosauriërs en het zag er naar uit dat nog eens tienduizenden soorten zouden 
volgen. De directie van GLAD Inc. begon zich zorgen te maken. Welk gevolg zou het 
monopolie van de dinosauriërs hebben voor het bedrijf? Productdiversiteit had toch altijd ten 
grondslag gelegen aan hun bedrijfsfilosofie. Vijfenzestig miljoen jaar geleden vonden ze dat 
het genoeg was geweest. Godfried Otto Devrede nam na vele millennia van overleg de 
beslissing dat er ingegrepen zou worden. Een komeet trof de aarde, waardoor de aarde ver uit 
zijn vaste baan om de zon werd gedrukt. De gemiddelde temperatuur op de aarde zakte op 
slag dertig graden. Het merendeel van de levende wezens was niet bestand tegen de 
plotselinge koude. Pas na tien jaar was de aarde teruggekeerd in de oorspronkelijke baan en  
kon weer opwarmen. Dat was het echter te laat voor de meeste dieren, zeker voor de 
dinosauriërs. 
 
Godfried had hun rigoureuze maatregel natuurlijk uitgebreid laten evalueren. In eerste 
instantie was het effect desastreus. Niet alleen de dinosauriërs, maar ook tachtig procent van 
de rest van de organismen had het loodje gelegd. In no-time keerde dat echter ten goede en 
twintig miljoen jaar later was de soortenrijkdom veel groter dan hij ooit geweest was.  
 
Hoe verhield de toenmalige overheersing van de dinosauriërs zich tot die van de mens? 
Legitimeerde de overmacht van de mens een vergelijkbare maatregel? Daar kwam Godfried 
Otto Devrede niet goed uit. Een bijkomend probleem was dat de Godfried Otto Devrede 
behoorlijk gehecht was geraakt aan de uitvindingen van de mens. Wat dat betreft waren de 
dinosauriërs niet te vergelijken met de mens. Als Godfried dacht aan een leven zonder bad, 
wijn of televisie, sloeg de schrik hem om het hart. Wat zou zijn leven dan nog waard zijn? En 
hij wist dat zijn collega’s er net zo over dachten. Ook zij waren eraan gewend geraakt om ’s 
avonds een borrel te drinken en in een warm stoombad na te genieten van de werkdag. Ook de 
kwaliteit van het eten was er sinds de opkomst van de mens sterk op vooruit gegaan. Godfried 
Otto Devrede gruwelde bij het idee weer ongekookte bonen of rauw vlees moest eten. 
Bovendien zou zijn maag daar niet meer tegen kunnen. Nee, hoe langer hij erover nadacht, 
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hoe meer hij ervan overtuigd raakte dat het geen optie was om de mens te laten uitsterven. 
Daarmee zou hij zichzelf en zijn collega’s diep in de vingers snijden. 
 
Daarom was het idee om zich tweeduizend jaar geleden onder de mensen te begeven en een 
kind te verwekken op zich goed. Via een Mensenzoon kon Godfried Otto Devrede orde op 
zaken stellen. De opdracht van het kind was om de mensen een lesje te leren, maar wel met 
behoud van het goede dat de soort mens had voortgebracht. 
 
Vijf maanden na zijn terugkeer van de aarde was het zover. Jezus Christus, zijn zoon, was 
geboren. Hoewel Godfried het kind dolgraag wilde zien, durfde hij niet. Hij was bang dat een 
ontmoeting met Maria en het kind teveel zou zijn voor hem en dat zijn komst de stabiliteit in 
het jonge gezin zou verstoren. Hij zond daarom zijn drie collega’s Michael Mans, Gabriël 
Post en Raffa Dominicus langs, vermomd als koningen. Om moeilijke vragen voor te zijn, 
namen ze een overdaad aan waardevolle geschenken mee. Jozef kon alle goud, mirre en 
wierook verpatsen en een jaar of tien ouderschapsverlof nemen.  
 
Drieëndertig jaar later moesten Godfried en zijn drie collega’s constateren dat hun plan 
jammerlijk was mislukt. Het was allemaal heel anders gelopen dan ze zich hadden 
voorgesteld. Waar ze niet op hadden gerekend was dat Jezus niet alleen de zoon was van 
Godfried Otto Devrede, maar ook mens. En dat laatste uitte zich vooral in hebben van een 
eigen wil. Wel onderschreef Jezus de belangrijkste doelstellingen van GLAD Inc., gelijkheid, 
rechtvaardigheid en eerbied voor het leven. Hij verschilde echter ernstig van mening met zijn 
vader over de wijze waarop hij die doelen wilde realiseren.  
Godfried had zijn zoon enorme gaven meegeven. Die moesten hem in staat stellen om 
koningen en keizers achter zijn missie te scharen. Jezus richtte zich echter niet op bestuurders 
en beleidsmakers, maar op zieken, kreupelen, hoeren en tollenaars. De onderste laag van de 
bevolking dus. Als assistenten nam hij geen afgestudeerden aan, maar arme vissers. Toen 
Godfried hem een keer vermanend aansprak op zijn aanpak, antwoordde Jezus dat hij de 
verandering bottom-up wilde vormgeven en niet top-down zoals zijn vader al zijn hele leven 
deed. 
Zuchtend keek de directie van GLAD Inc. lijdzaam toe hoe Jezus Christus de ene na de 
andere politiek-bestuurlijke blunder maakte. Hij maakte ruzie met machtige personen die hij 
te vriend zou moeten houden en steunde de zwakken en behoeftigen op wie het volk 
neerkeek. Het lot van Jezus tekende zich steeds duidelijker af en dat plaatste Godfried voor 
een duivels dilemma. Moest hij ingrijpen om zijn zoon te redden of niet? Zijn collega’s waren 
er snel uit. Zij hadden geen vertrouwen meer in Jezus Christus. Ze vonden hem een 
eigenwijze hippie die zich nooit en te nimmer zou laten aansturen. Wat hen betreft lieten ze 
Jezus aan zijn lot over. Uiteindelijk kon Godfried Otto Devrede niets anders dan zich 
neerleggen bij de mening van zijn collega’s. Op een dag zocht hij zijn zoon, die weer eens in 
zijn eentje door de woestijn dwaalde, op en vertelde hem dat hij niet langer kon rekenen op 
steun van de directie van het bedrijf. Het speet hem verschrikkelijk maar hij kon niet anders. 
Het bedrijfsleven was meedogenloos, verklaarde hij.  
 
De ondergang van Jezus Christus voltrok zich sneller dan Godfried Otto Devrede had 
verwacht. Het terugtrekken van de steun vanuit GLAD Inc. leidde niet tot een gematigder 
opstelling van zijn zoon. Het zette hem slechts aan tot nog extremere uitlatingen en een nog 
meer provocerende opstelling. Tot verbazing van de directie van GLAD Inc. steeg zijn 
populariteit onder het volk razendsnel. Tegelijkertijd nam ook de afkeer van de gevestigde 
orde jegens Jezus Christus toe. Het was daarom onvermijdelijk dat de bestuurders van het 
land en de kerk zich beraadden op stappen om de invloed van Jezus Christus in te tomen. Met 
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behulp van chantage en steekpenningen braken ze trouwe steun van Jezus’ assistenten. Ze 
namen Jezus onder valse voorwendselen gevangen en lieten het volk vervolgens, ingegeven 
door een sluwe publiciteitscampagne, oordelen dat Jezus gekruisigd moest worden.  
 
Met afschuw zag Godfried Otto Devrede toe hoe zijn zoon met het kruis door de straten van 
Jeruzalem zeulde en werd beschimpt door het volk waarvoor hij zich zo had ingezet. Toch 
vervulde het optreden van zijn zoon hem met trots. Hij toonde geen angst voor het lot dat hem 
te wachten stond. Alsof hij geen pijn voelde liet hij zich door Romeinse soldaten vastspijkeren 
op het kruis. Met opgeheven hoofd keek hij naar de menigte die hem zag lijden en wachtte tot 
hij zijn laatste adem uit zou blazen. Godfried Otto Devrede was voor de gelegenheid naar de 
aarde afgedaald en dwong zichzelf het sterven van zijn zoon gade te slaan. Toen Jezus 
Christus de woorden ‘Vader, vader waarom hebt u mij verlaten?’ sprak, brak zijn hart. Nog 
nooit in zijn leven had Godfried spijt gehad van een beslissing, nu wel. Voordat Jezus stierf 
sprak hij ‘Vader vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen,’ en ‘Het is volbracht.’  
 
Die laatste woorden brachten Godfried Otto Devrede in grote verwarring. Zijn zoon deed 
voorkomen alsof hij zijn doel had bereikt. Maar welk doel had hij dan gehad? Dat moest een 
geheel ander doel zijn geweest dan het doel dat hij zijn zoon bij zijn geboorte had 
meegegeven. Godfried Otto Devrede kwam er niet uit en dacht drie dagen na over de 
betekenis van de laatste woorden van zijn zoon. Hoezeer hij zijn hersenen ook pijnigde, het 
hielp niet. Ten einde raad wist hij maar één oplossing, hij zou zijn zoon uit de dood doen 
herrijzen en hem vragen wat hij bedoeld had. Als Jezus bereid was om een andere identiteit 
aan te nemen, zou hij hem zelfs de mogelijkheid bieden in leven te blijven en elders een 
nieuw bestaan op de bouwen. 
Ook dit plan mislukte. Toen Jezus Christus zijn vader zag staan in de opening van de grot 
waar ze hem hadden begraven, was hij allerminst blij verrast. Hij toonde niets dan minachting 
voor hem. ‘Laat me erdoor, ik ga naar mijn vrienden. Zij verdienen het om mij nog een keer te 
zien, niet jij.’ Verbouwereerd liet Godfried Otto Devrede zijn zoon gaan. Toen het tot hem 
doordrong dat de breuk tussen hem en zijn zoon definitief was, nam hij zich voor de aarde 
voorgoed te verlaten. 
Bitter besloot hij om zich nooit meer te begeven onder de mensen. Een beslissing waarop hij 
paar decennia later overigens deels terugkwam. Toen moest hij onder ogen zien dat zijn 
affaire met Maria een irreversibele seksuele lust in hem had losgemaakt. Na Jezus volgden 
daarom nog een lange reeks nakomelingen. Godfried waakte er echter voor dat deze geen 
buitengewone kwaliteiten bezaten. Hij wilde geen tweede Jezus. 
Buiten de paar keer per jaar Seks® bleef de afstand tussen de CEO van GLAD Inc. en de soort 
mens onoverbrugbaar. Hij leidde zijn bedrijf zoals het altijd was geweest. Vanuit zijn 
luxueuze directievertrekken stuurde hij het bedrijf aan op hoofdlijnen. Nog meer dan 
voorheen legde hij de verantwoordelijkheid voor dagelijkse gang van zaken neer bij de 
werknemers. Als het nodig was, zouden zijn collega’s Michael, Gabriël en Raffa afdalen naar 
de aarde om enige tijd onder de mensen te zijn. 
 
Wat Godfried Otto Devrede niet had kunnen bevroeden, was dat Jezus Christus in de dagen 
na zijn opstanding uit de dood zijn meest waardevolle bijdrage aan het bedrijf zou leveren. De 
dagen na zijn opstanding vertelde hij iedereen die het horen wilde dat hij in de toekomst nog 
een keer uit de dood zou herrijzen. Die dag noemde hij de Dag des Oordeels. Hij zei dat zijn 
wederkomst gepaard zou gaan met verwoesting en rampspoed, het zou het Einde der Dagen 
zijn. Alleen degenen die geleefd hadden volgens de regels die hij altijd had gepredikt, zouden 
gespaard worden en het noodlot ontlopen. Hij droeg zijn assistenten op zijn boodschap te 
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verspreiden en iedereen deelgenoot te maken van zijn visie. Nadat zijn assistenten waren 
vertrokken, zocht hij zijn vriendin Maria Magdalena op. Zij is de laatste die hem heeft gezien. 
 
Omdat Godfried Otto Devrede door alle gebeurtenissen met zijn zoon was geveld door een 
burn-out, moest Michael Mans als plaatsvervangend directeur de honneurs waarnemen. Met 
grote aandacht volgde hij de laatste handelingen van Jezus Christus, de zoon van Godfried 
Otto Devrede. Vooral zijn uitspraken over de Dag des Oordeels en het Einde der Dagen, 
raakten Michael. De mensen leken erg onder de indruk te zijn van de woorden van Jezus 
Christus, die feitelijk niets meer of minder inhielden dan een bedreiging. Als jullie niet doen 
was ik zeg, loopt het niet goed met jullie af. Michael Mans zag meteen dat het een kans voor 
open doel was. Omdat Jezus weinig expliciet geweest in het duiden van de regels waaraan de 
mensen zich moesten houden, bood dat kansen voor een nadere precisering door de directie 
van GLAD Inc.. 
 
Michael Mans ging meteen aan het werk. Hij sloot zich op in zijn werkkamer en begon te 
schrijven. De regels van Jezus, waaraan de mensen geacht werden zich te houden, moesten op 
schrift komen. Dat zou de nieuwe leidraad vormen voor de mens. Al schrijvend vervolmaakte 
hij zijn plan. Niet hij moest de schrijver worden van het boek, maar de mensen moesten het 
zelf schrijven. Hij selecteerde vier personen die in nabijheid van Jezus hadden geleefd en 
schonk hen de woorden en de wil om hun wederwaardigheden op papier te zetten. De vier 
evangeliën zouden het hart vormen van een boek waarin de regels voor de mens werden  
vastgelegd. Ze zouden dienen als statuut voor het bedrijf GLAD Inc. Om er geen misverstand 
over te laten bestaan dat dit boek het belangrijkste boek van de wereld was, noemde het boek 
de Bijbel. 
 
Toen Godfried Otto Devrede een eeuw of vier na zijn mentale ineenstorting weer op 
therapeutische basis aan het werk ging, was het succes van de Bijbel compleet. Het boek was 
vertaald in het Latijn en werd steeds belangrijker in het dagelijks leven van de mensen. 
Godfried Otto Devrede moest wel even slikken dat de woorden van zijn zoon op die manier 
waren gebruikt, maar liet zich graag door zijn collega’s overtuigen dat alles toch nog goed 
was gekomen met hun plan. Jezus, de Mensenzoon van Godfried Otto Devrede, had tijdens 
zijn leven weliswaar niet echt aan de verwachtingen voldaan, na zijn dood had hij dat meer 
dan goed gemaakt. De producten Einde der Dagen® en Dag des Oordeels® waren goud waard. 
De mentale dreiging die ervan uitging werkte buitengewoon goed. Pas na de dood van Jezus 
Christus had de directie zich gerealiseerd wat het verschil was tussen de mens en alle andere 
soorten. De mens dacht na en overwon fysieke bedreigingen met zijn hoofd. Met de 
totstandkoming van de Bijbel had de directie van GLAD Inc. eindelijk een passend antwoord 
gevonden op de steeds sterker wordende positie van de mens. 
 
Langzaam begon de paracetamol te werken en zakte de hoofdpijn. Godfrieds jaarlijkse 
sombere kerstbespiegelingen maakten plaats voor de realiteit van de dag. Met grote aandacht 
had Godfried de afgelopen weken het televisieprogramma Gods zoon gevolgd en vastgesteld 
dat het verliep zoals hij het zich had voorgesteld. Samuel had gedaan wat hij hem had 
opgedragen en het programma bleek een grote mislukking te zijn. Voor Godfried was dat een 
bevestiging dat de mens nog niet zover was weggezakt als zijn collega’s dachten. De mens 
bezat nog steeds een stabiele goedaardige kern. 
Nu doemde er echter een ander probleem op. De kijkcijfers waren de afgelopen maand zo 
sterk gedaald dat het niet lang meer kon duren voordat JDM het van de televisie zou halen. 
Dat mocht niet gebeuren omdat Godfried nog niet klaar was met Gods zoon. De ultieme 
gebeurtenis moest namelijk nog plaatsvinden. Godfried nam het besluit de uitvoering van zijn 
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plan twee maanden naar voren te halen. Dat betekende dat het over twee dagen moest 
gebeuren. Op 27 december zou de hele wereld geschokt zijn door de ontwikkelingen op het 
eiland Tubello. 
 
Daarnaast zag Godfried tot zijn tevredenheid dat Daniël Mendel zijn ankers stuk voor stuk 
kwijtraakte. Hij vond het jammer voor Daniël dat het een pijnlijk proces was, maar zag geen 
alternatief. Voor verwezenlijking van zijn plan was het nodig dat Daniël in zekere mate 
gedesillusioneerd raakte in het leven en dat zijn vertrouwen in de medemens een deuk opliep. 
Dat zou hem uiteindelijk de kracht geven om samen met zijn vriend Samuel de missie van 
Godfried te vervullen. 
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27 december 2015, They got diseases still unknown to man, 
 
Daniël werd wakker van het geluid van de krant. Hij voelde zich uitgeslapen. De kerstdagen 
was hij thuisgebleven. Tegen zijn ouders had hij gezegd dat hij met Maria een paar dagen 
ging wandelen in de Eifel. Hoewel de signalen van Maria duidden op een definitieve breuk, 
had hij zich daar nog niet bij neergelegd. Hij had wel vaker gehoord van stellen die een 
maand uit elkaar gingen om een impasse te doorbreken. Misschien was dat ook wat zij nodig 
hadden. 
Goedgehumeurd trok hij zijn kleren aan en liep naar beneden. In de gang was het donker en 
op de tast raapte hij de krant van de grond. Hij gooide de krant op de eettafel zonder er een 
blik op te werpen en ging naar de keuken om zijn cornflakes te maken.  
‘Vier deelnemers Gods zoon overleden!!’  
Van schrik zette Daniël zijn bak cornflakes te hard en scheef op de tafel waardoor melk over 
de rand stroomde en een plas vormde op de tafel. Daniël zag het niet. Hij boog zich over de 
krant. Onder de verontrustende kop stond een foto waarop een lichaam kon worden herkend. 
Het was duidelijk dat de foto was genomen in het barakkencomplex op Tubello. 
Daniël voelde zich misselijk en licht in het hoofd worden. Zijn hart klopte in zijn keel. Hij 
haalde diep adem en begon te lezen.  
In de nacht van 26 op 27 december waren vier van de negentien deelnemers, twee mannen en 
twee vrouwen, in hun slaap overleden. De ontdekking van de vier lichamen in de ochtend was 
gefilmd door de vaste camera’s in het barakkencomplex en was wereldwijd te zien geweest 
via internet. Miljoenen mensen waren daarom getuige geweest van de paniek, ontzetting en 
verwarring onder de vijftien andere deelnemers. Twee mannelijke deelnemers waren, na een 
mislukte poging tot mond-op-mond beademing, door het lint gegaan en hadden twee 
levensloze lichamen in het wilde weg geslagen, van het bed getrokken, opgetild en weer laten 
vallen. Drie mensen waren flauw gevallen. Een vrouw had hysterisch het barakkencomplex 
verlaten en was buiten het zicht van de vaste camera’s geraakt. Twee vrouwen hadden zich tot 
één van de vaste camera’s gewend en de spelleiding opgeroepen zo snel mogelijk naar het 
eiland te komen met medische hulp. 
Daarna hadden de deelnemers zich verzameld op de steiger. Dat was het laatste wat er te zien 
was geweest. Iemand bij JDM had klaarblijkelijk besloten om de live-verbinding met de 
camera’s op het eiland te verbreken. Niemand wist daarom wat er daarna was gebeurd. 
 
Tot het ter perse gaan van de krant was JDM nog niet naar buiten getreden met nieuws. Meer 
concreet nieuws was er niet te melden, waardoor de rest van de berichtgeving speculatief was. 
Deskundigen hadden de beelden van de afgelopen nacht bestudeerd en op basis van lichte 
schokbewegingen in de slaap van de overleden deelnemers vast kunnen stellen dat het tijdstip 
van overlijden bij alle vier tussen twee en drie uur ’s nachts lag. Er waren mensen die de 
filmbeelden sterk hadden vergroot en meenden gaatjes in de huid van overleden deelnemers te 
zien, hetgeen zou duiden op een vergiftiging. Daarbij werd gerefereerd aan de verdwenen 
deelnemer Samuel Gosschalk, die na de diefstal van de koffer met geld niet meer was 
gesignaleerd. Had hij zich al die tijd verborgen gehouden op het eiland en met als doel om de 
rest van de deelnemers stuk voor stuk om het leven te brengen? Als het zo was, hoe had hij 
dat dan gedaan? De filmbeelden vormden een duidelijk bewijs dat hij die nacht het 
barakkencomplex niet had betreden. Een gerenommeerd toxicoloog betoogde dat het in 
theorie mogelijk was om iemand te doden met een minuscule hoeveelheid langzaam werkend 
gif. Dat gif kon bijvoorbeeld worden ingebracht door middel van een microscopisch kleine 
naald die van afstand in de nek of de hals van een persoon werd geschoten.  
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Ook werd er aandacht besteed aan de geschiedenis van het eiland. Er werden artikelen van de 
in 1997 overleden Zwitserse wetenschapper Günther Frei geciteerd (zie bijlage 1 voor 
krantenartikel over deze onderzoeker). Hij bleek jarenlang op het eiland te hebben gewoond 
om onderzoek te doen naar het mysterieuze overlijden van Franse soldaten die op het eiland 
gelegerd waren. Hoewel de Franse regering het oorzakelijk verband tussen het overlijden van 
de soldaten en hun verblijf op Tubello altijd had ontkend, was er geen andere reden denkbaar 
voor de vrijwillige terugtrekking van het eiland in 1840.  
 
Dat wierp ook een ander licht op de rol van JDM. Was het mediabedrijf op de hoogte van de 
dodelijke geschiedenis van het eiland? Hadden ze die informatie genegeerd of hadden ze niet 
de moeite genomen zich daarin te verdiepen? Er werd expliciet de vraag gesteld of JDM de 
dood van de vier deelnemers kon worden verweten.  
 
Daniël liet de krant liggen en zette de televisie aan. Met de bak cornflakes in de hand ging hij 
op de bank zitten. Op kanaal elf, waar Gods zoon werd uitgezonden, was niets te zien behalve 
een tekst: 
 

I.v.m. de onverwachte omstandigheden op het eiland Tubello heeft JDM de uitzending 
van alle programma’s opgeschort. Om tien uur zal JDM met nadere mededelingen 

komen. 
 

Op Nederland 1 was een ingelaste journaaluitzending aan de gang. De presentatrice zat te 
praten met een voor Daniël onbekende deskundige. 
‘Stel dat JDM aansprakelijk wordt gesteld voor de dood van de vier deelnemers. Wat voor 
gevolgen kan dat hebben voor JDM?’ 
De deskundige plukte zenuwachtig aan zijn geelgrijze baard. 
‘Tja, dat is een interessante kwestie. Juridisch zullen ze zich ten opzichte van de deelnemers 
volledig hebben ingedekt. Alle deelnemers doen mee op eigen risico, daar ben ik van 
overtuigd. Voor JDM is het belangrijker welke gevolgen deze tragische gebeurtenis heeft voor 
de publieke opinie. Er is een groot risico dat het publiek zich massaal afkeert van het bedrijf 
en dat kan de ondergang van het bedrijf betekenen. Heftige collectieve emoties zijn niet bij te 
sturen door een aangepaste programmering, nog meer sterren of nog meer voetbal. Als ik de 
baas was van JDM zou ik me de komende tijd uiterst bescheiden en inlevend opstellen.’ 
‘Dank u voor uw vroege komst naar de studio. We schakelen nu over naar de redactiekamer 
om te kijken of er ergens op de wereld al actuele beelden van het eiland te zien zijn.’ 
‘Er zijn op dit moment twee televisiezenders die een vliegtuig naar het eiland hebben gestuurd 
en het eiland vanuit de lucht filmen, een commerciële zender uit India en CNN. CNN pakt het 
groots aan, er is een vliegdekschip op weg naar het eiland. Op de beelden uit de lucht is te 
zien dat de boot van de spelleiding op ongeveer honderd meter uit de kust voor anker ligt. Er 
is geen enkel teken van leven, niet van de organisatie, niet van de deelnemers. We moeten er 
van uitgaan dat iedereen benedendeks in de boot zit. Waarschijnlijk wacht men op hulp. 
Waarbij zich de vraag voordoet, waarom is er nog geen hulp? Met een vliegtuig had men hier 
vanuit Sri Lanka of India allang kunnen zijn.’ 
De redactiekamer werd abrupt vervangen door de presentatrice. 
‘Wij schakelen nu rechtstreeks over naar de Franse televisie. De president gaat over enkele 
minuten een mededeling doen. Vanzelfsprekend zijn we niet in staat zijn woorden te 
ondertitelen. Na afloop van zijn toespraak zullen wij een vertaling geven.’ 
Daniël zette het geluid van de televisie wat harder. De president sprak langzaam en duidelijk. 
Het kostte Daniël geen moeite om het te volgen. Het eiland Tubello was volgens de president 
weliswaar eigendom van JDM, maar nog steeds Frans grondgebied. Dat betekende dat de 
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bewoners van het eiland de Franse nationaliteit hadden en dus onder het gezag en 
bescherming van de Franse staat vielen. De president deed een oproep aan alle landen van de 
wereld om het grondgebied en de bevolking van dit Franse eiland te respecteren. Geen enkel 
land had het recht om oordelen te vellen over de betrokkenheid van Franse burgers bij de 
dood van de deelnemers aan het spel Gods zoon. De Franse regering had deze ochtend 
besloten om het eiland Tubello tot oorlogsgebied te verklaren. Dat betekende dat toegang tot 
het gebied verboden was voor iedereen, behalve daartoe door Franse president geautoriseerde 
personen. 
De presentatrice nam uitgebreid de tijd om de woorden van de Franse president te vertalen, 
met veel eh’s zocht ze naar de juiste woorden en steeds herhaalde ze hele zinnen. Toen ze 
klaar was werd duidelijk dat zo had getreuzeld omdat er verbinding werd  gezocht met een 
volgende deskundige. 
‘Als het goed is heb ik contact met de heer Jonkers, professor internationaal recht. 
Goedemorgen professor Jonkers.’ 
‘Ook goedemorgen mevrouw Van Tilt.’ 
‘U heeft net gehoord wat de Franse president heeft gezegd?’ 
‘Ja, net als velen was ik vanochtend geschokt door de krantenkoppen. Na het lezen van de 
summiere nieuwsfeiten wendde ik mij tot de televisie voor meer informatie. Zodoende was ik 
getuige van de toespraak van de Franse president.’ 
‘Wat moeten we hiervan denken?’ 
‘Tja, dat is niet zo makkelijk te duiden. Een paar maanden geleden vroeg een student mijn 
mening over de rechtsverhoudingen op Tubello. Hij vertelde mij dat een televisiebedrijf het 
eiland had gekocht van de Franse overheden dat de winnaar van het spel eigenaar zou worden 
van het eiland. Zodoende had ik mij al eerder verdiept in het eiland Tubello.’ 
‘En? Kon de winnaar inderdaad eigenaar worden van het eiland?’ 
‘Tja, dat is niet zo eenvoudig te zeggen. Op de wereld zijn talloze eilandjes eigendom van 
particulieren. Ik heb mij wel eens laten vertellen dat ons koningshuis een eilandje bezit voor 
de kust van Ierland. Dat is juridisch gezien dus mogelijk. In dit geval doen zich echter twee 
vragen voor. Was het eiland in zijn geheel eigendom van de Franse staat? En wat is de positie 
van de bewoners die op het eiland schijnen te wonen?’ 
‘Valt daar iets over te zeggen?’ 
‘Nee, eigenlijk niet. Het is sowieso een unieke situatie en ik ben helaas niet op de hoogte van 
de exacte details.’ 
‘Dan terug naar de toespraak van de Franse president. Hoe moeten we die duiden?’ 
‘Dat is ook een interessante kwestie. Er wordt door de Franse regering meteen naar een heel 
zwaar middel gegrepen. De vraag is wat daarvoor de aanleiding is. Ik kan me persoonlijk niet 
voorstellen dat de Franse regering daadwerkelijk begaan is met het lot van de bewoners van 
het eiland. Er zit dus iets anders achter. Ik heb gehoord dat er in de Verenigde Staten 
expliciete verdenkingen zijn geuit jegens de oorspronkelijke bevolking en de verdwenen 
deelnemer. Twee conservatieve politici hebben in stoere bewoordingen te kennen gegeven dat 
het recht moest zegevieren en dat schuldigen gestraft moesten worden. Alle middelen moesten 
worden ingezet om de schuldigen te vinden, desnoods moest het eiland geheel worden 
ontbladerd en moesten de inboorlingen uit holen worden gerookt.’ 
‘Dat meent u niet!? Is dat gezegd?’ 
‘Jazeker, iets in die bewoordingen. U zult begrijpen dat zulke krachtige taal tegen het zere 
been is van Frankrijk. Die zullen het niet accepteren dat de Verenigde Staten de 
verantwoordelijkheid neemt voor iets dat op Frans grondgebied heeft plaatsgevonden. In dat 
licht moet ook de toespraak van de president worden gezien. Hij ziet dit als zijn zaak en wil 
daarbij geen bemoeienis van anderen. Wat daarnaast waarschijnlijk ook een rol speelt is de 
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publieke opinie. De wereld zal hoe dan ook schande spreken van dit spel. Door een krachtige 
en afkeurende opstelling zal Frankrijk elke verantwoordelijkheid voor het spel afwijzen.’ 
‘Dat is een duidelijk antwoord. Professor Jonkers, mag ik u bedanken dat u bereid was ons al 
zo vroeg te woord te staan? En dan schakelen we nu live over naar Colombo waar wij met 
behulp van een lokaal televisiestation een beeldverbinding met de ambassade in Sri Lanka tot 
stand hebben weten te brengen. Als het goed is zien wij nu de ambassadeur, de heer Van 
Kessel. Goedemiddag meneer Van Kessel, kunt u mij verstaan?’ 
‘U komt luid en duidelijk door.’ 
‘Hoe wordt er in Sri Lanka gereageerd op de dood van de vier mensen op het eiland Tubello? 
Is men op de hoogte van het spel Gods zoon?’ 
‘Nee, in zijn algemeenheid zeker niet. Bovendien zal bijna niemand het eiland Tubello 
kennen. Ik had er voor het televisieprogramma in ieder geval nog nooit van gehoord. Dat is op 
zich ook wel logisch. Het is Frans grondgebied en het ligt hier toch nog zo’n duizend 
kilometer van verwijderd.’ 
‘Heeft u contact gehad met JDM, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het 
televisieprogramma?’ 
‘Ja, er is mij gevraagd of wij de vijftien deelnemers op wilden en konden vangen. Daarop heb 
ik natuurlijk bevestigend geantwoord.’ 
‘Weet u wanneer u de mensen kunt verwachten?’ 
‘Er is mij gezegd dat ze aan het eind van de middag hier kunnen zijn.’ 
‘Heeft u op medisch gebied voorzorgen genomen?’ 
‘Er zal een arts aanwezig zijn.’ 
‘Ik doel meer op het risico voor besmetting. Men heeft geen idee waaraan de vier deelnemers 
zijn overleden. Het valt volgens deskundigen niet uit te sluiten dat het om een, mogelijk 
besmettelijke, ziekte gaat.’ 
‘Daar hebben wij nog niet over nagedacht. Wij zijn natuurlijk ook overvallen door de 
gebeurtenissen. Ik ga meteen het nodige in gang zetten om hier verantwoord mee om te gaan.’ 
‘Dan zal ik u niet verder van het werk houden meneer Van Kessel. Succes.’ 
De presentatrice keek vragend in de camera. 
‘Eh, ik begrijp dat er op dit moment geen nieuws is. Wij zullen, mede voor de mensen die net 
hebben ingeschakeld, een overzicht geven van de tragische gebeurtenissen op Tubello.’ 
 
Daniël zette de televisie uit en keek op de klok. Hij had nog een klein uur de tijd voordat het 
tien uur was en JDM een verklaring ging afleggen. Dat moest voldoende zijn om de afwas van 
vier dagen te doen en de keukenvloer grondig te boenen. 
Bezweet en met een kop koffie in de hand plofte Daniël een uur later weer op de bank en 
schakelde naar kanaal elf. Een halve minuut later verscheen het gebruinde hoofd van Arjan 
Vossebelt in beeld. Hij lachte wel, maar het leek niet helemaal vanzelf te gaan. Bovendien lag 
er iets onbestemds in de blik van de JDM-topman. Wellicht het gevolg van slaaptekort, dacht 
Daniël. 
‘Goedemorgen beste kijker. Ik zou hier een uitgebreid verhaal kunnen houden over onze 
filosofie achter het programma Gods zoon. Daar zal ik u op dit moment niet mee vermoeien. 
Nu zal ik mij slechts beperken tot de feiten. 
Ik kan bevestigen dat vier deelnemers aan het spel Gods zoon zijn overleden in de nacht van 
26 op 27 december. De doodsoorzaak is onbekend. Op dit moment arriveert een team van 
medisch experts op het eiland om daar onderzoek naar te doen. Op basis van onze eigen 
opnamen en verslagen van ooggetuigen, menen wij te mogen stellen dat er geen sprake is 
geweest van geweldpleging. 
Wij hebben besloten om het spel Gods zoon per direct te stoppen. De vijftien deelnemers die 
nog aanwezig waren in het barakkencomplex worden vanmiddag overgebracht naar de 
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Nederlandse ambassade in Colombo. De zestiende deelnemer, Samuel Gosschalk, is uit ons 
zicht verdwenen. Wij hebben geen idee of hij zich nog op het eiland bevindt of het eiland op 
voor ons onbekende wijze heeft verlaten.  
Ons medeleven gaat natuurlijk uit naar de vrienden en familie van de overleden deelnemers. 
Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de verdere 
procedure. Op dit moment ligt de zaak echter in handen van de medische experts. Wij hopen 
op korte termijn te horen welke autoriteit gerechtigd is om de lichamen vrij te geven. Voor 
meer informatie kunt ons op elk moment bellen op het onderstaande nummer.  
Uit piëteit met de overleden deelnemers zijn al onze normale programma’s voor vandaag 
geschrapt. Elke twee uur zullen wij u op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen.’ 
Daniël staarde gefascineerd naar het gezicht van Arjan Vossebelt. De merkwaardige glimlach 
van het begin was tijdens de uitzending veranderd in een verbeten grimas.  
 
De mededelingen van Arjan Vossebelt hadden Daniël aan het denken gezet. Het was 
natuurlijk logisch dat er een gerechtelijk onderzoek moest worden uitgevoerd. Maar door wie, 
de Franse politie? Wie was eigenlijk de baas van het eiland? Daniël concludeerde dat de 
mededelingen van JDM niet vanzelfsprekend waren. Hij besloot de hele dag thuis te blijven 
om de ontwikkelingen op de voet te volgen. 
 
Het eerste nieuwe bericht was dat de president van Frankrijk contact had opgenomen met de 
minister-president van Nederland en hem had gesommeerd de vijftien deelnemers terug te 
sturen naar het eiland. Zij waren belangrijke getuigen en mogelijk zelfs verdachten in de zaak 
van het onder verdachte omstandigheden overlijden van vier mensen op Frans grondgebied. 
De Nederlandse regering zwichtte onder de Franse druk en verbood de ambassade onderdak te 
verlenen aan de deelnemers en de crew van JDM. De boot waarop de deelnemers verbleven 
moest voor anker blijven liggen op maximaal honderd meter van het eiland. 
 
Om twaalf uur was er weer een uitzending van JDM, maar deze keer zonder Arjan Vossebelt. 
Hij werd vervangen door de anchorman van de dagelijkse JDM-actualiteitenrubriek. Later op 
de dag werd duidelijk dat Arjan Vossebelt zonder bericht was verdwenen. Andere zenders 
speculeerden natuurlijk dat hij was gevlucht of was geveld door een acute overspannenheid. 
Een analyse van zijn oogreflexen in de uitzending van tien uur was een bevestiging van het 
laatste. 
 
Tegen de middag werd gemeld dat een eenheid van het Franse leger op het eiland was 
gearriveerd. Zij waren net op tijd om te voorkomen dat een filmploeg van CNN het eiland 
betrad. Dit leidde tot een persoonlijke reactie van de Amerikaanse president die zijn Franse 
collega opriep zich te conformeren aan de internationale afspraken over oorlogsverslaggeving. 
Daarop werd een beperkt aantal televisiestations, waaronder CNN en het Franse staatsbedrijf, 
toegestaan opnamen te maken. De filmploegen waren, evenals de medische experts, geheel 
gehuld in beschermende kleding, inclusief gasmaskers. De beelden van maanmannen in en 
rondom het verlaten en vervallen barakkencomplex wekten daardoor de indruk van een 
asbestsanering of nucleair ongeluk.  
 
In de loop van de dag werden de eerste resultaten van het medisch onderzoek vrijgegeven. De 
enige concrete conclusie tot op dat moment was dat de vier deelnemers in hun slaap waren 
overleden. Het tijdstip van overlijden was voor alle vier tussen twee en drie uur vastgesteld. 
Dat bevestigde de vermoedens op grond van de nachtelijke beelden. Verder tastten de experts 
nog in het duister wat betreft de oorzaak van het collectieve overlijden.  
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De vijftien deelnemers en de crew van JDM werden met een vliegtuig overgebracht naar het 
eiland Réunion. Daar werden ze onder bewaking ondergebracht in een hotel en het werd hen 
verboden contact op te nemen met de buitenwereld. Dat leidde ertoe dat de Nederlandse 
minister van buitenlandse zaken via de media ter verantwoording werd geroepen. Hij zag zich 
daarom genoodzaakt zijn wintersportvakantie te onderbreken. In de laatste journaaluitzending 
van de dag, net voor middernacht, verklaarde hij zich tot het uiterste te zullen inspannen om 
de deelnemers en de crew van JDM zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen.  
 
Om half een ‘s nachts had Daniël er genoeg van. Hij had de hele dag voor de televisie 
gezeten, zappend van de ene naar de andere zender, en was daar uiteindelijk niet veel wijzer 
van geworden. Ook als kijkervaring voelde het achteraf weinig bevredigend en daarom nam 
hij zich voor de televisie de volgende dagen niet meer aan te zetten. De ontwikkelingen zou 
hij alleen nog maar volgen via de krant. Bovendien was hij eigenlijk alleen echt 
geïnteresseerd in het lot van Samuel Gosschalk.  
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Walliser Zeitung, 14 november 1997 
 
Günther Frei, charlatan of genie? 
 
In de nacht van dinsdag op woensdag is de Zwitserse wetenschapper Günther Frei op 
zevenenvijftigjarige leeftijd overleden in zijn geboorteplaats Sion. Op jonge leeftijd baarde hij 
opzien door te beweren een geneesmiddel tegen kanker op het spoor te zijn. Totdat hij de 
werking van zijn medicijn had bewezen weigerde hij echter om informatie te verschaffen over 
zijn ontdekking. Na vijf jaar vruchteloos onderzoek werd hij gedwongen de universiteit van 
Lausanne te verlaten. Hij liet zich daardoor echter niet ontmoedigen. Volgens hem moest zijn 
echte onderzoek nog beginnen. Daartoe zou hij zich vestigen op een eiland in de Indische 
Oceaan, ten zuiden van Sri Lanka. Welk eiland het was en wat hij daar ging doen, hield hij 
geheim. 
Daarna is lange tijd niets meer vernomen van Frei. Tien jaar na zijn vertrek was hij opeens 
weer terug, naar eigen zeggen om een artikel te schrijven over de eerste resultaten van zijn 
baanbrekende onderzoek. Een jaar later verscheen zijn artikel in het tamelijk obscure 
Sloveense blad Medical Nature and Technology. Voor het handjevol onderzoekers dat nog 
altijd hoop hadden gehouden op opzienbarende inzichten van Frei, was het artikel een 
teleurstelling. 
Het artikel van Frei beschreef namelijk geen wetenschappelijke proeven, maar ziektebeelden 
van Franse soldaten die in de zeventiende, achttiende en begin negentiende eeuw gelegerd 
waren op het eiland Tubello. Frei’s belangrijkste informatiebron was een confidentieel 
rapport van het Franse ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, waarin werd beschreven dat 
twee eeuwen lang sprake was geweest van opvallend vroeg overlijden van soldaten die 
langere tijd op het eiland hadden verbleven. De soldaten stierven gemiddeld binnen vijf jaar 
na terugkomst van het eiland. In verband met schadeclaims had de Franse overheid geen 
ruchtbaarheid gegeven aan die statistieken. Wel had de Franse overheid in 1840 besloten 
geen soldaten meer naar het eiland te sturen. Hoewel het eiland in Franse handen bleef, heeft 
geen Fransman het eiland sindsdien betreden. 
Uit de redelijk gedetailleerde beschrijvingen van de ziektes waar de teruggekeerde soldaten 
aan leden, concludeerde Frei dat de soldaten allen gestorven moesten zijn aan een vorm van 
kanker. Volgens Frei waren er drie redenen waarom door de toenmalige artsen niet was 
onderkend dat het om kanker ging. Ten eerste had de Franse overheid geen behoefte aan 
publiciteit over de het voortijdig overlijden van de soldaten, waardoor er geen systematisch 
onderzoek werd gedaan naar de doodsoorzaak. Ten tweede gingen de soldaten na thuiskomst 
meestal weer terug naar hun geboortestreek. Gezondheidsklachten kwamen daarom meestal 
terecht bij een lokale geneesheer. Er waren toen geen voorzieningen om een relatie te leggen 
tussen de waarnemingen van artsen in Grenoble, Marseille en Bordeaux. Als derde oorzaak 
opperde Frei dat het waarschijnlijk ging om een vorm van kanker zonder zwellingen, die toen 
als belangrijkst symptoom van kanker werden gezien. Hij gaf leukemie als voorbeeld. 
De enige conclusie van het artikel van Frei was dus dat alle soldaten op Tubello waren 
gestorven aan kanker. In het artikel repte hij met geen woord over wat hij met die kennis ging 
doen. In 1979 werd Frei uitgenodigd om zijn resultaten toe te lichten op een wetenschappelijk 
congres in Boedapest. Daar vertelde hij dat hij weer terugging naar Tubello om zijn 
onderzoek af te maken. De weinige toehoorders wilden natuurlijk weten hoe. Frei weigerde 
daarop in te gaan. Onder de druk van de ontevreden collega-wetenschappers was Frei toch 
bereid om een tipje van de sluier op te lichten. Het eiland werd bewoond door een volk, 
bestaande uit circa duizend mensen. Volgens Frei waren deze mensen zeer vitaal en hielden 
ze de grootte van de groep op kunstmatige, doch zeer humane wijze constant. Deze mensen 
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vermeden elk contact met mensen van buiten het eiland. Het vreemde was dat ze daar geen 
moeite voor hoefden te doen, het eiland werd door de hele wereld met rust gelaten. Na het 
vertrek van de Franse soldaten, was er door andere landen geen enkele poging ondernomen 
om het eiland over te nemen van de Fransen. Volgens Frei had het eiland die rust te danken 
aan een oeroude mythe waarin ongewenste bezoekers van het eiland op mysterieuze wijze 
overleden. Het lot van de Franse soldaten paste geheel in dat verhaal. 
Was Frei dan niet bang om te worden getroffen door die mysterieuze ziekte, vroegen de 
congresbezoekers zich af. Ja, dat was hij wel, antwoordde Frei. Hij wilde dat risico echter 
nemen ten behoeve van de wetenschap. Zijn doel was om te onderzoeken waarom de 
oorspronkelijke bevolking niet werd getroffen door kanker en bezoekers van het eiland wel. 
Hij sloot niet uit dat kanker op termijn ook zijn lot was. 
Frei keerde in 1992 terug naar zijn geboorteplaats Sion. Zijn broer vertelde dat hij de indruk 
had dat Frei ziek was. Hij wilde daar zelf echter niets van weten. Pas na een paar jaar 
werden de tekenen duidelijker. Hij viel sterk af  en raakte ernstig verward. In het academisch 
ziekenhuis van Genève werd hij onderzocht, maar tot verbazing van de onderzoekers konden 
ze de oorzaak van zijn ziekte niet vinden. De verschijnselen kwamen overeen met die van 
kanker, alleen in zijn bloed was daarvan niets te merken. Kort daarna overleed hij. Over de 
doodsoorzaak zijn de medici het niet eens geworden. Aangezien Frei in zijn testament had 
opgenomen dat zijn lichaam niet ter beschikking gesteld mocht worden van de wetenschap, 
werd hij direct na zijn overlijden gecremeerd en werd zijn as uitgestrooid in de Rhône. 
Günther Frei heeft zijn geheimen niet prijsgegeven. Wij vragen ons af of iemand ooit nog voet 
zal zetten op het eiland Tubello om het werk van Frei af te maken. Een korte navraag bij het 
Franse ministerie van Overzeese Gebiedsdelen leerde dat men weet van het bestaan van 
Tubello, maar dat sinds 1980 officieel is vastgelegd dat de oorspronkelijke bevolking een 
hoge mate van autonomie heeft. Ook in financiële zin is het eiland geheel zelfstandig. Er gaat 
geen enkele Franse franc heen. 
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2 januari 2016, after the show 
 
Godfried Otto Devrede hing al een dag onderuitgezakt op de bank voor televisie. Apathisch 
staarde hij naar de eindeloze herhalingen van de gebeurtenissen rond Gods Zoon. Was dit wat 
hij zich had voorgesteld? Dat was de steeds terugkerende gedachte bij de beelden. Had hij 
zich überhaupt iets voorgesteld bij de afloop van het programma? Wat had hij er eigenlijk 
mee willen bewerkstelligen? 
 
Hij wist wel hoe het idee voor Gods Zoon was ontstaan. Met het programma zou hij de 
mensheid een spiegel voorhouden. In Arjan Vossebelt had hij de ideale persoon gevonden om 
zijn absurde idee uit te voeren. De mans nietsontziende ambitie en een forse portie narcisme 
waren krachtige drijfveren om van het programma krachtig in de markt te zetten. 
Met het programma hoopte Godfried een moreel schokeffect te veroorzaken. Hij verwachtte 
dat mensen zich er tot hun schrik en schaamte van bewust zouden worden dat ze ergens een 
verkeerde afslag hadden genomen. Dat bewustwordingsproces moest de voedingsbodem voor 
een collectief herstel van de normen en waarden van GLAD Inc.. 
Daarnaast wilde Godfried met de onverklaarbare dood van de vier deelnemers de angst voor 
het onbekende in ere herstellen. De illusie van de moderne mens dat hij de wereld onder 
controle had en alles wist, had het ontzag voor hogere machten gedecimeerd. Om als GLAD 
Inc. enige invloed op de mens te kunnen uitoefenen was angst een randvoorwaarde. 
 
De afgelopen dagen had Godfried gezien dat vrijwel alles rond het programma ter discussie 
werd gesteld, de onkunde van JDM, de naïviteit van de deelnemers, de hypocrisie van de 
politiek, het bestaansrecht van volken die elke vorm van beschaving afwezen. Het enige waar 
geen kanttekeningen bij werden geplaatst was het programma zelf. Dat werd in alle 
beschouwingen als vaststaand gegeven meegenomen. Hoewel niemand het hardop durfde te 
zeggen schemerde zelfs vaak bewondering door voor de durf om baanbrekende televisie te 
maken. Volgens deskundigen kon Gods Zoon de opmaat naar een nieuw televisietijdperk 
worden. 
Wat betreft de dood van de vier deelnemers ging er iedereen er vanuit dat de deelnemers 
waren vermoord door de bewoners van het eiland of door de verdwenen Samuel Gosschalk. 
Dat verbaasde Godfried in hoge mate omdat de hele wereld met eigen ogen had kunnen zien 
dat er niemand in de nabijheid van de overleden deelnemers was geweest. Waarom 
suggereerde niemand dat er mogelijk een andere doodsoorzaak was? Waarom keken mensen 
überhaupt naar beelden waaraan ze, als het erop aankwam, geen waarde aan hechtten? Van 
enige angst voor een onbekend virus of andere oerkracht was in het geheel geen sprake. 
 
Godfried moest concluderen dat de door hem voorziene effecten niet waren opgetreden en dat 
waarschijnlijk ook niet zouden doen. Dat betekende dat hij uit een ander vaatje zou moeten 
tappen om de mensheid te bekeren. Zijn aanvankelijke idee was om een morele revolutie in 
gang te zetten op de golven van wereldwijde verwarring en angst. Als die golven maar hoog 
genoeg zouden zijn zou hij niet veel meer hoeven doen dan zijn boodschap op aansprekende 
wijze onder aandacht van de mensen te brengen. Nu zag hij dat hij het kon vergeten dat ze 
zijn verhaal zouden omarmen als reddingsboei in een onstuimige oceaan. 
 
Hij besloot zich een paar weken terug te trekken om in alle stilte en rust een strategie te 
ontwikkelen waarmee hij de mensheid alsnog in de door hem gewenste richting kun dirigeren. 
Als hem dat niet zou lukken, moest hij vrezen voor zijn positie als CEO. Die gedachte had hij 
nog nooit hardop uit durven spreken, maar zijn foute inschatting van de effecten van Gods 
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Zoon hadden hem hard met de neus op de feiten gedrukt. Steeds meer raakte hij ervan 
doordrongen dat hij in een beslissende fase van zijn carrière was beland. Vanaf die dag zou de 
druk op hem alleen maar toenemen. 
 
 
20 januari 2016, I am the captain of my soul. 
 
‘Goedemorgen, u spreekt met Linda Doornebosch, Adviesbureau Droog, waarmee kan ik u 
van dienst zijn?’ 
‘Hoi Linda, met Daniël. Ik ben ziek’ 
Meer woorden wilde Daniël er niet aan vuil maken en hij hoopte dat Linda geen vragen zou 
stellen. 
‘Ach Daniël, wat heb je dan?’ 
Daniël kreunde. 
‘Ik hoor het al, een griepje. Dan is het beter dat je een paar daagjes thuis blijft. Dat is beter 
voor jezelf en voor ons. Zeg maar niets meer, ik geef het wel door aan P&O en de arbodienst. 
Beterschap.’ 
Opgelucht legde Daniël de telefoon neer. Misschien zag hij haar wel nooit meer. Toen hij 
vannacht om vier uur, minder dan een uur nadat hij in slaap was gevallen, badend in het zweet 
wakker werd, wist hij dat hij de volgende ochtend niet in staat zou zijn om naar zijn werk te 
gaan. Tot de ochtend had hij wakker gelegen, niet in staat om de stroom van boze, 
ontevreden, verdrietige en verontwaardigde hoofden van collega’s te onderbreken. De weken 
zonder diepe slaap hadden de wilskracht, waarmee hij zich de afgelopen maanden naar zijn 
werk had gesleept, definitief ondermijnd. Nu was het dus zover. Hij gaf het op. Hij had zich 
ziek gemeld en wist dat hij niet meer terug zou keren. 
 
Het besef dat het definitief was afgelopen bij Droog BV luchtte hem op. Achter de opluchting 
voelde hij echter meteen de twijfel opkomen. Wat nu? Als afdelingshoofd had hij een paar 
keer meegemaakt dat een medewerker langdurig ziek was. Hij wist daarom hoe het zou gaan. 
Na een maand of twee zou de bedrijfsarts zich bewust worden van de situatie. Bij P&O wisten 
ze op dat moment dat het erop of eronder zou zijn. Of hij zou op korte termijn zijn werk 
hervatten, of ze zouden beginnen met het ingang zetten van een procedure die uiteindelijk zou 
leiden tot beëindiging van het dienstverband. Ze zouden hem in eerste instantie aanbieden om 
in ruil voor een paar maandsalarissen vrijwillig ontslag te nemen. Als hij dat weigerde zouden 
ze de druk opvoeren. Misschien probeerden ze een outplacementtraject met vaste einddatum 
af te spreken. Daar moest Daniël in ieder geval niet aan denken. Hij moest helemaal niet 
denken aan werken. De gedachte aan het praten, denken, schrijven, maar dan in een andere 
omgeving, bezorgde hem kippenvel. 
 
Opeens zag hij glashelder wat hem te doen stond. Het feit dat zijn carrière bij Droog BV 
voorbij was, bood hem een kans om het verleden achter zich te laten en helemaal opnieuw te 
beginnen. Niet alleen zijn werk en zijn vakgebied, maar ook zijn vrienden, huis, woonplaats, 
stamkroeg en andere vastigheden. Hij zou een heel ander leven gaan leiden, ander soort werk, 
in een andere plaats, met een nieuw sociaal netwerk. Het enige dat hij daarvoor nodig had was 
tijd en die kon hij krijgen van zijn huidige werkgever als hij het een beetje handig aanpakte.  
Zijn strategie kende twee fasen. Eerst zou hij zolang mogelijk volhouden dat hij niet in staat 
was om weer aan het werk te gaan. Dat zou eindigen als Droog BV een ontslagaanvraag voor 
hem zou indienen. Op dat moment zou hij aansturen op een zo hoog mogelijke 
ontslagvergoeding. Hij schatte in dat de eerste fase wel een half jaar kon duren en dat hij 
daarna minimaal zes maandsalarissen mee zou krijgen. In het totaal had hij dus minimaal een 
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jaar om ongehinderd door werk en andere verplichtingen zijn nieuwe leven vorm te geven. 
Die gedachte vrolijkte hem zowaar een beetje op.  
Na dat jaar zou hij misschien zijn huis moeten verkopen en weer een goedkope huurflat 
moeten zoeken, maar dat kon hem nu eigenlijk niet zoveel schelen. Hij liet zijn voornemen 
om zijn bed weer in te kruipen varen en ging koffie zetten. De dag zonder verplichtingen 
lonkte. Een vrij jaar lonkte. Het leven lonkte. 
 
De volgende dag kwam de klap alsnog. Gedurende de zoveelste lange doorwaakte nacht, had 
vooral het gemis van Maria zich doen gelden. Rond middernacht voelde hij aankomen dat zijn 
moeheid het niet ging winnen van zijn twijfels. Hij wilde zichzelf aftrekken als slaapmiddel, 
maar het lukte hem steeds niet om zijn geslacht stijf genoeg te krijgen. Wanhopig probeerde 
hij zich voor te stellen hoe hij de liefde bedreef. Eerst met Maria. Toen dat geen effect had, 
probeerde hij met Elly, Tineke en Marieke, zijn exen waarmee hij een langer durende 
seksuele relatie had gehad. Vervolgens liet hij de handvol one night stands de revue passeren. 
Geen enkel beeld leidde tot de gewenste bloedstroom richting zijn lid. Hij nam zich voor om 
een pakketje pornobladen en –dvd’s te bestellen. 
Die gedachte wond hem tot zijn verrassing op. Daniël omvatte nu zijn geslacht en ging 
zachtjes op en neer. Het zaad kwam sneller dan hij had verwacht. Op zich niet gek, het was 
meer dan twee weken geleden dat hij voor het laatst was klaargekomen. 
Het orgasme was heftig, maar leidde niet tot de gewenste slaap. Het versterkte alleen de pijn 
van het verlies van Maria. Door de stress op zijn werk had hij zichzelf niet de tijd gegeven om 
stil te staan bij wat er was gebeurd tussen Maria en hem. Hij had geen tijd genomen om zich 
af te vragen waarom Maria was weggegaan. Het had hem zelfs, met uitzondering van eerste 
dagen misschien, niet eens echt boos gemaakt. 
Voor het eerst vroeg hij zich af hoe het met Maria ging. Drie weken geleden, toen hij met 
vrienden op stap was, had zij al haar spullen opgehaald. Sindsdien hadden ze geen contact 
meer gehad. Hij had een kaartje met een adreswijziging gehad, maar zou niet weten waar die 
lag. De post voor haar bewaarde hij op een inmiddels flink aangegroeide stapel in de 
servieskast.  
Pas tegen de ochtend viel Daniël echt in slaap. Om tien uur werd hij gewekt door de 
voordeurbel. Het zweet stond op zijn voorhoofd en hij voelde zich misselijk. Hij wilde 
opstaan maar moest even op de rand van het bed blijven zitten omdat hij zich duizelig voelde. 
De bel ging nog een keer.  
‘Ik kom, ik kom,’ mompelde Daniël. Hij bukte om zijn onderbroek aan te doen en strompelde 
de trap af. Het was de bedrijfsarts die net op het punt stond weg te gaan toen Daniël de deur 
opendeed.  
‘O, goedemorgen meneer eh, eh. Sorry, uw naam is mij even ontschoten. Ik ben de 
bedrijfsarts en ik kom even kijken vanwege het feit dat u zich ziek heeft gemeld.’ 
Daniël zag het voordeel van de situatie en probeerde nog iets moeilijker te kijken dan hij al 
deed.  
‘Ja,’ kreunde hij. ‘Ik sliep, eh, erg diep.’  
De bedrijfsarts leek zich niet goed raad te weten met de situatie.  
‘Jezus, u ziet er echt beroerd uit. De griep heeft u flink te pakken. Zal ik u verder maar met 
rust laten?’  
Daniël glimlachte flauwtjes.  
‘U mag wel binnen komen, als u dat wilt.’  
Het klonk of het zijn laatste woorden waren. De bedrijfsarts schrok ervan.  
‘O nee, u moet weer naar bed. Heeft u de huisarts al gewaarschuwd?’  
Daniël schudde zijn hoofd.  
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‘Als het erger wordt, raad ik u zeker aan dat te doen. Voor nu, kruip maar lekker in bed. En 
het belangrijkste is, neem de tijd om te herstellen. Het heeft geen zin om te beginnen als u 
zich nog niet helemaal fit voelt. En dat kan maar zo een week of twee duren, gezien uw 
toestand.’ 
Dat kan inderdaad nog een hele tijd duren, dacht Daniël. En hoepel nu maar op. De 
bedrijfsarts wenste hem beterschap en raadde hem nogmaals aan vooral de huisarts te 
waarschuwen als de situatie zich verslechterde. Daniël knikte zwak en deed een poging zijn 
hand op te steken als afscheidsgroet. 
 
Dat scheelde weer een maand, dacht Daniël toen hij weer in bed lag. Die arts zou voorlopig 
niets meer van zich laten horen. Vijf minuten later vervloekte hij de arts omdat hij de slaap, 
waar hij de hele nacht op had gewacht, had verstoord. De kans dat hij weer in slaap zou vallen 
was erg klein en daarom stond Daniël zuchtend weer op. Moeizaam trok hij zijn kleren aan. 
Zijn oog viel op het kussen naast het zijne, het kussen van Maria. Lag dat er al zo sinds zij 
was weggegaan? Het antwoord luidde ja. Had hij de afgelopen maanden dan nooit het 
beddengoed verschoond? Nee, want dat deed Maria altijd. Wat was de afgelopen maanden in 
zijn hoofd omgegaan? Hij keek de slaapkamer rond en zag op de stoel nog een broek en trui 
van Maria. Hoe was het mogelijk dat hij die nog niet eerder had gezien? Hij keek nog eens 
rond en zag dat op het oog uit niets bleek dat Maria weg was. Op de bedrand lag een set 
oorbellen, onder de stoel stonden haar sloffen en in de vensterbank lagen twee boeken van 
Paolo Coelho. Hij had ooit een paar bladzijden gelezen en minachtend verklaard niet tot de 
doelgroep te behoren.  
 
Beneden was het niet veel anders. Overal sporen van Maria die hij tot dan toe niet bewust had 
opgemerkt. Hij pakte de houten kaarsenstandaard, die Maria ooit had gekocht bij de 
wereldwinkel, van de Magnat-luidsprekerbox en brak de vier armen er stuk voor stuk af. Ook 
de twee hertjes op de televisie belandden zonder pootjes in de prullenbak. Vreemd eigenlijk, 
dat ze die hertjes niet had meegenomen. Jarenlang had ze Daniëls geringschattende 
opmerkingen over die lullige Bambi’s genegeerd. Misschien vond ze ze zelf ook wel heel 
lelijk en was het alleen om hem te pesten. Die gedachte maakte hem razend. Hij trok de 
ingelijste replica van een Monet van de wand en brak het glas door erop te gaan staan. Het gaf 
hem een geweldig gevoel. Alles wat niet van hem was voordat hij ging samenwonen met 
Maria, moest het huis uit. Dus in principe ook dingen die ze samen hadden gekocht, behalve 
als hij het helemaal zelf had gekozen. Bijvoorbeeld de Giorgetti-stoel. Om die stoel het huis in 
te krijgen had hij echt zijn zin door moeten drijven. Hij zou er vanaf nu nog lekkerder in 
zitten. 
 
Een halve dag later had hij zes volle vuilniszakken, drie stoelen, een tafeltje, drie dozen met 
servies, vijf ingelijste reproducties van bekende schilderijen en twee stapeltjes boeken, met 
touw bijeen gebonden, op het trottoir voor het huis gezet. Het Goed, de tweedehands winkel,  
had aangeboden om alles diezelfde middag in één keer op te halen. Daarna zou zijn nieuwe 
leven beginnen. Om de tijd tot de komst van vrachtwagen van Het Goed te doden kroop 
Daniël weer in bed. Hij viel meteen in slaap en werd pas om vijf uur weer wakker. 
 
Tot Daniëls opluchting had Het Goed alles meegenomen. Nu moest hij snel naar de Albert 
Heijn om boodschappen te doen. Lopend langs de winkelschappen voelde Daniël voor het 
eerst echt een vleugje van de vrijheid die hij zich altijd had voorgehouden te voelen sinds 
Maria weg was. Hij zag dat de gepaneerde schnitzels in de bonus waren en legde een 
familiepak in zijn wagentje. Citroentje erbij en klaar was zijn maaltijd. Maria had hem altijd 
aan alle kanten beperkt wat betreft zijn etenskeuze. Met alles was hij lekker vond, was wel 
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wat aan de hand. Het was te vet, bevatte kankerverwekkende stoffen, veroorzaakte een hoge 
bloeddruk, verstoorde de hormoonspiegel of was genetisch gemanipuleerd. Met een schok 
stelde hij vast dat hij zijn eetpatroon ook de afgelopen maanden had laten bepalen door de 
beperkingen die Maria hem altijd oplegde. Dat was vanaf nu afgelopen. Als hij twee 
biefstukken met mayonaise wilde eten, deed hij dat.  
 
Buiten kreeg hij een idee dat zijn hart sneller deed slaan. Waarom kocht hij niet een pakje 
sigaretten. Alleen toen hij een jaar of twaalf was, had hij een sigaret gerookt. Met zijn 
vriendje Samuel hadden ze een hoop peuken bij elkaar gezocht en met de tabak uit de peuken 
hadden ze twee sigaretten gerold met krantenpapier. Hoewel het niet lekker was, voelde het 
goed. De kick die de smeulende sigaret in zijn mond veroorzaakte, was hij nooit meer 
vergeten. Hij was altijd te laf geweest om echt te gaan roken. Natuurlijk wilde hij wel 
meedoen met de stoere jongens uit de klas, maar hij durfde niet. Dat had niets te maken met 
longkanker of andere gezondheidsexcuses, hij was gewoon bang om de stap te wagen, om 
mee te doen met de jongens en meisjes die hun gevoel volgden en zich niets aantrokken van 
de mogelijke maatschappelijke en sociale afkeuring.  
Waar kon je eigenlijk sigaretten kopen? Hij liep in gedachten door de Albert Heijn maar kon 
zich geen plek voor de geest halen waar hij ooit sigaretten had gezien. O ja, bij de kassa’s. 
Omdat hij niet opnieuw in de rij wilde staan, besloot hij nog even te wachten met het 
beginnen met roken. De volgende dag zou naar de sigarenwinkel in het centrum van de stad 
gaan. Dat gaf zijn beslissing wat meer cachet dan een pakje scoren bij de supermarkt. 
Bovendien kon hij zich dan beter oriënteren op de verschillende merken. Hij had wel eens 
gehoord dat sigaretten vergelijkbaar waren met auto’s. Kwalitatief en qua smaak verschilden 
de merken niet zoveel, maar het merk dat je rookte bepaalde wel wie je was. Dat zou een 
mooi klusje worden voor vanavond. Van slapen zou toch niet veel terechtkomen voor 
middernacht. 
 
De volgende morgen om elf uur stak Daniël zijn eerste Gauloises op. Het merk had in zijn 
ogen een uitstraling die zijn nieuwe persoonlijkheid ondersteunde. Vrijheid en 
ongebondenheid waren associaties die het bij hem opriep. Onafhankelijke en sterke Franse 
mannen als Jean Paul Belmondo, Serge Gainsbourg, Georges Pompidou, Alain Delon, en 
Jean-Paul Sartre rookten Gauloises. Beroemdheden als Gilbert Bécaud waren eraan 
overleden. Ook de door Daniël zeer bewonderde Hermans scheen Gauloises te roken. Het was 
kortom een makkelijker keus dan Daniël zich van te voren had voorgesteld. 
Een beetje suf van drie sigaretten ging Daniël om twee uur weer naar bed. Nu werd hij pas om 
zeven uur weer wakker. Tot zijn opluchting had hij meteen zin om weer een sigaret op te 
steken. Rokend bakte hij snel twee schnitzels en schonk zichzelf een Duvel in. Hij zag 
zichzelf staan en constateerde dat zijn metamorfose zich sneller had voltrokken dan hij had 
kunnen denken. De twijfel van de afgelopen dagen en weken was geheel verdwenen. Hij zou 
geen moment van zijn leven meer laten vergallen door verwachtingen van anderen. Vanaf nu 
bepaalde hij helemaal zelf hoe hij wilde leven.  
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Deel 3 
 

Er is geen God  
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26 januari 2016, I'll never find a better time 
 
Godfried Otto Devrede had ondanks zijn zorgen reden om tevreden te zijn. Drie weken had 
hij onafgebroken gewerkt in zijn haciënda. Niet alleen het eten, veel verse vis, maar ook de 
weersomstandigheden waren optimaal. Een gemiddelde temperatuur van vijfentwintig graden, 
veel zon, verfrissende wind en elke dag een paar flinke buien, meestal aan het einde van de 
dag. Dat waren steeds zijn meest productieve uren, zittend onder het afdak, uitkijkend over 
zee. Het regelmatige getik van druppels had zijn gedachten geordend. Alle mijmeringen en 
overpeinzingen van die dag vielen daardoor op hun plaats. Na drie weken had hij een ruwe 
opzet voor een nieuwe bedrijfsfilosofie. De laatste dagen had hij besteed aan het maken van 
een aansprekende powerpointpresentatie. Godfried Otto Devrede wist als geen ander dat de 
wijze van presentatie veel belangrijker was dan de boodschap. 
 
De presentatie van Godfried Otto Devrede begon met de slotconclusie waarvan het een week 
had geduurd voordat hij durfde toe te geven dat het de enige uitweg uit de huidige impasse 
was: Er is geen God. De afgelopen tweeduizend jaar had het merk God® een dubbele 
beweging gemaakt. De invloed van God® op de individuele mens was sterk afgenomen. Er 
waren nog maar weinig mensen die zich in hun dagelijkse leven lieten leiden door het 
authentieke Woord van God®. Dat betekende echter niet dat het Woord van God®  uit het 
dagelijkse leven was verdwenen. In tegendeel zelfs. Meer dan ooit werd het Woord van God® 
gehoord, alleen niet zoals Godfried Otto Devrede zich dat ooit had voorgesteld. Sinds de brute 
kruisiging van zijn zoon hadden mensen zich het Woord van God® toegeëigend om er zelf 
beter van de worden. Dat had geleid tot zinloze oorlogen en geestelijke onderdrukking. 
Machtswellust, domheid en verkniptheid waren gemeengoed geworden. Hoe kon het in 
hemelsnaam bestaan dat een priester, een verkondiger van het Woord van God®, niet de 
fysieke liefde van een vrouw mocht ervaren? Hoe kon het zijn dat mensen op grond van het 
Woord van God® niet voor hun mening uit mochten komen? Hoe konden politici, die zich 
publiekelijk lieten leiden door Woord van God®, beslissingen nemen waardoor de rijken rijker 
werden en armen armer? Het Woord van God® werd louter nog gebruikt als rechtvaardiging 
van gedrag dat gericht was op persoonlijk gewin. Natuurlijk had Godfried Otto Devrede 
overwogen om het Woord van God® te herschrijven. Daarmee had hij de angel echter niet 
kunnen verwijderen. De hebzucht en de begeerte waren zo dominant geworden, dat elk ander 
woord ook slechts gebruikt zou worden om dat doel te dienen. Om te ontsnappen aan 
verdergaand misbruik van Woord van God® was nog slechts een ding mogelijk, het product 
God® moest van de schappen verdwijnen. 
 
Maar wat moest er voor in de plaats komen? Om die vraag te beantwoorden moest Godfried 
Otto Devrede eerst vaststellen wat hij eigenlijk wilde bereiken. Het ging natuurlijk om de 
continuïteit van zijn bedrijf, GLAD Inc. Maar waar was de continuïteit het meest bij gebaat? 
Waarom kon Godfried Otto Devrede mensheid niet gewoon uit laten sterven? Het uitsterven 
van soorten was in het verleden tenslotte altijd probleemloos verlopen. Waarom dat nu 
moeilijker lag, had te maken met al het moois dat de mensheid had voortgebracht. Een leven 
zonder de geneugten van de moderne tijd, zou voor Godfried Otto Devrede een nachtmerrie 
zijn. Terug naar het ongekookte rauwe smakeloze voedsel, terug naar de eindeloze verveling 
zonder televisie, boeken en pornoblaadjes, terug naar het slapen op de harde en koude vloer. 
Het zou eeuwen kosten voordat het gestel van Godfried Otto Devrede daar weer aan gewend 
zou zijn. Nee, de mensheid mocht niet uitsterven. Dat was het uitgangspunt. 
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Wat waren de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de mens? Dat was de cruciale 
vraag. Godfried Otto Devrede wist dat mensen zichzelf het meeste zorgen maakten om de 
leefomstandigheden. Toename van de uv-straling door verdwijnen van de ozonlaag, droogte 
of overstromingen als gevolg van verandering van klimaat en gezondheidsklachten door 
vervuilde lucht. Daar was Godfried Otto Devrede niet bang voor. Hij had groot vertrouwen in 
het aanpassingsvermogen van de mens. Een hunebedbewoner zou acute ademnood krijgen als 
hij nu in hartje Parijs werd losgelaten. In een verwaarloosbaar korte periode van iets meer dan 
tweeduizend jaar had het menselijk organisme zich aangepast aan de veranderde 
omstandigheden. 
Nee, Godfried zag heel andere bedreigingen. Veruit de grootste bedreiging werd in zijn ogen 
gevormd door de toename van de menselijke energie. Juist door die energie werd de 
dominante positie van de mens op de aarde steeds sterker. Dat kon in theorie al op korte 
termijn leiden tot significante schade aan de positie van GLAD Inc. De technische en 
wetenschappelijke ontwikkelingen verliepen zo moordend snel dat het een kwestie van tijd 
was voordat de eerste mens in contact zou treden met GLAD Inc. Dat zou voor het bedrijf het 
einde betekenen. Het bedrijf van Godfried Otto Devrede zou dan worden overgenomen door 
de menselijke multinationals. Die zouden GLAD Inc. ingrijpend hervormen en haar producten 
uitsluitend beoordelen op winstgevendheid. Het zou onvermijdelijk het einde betekenen van 
zijn loopbaan als CEO van het machtigste bedrijf van de wereld. 
 
Het nieuwe beleid van GLAD Inc. kende dus twee pijlers: er was geen God meer en verdere 
toename van menselijke energie moest worden gestopt. Ieder individu werd geacht 
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven en dat van anderen. Niemand kon zich 
meer verschuilen achter een hogere macht. Mensen moesten van binnenuit gemotiveerd 
worden om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van GLAD Inc.. Bedrijfstrots en 
saamhorigheid waren de nieuwe kernbegrippen. Samen werken aan een beter bedrijf, een 
bedrijf dat iedereen welvaart en voorspoed schonk.  
 
De volgende vraag was natuurlijk hoe hij zijn nieuwe beleid moest realiseren. Zonder een 
stevige stok achter de deur was zijn missie gedoemd te mislukken. Hij moest daarom op zoek 
naar een nieuw, krachtig pressiemiddel. Het afschrikwekkende beeld van de brandende Hel® 
en het aanlokkelijke perspectief van de lieflijke Hemel® hadden heel lang nuttige diensten 
bewezen, maar waren uitgewerkt. De belangrijkste reden daarvoor was dat ze niet bestonden. 
Niemand kon getuigen over het vreselijke leven in de Hel® of het fantastische leven in de 
Hemel®. Hemel®  en Hel® waren concepten, meer niet. Overtuigend gebracht, dat wel, maar 
niet meer dan een verzinsel. 
 
Welke mogelijkheden had hij verder nog? Veel tijd had hij niet. Een nieuw product 
ontwikkelen, met dezelfde impact als Seks®,God®, Hemel®, Hel® of de Bijbel®, zou eeuwen 
in beslag nemen. Dat was dus uitgesloten. Nee, hij moest het doen met de huidige 
productenaanbod.  
 
Wat was, met uitzondering van Seks® natuurlijk, het krachtigste product van het bedrijf dat 
meer was dan een illusie? Daar hoefde Godfried Otto Devrede niet lang over na te denken. 
Dat was het Einde der Dagen®, in het jaar 200 ontwikkeld door Michael Mans, geïnspireerd 
door briljante Romeinse kunstenaars die met hun mozaïeken prachtige voorstellingen 
maakten. 
In eerste instantie was het Einde der Dagen® een statische afbeelding van een bepaalde 
gebeurtenis of episode uit het leven van een mens. Het idee van Michael was dat ieder mens 
na het Einde der Dagen®, dus het einde van de wereld, geconfronteerd zou worden met deze 
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afbeelding. Bij een mens die niet volgens de regels van GLAD Inc. had geleefd zou dat een 
pijnlijke en vernederende afbeelding zijn. Een mens die goed geleefd had, zou worden 
beloond met een positieve afbeelding. In de loop van de tijd had Michael het product 
aangepast aan de technische vooruitgang van de mens. Versie 13.2 van Einde der Dagen® was 
een filmvoorstelling die gestart zou worden nadat de wereld had opgehouden te bestaan. 
Het Einde der Dagen® was een geniaal systeem. De ziel van ieder mens werd na het 
overlijden verwijderd uit het lichaam en overgebracht naar een gigantische bioscoop. Daar 
zaten alle zielen te wachten tot het einde van de wereld was aangebroken. Op de Dag der 
Oordeels zou aan iedere ziel de film van zijn eigen leven worden getoond. De ziel werd dan 
de toeschouwer van zijn verblijf op aarde en ongecensureerd geconfronteerd met zijn eigen 
daden.  
In de bioscoop van het Einde der Dagen® werd niet alleen het eigen leven, maar ook het leven 
van anderen werd getoond. Iedereen kreeg daardoor te zien wat hij met anderen had gedaan 
en hoe anderen over hem dachten. Op de Dag de Oordeels werd ieder mens toeschouwer van 
zijn eigen leven, zonder mogelijkheden om in te grijpen, om fouten te herstellen. Alleen maar 
kijken naar wat je van het leven had gemaakt. Voor sommigen zou dat een onverdraaglijk 
negatieve ervaring zijn. Tachtig jaar lang kijken hoe je anderen misbruikt, hoe je steeds op 
eigen gewin uit bent, hoe je je partner keer op keer vernedert. Voor anderen, de meerderheid 
van de mensen, zou het een louterende ervaring zijn. Nogmaals alle mooie gebeurtenissen 
meemaken, duizenden keren seks met je geliefde bedrijven, dronken worden met vrienden, 
dankbaarheid van mensen in ontvangst nemen die door jou geholpen zijn.  
Hoe langer Godfried Otto Devrede erover nadacht, hoe enthousiaster hij werd over het Einde 
der Dagen®. Wat hem vooral aansprak was dat het product een extreem sterk beroep deed op 
de eigen verantwoordelijkheid. Er was geen hemelpoort waar je door iemand werd ontvangen, 
er was geen god die over je oordeelde. Nee, ieder mens mocht over zichzelf oordelen, of hij 
nu wilde of niet.  
Het enige probleem was dat het Einde der Dagen® maar één keer kon worden ingezet, 
namelijk als Godfried Otto Devrede de tijd rijp achtte en de rode knop indrukte. Zou het niet 
mogelijk zijn om het product Einde der Dagen® enigszins te modificeren? Het product zou op 
twee punten moeten worden aangepast. Ten eerste moest het op individueel niveau kunnen 
worden ingezet in plaats van voor de gehele mensheid in één keer. Ten tweede zou het niet 
meteen het einde van de wereld moeten betekenen. Het zou mogelijk moeten zijn om het 
leven van een individu, dat niet leeft volgens de nieuwe regels van het bedrijf, tijdelijk stil te 
zetten en hem een blik te laten werpen op zijn eigen leven tot dan toe. Dat zou zo 
afschrikwekkend moeten zijn, dat zo’n individu zijn leven vanaf dat moment ging beteren.  
Godfried Otto Devrede was uitermate tevreden over zijn idee en belde naar Uri Teller, de 
beheerder van het Einde der Dagen®. Uri toonde zich verrast, maar zag meteen 
mogelijkheden. Niet in het minst voor hemzelf natuurlijk. Tot dan toe was beheerder van 
Einde der Dagen® slechts een papieren functie geweest. Op het moment dat hij het mocht 
inzetten, was ook zijn leven voorbij. Nu gloorde er licht aan de horizon. Sterker nog, als hij 
het voor elkaar zou krijgen het Einde der Dagen® aan te passen, kon hij wel eens de nieuwe 
tweede man van het bedrijf worden. Hij beloofde Godfried Otto Devrede om binnen een week 
met resultaten te komen. 
 
Een dag voor de bestuursvergadering belde Uri Teller. Het was niet gelukt om de door 
Godfried Otto Devrede voorgestelde wijzigingen in het product Einde der Dagen® op deze 
korte termijn door te voeren. Het samenstelling en structuur van het product was heel anders 
dan hij had verwacht en hij had dag en nacht gewerkt om het geheel te doorgronden. Daarin 
was hij in zoverre geslaagd, dat hij nu bij benadering wist welke onderdelen hij aan zou 
moeten passen. Hij schatte in dat de totale ombouw van Einde der Dagen® ongeveer een jaar 
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zou kosten. Godfried Otto Devrede zuchtte. Zijn collega directieleden zouden daar geen 
genoegen mee nemen. 
‘Kan het echt niet sneller?’ 
‘Absoluut onmogelijk. De belangrijkste aanpassing is de omkeerbaarheid van energiestromen. 
Als we dat niet uiterste behoedzaam doen, zal de energiebalans op de aarde ernstig worden 
verstoord en dat zal onoverzienbare gevolgen hebben. Zelfs als we de verandering in een jaar 
doorvoeren, zal dat een meetbaar effect op het klimaat hebben. Liever nog zou ik een jaar of 
vijf krijgen.’ 
‘Dat is uitgesloten. Je krijgt een jaar.’ 
‘Goed, ik ga meteen aan het werk.’ 
Met het verhaal van een ernstig verstoorde energiebalans zou Godfried zijn collega’s morgen 
wel kunnen overtuigen nog een jaar geduld te hebben, dacht hij. Dat jaar gaf hem  
 
Hij besloot om Michael Mans te bellen en hem in alle openheid zijn dilemma voor te leggen. 
Een half uur later kon hij opgelucht ademhalen. Michael toonde zich opmerkelijk coulant. Hij 
had er alle begrip voor dat Godfried geen fouten wilde maken en sprak waardering uit voor de 
zorgvuldigheid waarmee Godfried te werk ging. Godfried kon op zijn steun rekenen, ook al 
zouden Raffa en Gabriël vinden dat het niet snel genoeg ging. 
 
 
12 oktober 2016 Famous last words, what a waste of all that breath 
 
Daniël had lang uitgekeken naar deze dag, de laatste dag van zijn oude leven. Met een 
afscheidsborrel in café De Horizon zette hij een definitieve punt achter zijn carrière bij Droog 
BV en morgen zou hij de sleutels van zijn woning overdragen aan de nieuwe bewoners.  
De afgelopen maanden waren rustig verlopen. De rechter had het arbeidsconflict tussen hem 
en Droog BV zeer in zijn voordeel beslist: hij had Droog BV verplicht tot het betalen van 
twee jaarsalarissen. 
Langzamerhand had Daniël rust gevonden en voor het eerst in jaren had hij zin gekregen om 
boeken te lezen. Eerst had het lezen van Platform hem aangezet tot het gehele oeuvre van 
Houellebecq. Daarna was hetzelfde gebeurd met Lunar Park van Bret Easton Ellis en JPod 
van Douglas Coupland. Vanochtend was hij begonnen aan Regenboog van Zwaartekracht van 
Thomas Pynchon, een boek dat hij ooit had gekocht na het lezen van een recensie, maar nooit 
had opengeslagen.  
 
Nu was het vier uur en liep Daniël voor de laatste keer door de woning waar hij meer dan vijf 
jaar had gewoond. Het huis was echt leeg. Midden in de woonkamer lag alleen nog een matje 
en een slaapzak. Vannacht zou hij hier nog slapen en morgenvroeg moest hij zich om half tien 
melden bij de notaris voor het inleveren van de sleutels. Hij had het huis meteen te koop gezet 
na de gerechtelijke uitspraak over zijn ontslagvergoeding. Binnen een week was hij het kwijt 
en de kopers wilden er zo snel mogelijk in. De afgelopen maand had hij besteed aan het 
leeghalen van het huis. Van slechts een klein deel van zijn spullen, zoals zijn Giorgetti-stoel 
en zijn cd’s, wilde hij geen afstand nemen. Die had hij opgeslagen in de schuur bij zijn 
ouders. De rest had hij zoveel mogelijk verkocht via Marktplaats en Ebay. Omdat hij er 
expliciet had bijgezet dat hij alle spullen op 7 oktober naar het stort zou brengen, had hij niet 
de hoogste bedragen ontvangen, maar hij had alles van enige waarde wel verkocht. Van het 
geld had hij een andere auto gekocht, een tweedehands Mercedes stationwagon. Met de 
banken naar beneden kon hij er languit in liggen. 
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Nu moest hij nog een uurtje wachten. Om vijf uur werd hij verwacht in De Horizon. Hij had 
lang getwijfeld of hij nog afscheid wilde nemen. De voor hem gunstige uitspraak van de 
rechter had hem over de drempel geholpen. Hij had zelf het initiatief genomen voor een 
borrel, niet in de bedrijfskantine, maar in een normale kroeg. Eigenlijk ging het hem met 
name om de tien à vijftien collega’s die hij graag mocht en waarvan er enkelen hun best 
hadden gedaan om tijdens zijn afwezigheid een beetje contact te houden. Gisteren begreep hij 
dat er ook bij de rest van de afdeling grote behoefte bestond om afscheid te nemen en dat er 
een massale opkomst werd verwacht. Daniël kon niet ontkennen dat hem dat goed deed. 
 
Vijf over vijf uur stapte Daniël De Horizon binnen. Hij was gespannen en wilde het liefst een 
sigaret opsteken. Het roken maakte echter deel uit van zijn nieuwe leven en daar hadden zijn 
oud-collega’s niets mee te maken. Zoals verwacht was hij de eerste gast. Hij wist hoe het ging 
op kantoor. Iedereen moest op het laatst nog snel even een mailtje versturen of een envelop 
met een rapport naar de postkamer brengen. Hij ging aan de bar zitten en bestelde een 
cappuccino. Na twintig minuten kwamen de eerste oud-collega’s binnendruppelen. Ze 
begroetten hem enthousiast. Sanne en Iris, de twee frisse meiden die hij zelf twee jaar geleden 
had aangenomen, zoenden hem zelfs. Ook dat hij niet slecht gedaan, bedacht Daniël. De vijf 
jonge medewerkers die hij had aangenomen, functioneerden buitengewoon goed. 
 
Om kwart voor zes was het café afgeladen vol. Ook van andere afdelingen waren mensen 
gekomen. De aanwezigheid van al die mensen, speciaal voor hem, riep allerlei gedachten bij 
hem op. Met enige moeite lukte het hem om die gedachten weg te drukken en zich over te 
geven aan de gezelligheid. 
‘Biertje?’ Het kwam van twee kanten tegelijk. Daniël knikte, kreeg twee glazen bier en 
besloot niet bang te zijn voor de dag van morgen. Dan maar met een kater naar de notaris. 
‘Mag ik even de aandacht?’ Het was Michel de Geer die vanaf 1 september zijn taken als 
afdelingshoofd had overgenomen. Hij wachtte geduldig tot iedereen stil was.  
‘Nu de muziek nog,’ sprak hij richting de bar. De rauwe stem van Joe Cocker stierf weg. Hij 
keek naar Daniël die zijn plek aan de bar had verlaten en vlak naast hem stond. 
‘Eén ding is duidelijk. We zijn bijeen om afscheid te nemen van Daniël. Ik constateer dat veel 
mensen de moeite hebben genomen hier te zijn. Het tekent de waardering voor jou als persoon 
en voor jouw bijdragen aan het bedrijf. Ik ben oprecht blij dat jij ons de mogelijkheid hebt 
geboden. Hulde voor het initiatief.’ 
Hier en daar werd geklapt. 
‘Voordat wij jou een aantal cadeaus zullen aanbieden, zal ik in een paar woorden schetsen hoe 
ik jou als afdelingshoofd heb ervaren. Het is mijn persoonlijke ervaring. Ik weet echter dat die 
door menigeen wordt gedeeld. Jij onderscheidt je naar mijn mening op twee punten van een 
gemiddelde manager. Je gevoel voor mensen en je projectmatige betrokkenheid, zowel 
inhoudelijk als strategisch. Beide kwaliteiten leidden ertoe dat je door iedereen als steun en 
toeverlaat werd beschouwd. Je deur stond altijd open en iedereen wist dat hij jou nooit voor 
niets om advies vroeg. Door je scherpe inzicht in mensen en projecten was je in staat om altijd 
een opening te vinden in moeilijk oplosbare problemen. Ik denk dat iedereen de afgelopen 
drie jaar dat jij afdelingshoofd was wel iets van je heeft geleerd.’ 
Michel keek het café rond en dacht na. Daniël zag dat mensen instemmend knikten. 
‘Ik kan nog van alles zeggen, maar ik denk niet dat het iets toevoegt. Wat ik heb gezegd 
vormt voor mij de kern van mijn samenwerking met jou. Rest mij niets meer dan jou succes te 
wensen met wat je hierna gaat doen.’  
Michel gaf Daniël een hand en een luid applaus volgde. Daniël zag dat Sanne aanstalten 
maken om naar voren te stappen. In haar hand had ze een soort papier. Zou dat nog een 
toespraak zijn? Daniël hoopte van niet.  
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‘Bij mooie woorden horen natuurlijk ook mooie cadeaus.  Die willen we jou graag aanbieden. 
Omdat we eigenlijk geen idee hadden wat je nu gaat doen, wisten we niet goed waar we je een 
plezier mee konden doen. Er ging zelfs een gerucht dat je je huis hebt verkocht. Dus leek het 
ons geen goed idee om je op te zadelen met spullen waarvoor je geen plek hebt om ze te 
bewaren. Bovendien heb je ons nooit de indruk gegeven veel waarde te hechten aan materiële 
zaken. Wij waren daarom blij met het idee van een persoon die verder anoniem wil blijven. 
Het is een cadeau dat we niet mee konden nemen. Dit stuk papier, een heuse oorkonde, is het 
enige tastbare bewijs dat jij eigenaar bent van ons cadeau.’ 
Met stralende ogen keek Sanne Daniël aan. Haar blik was te vrolijk, te open. Daniël wilde zijn 
blik afwenden, maar kon het niet. De blauwe ogen van Sanne waren onweerstaanbaar. Hij 
maakte de strik los en rolde het papier open. ‘Geboorteboom’ las hij, met sierlijke letters 
geschreven.  
‘Nu heb je je eigen boom,’ lichtte Sanne de oorkonde toe. ‘Meestal is het bedoeld voor pas 
geboren baby’s, maar wij vonden je vertrek bij Droog BV ook een soort geboorte. Een nieuw 
leven begint, daar gaat het om.’ 
Het stond er echt, geboorteboom. De boom was geplant op 11 oktober 2016, te Oisterwijk. 
Ergens in de Brabantse bossen dus. Daniël nam zich meteen voor om de boom een keer op te 
zoeken. Hij vond het een leuk cadeau. De mensen in het café wachtten tot hij wat ging 
zeggen. 
‘Wat moet ik nu zeggen? Eigenaar van een heuse boom in een heus bos. Dat is werkelijk 
prachtig. Heeft er iemand een biertje voor me?’ 
Sanne draaide zich om en liep naar de bar. De barman had meegeluisterd en overhandigde het 
vers getapte bier aan Sanne. Daniël nam een grote slok.  
‘Jezus, als jullie net zo toe zijn aan een biertje als ik, zijn jullie niet te benijden. En jullie 
moeten nog wachten totdat ik ben uitgepraat. Voor mij wel een extra reden om het kort te 
houden.’ 
Razendsnel dacht Daniël na. Wat wilde hij precies vertellen? Waarom wilde hij iets vertellen?  
‘De grote vraag voor mij zal altijd blijven of ik er verstandig aan heb gedaan om 
afdelingshoofd te worden. Had het ook goed kunnen gaan? Zo ja, wat had ik dan anders 
moeten doen? Nu kan ik alleen maar constateren dat de druk te hoog is geworden. Dat heeft er 
toe geleid dat ik mij in februari ziek moest melden. Ik was niet meer in staat om naar kantoor 
te gaan. Het was een heel aparte ervaring die ik niemand toe wens. Wat zeker mee heeft 
gespeeld is dat mijn relatie met Maria rond de kerst is geëindigd.’ 
Daniël sloeg de tweede helft van zijn glas bier in een keer achterover. 
‘Dan mijn ontslag. Daar heb ik natuurlijk gemengde gevoelens over. Ik zal er geen geheim 
van maken dat ik zeer tevreden ben over de ontslagvergoeding die de rechter heeft 
vastgesteld. Het geeft echter weinig voldoening om de overeenkomst met het bedrijf waar je 
je jaren voor hebt ingezet, op deze manier te beëindigen. Ik weet niet wie er gelijk heeft. Ik 
sluit niet uit dat Menno Zegveld gelijk heeft dat het nooit meer helemaal goed komt met mij. 
Dat ga ik de komende tijd op mijn gemak onderzoeken. Daarmee kom ik toe aan mijn 
afsluiting. Zoals jullie misschien wel hebben gezien, stond mij huis te koop. Het is inmiddels 
verkocht. Afgelopen weken heb ik het huis leeggehaald en morgenvroeg draag ik de sleutels 
over aan de notaris. In de woonkamer ligt nog slechts een matrasje, een kussen en een 
slaapzak. Dat is voor vannacht. Daarna is mijn nieuwe tweedehands Mercedes Stationwagen 
het enige dak boven mijn hoofd. In de loop van volgende week vertrek ik naar Spanje. Mijn 
eindbestemming is de Spaanse zuidkust. Daar ga ik wat talencursussen doen en een baantje 
zoeken. Ik heb geen verwachtingen. Ik zie gewoon wat er gaat gebeuren. Mijn keel is weer 
droog. Die van jullie waarschijnlijk ook. Laten we nog een biertje nemen.’ 
Een luid applaus barstte los. 
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12 oktober 2016, Burn me at the altar of the night - give me life! 
 
Na de receptie ging Daniël met een aantal mensen eten in restaurant Bouwkunde. Dat verliep 
rustig. Iedereen had behoefte aan wat vastigheid in de maag en er werd vooral water 
gedronken. De twee aangebroken flessen rode wijn bleven half vol staan. Het dessert op basis 
van sterke koffielikeur en een dubbele espresso waren ruimschoots voldoende om Daniël 
geheel te ontnuchteren. 
‘Wat gaan we doen?’ vroeg Michel. ‘Naar de Elegast, swingen?’  
Dat leek iedereen een goed idee. 
 
In de Elegast was het aangenaam druk. De harde muziek maakte praten onmogelijk. Daniël 
zag wel mensen in elkaar oren schreeuwden in een poging iets tegen elkaar te zeggen. Tot zijn 
opluchting werd hij door Sanne meegetrokken de dansvloer op. Daar voelde Daniël zich 
meteen op zijn gemak. Dansen was hem altijd makkelijk afgegaan en ontspannen stemde hij 
zijn bewegingen af op die van Sanne. Al snel druppelde het zweet van zijn voorhoofd. Ze 
dansten een uur onafgebroken. Langzaam schoof Sanne steeds dichter naar hem toe. De 
toevallige, vluchtige aanrakingen werden steeds frequenter. Met een drinkgebaar gaf ze aan 
dat ze dorst had.  
‘Bier?’  
Nee, ze wilde water. Daniël drong zich door de menigte naar de bar. Hij probeerde zo snel 
mogelijk terug te zijn. Stel je voor dat Sanne een bekende zou treffen die haar daar alleen zag 
zitten. Tot zijn opluchting zat ze glimlachend in haar eentje te wachten in één van de nissen 
van het keldergewelf dat nu dienst deed als dansvloer. Hij plofte naast haar neer. Hun 
bovenbenen raakten elkaar. Zwijgend zaten ze naast elkaar en keken naar de dansende en 
zwetende mensen op de dansvloer. Daniël voelde dat Sanne zich steeds meer tegen hem 
aanvleide. Voorzichtig legde hij zijn hand op haar bovenbeen. Zij duwde hem niet weg maar 
legde haar hand er bovenop.  
 
Zonder iets te zeggen stonden Daniël en Sanne op en liepen, hand in hand, naar de uitgang. 
Buiten was het koud en ze moesten de jas dichtdoen om het bezwete lijf niet te snel te laten 
afkoelen. Daniël liet zich leiden door Sanne. Ze liep naar haar appartement in het centrum van 
de stad. Halverwege, in een steegje tussen het grote plein en haar woning, bleef ze staan. Ze 
draaide zich naar hem toen, trok zijn lijf tegen het hare en begon hem te zoenen. Hun tongen 
zochten elkaar en speelden het ontdekkingsspel. Daniël voelde dat Sanne haar onderlijf stijf 
tegen hem aandrukte. Haar handen zochten een weg onder zijn jas. Hij drong met zijn handen 
in haar broek en omvatte haar billen. Haar huid was glad en zacht. Zijn geslacht werd stijf en 
zij wreef er met haar onderlijf tegenaan.  
 
Sanne opende de voordeur van het appartementencomplex en ging Daniël voor. Ze woonde 
op de derde verdieping. In haar flat trok ze Daniël mee de woonkamer in. Ze schopte haar 
schoenen uit, Daniël deed hetzelfde. Snel deed ze de riem van zijn broek los en trok zijn broek 
naar beneden. Daniël pakte haar beet, legde haar op de bank en trok haar broek en licht groene 
slipje naar beneden. Hij wilde haar geslacht likken maar werd door Sanne naar boven 
getrokken. Zijn stijve lid kon geen andere kant op dan haar moeiteloos te penetreren. Ze 
kreunde en bewoog haar heupen wild op en neer. Daniël deed zijn best om zoveel mogelijk te 
bewegen zonder klaar te komen. Sneller dan hij had verwacht voelde hij het onderlijf van 
Sanne verstarren. Met een kreet kwam ze weer tot leven en begon over het hele lijf te 
schokken. Daniël liet de controle los en voelde hoe zijn orgasme zich verspreidde over zijn 
lichaam. Met een kreun gaf hij zich over aan de ontsnapping van zijn zaad. Uitgeput en 
ontnuchterd bleef hij liggen op Sanne. Hij zag hoe zij hem geamuseerd observeerde.  
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‘Blijf even liggen.’  
Met haar rechterhand reikte ze naar haar broek die naast Daniël op de grond lag. Ze perste de 
broek tussen de bank en haar billen. Daniël trok zijn nog steeds erg stijve geslacht terug en 
veegde het aanhangende vocht af aan de andere pijp van Sannes broek. Met het kledingstuk 
tussen haar benen hobbelde Sanne naar de badkamer. 
‘Kom je ook douchen?’ vroeg ze vrolijk. 
 
Daniël deed zijn kleren uit en liep ook naar de badkamer. Sanne had een prachtig lichaam, zag 
hij nu pas. Hij had daar op kantoor natuurlijk wel eens voorstellingen van gemaakt, maar deze 
werden nu overtroffen door de werkelijkheid. Haar lichaam was mooier, natuurlijker dan dat 
van Maria, wiens schoonheid al vroeg door anderen en haarzelf was ontdekt. Had Sanne als 
tiener nooit de ambitie gehad om model te worden? Misschien had ze dat niet nodig gehad 
vanwege haar vroege relatie. Tijdens het vrijen had ze in ieder geval een fysieke overgave 
gehad die bij Maria ondenkbaar was. Behoedzaam omvatte Sanne het nog steeds halfharde 
geslacht van Daniël. 
‘Hij deed het goed,’ prees ze hem met een zacht klopje op de ontblote eikel. Daniël ging op 
zijn knieën zitten en stak zijn tong in haar vagina. Het zout van zijn sperma en haar vocht zat 
er nog. Met zijn tong ging hij op en neer en likte haar lippen schoon. Steeds als hij haar 
clitoris aanraakte reageerde haar lichaam met een klein schokje. Hij voelde zijn geslacht weer 
stijf worden en richtte zich op. Hij aaide haar borsten en gaf haar een kus op de mond.  
 
Ze droogden elkaar af. Sanne ging naar de keuken en vroeg of Daniël ook kruidenthee wilde. 
Daniël zei ja en ging bloot zitten op de bank. Hij had een onbestemd gevoel. Wat had dat te 
betekenen? Volgende week zou hij naar Zuid-Spanje rijden. Om daar het geluk te zoeken, om 
hier het ongeluk te ontvluchten. Ja, waarom eigenlijk? Hij wist dat hij verloren was. Het 
verlangen naar een volgende keer begon zich nu, een paar minuten na de daad, alweer op te 
bouwen. De kans dat er een volgende keer zou komen was echter nihil. Eigenlijk moest hij nu 
weggaan. Dan zou zij teleurgesteld zijn, of misschien wel boos. Dat zou het toekomstig 
verlangen verzachten. Hij kon niet. Hij sloot zijn ogen en zag het lichaam van Sanne voor 
zich, zag hoe de druppels van de douche over haar stevige borsten langs haar opgezette tepels 
een weg zochten naar beneden. 
 
‘Jeetje, je zit hier toch geen kou te vatten?’  
Sanne had een badjas aan en kwam met een dienblad met een thermoskan en twee kopjes de 
kamer binnen.  
‘Je hebt helemaal kippenvel.’  
Daniël zag het ook en voelde dat hij het koud had. Sanne zette het dienblad neer en snelde 
naar haar slaapkamer. Ze kwam terug met het dekbed en spreidde dat over Daniël uit. 
Zwijgend dronken ze de kruidenthee. Daniël zag dat Sanne wat dwarszat. 
‘Weet je, eigenlijk zijn we niet zo slim geweest. Morgen moet ik een morning-afterpil halen. 
Volgens mij kon ik zwanger worden vandaag.’  
Daniël haalde opgelucht adem en begon te lachen. 
‘Je hebt geluk, want je hebt net seks bedreven met een man die geen man meer is.’  
Sanne keek hem verbaasd aan.  
‘Hoe bedoel je? Alles functioneerde volgens mij perfect. Of ben je..? ja wat eigenlijk, 
onvruchtbaar of zo.’  
Daniël legde uit dat hij een jaar geleden was gesteriliseerd.  
‘Huh? Het gaat mij natuurlijk niets aan hoor, maar heb jij al kinderen of zo?’  
‘Het was de wens van Maria.’  
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Daniël voelde dat het belachelijk klonk. Drie maanden voordat Maria hem in de steek liet, had 
hij zich op uitdrukkelijke wens van haar laten steriliseren.  
‘Maar, eh, kan je nu nooit meer kinderen krijgen?’  
‘Jawel, je kan de operatie ongedaan laten maken. Dan moet je de twee buisjes waardoor het 
zaad wordt aangevoerd, weer aan elkaar laten zetten. Dat gebeurt wel eens.’ 
Eigenlijk klopte het niet helemaal wat hij had gezegd, bedacht Daniël. Drie maanden na zijn 
operatie had hij zijn sperma laten onderzoeken en toen werd hem gezegd dat het nog niet 
helemaal goed was. Er zaten nog dode zaadcellen in. Daarna was zijn sperma niet meer 
onderzocht. Aan de andere kant, na een jaar moesten alle zaadcellen wel zijn verdwenen, 
stelde hij zichzelf gerust. De gedachte dat hij nu mogelijk een kind had verwekt liet hem 
echter niet los. Sanne had daar geen last van en vleide zich tevreden knorrend tegen hem aan. 
Daniël zag haar borst liggen in de openvallende badjas en legde zijn hand erop. Sanne boog 
zich voorover, duwde het dekbed opzij en nam zijn geslacht in haar mond. Terwijl de met 
haar hand zachtjes over zijn ballen aaide, volgde ze met het puntje van haar tong de steeds 
harder wordende rand van zijn eikel. Daniël zakte achterover en liet de opwinding zich 
verspreiden door zijn lichaam. Ze liet zijn geslacht los en kroop op zijn schoot. Met zijn ogen 
dicht voelde hij hoe haar warme en natte vagina zijn stijve lid omsloot. Zacht kreunend legde 
hij zijn handen op de borsten van Sanne die licht op en neer deinden, een fractie later dan de 
bewegingen van haar onderlijf. Het koste hem nu geen moeite om de balans te vinden tussen 
opwinding en klaarkomen. Hij opende zijn ogen en keek recht in de ogen van Sanne. In haar 
ooghoeken zag hij een traan opwellen. Glimlachend veegde ze de traan weg en begon sneller 
te bewegen. Zijn geslacht drong nog dieper bij haar binnen. Sanne begon te hijgen en steeds 
harder te kreunen. Ze ging wild op en neer en bewoog haar bovenlichaam van voor naar 
achter. Daniël liet haar borsten los en trok haar hoofd naar zich toe. Hij likte achter haar oor 
en beet in haar oorlel. Zachtjes drukte hij zijn nagels in haar rug. Zij deed hetzelfde bij hem, 
maar dan harder. Daniël voelde dat hij zich niet langer in kon houden. ‘Ga door!’ kreunde 
Sanne. Met een ijselijke kreet kwam ze tot stilstand. Op dat moment explodeerde het onderlijf 
van Daniël. Een vuurbal spatte uiteen en een verschroeiende hitte verspreidde zich naar zijn 
benen en buik. Nauwelijks nog bij bewustzijn vloeide zijn zaad voor de tweede keer die 
avond. Sanne was uitgeput tegen hem aangevallen. Daniël voelde dat haar snelle adem 
langzaam rustiger werd. Hij streek met zijn vingers door haar haren. Het liefst was hij de rest 
van zijn leven zo blijven zitten.  
 
Toen Sanne haar hoofd weer oprichtte en hem aankeek, zag hij dat ze had gehuild. Uit haar 
rode ogen sprak verdriet. Daniël veegde de tranen van haar wangen. Ze stond op en 
bekommerde zich deze keer niet om het sperma dat een grote natte vlek achterliet op haar 
rood stoffen bank. Zonder iets te zeggen ging ze naar de badkamer, plaste en poetste haar 
tanden. Daniël bleef in de woonkamer achter, legde de kleren op een stapel en bracht het 
dekbed terug naar de slaapkamer. Hij wachtte tot Sanne klaar was in de badkamer en ging 
toen ook zijn tanden poetsen, met haar tandenborstel. Hij keek naar zichzelf in de spiegel en 
begon geluidloos te huilen. Nog nooit in zijn leven had hij zich zo alleen gevoeld.  
 
Sanne was op bed gaan liggen en meteen in slaap gevallen. Daniël kroop voorzichtig tegen 
haar aan en legde zijn arm om haar heen. De cijfers van de wekker lichtten op in het donker. 
Het was half vijf. Daniël zag dat het alarm was ingeschakeld. Hij vertrouwde erop dat het af 
zou gaan op een normaal doordeweeks tijdstip. Hij wist dat Sanne altijd voor half negen op 
kantoor was, zodat hij zich geen zorgen hoefde te maken om op tijd bij de notaris te zijn. 
Ondanks de overweldigende vermoeidheid viel Daniël niet meteen in slaap. Hij rook de geur 
van Sanne, voelde haar zachte huid en de warmte van haar lichaam. Het maakte hem 
verdrietig. Waarom was het hem niet gegeven zo te leven, altijd zo in slaap te vallen? Hij 
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merkte dat hij bang was. Bang om morgen weer alleen te zijn. Bang om in zijn eentje naar 
Spanje te gaan. Wat had hij daar in godsnaam te zoeken? Waarom ging hij morgen niet 
gewoon een baan zoeken? Misschien kon hij wel een eigen bedrijf beginnen. Hij was tenslotte 
een goede adviseur, daar was iedereen het altijd over eens geweest.  
‘Ga maar slapen Daniël, het is morgen weer vroeg dag.’  
Het was de zachte stem van Sanne. Sliep ze dan nog niet? Daniël sloot zijn ogen en viel nu 
wel in slaap. 
 
Heel in de verte hoorde Daniël een gepiep. Het leek op het huilen van een kind. 
Waarschijnlijk één van de buurkinderen.  
‘Wakker worden Daniël.’  
Een hand schudde zachtjes aan zijn schouder. Daniël opende zijn ogen en zag het lachende 
gezicht van Sanne.  
‘Kom, ga jij eerst douchen of ik?’  
Daniël kreunde.  
‘Ga jij maar.’  
Energiek sprong Sanne uit bed.  
‘Mooi, dan kan jij thee zetten, of koffie als je dat liever hebt. Ik wil een beetje bijtijds op 
kantoor zijn. Vanochtend moet er nog een offerte uit.’  
Dat was ook voor Daniël voldoende om het tot leven te wekken. Het gewone leven was weer 
begonnen. Hij snelde naar de keuken en zette water op.  
‘Eet je ook nog wat?’ riep hij.  
‘Bakje yoghurt met muësli,’ klonk het gedempte antwoord. Daniël vond een geschikte kom en 
mengde wat yoghurt met een handje muësli. Zelf nam hij een stroopwafel. Zijn eetgewoonten 
waren er het afgelopen half jaar niet gezonder op geworden. Hij besloot thuis te gaan 
douchen. Daar had hij ook nog een set schone kleren. Sanne was weer de Sanne zoals hij haar 
kende. Wat er gisteren was gebeurd, was voorbij. Ze was nu weer de ex-collega met wie hij 
het altijd goed had kunnen vinden en van wie hij nu afscheid ging nemen. De gedachte aan 
het afmaken van een offerte had hem enigszins gesterkt in zijn voornemen zijn boeltje op te 
pakken en voor langere tijd uit Nederland te verdwijnen. Sanne werkte haar gebruikelijke 
ochtendritueel af en refereerde op geen enkele wijze aan de afgelopen nacht. Of was dat voor 
haar soms heel gewoon, vroeg Daniël zich af. Misschien ging ze elke week wel uit dansen om 
daarna met een jongen in bed te eindigen? Hij keek haar aan en kon zich niet voorstellen dat 
het zo was. Hij had met haar iets heel speciaals meegemaakt, dat stond vast.  
‘Hoef jij niets?’  
Daniël schudde zijn hoofd.  
‘Ik ga zo thuis douchen en koop wel een broodje als ik bij de notaris vandaan kom.’   
‘Dan ga ik zo. Als je wilt mag je hier nog wel even blijven. Trek de deur maar achter je dicht.’ 
Weer schudde Daniël zijn hoofd.  
‘Ik ga wel met je mee.’  
Sanne stond op en liep naar de woonkamer. De vier schoenen lagen er nog net zoals ze ze 
gisteravond hadden uitgeschopt, in de haast elkaar uit te kleden. Daniël keek naar de bank en 
zag nog wat vage sporen van de spermavlek. Die zou Sanne er wel uit kunnen krijgen, stelde 
hij nuchter vast. Sanne wilde geen tijd verliezen en stond al bij de deur met haar jas aan. 
Daniël sprong overeind en ging door de deur die ze voor hem openhield. Beneden bleven ze 
even staan. Sanne keek Daniël opgewekt aan met haar blauwe ogen. In haar gezicht was geen 
spoortje van vermoeidheid te zien.  
‘Het ga je goed.’  
Meer zei ze niet. Geen belofte om elkaar te treffen na zijn thuiskomst, geen wens om een 
kaartje te krijgen uit Spanje.  
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‘Jou ook.’  
En weg was Sanne. Terneergeslagen liep Daniël naar zijn huis. De angst die even was 
verdwenen, kwam weer terug. Op het moment dat hij de sleutel van zijn huis voor de laatste 
keer omdraaide was hij misselijk van de spanning.  
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2 december 2016, We're refugees, walking away from the life 
 
Daniël was op zijn gemak op en neer gelopen over de boulevard van Almunecar, het rustige 
badplaatsje aan de Spaanse zuidkust, en streek neer op het terras van Café del Mar. Hij stak 
zijn hand op naar de barman die inmiddels wist dat Daniël eerst een café cortado con leche 
wilde en daarna een broodje serrano. In afwachting van zijn koffie spreidde Daniël de 
Telegraaf van gisteren uit op zijn tafeltje. Thuis regende het en schommelde de temperatuur 
zo rond het vriespunt. Er werd gewaarschuwd voor ijzel. Nee, dan had Daniël het hier een 
stuk beter. Het was een graad of twintig en er woei een aangename zeebries.  
Anderhalve maand geleden was Daniël aangekomen in Almunecar. Hij had zijn eerste plan, 
om de eerste tijd als een zwerver door het leven te gaan, snel laten varen. De vier nachten die 
hij met zijn slaapzakje op het strand had doorgebracht, had hij geen oog dicht gedaan. Overal 
hoorde hij geluiden, honden snuffelden aan zijn hoofd en hij was een keer met een mes 
bedreigd door een collega-zwerver die niet kon geloven dat hij een echte zwerver was en zijn 
geld wilde. De vijfde dag had hij het zwerversbestaan opgegeven en was hij op zoek gegaan 
naar een goedkoop appartement. In het laagseizoen was hij er keus genoeg en nu woonde hij 
in een gemeubileerde twee kamerflat in het oude centrumpje van het dorp. Hij had inmiddels 
een vast ritme ontwikkeld. ’s Ochtends wandelde hij over de boulevard. Aan het noordeinde 
van de boulevard keek hij een tijdje naar de vissers die hun boten in orde maakten om de zee 
op te gaan. Daarna liep hij terug en ging om een uur of tien ontbijten op het terras van Café 
del Mar. Daar bleef hij zitten tot de middag en las een krant of een boek. Om twaalf uur ging 
hij naar huis, hing een uurtje op de bank, keek televisie en lunchte. ’s Middags ging hij wat 
actiefs doen. Vaak trok hij erop uit met zijn Mercedes en ging ergens wandelen. Ook ging hij 
regelmatig zwemmen in plaatselijke openluchtzwembad. Nu overwoog hij een racefiets te 
kopen om zijn conditie enigszins op peil te houden. Met de auto had hij gezien dat er in de 
omgeving van Almunecar prachtige rustige weggetjes liepen die uitermate geschikt waren om 
te fietsen. 
’s Avonds bracht hij meestal door in de buurt van de boulevard. Hij had drie kroegen 
uitgekozen waar de sfeer hem beviel en hij kende daar inmiddels een aantal mensen goed 
genoeg om een praatje mee aan te knopen. 
Elke dag weer stelde hij vast dat hij genoot van het leven aan de Spaanse zuidkust. De enige 
mensen van thuis waarmee hij enig contact onderhield, waren zijn ouders en zijn zus. Trouw 
mailde hij hen elke week een verslag van zijn belevenissen, maar dat kostte hem elke keer 
meer moeite. Zoveel nieuws had hij niet te melden natuurlijk. 
 
‘Topman ZONNU geeft zichzelf miljoenenbonus.’ De grote letters besloegen bijna de helft 
van de voorpagina. In een klein kadertje was een foto van de betreffende topman geplaatst. 
Het bleek te gaan om Guido Landgraaf, de hoogste baas van ZONNU, het mega 
energieconcern dat was ontstaan na fusie van alle nationale energiebedrijven. De 
schreeuwende kop had Daniëls interesse gewekt en hij ging op zoek naar het bijbehorende 
artikel. Tot zijn verbazing liet het verhaal Daniël niet onberoerd. Toen hij het artikel uit sloeg 
hij de bladzijde weer terug en keek naar het kleine fotootje op de voorpagina. De gladde 
glimlach van de topman wekte afkeer op. Wat was dat voor man? Waar haalde hij het lef 
vandaan om zich onder toeziend oog van de wereld zulke hoge bonussen te geven? Hoe 
langer Daniël naar de krantenkop en het fotootje staarde, hoe bozer hij werd. Maar ja, waarom 
zou hij zich boos maken, sprak hij zichzelf toe. Hij had niets te klagen, hier op een terras aan 
de Middellandse Zee. Tot zijn spijt gaf die gedachte hem geen gemoedsrust. Hoe langer hij 
erover nadacht, hoe meer hij zich opwond over de arrogantie van zo’n omhooggevallen 
boekhouder. Hij kreeg een idee en liep naar binnen om de barman een stuk papier en een pen 
te vragen. Dit was een zaak van nationaal belang en aangezien hij op dit moment tijd genoeg 
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had, vond hij het zijn plicht om deze misstand aan de kaak te stellen. Van een vriend die bij 
een ministerie werkte had Daniël wel eens gehoord dat elke burger een brief kan sturen aan 
een minister en dat die brief altijd wordt gelezen. Misschien niet door hemzelf, maar wel door 
een ambtenaar die het antwoord voor de minister moet schrijven. In ieder geval werd elke 
brief beantwoord met een handtekening van de minister zelf of een of andere directeur. Die 
wetenschap motiveerde Daniël om er een mooie doorwrochte brief van te maken. Hij zou de 
brief niet richten aan een specifieke minister, maar aan de gehele ministerraad, dan zou iedere 
minister zeker een kopie krijgen. 
 
Brief aan Ministerraad van de Staat der Nederlanden 
 
Hooggeëerde Ministerraad, 
 
U heeft normen en waarden hoog op uw agenda staan. Ik heb de indruk dat uw dagelijkse 
werkzaamheden hier in belangrijke mate door worden bepaald. Een aanzienlijk deel van U 
maakt er geen geheim van de Bijbel als leidraad te hanteren. Daarvoor kan ik slechts respect 
uitspreken. 
 
In het licht van Uw belangrijkste drijfveren ons land te besturen en mijn wens dat u daarin 
succesvol zult zijn, wil ik Uw aandacht vragen om het volgende. Via de media wordt ik al een 
aantal jaar geïnformeerd over de exorbitante salarissen van bestuurders van de landelijke 
energiemaatschappijen. Elk jaar weer wordt het nieuws over het nog verder gestegen salaris 
van deze personen gevolgd door afkeurende woorden vanuit de politiek en beloften daar iets 
aan te zullen doen. Dat is U tot op heden niet gelukt. 
 
Recentelijk kwam naar buiten dat de bestuurder van het bedrijf ZONNU de komende jaren 
niet alleen zijn vorstelijk salaris verder zal zien stijgen, maar in 2018 ook nog een bonus van 
1 miljoen Euro tegemoet kan zien. Om tot toekenning van die bonus over te gaan heeft het 
bedrijf zelf aandelen uitgegeven die volgens een zelfbedachte formule in waarde stijgen. Het 
is nu reeds bekend dat de waarde in 2018 zodanig zal zijn gestegen dat topman aanspraak 
kan maken op de door hem zelf ingestelde bonus. 
 
Dit bericht vormt naar mijn mening een grote bedreiging voor uw beleid dat gericht is op 
behoud en waar nodig herstel van normen en waarden. U kunt Uw boodschap met nog zoveel 
kracht blijven verkondigen. Als de burger echter wordt geconfronteerd met de grote onmacht 
Uwerzijds om de buitensporige beloning van bestuurders door energiemaatschappijen aan te 
pakken, zal het effect van Uw goedbedoelde moraliserende woorden volledig teniet worden 
gedaan. Ik roep U daarom op om in actie komen en een einde maken van deze maatschappij 
onterende praktijken. 
 
Wellicht ten overvloede wil ik U er op wijzen dat de hoogmoed en arrogantie van de personen 
waarover ik spreek op geen enkele wijze is te rechtvaardigen. Dit geldt zowel vanuit de 
christelijke achtergrond als de liberale geloofsovertuiging van Uw leden. De Bijbel ziet 
hebzucht en ijdelheid als belangrijke zonden en het ongebreideld graaien in de pot met 
gemeenschap(energie)gelden valt daar volledig onder te scharen.  
Een opportunistische liberaal zou nog kunnen zeggen, iedereen heeft de kans om bestuurder 
te worden van een energiemaatschappij, dus ligt zo’n exorbitante beloning in principe binnen 
ieders bereik. Het fundament van het liberalisme ligt echter niet in het verdienen van veel 
geld, maar is echter gelegen in het stimuleren van prestaties, het creëren van de meritocratie 
op Amerikaanse leest geschoeid. In het geval van de bestuurder van ZONNU is er echter geen 
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spoor van een prestatie te onderkennen als legitimatie van zijn salaris. De monopoliepositie 
van zijn bedrijf heeft hij niet verdiend, het is hem in de schoot geworpen door de overheid. 
Door een toeval zat hij op het goede moment op de goede plek. Daarom is zijn hoge beloning 
juist vanuit het liberale gedachtegoed nog afkeurenswaardiger dan vanuit de christelijk visie, 
die altijd wel wat ruimte biedt voor voorbestemdheid. 
 
Mijn oproep aan U is daarom: stop deze hebzucht en ijdelheid! Het gedrag van de 
bestuurders van ZONNU vormt een bedreiging voor de waarden die het fundament vormen 
voor een leefbare maatschappij.  
 
Hoogachtend, Daniël Mendel 
 
Daniël las de brief drie keer over en veranderde hier en daar wat woorden. Hij zou zo meteen 
echt briefpapier kopen en de brief vanmiddag zo netjes mogelijk overschrijven. Met een 
tevreden gevoel bestelde hij een tweede kop koffie. 
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26 januari 2017, Let's begin at the top: 
 
Godfried Otto Devrede belde naar Uri Teller. 
‘Uri, wij hadden een afspraak. Weet je nog?’ 
‘Tuurlijk baas. En ik heb goed nieuws, de gemodificeerde versie van Einde der Dagen® is 
klaar.’ 
Dat had Godfried niet verwacht. Hij het afgelopen jaar niets gehoord van Uri en dat was 
normaal gesproken geen goed teken. 
‘Weet je zeker dat het werkt?’ vroeg Godfried Otto Devrede. ‘Het oorspronkelijk product was 
tenslotte ook nog nooit fatsoenlijk getest.’  
‘Wanneer ben je daar wel zeker van? Zekerheid krijg je alleen door het uit te proberen op de 
doelgroep, een mens dus.’  
‘Maar dat kan nu toch zonder problemen? Het werkt slechts tijdelijk en wordt toegepast op 
één persoon. Dus ga je gang, zou ik zeggen.’ 
‘Eh,’ mompelde Uri Teller. ‘Maar wie moet ik nemen als proefpersoon?’  
Godfried Otto Devrede had meteen in de gaten waar de schoen knelde. Als Uri het alleen zou 
doen, zou hij in zijn eentje verantwoordelijk zijn als het fout ging. Die verantwoordelijkheid 
wilde hij graag delen met de baas zelf. Jezus, verzuchtte hij, elke kans die hij Uri Teller gaf 
om zichzelf te bewijzen en op eigen kracht successen te boeken liet hij zich ontnemen. En dan 
wel elk jaar tijdens zijn functioneringsgesprek klagen over het gebrek aan 
ontwikkelingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven. Als Uri Teller deze mogelijkheid niet 
benutte kon hij het de komende millennia helemaal vergeten. Dan was hij gedoemd 
stafmedewerker te blijven. Waarschijnlijk zou Godfried Otto Devrede zich dan ook 
genoodzaakt zien de verantwoordelijkheid over het Einde der Dagen® bij één van de andere 
drie directieleden, Michael Mans, Gabriël Post of Raffa Dominicus onder te brengen. Of hij 
ging het zelf beheren natuurlijk. Als het inderdaad bleek te werken, was het zonder twijfel één 
van de  krachtigste instrumenten die het bedrijf GLAD Inc. sinds haar oprichting had 
ontwikkeld. 
‘Weet je Uri. Ik heb wel een idee. Heb je de laatste tijd de kranten een beetje gevolgd?’  
Dat was een retorische vraag. Het vormde de basis voor Uri’s werk.  
‘Eén van de eerste dingen die ik aan wil pakken is de menselijke hebzucht. De mens is de 
enige diersoort die zich structureel meer bezit toegeëigend dan hij nodig heeft om fatsoenlijk 
te kunnen leven. Hebzucht vormt één van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van 
de soort mens. Het ergste is hebzucht zonder daar prestaties voor te willen leveren. Dat 
ondermijnt het toch al wankele bouwwerk van normen en regels dat de menselijke 
maatschappij bijeenhoudt. Hier heb je een naam, Guido Landgraaf. Hij is de baas van het 
energiebedrijf ZONNU en heeft zichzelf buitenproportioneel verrijkt op kosten van de 
maatschappij. Hij heeft twee grote fouten gemaakt. Het is niet zijn verdienste dat het bedrijf 
ZONNU zo groot is geworden. Het is ook niet zijn verdienste dat het bedrijf winst maakt. De 
overheid heeft ervoor gekozen om monopolistische bedrijven te creëren die een onmisbare 
functie vervullen in de maatschappij. Voor hun producten, energie in dit geval, kunnen ze de 
vragen wat ze willen. Door de burger een cent meer te laten betalen per kilowattuur zorgen ze 
ervoor dat ze altijd winst blijven maken. Kortom, noch de groei van het bedrijf , noch de 
winst, zijn de verdienste van Guido Landgraaf en er is geen rechtvaardiging voor het extreme 
salaris waarmee hij zichzelf beloont. Als de proef met Guido Landgraaf slaagt, zullen velen 
zijn voorbeeld volgen, te beginnen met de directeuren van woningbouwverenigingen. Ook die 
verrijken zichzelf met de hen door de overheid in de schoot geworpen monopolistische 
bedrijven.’ 
Aan de schuldbewuste blik van Uri zag Godfried dat de geërgerde toon in zijn stem Uri niet 
was ontgaan. Godfried wist dat Uri zijn uiterste best doen om de proef te laten slagen. 
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Misschien koos hij zelf ook nog wel wat proefpersonen uit. Daarmee kon hij Godfried Otto 
Devrede laten zien dat hij de boodschap begrepen had en ook zelfstandig beslissingen durfde 
te nemen. 
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20 februari 2017, We make the lives we lead. 
 
Zowel de nationale als de internationale pers had gevolg gegeven aan de uitnodiging van 
Guido Landgraaf, de hoogste baas van ZONNU, het megaenergieconcern dat was ontstaan 
door fusie van alle nationale energiebedrijven. De naam Guido Landgraaf was de afgelopen 
jaren meerdere malen in het nieuws geweest. Steeds vormde zijn salaris, dat een factor tien 
hoger was dan dat van de minister-president, de aanleiding. Het had tot felle veroordelingen 
geleid in de media en de politiek. Politici en burgers vonden het schandalig was dat iemand 
zoveel kon verdienen over de ruggen van hardwerkende burgers. Niemand was echter in staat 
om er iets aan te doen. Onder druk van de publieke opinie had de man zelf het initiatief 
genomen om af te zien van bonussen die hij zichzelf had toegekend. Later bleek dat hij dat 
makkelijk kon doen omdat die bonussen via een omweg toch wel bij hem terecht zouden 
komen. Zonder dat iemand daarvan op de hoogte was, had  hij een regeling in elkaar gezet op 
grond waarvan hij na twee jaar toch allerlei premies zou ontvangen. Toen dat bekend werd, 
leverde dat een tweede golf van kritiek op. Ook deze keer bleek niemand in staat of bereid er 
iets aan te doen. Normaal gesproken kon Guido Landgraaf in 2018 aanspraak maken op 
enkele miljoenen aan premies. 
De afgelopen jaren was Guido Landgraaf uiterst terughoudend geweest in zijn contacten met 
de pers. Hij had geen enkele bereidheid getoond om in de media te praten over zijn salaris. 
Dat verklaarde de grote belangstelling van de media voor de persconferentie. Er werd 
natuurlijk volop gespeculeerd over het nieuws dat Guido Landgraaf zou brengen. Het meest 
waarschijnlijk scenario was dat ZONNU zou worden opgeslokt door een groot Amerikaans, 
Frans of Duits energiebedrijf. Dat was waar menigeen vanaf het begin van de 
privatiseringsgolf bang voor was geweest. Het land zou voor de energievoorziening 
afhankelijk worden van buitenlandse bedrijven en dat was vragen om problemen. Hoewel er 
in de kranten regelmatig werd gespeculeerd over potentiële overnamekandidaten, was het 
nooit concreter geworden dan dat. 
Waar kon de persconferentie anders over gaan dan een overname? Weer over het salaris van 
Guido Landgraaf? Dan zeker niet op zijn eigen initiatief. Ook aan een eventueel besluit om 
ontslag te nemen zou geen ruchtbaarheid worden gegeven.  
Stipt op het afgesproken tijdstip verscheen Guido Landgraaf door het zwarte gordijn dat 
achter het podium hing. Hij oogde ontspannen en lachte naar de klikkende en flitsende 
fotocamera’s. In zijn eentje ging hij zitten achter de lange tafel. Dat was opmerkelijk, want 
Guido Landgraaf verscheen nooit ergens zonder een gevolg van medeverantwoordelijke 
directeuren. Hij nam een slok water en haalde diep adem. 
 
‘Het doet mij plezier dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn uitnodiging. Vandaag is voor 
mij een historische dag. De verklaring die ik af zal leggen, vormt wat mij betreft niet de 
afsluiting van een periode, maar vooral het begin van een nieuwe periode. Ik hoop dat mijn 
verklaring anderen zal inspireren hetzelfde te doen.’ 
Guido Landgraaf genoot zichtbaar van de spanning die zijn introductie opriep. Journalisten 
keken elkaar aan met vragende blikken. Het werd doodstil. Guido Landgraaf pakte een 
velletje papier uit zijn tas en legde dat voor zich neer. Hij ging zijn verklaring voorlezen. 
‘Ik voelde me een zonnekoning. Ik leefde in een droomwereld. In die wereld zag ik mezelf als 
een man met bijzondere kwaliteiten. God had mij uitgekozen voor het verrichten van een 
uitzonderlijke taak, het leiden van een bedrijf van ongekende omvang. Dat was een vergissing 
en daar heb ik spijt van. Toen was ik onwetend en liet mij leiden door ijdelheid en hoogmoed. 
Dat het zo goed ging met het bedrijf was niet mijn verdienste. Veel anderen hadden 
waarschijnlijk hetzelfde gepresteerd als ik. Het salaris waarop ik en mijn directe collega’s 
recht dachten te hebben, stond in geen verhouding tot onze prestaties. Vandaag heb ik 
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besloten mijn salaris aanzienlijk te reduceren. Vanaf heden verdien ik nog slechts een tiende 
van wat ik voorgaande jaren verdiende. Het geld dat ik voorgaande jaren heb verdiend, zal ik 
grotendeels teruggeven aan het bedrijf. Iedere burger aan wie wij energie leveren zal een 
evenredig deel daarvan ontvangen.  
Vanochtend heb ik een moeilijke beslissing moeten nemen. Ook van mijn collega-
directieleden verwachtte ik dat zij een significante stap terug zouden doen. Twee van de drie 
waren daartoe niet bereid. Hen heb ik helaas moeten ontslaan. 
Ik kan me voorstellen dat mijn verklaring vragen oproept. Ik kan u verzekeren, er zit geen 
addertje onder het gras. Vandaag begint voor mij een nieuw leven, waarin feitelijk maar een 
ding veranderd, namelijk mijn salaris. Ik blijf gewoon in functie en hoop het prachtige bedrijf 
ZONNU nog jaren te kunnen leiden.  
Wellicht vraagt u zich af wat mijn beweegredenen zijn om hiertoe te besluiten. Daar wil ik 
niet veel over kwijt. Laat ik het erop houden dat ik een inzicht heb gehad. Iemand heeft mij 
getoond dat mijn handelswijze fout was. Ik had mijzelf boven de maatschappij geplaatst en 
dacht dat ik was uitverkoren. Het is mij duidelijk geworden dat dat een misverstand was.  
Dames, heren, hier wil ik het graag bij laten. Voor vragen van financiële aard geef ik u graag 
in handen van de accountant. Hij zal u bevestigen dat het waar is wat ik heb gezegd. Ik heb 
mijn salaris aangepast en heb een streep gezet door alle premieregelingen. Dank u voor u 
aandacht.’ 
Guido Landgraaf stond snel op en verdween door het gordijn achter het podium. Een enkele 
journalist sprong op en rende achter hem aan. Tevergeefs. Guido Landgraaf had zijn chauffeur 
geïnstrueerd de motor van de auto te laten lopen, zodat hij meteen weg kon rijden nadat Guido 
Landgraaf was ingestapt. 
 
De volgende dag was het voorpaginanieuws. ‘Is Landgraaf gek geworden!?’ ‘Topman levert 
salaris in.’ ‘Trendbreuk of vergissing?’ ‘Verklaring topman roept vragen op.’ De vetgedrukte 
koppen vormden een weergave van de verwarring die de verklaring van Guido Landgraaf had 
veroorzaakt. Ongeloof overheerste te berichtgeving. Wanhopig zochten journalisten naar een 
verklaring voor de opmerkelijke stap. De tekst van Landgraaf werd minutieus geanalyseerd. 
Twee kranten suggereerden dat Guido Landgraaf lid was geworden van een religieuze 
groepering waarin iedereen afstand moest doen van zijn wereldlijke bezittingen. Een krant 
van linkse signatuur kwam op de proppen met een complottheorie. Een aantal duurbetaalde 
topmannen van het nationale bedrijfsleven hadden een geheim fonds opgericht en storten daar 
in het geheim het salaris waarvan ze publiekelijk afstand hadden gedaan. Deze hypothese 
werd overgenomen door de woordvoerder van een klein linkse politieke partij die er een punt 
van maakte in het parlement. De rechtse regeringspartijen wisten niet welk standpunt ze in 
moesten nemen. Het werd een verwarrend debat waarin de woordvoerder van de linkse partij 
uiteindelijk pleitte voor het herstellen van de oude situatie, dus het terugbrengen van het  
salaris van de ZONNU-topman op het oorspronkelijke niveau. Daarop werd hij hard 
aangevallen door klein rechts die hem verweet te spreken met dubbele tong. Eerst kritiek op 
de hoge salarissen en dan pleiten voor herstel van de hoge salarissen. De dubbele boodschap 
van klein links was voor de grote partijen ook aanleiding zich te bemoeien met het debat. Het 
eindigde in een ruzie waarin alle partijen elkaar verweten te liegen en de burger te misleiden. 
Over de vrijwillige salarisverlaging van Guido Landgraaf werd niet meer gesproken. 
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25 februari 2017, What can I say when, in some obscure way, I am my own direction? 
 
Met een dikke stapel kranten onder zijn arm betrad Godfried Otto Devrede de directiekamer. 
Zijn collega’s Michael Mans, Gabriël Post en Raffa Dominicus zaten al klaar. Godfried Otto 
Devrede had Uri Teller gevraagd paraat te staan om een toelichting te geven als hij 
opgeroepen werd. 
‘Goedemorgen heren.’  
Het was lang geleden dat Godfried Otto Devrede zich zo vrolijk had gevoeld. De drie andere 
directieleden reageerden terughoudend. Argwanend bestudeerden ze de stapel papier die 
Godfried Otto Devrede op tafel deponeerde. 
‘Laten we beginnen met dit.’  
Godfried Otto Devrede pakte vier A4-tjes van de stapel en deelde ze uit.  
‘Vijf minuten pauze om dit te lezen tot je door te laten dringen.’  
Op het A4-tje stond de volgende tekst. 
 

De hemel is een illusie 
Er is geen hel 

De bijbel is een leugen 
God bestaat niet  

Ieder mens is zijn eigen eeuwigheid 
 

Het Einde der Dagen® is ieders lot 
 

De drie bestuursleden toonden geen enkele emotie. Ze hielden hun blik gericht op het stuk 
papier en lazen de weinige woorden steeds weer opnieuw.  
‘En?’ vroeg Godfried Otto Devrede verwachtingsvol.  
De drie zwegen strategisch. Ze wisten dat Uri Teller op de gang zat te wachten en het was 
geen geheim dat Uri al tijden wachtte op zijn kans om een plek te veroveren in de directie. 
Zoals gewoonlijk was Michael Mans, die zich als vertrouweling van Godfried Otto Devrede 
het minst zorgen hoefde te maken over zijn positie, de eerste die wat zei.  
‘Ik kan begrijpen wat er staat, maar misschien is het goed dat je het een beetje toelicht. Ik lees 
dat de bijbel een leugen is, ik lees dat er geen god is, ik lees iets over het einde der dagen. Je 
kan je voorstellen dat dat vragen oproept.’ 
‘Tuurlijk, tuurlijk, straks. Eerst wil ik dat jullie de door mij meegebrachte  krantenartikelen 
goed lezen. Daar trekken we, laten we zeggen, een uur voor uit. Is dat akkoord?’  
De andere drie konden niet anders doen dan knikken. Godfried Otto Devrede had zijn 
collega’s het liefst alleen gelaten in de directiekamer, maar zag daar van af. In dit stadium was 
het beter dat de drie hun gedachten en meningen niet onderling gingen uitwisselen. Godfried 
Otto Devrede schonk zichzelf daarom nog een kop koffie in en zakte op zijn gemak onderuit 
op zijn voorzittersstoel. 
 
Na drie kwartier zag Godfried Otto Devrede dat iedereen alles had gelezen.  
‘Ik zal jullie niet langer in onzekerheid laten. Deze man Guido Landgraaf, een mens die 
volgens mij bijdraagt aan de langzame ondergang van zijn eigen soort, heeft kennisgemaakt 
met een gemodificeerde versie van ons product Einde der Dagen®.’  
De vragende blikken van de drie bestuursleden vertoonden voor het eerst tekenen van 
ongeduld en ergernis. Geen van drieën durfde echter zijn gedachten uit te spreken. Het verliep 
precies zoals Godfried Otto Devrede had gehoopt, hij kreeg de gelegenheid om in alle rust 
zijn verhaal te vertellen. Hij deed zijn laptop aan en op het scherm verscheen de openingsdia 
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van zijn powerpointpresentatie. Een blauwe lucht, witte wolken en vier woorden: Er is geen 
god. 
 
Het werd een lange en vermoeiende dag. Voor de lunch ging het over de vraag of het 
noodzakelijk was om zo drastisch in te grijpen. Godfried Otto Devrede gaf aan dat hij door 
zijn collega’s zelf aan het denken was gezet. Was het niet Raffa Dominicus die in eerste 
instantie zelfs voorstelde om het Einde der Dagen® in te zetten? Godfried Otto Devrede 
deelde zijn zorgen om het voorbestaan van mensheid en ook zijn analyse van de oorzaken, 
stress, hebzucht en de sterke toename van menselijke energie. Met name het laatste punt 
veroorzaakte discussie.  
 
Michael en Gabriël trokken de theorie van de toenemende menselijke energie in twijfel. Er 
was eerder het omgekeerde aan de hand, de hoeveelheid menselijke energie nam af. Volgens 
hen was de snelheid van het moderne leven dermate hoog dat mensen langzaam werden 
uitgehold. Onmerkbaar sijpelde de menselijke energie weg. Het leek een onomkeerbaar 
proces te zijn. De meetapparatuur van de natuurkundigen was nog niet nauwkeurig genoeg 
om deze energiestroom te detecteren, maar dat kon niet lang op zich laten wachten.  
 
Hoewel Michael en Gabriël niet konden  voorspellen wat er ging gebeuren als de menselijke 
energie op grote schaal zou ontsnappen, voorzagen zij wel een mondiale ramp. Eén hypothese 
was dat het energielek zou leiden tot langzame verzwakking, gevolgd door snelle verdwijning 
van de mens. Een andere hypothese was dat de wereld de hoeveelheid vrijkomende energie 
niet op kon nemen, wat zou leiden een opwarming van de aarde die alle leven onmogelijk zou 
maken. Volgens hen zou het nieuwe beleid daarom juist gericht moeten zijn op behoud van 
menselijk energie en niet op het afremmen van de groei.  
 
De drie directieleden dwongen Godfried Otto Devrede tot het uiterste te gaan om hen ervan te 
overtuigen dat zijn natuurkundige visie correct was en zijn vrees voor toename van de 
menselijke energie te onderbouwen. Ondanks zijn inspanningen slaagde hij daarin niet en 
tegen de middag besloten ze dit punt voorlopig te laten liggen. Waar ze het in ieder geval wel 
over eens waren, was dat de mensheid zonder ingrijpen afstuurde op een ramp. Omdat ze het 
niet eens waren over de oorzaken, liepen de meningen over de maatregelen van GLAD Inc. 
sterk uiteen. Raffa wilde radicaal ingrijpen en de ontwikkeling van de mensheid twee 
millennia terugzetten. Michael en Gabriël wilden niets doen en afwachten hoe de mens zich 
verder ging evolueren en nauwkeurige metingen verrichten naar de energiebalans van de 
wereld. Godfried Otto Devrede wilde de nieuwe versie van het Einde der Dagen® inzetten om 
een gedragsverandering bij de mensen te bewerkstelligen. Raffa stelde uiteindelijk voor om 
Godfried Otto Devrede een kans te geven om te laten zien dat zijn idee effectief was. De 
andere twee directieleden stemden daarmee in. Ze wisten allemaal dat het Godfrieds laatste 
kans was om zijn toegevoegde waarde als CEO te bewijzen. 
 
Na de lunch spraken ze over de manier waarop ze Godfrieds idee gingen testen. Godfried 
vertelde eerst dat hij Uri Teller de had opdracht gegeven om Einde der Dagen® aan te passen 
en te testen op Guido Landgraaf. De test was succesvol verlopen. 
Het had weinig moeite gekost om Guido Landgraaf te laten inzien dat hij fout had gehandeld 
en dat hij zijn leven zou moeten veranderen. De terugblik op slechts een paar dagen was zeer 
effectief gebleken. Vooral het tonen van gedachten en gevoelens van mensen uit zijn 
omgeving, was buitengewoon confronterend geweest. Het was ontluisterend geweest voor 
hem om te zien hoe zijn vrouw over hem dacht. Dagelijks nam ze zich voor om van hem te 
scheiden, maar steeds weer vond ze dat moreel onacceptabel. Het idee van Guido Landgraaf 
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dat zijn vrouw trots was op hem en genoot van alle aanzien, het mooie huis, de belangrijke 
vrienden, de bezoeken aan exclusieve beautysalons en shoppen in de duurste winkels, bleek 
een enorme misvatting. Zijn vrouw miste het gezellige rijtjeshuis waar ze ooit met z’n tweeën 
waren begonnen en het contact met de buren. Ze gaf helemaal niets om luxe en verafschuwde 
de verplichte feestjes met andere belangrijke mensen.  
Een andere grote schok voor Guido Landgraaf was dat hij geen vrienden meer bleek te 
hebben. Al zijn vrienden van vroeger hadden hem laten vallen en iedereen die nu in zijn 
nabijheid verkeerde was voornamelijk uit op eigen gewin.  
Godfried had Guido Landgraaf uiteindelijk tien dagen laten zitten in de bioscoop van het 
Einde der Dagen®. Dat was eigenlijk veel langer dan nodig. Al na één dag waren er duidelijke 
signalen geweest dat de weerstand van Guido Landgraaf was gebroken. Godfried Otto 
Devrede was er daarom heilig van overtuigd dat de ommekeer in het leven van Guido 
Landgraaf definitief was. Hij sprak de stellige verwachting uit dat Guido Landgraaf nooit 
meer terug zou vallen in zijn oude gedrag. 
Vanzelfsprekend lieten Michael Mans, Gabriël Post en Raffa Dominicus zich niet overtuigen 
op grond van één experiment. Ze eisten meer bewijs dat het product werkte. Dat kon Godfried 
Otto Devrede hen op dit moment niet geven. Ook Michael Mans liet zich door Godfried Otto 
Devrede niet overhalen om nu al voor verdere implementatie van het gemodificeerde Einde 
der Dagen® te kiezen. Ze spraken af dat ze de komende jaren een pilotproject gingen 
uitvoeren waarbij ze het product vaker in gingen zetten. Na een drie jaar zouden ze de 
werking, ook op de langere termijn, evalueren.  
Raffa Dominicus wilde graag betrokken worden bij het uitvoeren van pilot. Hij vond dat Uri 
Teller, als ontwikkelaar en beheerder, niet objectief was om de verantwoordelijkheid in zijn 
eentje te dragen. Hoewel Godfried Otto Devrede het daar niet mee eens was, stemde hij toch 
in. Hij zou Uri Teller het slechte nieuws meteen melden. Later zou hij wel iets bedenken om 
te voorkomen dat Raffa Dominicus als nieuwe beheerder van het Einde der Dagen® te veel 
invloed zou krijgen. Daar ging hij het morgen over hebben met Michael Mans. 
 
Gabriël Post had nog twee punten. Ten eerste was het volgens hem niet de bedoeling dat het 
product het Einde der Dagen® toegepast ging worden op ieder individu dat zich niet aan de 
regels hield. Van een gerichte toepassing op een beperkt aantal mensen moest een dermate 
grote dreiging uitgaan, dat de rest van de mensen ook gingen leven volgens de nieuwe regels. 
Daar was iedereen het mee eens. Zijn tweede vraag was of Godfried al had nagedacht over 
een aantal praktische zaken. Wie ging het echte werk doen? Ging hij zelf achter knoppen 
zitten? Ging hij gebruik maken van mensen? Zo ja, van wie dan? 
 
Godfried Otto Devrede lachte.  
‘Ik heb al een team geformeerd, bestaande uit twee personen. De eerste heet Samuel 
Gosschalk, een genie op het gebied van computer en telecommunicatie. Hij verzorgt het 
technische deel van het project. Samuel heeft al een aantal voorbereidende werkzaamheden 
afgerond. De naam van de tweede persoon is Daniël Mendel. Langzaam maak ik hem klaar 
voor zijn taak. Zijn mentale voorbereiding is op dit moment bijna afgelopen. Hij is door een 
diep dal gegaan, is daar weer uit omhoog gekrabbeld en gaat binnenkort op weg naar zijn 
finale bestemming, het eiland Tubello. Daar zal hij worden verenigd met Samuel Gosschalk. 
Zij zijn jeugdvrienden. Daniël heeft mensenkennis en wordt verantwoordelijk voor het sociale 
en psychologische deel van het project.’  
Michael Mans, Gabriël Post en Raffa Dominicus keken elkaar aan. Godfried zag ze denken. 
Hoezo Tubello? Dat was toch dat eiland waar dat televisieprogramma Gods zoon zich 
afspeelde? Was dat toeval? Hadden ze Godfried Otto Devrede onderschat? Was het mogelijk 
dat Godfried al jaren bezig was met de voorbereiding van deze ingreep? Misschien had hij het 
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televisieprogramma Gods zoon wel zelf verzonnen om hen ervan te overtuigen dat het 
helemaal misging met de mensheid. Godfried constateerde dat niemand iets durfde te zeggen 
en kon een glimlach niet onderdrukken. Tegelijk realiseerde hij zich dat hij hoog spel speelde. 
Als zijn plan zou mislukken, was het hem gedaan. 
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26 februari 2017, He looks into the future and remembers what is past 
 
Daniël werd midden in de nacht wakker met hoge koorts en hevige maagkrampen. Hij moest 
rennen om in de wc over te geven. Kokhalzend boven de WC-pot voelde hij dat zijn 
sluitspieren het niet meer hielden. Hete diarree stroomde langs zijn benen naar beneden en 
vormde een bruine plas voor de wc. Pijnlijke aanvallen volgden elkaar in snel tempo op. Daar 
tussendoor probeerde Daniël de troep in de badkamer op de te ruimen. Hij voelde zich zo 
beroerd dat  de ondraaglijke stank hem niet deerde. Met de moed der wanhoop werkte hij door 
om alles schoon te krijgen. Hij veegde de diarree bij elkaar met zijn T-shirt en spoelde het uit 
boven de wastafel. Toen de vloer redelijk schoon was, pakte hij zijn onderbroek en het T-shirt 
in een handdoek en deponeerde dat pakket in de afvalemmer. Vervolgens ging hij onder de 
douche en probeerde zich, de golven van misselijkheid zoveel mogelijk negerend, een beetje 
te wassen. Er was geen sprake van dat hij naar bed kon gaan, daarvoor volgden de 
maagkrampen te snel op elkaar. Pas toen het begon te schemeren kwam zijn maag enigszins 
tot rust. Op zijn tenen sloop hij door het huis en kroop tegen Pilar aan. Sinds vier maanden 
deelde hij met haar het bed. 
‘Jezus, wat een stank. Wat heb jij gedaan?’ 
Daniël vertelde was er was gebeurd en viel uitgeput in slaap. Hij werd pas de tegen de middag 
wakker. Zijn tong plakte tegen zijn gehemelte en hij kon niet slikken. Hij wilde opstaan om 
iets te gaan drinken, maar zijn maag protesteerde. Alleen door heel stil te blijven liggen kon 
hij voorkomen te worden getroffen door nieuwe aanvallen van maagzuur. 
 
Een uur later stak Pilar haar hoofd om de deur. Daniël probeerde te glimlachen maat dat lukte 
niet echt. Hij had nog steeds koorts en was niet in staat welke spier dan ook maar te bewegen. 
Het ene slokje water dat Pilar hem aanbod veroorzaakte meteen een maagkramp. Er restte 
hem niets anders dan doodstil blijven liggen. De koorts hield drie dagen aan. Van eten was 
geen sprake. Behoedzaam nippend aan een flesje waakte hij ervoor niet helemaal uit te 
drogen. Met het verdwijnen van de koorts, kwam ook zijn eetlust terug. Zijn maag bleek 
echter niet bestand te zijn tegen vast voedsel en hij moest zijn steeds sterker wordende honger 
stillen met kleine hapjes vloeibaar eten. Het herstel duurde meer dan twee weken. 
 
Hoewel hij zijn dagelijkse wandeling over de boulevard van Almunecar heel erg miste, was 
hij de eerste week fysiek absoluut niet in staat om langer dan vijf minuten rechtop te staan. 
Om toch iets omhanden te hebben zette hij zich achter Pilars computer en begon te surfen op 
het internet. Gek genoeg surfte hij als eerste naar de website van Droog BV. Hij las de 
bedrijfsblaadjes die sinds zijn vertrek waren verschenen. De projecten waarover geschreven 
werd kende hij allemaal. De namen van de projectleiders bij wie de lezers van het blad meer 
informatie konden inwinnen, kende hij ook. Het was alsof er bij Droog BV niets was 
veranderd. Daniël deed zijn best om zich voor te stellen dat hij er morgenochtend weer zou 
beginnen als projectleider. Het lukte hem niet. 
Hij typte zijn eigen naam in het Googlebalkje. Er verschenen honderden hits. 
Verwachtingsvol klikte hij de eerste aan. Tot zijn teleurstelling ging het niet over hem, net 
zoals de overige negen hits van de eerste bladzijde. De combinatie Daniël en Mendel was niet 
bepaald uniek. Dan maar andere namen. Maria van der Wezenlanden, hoe zou het met haar 
zijn? Had ze een nieuwe partner? De gedachte dat ze misschien wel zwanger was of een kind 
had gekregen, veroorzaakte een maagkramp. Via de eerste hit kwam hij terecht op het verslag 
van een symposium over dierziekten, haar vakgebied. Na Maria probeerde Daniël andere 
namen uit zijn voormalige vriendenkring. Veel nieuws leverde zijn zoektocht niet op. Logisch 
eigenlijk. Wat kon er in een jaar veranderen? Normaal gesproken niet zoveel. Nee, het was 
vast interessanter om namen van mensen in te typen die hij al lang niet meer had gezien.  
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Zo kwam ook de naam Samuel Gosschalk naar boven drijven, zijn vriend van de lagere en 
middelbare school. De laatste keer dat Daniël iets van Samuel had vernomen, was als de 
verdwenen deelnemer in het televisieprogramma Gods Zoon. Hij herinnerde zich nog dat hij 
de dag na de dood van de vier deelnemers voor de televisie had gezeten om de 
verwikkelingen te volgen. Daarmee was zijn kortstondige belangstelling voor Gods zoon ook 
meteen beëindigd. Nu pas realiseerde hij zich dat hij geen idee had wat er met Samuel was 
gebeurd. Hadden ze hem gevonden? Zat hij nog steeds op het eiland? Wat had hij gedaan met 
de honderdduizend euro die hij had gestolen? 
Daniël typte de naam Samuel Gosschalk in. Meteen verscheen er een lange reeks hits die 
verwezen naar het programma Gods zoon. Daniël klikte de meest recente aan. Hij kwam 
terecht op een site Vergeten Nieuws. Het ging om een artikel van een Belgische journalist 
Pieter Verstuyft dat op 11 november van het vorige jaar was geplaatst. 
 
Wat is er gebeurd met de laatste deelnemer aan het televisieprogramma Gods zoon? 
 
Inleiding 
Meer dan een jaar geleden maakte de mysterieuze dood van vier deelnemers een 
einde aan het spraakmakende televisieprogramma Gods zoon. Inmiddels is het stof 
neergedaald op het eiland Tubello en weten we dat de ruzie tussen de Franse en 
Amerikaanse president weer is bijgelegd, dat de onderzoeken naar de oorzaak van 
het overlijden van de deelnemers niets heeft opgeleverd of vakkundig in de doofpot 
is gestopt, dat JDM de ondergang tegemoet gaat en dat de realityprogramma’s de 
televisie domineren als nooit tevoren. 
Eén vraag is echter nog nooit beantwoord: wat is er gebeurd met Samuel Gosschalk, 
de deelnemer die er al in de eerste nacht vandoor ging met het geld van de 
deelnemers? 
Die vraag kunnen wij mogelijk beantwoorden op grond van zeer recente informatie. 
Om uw geheugen op te frissen schetsen wij eerst het verloop van de gebeurtenissen. 
 
De mysterieuze dood van vier deelnemers  
Op de ochtend van zesentwintig december ontdekten vijftien deelnemers dat vier 
collega’s in de voorgaande nacht waren overleden. Omdat het gebeuren zich voltrok 
voor de vaste webcams ten behoeve van de online registratie van dagelijkse leven in 
het complex waar de deelnemers verbleven, gingen de schokkende beelden de hele 
wereld over. 
 
Het is nooit helemaal duidelijk geworden wat de doodsoorzaak was. Maanden na het 
overlijden kwam de Franse overheid met een officiële verklaring: de dood van de vier 
mensen was veroorzaakt door een virus dat had geleid tot een acute hartstilstand. 
Deze verklaring nam de vele vragen niet weg. Waarom waren de vier praktisch 
gelijktijdig overleden? Om welk virus ging het dan? Of was het een onbekend virus? 
Hoe zat het met de andere deelnemers en de crew van JDM? Waren zij ook besmet 
met het virus? De Franse overheid weigerde om medische gegevens openbaar te 
maken op grond ethische bezwaren. Ook wilde zij niet ingaan op de resterende 
vragen. Daarin werd Frankrijk overigens gesteund door andere landen. Het heeft er 
alle schijn van dat veel partijen er baat bij hadden om de dood van de deelnemers in 
een grote internationale doofpot te stoppen. 
 
Een merkwaardig feit in dit verband is dat het afgelopen jaar een deelnemer en een 
cameraman van JDM zijn overleden. De een als gevolg van een auto-ongeluk, de 
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ander door een val van een ladder. Waren deze ongelukken de echte doodsoorzaak 
of moesten de ongelukken de werkelijke oorzaak van hun overlijden verhullen? 
Verschillende deskundigen verwijzen hierbij naar de onderzoekingen van Günther 
Frei, de Zwitserse wetenschapper die het overlijden van Franse soldaten na hun 
terugkeer van Tubello in kaart heeft gebracht en heeft geconcludeerd dat hun verblijf 
op het eiland heeft geleid tot een versnelde dood. 
 
Verklaringen voor de dood van de vier deelnemers beperkten zich vanzelfsprekend 
niet tot de medische wetenschap. Het gegeven dat het eiland was bewoond door een 
primitief volk, dat al eeuwenlang geïsoleerd was van de rest van de wereld, gaf stof 
tot talloze speculaties. Een deskundige, die jarenlang onderzoek had verricht in de 
binnenlanden van Nieuw Guinea, wist te vertellen dat hier mogelijk sprake was van 
oude rituelen die al duizenden jaren via de mondelinge overlevering levend worden 
gehouden. Het doel van die rituelen zou liggen in het aanspreken van krachten die 
de mensheid ergens in de oertijd was kwijtgeraakt als gevolg van de snelle 
ontwikkeling van de hersenen. 
 
Na de klap 
Twee weken na de dood van de deelnemers was de rust op het eiland weergekeerd. 
Voor de paar toegelaten televisieploegen viel er niets meer te beleven. Geen van 
hen waagde zich ver buiten de hekken om het barakkencomplex om op zoek te gaan 
naar leden van de oorspronkelijke bevolking. De mysterieuze dood van de 
deelnemers en de onwilligheid van de Franse overheid waren daarvan waarschijnlijk 
de belangrijkste oorzaken. Dat leidt tot de merkwaardige constatering dat er geen 
beelden zijn van de oorspronkelijk bevolking en dat niemand dus heeft kunnen 
vaststellen of het eiland daadwerkelijk bewoond is. 
 
De vijftien overgebleven deelnemers en de crew van JDM waren overgebracht naar 
het eiland Réunion en werden daar door een klein legertje soldaten afgeschermd van 
de buitenwereld. De grotere televisiestations en kranten probeerden via familieleden 
van deelnemers contracten af te sluiten om als eerste het echte verhaal van 
binnenuit te horen. Juristen van JDM probeerden dat te verhinderen, omdat zij van 
mening waren dat JDM als enige recht had op de verhalen van de deelnemers. Het 
internationaal gerechtshof wees dat echter van de hand, waarop zelfs de drie 
medewerkers van de JDM-filmploeg hun verhaal voor een miljoen euro verkochten 
aan de concurrent. Een deelnemer, die filosofie had gestudeerd, bleek aardig te 
kunnen schrijven en publiceerde een boek waarin hij de gebeurtenissen plaatste 
tegen een postmoderne filosofische achtergrond. Het boek werd door de critici 
positief ontvangen en groeide uit tot een internationale bestseller. 
 
Het einde van Gods zoon betekende tevens het begin van de ineenstorting van JDM. 
Op dit moment bevindt JDM op de rand van de afgrond. Analisten voorspellen dat 
JDM binnen een half jaar failliet is. 
 
Waar is Samuel Gosschalk? 
Er resteert dus nog één grote vraag. Waar is Samuel Gosschalk gebleven? Sinds zijn 
diefstal van de honderdduizend euro en zijn verdwijning, op of van het eiland, heeft 
niemand hem meer gezien of iets van hem gehoord. En ook niemand lijkt zich daar 
druk over te maken. Navraag bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken 
wees uit dat er wel een dossier Samuel Gosschalk bestond, maar dat het niet op de 
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lijst van prioritaire zaken stond. Is het mogelijk dat Samuel Gosschalk zich nog 
steeds op het eiland Tubello bevindt? Dat roept meteen de vraag op wat momenteel 
de situatie op dat mysterieuze eiland is. 
 
Tubello 
Nadat de laatste televisieploegen het eiland hebben verlaten, is Tubello verschoond 
gebleven van buitenlandse bemoeienis. Franse autoriteiten zeggen niets te weten 
van Samuel Gosschalk en hebben geen enkele ambitie om iets met het eiland te 
doen. Niet voor niets negeren ze het al twee eeuwen. Voor zover zij weten is het nog 
steeds eigendom van JDM. Vreemd genoeg heeft geen enkele reisorganisatie het in 
hun programma opgenomen. Navraag bij twee marktleiders in de regio wees uit dat 
ze het eiland qua uitstraling en ligging zondermeer geschikt achten voor de bouw van 
een aantal luxe resorts. Toch hebben ze geen plannen dat te doen. Als reden geven 
ze aan dat ze de politieke situatie op het eiland niet stabiel vinden. De praktijk wijst 
echter uit dat de politieke situatie, hoe instabiel ook, voor de mondiale spelers op de 
reismarkt nog nooit een reden is geweest om niet te investeren in toerisme. Overal 
waar het mooi is worden hotels gebouwd. Er moet dus een andere reden zijn om 
Tubello links te laten liggen. Ook dat is een onopgelost mysterie. 
 
Hoe verder? 
Is er een kans dat het mysterie van Tubello en zijn mogelijke bewoner Samuel 
Gosschalk ooit wordt opgelost? Dat is een intrigerende vraag. Het antwoord op die 
vraag moet gezocht worden in een verklaring voor het feit dat het eiland al 
eeuwenlang wordt gemeden. De enige uitzondering daarop is het avontuur van JDM 
met fatale afloop voor alle betrokkenen.  
 
Daniël las het artikel een paar keer. Vervolgens zocht hij verder op internet. Hij vond een 
krantenartikel uit de Wallisser Zeitung uit 1997 dat ging over een Zwitserse wetenschapper 
Günther Frei die jarenlang op het eiland had gewoond en was overleden aan dezelfde ziekte 
die in het verleden het leven had gekost aan talloze Franse soldaten en andere bezoekers aan 
het eiland. Na twee dagen had Daniël alles gelezen wat er via Google over het eiland te 
vinden was. De conclusie van Daniël was dat het eiland nog steeds een terra incognita was. 
Het werd gemeden door de toeristenindustrie, de media en wetenschappelijke onderzoekers. 
Het artikel van Pieter Verstuyft was door niemand opgepikt en er werd nergens naar 
verwezen, ook niet in meer recente retrospectieven over het programma Gods zoon. 
 
Toen Pilar ’s avonds om negen uur thuiskwam, wist Daniël wat hem te doen stond. Zijn 
maagkrampen waren als sneeuw voor de zon verdwenen en enthousiast stelde hij Pilar voor 
wat te gaan eten op het terras van Café del Mar. Pilar voelde dat hun wegen binnenkort 
zouden scheiden.  
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15 januari 2017, This is a one-way trip and there's no turning back 
 
Nick McGowan maakte zich zorgen. In drie weken tijd waren twee van zijn beste 
medewerksters verdwenen. Als direct leidinggevende was hij natuurlijk ongerust over het lot 
van de twee jonge vrouwen. Dat was echter niet het enige. Het gemis van hun 
hooggekwalificeerde programmeercapaciteit begon een risico te worden voor de opdracht die 
hij vanuit het hoofdkantoor van Tupaco Inc. te Boston had meegekregen, het schrijven en 
testen van een aantal cruciale onderdelen van een revolutionair besturingsysteem dat volgens 
planning eind 2020 gelanceerd moest worden. Dit systeem moest alle bestaande systemen 
overbodig maken en de leidende positie van Tupaco Inc. voor een periode van minimaal tien 
jaar veiligstellen. 
Het team dat verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het systeem bestond uit vier 
personen, waarvan er drie op het hoofdkantoor zaten en één, Nick Mc Gowan, in India. De 
vier werden op hun gebied gezien als de meest bekwame medewerkers van de tienduizenden 
die het bedrijf telde over de gehele wereld.  
Nick Mc Gowan was net veertig geworden toen hij ja zei tegen de klus die hem bij welslagen, 
en daar twijfelde hij niet aan, tot een der best betaalde medewerkers van het bedrijf zou 
maken. Als het de vier mannen lukte om het product voor de kerst 2020 overal ter wereld aan 
te kunnen bieden, zou een ongekend hoge bonus worden overgemaakt op een Zwitserse 
bankrekening. Voor Nick Mc Gowan was het aanbod van Tupaco de kans waar hij zijn hele 
leven op had gewacht. Met zijn IQ van 180 was het voor hem vanzelfsprekend dat hij 
voorspoedig carrière had gemaakt binnen de computerwereld. Hij werd door collega’s gezien 
als één van de meest creatieve en capabele programmeurs ter wereld. Zijn combinatie van 
vernieuwende inzichten en maniakale zorgvuldigheid maakten hem uniek. De echte 
loopbaanklapper had echter op zich laten wachten.  
Hij wist dat de kans die Tupaco hem bood eenmalig was en besloot dat er niets mocht zijn dat 
hem zou kunnen belemmeren zijn ambitie te verwezenlijken. Rationeel beëindigde hij zijn al 
vijf jaar durende relatie met de zes jaar jongere Vanessa Woodruff, een goed betaalde 
advocate. Zij kon niets inbrengen tegen zijn argument dat hij de komende vijf jaar niets 
anders zou doen dan werken en slapen. Voor de zekerheid voegde Nick eraan toe dat het in 
ieder geval uitgesloten was dat zij samen kinderen zouden krijgen. Hoewel Vanessa tot dan 
toe altijd had gezegd dat ze geen kinderen wilde, wist Nick dat ze het nog niet met dezelfde 
zekerheid had uitgesloten als hij. Op de dag van hun afscheid gingen ze eten in het duurste 
restaurant van de stad. Vanessa hield zich goed, geen tranen en een pijnloze afscheidskus. 
Geheel op zichzelf aangewezen, vormde zijn eigen gezondheid de grootste bedreiging voor 
het bereiken van zijn doel. Hij maakte een afspraak met een van de beste artsen van de stad en 
liet een volledige screening uitvoeren. De arts concludeerde dat zijn lichaam op zich goed 
functioneerde, maar dat er sprake was van een matig overgewicht. Hij adviseerde meer te 
sporten en zijn eetpatroon enigszins aan te passen. Een collega van hem, een sportarts, zou 
hem daarbij kunnen begeleiden. Aangezien Nick elk risico wilde uitsluiten, liet hij door de 
sportarts een gedetailleerd voeding- en activiteitenschema uitwerken. De sportarts 
ontwikkelde een persoonlijk tweefasenplan, fase één om in vorm te komen en fase twee om in 
vorm te blijven. De eerste maand verloor Nick vijf kilo, de tweede nog eens drie en de derde 
nog twee. Toen had hij een gewicht bereikt van vijfentachtig kilo bereikt, wat volgens de arts 
ideaal was voor een man van zijn lengte die geen ambities heeft om fysieke topsport te 
bedrijven. Het waren geen loze praatjes. Nick voelde zich krachtig en sterk. Zo had hij zich 
niet meer gevoeld sinds hij achttien was en als midfielder verdienstelijk meespeelde in het 
tweede highschool footballteam.  
Mentaal en fysiek gesterkt begon hij op 1 januari 2016 aan zijn opdracht. Het was zowel zijn 
keus als die van Tupaco om zijn deel van het werk in India uit te voeren. Dat was geen 
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kostenkwestie, hoewel het natuurlijk algemeen bekend was dat de productie daar hoger lag 
dan in de Verenigde Staten. Voor Nick was het veel belangrijker dat de mensen in India zich 
beter lieten aansturen en in veel opzichten slimmer waren dan zijn landgenoten.  
Nick wist precies wat voor soort mensen hij zocht. Jong, ongebonden, gehoorzaam en 
superintelligent. Uit ervaring wist hij dat het merendeel van zijn medewerkers vrouw zou zijn. 
Hij liet het gerenommeerd werving- en selectiebureau Wolf, Whitmer & Wydler een systeem 
ontwikkelen waarmee ze in korte tijd duizenden kandidaten, veelal studenten, konden 
screenen op de door Nick gewenste eigenschappen. De opdracht aan het bureau was om 
binnen drie maanden een team van vijftig medewerkers te formeren. Een belangrijke eis van 
Nick was dat de wervingsoperatie low-profile uitgevoerd moest worden. Zo min mogelijk 
mensen mochten te weten komen dat Tupaco Inc. bezig was met het samenstellen van een 
elite-eenheid. 
Met alle door Wolf, Whitmer & Wydler voorgestelde kandidaten voerde Nick een finaal 
gesprek, dat in principe eindigde met de ondertekening van een arbeidscontract voor vijf jaar. 
Hierin was vastgelegd dat er sprake was van een exponentieel stijgende beloning met een 
bonus van een miljoen dollar ingeval het project succesvol was en de medewerker tot het eind 
van project naar tevredenheid bleef functioneren. 
Na tien gesprekken begon Nick Mc Gowan in de gaten te krijgen dat Wolf, Whitmer & 
Wydler een uitzonderlijke prestatie hadden geleverd. Alle tien kandidaten, acht vrouwen en 
twee mannen, geen van allen ouder dan dertig jaar, waren buitengewoon intelligent. Ook 
leken ze allemaal goed doordrongen te zijn van de kans die ze werd geboden, maar ook van 
wat er van ze werd verwacht. Bij geen van de eerste tien kandidaten twijfelde Nick Mc 
Gowan of hij ze een contract zou aanbieden. 
Exact drie maanden nadat Wolf, Whitmer & Wydler de opdracht hadden aangenomen om 
vijftig medewerkers te selecteren, ondertekende de vijftigste kandidaat het contract dat haar 
door Nick Mc Gowan werd voorgehouden. 
 
Nick Mc Gowan leidde zijn team met strakke hand. Iedereen werd geacht om half acht ’s 
ochtends te beginnen, om twaalf uur werd er samen geluncht en gewandeld door de tuin van 
het landhuis waar ze waren gehuisvest. ’s Avonds moest er doorgewerkt worden tot zeven 
uur, maar meestal werd het later. Tot de verdwijning van Nasja Bashar had Nick Mc Gowan 
geen noemenswaardige problemen gehad met zijn medewerkers. Iedereen voldeed in min of 
meerdere mate aan de hooggespannen verwachtingen en de uitzonderlijk hoge beloning, die 
alle medewerkers aan het eind van project te wachten stond, zorgde voor een sterke 
saamhorigheid. 
 
Toen Nick Mc Gowan op 28 december om acht uur vaststelde dat Nasja Bashar zonder 
bericht afwezig was, wist hij meteen dat er iets aan de hand was. Hij belde haar mobiele 
telefoon, stuurde iemand van de facilitaire dienst langs haar huis, vroeg haar naaste collega’s 
waar ze zou kunnen zijn. Niemand kon hem helpen. Nasja Bashar, één van de eerste 
medewerkers die hij had aangenomen en zonder twijfel één van de beste, was spoorloos 
verdwenen. Nick Mc Gowan liet zich geruststellen door de verklaring dat zij waarschijnlijk 
door haar familie was verboden om nog langer naar het werk te gaan. Dat kwam wel vaker 
voor, meestal als de familie het tijd vond dat de vrouw ging trouwen met de man die voor haar 
was uitgekozen. 
 
Gisterochtend om tien uur ontdekte Nick Mc Gowan dat Lata Bhosle er nog niet was. Net als 
Nasja Bashar behoorde zij tot de beste medewerkers. Nick Mc Gowan schreef over het 
algemeen maar weinig gebeurtenissen toe aan het toeval. Alles had volgens hem een logische 
verklaring, alleen was het lang niet altijd mogelijk of nodig die te vinden. In dit geval was het 
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voor Nick Mc Gowan zonneklaar dat er van toeval geen sprake kon zijn. Een jaar was er niets 
bijzonders gebeurd en opeens verdwenen er in korte tijd twee van zijn beste medewerkers.  
De verdwijning van Lata Bhosle was vervelend, niet alleen vanwege haar kennis en ervaring, 
maar ook omdat het onrust veroorzaakte in het team. Men fantaseerde over een extremistische 
groepering die het had gemunt op goed betaalde medewerkers van Amerikaanse bedrijven. 
Ongerust meldden een paar mensen zich bij Nick Mc Gowan. Die zei dat hij de 
veiligheidsdienst van het bedrijf in zou schakelen. Hij bood iedereen die zich onveilig voelde, 
begeleiding aan op de weg van en naar huis. Niemand maakte daar gebruik van. 
Nick Mc Gowan maakte zich na de verdwijning van Lata Bhosle geen zorgen meer over de 
veiligheid van de twee verdwenen medewerkers. Het kon geen toeval zijn dat juist twee van 
zijn beste medewerkers waren verdwenen. Dat kon alleen maar betekenen dat iemand anders 
gebruik wilde maken van de exceptionele kwaliteiten van beide vrouwen. Maar wie kon dat 
zijn? Alleen de  twee à drie grootste concurrenten waren in staat om de capaciteiten van de 
beide medewerkers te benutten en het was uitgesloten dat die bedrijven medewerkers van een 
concurrent zouden ontvoeren. Bovendien, hoe kon wie dan ook maar op de hoogte zijn van de 
elite-eenheid die Nick Mc Gowan onder zijn hoede had? De vijftig medewerkers was 
uitdrukkelijk verboden met derden over hun werk te praten en te laten zien dat ze een extreem 
hoog salaris verdienden. Zelfs binnen Tupaco waren maar weinig mensen op de hoogte van 
het werk van Nick Mc Gowan in India.  
De eigen veiligheidsdienst van Tupaco was gespecialiseerd in bedrijfsspionage. Nick Mc 
Gowan wist dat de strikte procedure in zijn geval voorschreef dat hij de veiligheidsdienst in 
moest schakelen. Hij wist echter wat dat voor effect zou hebben bij de paar mensen aan wie 
hij verantwoording schuldig was: paniek. Voor het eerst in zijn carrière besloot hij daarom de 
bedrijfsregels, waar hij zelf altijd zo op hamerde, te negeren. Hij zou Wolf, Whitmer & 
Wydler opdracht geven om binnen een maand vijf nieuwe medewerkers te werven en verder 
zou hij zich iets actiever opstellen in het Indiase netwerk van grote IT-bedrijven om verdachte 
signalen op te vangen.  
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15 maart 2017, Where is the God that guides my hand? 
 
Na lang zoeken had Daniël in de haven van Hambantota, aan de oostkust van Sri Lanka, een 
schipper gevonden die bereid was hem over te zetten naar Tubello. Nu stond Daniël op de 
voorplecht van de oude vissersboot en tuurde in de verte. Er ging een schok door hem heen 
toen hij boven de horizon een stipje zag verschijnen. Hij realiseerde zich welk beeld langzaam 
maar zeker dichterbij kwam. Het was de steeds weer terugkerende droom, die elke keer werd 
afgebroken op het moment dat hij het eiland had betreden.  
Dat hij zijn droom langzaam werkelijkheid zag worden, gaf een antwoord op de vraag die hij 
zich sinds een aantal maanden regelmatig had gesteld: in hoeverre was hij nog eigen baas over 
zijn leven? Was het mogelijk dat een hogere macht het stuur overgenomen? Nog nooit in zijn 
leven had Daniël het bestaan van een god of ander sturend wezen serieus overwogen. Nu kon 
hij niet meer ontkennen dat iets of iemand zijn komst op het eiland had voorzien. Tijd om er 
lang over na te denken had Daniël niet, het eiland kwam nu snel dichterbij. 
‘Tubello?’ vroeg Daniël aan de kapitein van het schip die zich voor duizend dollar bereid had 
verklaard om hem naar het eiland van Samuel Gosschalk te brengen. De kapitein knikte met 
een zorgelijke blik. In gebrekkig Engels had de kapitein hem ter verklaring van het hoge 
bedrag uitgelegd dat er maar weinig schippers de twee dagen durende tocht naar dat vreemde, 
geïsoleerde eiland durfden te wagen.  
‘You leave the ship and I go,’ zei de schipper toen de boot met een bocht een beboste inham 
invoer. Daniël knikte. Hij had geen idee hoe hij terug moest komen, maar die gedachte deed 
hem niets. Ook de baai en de houten steiger kwamen overeen met zijn droom. Er was geen 
enkel spoor van leven te bekennen in het haventje of bij de paar groen geschilderde huisjes op 
de oever. Stel dat er helemaal niemand woonde, dacht Daniël. Stel dat het televisieprogramma 
Gods zoon, het drama van de moord op de deelnemers, de mediahysterie, de analyses op 
internet, allemaal in scène waren gezet? Dan zou hij nu worden afgezet op een onbewoond 
eiland en de rest van zijn leven als Robinson Crusoë moeten leven.  
‘You come back sometimes?’ vroeg Daniël aan de schipper. Die trok zijn schouders op en 
schudde voorzichtig zijn hoofd. De schipper legde zijn boot tegen de steiger aan en maakte 
met zijn armen duidelijk dat Daniël zo snel mogelijk moest uitstappen. Angstvallig hield de 
schipper de groene huisjes op de oever in de gaten. Met zijn rugzak in zijn hand sprong 
Daniël op de steiger. De schipper zette de boot meteen weer in beweging en voer zo snel als 
hij kon de baai uit. Daniël wilde nog zwaaien, maar de schipper keek niet meer om. 
Het geluid van de boot stierf langzaam weg en een doodse stilte daalde neer over de steiger 
waar Daniël nog steeds stond. Voor het eerst voelde Daniël een spoor van ongerustheid. Werd 
hij nu gadegeslagen door wilden? Of was hij nu de enige levende ziel op het eiland? 
Behoedzaam, schichtig om zich heen kijkend, liep hij naar de groene huisjes op de oever. Nog 
steeds geen enkel teken van leven. Hij klopte op de deur van het eerste huisje en duwde de 
deur open. Niets, alleen een muffe stank. In de hoek van het huisje stond een bed met matras 
waar de veren uitstaken. Over een stoel lagen kleren, westerse. Een vieze spijkerbroek en 
twee witte T-shirts. Daniël deed de deur dicht en liep naar het tweede huisje. Plotseling 
hoorde hij in de verte een gebrom dat snel luider werd. Onwillekeurig dook hij in elkaar 
achter het huis en gluurde om de hoek van het huisje waar het geluid vandaan kwam.  
Boven de beboste rand van de bergen rondom te baai verscheen een helikopter. Daniël 
onderdrukte de neiging om nog iets verder weg te duiken. Als ze hem zochten zouden ze hem 
sowieso vinden. Bovendien was hij blij te constateren dat hij niet alleen was op dit tropische 
eiland. 
Daniël stond op en keek met bonkend hart toe hoe de helikopter landde op de open plek achter 
de groene huisjes. Er stapte een blanke man uit met wilde blond grijze haren en een iets 
roodachtige baard. Met enige moeite herkende Daniël zijn schoolvriend Samuel Gosschalk. 
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Daniël twijfelde of hij enthousiast op Samuel af moest komen. Bovendien kon hij er 
allerminst zeker van zijn dat Samuel hem herkende of blij was hem te zien. Daniël bleef 
daarom staan terwijl Samuel onderzoekend naderbij kwam. De blik van Samuel leek Daniël 
normaal toe. Eén van de twijfels van Daniël om af te reizen naar Tubello was dat Samuel gek 
was geworden, voor of na zijn aankomst op het eiland. Daar leek het niet op. 
‘Jezus, Daniël Mendel!?’ 
Daniël knikte en deed nu ook een stap naar voren. Samuel reikte hem de hand, een zachte 
hand, niet gewend aan zware lichamelijke arbeid. Net als die van Daniël. Samuel schudde zijn 
hoofd. Vooral verbaasd en, tot opluchting van Daniël, zeker niet afkeurend. Eerder blij 
verrast. 
‘Wat moet ik zeggen? Een aangename verrassing, dat zeker. Hoe ben je op het idee gekomen 
hierheen te komen, waar haal je het lef vandaan? Alle buitenstaanders gaan hier dood, wist je 
dat niet?’ 
Dat had Daniël natuurlijk gelezen en hij had er tijdens zijn reis ook wel over nagedacht. Zijn 
drang om de reis te ondernemen was echter groter geweest dan de angst en twijfel.  
‘Ik ben sprakeloos.’ 
De verbazing in het gezicht van Samuel maakte langzaam plaats voor een uitdrukking die het 
midden hield tussen blijheid en ongeloof. Daniël concludeerde, tot zijn opluchting, dat hij 
welkom was op het eiland.  
‘Laten we nu niet verder spreken. Kom, dan vliegen we terug met de heli naar mijn huis. Of 
heb je zin in een wandeling van een paar uur?’ 
Daniël schudde zijn hoofd en volgde Samuel naar de helikopter. De donkere helikopterpiloot 
reikte hem de hand.  
‘Bienvenue monsieur.’  
 
Vanuit de lucht zag Daniël dat het eiland veel groter was dan hij had verwacht. Het deed hem 
denken aan het Canarische eiland La Palma, waar hij meerdere keren een weekje had 
gewandeld. Het grote verschil was de begroeiing. Tubello was helemaal groen. Het hart van 
Tubello werd gevormd door een immense vulkaankrater die zowel van binnen als buiten 
vrijwel geheel begroeid leek te zijn. Alleen de bovenrand van de krater was kaal en zwart.   
‘Mooi?’ 
Daniël knikte. 
‘Ik breng je meteen naar het gastenverblijf. Dan word je door de bewoners van het eiland een 
zeer bijzondere dienst aangeboden.’ 
Daniël keek Samuel verbaasd aan. 
‘Je kan je niet voorstellen hoe blij ik ben je te zien. Nog steeds kan ik geen andere reden 
bedenken dan dat je door Godfried bent gezonden. Ik ben niet vergeten dat ik ooit zonder enig 
bericht ben weggegaan. Dat weet jij toch ook nog?’  
Daniël knikte.  
‘Dat wil ik vandaag graag goed maken. Heb je iets over Tubello gelezen? Ik neem aan van 
wel.’  
Weer knikte Daniël.  
‘Het is waar dat buitenstaanders hier dood gaan. De ziekte die je hier oploopt is dodelijk. Niet 
meteen, maar na een tijd die kan variëren tussen twee en twintig jaar. Maar dat je dood gaat, 
staat vast.’ 
Daniël was te verbaasd om te schrikken. Hij kon zich niet voorstellen dat het waar was wat 
Samuel zei. Hij merkte dat het verleden hem parten speelt.  
‘Ha, ha, je bent geen steek veranderd. Je gelooft niet wat ik zeg, maar je verwaardigt je niet 
dat tegen mij te zeggen. Ik zal ook geen moeite doen je op dit moment te overtuigen. Wat ik je 
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echter dringend adviseer is om je gewillig over te geven aan de behandeling die je straks zult 
krijgen.’ 
Daniël voelde dat de helikopter van koers en snelheid veranderde. Hij stopte met denken en 
keek naar beneden. Tussen de bomen zag hij een cirkelvormige open plek. Daar ging de 
helikopter landen. Verder was er niets te zien, geen huizen, geen mensen. Daniël twijfelde 
niet. Hij zou zich niet verzetten tegen de door Samuel aangekondigde behandeling. Steeds 
meer tekenen duidden erop dat hij onderdeel was van een spel dat veel groter was dan hijzelf. 
Dat inzicht boezemde hem geen angst in. In tegendeel, hij voelde zich gesterkt om zonder 
voorbehoud de weg te gaan waarover hij werd geleid. 
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15 maart 2017, Waiting for the doctor to come 
 
Samuel sprong uit de helikopter en reikte Daniël de hand om hem te helpen met zijn rugzak. 
Daniël keek om zich heen en zag in eerste instantie niets dan ondoordringbaar bos. Toen hij 
beter keek, zag hij rechts een kleine opening in de muur van takken en bladeren.  
‘Dat is het paadje naar mijn huis. Jij moet daarheen, met Kizo mee.’  
Daniël volgde de arm van Samuel en zag aan de andere kant van de helikopterlandingsplaats 
nog een opening in het gebladerte. Uit smalle doorgang kwam een donkere man tevoorschijn. 
De man was gekleed in modieuze westerse vrijetijdskleding. Hij grijnsde vriendelijk. Even 
voelde Daniël een golf van angst door zijn lichaam trekken. Dat was een onjuiste reflex, sprak 
hij zichzelf toe. Hij was een man met een missie en onvervaard moest wat er op zijn pad 
kwam tegemoet treden. 
‘Is goed. Ik merk wel wat me te wachten staat.’ 
‘We zien elkaar morgen of overmorgen. Dan praten we verder. Ik ga nu snel aan het werk.’  
Samuel lachte, met een onmiskenbaar vleugje ongeloof.  
‘Daniël, je hebt er geen idee van hoe onvoorstelbaar welkom je bent.’  
Daniël keek hem vragend aan.  
‘Even geduld, morgen hoor je het allemaal.’ 
De donkere man, die door Samuel Kizo werd genoemd, gebaarde Daniël hem te volgen. Hij 
trok twee takken opzij om de doorgang door het gebladerte iets groter te maken voor Daniël. 
Desondanks moest Daniël bukken om zijn hoofd niet te stoten. Twee meter verder kon Daniël 
weer rechtop staan en was er een duidelijk pad  te zien, slingerend tussen bomen, langzaam 
stijgend tegen de berg op. Daniël liet Kizo voorgaan en volgde hem.  
‘Seulement dix minutes,’ stelde Kizo Daniël gerust. 
Het pad werd steeds steiler. Kizo bleef onverminderd snel doorlopen en Daniël begon te 
hijgen. Net toen hij Kizo wilde vragen zijn tempo te verlagen, stopte Kizo en wees op de 
donkere opening in de rotswand voor hen. Pas toen Daniël goed keek zag hij dat het geen gat 
was, maar een schuifdeur. Kizo schoof de deur een halve meter opzij en stapte de 
aardedonkere ruimte in. Daniël volgde Kizo en hield onwillekeurig arm voor zijn hoofd om te 
voorkomen dat hij ergens tegen aan zou stoten.  
‘Attende ici.’ 
Daniël bleef staan en hoorde dat Kizo verder de ruimte in liep. Plotseling floepten er overal 
lampen aan en van het ene op het andere moment was de ruimte fel verlicht. Het lukte Daniël 
niet te voorkomen dat hij een kreet van verbazing slaakte. Het was niet, zoals hij had 
verwacht, een primitief aangeklede grot, maar een hypermodern ingerichte hal. De rechte 
wanden waren in groene en gele pasteltinten geschilderd. In de hoek van de ruimte stond een 
nieuw uitziende zithoek bestaande uit twee fauteuils en een bank.  
‘Suive moi.’ 
Daniël volgde Kizo door de zware deur naast de zithoek. Nu kwam hij terecht in een geheel 
witte ruimte. In het midden stond een ziekenhuisbed en het bed was omgeven door een 
vreemde verzameling van moderne en antieke medische apparatuur.  
‘Monsieur.’ 
Kizo gebaarde Daniël resoluut plaats te nemen op het bed. Jezus, dacht Daniël. Dus hij kreeg 
een medische behandeling. Daniël zag dat Kizo een injectiespuit vulde met een doorzichtige 
vloeistof. 
‘Je te donne ça. C’est pour des belles rêves.’  
Voordat Daniël iets kon denken of bang kon worden, had Kizo de rechterarm van Daniël al in 
een ijzeren greep.  
‘Faites le main comme ça.’  
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Daniël strekte zijn arm en maakte een vuist. Vaardig drukte Kizo de injectienaald in een van 
de aders op zijn arm. Nog voordat de spuit helemaal leeg was, verloor Daniël het bewustzijn. 
 
Achtenveertig uur later opende Daniël voorzichtig zijn ogen. Hij staarde naar het hagelwitte 
plafond en langzaam drong het door waar hij was. Vanuit zijn ooghoeken zag hij dat er twee 
mensen rechts naast zijn bed stonden. Hij draaide zijn hoofd opzij en herkende Samuel en 
Kizo. 
‘Welkom op Tubello.’  
Samuel lachte vriendelijk. Opgelucht stelde Daniël vast dat zijn lichaam geheel intact was. 
Voor zover hij kon zien en voelen hadden ze hem niet ontdaan van benen of armen.  
‘Je zult wel honger hebben.’  
Honger had Daniël niet, dorst wel. Zijn mond was droog als leer. Samuel gaf hem een glas 
water. 
 
Een uur later zat Daniël op een stapel kussens tegenover Samuel aan een lage tafel van 
bamboeachtig hout. Tussen hen stonden meer dan tien schaaltjes met kleine hoeveelheden 
groenten en vlees. Samuel had Daniël uitgelegd dat het de bedoeling was dat ze samen 
rechtstreeks uit de schaaltjes aten, daarom had hij geen eigen bord gekregen. De verschillende 
gerechten deden Daniël het meest denken aan de maaltijden die hij vroeger afhaalde bij het 
Thaise eethuisje als hij of Maria geen zin hadden om te koken.  
‘Weet jij iets van geologie?’ vroeg Samuel.  
Daniël schudde zijn hoofd.  
‘Wel eens gehoord van de verschuivende continenten?’  
‘Dat Zuid-Amerika vroeger tegen Afrika aan lag en dat de Himalaya is ontstaan omdat India 
tegen Azië is aangebotst’  
‘Precies. De behandeling die je de afgelopen twee etmalen hebt ondergaan is daar een 
rechtstreeks gevolg van. Hoe vind je eten trouwens?’ 
Daniël stak zijn duim op en nam als bewijs een paar happen van het vleesgerecht dat hij het 
lekkerst vond.  
‘De mensen hier eten niet veel vlees. Op het eiland leven alleen varkens die in de achttiende 
eeuw zijn geïntroduceerd door de Europese kolonisten. In het totaal zijn er een stuk of 
drieduizend en de consumptie wordt zodanig gereguleerd dat de grootte van de populatie niet 
kleiner wordt. Een van de belangrijkste functies op het eiland is de zogenaamde Meester van 
het Voedsel. Die ziet toe op het duurzaam gebruik van de producten de bevolking door het 
eiland worden aangeboden. Hij vormt een duo met de Meester van het Leven, die gaat over de 
omvang en samenstelling van de bevolking. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het  
natuurlijke evenwicht dat van groot belang is voor het levensonderhoud van de 
eilandbewoners.’ 
‘Leef jij helemaal als autochtone eilandbewoner?’  
Samuel knikte. 
‘Op één ding na, koffie. Dat kenden ze hier natuurlijk niet. En omdat ze hier geen koeien 
hebben, hebben ze ook geen melk. Ik moest speciale toestemming van de Meester van het 
Voedsel krijgen om koffie en houdbare melk te importeren, omdat het importeren van voedsel 
strijdig is met de regels van het natuurlijk evenwicht. Na lang beraad mocht het, op 
voorwaarde dat ik het louter zelf gebruik en elk jaar aantoon dat het geen effect heeft gehad 
op het natuurlijke evenwicht.’ 
Daniël wilde meteen vragen hoe de modern ingerichte, fel verlichte ziekenhuisruimte zich 
verhield tot het natuurlijk evenwicht, maar hield zich in. Samuel had duidelijk laten merken 
dat hij degene was die bepaalde in welk tempo Daniël informatie kreeg.  
‘Genoeg gegeten?’  
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Daniël knikte. Samuel riep iets wat Daniël niet begreep waarop een vrouw de kamer 
binnenkwam en de tafel afruimde. Zou dat de vrouw van Samuel zijn, een maîtresse of een 
bediende, vroeg Daniël zich af. 
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1 april 2017, You're my favourite - how lucky can any man be? 
 
Er waren twee weken voorbijgegaan sinds Daniëls aankomst op het eiland. Hij had zijn tijd 
voornamelijk besteed aan slapen, rondkijken op het eiland en achter de computer zitten. 
Samuel had niets losgelaten over zijn activiteiten op het eiland.  
 
‘Nog een glas?’  
Daniël schudde zijn hoofd. Als hij zijn ogen dicht deed, begon het te draaien, het bewijs dat 
hij eigenlijk al teveel had gehad. Desondanks schonk Samuel zijn glas toch nog een keer vol.  
‘Ik garandeer je dat je morgen geen kater hebt. En als je er toch een hebt, garandeer ik je dat 
hij vanzelf weer over gaat, ha, ha.’ 
Ze dronken de favoriete alcoholische drank van de eilandbewoners. Het was een wijn, 
gemaakt door vergisting van grote papaya-achtige vruchten en het sap van een soort 
palmboom, die vooral groeide op de noordzijde van het eiland. Ter illustratie van zijn 
optimisme dronk Samuel zijn bijgevulde glas in een teug leeg.  
‘Zal ik je eens iets raars vertellen?’  
Daniël knikte loom. Hij stond op het punt in slaap te vallen.  
‘Ik denk dat ik uitverkoren ben.’  
Door de abrupte stilte schrok Daniël wakker. Hij had niet goed verstaan wat Samuel had 
gezegd. Uitverkoren?  
‘Hoezo uitverkoren?’ vroeg hij weifelend.  
‘Het klinkt raar, ik weet het. Maar ik denk dat er een hogere macht is, noem hem god, allah, 
boedha of weet ik veel wat, en die heeft mij de opdracht gegeven om de mensheid van de 
ondergang te redden.’ 
Op slag was Daniël ontnuchterd. Vertwijfeld keek hij naar Samuel. Was zijn vriend gek 
geworden? Tegelijkertijd werd hij bang. Had hij op de boot naar Tubello niet dezelfde 
gedachte gehad? Niet dat hij uitverkoren was natuurlijk, maar wel dat er een hogere macht 
was die hem de weg wees. Wat betekende dat? Hoe lang was dat al het geval? Vreemde, 
onsamenhangende herinneringen aan de uren, dagen die hij als jongen met Samuel had 
doorgebracht schoten door zijn hoofd. Hij zag hoe ze samen door het bos fietsten en praatten. 
Maar waarover spraken ze die lange zondagmiddagen? Ging dat ook over het redden van de 
wereld? Liet Samuel toen ook wel eens doorschemeren dat hij uitverkoren was? Als het zo 
was, was het Daniël in ieder geval niet opgevallen.  
‘Hoe, hoe, hoezo ondergang?’  
Samuel begon nu te lachen.  
‘Ik zie je denken. Samuel is gek geworden. Dat heb ik ook jaren gedacht. Al toen ik een jaar 
tien was, droomde ik over rampen en ziektes die de mensheid te gronde richtten. Maar pas vijf 
jaar geleden sprak Godfried voor het eerst tegen mij.’ 
‘Godfried?’ 
‘Ja, eigenlijk heet hij Godfried Otto Devrede.’  
GOD, dacht Daniël meteen. Hij keek Samuel argwanend aan. Het zou niet de eerste keer zijn 
dat Samuel hem voor de gek hield. 
‘Ja, zo heet hij echt. Hij heeft mij tot zich geroepen en sindsdien werk ik in opdracht van 
hem.’ 
‘Dus hij heeft jou naar Tubello gestuurd?’  
‘Ja, dankzij hem ben ik in staat geweest om hier dit geavanceerde computersysteem neer te 
zetten. Elektriciteit wordt geleverd door de zonnepanelen, die je waarschijnlijk wel hebt 
gezien. Verbinding met de wereld maak ik via een gewone satelliet.’  
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Daniël wist dat Samuel meteen na de middelbare school was gaan werken in de 
telecommunicatie, dus kon hij zich voorstellen dat Samuel in staat was om een dergelijk 
systeem te realiseren. 
‘Dit kost een hoop geld, betaalt Godfried dat voor jou?’ 
‘Nee, dat betaal ik zelf. Deels met mijn spaargeld, deels met geld dat ik hier en daar van 
rekeningen van anderen afhaal.’ 
‘Je steelt.’ 
‘Zo kan je het ook noemen, alleen steel ik van mensen die dat geld ook weer gestolen hebben. 
Geen haan die er ooit naar kraait.’ 
Daniël was niet overtuigd. 
‘Je moet het zo zien. Er wordt op de wereld veel geld verdient op illegale wijze. Dat geld 
wordt pas echt wat waard als het terechtkomt in het legale circuit, dus op een ordinaire 
bankrekening van jou of mij. Het witwassen van illegaal geld vindt plaats door het eindeloos 
heen en weer te schuiven tussen verschillende rekeningen en door het kopen en verkopen van 
bijvoorbeeld vastgoed. Als je in staat bent om ergens tussen twee van dergelijke transacties in 
te breken, zal niemand naar de politie gaan om aangifte te doen van diefstal.’ 
‘En dat doe je vanaf hier?’ 
‘Ja, financieel verkeer rijdt hoofdzakelijk over de digitale snelweg. En daar weet ik toevallig 
heel goed de weg.’ 
‘En waar laat je dat geld dan?’ 
‘Gewoon op verschillende bankrekeningen, de meeste in Duitsland. Ik heb daar een aantal 
bedrijven die zich bezighouden met in- en verkoop van telecommunicatieapparatuur. Dat 
loopt allemaal via internet.’  
 
Samuel schonk Daniël nog een keer in. Daniël sloeg het glas in een keer achterover. Het 
effect van de  alcohol werd volledig tenietgedaan door de adrenaline die werd veroorzaakt 
door de informatie van Samuel.  
 
‘Je zei dat je was uitverkoren. Je moet de wereld van de ondergang redden. Wat moet je 
precies doen dan?’ 
Samuel begon te lachen.  
‘Weet je, ik heb eigenlijk al veel meer verteld dan de bedoeling was. Ik heb Godfried 
namelijk beloofd om niemand iets over mijn opdracht te vertellen voordat het daartoe 
geëigende moment is aangebroken.’ 
‘Maar wat doe ik hier dan? Ik kreeg de indruk dat ik hier ook ben met een missie, maar mag 
klaarblijkelijk niet weten welke.’ 
‘Dat zie je verkeerd. Ik heb je namelijk nodig om mijn opdracht uit te voeren. Godfried heeft 
ervoor gezorgd dat jij hier bent.’ 
‘Ben ik soms ook uitverkoren?’ 
‘Ha, ha, dat weet ik niet. Ik weet alleen maar dat je hier bent en dat ik een heel concrete taak 
voor je heb. Praktisch gezien houdt dat in dat je het komende jaar op Tubello zult verblijven. 
Wil je dat?’ 
Daniël knikte. In een flits overzag hij de laatste jaren van zijn leven en wist dat alle 
gebeurtenissen waren terug te voeren naar het doel om hem naar Tubello te leiden. De 
scheiding van Maria, het afscheid van zijn vrienden, het ontslag van zijn werk, zijn reis naar 
Spanje. Stap voor stap was hij verder losgeweekt van de wereld en dat had hem de moed  
gegeven om in zijn eentje de onzekere reis naar Tubello te ondernemen. 
 
‘Mooi, ik had niet anders verwacht. Dan zal ik je vertellen wat jouw taak is.’  
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Samuel schraapte zijn keel en haalde diep adem. Daniël was gespannen tot in het topje van 
zijn vingers.  
‘Mijn opdrachtgever Godfried Otto Devrede maakt zich zorgen. Hij maakt zich zorgen om de 
mensheid. Kort gezegd denkt hij dat de mensheid de ondergang tegemoet gaat als de 
mentaliteit niet op korte termijn veranderd. Volgens Godfried zijn stress, ijdelheid en 
hebzucht de grootste bedreigingen van de mens. Hij wil daar iets aan doen. Kan je het 
volgen?’ 
Daniël knikte. Hij moest denken aan de brief die hij vanaf het terras aan de Spaanse zuidkust 
had geschreven aan de ministerraad. Had hij zich daarin niet boos gemaakt om dezelfde 
zaken? 
‘Godfried heeft daarom een middel ontwikkeld waarmee hij denkt het tij te kunnen keren. Het 
middel heet Het Einde Der Dagen®. Ik weet dat je christelijk bent opgevoed, dus is de term 
niet nieuw voor je. Volgens de Bijbel valt het einde der dagen samen met Dag des Oordeels, 
de dag dat Jezus Chistus terugkeert op aarde en ieder mens zal worden beoordeeld. Volgens 
de Bijbel betekent het Einde Der Dagen® meteen het einde van de wereld en daarvoor vond 
Godfried het nog veel te vroeg. Hij heeft daarom een soort tussentijds Einde Der Dagen® 
ontwikkeld, hij noemt het een voorproef van Het Einde Der Dagen®. Deze voorproef wordt op 
individueel niveau toegepast en werkt slechts tijdelijk. Kan je het volgen?’ 
Daniël fronst zijn wenkbrauwen.  
‘Ik hoor wat je zegt en ken alle woorden, maar het roept niet meteen een beeld van 
herkenning op.’ 
‘De essentie van Het Einde Der Dagen® is dat ieder mens op de Dag der Oordeels in een 
bioscoopstoel wordt gezet en verplicht wordt naar de film van zijn leven te kijken, minuut 
voor minuut, seconde voor seconde. Geen samenvatting met hoogtepunten dus, maar realtime. 
De beelden beperken zich niet alleen tot jezelf, maar gaan ook over anderen. Vanuit je 
bioscoopstoel ben je in staat om te horen wat anderen over je denken en van je vinden. 
Kortom Het Einde Der Dagen® is de ultieme confrontatie met jezelf. Je wordt gedwongen de 
laatste toeschouwer van je eigen leven te zijn.’ 
Samuel pauzeerde en Daniël liet de woorden tot zich doordringen. Had hij dit ook al niet eens 
zelf bedacht, als hij zich weer eens opwond naar aanleiding van krantenberichten over 
verkrachtingen, roofvervallen en torenhoge bonussen van bestuurders van energiebedrijven en 
banken. Die mensen zouden eens moeten zien wat ze anderen aandeden en wat anderen van 
hen vonden. Dat had Daniël vaak gedacht. 
‘Wij gaan het komende jaar een aantal mensen op de wereld verrassen met een voorproef van 
het Einde Der Dagen®. Deze mensen krijgen niet hun hele leven te zien, maar slechts de 
laatste vierentwintig uur. Volgens Godfried moet dat voldoende zijn om mensen in te laten 
zien dat ze op het verkeerde spoor zitten en dat ze hun leven moeten veranderen. En nu kom 
jij in beeld Daniël. Het is ondoenlijk om alle mensen zo’n voorproef te geven, dat zou 
bovendien tot vreselijk veel onrust leiden. Bovendien hoeft het merendeel van de mensen zich 
in het geheel geen zorgen te maken over Het Einde Der Dagen®. Het gaat ons om een selectie 
van mensen die om wat voor reden dan ook de weg zijn kwijtgeraakt, maar daar door de 
maatschappij niet effectief op worden gecorrigeerd. Niet zelden hebben dat soort mensen in 
hun groep een hoge status, waardoor er ook nog een voorbeeldgedrag vanuit gaat. Dat geldt 
zowel voor de grootste relschopper onder voetbalhooligans als de directeur die de waarde van 
de aandelen van zijn bedrijf het meest kan laten stijgen door boekhoudkundige trucs.’ 
Samuel stopte en dacht na. 
‘Je ging zeggen wat mijn rol was.’ 
‘O ja, daar wilde ik naar toe. Kijk, ik kan heel veel, maar van één ding heb ik totaal geen 
verstand. En dat is van mensen. Mijn hele leven heb ik mij een buitenstaander gevoeld. Ik 
weet niet was mensen bezighoudt, wat mensen doen als ze niet aan het werk zijn, wat mensen 
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tegen elkaar zeggen als ze bij elkaar op visite zijn. Mensen zijn een raadsel voor mij. Ik ben 
daarom absoluut niet in staat om mensen te selecteren die in aanmerking komen voor de 
voorproef van Het Einde Der Dagen®. Daar heb ik jou voor nodig. Dus, als jij vandaag besluit 
om mij te helpen, wordt jouw taak om overal op de wereld op zoek te gaan naar mensen die 
wij kennis laten maken met Het Einde Der Dagen®. Het gaat daarbij dus om twee aspecten: 
het laakbare gedrag, gekenmerkt door stress, ijdelheid en hebzucht, en de voorbeeldfunctie. Jij 
geeft de namen aan mij door en ik regel verder met Godfried dat de machinerie in werking 
wordt gezet.’ 
Daniël hoefde niet na te denken. Hoewel hij nog geen idee had hoe het een en ander praktisch 
in zijn werk ging, zag hij het hogere doel van zijn werk wel en dat sprak hem heel erg aan. 
‘Mooi, dat is dan geregeld. Dan zal ik je nu een paar beelden laten zien van testen die we het 
afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Eén daarvan heeft plaatsgevonden in ons eigen land. Het 
betrof Guido Landgraaf, de directeur van het mega-energiebedrijf ZONNU.’  
Daniël kon zich herinneren dat Guido Landgraaf ongeveer een jaar geleden voorpagina 
nieuws was. Hij had publiekelijk bekend gemaakt dat hij zijn torenhoge salaris zou inleveren, 
omdat hij had ingezien dat zijn prestaties zo’n salaris niet rechtvaardigden. Daniël zag de 
krantenkoppen nog voor zich. Helaas had zijn voorbeeld niet veel opvolging gekregen. Hij 
werd meer afgeschilderd als een gek dan als een held. 
 
Daniël zapte een uur lang door de beelden van een dag uit het leven van Guido Landgraaf. 
Eerst zat hij op kantoor en zette handtekeningen onder stukken waarvan hij geen idee wat ze 
te betekenen hadden. Vervolgens ging hij uit eten met een gedeputeerde van de provincie in 
het duurste restaurant van de stad en inviteerde hij de man om mee te gaan naar een seksclub. 
Een uur later stond hij weer buiten en schold zijn chauffeur, die een minuut te laat kwam 
aanrijden, de huid vol. Op kantoor zette hij weer een paar handtekeningen en meldde zich af 
voor de bestuursvergadering, omdat hij een uiterst belangrijke afspraak had op de golfbaan. 
Na het golfen bracht zijn chauffeur hem naar een jonge mooie vrouw. Hij gaf haar een 
exclusieve fles parfum gaf die zijn chauffeur tijdens het golven had gekocht met de creditcard 
van ZONNU. Gehaast bedreef hij de liefde met de vrouw en spoedde zich vervolgens naar 
een vergadering met de ondernemingsraad, die hij zoals gewoonlijk om negen uur ’s avonds 
had gepland vanwege zijn drukke agenda. Een uur later was ook dat weer geregeld en belde 
hij nog even met zijn financieel directeur, die hem verzekerde dat de winstprognose correct 
was. Om elf uur kwam hij thuis waar zijn vrouw dronken op de bank lag te zappen. Midden in 
de woonkamer slingerden vijf of zes tassen vol met nieuwe kleren van de exclusieve merken 
die Guido inmiddels wel kende. Luid en duidelijk was hoorbaar dat Guido zijn vrouw in 
gedachten verachtte. Ook de dronken gedachten van zijn vrouw waren hoorbaar. Ze huilde 
omdat ze niet meer wist wat ze moest doen. De kleren die ze had gekocht zou ze nooit dragen. 
Ze wist dat haar man een minnares had en als ze met hem wilde praten deed hij net of ze niet 
bestond. Ook nam hij haar niet meer mee naar recepties en andere bijeenkomsten waar 
partners welkom waren. Zij was één keer dronken geworden en dat wilde hij niet nog eens 
meemaken. 
 
Daniël had genoeg gezien. De beelden verbaasden hem niet en hij wist genoeg om zijn taak 
uit te voeren. Opeens leek het alsof de alcohol die de hele tijd in zijn lichaam had rond 
gestroomd zijn hoofd bereikte. Hij werd draaierig en voelde zich misselijk worden. Hij 
bereikte net op tijd de WC om over te geven.  
‘Ik ben ziek,’ zei hij tegen Samuel en ging naar zijn kamer.  
‘Morgen heb je nergens last van,’ hoorde hij Samuel nog roepen. 
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15 augustus 2017, I once wrote some poems 
 
Maureen Larossa staarde naar het scherm van haar computer. Twaalf regels, niet meer. Dat 
was de oogst van een hele dag schrijven. Meer dan honderd dichtregels had ze vanaf 
vanochtend acht uur getypt, meerdere keren herschreven en uiteindelijk weer gewist. Als ze 
de twaalf overgebleven regels ook zou verwijderen, was het een verspilde dag geweest. Die 
gedachte weerhield haar ervan te doen wat ze eigenlijk moest doen. Ze las de regels nog een 
keer. 
 
Voorjaar 
 
De lente kwam te vroeg dit jaar 
Meibloemen bloeiden in februari 
Moest ik verdrieting zijn voor de maand 
Of blij voor de lucht? 
De vogels wisten niet hoe ze moesten zingen 
en, vriend, dat wist ik ook niet. 
 
Zware sneeuwval is onvermijdelijk 
En voortijdig ontloken knoppen zullen vallen 
En alle levende wezens  
Zullen dan zeker sterven. 
En weer zullen de vogels niet weten hoe ze moeten zingen 
En, vriend, ik ook niet. 
 
Ze zuchtte. Waarom kende ze niemand die haar kon zeggen of dit een goed gedicht was? 
Iedereen die ze haar gedichten liet lezen, reageerde altijd enthousiast en positief. Het had 
niveau, zeiden ze, en het moest zeker worden uitgegeven, vonden ze. Maar ondertussen had 
Maureen Larossa meer dan vijftig gedichten geschreven en geen enkele uitgever had zich 
bereid getoond er een bundel van te maken. Het was haar zelfs nog nooit gelukt om een 
gedicht geplaatst te krijgen in een literaire tijdschrift. Hoelang moest ze nog doorploeteren? 
Somber las ze de regels op het scherm nog een keer. Nee, stelde ze vast, de woorden waren 
geen weergave van het beeld dat ze in haar hoofd was. Wat wilde ze eigenlijk zeggen met dit 
gedicht? Vanochtend wist ze het nog. Nu ze het gedicht las, kon ze het niet meer bedenken. 
Ze nam zichzelf voor om nog vijf minuten te wachten en dan de computer uit te doen zonder 
het bestand op te slaan.  
Rechts onder in het scherm zag ze de tijd. Het was vijf voor half acht. Het laatste cijfer 
versprong van vijf naar zes. Nog vier minuten, dan was haar leven weer een verspilde dag 
rijker. In haar hoofd telde Maureen tot zestig. Exact op het moment dat Maureen verwachtte 
dat de zes in een zeven zou veranderen, werd het beeld van de computer zwart. Maureen 
schrok heel erg. Dat zou het drama compleet maken, een kapotte computer. Een half jaar 
geleden was dat haar voor de laatste keer overkomen. Geen van haar vrienden en bekenden 
had haar kunnen helpen en noodgedwongen had ze een nieuwe computer moeten kopen. 
Vanwege geldgebrek behoorde een nieuwe met de nieuwste versie van Windows niet tot de 
mogelijkheden. Voor honderd euro had ze daarom een tweedehands exemplaar op de kop 
getikt, eentje die haar qua Windowsversie zes jaar terug had gezet. Maar die had het nu dus 
ook begeven, zo leek het. Radeloos keek ze naar het zwarte beeld en bewoog driftig met de 
muis over het bureau in de hoop dat ze daarmee het pijltje op het scherm weer tot leven kon 
roepen. Anders dan de vorige keer, toen ze meteen iedereen had gebeld die haar misschien 
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zou kunnen helpen, voelde ze nu een gelatenheid. Buiten haar wil om kwam er meteen een 
rationalisatieproces op gang. Het was toch een slecht gedicht en dit was een teken van God 
die haar duidelijk probeerde te maken dat ze moest stoppen met dichten. De gedachte voelde 
bijna als een opluchting. 
Tijd om naar beneden te gaan, de zolderkamer te verlaten, voor het eerst in dagen een 
fatsoenlijke maaltijd te bereiden en dan die verdomde computer uit het raam te gooien. Ze 
sjokte de trap van het kleine arbeidershuisje af, opende de koelkast en stelde vast dat ze geen 
eten in huis had. De super was nog een kwartier open. Als de ze nu op de fiets sprong was ze 
nog op tijd om inkopen te doen.  
Om negen uur plofte ze tevreden neer op de versleten bank in de woonkamer. Ze was geen 
dichteres meer. Morgen zou ze zich melden bij het arbeidsbureau om een baan te zoeken. 
Gewoon elke ochtend weten wat je die dag te doen stond en de zekerheid dat je aan het eind 
van de maand een salaris kreeg. Dat zou haar helpen haar leven weer op de rails te krijgen. 
Misschien zou op haar nieuwe werk wel een leuke man tegen het lijf lopen. Ze was nu 
vijfendertig. Wie weet was het toch nog niet te laat om een gezin te stichten? Ze keek om zich 
heen. Nee, daar was haar huisje veel te klein voor. Een zolder waar zowel haar computer als 
haar bed stond, een woonkamer annex eetkamer en een keukentje. Voor één persoon zonder 
geld prima, maar te klein om te delen met iemand anders.  
Ze liep naar boven om de computer uit te doen. Tot haar verbazing was het scherm niet zwart 
meer, maar licht groen. In het midden van het groene scherm stond iets geschreven in rode 
letters. Maureen ging zitten om te lezen wat er stond. 
 

Schrik niet, dit is geen virus of spyware! Deze boodschap veroorzaakt geen 
schade aan uw computer. Door te klikken op het kruisje rechtsonder verdwijnt 

dit beeld en kunt u gewoon doorwerken. 
 

De hemel is een illusie 
Er is geen hel 

De bijbel is een leugen 
God bestaat niet 

Ieder mens is zijn eigen eeuwigheid 
 

Het Einde der Dagen® is ieders lot 
 
Maureen las het bericht nog twee keer en klikte toen op het kruisje rechtsonder in het beeld. 
Het groen verdween en in plaats daarvan verscheen het gedicht waarvan ze een uur daarvoor 
afscheid had genomen. Ze las het nog een keer. Zo slecht was het eigenlijk ook weer niet, 
vond ze. Misschien moest ze er morgenochtend nog een keer naar kijken. Ze sloeg het op in 
de map ‘gedichten 2017’ en schakelde de computer uit. 
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16 augustus 2017, The universe is on fire, exploding without flame. 
 
Er zaten acht personen rond de ovalen vergadertafel in het hart van het hoofdkantoor van 
Tupaco Inc. te Boston. De kamer had geen ramen en de wanden waren op alle mogelijke 
manieren geïsoleerd. Ook werd de kamer door de bedrijfsveiligheidsdienst altijd voor gebruik 
gecontroleerd op de aanwezigheid van afluisterapparatuur. Dat kwam overigens niet vaker 
dan een keer per maand voor. De kamer werd uitsluitend gebruikt voor het bespreken van 
onderwerpen van het grootste strategische belang, zoals voornemens voor grote acquisities, 
ontwikkelingen van nieuwe producten of, zoals nu, acute problemen met een impact op 
concernniveau. 
De gezichten van de zeven mannen en de ene vrouw toonden geen emotie. Niemand liet 
blijken dat er sprake was van een crisissituatie. Stuk voor stuk waren het ervaren managers 
die hun positie te danken hadden aan een superieure intelligentie en het vermogen om hun 
kalmte te bewaren als ze onder grote druk stonden. Iedereen keek naar Guy Banton, de drie 
jaar geleden tot CEO benoemde Canadees, die dit soort overleggen normaal gesproken leidde. 
‘We wachten op Tuscan Palomino.’ 
Deze mededeling leidde bij enkelen tot gefronste wenkbrauwen, maar niemand zei iets. 
Tuscan Palomino was een levende legende. Hij had het bedrijf Tupaco Inc. in 1981, als 
zeventienjarige, ondermaats presterende highschoolscholier, opgericht en onder zijn leiding 
was het bedrijf uitgegroeid tot onbetwiste wereldleider op het gebied van automatisering en 
telecommunicatie. Drie jaar geleden had hij, op zesenveertigjarige leeftijd, een stap terug 
gedaan en de dagelijkse leiding over het bedrijf overgedragen aan Guy Banton. Dat betekende 
niet dat hij zich niet meer met het bedrijf bemoeide. In tegendeel, hij had een stapje terug 
gedaan om zijn aandacht volledig te kunnen richten op het ontwikkelen van de lange termijn 
strategie van het bedrijf.  
Op zijn laatste dag als CEO had hij het startsein gegeven voor de ontwikkeling van een geheel 
nieuw besturingssysteem dat in 2020 gelanceerd zou worden. Nog één maal zou Tupaco de 
wereld versteld doen staan met een product waar niemand omheen kon. In tegenstelling tot 
specialisten binnen en buiten het bedrijf, was Tuscan niet erg optimistisch de impact van het 
nieuwe besturingsysteem. De algemene verwachting was dat het de positie van Tupaco Inc. 
als mondiale marktleider met minimaal tien jaar zou verlengen. Tuscan Palomino vond dat 
Tupaco blij mocht zijn met elk extra jaar aan de top. Guy Banton was een van de weinigen die 
zijn pessimisme deelde en daarom ook de aangewezen man om hem op te volgen. Dat Tuscan 
zich nu volledig kon richten op de lange termijn strategie van het bedrijf was in zijn ogen 
allerminst luxe, maar bittere noodzaak om als bedrijf te overleven. 
 
Tuscan werd door alle acht personen in de vergaderzaal verwelkomd door een subtiel knikje 
met het hoofd waaruit zowel respect, herkenning als een zekere afstand sprak. Hoewel  
Tuscan alle acht persoonlijk had benoemd en wist dat ze stuk voor stuk veel betekenden voor 
het bedrijf, had hij er altijd voor gewaakt geen persoonlijk band met ze op te bouwen. Zijn 
ervaring had hem geleerd dat elke vorm van intimiteit louter nadelen had op zakelijk gebied. 
Zelfs met Guy, die hij graag mocht en hoog achtte, sprak hij nooit over persoonlijke zaken. 
Hij meende te weten dat Guy getrouwd was en drie kinderen had, maar zeker was hij daar niet 
van. 
‘Weten jullie waar de naam Tupaco vandaan komt?’  
Hij keek iedereen in de kring indringend aan. Niemand gaf een krimp, noch in bevestigende, 
noch in ontkennende richting. Het antwoord dat het een afkorting was van Tuscan Palomino 
Company lag te zeer voor de hand. Daarom zweeg iedereen. 
‘Tupac Yupanqui, was aan het einde van de vijftiende eeuw de koning van het Incarijk. Hij 
was een briljant strateeg en onder zijn leiding bereikte het Incarijk aan het einde van de 
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vijftiende eeuw haar maximale omvang en welvaart. De Inca’s hebben dingen gepresteerd die 
nog steeds uniek zijn in de wereld. Ik ken onderzoekers die al jaren bezig zijn om het geheim 
van de eeuwenoude Incaterrassen in de Andes te ontrafelen. Waarom zijn wij met onze 
Caterpillars en andere moderne hulpmiddelen niet in staat om vergelijkbare terrassen te 
bouwen? Moderne terrassen, die worden aangelegd onder de vlag van westerse 
ontwikkelinghulp, hebben een levensduur van maximaal tien jaar. Daarna blijken ze niet 
bestand te zijn tegen de erosie die wordt veroorzaakt door de hevige zomerneerslag. Iedereen 
kent natuurlijk het ongeëvenaarde Machu Picchu. Het geeft aan waartoe de Inca’s in staat 
waren. Tupac Yupanqui had alle reden om zich onaantastbaar te voelen. Het rijk groeide 
onder zijn leiding, de intensieve landbouw voorzag de bevolking van eten en zijn 
bouwmeesters creëerden het ene wereldwonder na het andere. Waarom zou hij zich zorgen 
maken over de toekomst? Hij had alles, waarvan hij weet had, onder controle. Helaas, we 
weten wat er gebeurd is met het Incarijk. De Spanjaarden kwamen met wapens, hebzucht, 
ziektes en wreedheid. Zaken waarvan zelfs het knapste Incahoofd zich nog nooit een 
voorstelling had gemaakt. Eh, ik denk dat het wel duidelijk is wat ik wil zeggen. Er is altijd 
meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen bevroeden. Dat ontslaat ons echter niet van de 
plicht zoveel mogelijk te anticiperen op het onverwachte en signalen die ons daarbij kunnen 
helpen serieus te nemen. Vandaar dat we hier bij elkaar zitten.’ 
De mensen om de ovalen tafels knikten instemmend. Ze waren het erover eens dat er iets 
vreemds aan de hand was, iets wat niemand voor die dag voor mogelijk had gehouden.  
‘Het is voor jullie niet nieuw dat de toekomst van ons bedrijf volgens mij niet ligt in de 
ontwikkeling van software. Ik heb het gevoel, meer is het niet, dat we binnen afzienbare 
termijn te maken zullen krijgen met bedreigingen waartegen we ons niet kunnen verweren. 
Simpelweg omdat de aard van de bedreiging van een voor ons onvoorstelbare orde is. Ik zie 
het daarom niet als mijn taak om de voorsprong die ons bedrijf heeft op het gebied van 
softwareontwikkeling vast te houden of zelfs uit te bouwen. Daartoe zijn jullie uitstekend in 
staat. Nee, het is mijn taak om die voorsprong om te zetten in andere activiteiten waarmee we 
onze positie als aanvoerder van de mondiale economie langdurig kunnen consolideren.  
Maar goed, daar hebben we het nu niet over. De komende vijf tot tien jaar vormt de software 
het hart van ons bedrijf, of we dat nu willen of niet. En de grootste bedreiging daarvoor wordt 
gevormd door de veiligheid van onze software. Joseph, the floor is yours,’ 
Tuscan Palomino keek naar Joseph Evans, een voormalige hacker die verantwoordelijk was 
voor de beveiliging van alle Tupacosoftware. 
‘Virussen, spyware, trojan horses, het zijn woorden die de overgrote meerderheid van onze 
klanten angst inboezemt. Voor ons zijn deze bedreigingen echter van levensbelang. Het 
dwingt ons om onze software steeds weer te verbeteren, het dwingt de consument steeds weer 
nieuwe software te kopen en het algemene besef dat de digitale wereld geen perfecte wereld is 
geeft ons ruimte om grenzen te verleggen, om te experimenteren. Er is de laatste jaren geen 
virus geweest, waarvan wij niet ruimschoots binnen vierentwintig uur de herkomst en de 
remedie hadden bepaald. Als wij zouden willen, zouden we elke maker van een virus binnen 
een dag kunnen opsporen en overhandigen aan de politie. Tevens zouden we elke computer 
met onze software binnen een dag na het verschijnen van een nieuw virus kunnen beschermen 
of, indien nodig, kunnen repareren. Toch doen we dat niet om bovengenoemde redenen. 
Daarnaast zien we een goed virus in principe altijd als een open sollicitatie om bij ons te 
komen werken.’ 
‘Oké, Joseph, nu ter zake. Je mag verwachten dat deze mensen hiervan op de hoogte zijn, ook 
dat ze jouw achtergrond kennen.’ 
‘Goed. Iedereen heeft vanochtend op zijn eigen computer kunnen zien wat er aan de hand is. 
Praktisch gelijktijdig verscheen op een groot aantal computers over de hele wereld dezelfde 
mededeling, eindigend met de zin Het Einde der Dagen is ieders lot. De laatste inschatting is 
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dat op dit moment meer dan tachtig procent van alle computers met een 
Tupacobesturingsysteem is getroffen. Voor de beeldvorming, zelfs het meest agressieve virus 
haalt over langere tijd niet meer dan een paar procent.’ 
‘Maar wat betekent het? Hebben we daar een idee van? Is het van een of andere sekte?’ 
Joseph Evans schudde geërgerd zijn hoofd. 
‘Laten we het speculeren over de betekenis van de woorden vooralsnog overlaten aan de 
media. Voor ons zijn een aantal constateringen van belang. Allereerst de herkomst. Die is 
onbekend. Verder dan een lokaal netwerk in een stad in Sri Lanka komen we niet. Er is een 
team vanuit New Delhi heen gestuurd om ter plaatse op zoek te gaan naar de broncomputer. 
De computer waar het bericht vandaan komt is in ieder geval nergens geregistreerd. Hier nog 
vragen over?’ 
Stilte. 
‘Dan het verontrustende. De berichten zijn waarschijnlijk verstuurd via ons eigen systeem.’ 
De gebruikelijke sereniteit, die ook deze vergadering tot dan had gekenmerkt, verdween op 
slag. Gezichten betrokken. Ogen werden samengetrokken, rimpels verschenen en onderdrukte 
zenuwtrekjes speelden op. Maar niemand zei iets. Joseph Evans hervatte daarom zijn betoog. 
‘Het spreekt vanzelf dat dit niet mag uitlekken. Wij zijn ooit begonnen met het verplicht 
registreren van software. Iedereen die een product van ons koopt moest zich bij ons melden 
om het product aan te melden. In één keer waren we verlost van het illegaal kopiëren van 
software. Het was logisch dat er maatschappelijke bezwaren kwamen, met name gebaseerd op 
angst voor aantasting van de privacy van gebruikers. Tot vanochtend was ik er van overtuigd 
dat de middelen, waarmee we onze gegevens beveiligen, honderd procent zekerheid gaven. 
En dat was niet alleen mijn mening. Het merendeel van de collegabedrijven past dezelfde 
technologie toe, ook banken gebruiken het. Niet voor niets. In alle eenvoud is het systeem 
gewoon waterdicht. En daarmee komen we op de belangrijkste vraag. Hoe heeft dit kunnen 
gebeuren? Ik was getroffen door de vergelijking die Tuscan maakte met de Inca’s. Zij werden 
verslagen met wapens waarvan ze nog nooit hadden gehoord en waartegen ze zich onmogelijk 
konden beschermen. Na vanochtend kan ik me de radeloosheid van de laatste Incakoning 
voorstellen. Je dacht alles onder controle te hebben en toch sta je machteloos tegen de 
aanvaller.’ 
Nu zat iedereen op het puntje van zijn stoel en wachtte op het sein dat er vragen gesteld 
konden worden. Guy Banton nam als eerste het woord. 
‘Maar wat betekent dat voor andere systemen? Kan degene die bij ons heeft ingebroken ook 
bij banken naar binnen wandelen?’ 
Joseph knikte.  
‘Dat is misschien nog wel het meest vreemde. De hacker die dit heeft gedaan heeft iets in 
handen waarmee hij in theorie een wereldrevolutie kan veroorzaken. Hierbij denk ik niet 
alleen aan banken, maar ook aan bijvoorbeeld het Pentagon.’ 
Guy Jackson en David Thoreau trokken nu wit weg. Guy Jackson leek zelfs flauw te vallen.  
‘Laten we niet in paniek raken,’ zei Guy Banton met onvaste stem.  
Langzaam drong ook de betekenis van de woorden van Joseph Evans tot hem door.  
‘Je zegt dat je geen idee hebt, hoe de hacker het voor elkaar heeft gekregen. Is dat echt zo? Of 
heb je wel enig vermoeden?’ 
Joseph Evans schudde zijn hoofd.  
‘Ik heb echt geen enkel realistisch idee. Als je me nu het mes op de keel zou zetten, zou ik 
mijn toevlucht zoeken op gedachten die meer in een sciencefiction boek passen, dan in deze 
vergaderkamer.’ 
Guy Banton keek naar Tuscan Palomino.  
‘Doe toch maar,’ zei deze. 
Joseph Evans schraapte zijn keel.  
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‘Zoals ik al zei. De huidige beveiligingsystemen zijn echt honderd procent safe, uitgaande van 
de harde kern van de automatisering, de bits en bytes. Signalen zorgen ervoor dat nullen in 
enen veranderen en vice versa, zo simpel is de basis van ons werk. Maar wat gebeurt er 
daarbinnen?’ 
Vragende blikken. 
‘Onze systemen werken op een bepaald schaalniveau en op dat niveau hebben we 
proefondervindelijk vastgesteld wat acties en reacties zijn. Een zender zendt een 
elektromagnetisch signaal, een ontvanger ontvangt het signaal en vertaalt dat signaal naar een 
digitale actie. Wij weten dus hoe we een elektromagnetisch signaal op moeten wekken, hoe 
het zich verplaatst en hoe we het op moeten vangen. Het wezen van de elektromagnetische 
kracht is in essentie echter een raadsel. Wetenschappers ontwikkelen ingewikkelde theorieën 
om verschijnselen die zich voordoen te kunnen verklaren, maar slagen er niet in om echt tot 
de kern te komen. Kwantummechanica, snaartheorie, kernspinnen, het zijn allemaal modellen 
die op cruciale punten niet passen op de werkelijkheid. Wat ik wil zeggen is dat de 
beveiliging van onze computer- en communicatiesystemen gebaseerd is op een onvolledig 
begrip van het hoe de wereld in elkaar zit. Iemand die toevallig de sleutel van Pandora’s box 
vindt, is in staat om wegen te bewandelen die voor niemand zichtbaar zijn.’ 
De acht mensen rond de ovalen tafel kijken elkaar aan. Moeten ze sceptisch reageren? Of juist 
instemmend? Iedereen zoekt naar de gewenste houding en wacht op het verlossende woord 
van Tuscan Palomino. 
‘Zo te zien heeft geen van jullie hier een uitgesproken mening over. Of moet ik nog even 
wachten?’ 
Geen reactie. 
‘In dat geval zal ik zeggen hoe we hiermee om moeten gaan. De verklaring van Joseph, die 
door hem werd afgedaan als sciencefiction, neem ik serieuzer dan hijzelf. Mijn pessimisme 
over de toekomst van de softwareontwikkeling binnen ons bedrijf heeft daar met name mee te 
maken. De marktleiders van de toekomst zijn de bedrijven die binnen nu en tien jaar een 
doorbraak weten te realiseren op het gebied van fundamentele kennis van materie en energie. 
Ik sluit niet uit dat we vanochtend te maken hebben gekregen met een partij die daarin een 
cruciale stap heeft gezet, en dat is veel sneller dan ik had verwacht. Dat zou ik kunnen zien als 
een bedreiging, maar dat is niet verstandig. Liever beschouw ik het als een kans om, veel 
eerder dan ik voor mogelijk had gehouden, een cruciale stap vooruit te maken.’ 
Tuscan Palomino keek de aanwezigen stuk voor stuk aan. Niemand zei iets of toonde enige 
emotie. 
‘Concreet betekent dit het volgende. Ik zal mij nog meer terugtrekken dan ik al had gedaan. 
Waarschijnlijk is dit de laatste keer dat jullie mij in levende lijve zien. Wat gezegd is in deze 
ruimte blijft onder ons, dat spreekt voor zich. Als morgen bekend wordt hoeveel computers 
getroffen zijn, zullen deskundigen hun beschuldigende vinger ongetwijfeld richting ons 
wijzen. Wij zullen aangeven onaangenaam verrast te zijn door dit uiterst agressieve en razend 
knap gemaakte virus. Het virus is dermate geavanceerd dat het ons onwaarschijnlijk lijkt dat 
dit door één persoon, thuis achter zijn PC, is gemaakt. Laat de media dan maar conclusies 
trekken over georganiseerd digitaal terrorisme. Tevens zullen wij onze zorg uitspreken over 
de toenemende computercriminaliteit en overheden wijzen op hun verantwoordelijkheid. Zij 
hebben het meest geprofiteerd van de digitale revolutie en zij zijn daarom moreel verplicht 
voorop te gaan in het bestrijden van misbruik en criminaliteit op de digitale snelweg. 
Natuurlijk beloven wij alles in het werk te stellen om dit virus, dat overigens niet kwaadaardig 
lijkt te zijn, te bestrijden. Daarmee is voor ons de kous af. Nog vragen?’ 
Die waren er niet. De instructies waren duidelijk genoeg.  
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Tevreden reed Tuscan Palomino van kantoor naar huis in zijn kogelvrije Bentley. Voor het 
laatst. Vanaf vandaag voelde hij zich niet meer verantwoordelijk voor Tupaco Inc. Hij liet een 
gezond bedrijf achter en wist dat het bij Guy Banton in goede handen was. Guy was de enige 
die wist dat Tuscan vanaf heden alle banden met het bedrijf definitief had doorgesneden. Guy 
en Tuscan hadden echter afgesproken om te communiceren dat hij zich, nog meer als 
voorheen, op afstand bezig ging houden met strategische ontwikkeling. Dat had als voordeel 
dat onrust binnen het bedrijf werd voorkomen en Tuscan aan niemand hoefde uit te leggen 
wat hij nu ging doen. 
 
Op dit moment had hij drie jaar gewacht. Het bericht dat vanochtend op zijn computer 
verscheen, was het teken om te vertrekken en zijn eigen weg te gaan. Hij had meteen in de 
gaten dat er iets bijzonders aan de hand was, simpelweg omdat hij de best beveiligde 
computer van de wereld had. Zijn computer had nog nooit last gehad van spam, spyware of 
virussen. Meteen belde hij met Joseph Evans. Die had het ook ontdekt en was met een aantal 
van zijn beste mensen op zoek gegaan naar de bron van het bericht. Terwijl Tuscan in gesprek 
was met Joseph, verscheen tot zijn ontzetting een nieuw bericht in beeld. Hi, Tuscan 
Palomino, thanks for your support! Omdat Joseph Evans dit bericht niet had gekregen, wist 
hij dat de hacker hem persoonlijk had gevonden. Hij gaf Joseph nog twee uur de tijd om 
zoveel mogelijk uit te zoeken.   
 
Joseph bevestigde dat de hacker niet via de gebruikelijke, zwaar beveiligde weg binnen was 
gekomen. Het eerste spoor van de hacker hadden ze ergens in één van de grote servers 
aangetroffen. Dat deel van de server was slechts toegankelijk voor drie personen, waaronder 
Joseph zelf. De andere twee waren volgens Joseph niet gek en honderd procent te vertrouwen. 
Hoe de hacker in dat deel van de server was terechtgekomen, was voor Joseph dus een 
compleet raadsel.  
Wat Joseph verder op was gevallen was dat de hacker heel goed de weg wist binnen het 
systeem en de software van Tupaco. Volgens Joseph was het volstrekt uitgesloten dat een 
buitenstaander deze kennis had. De hacker had heel slim gebruik gemaakt van een aantal 
nieuwe vreselijk ingewikkelde interne beveiligingsmodules. De kennis om te doen wat de 
hacker had gepresteerd, moest van binnenuit het bedrijf komen.  
Net toen Joseph klaar was met zijn toelichting ging zijn mobiele telefoon. Zijn medewerkers 
hadden de broncomputer ontdekt. Die stond in Anuradhapura, een stad in Sri Lanka. 
 
Tuscan had met Joseph afgesproken om binnen het bedrijf alleen te communiceren over de 
ongebruikelijke en mysterieuze manier waarop de indringer was binnengekomen. Dat er ook 
iemand bij betrokken was met grote kennis van hun software, hoefde niemand te weten. Ook 
Guy Banton niet. Tuscan had tegen Joseph gezegd dat hij ervan uitging dat Joseph het lek 
binnen de organisatie discreet op zou lossen. 
 
Nadat Joseph weg was, had Tuscan nog drie uur voor de vergadering met de bedrijfstop. Eerst 
liet hij Guy komen en deelde hem mee dat hij vanaf dat moment geheel terug zou treden. 
Samen waren ze het erover eens dat het beter was om dat nog niet bekend te maken. Daarna 
ging hij naar het domein van personeelszaken. Naast twee mensen van personeelszaken was 
hij de enige in het bedrijf die toegang had tot een archief met geheime personeelsdossiers. Al 
snel had hij gevonden wat hij zocht. Het low-profile elite-ontwikkelteam in India had sinds 
juni drie nieuwe medewerkers aangenomen. Tevens waren er twee medewerkers zonder 
opgaaf van reden van de loonlijst geschrapt. Tuscan Palomino geloofde niet in toeval en wist 
zeker dat er een relatie was tussen de vindplaats de broncomputer in Sri Lanka en verdwenen 
hooggekwalificeerde medewerkers in India. Hij zou morgen met zijn privéjet naar New Delhi 
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vliegen om een babbeltje te maken met Nick McGowan, de man die hij vijftien jaar geleden 
zelf had aangenomen. 
 
Zo energiek als nu had Tuscan Palomino zich niet meer gevoeld sinds de eerste testen van het 
besturingssysteem waarmee Tupaco Inc. later de wereld had veroverd. Net als toen, wist hij 
dat hij iets in handen waarmee hij de wereld zou verbazen.  
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6 september 2017, A man who hides behind a mask behind a mask 
 
Dreigend wees Jan Henk Kreupel, de populaire presentator van de spraakmakende talkshow 
Kreupel, naar de deur van zijn kleedkamer. Hij was een van de weinige medewerkers die een 
privékleedkamer had in het krap bemeten studiocomplex. 
‘Wegwezen, ik wil even rustig met de producer praten.’ 
Mopperend verliet Amber de kamer. Jan Henk vervloekte zichzelf. Waarom had hij zijn jonge 
vriendin, een veelbelovende soapster, mee laten gaan? Waarom had hij haar verteld dat hij 
vanavond de populaire rapper Boy Pierce als gast had? Hij had nog nooit van de naam 
gehoord, maar volgens Amber was het de hype van het moment. Zij wilde daarom van de 
gelegenheid gebruik maken om achter de schermen van de talkshow persoonlijk kennis te 
maken de rapper en had net zolang gezeurd totdat Jan Henk had ingestemd om haar mee te 
nemen. Amber had de strakke rode jurk aangetrokken die Jan Henk het afgelopen weekend 
voor haar had gekocht, voor speciale gelegenheden.  
‘Jan Henk, ik wil je even waarschuwen,’ begon de producer. ‘Boy Pierce is een over het paard 
getild joch. Er is meestal geen fatsoenlijk gesprek mee te voeren.’ 
‘Ik lust hem rauw,’ sprak Jan Henk Kreupel strijdvaardig. ‘Ik zal hem stevig aanpakken.’ 
‘Onderschat die jongen niet, Jan Henk.’ 
 
Boy Pierce was de laatste gast van het programma en er gebeurde precies waarvoor de 
producer Jan Henk voor had gewaarschuwd. De rapper had geen zin en deed geen moeite dat 
te verhullen. 
‘Hoe gaat met je?’  
‘Geen idee, misschien kun jij het me vertellen.’ 
‘Je hebt nu succes. Had je dat verwacht toen je vijf jaar geleden begon?’  
‘Nee.’ 
‘Geniet je van je succes?’  
‘Nee.’ 
‘Waarom niet?’  
‘Geniet jij zelf van je succes?’ 
‘Het succes heeft ook zijn keerzijden. Ervaar jij dat ook zo?’  
‘Nee.’ 
‘Vertel me eens. Hoe ziet een normale werkdag er voor jou uit?’  
‘Ik ervaar het niet als werk.’ 
‘Hoe dan?’  
‘Dat weet ik niet. Niet als werk in ieder geval.’ 
‘Wie zet ’s ochtends koffie, jij of je vriendin?’  
‘Welke vriendin?’ 
‘Je hebt toch een vriendin?’  
‘Dan weet je meer dan ik.’ 
‘Je hebt keus genoeg, lijkt me.’  
‘Respect man. We praten hier wel over de liefde.’ 
‘Liefde, wat betekent dat voor jou?’  
‘Geen idee. Dat is een te moeilijke vraag.’ 
‘Jij begon zelf over liefde, niet ik.’  
‘Zou kunnen ja.’ 
‘Iets anders. Je teksten tonen een grote maatschappelijke betrokkenheid.’  
‘Je zegt het.’ 
‘Waar komt die betrokkenheid vandaan.’  
‘Geen idee.’ 
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‘Je bent opgegroeid in een villawijk, je zingt over achterstandswijken. Is dat niet raar?’  
‘Nee.’ 
‘Je verdient veel geld. Tast dat je geloofwaardigheid als artiest niet aan.’  
‘Nee.’ 
‘Waarom ben je hier eigenlijk te gast?’  
‘Al sla je me dood.’ 
‘Heb je nog wensen?’  
‘Ja, ik weet dat er in de kleedkamer een mooie vrouw met rode jurk op me zit te wachten. Wie 
weet wat ze van me wil.’ 
Jan Henk probeerde te glimlachen en dacht krampachtig na hoe hij dit gesprek zonder al te 
groot gezichtverlies kon beëindigen. De arrogante blik van Boy Pierce gaf hem weinig hoop. 
‘Hoe zou je zelf je houding met de media beschrijven?’  
‘Journalisten kussen mijn voeten.’ 
‘Die neiging heb ik niet. Ik vind je niet erg coöperatief in dit gesprek.’  
‘Is dat zo?’ 
‘Ja, dat vind ik. Wat mij betreft beëindigen we dit gesprek.’  
‘Wat jij wil.’ 
Boy Pierce negeerde de professioneel uitgestoken hand van Jan Henk en liep zonder iets te 
zeggen uit beeld. Jan Henk glimlachte naar de camera. 
‘Tja, dat is het mooie van live-televisie. Je weet nooit wat er uit komt. Ik neem een borrel en 
wens u allen een goede nachtrust.’ 
Hij hield zijn glimlach vast en zocht beheerst een plekje uit het zicht van de camera’s en het 
publiek. Daar kon hij zich niet meer inhouden en schopte hard tegen een verdwaalde stoel. De 
stoel belandde met een harde klap tegen een muur en Jan Henk schreeuwde het uit van pijn en 
boosheid. Driftig liep hij door de lange gang van het studiocomplex naar zijn kleedkamer. 
Met een harde ruk trok hij de deur van zijn kleedkamer open. De deur knalde hard tegen de 
openstaande deur van de kamer ernaast. 
‘Hoi Jan Henk, leuk gesprek hadden jullie.’  
Het was de vrolijke stem van Amber. Tot zijn ontzetting zat zijn soapster bijna op schoot bij 
Boy Pierce. Jan Henk kon zich zelfs niet aan de indruk onttrekken dat de rapper zijn hand net 
had losgemaakt van de borst van Amber. Even gaf hij toe aan zijn professionele 
glimlachreflex. Toen kreeg zijn frustratie de overhand. Woest keek hij naar Amber en Boy 
Pierce. Donder op klootzak, wilde hij zeggen, maar de rapper was hem voor.  
‘Relax man, take it easy man, het was niet persoonlijk bedoeld, het was de schuld van mijn 
manager, ik haat talkshows en dat weet hij.’  
De rapper keek hem uitdagend aan en Jan Henk voelde dat hij rood werd. Hij ontweek de 
zelfverzekerde blik van Boy Pierce en zocht contact met Amber. Die keek echter als 
gehypnotiseerd naar de jongen naast haar op de bank. Jan Henk liep naar de bank en pakte 
haar arm beet. 
‘Kom we gaan. Ik ga naar huis. Als je niet meegaat, dan is het over tussen ons. Dan zoek je 
maar een ander adres.’ 
Amber keek Jan Henk aan. Eerst verschrikt en verbaasd, toen boos.  
‘Wat is er met je aan de hand? Je wist dat ik nog even met Boy Pierce wilde praten. Geef je 
me nog een half uurtje? Ik zit hier vaak langer dan een uur te wachten, als je nog gezellig wil 
napraten met één van je gasten of je producer.’ 
De dwingende, boze en tegelijkertijd verleidelijke blik van Amber, maakte Jan Henk nog 
bozer.  
‘De keus is aan jou. Ik pak mijn jas, loop naar de auto en rij naar huis. Ik meende wat ik net 
zei.’ 
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Zonder op een antwoord te wachten of de twee op de bank nog een blik te gunnen, verliet Jan 
Henk zijn kleedkamer. Hij trok de deur met een knal achter zich dicht. 
Jan Henk hoorde de klikkende hakjes van Amber achter hem aankomen over de parkeerplaats 
van het studiocomplex. Op tien meter van zijn Porsche haalde zij hem in.  
‘Jij je zin.’ 
Jan Henk negeerde haar woorden en stapte in de auto. Hij gaf vol gas, terwijl Amber nog 
maar nauwelijks zat. De nog halfopenstaande deur sloeg tegen haar knie. Jan Henk negeerde 
haar tranen en reed op hoge snelheid over het studiocomplex, alle verkeersdrempels 
ontkennend, waardoor Amber hard met haar hoofd tegen het dak van auto stootte.  
‘Klootzak, doe normaal alsjeblieft. Je hebt toch je zin gekregen.’ 
Jan Henk zei niets en reed met meer dan honderd kilometer per uur door de bebouwde kom. 
Op de snelweg voerde hij de snelheid op tot honderdtachtig kilometer per uur. Tot verbazing 
van Amber nam hij de eerstvolgende afslag. Met piepende banden dwong hij de Porsche door 
de scherpe bocht van de afrit.  
‘Waar ga je heen?’ 
Er klonk paniek in de stem van Amber. Jan Henk zei niets. Ook op de provinciale weg door 
het uitgestrekte bosgebied reed hij meer dan honderdvijftig kilometer per uur. Hij stopte 
abrupt en draaide naar rechts een zandweg in. Na een kilometer zette hij de auto stil.  
‘Wat ga je doen? Toch geen gekke dingen?’ 
Amber was nu echt in paniek.  
‘Eruit.’ Hij bleef zelf zitten. ‘Eruit, nu meteen!’ 
‘Waarom dan?’ 
Amber begon te huilen. 
‘Ik zeg het nog één keer vriendelijk, eruit!’ 
Amber opende langzaam de autodeur en stapte voorzichtig uit. Haar knie deed zeer en ze 
wilde niet per ongeluk een scheur in haar avondjurk maken. Dan zou Jan Henk nog veel bozer 
worden. 
‘Denk maar eens rustig na over je gedrag.’ 
Jan Henk boog zich over haar stoel en trok de autodeur achter haar dicht. Hij startte zijn auto 
en gaf vol gas. Amber sloeg de handen voor haar gezicht om zich te beschermen tegen de 
zandstraal. Jan Henk reed op hoge snelheid terug naar de snelweg. Thuis gekomen was zijn 
boosheid niet noemenswaardig gezakt. Zijn mislukte gesprek met Boy Pierce zou morgen het 
gesprek van de dag zijn. Alle showbizzprogramma’s zouden er op ingaan. Morgen zouden ze 
hem bellen voor een reactie. Boy Pierce zou zijn kans schoon zien om wraak te nemen. De 
rapper had overduidelijk lak aan hem en zou niet schromen om letterlijk verslag te doen van 
wat er na afloop van het programma was gebeurd. Sterker nog, hij zou het waarschijnlijk nog 
erger maken. Jan Henk schonk zichzelf een Four Roses in. Wat kon hij als reactie geven? Het 
verhaal van Boy Pierce als sensatiebeluste onzin afdoen natuurlijk. Hij was tenslotte een 
gerespecteerde televisiepersonality. En Boy Pierce een gefrustreerde egotripper die jaloers 
was op hem, met zijn mooie vriendin. Zo zou het gaan. Hij dronk snel achter elkaar nog vier 
whisky’s en voelde zich toen een stuk beter. 
Om twee uur voelde hij dat hij bijna in slaap viel. Met moeite bereikte hij zijn bed. Amber 
was hij helemaal vergeten. 
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7 september 2017, Mud boils 
 
Het eerste beeld in het hoofd van Jan Henk Kreupel was zwart. Oneindig diep zwart. Jan 
Henk Kreupel wilde zijn ogen dicht doen, maar zijn oogleden gehoorzaamden zijn hersens 
niet. Ook lukte het hem niet om wakker te worden en die vervelende droom te onderbreken. 
Langzaam drong het besef door dat er iets vreemds aan de hand was. Eerst verbaasde hij zich 
alleen maar over zijn staat van  bewustzijn. Hij kon namelijk niet zeggen of hij wakker was of 
droomde. Alles leek op een droom, alleen kon hij rationeel en helder denken. Zijn verbazing 
ging over in paniek toen hij zich op wilde richten en dat niet lukte. Ook zijn arm reageerde 
niet. Zelfs zijn vinger negeerde de aandrang om op en neer te bewegen en bleef 
onverstoorbaar liggen. Hij kon zijn ogen niet sluiten, hij kon zich niet meer bewegen, wist 
niet of hij wakker was of droomde, maar kon zich wel in paniek afvragen wat er aan de hand 
was.  
Het zwart verdween en maakte plaats voor een heldere lichtblauwe tint. Er verschenen grote 
witte letters in beeld. Het kostte Jan Henk Kreupel geen moeite de woorden te lezen die op de 
licht blauwe achtergrond in zijn hoofd werden geprojecteerd. 
 

Het Einde der Dagen. 
Voorpremière 

Alleen voor uitverkorenen 
 
Deze tekst werd zeven keer herhaald. Jan Henk Kreupel las de woorden zeven keer zonder ze 
te begrijpen. De zesde keer dat de letters tergend langzaam door het beeld rolden, probeerde 
Jan Henk voor de laatste keer zijn ogen te sluiten om de letters niet te hoeven zien. Er 
gebeurde niets. Hij kreeg zelfs het gevoel dat zijn ogen al dicht waren. Het lukte hem echter 
ook niet om ze te openen. Ook andere lichaamsdelen reageerden nog steeds niet. Jan Henk 
besloot niet in paniek te raken. 
Nadat de tekst voor de zevende keer langs was gekomen, werd het beeld zwart. Niet lang, 
deze keer. Rechts in de bovenhoek van het beeld verscheen een digitale klok. Volgens die 
klok was het vijf september, twee uur. Toen begon het. 
Jan Henk herkende het interieur van zijn Porsche. Meteen daarna zag hij zichzelf ook zitten, 
met zijn handschoenen van krokodillenleer om het exclusieve sportstuur dat ooit in een 
raceauto van Michael Schumacher had gezeten. Jan Henk hoorde zichzelf nadenken over 
Natasja Jonker en realiseerde zich dat hij naar een scène zat te kijken die twee dagen daarvoor 
in werkelijkheid had plaatsgevonden. 
 
Hij reed met hoge snelheid over de snelweg naar huis. Zoals wel vaker reageerde hij zijn 
ontevredenheid over het verloop van zijn talkshow af op het gaspedaal van zijn Porsche. In dit 
geval was hij gefrustreerd omdat het hem niet was gelukt zijn hoofdgast van die avond, het 
topmodel Natasja Jonker, te verleiden met hem mee te gaan naar het Hilton. Terwijl hij de 
schaarse andere weggebruikers agressief inhaalde, troostte hij zich met de gedachte dat zijn 
mooie vriendin Amber op hem wachtte en zij hem gewillig zou helpen zijn gekwetste ego te 
herstellen. Thuis constateerde hij tot zijn teleurstelling dat Amber al sliep. Boos maakte hij 
haar wakker. Hij ontdeed zich van zijn naar rook stinkende kleren en kroop naakt tegen 
Amber aan. Zijn stijve lid liet geen twijfel over zijn bedoeling. Amber draaide zich van hem 
weg, maar hij trok haar terug. Met zijn hand betastte hij dwingend haar geslacht. Hij kroop 
onder het dekbed en stak zijn hoofd tussen haar benen. Met zijn tong drukte hij haar 
schaamlippen van elkaar. Wild bewoog hij zijn tong op en neer. Toen haar geslacht nat 
genoeg was richtte hij zich op en penetreerde haar. Met zijn ogen dicht bewoog hij zijn penis 
op en neer. Hij voelde zijn lust groeien en stootte steeds harder. Het orgasme kwam sneller 
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dan hij had verwacht en viel tegen. Meteen na het klaarkomen trok hij zijn penis terug en 
draaide zich van haar af. Hij ging op zijn buik liggen en viel in slaap. 
 
Natuurlijk probeerde Jan Henk Kreupel zijn ogen te sluiten voor de beelden, maar dat had 
geen effect. De beelden verschenen gewoon, of hij zijn ogen nu open of dicht had. Ook lukte 
het hem niet om de beelden te verdringen door plezierige gedachten. Hij werd gedwongen te 
zien hoe hij zelf als een blok in slaap viel en Amber nog uren wakker lag. Het meest pijnlijke 
was dat zij niet eens boos was op hem. Ze had vooral medelijden met hem. Haar liefde voor 
hem was oprecht en zij zag zichzelf vooral als onmisbare steun en toeverlaat voor hem. Uit 
niets bleek dat zij op welke manier dan ook tegen hem opkeek of ontzag voor hem had. Haar 
verklaring voor zijn brute seks lag vooral in zijn liefdeloze jeugd en de stress van het televisie 
maken. Hoe anders dan het beeld dat Jan Henk zelf van hun verhouding had! Elke minuut dat 
hij naar zichzelf en Amber zat te kijken groeide het beeld van een meelijwekkende bruut.  
 
Nadat Amber ook in slaap was gevallen, keek Jan Henk naar twee slapende mensen. Rechts 
boven in beeld zag hij de seconden wegtikken. Even probeerde Jan Henk het beeld uit zijn 
hoofd te verwijderen, maar dat was tevergeefs. Hij moest blijven kijken. Plotseling 
veranderde het beeld. Jan Henk keek nu niet meer naar zijn eigen slaapkamer, maar naar een 
bar. Het was de onmiskenbaar de bar van het Hilton. Het was er niet druk, wat logisch was 
gezien het tijdstip. Aan de bar zaten twee mensen met elkaar te praten, een man en een vrouw. 
Van achteren gezien leek het een knappe vrouw, blond, slank, mooie billen. Het was Natasja 
Jonker. De man die naast haar zat had zijn hand op het bovenbeen van het fotomodel gelegd 
en zij had daar duidelijk geen bezwaar tegen. Ze lachte en praatte enthousiast.  
‘Als model ben je vaak niet meer dan een seksobject. Mannen zien een slanke vrouw, twee 
mooie borsten, een leuk koppie erboven, en hun pik begint te knellen in hun broek. En het 
rare is dat elk gevoel voor verhoudingen verdwijnt. Ik kom natuurlijk veel in aanraking met 
mannen die op grond van hun maatschappelijke positie menen dat ze ook op het gebied van 
seks iets te betekenen hebben. Wat een misverstand! Het gebeurde vanavond nog, Jan Henk 
Kreupel. Deelde mij na afloop van de uitzending plompverloren mee dat hij een suite had 
gereserveerd in het Hilton. Dat is toch ongelofelijk!? Alsof er tijdens het interview iets meer 
was ontstaan dan jij vraagt, ik geef antwoord.’ 
‘Waarom was je daar überhaupt? Jan Henk Kreupel is toch de ultieme middelmaat?’  
‘Dat is simpel. Ik werk het grootste deel van het jaar in New York, maar dat is niet mijn 
thuisbasis. Die ligt hier. En zo’n talkshow is een effectieve manier voor wat lokale exposure.’  
‘Maar waarom uitgerekend bij Kreupel?’ 
‘De kijkcijfers. Vraag me niet waarom, maar het is een feit dat het goed wordt bekeken. 
Verder, het is veilig. Jan Henk Kreupel is zo’n typische televisie angsthaas met 
minderwaardigheidscomplex . Voor iedereen met meer persoonlijkheid dan hij, de meeste 
mensen dus, kruipt hij door het stof en gaat tot het uiterste om hen te laten stralen. Alleen de 
enkeling met nog minder eigenwaarde dan hijzelf, maakt hij genadeloos af. Daaraan dankt hij 
zijn imago van niets ontziend interviewer. Het is gewoon een slappe zak, maar dat neemt niet 
weg dat ik daar graag gebruik van maak.’ 
 
‘Stop, stop! Stop deze film!’  
Jan Henk wilde schreeuwen, maar hoorde niets.  
‘Hoelang gaat dit nog door!? Dit moet ophouden!’  
De kreten bleven steken in zijn hoofd. Wie zou ze ook moeten horen?  
‘Ik wil dit niet! Ik heb hier niet om gevraagd!’  
Jan Henk wilde huilen, maar er kwamen geen tranen. Hij keek naar de klok, rechtsboven in 
beeld. Die was gewoon doorgelopen terwijl hij naar Natasja Jonker zat te kijken. Nuchter 
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stelde hij vast dat deze kwelling niet langer dan vierentwintig uur kon duren. Daarna zou er 
geen verleden meer zijn om naar terug te kijken. Dat kalmeerde hem enigszins. 
 
Of was dat een onterechte gedachte? Kon het zijn dat hij gedoemd was om de rest van zijn 
leven slechts mee te maken als verlamde toeschouwer? Maar waar zou zijn echte ik dan 
blijven? Wie zou de baas worden over zijn eigen wil? De woorden van Natasja Jonker 
galmden na in zijn hoofd. Zij vond hem een slappe zak, zonder persoonlijkheid. Was dat echt 
zo? Een vreselijke gedachte kwam bij hem op. Het Einde Der Dagen, daar waren de beelden 
mee begonnen. Was dat niet hetzelfde als de Dag Des Oordeels, de dag dat Jezus terugkeert 
op aarde en iedereen geeft wat hem of haar toekomt? Misschien was de Dag des Oordeels wel 
aangebroken en werd hij nu gestraft voor het verkopen van zijn ziel aan de televisie. Als straf 
had God hem het laatste beetje persoonlijkheid afgenomen en hem gedegradeerd tot 
toeschouwer van zijn eigen leven. Weer wilde Jan Henk in huilen uitbarsten en weer gebeurde 
er niets. Met droge ogen werd hij gedwongen verder te kijken naar de beelden die hem 
werden voorgeschoteld. 
 
Drie uur lang keek Jan Henk toe hoe Amber en hijzelf lagen te slapen. De enige onderbreking 
was dat Amber opstond om te gaan plassen en meteen weer in slaap viel. Vreemd genoeg 
voelde Jan Henk geen spoor van vermoeidheid. Gedachteloos keek hij naar de beelden en 
hoorde de ademhaling en het zachte gesnurk van hem en Amber. Om acht uur werd Amber 
wakker en stond ze op. Jan Henk registreerde het en stelde vast dat hij de afgelopen drie uur 
niet had nagedacht. Die vaststelling hield tevens in dat het denken weer was gestart.  
 
Amber ging in haar badjas naar beneden en zette thee. Het was droog buiten en met haar 
sloffen liep ze naar de brievenbus aan het begin van de oprijlaan om de drie ochtendkranten 
op te halen. Ze smeerde twee crackers met jam en met een mok dampende rooibos thee ging 
ze zitten lezen aan de eikenhouten keukentafel. Zoals gewoonlijk sloeg ze eerst in de 
televisiepagina’s van alle drie kranten op om te kijken of er iets over Jan Henks talkshow was 
geschreven. Het was een doordeweekse dag en dus was kans klein dat er iets in stond over 
haar soapserie. Zij maakte normaal gesproken meer kans in het weekend. Tot haar verbazing 
besteedde geen enkele krant aandacht aan het interview van Jan Henk met Natasja Jonker. Zo 
vaak was ‘s lands meest succesvolle model nu ook weer niet te zien op de vaderlandse 
televisie. Het was überhaupt een bijzonderheid dat ze in het land was. Waarschijnlijk 
bewaarden de kranten haar aanwezigheid voor een special in de weekendbijlage. Amber vond 
het jammer voor Jan Henk, die er toch maar mooi in geslaagd was Natasja Jonker in zijn 
talkshow te laten verschijnen. 
 
Amber had niet gehoord dat Jan Henk de trap af was gekomen en op blote voeten de keuken 
betrad.  
‘Godverdomme, is er nog geen koffie?’  
Amber schrok en gaf een kreet.  
‘Ik schrik me rot.’  
‘Ja, je had ook beter eerst koffie kunnen zetten en dan pas de krant gaan lezen. Daar heb je 
tenslotte de hele dag nog de tijd voor. Of heb je weer een afspraak met een van die  
getalenteerde vriendinnetjes van jou?’ 
‘Ik heb inderdaad een afspraak vandaag. Dat heet sociale contacten, vriendschap, of hoe je het 
maar noemen wil. Waarom ben jij al op? Ik had je een uur later verwacht.’ 
‘Ik moet nog naar de studio, de show van vanavond voorbereiden. Ze hebben drie gasten 
geregeld waar ik helemaal niets van weet.’ 
‘Oh, wie dan? Als jij ze niet kent, klinkt het interessant.’  
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‘De eerste naam ben ik vergeten, de tweede is een Simone huppeldepup en de derde schijnt 
het jeugdidool van het moment te zijn, Boy Pierce, een of andere rapper.’  
‘Boy Pierce? Dat meen je niet! Dan ga ik mee vanavond. Heb je daar echt nog nooit van 
gehoord?’ 
Jan Henk keek Amber minachtend aan en verliet zonder een woord te zeggen de keuken. 
Amber keek hem vragend na en liep naar het aanrecht om koffie te zetten. Of Jan Henk nu 
wilde of niet, ze ging vanavond gewoon mee naar de studio. Na afloop van de uitzending zou 
er waarschijnlijk wel gelegenheid zijn om even met hem kennis te maken. Van iedereen 
hoorde ze dat Boy Pierce een geweldige vent was, grappig, sympathiek, sociaal. 
 
Jan Henk wenste dat hij dood ging, of in ieder geval zijn bewustzijn verloor. Het was vreselijk 
om op deze manier naar zichzelf te kijken. En hij wist dat het ergste nog moet komen. Eerst 
de vergadering met zijn producer die hij, zoals zo vaak, van begin tot eind van de vergadering 
bleef afzeiken. Daarna de ruzie met Amber omdat hij niet wilde dat ze meeging naar de 
studio. Omdat ze bleef aandringen werd hij zo kwaad dat hij haar een klap gaf. Uiteindelijk 
mocht ze toch mee. Daarna het mislukte interview met de rapper Boy Pierce. De vierentwintig 
uur uit het leven van Jan Henk Kreupel zou ongetwijfeld worden afgesloten met een van de 
dieptepunten uit zijn leven, het moederziel alleen achterlaten van Amber in een donker bos. 
Dat laatste was vast de reden dat hij deze straf moest ondergaan. Nog keer probeerde hij zich 
te ontworstelen aan de dwingende beelden van Het Einde Der Dagen. Weer kon hij niet 
anders dan zich overgeven aan de ellendige beelden. 
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8 september 2017, So here we are, alone 
 
‘Dit was Het Einde der Dagen. Dank voor u aandacht en tot de volgende keer.’  
Jan Henk Kreupel zag de blauwe letters steeds vager worden en langzaam verdwijnen. Hij 
staarde naar het zwarte doek. Nog steeds was hij niet in staat zijn ogen te sluiten of zich te 
bewegen. Het zwart was oneindig diep. Jan Henk werd er duizelig van en begon bang te 
worden. Tot nu toe had hij gekeken naar beelden die, hoe pijnlijk ook, herkenbaar waren. Nu 
zag hij helemaal niets meer. Wat betekende dat? Was hij dood?  
 
Toen was het opeens voorbij. Hij hoefde zich niet meteen te bewegen om er toch zeker van de 
te zijn dat de verbinding tussen zijn hoofd en zijn spieren weer was hersteld. Het lukte hem 
om zijn arm op te heffen en zijn hoofd heen en weer te schudden. Hij opende zijn ogen en zag 
dat hij in zijn eigen bed lag. Waar was de rode bioscoopstoel gebleven waarin hij net nog zat? 
Voorzichtig draaide hij zijn hoofd en zag op de digitale wekker op zijn nachtkastje dat het 
negen uur was. De datum stond op acht september. Dat betekende dat hij gewoon een nacht 
had geslapen en op het normale tijdstip wakker was geworden. Hoe lang had hij dan in de 
rode bioscoopstoel gezeten? Vastgeketend met onzichtbare banden had hij zitten kijken naar 
zijn eigen leven. De laatste vierentwintig uur van zijn leven, om precies te zijn. Minuut voor 
minuut was het afgelopen etmaal aan hem voorbijgetrokken. 
 
Hij keek nog een keer op de wekker. Het was inderdaad acht september. In de nacht van 
zeven op acht september had hij dus vierentwintig uur van zijn leven gezien, minuut voor 
minuut, seconde voor seconde.  
 
De plek naast hem was leeg. Zijn mooie eenentwintigjarige vriendin Amber was er niet. Hij 
moest haar vinden en zijn excuses aanbieden. Maar waar zou ze zijn? Hij wist nog wel waar 
hij haar gisteren in zijn razernij uit de auto had gezet en achter had gelaten. Het was een 
zandweg midden in het bos en minimaal vijf kilometer van de bewoonde wereld. 
Waarschijnlijk was ze op haar pumps teruggestrompeld naar de provinciale weg en daar 
gewacht op een auto. In haar strakke rode avondjurk zou het geen moeite hebben gekost om 
de aandacht van een passerende chauffeur te trekken. Hopelijk was het een fatsoenlijk iemand 
die haar gewoon zou helpen een plek te vinden om de nacht door te brengen. Hij kon op dit 
moment niets anders doen dan wachten. En nadenken. Nadenken over wat hij vannacht had 
meegemaakt. 
 
Jan Henk zette koffie en smeerde twee crackers. Hij spreidde de ochtendkrant voor zich uit. 
De letters en foto’s staarden hem betekenisloos aan. Gedachteloos dronk Jan Henk zijn koffie. 
Hij schrok wakker van het Ennio Morricone deuntje uit zijn mobiel.  
‘Kreupel.’  
Het was zijn producer. Waar bleef hij? Ze zouden speciaal op zijn verzoek om negen uur ’s 
ochtends beginnen met de bespreking over het komende maandprogramma. Iedereen was er 
behalve hij.  
‘Heb je trouwens de kranten vanochtend al gelezen?’  
Dat had Jan Henk niet gedaan. Het was zelfs nog helemaal niet bij hem opgekomen om op 
zoek te gaan naar de recensies van de vorige avond.  
‘Het valt nogal mee,’ vond de producer. ‘De heren critici zien het mislukte interview met Boy 
Pierce vooral als de charme van live-televisie.’  
 
Nu pas realiseerde Jan Henk dat deze ochtend het logische vervolg was op een voorgaande 
avond en nacht. Het dramatische interview met de rapper Boy Pierce had hem buiten zinnen 
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van woede gemaakt. Jan Henk herinnerde zich de minachtende blik van de jongen en zijn 
arrogante weigering antwoorden te geven op de vragen die hem gesteld werden. Vreemd 
genoeg veroorzaakte de herinnering aan Boy Pierce nu geen emotie. De razernij die hem er 
gisteravond toe had gedreven om zijn vriendin Amber in het holst van de nacht in the middle 
of nowhere uit de auto te zetten, kwam hem Jan Henk nu belachelijk voor. Sterker nog, zijn 
agressieve reactie op de houding van de rapper vond hij nu volstrekt verwerpelijk. Wie was 
hij, de beroemde talkshowhost Jan Henk Kreupel, in godsnaam om het gedrag van de jongen 
af te keuren? Niets, maar dan ook helemaal niets, legitimeerde zijn boosheid en gekwetstheid.   
‘Ben je er nog?’ 
De producer klonk geïrriteerd.  
‘Ja, ja, ik ben er nog.’  
Jan Henk Kreupel haalde diep adem. Moest hij nu al een beslissing nemen, of was het te 
vroeg, te impulsief?  Hoewel het nog steeds een raadsel was wat er precies was gebeurd 
tussen in slaap vallen en ontwaken, wist hij zeker dat het onmogelijk was om op de oude voet 
door te gaan. Hij moest het nu zeggen, dat voelde Jan Henk opeens heel sterk.  
‘Ik kom niet vandaag. Vanavond neem ik afscheid van de televisie. Live, zoals de kijkers het 
van mij gewend zijn. Wil je me een plezier doen en het er met niemand over hebben vandaag? 
Zeg maar tegen de mensen daar dat ik een enorme kater heb en dat ik hoop in de loop van de 
dag een beetje te herstellen.’  
Jan Henk hoorde dat zijn producer zijn best deed om niet te lachen. Hij kon begrijpen dat zijn 
producer dacht dat hij een grap maakte.  
‘Je overvalt me Jan Henk. Wat bedoel je precies met afscheid nemen? Je hebt nog een 
contract tot het eind van het seizoen.’  
Jan Henk reageerde niet. Hij had gezegd wat hij moest zeggen en kon het niet opbrengen de 
kritische opmerking van zijn producer te pareren.  
‘Oké, misschien zat ik maar wat te bazelen. Vanavond gaat in ieder geval gewoon door. Ik zie 
je zoals gewoonlijk om acht uur.’  
Zijn producer zuchtte.  
‘Prima, misschien moeten we na afloop even praten.’  
‘Laten we dat doen.’  
Jan Henk verbrak snel de verbinding. Hij was helemaal leeg en voelde dat hij zichzelf niet 
onder controle had. Voordat hij nog meer mensen op de hoogte zou stellen van zijn besluit, 
moest hij alle gebeurtenissen eerst eens goed op een rijtje zetten. 
 
Uitgeput liet hij zich vallen op de bank in de serre en staarde uit over de oneindige polder. Het 
Einde Der Dagen, klonk het onafgebroken in zijn hoofd. Wat hij had meegemaakt was een 
voorproefje van het Einde Der Dagen. Hij haalde de woorden voor de geest die na het 
verstrijken van de vierentwintig uur durende voorstelling over het scherm waren gerold. 
‘Deze film werd u aangeboden door General Life And Death Inc.. U was getuige van de 
laatste vierentwintig uur van uw leven. Heeft u net zo genoten als wij? Het was een 
voorproefje van wat u te wachten staat als het Einde Der Dagen is gekomen. Dan zult u elke 
seconde van uw leven opnieuw beleven. Zorg dat het een mooie voorstelling wordt! U hebt de 
rest van uw leven in eigen hand. Maak er wat moois van! Als de Dag des Oordeels is 
aangebroken zien wij u graag terug in dit theater.’ 
 
Het Einde Der Dagen, daar draaide het om. Wat hij had meegemaakt was een voorproefje, 
alleen maar de laatste vierentwintig uur. Wat was in hemelsnaam het echte Einde Der Dagen? 
Zou het inderdaad zo zijn dat iedereen verplicht werd zijn hele leven opnieuw mee te maken? 
Nu niet als deelnemer, maar als toeschouwer? Dat kon niet waar zijn. Vierentwintig uur was 
al veel te zwaar. Een heel leven zou een onmogelijke opgave zijn.  
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De aftiteling, waarvan hij zich de letterlijk tekst nog zo goed herinnerde, was echter  
duidelijk. Ieder mens zou na het aanbreken van Het Einde Der Dagen de film van zijn eigen 
leven te zien zou krijgen. Jan Henk rilde over zijn hele lichaam. Zijn hele leven? 
Vierentwintig uur geleden zou hij met volle overtuiging hebben beweerd dat hij niet kon 
wachten om zijn leven terug te zien. Hij zou zich erop verheugen om terug te zien hoe hij erin 
was geslaagd om van verlegen jongetje uit te groeien tot populaire TV-presentator. Het was 
een authentiek succesverhaal. De combinatie van talent en doorzettingsvermogen hadden hem 
zover gebracht. Daar konden anderen een voorbeeld aan nemen. 
 
Hij begon te huilen. Wat hij de afgelopen nacht had gezien was echt verschrikkelijk. 
Machteloos had hij toe moeten kijken hoe hij zijn vriendin Amber vierentwintig uur lang had 
geschoffeerd en haar uiteindelijk op een verlaten bospad had gedumpt. En dat alleen uit 
frustratie over het interview met de rapper Boy Pierce.  
‘Godverdomme!’  
Hij stond op en ging weer zitten. Hij wilde vluchten, maar waarheen? Was er een 
mogelijkheid om het weer goed te maken? Om spijt te betuigen? Om op zijn knieën om 
vergiffenis te vragen? Nee, hij wist dat dat niet mogelijk was. Niet omdat hij het niet kon, 
maar omdat hij nu wist hoe de mensen aan wie hij vergiffenis wilde vragen over hem dachten. 
Het ging hen helemaal niet om de daden waarvoor hij vergiffenis wilde vragen. Zij hadden 
hun eigen redenen gehad om het gedrag van de grote Jan Henk Kreupel te accepteren. Nee, de 
wroeging over zijn gedrag lag uitsluitend in hemzelf besloten en niemand kon hem helpen 
daarmee om te gaan. 
 
Het horen en zien wat anderen over hem zeiden en dachten was eigenlijk het meest pijnlijk 
geweest. Dat raakte hem veel dieper en was daarom erger dan zijn eigen onbeholpen gedrag. 
Wat had het voor zin om vergiffenis te vragen aan mensen die stuk voor stuk vonden hij een 
klootzak was en dat hadden geaccepteerd? Elke dag weer vergaven de mensen in zijn 
omgeving hem in min of meerdere mate. Amber deed dat uit liefde, een gevoel dat sterker 
was dan haar verstand dat haar dagelijks aanspoorde om hem te verlaten. Zijn producer deed 
dat omdat het zijn werk was en hij het als een professionele uitdaging zag om er elke dag 
weer een mooi programma van te maken. Een cameraman, die hij die avond volstrekt 
redeloos en onterecht had uitgescholden omdat hij bijna was gestruikeld over een kabel, was 
helemaal niet boos op hem, maar had alleen maar medelijden. Thuis had de cameraman het 
voorval aan zijn vrouw verteld en beiden hadden ze zich erover verbaasd hoe zo’n succesvolle 
televisiemaker zo ongelukkig kon zijn. Vergiffenis vragen aan al die mensen, zou belachelijk 
zijn. Nee, hij was geheel op zichzelf aangewezen. 
 
Hij keek naar buiten en deed zijn best om niet te huilen. Dat zou zelfmedelijden zijn. Hij 
moest onder ogen zien dat hij en niemand anders verantwoordelijk was voor zijn eigen leven 
en dat niemand hem kon verlossen van zijn geschiedenis. Hij had alleen de toekomst. Daar 
lagen zijn kansen op het inlossen van zijn schuld. Buiten trok de mist op en begon de zon te 
schijnen. Een wandeling door de polder zou hem goed doen.  
 
Toen hij weer thuis was, had hij zowaar zin gekregen om aan het werk te gaan. Hij moest zijn 
show voor vanavond nog voorbereiden, de laatste van de week. Zoals gewoonlijk had hij de 
beste gasten voor de vrijdagavond bewaard. Het klapstuk van de week was Carel Colijn, zijn 
evenknie bij de publieke omroep, met de talkshow CC. In de media werd al jaren 
gespeculeerd wie het eerst bij wie in het programma zou verschijnen. Het was een 
onuitgesproken strijd waarvan Jan Henk nu de eerste slag had gewonnen. Carel Colijn kwam 
tenslotte naar hem toe en niet andersom. De echte strijd moest echter nog beginnen. Het ging 
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om het gesprek. Jan Henk zou zijn uiterste best moeten doen om de voorsprong, die hij als 
gastheer en interviewer had, vast te houden. Hij voelde hoe zijn adrenalinepeil steeg als hij het 
gezicht van Carel Colijn voorstelde. Vanavond zou hij als overwinnaar uit de strijd komen, 
daar was hij van overtuigd. Vanmiddag zou hij een rondje netwerk bellen. Misschien kon 
iemand hem verblijden met een actuele compromitterende wetenswaardigheid over de 
keurige, altijd onberispelijke allemansvriend Carel Colijn. Jan Henk Kreupel zou de muur van 
fatsoen om de persoon Carel Colijn tot op de grond afbreken. Nog even dacht hij aan zijn 
voornemen om vanavond zijn afscheid van de televisie aan te kondigen, maar dat leek hem bij 
nader inzien toch niet zo’n goed idee. Hij voelde zich weer prima nu en hij zou de komende 
nacht afwachten of hij weer in zo’n vreselijke droom zou belanden. Het was daarom vooral 
zaak om Amber op te sporen. Hij zou voor haar op de knieën gaan en haar smeken weer bij 
hem terug te keren. Hij zou haar beloven nooit mee zo onaardig te doen. Het ging erom dat ze 
weer naast hem sliep, want haar aanwezigheid aan zijn zijde zou waarschijnlijk het beste 
middel zijn tegen vervelende dromen. 
 
Jan Henk Kreupel zat aan de keukentafel en smeerde een boterham met pindakaas. Van 
Amber mocht hij dat nooit omdat ze vond dat het stonk en omdat hij er dik van werd. Hij 
hoorde het elektronische signaal van de brievenbus bij het toegangshek en trok zijn jas aan om 
de post te halen. Meestal zaten er wel brieven bij van vrouwelijke fans. Niet zelden gaven de 
vrouwen zich helemaal bloot en wat zij hem voorstelden was je reinste porno.  
Tot zijn teleurstelling was de oogst van de dag beperkt tot twee brieven. Op eerst stond met 
hand geschreven een afzender vermeld. Het was inderdaad een vrouw, aan het handschrift te 
zien van middelbare leeftijd. Hij opende de tweede brief, een dure envelop zonder afzender, 
als eerste. 
 
De tekst was kort.  
 
Geachte heer Kreupel,  
 
Gisternacht bent u getuige geweest van Het Einde der Dagen.  
Dat was geen droom. 
Het Einde Der Dagen was echt. 
U bent gewaarschuwd! 
 
Godfried Otto Devrede 
CEO van GLAD Inc.  
 
 
Jan Henk Kreupel voelde zijn benen zwaar worden. Het was geen droom. De ontreddering 
van vanochtend kwam weer terug. Hij pakte zijn mobiele telefoon en wilde zijn producer 
bellen om zich voor vanavond ziek te melden. Maar wat had dat voor zin? Er was geen weg 
terug.  
 
Om vijf uur stapte hij in zijn Porsche om naar de studio te gaan. Hij was gekalmeerd en had 
besloten vanavond live afscheid te nemen van de televisie. Hij zou dat doen in bijzijn van 
Carel Colijn. Dat zou prachtige televisie opleveren. 
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10 december 2017, I've got the feeling something big has got to happen soon. 
 
Het linkse kabinet dat op 7 februari 2015 door de koningin was geïnstalleerd, was precies een 
half jaar later, op 7 augustus, gevallen. De rechtse oppositie won de verkiezingen in november 
2015 met grote overmacht. Net op tijd had Dominique de Haas van Dorsser haar afkeuring 
over de te linkse koers van de christendemocratische partij, met name inzake 
vreemdelingenbeleid, onderwijs en veiligheid, kenbaar gemaakt en zich met drie andere 
prominente christendemocraten afgesplitst van de partij.  
Haar nieuwe partij, Samen Sterk, werd enthousiast bekritiseerd door de linkse pers, die het 
verkiezingsprogramma van Samen Sterk naast dat van de Duitse NSDAP in 1933 legde en 
opmerkelijke overeenkomsten vond. Dat sprak Dominque de Haas van Dorsser natuurlijk met 
kracht tegen en ze zei dat ze zelf meer overeenkomsten zag met het beleid van de 
republikeinse presidenten van de Verenigde Staten van Amerika. Haar belangrijkste punt voor 
de verkiezingen was het behoud van de nationale identiteit en trots. Volgens haar konden wij 
een voorbeeld nemen aan de Verenigde Staten waar iedere burger bereid was te sterven voor 
zijn land. ‘I believe in God and I am proud to be an American’ waren daar geen loze woorden. 
Dominique de Haas van Dorsser wilde samen met iedere burger bouwen aan een nieuw land, 
een land waar we trots op konden zijn. Na jaren ploeteren, dalende huizenprijzen en moreel 
verval was het land, wat haar betreft, toe aan een nieuwe begin. Zij riep met name de mensen 
aan de top van de maatschappelijke ladder op het voortouw te nemen in de morele 
renaissance. In tegenstelling tot de christendemocraten pleitte zij expliciet voor nivellering 
van topinkomens. Zij vond het een schande dat directeuren van ziekenhuizen of 
woningbouwcoörperaties meer verdienden dan de minister-president en beloofde daar iets aan 
te doen. Ook wilde zij een einde maken aan allerlei belastingvoordelen voor mensen met een 
inkomen van twee ton en hoger. Voor die groep zou ze de belasting verhogen tot zeventig 
procent en hypotheekaftrek voor een huis van meer dan vijf ton werd ook afgeschaft. Ze was 
niet bang om de veelverdieners te vergelijken met hypocriete Farizeeërs en schijnheilige 
tollenaars. Met haar krachtdadige taal trok ze kiezers weg bij alle partijen, zowel bij rechts als 
bij links. Tijdens de verkiezingsdebatten haalde ze hard uit naar de socialisten en de liberalen, 
die ze slap, hypocriet, elitair en opportunistisch vond. Keer op keer gaf smalend aan dat ze het 
onverantwoord vond om lijsttrekkers van rond de veertig naar voren te schuiven als potentieel 
leider van een land. Competente mannen van veertig moesten in haar ogen bezig zijn met een 
carrière in het bedrijfsleven, ervaring opdoen aan het front, afgerekend worden op resultaat, 
niet op woorden. 
 
De verkiezingsuitslag overtrof alle peilingen. Samen Sterk veroverde eenendertig zetels, één 
meer dan de christendemocraten, en het werd daarmee in een keer de grootste partij van het 
land. De liberalen werden gestraft voor het aanhouden van hun jeugdige lijsttrekker en 
hielden nog slechts vijftien zetels over.  
Iedereen had verwacht dat Dominique de Haas van Dorsser op basis van een nipte 
kamermeerderheid snel een kabinet zou vormen met de christendemocraten en de liberalen. 
Dat deed ze echter niet. Ze had al eerder haar afkeer van de liberalen kenbaar gemaakt, met 
name vanwege hun provocaties ten aanzien van het christelijk onderwijs. Ze had er veel voor 
over de opportunistische liberalen, die in haar ogen slechts populistische belangenbehartigers 
van de autorijders waren, uit haar regering te houden. Ze ging daarom praten met de kleine 
rechtse partijen, zowel de twee christelijke als de twee conservatieve afscheidingen van de 
liberalen. Samen was klein rechts goed voor vijftien zetels. Ze beloofde iedere partij een 
ministerspost, mits ze loyaal mee zouden doen met het kabinet en dat zij een vetorecht had 
wat betreft de door partijen voorgestelde ministers.  
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Het eerste kabinet Dominique de Haas van Dorsser was er veel sneller dan verwacht. Vanaf 
het begin was het duidelijk dat Dominique de Haas van Dorsser koos voor een expliciete 
rechtse, conservatieve koers. Haar leidraad was het christelijk, ondernemende gedachtegoed 
waar het land groot mee was geworden. Haar doel was om het land, vier eeuwen na de eerste, 
een tweede Gouden Eeuw in te leiden. 
De ontkerkelijking was in haar ogen een belangrijke reden voor steeds maar groeiende 
onvrede en frustratie onder de burgers. Volgens haar was de afgelopen jaren gebleken dat het 
verminderen van de files door meer snelwegen aan te leggen, het wegwerken van 
informatieachterstanden door middel van breedband voor iedereen of het verhogen van de 
koopkracht door verlaging van belastingen, geen enkel effect had gehad op het welbevinden 
van de burger. Van honderd euro per maand extra was nog geen enkele burger gelukkiger 
geworden.  
Dominique de Haas van Dorsser was ervan overtuigd dat het een mentale kwestie was. 
Hoewel ze het niet zeker wist, ging ze er vanuit dat de mensen een jaar of vijftig geleden 
gelukkiger waren dan nu. De belangrijkste reden daarvoor was de duidelijkheid. Toen wist 
iedere burger waar hij aan toe was. Het grootste euvel van de moderne tijd vond ze de stress 
als gevolg van een overdosis aan verwachtingen. Tegenwoordig moest alles mogelijk zijn, 
werken, zelfontwikkeling, reizen, cultuur, grote auto, uit eten, mediteren, schildercursus, 
groot huis met grote tuin, kinderen, schoolbestuur, sociale contacten, feest, boeiende seks, een 
boek schrijven en ga maar door. Dat paste simpelweg niet in een mensenleven. Mensen 
wrongen zich in onmogelijke bochten om toch maar zoveel mogelijk van de verwachtingen te 
verwezenlijken. Geen wonder dat een kwartiertje vertraging door een file leidde tot grote 
stress. In dat kwartiertje had eigenlijk gespeeld moeten worden met de kinderen, omdat de 
vergadering van de lokale afdeling van de politieke partij om zeven uur begon.  
 
De verwachting dat vrouwen een baan moesten hebben, was volgens Dominique de Haas van 
Dorsser veruit de grootste oorzaak van moderne stress. Zij begreep niet waarom vrouwen 
bleven werken als ze kinderen hadden. Waarom vonden vrouwen het zo moeilijk om hun 
loopbaan tijdelijk te onderbreken om voor de kinderen te zorgen? Zij vond dat er in elk gezin 
een duidelijke taakverdeling moest zijn, één ouder zorgde voor de kinderen en het huishouden 
en één had een baan waarmee geld werd verdient. Ze had er geen bezwaar tegen als de man 
voor de kinderen zorgde, als de taakverdeling maar duidelijk was. Volgens haar was dat ook 
veel beter voor de economie, omdat de kostwinner zich volledig op het werk kon storten en 
dus veel productiever was. Gedeelde zorgtaken leidden in haar ogen slechts tot verlies van 
aandacht en concentratie en dus tot verlies van kwaliteit. Dominique de Haas van Dorsser wist 
natuurlijk dat het kansloos was om zomaar met maatregelen te komen die het werken van 
beide partners moesten ontmoedigen, zoals het afschaffen van subsidies voor kinderopvang. 
Daarvoor ontbrak op dit moment de basis. Eerst moest er een geestelijke beweging op gang 
worden gebracht die de bevolking rijp maakte voor acceptatie van haar ideeën. 
 
Daarom benoemde ze drie partijgenoten tot ministers van Binnenlandse Zaken, Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op Justitie kwam een 
minister uit een kleine christelijke partij. Die vier vormden, samen met haar, de ideologische 
kern van haar kabinet. Met deze mensen zou ze een strategie uitstippelen die als doel had om 
de bevolking te indoctrineren met haar gedachtegoed. De christendemocraten accepteerden 
haar ideologische coup, omdat ze daardoor zomaar Financiën, Verkeer&Waterstaat, VROM 
en Landbouw  in handen kregen. 
 
Nu, twee jaar naar de start van haar eerste termijn als minister-president, vond ze het tijd om 
haar plannen daadwerkelijk te implementeren. 
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25 december 2017, There was a time when more was felt than known 
 
Daniël en Samuel zaten in de computerkamer en scanden ieder voor zich de highlights van het 
mondiale nieuws. Wat ze hadden verwacht, was gebeurd. Overal ter wereld hadden mensen 
de kerst aangegrepen om de terugkomst van Jezus op aarde aan te kondigen. Ze verklaarden 
getuige te zijn geweest van Het Einde der Dagen en op grond daarvan concludeerden ze dat 
de komst van Jezus aanstaande was. Ze riepen de mensheid op om vanaf heden te leven 
volgens het manifest van Het Einde der Dagen. Ieder mens is zijn eigen eeuwigheid, dat was 
de boodschap.  
 
De meeste verkondigers van Het Einde Der Dagen afficheerden zichzelf als de uitverkorenen 
die een voorproefje van Het Einde Der Dagen hadden meegemaakt. Ze presenteerden zich 
veelal via websites waarop ze beschreven wat ze hadden meegemaakt. In elk land van de 
wereld waren er honderden mensen die met hun boodschap de openbaarheid zochten. De 
media hadden snel in de gaten dat het een gebeurtenis van mondiaal belang was. 
Televisieploegen verdrongen elkaar rondom de zelfverklaarde uitverkorenen. Er werd 
natuurlijk gespeculeerd of het een gecoördineerde actie was. Men ging op zoek naar een 
koepel of kerkgenootschap van Het Einde Der Dagen. Maar dat was niet het geval. Iedereen 
leek uit eigen beweging en op eigen initiatief deze dag te hebben uitgekozen om de wereld te 
vertellen wat hen was overkomen. 
 
Grote kranten en televisiestations formeerden in allerijl onderzoeksteams die meer te weten 
moesten komen over de achtergronden van Het Einde Der Dagen. Veel feitelijk nieuws 
leverde dat niet op. De meesten herhaalden vooral de berichtgeving van 16 augustus 2017, de 
dag dat naar schatting zevenhonderd miljoen computers wereldwijd waren geïnfecteerd met 
een goedaardig virus dat Het Einde Der Dagen aankondigde. Opnieuw werd er volop 
gespeculeerd over de rol van de softwaregigant Tupaco Inc. Meerdere bronnen wisten te 
melden dat Tuscan Palomino, de oprichter van Tupaco Inc., op de dag na het Einde Der 
Dagenincident zijn functie bij het bedrijf had neergelegd. Anderen wisten zelfs te melden dat 
Tuscan Palomino sindsdien van de helemaal van  de aardbodem verdwenen was. Tupaco Inc. 
liet, bij monde van CEO Guy Banton zelf, weten dat zij niets te maken had met Het Einde Der 
Dagen. Verder verwees Banton naar een persbericht dat enkele maanden geleden door het 
bedrijf was uitgebracht. In het bericht stond dat intern onderzoek had uitgewezen het virus dat 
verantwoordelijk was voor de verspreiding van de Einde Der Dagen teksten niet afkomstig 
was van Tupaco Inc. Wel gaf het bedrijf toe dat de maker van het virus op uiterst ingenieuze 
wijze de meest geavanceerde beveiligingssystemen van zowel Tupaco Inc. als de daarin 
gespecialiseerde bedrijven had weten te omzeilen. Tevens had Tupaco Inc. vastgesteld dat het 
virus geheel onschadelijk was en geen veranderingen aanbracht in het computersysteem. Na 
het verschijnen van de teksten in beeld, was ieder spoor van het virus uit de computer 
verdwenen. 
 
‘De luizen,’ zei Samuel tegen Daniël. ‘Ze hebben geluk dat wij juist elke mogelijke relatie 
tussen Het Einde Der Dagen en Tupaco willen voorkomen. Anders had ik acuut nog een 
bericht de wereld ingezonden.’ 
Daniël keek zijn meewarig aan. Hoewel hij nu bijna een jaar op het eiland was en in grote 
lijnen in de gaten had waar Samuel mee bezig was, bleven een aantal grote vragen 
onbeantwoord. Een van die vragen was hoe Samuel in staat was om binnen te dringen in de 
hoofdcomputer van Tupaco Inc.. Daniël had er wel eens over gesproken met Lata en Nasja, 
maar die wisten het ook niet. Zij kwamen met hun specifieke kennis over het Tupaco 
besturingssysteem pas in actie als Samuel was binnengedrongen in het systeem. Ook zij 



146 
 

stonden wat dat betreft voor een raadsel. De enige plausibele verklaring die zij konden 
verzinnen was dat Samuel op heel hoog niveau binnen het bedrijf een handlanger had. Wat 
die verklaring echter tegensprak was de absurde plaats waar Samuel in het systeem was 
binnengekomen. Een handlanger zou Samuel gewoon een aantal passwoorden en 
toegangscodes geven en via de hoofdingang binnenlaten. Daniël had Samuel er meerdere 
malen naar gevraagd, maar steeds een ander antwoord gekregen.  
 
Misschien was dit een goed moment om er nog eens naar te vragen.  
‘Samuel, ik zit hier nu bijna een jaar en ik snap nog steeds een aantal dingen niet. Komt er 
nog eens een moment dat je me het hele verhaal gaat vertellen of verwacht je dat ik gewoon 
zonder vragen mijn werk blijf doen?’  
Op zich zou Daniël daar overigens geen bezwaar tegen hebben. Zijn taak was tot nu toe 
geweest om mensen te zoeken die in aanmerking kwamen voor het voorproefje van Het Einde 
Der Dagen en dat was hem goed bevallen. Hij had volledige vrijheid gekregen om met behulp 
van alle mogelijk informatiebronnen geschikte kandidaten te vinden. De kunst was om op 
basis van indirecte informatie, artikelen uit kranten, televisieprogramma’s, weblogs en zo 
meer, te bepalen wat werkelijke aard van de persoon in kwestie was. Dat vereiste met name 
mensenkennis en dat was precies waarom Samuel, of de mysterieuze Godfried Otto Devrede, 
hem naar dit eiland had gehaald. Samuel keek Daniël opgewekt aan. Hij vond dat Daniël een 
goed punt maakte en stelde voor om na de lunch het hele verhaal te vertellen. Daniël schrok 
ervan. 
 
Om half twee was het zover. Samuel pakte van twee wijnglazen en schonk ze tot de rand toe 
vol.  
‘Waar ik mee wil beginnen is het gegeven dat we als mensen eigenlijk geen idee hebben hoe 
de wereld in elkaar zit. Meerdere knappe koppen hebben in de loop van de geschiedenis een 
aardig construct opgebouwd van verschillende mechanistische modellen, zoals de 
zwaartekracht, de kernkracht die atomen bijeenhoudt en de elektromagnetische kracht. Iedere 
wetenschapper weet echter dat deze modellen niet toereikend zijn om alle verschijnselen te 
verklaren. Ook sluiten de modellen niet op elkaar aan. De zwaartekracht past niet in het 
zogenaamde standaardmodel waarmee alle andere krachten wel kunnen worden beschreven.’ 
‘Is dat zo? Ik heb eens gehoord dat er wel degelijk nieuwe alles omvattende theorieën zijn 
ontwikkeld.’ 
Samuel schudde zijn hoofd. 
‘Na de relativiteitstheorie is er feitelijk geen substantiële vooruitgang meer geboekt. Waar jij 
op doelt is waarschijnlijk de snaartheorie, een onbegrijpelijk gedrocht in twintig dimensies. 
Daarmee is de wetenschap van de fysica verworden tot een filosofische exercitie. Waarom 
besteden die knappe koppen hun kostbare tijd niet aan het ontwikkelen van nieuwe 
meetmethoden. Maar goed, wie ben ik om daar een mening over te hebben?’ 
‘Maar je hebt er wel één,’ zei Daniël lachend. ‘Of weet jij toevallig hoe het zit?’ 
Zijn glimlach bestierf toen hij het serieuze gezicht van Samuel zag. 
‘Godfried Otto Devrede heeft een tipje van de sluier opgelicht.’ 
Daniël voelde dat hij afstand nam. Weer drongen twijfels aan de geestelijke gezondheid van 
zijn vriend zich op. Die praatte onverstoorbaar door. 
‘De sleutel tot een allesomvattende theorie ligt in een nog onbekende kracht. Met die kracht 
kunnen alle verschijnselen op aarde verklaard worden. Er is geen bestaand woord voor die 
kracht en voor het gemak noem ik hem de vijfde kracht. Zolang de wetenschap geen 
instrument heeft waarmee de vijfde kracht kan worden gemeten, blijft het behelpen met 
inconsistente modellen.’ 
‘Dat klinkt mij wat te simpel. Die gedachte zal Einstein toch ook wel eens hebben gehad?’ 
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Nu lachte Samuel. 
‘Precies, jij hebt het door. In feite kan iedere amateurnatuurkundige bedenken dat er een 
vijfde fundamentele kracht is.’ 
‘En toch heeft niemand daar zijn vinger achter kunnen krijgen.’ 
‘Omdat de wetenschap op de verkeerde plaats zoekt. Men is volledig gefocust op materie en 
deeltjes. Met behulp van kapitale deeltjesversnellers wordt geprobeerd voort te borduren op 
bestaande modellen. Dat zal niets opleveren.’ 
‘Maar?,’vroeg Daniël licht geërgerd omdat Samuel betekenisvol zweeg. 
‘De vijfde kracht is alom aanwezig. Het vreemde is dat de kracht zich het sterkst manifesteert 
in levende materie. Godfried noemt het daarom ook wel de levenskracht. Een andere 
benaming die hij gebruikt is menselijke energie. Van alle levende wezens is de mens namelijk 
het meest geladen met de vijfde kracht. Ons bewustzijn en onze gedachten zijn bijvoorbeeld 
een uitingsvorm van die kracht. Ook gevoelens en identiteit worden gedragen door de vijfde 
kracht.’ 
Daniël voelde dat de woorden van Samuel hem raakten. 
‘De voortplantingsdrift is één van de meeste krachtige uitingen van de vijfde kracht. Dat zal 
de gangbare wetenschap echter nooit accepteren. Voor de wetenschappelijke onderzoekers 
van het menselijk lichaam is seks niet meer dan een ingenieus spel van hormonen. Maar 
daarbij gaan ze voorbij aan de werkelijke drijfveer van seks, namelijk lust. Wat is lust 
precies? Een gevoel, ja, maar waar bestaat dat gevoel uit. Is dat gevoel meetbaar? Is gevoel 
überhaupt meetbaar? Zijn hormonen hetzelfde als lust? Nee, zeker niet. Hormonen zijn slechts 
de fysiologische en dus meetbare aspecten van seks. De vijfde kracht is het andere deel van de 
seks. De vijfde kracht zorgt voor lust en geeft de mens daarmee de kracht om de moeilijke, 
maar noodzakelijke stap van het bewuste naar het onderbewuste te maken. Zonder lust is seks 
vies en onaangenaam.’ 
‘Zoals jij het beschrijft klinkt zo logisch dat ik me niet voor kan stellen dat er nooit onderzoek 
naar is gedaan.’ 
‘Ha, ha, wie zou dat moeten doen? De wetenschap is een uiterst conservatief wereld. 
Onderzoekers hebben heilig ontzag voor gevestigde denkbeelden en bouwen daar kritiekloos 
op voort. Wetenschappers gaan uit van wat er bekend is, en niet van wat er niet bekend is. De 
geldende en gevalideerde modellen van de werkelijkheid zijn het uitgangspunt. 
Verschijnselen die daarin niet passen, worden gezien als uitzonderingen waarvoor binnen de 
bestaande kennis verklaringen gezocht moeten worden. Denkbeelden die buiten de orde van 
de dag vallen, worden simpelweg genegeerd.’ 
Samuel keek Daniël aan. 
‘Ik zie dat je scepsis het moeilijk heeft,’ zei hij. 
Daniël wist niet wat hij moest zeggen, maar knikte wel. 
‘Een voorbeeld zijn de zogenaamde morfogenetische velden,’ ging Samuel door. ‘Een Britse 
onderzoeker meldde een opzienbarende waarneming. Praktisch op hetzelfde moment bleken 
kraaien overal op de wereld in staat te zijn om met hun snavel de aluminium dop van een 
melkfles af te peuteren. Dat was merkwaardig om twee redenen. Ten eerste omdat kraaien 
niet in staat waren een zee over te steken. En ten tweede omdat er al dertig jaar flessen melk 
met aluminiumdoppen buiten stonden. Hoe kon een kraai in Amerika, na dertig jaar 
onwetendheid, binnen een week hetzelfde kunstje hebben geleerd als zijn Engelse of Franse 
collegakraai? De verklaring die de Britse wetenschapper daarvoor gaf waren dus de 
morfogenetische velden, in feite een onbekende kracht die met de stand der techniek niet kon 
worden gemeten. Zoals zo vaak, richtte de wetenschap haar energie en geld niet op het verder 
onderzoeken van de vernieuwende gedachte, maar op het aantonen dat de gedachte 
belachelijk was. Volg je het nog?’ 
Daniël knikte maar voelde dat de limiet van zijn bevattingsvermogen bijna was bereikt. 
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‘Samengevat is de vijfde kracht, of de levenskracht dus een niet meetbare kracht die aanwezig 
is in alle materie. Levende materie bevat echter meer vijfde kracht dan dode materie en van 
alle levende wezens bezit de mens er het meeste van.’ 
‘Is dat niet merkwaardig? De mens bestaat nog maar kort, in vergelijking met veel andere 
organismen.’ 
‘Dat is precies de reden waarom Godfried Otto Devrede zich zorgen maakt. Dat de mens zo 
rijk gezegend is met de vijfde kracht, is in zijn ogen het gevolg van een evolutionair toeval  
waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien. In het licht van de ontstaansgeschiedenis van 
de aarde, die miljarden jaren oud is, is de ontwikkeling van de mens ontzagwekkend snel 
verlopen en heeft de mens het aanzien van de aarde in snel tempo verandert. Dat is uitsluitend 
te danken aan de vijfde kracht. De vijfde kracht heeft de mens als eerste levende wezen een 
bewustzijn gegeven en de mens in staat gesteld om te leren. Daardoor heeft de mens als het 
enige levende wezen in de geschiedenis van de wereld de mogelijkheden om zichzelf te 
evolueren.’ 
Samuel haalde een keer diep adem. 
‘Bij alle andere organismen wordt de evolutie gekenmerkt door lange perioden van grote 
stabiliteit en eenvormigheid, die worden onderbroken door catastrofale gebeurtenissen, met  
uitsterving of radicale selectie op specifieke eigenschappen van het organisme als gevolg. Bij 
de mens ligt dat anders. Sinds het ontstaan van de mens zijn de leefomstandigheden op de 
aarde drastisch veranderd, denk bijvoorbeeld aan luchtvervuiling en ziektes. De eerste mens 
zou hier nog geen dag overleven. Waarschijnlijk zou hij sterven als gevolg van acute 
vergiftiging, zo niet, dan overlijdt hij als gevolg van een voor ons onschuldige verkoudheid. 
Met name de medische wetenschap stelt de mens in staat zich razendsnel aan te passen aan de 
gewijzigde omstandigheden. Wij compenseren de blootstelling aan giftige stoffen en 
ziektekiemen door gezondere voeding, vaccinaties, aspirine, antibiotica, sport en noem maar 
op. De mens wordt dus nauwelijks beperkt in zijn mogelijkheden de wereld naar zijn eigen 
hand te zetten. En dat baart Godfried Otto Devrede, de hoogste baas van het bedrijf GLAD 
Inc. zorgen.’ 
 
Het duizelde Daniël. Van veel dingen die Samuel vertelde had hij wel eens gehoord, maar hij 
had moeite om het overzicht te houden. Nu ging Samuel een stap te snel. Opeens 
introduceerde hij een bedrijf waarvan Daniël nog nooit had gehoord. Tot nu toe had Samuel 
alleen gesproken over Godfried Otto Devrede en nu bleek het over een bedrijf te gaan. 
Samuel zag de verwarring bij Daniël en stelde voor te gaan wandelen teneinde het hoofd leeg 
te maken. 
 
 
25 december 2017, Amen, oh yes, they're waiting for the breakthrough in time. 
  
Samuel en Daniël liepen in stevig tempo naar het hoogste punt van het eiland, een plaatselijke 
verhoging van de kraterrand van de vulkaan die het eiland miljoenen jaren geleden had 
gevormd. Het was een heldere dag en het uitzicht over het eiland was magnifiek. 
‘Godfried Otto Devrede komt hier graag,’ zei Samuel. ‘Hij houdt van plekken vanwaar hij 
goed zicht heeft op de wereld.’ 
‘Bestaat die Godfried echt?’ 
‘Ja, ik heb hem een paar keer ontmoet.’ 
‘En dat bedrijf GLAD Inc.?’ 
‘GLAD Inc. staat voor General Life And Death Incorporated, het bedrijf van Godfried. 
GLAD is overal en alomvattend. GLAD vormt de basis van ons bestaan. Het is het verleden, 
het heden en de toekomst.’ 
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Daniël staarde in de verte. De zee strekte zich oneindig ver uit. De lijn van de horizon werd 
niet onderbroken door ander land. Tubello was dus onzichtbaar voor de rest van de wereld. 
Had Godfried deze plek bewust uitgekozen? 
‘En Godfried maakt zich zorgen om iets, begrijp ik.’ 
‘De directie van GLAD is overvallen door de razendsnelle ontwikkeling van de mens, met 
name de laatste vijf eeuwen. In de westerse wereld is die ontwikkeling ingezet door oude 
Grieken. Hun filosofen waren docenten die als doel hadden om het denkvermogen, en dus de 
menselijke energie, te ontwikkelen.’ 
‘Ik zie nog geen probleem. Welvaart en welzijn zijn sindsdien alleen maar toegenomen.’ 
‘Dat klopt tot een eeuw geleden. De twee wereldoorlogen hadden uiteraard een negatief effect 
op het welbevinden van de mens. Maar het herstel liet in beide gevallen niet lang op zich 
wachten. De laatste tien tot twintig jaar ligt dat anders. Volgens Godfried laten alle cijfers een 
negatieve trend zien.’ 
‘Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar wat is het probleem voor die Godfried. Als hij 
heerst over alle leven en dood zal het hem toch worst zijn hoe de mens zich voelt.’ 
‘Je slaat de spijker op de kop. Tot die conclusie ben ik ook gekomen. Godfried spreekt over 
uitputting van de aarde, moreel verval en hoogmoed, maar eerlijk gezegd voel ik daar niet 
veel bij. Er is volgens mij iets anders aan de hand.’ 
Opeens werd Daniël zich ervan bewust dat er een zachte wind woei. Was dat de hele tijd al 
zo? Of was het daarvoor windstil? 
‘Die Godfried, hoe weet je of hij er is?’ 
‘Dat merk je meteen.’ 
‘Hoe dan?’ 
‘Ik heb hem een paar keer ontmoet. De eerste keer was het alsof er een cocon om me heen 
werd getrokken. Ik hoorde alleen nog zijn stem. Alle andere keren kwam hij als mens. Een 
oude man met lang grijs haar en een baard.’ 
‘Hm,’ mompelde Daniël en vroeg zich af of Godfried zich had verscholen in de lucht die 
zacht en gelijkmatig om zijn hoofd woei. ‘Godfried zet de hele santenkraam rond het Einde 
der Dagen niet voor niets op. Wat is volgens jou dan de reden?’ 
‘Ik denk dat hij zich zorgen maakt om zijn positie als CEO. Volgens mij hebben de Griekse 
filosofen en wiskundigen iets in gang gezet wat uiteindelijk bedreigend is voor het bedrijf 
GLAD Inc. en dus ook voor Godfried als CEO. Vandaar dat hij 2000 jaar geleden Maria 
zwanger heeft gemaakt. Zijn zoon Jezus Christus had het instrument moeten zijn om meer 
grip op de mensheid te krijgen.’ 
‘Dat is in zekere zin best goed gelukt.’ 
‘Maar dat is niet zijn verdienste. Na de tragische dood van zijn zoon is Godfried eeuwenlang 
overspannen geweest. Zijn vervanger Michael Mans had goede connecties met Romeinse 
gezagdragers en heeft ervoor gezorgd dat het Christendom een dominante religie werd.’ 
‘Oké, Godfried maakte zich zorgen om zijn positie en heeft onvoldoende vertrouwen in de 
regels die zijn collega heeft vastgelegd in de Bijbel. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar 
waarom zou zijn positie in het geding zijn?’ 
‘Ik denk dat de snelle wetenschappelijke ontwikkelingen de mens in staat stellen om binnen 
afzienbare termijn in contact te treden met Godfried en de andere directeuren van GLAD Inc.. 
Als dat gebeurt is het over en uit met hun bedrijf. Het zal worden overgenomen door 
Amerikaanse en Chinese multinationals en ik twijfel er niet aan dat de huidige directie met 
een flinke bonus met pensioen worden gestuurd. Vanaf dat moment zal de mens de baas zijn 
over leven en dood. Zullen we teruglopen?’ 
Daniël keek nog een keer om zich heen. Behalve het ruisen van de wind was het doodstil. Van 
de andere bewoners van het eiland was geen enkel teken van leven zichtbaar of hoorbaar. 
Onwillekeurig stelde Daniël zich voor dat de rest van de wereldbevolking zou bezwijken aan 
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een dodelijke ziekte. Dan zou hij de rest van zijn leven op dit eiland moeten slijten met 
Samuel. Een rilling trok door hem heen. Zwijgend liepen ze over de kraterrand naar het pad 
en doken het donkere woud in. Waarom had Godfried Tubello uitgekozen als uitvalsbasis 
voor zijn missie? Waarom zaten ze niet op een ander eiland of ergens in een hut in de Alpen? 
‘Dat vond ik ook vreemd,’ begon Samuel zijn antwoord. ‘Godfried zegt dat dit de beste 
omgeving is voor het uitvoeren van mijn taak. De manier van leven van de bevolking van 
Tubello spreekt hem erg aan. Het is een duurzame samenleving die in evenwicht met de 
natuur leeft.’ 
Daniël deed geen moeite zijn verbazing te verbergen. 
‘Zulke voorbeelden zijn er wel meer. Bovendien dragen het hele circus rond Gods Zoon en 
onze telecommunicatieactiviteiten niet bepaald bij aan het natuurlijke evenwicht. Of heeft het 
te maken met die mysterieuze ziekte?’ 
‘Rustig Daniël. Die ziekte heeft er zeker mee te maken. Dat is namelijk het middel waarmee 
Godfried het grote geheim van dit eiland beschermd.’ 
‘En wat is dat geheim?’ vroeg Daniël geïrriteerd. 
‘Ik heb Godfried plechtig beloofd dat niet te vertellen.’ 
‘Gelul. Ik hoor ook bij het team.’ 
Samuel liep zwijgend door over het modderige pad door het woud. Daniël probeerde alle 
zaken in zijn hoofd te zetten. Wat hadden ze de afgelopen maanden gedaan en hadden ze 
daarbij gebruik gemaakt van een geheim middel? Daniëls overpeinzingen leidden hem weer 
terug naar de vraag wat eigenlijk de aanleiding voor het gesprek met Samuel vormde. Hoe 
kon Samuel zijn bericht verstuurd hebben via de server van Tupaco?’ 
‘Heeft het te maken met computers?’ 
‘Ha, ha, je geeft het niet op.’ 
‘Een normaal mens is niet in staat om berichten via Tupaco te versturen. Dat vereist 
bovennatuurlijke gaven. Of zorgt Godfried voor de verzending?’ 
‘Ga zo door. Je bent warm.’ 
‘Godfried geeft je de wachtwoorden van de Tupaco-medewerkers.’ 
‘Kouder. Daarvoor hoef ik niet op Tubello te zitten.’ 
‘Je doet het behulp van iets wat zich op Tubello bevindt.’ 
‘Warm.’ 
‘Maar wat?’ 
‘Ik zal het vertellen. Op Tubello groeit een zeer bijzonder plant. Het extract daarvan is een 
krachtige drug waarmee je vijfde kracht een enorme boost krijgt. De bewoners van dit eiland 
gebruiken die drug al sinds mensenheugenis, met name om indringers te verjagen. De vijfde 
kracht stelt hen in staat om de geest en dus ook het lichaam van anderen te ontregelen.’ 
‘Maar een computer is geen lichaam.’ 
‘Met behulp van de vijfde kracht wandel ik tussen de elektromagnetische krachten door die 
het computersysteem beschermen. Als ik eenmaal binnen ben, vind ik mijn weg meestal wel 
met behulp van Lata en Nasja.’ 
Opeens schrok Daniël.  
‘Samuel, ik heb nog een vraag.’  
Samuel begon te lachen.  
‘Jouw rol in het geheel zeker. Ik heb het vermoeden dat jij binnenkort iets te horen krijgt van 
Godfried. Ik meen dat hij een keer heeft gezegd dat hij jou ziet als zijn vertegenwoordiger op 
aarde. Een soort Jezus, maar dan anders. Ha, ha. Wie had dat ooit gedacht? Daniël Mendel als 
de nieuwe Messias.’ 
 
Op slag waren alle twijfels van Daniël in volle omvang terug. Wat was er waar van het 
verhaal van Samuel? Hij was vroeger ook niet altijd betrouwbaar gebleken. Waarom zou hij 
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dit hele verhaal niet zelf hebben bedacht? Daniël voelde dat het nu geen zin meer had om er 
verder over te praten of na te denken. Zijn hoofd zat vol.  
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Deel 5 
 

Het Einde der Dagen  
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25 december 2017, The current affair gets to be my business 
 
Dominique de Haas van Dorsser keek de kring rond en glimlachte. De hele familie was 
compleet, haar twee zoons met hun partners, de vijf kleinkinderen en natuurlijk haar man. Ze 
had reden om tevreden zijn. De twee jaar dat ze nu minister-president was, waren in feite 
probleemloos verlopen. Het kabinet en de regeringspartijen, ook de vier kleine, hielden de 
gelederen goed gesloten. Van de linkse en liberale oppositie had ze bovendien niets te vrezen 
omdat ze meer bezig waren met hun onderlinge conflicten dan met het beleid van het kabinet.  
Haar media- en publiekswaarnemers waren eensluidend in hun conclusie, zij straalde als 
minister-president rust en zelfvertrouwen uit en de burger nam dat over. 
Tevredenheidindicatoren gaven aan dat de bevolking ongekend tevreden was. Ook het 
vertrouwen in de toekomst was hoog. Na jarenlange daling vertoonde het geboortecijfer weer 
een stijgende tendens, en dat in weerwil van een moeizame mondiale economie.  
 
Haar familie leek de grote druk op haar schouders goed te doorstaan. De zondagen waren 
heilig voor haar en in twee jaar was het nog maar één keer voorgekomen dat ze door haar 
secretaris werd gebeld op haar geheime nummer. Dat was toen er vrijwel tegelijkertijd op vier 
plaatsen een voor mensen gevaarlijke variant van varkenspest werd vastgesteld. Nog voor de 
lunch had ze er vertrouwen in dat de minister van landbouw de zaak onder controle had.  
Ook kwam het zelden voor dat ze zondagmiddag of –avond ingewikkelde stukken moest 
lezen. Easy reading is hard writing hield ze iedereen voor. Denk na, kom tot de kern en hou 
het simpel, was de opdracht aan haar ambtenaren. Ze eiste dat elke nota zo helder was dat ze 
in een oogopslag kon zien wat de kern van het verhaal was. Ambtenaren kregen van haar één 
kans om een fout te maken. Als ze een nota kreeg die haar teveel tijd kostte, noteerde ze de 
naam van de auteur en de directeur en gaf beide een waarschuwing. Een tweede slechte nota 
betekende dat de betreffende ambtenaar niet meer voor haar mocht werken. Mede door deze 
rigide lijn was de zondag voor haar een echte rustdag en had ze alle tijd om te genieten van 
haar kleinkinderen. Haar man was zelfstandig organisatieadviseur en had zijn werkzaamheden 
aanzienlijk gereduceerd. Hij vond het leuk om zijn vrouw te vergezellen op formele 
bijeenkomsten of buitenlandse dienstreizen en deed dat ook met enige regelmaat. 
 
Vrijdagavond had Dominique de Haas van Dorsser een bijeenkomst gehad met de ministers 
van Onderwijs, Justitie, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken, de ideologische kerngroep van 
haar kabinet. Ze waren het met elkaar eens geweest dat de tijd rijp was om een volgende stap 
te zetten. De bevolking had vertrouwen en daar moesten ze gebruik van maken. Samen 
stelden ze een lijst op van maximale ambities. De belangrijkste daarin waren afschaffing van 
subsidies op kinderopvang, belastingvoordeel voor gezinnen met één kostwinner, 
belastingvoordeel voor mensen met fulltime dienstverband, financiële ondersteuning van 
christelijke scholen, verplicht onderwijs van christelijke grondbeginselen op openbare 
scholen, volledige integratie van kerk en staat en het GOD ZIJ MET ONS terug op de 
vaderlandse euromunten. Ze hadden afgesproken om na de jaarwisseling weer bijeen te 
komen en dan een besluit te nemen over concrete maatregelen. Dominique had zin om er de 
komende dagen goed over na te denken. Haar kabinetsperiode duurde nog twee jaar en om 
haar idealen te verwezenlijken moesten er het komende half jaar substantiële stappen worden 
gezet.  
 
‘Wie gaat er mee wandelen? De zon schijnt.’  
Voor haar man Louis was de zondag niet compleet zonder een wandeling over het 
familielandgoed dat in het verleden geheel in handen van zijn vrouw was gekomen. Hun 
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zoons waren hier opgegroeid en vonden het altijd heerlijk om hun kinderen de plekken te 
wijzen waar zijn vroeger hutten hadden gebouwd. Dominique schudde haar hoofd.  
‘Gaan jullie maar. Ik blijf hier rustig zitten.’ 
‘Kom, een wandeling is goed voor je. Het maakt je hoofd leeg.’  
Zoals gewoonlijk liet ze zich overhalen door het enthousiasme van haar man. Meestal had hij 
trouwens gelijk. Steeds als ze geen zin had om te wandelen, zat ze na te denken over een 
probleem en wilde ze het eerst oplossen voordat ze zich overgaf aan ontspanning. Meestal 
diende de oplossing zich vanzelf aan tijdens de wandeling. Ze stond op om zich klaar te 
maken. Toen ging de telefoon. Niet de gewone, maar de geheime die ze zondag altijd bij zich 
droeg ondanks het feit dat hij tijdens haar ambtsperiode nog maar een keer was afgegaan. Om 
misverstanden te voorkomen had ze als  ringtone voor haar geheime telefoon de tweede 
symfonie van Mahler gekozen. Ze schrok van de prachtige vioolklanken.  
‘Ja?’ 
Het was inderdaad haar secretaris Joris van Rijckevorsel. 
‘Dominique, sorry dat ik je stoor, maar ik heb gemeend het toch te moeten doen.’ 
‘Joris, het is nog maar de tweede keer in twee jaar. Ik twijfel geen moment aan jouw oordeel 
mij te bellen. Vertel wat er aan de hand is.’ 
‘Er is iets vreemds aan de hand. Iets waarvan ik niet kan overzien wat de gevolgen zijn. Het is 
ook niet iets wat per direct om actie van regering vraagt. Er is zeker geen sprake van paniek 
onder de bevolking. Ik kan me alleen wel voorstellen dat het u persoonlijk zeer zal raken.’  
‘Joris, kom op. Wat is er aan de hand!’ 
‘Als u de televisie aanzet ziet u dat alle zenders het hebben over honderden getuigenissen van 
een religieus fenomeen. Het gaat over iets dat Het Einde der Dagen wordt genoemd. Voor 
zover ik kan beoordelen hebben de getuigenissen geen kwade bedoelingen. Sterker nog, de 
boodschap die ze prediken komt op veel punten overeen met uw mening. Het beperkt zich 
niet alleen tot ons land. Overal ter wereld beweren mensen getuige te zijn geweest van Het 
Einde Der Dagen.’ 
De minister-president wist genoeg. 
‘Joris, dank voor je bericht. Inderdaad, het vereist niet direct actie. Je inschatting om mij te 
bellen was echter juist. Dit interesseert mij in hoge mate. Bedankt en tot morgen!’ 
Dominique de Haas van Dorsser staarde met de telefoon in haar hand voor zich uit. 
‘Louis, ik ga niet mee. Ga jij maar met de kinderen.’ 
‘Is er iets ergs gebeurd?’ 
‘Nee, iets vreemds. Geen reden voor paniek, maar ik moet wel iets doen.’ 
 
Nadat het laatste familielid de deur achter zich had dichtgetrokken, zette Dominique de 
televisie aan. Het Einde Der Dagen, ze moest even denken, maar wist toen waar ze het eerder 
had gehoord. Van Guido Landgraaf, de topman van het energieconcern ZONNU. Hij was het 
geschenk dat haar aan het begin van haar regeringsperiode in de schoot werd geworpen. 
Tijdens de verkiezingscampagne had ze zich hardgemaakt voor aanpak van de hoge inkomens 
in de semipublieke sector. Dat was een uitgesproken links standpunt en de oppositiepartijen 
vroegen haar natuurlijk meteen hoe ze aan wilde pakken. Door haar ambtenaren werd 
duidelijk gemaakt dat het verlagen van inkomens bij bedrijven die niet direct onder het gezag 
van de overheid vielen niet zo eenvoudig, zo niet onmogelijk, was. De oppositie dwong haar 
duidelijk stelling te nemen en het zag er naar uit dat ze de ferme verkiezingsboodschap niet in 
kon lossen. En toen meldde Guido Landgraaf van ZONNU opeens dat hij vrijwillig afstand 
deed van zijn exorbitante salaris en dat hij ervan uitging dat zijn voorbeeld ook door andere 
directeuren zou worden gevolgd. Zijn statement was ruimschoots voldoende om de kritiek van 
de oppositie te smoren. 
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Dominique was slim genoeg om zich de stap van Guido Landgraaf niet expliciet toe te 
eigenen. Ze wist dat het absoluut niet haar verdienste was en was vooral benieuwd naar de 
beweegredenen van de topman. Twee maanden na dato, toen iedereen het voorval alweer was 
vergeten, nodigde ze Guido Landgraaf uit voor een informeel gesprek. Hij vertelde haar dat 
hij getuige was geweest van Het Einde Der Dagen. Hem was voorgehouden welk oordeel hem 
te wachten stond als hij op dezelfde voet doorging met onterechte zelfverrijking. Hij wilde 
haar niet zeggen hoe dat oordeel luidde. Dat was een persoonlijk geheim. Het enige dat voor 
de buitenwereld telde, was dat hij zijn salaris veel te hoog vond en dat hij graag een voorbeeld 
wilde stellen voor de maatschappij. Dominique had hem nog gevraagd of het iets van doen 
had met een of andere geloofsovertuiging, maar ook daar liet Guido Landgraaf zich niet over 
uit. 
 
De stap van Guido Landgraaf had echter wel te maken met Het Einde Der Dagen, dat stond 
vast. En nu was er klaarblijkelijk iets gebeurd dat te maken had met Het Einde Der Dagen. 
Gewoontegetrouw begon Dominique bij de publieke omroep. Het was meteen raak. Ze 
herkende de man die door de journalist werd geïnterviewd. Het was de voormalige 
televisiepresentator Jan Henk Kreupel, in wiens programma ze meerdere keren was 
verschenen. Aandachtig luisterde ze wat de man te zeggen had. Na Jan Henk Kreupel 
kwamen er andere mannen en vrouwen, die Dominique niet kende. Eigenlijk was het verhaal 
van alle mensen hetzelfde. Hun leven werd gekenmerkt door bovenmatig amoreel gedrag. De 
televisiepresentator vond dat hij misbruik maakte van de mensen om hem heen, een 
wethouder sloeg zijn vrouw en kinderen, een hoofd van de afdeling financiële zaken bij een 
bejaardentehuis stal structureel geld van haar werkgever, een jonge vrouw verspreidde op haar 
werk consequent onjuiste, maar belastende geruchten over haar collega’s en tenslotte een man 
die elke dag om vijf uur van zijn werk vertrok, maar vlak bij zijn huis op de parkeerplaats een 
uur lang een boek ging lezen om pas thuis te komen als de kinderen al op bed lagen. Hierover 
moest ze op korte termijn overleggen met haar collega’s uit de ideologische kerngroep van 
haar kabinet. Ze belde meteen met Johan van Woerden, de minister van Binnenlandse Zaken, 
degene wiens geloofsovertuiging het dichtst bij de hare lag. Hij nam meteen op en wist waar 
het over ging. 
‘Kunnen we dit gebruiken?’ vroeg Dominique. 
Uit het gezucht aan de andere kant maakte ze op dat haar minister problemen voorzag.  
‘Je moet op internet kijken, daar vind je de letterlijke bewoordingen die de getuigen van Het 
Einde Der Dagen gebruiken. Het begint in ieder geval met de woorden God bestaat niet.’ 
Daar schrok Dominique van. Steeds was ze er van uitgegaan dat Het Einde Der Dagen een 
uitingsvorm van de christelijk leer was. Daaraan zou altijd een draai in haar richting hebben 
kunnen geven. Nu leek dat anders te liggen. Meer had ze op dit moment niet met haar minister 
te bespreken. Ze zouden het er de volgende dag verder over hebben. 
 
Ze ging naar haar werkkamer en zette haar computer aan. Ze typte de woorden einde der 
dagen in Google. Er verschenen duizenden hits. Ze scande de eerste tien en vond daarbij geen 
eerstelijnssite. Het waren allemaal verslagen van getuigenissen van mensen. Ze klikte er een 
paar aan in de hoop een link te vinden naar een verantwoordelijke organisatie. Die was er niet. 
Bijna alle sites bevatten echter wel een soort basistekst. Ze begreep dat die tekst op 15 
augustus 2017 als een soort spam op meer dan zevenhonderd miljoen computers op de hele 
wereld was verschenen, overigens zonder schade aan de computer te veroorzaken. Zelf kon ze 
zich daar overigens niets was herinneren. Ze las de tekst. 
 

De hemel is een illusie 
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Er is geen hel 
De bijbel is een leugen 

God bestaat niet 
Ieder mens is zijn eigen eeuwigheid 

 
Het Einde der Dagen® is ieders lot 

 
Ze las het nog een keer en nog een keer. Wat had dit te betekenen? Wat moest ze hiermee 
doen? Wat kon ze hiermee doen? Hoe verhield dit zich tot haar eigen plannen? Op dit 
moment had ze vooral behoefte aan feitelijke informatie. Weer belde ze haar minister van 
Binnenlandse Zaken. Dat bleek overbodig omdat hij uit eigen beweging al een taskforce in het 
leven had geroepen om feiten te verzamelen. Daarmee was de rol van Dominique vooralsnog 
uitgespeeld en kon ze nog even naar buiten, achter haar familie aan. 
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1 januari 2018, Continuing the story  
 
Samuel drukte op de enterknop van zijn computer en wist dat zijn boodschap tussen nu en 
dertig minuten op honderden miljoenen computers zou verschijnen. Sinds de kerst had hij 
geprobeerd om een alternatief te bedenken voor het verzenden via de server van Tupaco Inc., 
maar dat was mislukt. Geen enkele server in de wereld was met zoveel pc’s verbonden als die 
van Tupaco Inc.  
 
Samen met Godfried had hij de boodschap verpakt als nieuwjaarswens.  
 

Wij wensen u allen een voorspoedig 2018. 
Het Einde Der Dagen komt, misschien al het komende jaar. 

Bereid u daarop voor. 
Leef volgens de regels van Het Einde Der Dagen. 

 
Gisteren was Godfried langsgekomen en gezegd dat hij zeer tevreden was hoe alles ging. Hij 
had Samuel bedankt door hem een kus op zijn hoofd te geven. Samuel had Daniël willen 
roepen, maar daar vond Godfried het nog te vroeg voor. ‘Zijn tijd komt nog,’ had hij gezegd.  
 
Nu zat Samuel te wachten welke nieuwszender het eerste met een item over zijn bericht zou 
komen. Waarschijnlijk CNN, die waren nu waarschijnlijk al bezig met het installeren van 
camera’s in hun eigen kantoor, gericht op de computers waarop de boodschap te lezen was. 
 
Vijf minuten later was het zover. Samuel belde Daniël om met hem mee te kijken. 
 
 
 
13 januari 2019, we used to have a family - now that's gone 
 
Menno ter Avest, de reformatorische minister van Justitie en vertrouweling van Dominique de 
Haas van Dorsser, vouwde zijn handen, telde in gedachten tot vijf en sprak gedachteloos de 
woorden van dank voor het dagelijkse brood. Na zijn amen stond zijn vrouw stond op om de 
tafel af te ruimen. Voor het eerst in dertig jaar zag hij hoe behoedzaam en angstig ze zich 
bewoog. Hij wist ook waarom ze dat deed. Ze vreesde zijn toorn. Zonder aanleiding kon hij 
woedend uitvallen en haar verwijten te veel lawaai te maken of de deur open te laten terwijl 
ze met boden en pannen naar de keuken liep. Toch kwam er nooit een klacht of onvertogen 
woord over haar lippen. Sinds vannacht wist hij ook waarom. Zij zag zijn toorn als straf van 
de Here. Als hij boos was, had zij gefaald. Dan had zij de man met wie zij door God in de 
echt was verbonden niet voldoende gerespecteerd. Alleen door haar man onder alle 
omstandigheden en onvoorwaardelijk te dienen maakte zij kans op een plek in de hemel. 
Menno ter Avest wist dat hij zijn vrouw nooit meer kon zien zonder zich schuldig te voelen.  
 
Hij sloot zijn ogen en dacht aan zijn kinderen, Erik en Sharon. Hij had ze al jaren niet meer 
gezien. Elke kerst hoopte zijn vrouw weer dat één van hen op bezoek kwam, tevergeefs. Zijn 
kinderen waren rond hun twintigste het huis ontvlucht en hadden niet lang daarna het contact 
definitief verbroken. Hij had zijn vrouw altijd verweten dat de oorzaak van de breuk bij haar 
lag. Zij had de kinderen volgens hem teveel verwend en te weinig respect en discipline 
bijgebracht. Nu moest hij onder ogen zien dat de waarheid anders in elkaar zat. 
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De afgelopen nacht zag hij zijn dochter in een café. Ze was daar met een vriendin en ze 
praatten over hun jeugd. Met tranen in haar ogen vertelde Sharon ze vroeger van haar vader 
nooit naar schoolfeesten, toneelvoorstellingen of  andere activiteiten van haar christelijke 
school mocht. Dat zij als enige van de klas thuis moest blijven was voor haar vader nog niet 
voldoende. Ook haar gedachten aan al die zondige bezigheden waren een bron van kwaad en 
die kon alleen bestreden worden met straf. Menno ter Avest kon het zich precies herinneren. 
Hij wist ook dat hij het had gedaan omdat hij het beste met zijn dochter voor had.  
 
Beelden van zijn zoon Erik vormden de slotscène van de voorstelling van het Einde der 
Dagen. Menno ter Avest zag een magere, ongezond uitziende man die een injectienaald in 
zijn arm drukte. Routineus perste hij de inhoud van de spuit in de opgezwollen ader. Met een 
gelukzalige glimlach zakte zijn zoon onderuit op de versleten bank in zijn verwaarloosde flat. 
Na tien minuten stond Erik op en zette de aftandse computer in de hoek van de kamer aan. Hij 
opende een document met als titel ‘Straf’. Het document bevatte korte hoofdstukjes die allen 
begonnen met een datumaanduiding. Het eerste hoofdstuk begon met de geboortedatum van 
zijn zoon. Menno ter Avest kreeg een aantal hoofdstukken te lezen. Ieder hoofdstuk beschreef 
een voorval dat steevast eindigde met een reprimande van hem, meestal in de vorm van een 
pak slaag. Een voetbal die tegen een auto aankwam, een fiets die omviel, een deur die te hard 
dicht sloeg, een slecht cijfer voor een proefwerk. In alles zag zijn vader wel een aanleiding 
om Erik te straffen. Menno ter Avest wist dat het zo was. Nu zag hij ook dat hij het leven van 
zijn zoon had geruïneerd. 
 
‘Menno, over een kwartier moeten we weg,’ klonk de zachte stem van zijn vrouw. Zij sloeg 
haar ogen neer toen hij hem aankeek. 
‘Ik ga niet,’ zei hij. 
‘Ben je ziek?’, vroeg zijn vrouw bezorgd. 
‘Nee, ik wil niet. Ik wil nadenken.’ 
‘Maar over een half uur begint de dienst.’ 
‘Ik ga vandaag niet. Waarom ga je niet alleen? Je mag ook thuisblijven. Het is jouw leven.’ 
‘Menno?! Wat is er aan de hand met je? Ik maak me zorgen.’ 
‘Er is iets gebeurd wat me aan het denken heeft gezet. Ik vraag me af of de keuzes die ik in 
mijn leven heb gemaakt wel de juiste zijn.’ 
‘Waarom niet? Het gaat toch goed? Je bent minister en …’ 
De stem van zijn vrouw stokte. Hij zag haar vertwijfelde blik. 
‘Er is niets met me aan de hand. Ik ben door God op de proef gesteld en met Zijn hulp zal ik 
tegenslagen overwinnen.’ 
Menno ter Avest hoorde zichzelf praten en voelde niets bij zijn eigen woorden. De boodschap 
van Het Einde Der Dagen was duidelijk: Er is geen God. Hoorde dat ook bij de beproeving? 
Wou God op deze manier zijn geloof op de proef stellen? Of was God slechts een leugen? 
 
Hij dacht aan de komende week. Over twee dagen werden de voorstellen, die hij met 
Dominique de Haas van Dorsser had voorbereid, behandeld in de Tweede Kamer. Het waren 
voorstellen die rechtstreeks voortvloeiden uit zijn levensvisie. De voorstellen zouden een 
ideologische revolutie veroorzaken. In één klap zouden alle dwalingen, die sinds de jaren 
zestig van de vorige eeuw hadden plaatsgevonden, worden rechtgezet. 
 
De voorstelling van Het Einde Der Dagen waaraan hij afgelopen nacht was blootgesteld zette 
het hele plan op losse schroeven. Grote twijfels overvielen hem. Hoe moest hij hun plannen 
zien in het licht van wat hij had meegemaakt? Hoe langer hij nadacht hoe verdrietiger hij 
werd. 
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15 januari 2018, Nothing is permanent here, that's part of the spell we're under 
 
Dominique de Haas van Dorsser moest haar best doen niet te gaan huilen. Het voltallige 
parlement wachtte gespannen op wat ze ging zeggen. Zowel de socialisten als de liberalen 
hadden aangegeven een motie van wantrouwen in te dienen tegen het kabinet en iedereen 
verwachtte dat Dominique de Haas van Dorsser die moties niet af zou wachten en het 
parlement zou meedelen dat ze haar ontslag zou aanbieden aan de koningin. 
 
Haar ontslag was het enig denkbare einde van een catastrofaal verlopen tweede week van het 
nieuwe jaar. En dat terwijl het jaar nog wel zo goed was begonnen. Voor de jaarwisseling had 
de ideologische kerngroep van haar kabinet besloten om na het kerstreces twee 
wetsvoorstellen in te dienen die het afgelopen jaar in het geheim waren voorbereid. Het eerste 
voorstel betrof het afschaffen van subsidies voor kinderopvang buitenshuis. Ieder gezin kreeg 
in het vervolg een vast bedrag per kind, dus ook de gezinnen van wie slechts één van de 
partners een vaste baan had. In het andere voorstel werd bepaald dat het loon van mensen met 
een baan van echt veertig uur per week één dag per week werd vrijgesteld van belasting. Dit 
was hoog spel, omdat het veel burgers, ook een groot deel van de mensen die op haar hadden 
gestemd, zou dwingen kleur te bekennen. De combinatie van beide voorstellen maakte het 
voor de meeste tweeverdieners financieel nadelig om beiden te blijven werken. Zeker onder 
ambtenaren, die vanwege hun zesendertigurige werkweek niet in aanmerking kwamen voor 
het belastingvoordeel, zou het gemopper niet van de lucht zijn. 
In de eerste week had ze deze voorstellen expliciet doorgesproken met alle regeringsfracties 
en iedereen had verzekerd de voorstellen te zullen steunen. Zoals verwacht ontplofte de 
oppositie. Dominique de Haas van Dorsser werd door het linkse kamp ondermeer uitgemaakt 
voor christenfundamentalist en fascist. De liberalen wilden niet met haar terug naar de 
middeleeuwen en verweten haar het land aan de rand van de afgrond te brengen. Dominique 
de Haas van Dorsser liet alle emoties gelaten over haar heenkomen, verweerde zich niet, maar 
zei alleen maar dat dit was waar zij voor stond. Haar doel was het herstellen van rust en orde 
in de maatschappij en dit waren wat haar betreft goede stappen in die richting. De oppositie 
zag snel in dat een debat niets op zou leveren en bestookte de minister-president vooral via de 
media. Ook hier werden de grenzen van het fatsoen overtreden door verschillende 
Kamerleden die haar gedrag vergeleken met de Jodenvervolging in de tweede wereldoorlog. 
Dominique de Haas van Dorsser hoefde hier niet op te reageren, omdat deze uitlatingen met 
name in het kamp van de oppositie zelf tot onrust leidde. 
 
Vol vertrouwen was Dominique de Haas van Dorsser deze ochtend daarom naar de Tweede 
Kamer getogen voor een volgende confrontatie met het Parlement. Op de trap naar de 
vergaderzaal werd ze aangesproken door haar reformatorische minister van Justitie, Menno 
ter Avest, met in zijn kielzog een partijgenoot, het Kamerlid Bas de Wit. De beide mannen 
verzochten haar met ernstig gezicht om mee te gaan naar de kamers van hun partij. De 
minister nam het woord. 
‘Wij moeten u wat vertellen. Heeft u wel eens gehoord van Het Einde Der Dagen?’ 
Dominique de Haas van Dorsser voelde de grond onder haar voeten verdwijnen. Om niet om 
te vallen van duizeligheid moest ze gaan zitten. Het Kamerlid Bas de Wit snelde naar de gang 
om een glas water te halen. 
‘Zowel Bas als ik zijn getuige geweest van Het Einde Der Dagen. En daaraan hebben wij 
beide de conclusie verbonden dat wij uw beleid vooralsnog niet kunnen steunen. Wij hebben 
eerst tijd nodig om de consequenties van wat wij hebben meegemaakt op een rijtje de zetten 
en dan onze definitieve conclusies te trekken. Wij moeten voor ons zelf nagaan of de 
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fundamenten onder onze partij nog kloppen. Ik heb vernomen dat onze collega’s van 
Christelijk Nederland er net zo over denken. Ook zij zullen u niet steunen.’ 
 
Dominique de Haas van Dorsser rechtte haar rug en liet haar blik over de honderdvijftig 
Tweede Kamerleden gaan. Ze had gegokt en verloren. De eerbiedige stilte in de grote 
vergaderzaal bewees dat het parlement er net zo over dacht. 
‘Geachte voorzitter,’ begon ze met een brok in haar keel. Ze zag dat enkele Kamerleden een 
zakdoen tevoorschijn haalden. ‘Vanmiddag zal ik mijn ontslag aanbieden aan Hare Majesteit.’ 
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19 februari 2018, There's something here the anthropologist dare not explain 
 
In de Belgische Ardennen was het begonnen te sneeuwen. De eerste vlokken vormden de 
voorbodes van een omvangrijke depressie die in de nacht van 19 op 20 februari over Noord-
Frankrijk en de Benelux zou trekken. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut had langdurige 
sneeuwval voorspeld en sloot niet uit dat er inde Ardennen plaatselijk meer dan een halve 
meter zou vallen. De politie had de bevolking via televisie en radio opgeroepen om vooral 
thuis te blijven en vooral niet met de auto de weg op pad te gaan. De meeste mensen hadden 
de waarschuwing serieus genomen zodat de doorgaande wegen leeg waren en de grijze 
Ardense dorpjes uitgestorven leken.  
 
Toch reed hier en daar nog een verdwaalde auto, mensen die te laat van hun werk waren 
vertrokken of hun afspraak voor die avond niet af hadden willen zeggen. Op één plek was het 
opvallend druk met auto’s. Dat was het dorpje Stoumont, zo’n dertig kilometer ten zuidoosten 
van Luik. De auto’s droegen Franse, Belgische, Nederlandse en Duitse kentekens en 
behoorden zonder uitzondering tot het topsegment van de markt. Veel Mercedes, BMW en 
Range Rover. Even buiten Stoumont reden de auto’s een smalle weg in die uitkwam bij de 
oprijlaan naar een kasteel. Bij het hek stonden twee geüniformeerde mannen die controleerden 
of de inzittenden van de auto in het bezit waren van een geldige, op naam gestelde en 
handmatig ondertekende, uitnodiging. Philip Lelou, een jongen van zeven jaar oud, woonde in 
de nabijgelegen boerderij en had vanuit het raam van zijn slaapkamer met open mond staan 
kijken naar de stoet chique auto’s. Hij had er meer dan honderd geteld.  
 
De gastheer was George de Rocourt, een Luikse vastgoedmagnaat die rijk was geworden door 
huizen tegen woekerprijzen of exorbitante tegenprestaties in natura te verhuren aan mensen 
zonder verblijfsvergunning. Door omkoping van de juiste mensen bij het justitiële apparaat 
was hij steeds uit handen gebleven van de politie. September vorig jaar was hij, tot grote 
verrassing van alle insiders, van het ene op het andere moment uit het circuit gestapt. Hij had 
een aanzienlijk deel van zijn bezittingen verkocht en grote sommen geld geschonken aan 
onderwijs- en werkgelegenheidsprojecten in Luikse achterstandswijken.  
 
Alle gasten werden persoonlijk door George de Rocourt verwelkomd. Een deel van de gasten, 
door de gastheer zelf geselecteerd, werd door het personeel naar hun kamer in het kasteel 
gebracht. Anderen mochten direct doorlopen naar de ontvangstzaal waar ze een glas 
champagne werd aangeboden. Zij zouden overnachten in een nabijgelegen hotel.  
 
Om vijf voor negen werden de gasten verzocht zich in de richting van de dinerzaal te 
begeven. Met naambordjes was aangegeven waar iedereen geacht werd te gaan zitten. Op elke 
plaats hing onder te tafel een koptelefoon. Stipt om negen uur ging George de Rocourt staan 
en tikte met een vork tegen zijn glas. Het werd onmiddellijk stil. Bijna alle plaatsen waren 
bezet, er waren slechts drie lege stoelen. George de Rocourt pakte een papiertje uit de 
binnenzak van zijn colbert en vouwde dat bedachtzaam open.  
‘Thank you all for being here tonight. Yesterday I had a problem. I did not know in what 
language I should start this meeting, Dutch, German or French. In order not to offend anyone, 
I chose English.’ 
Mensen lachten en klapten. 
‘It is the language that I cannot speak and none of you really understands.’ 
Weer gelach. 
‘So I asked a friend of mine to write these words for me, so that I could read them to you. The 
rest of this weekend I will speak French. At your table you will find headphones for simul, eh, 
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ta, taneous, what a difficult word, translation in Dutch or German. Tomorrow we will start 
here in this room at ten o’clock. For tonight, I hope you will enjoy your meal and wish you a 
pleasant and inspiring arrival at my castle. Now my words on paper are finished so I can only 
say bon appetit.’ 
Onder luid applaus werden de eerste gang binnengedragen, gebakken foie gras op een bedje 
van aardappelpuree, omlijst met schijfjes truffel en overgoten met een krachtige bouillon van 
lokale kruiden.  
 
De volgende ochtend was er nog maar één stoel leeg. Stipt om tien uur nam George de 
Rocourt het woord. Aan zijn gezicht was te zien dat het nu serieus was. Geen tijd meer voor 
grapjes. 
‘Geachte aanwezigen. Na een informele kennismaking gisteren, is het nu tijd om aan de slag 
te gaan. Het programma van dit weekend ziet er als volgt uit.’ 
Het witte scherm achter hem werd blauw en in het blauw verschenen witte letters. In een 
schema was in drie talen aangegeven wat er op welk tijdstip stond te gebeuren. 
‘Vanochtend ben ik vooral aan het woord, vanmiddag zijn jullie aan de beurt en morgen om 
twaalf uur wil ik van ieder hier aanwezig weten of hij of zij meedoet. Met de mensen die 
meedoen wil ik morgenmiddag komen tot concrete afspraken. Zijn hier vragen over?’ 
Iedereen zweeg. 
‘Welnu, waarom bent u hier? Waarom heb ik gemeend u te moeten uitnodigen? Daarvoor zijn 
twee redenen. De eerste is evident. U behoort allen tot de uitverkorenen die getuige zijn 
geweest van Het Einde Der Dagen. Daarover hoef ik u niets te vertellen. De tweede reden is 
minder evident. Het was mijn persoonlijke inschatting dat u in het verleden hebt laten zien tot 
veel in staat te zijn. U hebt allen door hard werken een bovengemiddelde tot zeer hoge 
maatschappelijke positie bereikt. Dat siert u.’ 
De spanning in de zaal was te snijden. 
‘Met u wil ik iets nieuws beginnen. Doordat wij getuige zijn geweest van Het Einde Der 
Dagen, weten wij dat het leven meer is dan mooie kleren en dure auto’s. Het Einde Der Dagen 
heeft ons kennis en inzicht gegeven. Het is onze plicht daar iets mee te doen. Wij hebben de 
wereld een boodschap te vertellen. Ieder van ons heeft gezien en gevoeld wat Het Einde Der 
Dagen betekent. Dat is een voorrecht dat slechts weinigen in de wereld is gegund. De wereld 
wacht op ons. Wij hebben de taak om de wereld deelgenoot te maken van wat wij hebben 
gezien. Wij zijn de uitverkorenen!!’ 
Een daverend applaus galmde door de zaal. George de Rocourt leek in extase te zijn en hief 
zijn armen omhoog.  
‘Wij zijn de uitverkorenen!’ schreeuwde hij nogmaals. Weer werd er geklapt.  
 
‘Het Einde Der Dagen was een ingrijpende gebeurtenis. U heeft, net als ik, nagedacht over de 
reden waarom u dat heeft meegemaakt. Dacht u ook, net als ik, dat het een straf was voor 
slecht gedrag? Heeft u zich ook, net als ik, maandenlang schuldig gevoeld ten opzichte van de 
wereld en de mensen in uw omgeving? Heeft het u ook doen twijfelen aan uzelf?’ 
Mensen mompelden naar elkaar en knikten instemmend. 
‘Ik zeg u, dat schuldgevoel is onterecht. Elk mens heeft zwakke en sterke kanten, en elk mens 
schaamt zich als hij wordt geconfronteerd met zijn zwakke kanten. Ieder ander mens was net 
zo ontdaan geweest van Het Einde Der Dagen als u en ik. Nee, Het Einde Der Dagen was 
geen straf, het was een beloning. Een beloning voor hetgeen wij in ons leven bereikt hebben. 
Heeft u er wel eens zo naar gekeken?’ 
Weer werd er gemompeld. Mensen schudden hun hoofd. Iemand kon een zenuwachtig lachje 
niet onderdrukken. 



164 
 

‘Het Einde Der Dagen is een uitnodiging aan ons allen ons te verenigen en samen op te 
trekken. Wij, de Getuigen van Het Einde Der Dagen, vormen het fundament van een nieuwe 
wereldorde. U hoort het goed. Het fundament van een nieuwe wereldorde. Wij zijn 
uitverkoren om de mensheid een nieuw tijdperk in te leiden!’ 
Het geroezemoes in de zaal werd steeds luider. George de Rocourt hief zijn handen en 
schreeuwde in de microfoon. 
‘Ik begrijp uw verbazing en uw twijfel. Ook ik voelde de enorme druk die op mijn schouders 
werd gelegd. Ook ik twijfelde. Maar kijk naar uzelf. U bent sterk, u heeft laten zien tot veel in 
staat te zijn. Het is geen toeval dat u bent uitverkoren!’ 
George de Rocourt zweeg en keek de zaal in. Hij wachtte totdat het gemompel verstomde en 
het doodstil was. 
‘Er is koffie. Ik zie u over een kwartier weer terug.’ 
Het bleef stil. Totdat iemand achterin de zaal begon te lachen. Tegelijkertijd stond iemand 
voor in de zaal op en begon te klappen. De rest van de zaal volgde. Onder luid applaus en 
opgelucht gelach stapte George de Rocourt van het podium en verliet de zaal. 
 
Jan Henk Kreupel, de gewezen televisiepresentator, verliet de zaal in verwarring. Dat gold 
ook voor Guido Landgraaf, de oud-topman van het energiebedrijf ZONNU. Ze waren diep 
getroffen door de woorden van George de Rocourt. Zo hadden ze nog nooit naar hun situatie 
gekeken. Sinds hun confrontatie met Het Einde Der Dagen hadden ze zich schuldbewust 
teruggetrokken uit het publieke leven, afstand gedaan van een groot deel van hun materieel 
bezit en in eenzaamheid gewerkt aan een schoon geweten. Beiden waren daarin vastgelopen. 
Jan Henk Kreupel had zelfs met het idee rondgelopen zichzelf voor een trein te werpen. Deze 
man, George de Rocourt, was een genie. Jan Henk Kreupel voelde voor het eerst in tijden 
weer dat machtige gevoel dat hij soms had als zijn talkshow goed was verlopen. 
 
Een kwartier later luisterden beide mannen op het puntje van hun stoel naar de woorden die 
George de Rocourt nu ging zeggen. De beamer vertoonde de zinnen die alle aanwezigen in de 
zaal konden dromen. 
  
 

De hemel is een illusie 
Er is geen hel 

De bijbel is een leugen 
God bestaat niet  

Ieder mens is zijn eigen eeuwigheid 
 

Het Einde der Dagen® is ieders lot 
 
‘Hebben jullie de betekenis van deze woorden wel tot jullie door laten dringen?’ 
De zaal zweeg en niemand durfde de vragende blik van George de Rocourt rechtstreeks te 
beantwoorden. 
‘God bestaat niet, staat er. Dat kan niet. Er is altijd een God. Een wereld zonder God is 
stuurloos. Mensen hebben een God nodig om te weten wat ze moeten doen, een God die 
richting geeft, die stuurt, die straft, die beloont. Dat hebben de mensen nodig! Als geen ander 
weten wij dat mensen de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen om zelf invulling te geven 
aan hun leven. Ze zouden verdwalen zonder gids die hem de weg wijst. Daarom is mijn 
onontkoombare conclusie de volgende.’ 
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George de Rocourt draaide zich om en keek naar het grote scherm achter hem. In grote letters 
stond daar: 
 

Wij zijn God! 
Wij zijn de nieuwe leiders van de wereld! 

Onze macht is gekomen! 
 
George de Rocourt schreeuwde de woorden in zijn microfoon. Een luid applaus barstte los. 
Mensen stonden op en omhelsden elkaar. Guido Landgraaf kreeg tranen in zijn ogen. Nu zag 
hij het ook. Hij was uitverkoren! Hij was een leider van de wereld! Een nieuwe wereld. 
 
Twee weken na de historische bijeenkomst in Stoumont deden zich de gevolgen al gelden. 
Net voor de sluitingstermijn voor de vervroegde verkiezingen in Nederland had zich een 
nieuwe politiek gemeld, de Partij van het Einde Der Dagen. De peilingen daags na de 
aanmelding kwamen uit op acht zetels. Volgens de lijsttrekker Guido Landgraaf was dit nog 
maar het begin. Het was volgens hem tijd dat de bestuurlijke verhoudingen in Nederland 
rigoureus op schop gingen. Bestaande uitgangspunten die al sinds mensenheugenis de 
Nederlandse politiek bepaalden, het socialisme, de kerk en het liberalisme, waren achterhaald. 
De bevolking was totaal vervreemd van deze archaïsche begrippen. Nieuwe waarden en 
normen waren nodig en de basis daarvan moest gevonden worden in de mensen zelf, niet bij 
Lenin, Marx, Jezus Christus of de autolobby. Per dag stegen de peilingen. Pas bij een 
voorspelling van dertig zetels begon de curve af te vlakken. 
 
Ook op ander gebied was de invloed van de nieuwe beweging merkbaar. Er waren grote 
bedrijven waar gefluisterd werd dat sinds enige tijd alleen nog maar mensen werden 
aangenomen die aan konden tonen lid te zijn van de Kerk van Het Einde Der Dagen. In een 
half jaar tijd was de gehele bedrijfstop vervangen door leden van dezelfde kerk. In grote 
steden werden basisscholen opgericht waar de leer van Het Einde Der Dagen als leidraad 
werd gebruikt. Op die scholen waren alleen kinderen toegelaten op voordracht van het bestuur 
van de school. Supermarktketens boycotten producten van bedrijven waarvan de directeur 
zich laatdunkend uit had uitgelaten over de getuigen van Het Einde Der Dagen.  
 
In de politiek ontstond paniek. Het stuurloze demissionaire kabinet keek machteloos toe hoe 
ontwikkelingen in gang werden gezet waarvan niemand de gevolgen overzag en die door 
niemand nog konden worden gestopt. Ook binnen het demissionaire kabinet bekeerden 
ministers zich tot de nieuwe beweging. De paniek sloeg over op de bevolking. De kranten 
konden pagina’s vullen met ingezonden brieven van bezorgde burgers. Het Dagblad van de 
Mens bracht een, dertig bladzijden tellende, speciale editie uit met uitsluitend ingezonden 
brieven.  
 
Jan Henk Kreupel kreeg van de ene op het andere dag een eigen talkshow bij de grootste 
commerciële omroep, zijn voormalige werkgever. Zijn show heette Een Nieuw Geluid en 
werd dagelijks uitgezonden van half negen tot half tien. Hij sprak met mensen die openhartig 
vertelden over hun ervaringen met Het Einde Der Dagen. Naar het schijnt was de terugkomst 
van Jan Henk Kreupel met name toe te schrijven aan de druk van enkele grote adverteerders. 
 
Guido Landgraaf bracht, als leider van de Nederlandse tak van de nieuwe beweging, dagelijks 
verslag uit aan George de Rocourt. Die complimenteerde hem met zijn voorvarende aanpak. 
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1 maart 2018, So he'll go spinning and spinning and spinning into his own decline. 
 
Godfried Otto Devrede had geen zin om naar de directievergadering te gaan. Even wenste hij 
dat hij mens was, dan had hij zich ziek kunnen melden. Sinds een twee maanden was de 
vergaderfrequentie op verzoek van zijn collega’s omhoog gegaan naar eens per week. Dat had 
te maken met de snelle ontwikkelingen met Het Einde der Dagen®. Sinds de kerst was alles in 
een stroomversnelling gekomen en de maatregel leek nu effect te sorteren. In alle landen 
kwamen bewegingen op gang die het gedachtegoed van Het Einde Der Dagen uitdroegen. 
Mensen leken zich massaal bewust te worden dat er iets ging veranderen. Godfried Otto 
Devrede had alle reden om zich tevreden te voelen. Toch was dat niet zo. Met lood in de 
schoenen betrad hij de directiekamer waar zijn drie collega’s al klaar zaten. 
 
Godfried ging zitten en zweeg, in de hoop dat een van de anderen het woord zou nemen. Dat 
gebeurde niet.  
‘Hebben we iets te bespreken vandaag?’ 
Godfried hoorde zelf dat hij vermoeid klonk. Michael Mans nam het woord. Dat was geen 
goed teken. Meestal liet Michael de kritische vragen over aan Raffa Dominicus. 
‘Hetzelfde als altijd, de voortgang van jouw project. We zijn benieuwd naar jouw 
bevindingen. De vijf voorgaande vergaderingen heb je je beperkt tot algemene positieve 
bewoordingen. Het leek ons goed om vandaag iets meer de diepte in te gaan. Hoe denk jij 
daarover?’ 
Godfried knikte zwak. 
‘Goed, ik zal vertellen hoe ik de voortgang ervaar. Mijn algemene gevoel is de afgelopen 
week niet veranderd. Het gaat goed, de beweging krijgt massa en de mensen snappen de 
boodschap. Wat kan ik er meer over zeggen?’ 
‘Heb je zicht op het effect van de boodschap op de mensen? Hoe vatten ze het op?’ 
Godfried keek hulpeloos vragend van de een naar de ander. 
‘Michael, ik weet niet goed wat je bedoelt.’ 
‘Worden mensen blij, worden ze verdrietig, worden ze boos? Wat doet de boodschap met ze?’ 
‘Ze begrijpen de boodschap, dat is alles wat ik kan zeggen. Er worden politieke partijen 
gesticht die mijn, eh ik bedoel onze, boodschap als leidraad hanteren. Er worden speciale 
scholen opgericht. Het leeft onder de mensen.’ 
‘Volgens ons worden de mensen vooral bang en onrustig. Jij hebt ons aan het begin van het 
project verteld dat hij je zorgen maakt over drie zaken, stress, ijdelheid en hebzucht. Sinds het 
ontstaan van de mens heb ik nog nooit zoveel stress gezien als nu en dat is voor een groot deel 
te danken aan Het Einde der Dagen®. De mensen zijn bang. Heb jij dit gezien?’ 
Michael Mans drukte op het on/off knopje van de beamer en op het scherm verschenen de 
volgende woorden. 
 

Wij zijn God! 
Wij zijn de nieuwe leiders van de wereld! 

Onze macht is gekomen! 
 
‘Deze teksten werden gebruikt op een geheime bijeenkomst van mensen die wij zorgvuldig 
hadden geselecteerd voor Het Einde der Dagen®. Waar is de beloofde bescheidenheid? Deze 
mensen doen precies het tegenovergestelde van wat wij beoogden. Ze denken dat ze zijn 
uitverkoren vanwege de fantastische dingen die ze in het verleden hebben gepresteerd!’ 
Godfried schrok van de boze toon. Van Raffa was hij dat wel gewend, maar boosheid of 
ergernis waren Michael vreemd. Hij zag dat Michael zijn vragende blik ontweek. Ook Raffa 
en Gabriël bleven naar de tekst op het scherm staren. Wat had dit te betekenen? Langzaam 
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drong het tot Godfried door dat de situatie nog erger was dan hij had gedacht. Ze wilden hem 
kwijt. Michael nam het woord weer. 
‘We kunnen hier nog lang en breed over praten, maar dat willen wij je niet aandoen. Wij..’ 
Michael Mans keek naar links en naar rechts. 
‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat Het Einde der Dagen® een mislukking is. Naar onze 
mening kunnen we hier geen dag langer mee doorgaan. Het moet onmiddellijk worden 
gestopt. Heb jij hier nog iets aan toe te voegen, Godfried?’ 
Godfried Otto Devrede boog gelaten het hoofd en zuchtte. 
‘Ik denk dat het niet meer te stoppen is.’ 
Hij zuchtte nog een keer en keek zijn drie collega’s om beurten recht in de ogen. 
‘Misschien was het fout wat ik heb gedaan. Maar ik heb in ieder geval iets gedaan. Ik heb 
mijn verantwoordelijkheid als CEO van GLAD Inc. genomen en moet wellicht constateren 
dat ik een foute beslissing heb genomen. Als jullie alle drie van mening zijn dat we moeten 
stoppen met Het Einde der Dagen®, dan moet dat maar. Ik zal Uri Teller de opdracht geven 
het product in de oude staat terug te brengen.’ 
Niemand reageerde. Het zwijgen gaf Godfried hoop. Misschien zouden ze toch genoegen 
nemen met een schuldbekentenis over Het Einde der Dagen®. Godfried Otto Devrede rechtte 
zijn rug en stond op om de directiekamer te verlaten. 
‘Godfried, ik zie dat je weg wil gaan, maar we zijn nog niet klaar.’ 
Godfried schrok opnieuw van de stelligheid van de normaal zo vriendelijke stem van Michael 
Mans. 
‘Godfried, wij hebben met z’n drieën nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen dat deze 
foute beslissing niet zonder gevolgen mag blijven.’ 
Michael Mans zweeg even om zijn woorden kracht bij te zetten. Godfried Otto Devrede 
voelde de kracht uit zijn lichaam wegstromen. 
‘Ook hier kunnen we lang over praten, maar dat heeft geen zin. Jouw tijd bij GLAD Inc. zit 
erop. Vanaf het prilste begin heb jij de scepter gezwaaid en dat ging miljarden jaren goed. 
Totdat de mens op aarde verscheen om precies te zijn. Wij moeten constateren dat de mens  
jou de baas is geworden. Ik kan niet verklaren hoe dat kan. Het enige dat ik kan verzinnen is 
dat het voor jou wellicht raadzaam was geweest om wat vaker naar de aarde af te dalen en je 
onder de mensen te begeven. Maar ja, dat is achteraf praten.’ 
Godfried Otto Devrede trok bleek weg.  
‘Wat, wat bedoel je?’ 
Nu keek Michael hem wel aan. Zelfverzekerd. Brutaal. Ook de anderen meden zijn blik nu 
niet. Hun houding was strijdlustig. Godfried raakte in paniek. 
‘Ik, ik, Godfried Otto Devrede ben de schepper van hemel en aarde. De aarde kan niet zonder 
mij.’ 
‘De aarde kan heel goed zonder jou. Twee keer heb jij je met de aarde bemoeid en twee keer 
is het volledig uit de hand gelopen. Eerst heb je je eigen zoon opgeofferd en nu sta je op het 
punt de hele mensheid op te offeren. Dat kunnen wij niet laten gebeuren.’ 
Godfried Otto Devrede stond op om iets te zeggen, maar zakte toen verslagen terug in zijn 
stoel. Hij wist dat het voorbij was. Het voorgevoel dat hij vanochtend had toen hij wakker 
werd, was uitgekomen. 
‘Godfried, dit is voor ons ook een vreemde situatie. Wij vinden het pijnlijk, maar tegelijkertijd 
noodzakelijk. Wij hebben ons gebogen over de vraag wat er nu met jou moet gebeuren. Jouw 
rol bij GLAD Inc. is uitgespeeld. Een langer verblijf binnen ons bedrijf is daarom uitgesloten, 
dat zou alleen maar tot verwarring leiden. De onvermijdelijke conclusie is dus dat je naar de 
aarde wordt gezonden. Je wordt sterfelijk, zoals elk organisme op aarde. Jouw geluk is dat wij 
hier beschikken over leven en dood. Wij hebben daarom de mogelijkheid om jou te laten 
kiezen in welke hoedanigheid je op aarde terecht wil komen. De keus is aan jou.’ 
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Godfried Otto Devrede leek zichzelf weer enigszins te hebben hervonden. 
‘Waarde collega’s, ik ben van mening dat jullie te snel van stapel lopen. Oké, ik erken dat ik 
fouten heb gemaakt. Dacht je dat ik het fijn vond om mijn eigen zoon te zien hangen aan het 
kruis? Ik heb het gedaan in het belang van ons bedrijf. Waarom nemen we niet een tijdje rust? 
Waarom besluiten we niet even afstand te nemen en elkaar over een paar eeuwen weer te 
treffen. De wereld ziet er dan vast heel anders uit.’ 
‘Godfried, die tijd hebben we niet. Wij willen de kroon op het werk van GLAD Inc. niet kapot 
laten gaan. De mens is ons te dierbaar. Godfried, nog een keer, de keus is aan jou. Ik ga er 
vanuit dat je als mens naar de aarde gaat, elk ander organisme lijkt me een nog grotere stap 
terug.’ 
Godfried knikte zwak. 
‘Eens kijken, welke mogelijkheden hebben we zoal in de aanbieding. Jong, oud? Zwart, geel, 
rood, bruin, wit? Vrouw, man? Rijk, arm? Dom, slim? Op de Noordpool, onder de evenaar? 
Single, getrouwd? Kinderen, geen kinderen? Allemaal keuzes Godfried.’ 
Godfried zuchtte diep. 
‘Jullie geven me niet nog een kans?’ 
Drie mannen schudden eensgezind hun hoofd. 
‘Oké, een oude, rijke man, met jonge vrouw op een tropisch eiland.’ 
Michael Mans keek Godfried ontsteld aan. 
‘Dat meen je niet!’ 
Ook de andere twee keken ontsteld naar hun gewezen baas. 
‘Waarom, waarom? Ten eerste zijn rijke mensen zijn over het algemeen helemaal niet zo 
gelukkig. En waar is jouw vertrouwen in de toekomst van de mensheid. Als ik de keus had, 
zou ik als foetus terug willen keren. De mensheid betreedt een nieuw tijdperk. Een tijdperk 
dat gekenmerkt zal worden door geestelijke rijkdom, collectiviteit en transparantie. Dat zou ik 
graag mee willen maken.’ 
Godfried sloot zijn ogen en schudde zijn hoofd. 
‘Wanneer ga ik?’ 
‘Je krijgt nog een week om afscheid te nemen.’ 
‘Oké, dan wil ik nog één ding regelen. Eén fout wil ik ongedaan maken.’ 
‘Daniël Mendel?’ 
‘Ja, één zoon aan het kruis was genoeg.’ 
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6 maart 2018, Away from the past, this chance is the last 
 
Daniël Mendel was op weg naar Hambantota. Voor het eerst sinds zijn aankomst op het eiland 
ging hij terug naar het vasteland. Zijn doel was New Delhi, waar hij contact zou leggen met 
iemand die een zeer geavanceerde decoder van satellietsignalen te koop had aangeboden. 
Volgens de aanbieder was het apparaat afkomstig van een hightechbedrijf uit Denver dat het 
had ontwikkeld in opdracht van het Pentagon. Omdat het apparaat niet geheel voldeed aan de 
wensen van het Pentagon, had het bedrijf de opdracht gekregen om alles wat met het apparaat 
te maken had te vernietigen. Het nu aangeboden prototype was de dans ontsprongen en wie er 
vijf miljoen dollar voor over had, kon de nieuwe eigenaar worden. Samuel kende het bedrijf 
uit Denver en twijfelde er niet aan dat het een topproduct was. Hij wist ook dat er in de wereld 
niet veel mensen waren die bereid waren er zoveel voor te betalen. In de onderhandeling was 
het hem daarom gelukt om de verkoper zover te krijgen dat hij het apparaat op eigen risico 
naar New Delhi zou brengen. De transactie zou plaatsvinden in de hoofdvestiging van de 
Züricher bank in India. Daniël had een Zwitsers paspoort op naam van Wilhelm Keller en was 
namens het Duitse bedrijf Waxweiler Infotech GmbH gemachtigd om de betaling te 
verrichten. 
 
Daniël vond het spannend om het eiland te verlaten. Niet alleen omdat Samuel hem had 
gewezen op de risico’s en hem had aangeraden om alle mogelijk veiligheidsmaatregelen te 
treffen. Nog meer hield hem de vraag bezig hoe het zou zijn om terug te keren in de wereld? 
Zou hij bestand zijn tegen de verlokkingen van de westerse consumptiemaatschappij, ook al 
ontbrak het hem op het eiland feitelijk aan niets? 
Toeval of niet, hij zat op dezelfde boot waarmee hij, meer dan een jaar geleden, op goed geluk 
de overtocht naar het eiland had gewaagd. Ook de zwijgzame schipper was dezelfde. Het was 
windstil en de zee was zo glad als een spiegel. Daniël keek uit over het water en luisterde naar 
het sonore geronk van de dieselmotor. Plotseling zag Daniël dat de schipper hem met 
gebarentaal iets duidelijk wilde maken. Hij wees naar het dek van de boot en bewoog 
vervolgens zijn armen op en neer. Daniël begreep dat de schipper vond dat de boot vreemde 
bewegingen maakte. Nu voelde Daniël ook dat de boot licht op en neer ging. Tot zijn 
verbazing zag hij in de ogen van de schipper iets van schrik, angst of misschien zelfs wel 
paniek. Daniël keek om zich heen of hij iets vreemds zag in de lucht of op zee. Achter hem 
lag het eiland waar hij over een week of twee weer terug zou keren. De schipper kwam naast 
hem staan en keek ook naar het eiland. Zonder de schipper te zien voelde Daniël dat de man 
van het ene op het andere moment verstarde. Toen zag Daniël het ook. Hij wreef in zijn ogen 
en wist toen dat het geen gezichtsbedrog was. Het eiland verdween heel langzaam achter de 
horizon, veel sneller dan mogelijk was als gevolg van de snelheid waarmee de boot zich van 
het eiland verwijderde. Dat betekende dat het eiland wegzakte en verdween in de zee. Nu ging 
het heel snel. Tot ontzetting van Daniël was na vijf minuten nog slechts de bovenste helft van 
eiland zichtbaar. Vijf minuten later was er van het eiland niets meer te zien.  
 
Zwijgend bleven Daniël en de schipper kijken naar de horizon. Het lukte Daniël niet om te 
bevatten wat hij had gezien, met als gevolg dat hij er langzaam van overtuigd raakte dat hij 
had gedroomd. Toen de schipper weer in beweging kwam en naar de stuurhut ging, had 
Daniël beredeneerd dat het snelle verdwijnen van het eiland waarschijnlijk het gevolg was 
geweest van een soort tijdverdichting in zijn hoofd. Wat hij had ervaren als vijf minuten, had 
in werkelijkheid meerdere uren geduurd. Hij schreef het tijdelijk verlies aan bewustzijn toe 
aan de overmatige hoeveelheid lokale wijn, die hij gisteren met Samuel had genuttigd om het 
zoveelste succes van hun operatie te vieren. In Nederland had de Partij van Het Einde Der 
Dagen met overmacht de vervroegde verkiezingen gewonnen. 
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De illusie dat er niets was gebeurd, duurde net zolang als het restant van de boottocht. Van 
grote afstand konden ze zien dat zich aan de kust een ramp had voltrokken. Alle huizen, 
bomen, aanlegsteigers en restaurant in nabijheid van de kustlijn waren verdwenen. Restanten 
van de talloze kleine vissersbootjes lagen verspreid tussen het puin van de gebouwen. Mensen 
liepen verward, huilend, schreeuwend en in paniek rond. De ravage deed Daniël denken aan 
de beelden die hij ooit op de televisie had gezien na een tsunami die grote delen van zuid-oost 
Azië had getroffen. De schipper keek Daniël vragend aan. Die keek vragend terug.  
‘Do what you want.’ 
Daniël wist dat de familie van de schipper in het plaatsje woonde. Hij hoopte dat zijn huis 
buiten het bereik van de vloedgolf stond. De schipper voer langs de kust en peilde met een 
stok hoe diep het water was. Voor een relatief schoon gedeelte van het strand gooide hij het 
anker uit en gebaarde naar Daniël dat ze de resterende vijftig meter naar de kust te voet af 
zouden overbruggen. Op het strand nam Daniël afscheid van de schipper. Voor vertrek had hij 
hem al het gebruikelijke bedrag van vijfhonderd dollar betaald. Nu drukte hij de schipper nog 
vijf briefjes van honderd dollar in de hand.   
‘For your family.’  
Daniël wist dat hij hier nooit meer zou komen. Het eiland was echt verdwenen, verzwolgen 
door de zee.  
 
Het kostte hem geen moeite om weg te komen uit het rampgebied. Hij bleek precies in het 
meest getroffen deel aan land te zijn gegaan. Van overal over de wereld stroomde de pers toe 
voor hun live-reportages. In tegenstelling tot de tsunami van 2004, die naar alle 
windrichtingen schade had veroorzaakt, beperkten de gevolgen van deze tsunami zich slechts 
tot delen van Sri Lanka. Tsunami-deskundigen bogen zich meteen over de vraag hoe dit te 
verklaren was en kwamen er niet uit. 
 
Daniël vloog naar New Delhi en nam een kamer in een vijfsterrenhotel. Hij verliet zijn kamer 
alleen om te ontbijten, een selectie van internationale kranten te kopen en te dineren. Het 
grootste deel van de dag zat hij voor de televisie en zapte langs alle tweehonderd kanalen om 
de berichtgeving over de tsunami te volgen. Tot zijn teleurstelling besteedde geen enkel 
station aandacht aan de verdwijning van Tubello. Dat bracht hem aan het twijfelen. Had hij 
het dan toch gedroomd? Vanaf zijn kamer had hij toegang tot het internet en met zijn laptop 
probeerde hij, hoewel Samuel hem dat altijd verboden had, contact te krijgen met de computer 
op het eiland. Het mislukte. Wel lukte het hem om een verbinding te krijgen met de computer 
in Anuradhapura, de computer waarmee Samuel de laatste maand verbinding had gemaakt 
maakte met de rest van de wereld. Ook dat klopte niet, omdat Samuel uit 
veiligheidsoverwegingen elke dag een andere toegangscode  tot de computer op het vasteland 
gebruikte. Daarmee stond het voor Daniël vast dat er op zijn minst iets vreemds aan de hand 
was. 
 
Na een week tevergeefs te hebben gewacht op berichtgeving, besloot Daniël om zelf vast te 
stellen of het eiland Tubello nog bestond of niet. Het meest eenvoudige waren de online 
satellietbeelden van Google Earth. Daniël wist de coördinaten van Tubello niet precies, alleen 
dat het ongeveer op de negenentachtigste breedtegraad lag. Hij zoomde zover in dat hij zeker 
wist dat het programma een eiland met een doorsnede van vijf kilometer zou herkennen. Op 
zijn gemak scande hij van noord naar zuid en vice versa het stuk oceaan tussen de tachtigste 
en honderdste breedtegraad. Van Tubello ontbrak echter elk spoor. Dat lag niet aan de hoogte 
waarop hij over het water vloog. Andere eilanden waren er genoeg, ook die aanzienlijk 
kleiner waren dan Tubello. Kon Daniël daarop concluderen dat Tubello niet meer bestond? 



171 
 

Hij wist dat Google Earth niet zomaar alle gebieden van de wereld in detail kon tonen. Zou 
Tubello door een of andere overheid als geheim gebied worden beschouwd?  
Hij meende zich te herinneren dat Samuel hem had verteld dat er een universiteit was waar ze 
luchtfoto’s om gebruikten de bewegingen van de continentale platen te onderzoeken. Volgens 
Samuel hadden de onderzoekers een systeem ontwikkeld om automatisch elke dag het internet 
te scannen op actuele luchtfoto’s en satellietbeelden en die foto’s en beelden met oude foto’s 
te vergelijken. Een half uur later wist hij dat hij bij de afdeling aardwetenschappen van de 
universiteit van Karlsruhe moest zijn. Zoals Daniël had verwacht bleek hij niet geautoriseerd 
te zijn om het fotoarchief te gebruiken. Hij bekeek de lange lijst van wetenschappelijke 
publicaties en ontdekte dat er recent een artikel was geschreven door drie onderzoekers uit 
Duitsland en twee uit India. Het ging over de weg die India had afgelegd tussen Antarctica en 
Eurazië. Daniël nam zich voor het artikel later eens goed te lezen. Hij belde naar Karlsruhe en 
deed zich voor als één van de Indiase onderzoekers. In gebrekkig Engels legde hij uit dat hij 
geen toegang kon krijgen tot de gegevens die hij met zijn Duitse collega’s had verzameld. Hij 
werd meteen doorverbonden met een medewerker van de helpdesk die hem zonder vragen een 
nieuw password gaf. 
Het fotoarchief was een labyrint van coördinaten, tijden, schaalniveaus en projecties. Daniël 
durfde zijn geluk niet nog een keer op de proef te stellen door de universiteit om hulp te 
vragen. Na twee dagen zoeken had hij een eerste satellietopname van Tubello gevonden. Het 
leek erop dat de opname in 2006 was gemaakt. Hoewel het beeld erg onscherp was, waren de 
contouren van Tubello onmiskenbaar. Daniël vond twee vergelijkbare beelden uit 2007. 
Daarmee leek het bewijs geleverd te zijn. Er waren ooit beelden gemaakt van Tubello. Het 
ontbreken van het eiland op de actuele satellietbeelden betekende daarom dat het eiland 
inderdaad verdwenen was. 
Voor het eerst sinds het moment dat Daniël vanaf de vissersboot het eiland in vijf minuten 
achter de horizon had zien verdwijnen, drong de werkelijkheid zonder voorbehoud tot hem 
door. Het eiland was er niet meer. Zijn eenvoudige grotwoning, de comfortabele 
computerruimte, waar Samuel en hij het grootste deel van de tijd doorbrachten, het kronkelige 
pad waarover hij vrijwel elke dag een keer naar de hoogste top van het eiland liep. Alles was 
verdwenen. En de mensen, bedacht hij met een schok. Waar was Samuel? En Kizo? Waar 
waren Nasja en Lata? Waar waren alle anderen met wie Daniël al die tijd niet had gesproken 
en wiens naam hij niet kende? Weer probeerde Daniël het wegzakken van de laatste resten 
eiland voor de geest te halen. 
 
Daniël keek naar buiten en zag dat het donker was geworden. New Delhi strekte zich uit als 
een oneindige, woelige zee van licht. Hoe lang had hij achter het beeldscherm van zijn laptop 
gezeten? Hoelang verbleef hij nu al op deze hotelkamer op de veertiende verdieping? Het was 
nu tijd om te stoppen met nadenken. Tubello bestond niet meer. Samuel was verdwenen. Het 
was alsof Daniël ontwaakte uit een droom. Hij stond op, liep naar de badkamer en ging voor 
de spiegel staan. Wie was dat? Een magere man met een baard en donkere ingevallen ogen. 
Daniël schrok ervan. Op Tubello had hij geen spiegel gehad en de afgelopen week was hij 
zich niet bewust geweest van de spiegel boven de wastafel. 
Wat kwam hij hier eigenlijk doen? Een duur apparaat kopen voor vijf miljoen dollar. Hij 
pakte een stapel papier uit zijn tas en stelde vast dat hij twee dagen geleden om negen uur een 
afspraak had in de lobby van de Züricher bank. De verkoper van het apparaat zou een 
beduimeld exemplaar lezen van het boek Midnight’s Children van Salmon Rushdie. Daniël 
zou een Duitse krant, waarschijnlijk de Frankfurter Algemeine, lezen.  
Kon Daniël die vijf miljoen ook elders op kunnen nemen? Vast wel, als het geld op een 
rekening van de Züricher bank stond. Glashelder zag hij wat hem te doen stond. Hij moest dit 
deel van de wereld zo snel mogelijk verlaten. Hij had ongeveer twintigduizend dollar als 
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handgeld en dat moest voldoende zijn om het eerste het beste vliegtuig naar Europa te nemen. 
Binnen vijf minuten was hij gereed voor vertrek. Beneden betaalde hij de hotelrekening van 
iets meer dan tweeduizend dollar en met een taxi liet hij zich rechtstreeks naar het vliegveld 
brengen. Hij had geluk. Een uur later was hij businessclass op weg naar Frankfurt. 
 
Daarna ging het snel. Het kostte hem geen moeite om de vijf miljoen dollar van de Züricher 
bank over te boeken naar een andere Zwitserse bank. Hij kocht een tweedehands Mercedes 
stationwagon en reed ermee naar Nederland. Tijdens de autorit bedacht hij waar het liefst zou 
gaan wonen. Zijn wens was om zo snel terug te keren in een normale sociale context. Hij had 
geld genoeg om een of andere verbouwde boerderij op het platteland te kopen, maar hij had 
geen behoefte aan eenzaamheid en sociale controle. Een middelgrote stad zou hem 
waarschijnlijk de beste mogelijkheden bieden voor een terugkeer in de maatschappij, want dat 
was waar hij sinds het verlaten van zijn hotel in New Delhi heel sterk naar verlangde. 
 
Daniël kwam Nederland binnen over de A12. Op de borden in Duitsland stond Arnhem 
aangegeven. Zou dat wat zijn? Nog voordat hij Arnhem had bereikt zag hij een bord richting 
Zutphen. Dat moest een mooie stad zijn. Hij vergat Arnhem en ging bij Velperbroek naar 
rechts. Ook Zutphen liet hij zonder reden links liggen en volgde de borden richting Deventer. 
Bij de kruising met de A1 moest hij kiezen, rechtdoor Deventer in of de snelweg op, richting 
een volgende stad. Het werd donker, hij had honger en behoefte aan slaap. Aan de andere kant 
van de snelweg zag hij een bord dat richting een motel wees. Dat was het eindpunt van die 
dag. 
 
De volgende dag had hij geen zin om weer de auto in te stappen. Bij de receptie van het motel 
bleken ze fietsen te verhuren en op vrijdagochtend om tien uur fietste Daniël op zijn gemak 
richting het centrum van Deventer. De middeleeuwse stad beviel hem. Hij dwaalde een uur of 
twee door smalle straten en stegen. Na een uitgebreide lunch in café De Brave Broeder 
besloot hij een aantal makelaars te bezoeken.  
Aan het eind van de middag ging hij met een makelaar kijken bij een oud huis aan de 
Papenstraat in het historische centrum. Het stond leeg en als hij wilde kon hij er meteen 
intrekken. De vorige bewoners hadden kosten nog moeite gespaard om het huis op te knappen 
en op het eerste gezicht zag Daniël niets dat hem ervan zou kunnen weerhouden er meteen in 
te trekken, behalve misschien de grootte van het pand. Hij vroeg een weekend bedenktijd 
voordat hij een bod uit zou brengen. 
 
De volgende dag wist hij dat hij het zou kopen. Deventer leek hem een goede stad om een 
nieuw leven op te bouwen. Vrijdagavond had hij rondgelopen door de wijk waar het huis 
stond en door de gordijnen gegluurd naar bewoners en inrichting van de andere huizen. De 
eerste indruk was positief. Maandagochtend meldde hij zich daarom bij de makelaar met een 
bod dat tienduizend euro onder de vraagprijs lag. Zonder de verkopers te consulteren zei de 
makelaar dat hij hem waarschijnlijk kon feliciteren met de koop. Ze spraken af dat de 
overdracht donderdag zou plaatsvinden, ervan uitgaande dat Daniël de financiering rond zou 
kunnen krijgen. Dat was geen probleem, zei Daniël. Hij had geen hypotheek nodig, het geld 
stond al op zijn rekening. De makelaar probeerde hem uit te leggen dat een hypotheek om 
fiscale redenen altijd slim is, ook al heb je nog zoveel geld.  
‘Dan moet je wel werk en inkomsten hebben,’ antwoordde Daniël. 
 
Met de koop van het huis kwam ook het moment naderbij dat hij zich zou moeten melden bij 
de verschillende instanties: gemeente, verzekering, en waarschijnlijk nog meer. Hij had twee 
verklaringen nodig. Ten eerste waar hij al die tijd was geweest. Dat was makkelijk. Nadat zijn 
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vriendin hem had verlaten en hij was ontslagen door zijn werkgever, was hij in psychische 
problemen geraakt. Hij was naar Thailand afgereisd en had een jaar geleefd als bedelmonnik. 
Ten tweede hoe hij aan zoveel geld kwam. Dat was ook makkelijk. Na een jaar bedelen was 
hij geestelijk genezen, maar begon hij genoeg te krijgen van droge rijst. Hij was uit de 
bedelorde gestapt en had zich in India gestort op de handel in onroerend goed. Een nieuwe 
monnik, een Duitse industrieel die bewust afstand wilde doen van de westerse luxe, had hem 
financieel een eindje op weg geholpen. De rest had hij zelf gedaan. Door agressief speculeren 
en de nodige steekpenningen had hij in twee jaar tijd hij vijf miljoen dollar verdiend, exclusief 
terugbetaling van het startkapitaal aan de Duitse industrieel die na een anderhalf jaar weer 
terugverlangde naar zijn kapitale villa in de omgeving van München. Als ze het niet 
geloofden, had hij altijd nog het echte verhaal van Tubello achter de hand. Bij voorkeur hield 
hij dat de rest van zijn leven echter voor zichzelf. 
 
Twee weken later woonde hij in zijn nieuwe huis. Hij had een aantal essentiële meubels en 
huishoudelijke artikelen gekocht en kennis gemaakt met de buren. Zoals hij had ingeschat 
waren het geschikte mensen met wie hij makkelijk een avond kon praten. Toen kwam het 
moeilijkste, het contact herstellen met ouders, familie en vrienden. Vanuit Tubello had hij wel 
zo nu en dan een mailtje gestuurd om te laten weten dat hij nog in leven was, maar meer dan 
dat niet. Echt contact was er echter niet geweest. Hij had geen enkel vragend mailtje 
beantwoord. 
 
Drie weken later was ook die klus geklaard. Mensen waren vooral blij dat hij weer terug was. 
Natuurlijk vonden ze allemaal dat Daniël ze wel in de steek had gelaten, maar uiteindelijk was 
het zijn eigen beslissing geweest om weg te gaan. Zijn ouders hadden de weinige spullen 
bewaard die hij bij hen had achtergelaten. Hij was vooral blij met zijn cd’s. Van zijn vrienden 
was het merendeel getrouwd en had kinderen gekregen. Door de drukte van hun carrière en de 
zorg voor de jonge kinderen, waren de meesten zich er helemaal niet van bewust dat Daniël 
een paar jaar was weggeweest. 
‘Bedelmonnik?’ vroegen ze verbaasd. 
‘En? Was dat wat? Ben je er wijzer van geworden?’ 
‘Nee, maar het was wel goed voor de lijn,’ antwoordde Daniël. 
 
Hoe vaker hij vertelde over zijn leven als bedelmonnik, hoe enthousiaster hij werd. Bij  
boekhandel Praamstra kocht hij een aantal standaardwerken over het Boedhisme en meditatie. 
Het sprak hem zo aan dat hij zich aanmeldde bij een Boedhistisch studiecentrum op de 
Veluwe. Met overgave bestudeerde hij de teksten en elke dag mediteerde hij een uur. Na twee 
maanden startte hij een adviespraktijk die gericht was op meditatie en veranderingsprocessen. 
In zijn huis richtte hij verschillende kamers in als les-, meditatie- en gespreksruimte. Zijn 
klantenkring groeide snel. Niet alleen mensen die persoonlijk wilden veranderen, ook 
organisaties meldden zich bij hem. Meer dan eens lieten vrouwen hem weten, iets voor hem te 
voelen. Hoe zeer hij ook de behoefte voelde zich aan iemand te binden, hij hield het steeds af. 
Hij wist dat hij moest wachten, wachten tot hij de vrouw tegenkwam met wie hij de heilige 
kosmische verbinding voelde. 
 
 
21 juni 2018, In this endless day, at this hour long-appointed 
 
Een jonge Boliviaanse botanisch onderzoeker Ernesto Morales was bezig met een 
promotieonderzoek naar de genetische eigenschappen van een plant die alleen voorkwam in 
een klein stuk oerwoud op de grens van Bolivia en Brazilië, de Nadirus Rossalus. Daartoe 
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probeerde hij die plant te kruisen met andere planten. Hij gebruikte daarvoor niet alleen 
planten die op dezelfde plek voorkwamen, maar ook planten uit andere delen van de wereld, 
planten die onder geheel andere omstandigheden groeiden. Tot zijn verrassing ontstond uit de 
kruising van de Nadirus Rossalus met een voor hem onbekende plant uit Sri Lanka een grote 
plant met schitterende rode bloemen. Hij was zo onder de indruk van de plant, dat hij de plant 
verborg voor zijn collega’s, met name voor zijn baas. Als die de plant zou zien, was de rol van 
de jonge onderzoeker waarschijnlijk uitgespeeld. Zij baas zou hem inwisselen voor meer 
ervaren onderzoekers en meteen foto’s van hemzelf met die plant naar bevriende 
onderzoekslabaratoria in de Verenigde Staten sturen. Erneste Morales nam de plant daarom 
mee naar huis om er in zijn vrije tijd meer over te weten te komen. Ook kweekte hij meer 
exemplaren in de kleine kas achter zijn huis. 
 
Na drie maanden onderzoek wist hij zeker dat deze plant nergens anders ter wereld 
voorkwam, dat wilde zeggen dat hij in geen enkele catalogus beschreven was. Ook was er in 
de grote databanken geen genetische code te vinden die overeenkwam met die van zijn plant. 
De jonge Ernesto Morales concludeerde daarom dat hij  een nieuwe plant had gecreëerd. 
 
Zijn verloofde Conchita vond de planten prachtig en wilde er graag één in hun slaapkamer. Ze 
zei dat ze de grote rode bloemen erg opwindend vond. Om geen argwaan te wekken deed 
Ernesto wat Conchita hem had gevraagd en zette een mooie grote plant op het kastje aan het 
voeteneind van hun bed. 
 
Na verloop van tijd merkte zijn Conchita op dat het een bijzondere plant is. Soms waren de 
bloemen verschrompeld, hingen de bladeren slap en leek de plant op sterven na dood te zijn. 
De dag daarop was er niets aan de hand en bloeide de plant weer uitbundig als nooit tevoren. 
Ernesto was zich daar niet van bewust en besloot er meer op te letten. Vanaf dat moment zag 
hij dat ook de andere planten in de kleine kas dat gedrag vertoonden. Hij mat het vochtgehalte 
en zuurgraad van de grond, de vochtigheid en temperatuur van de lucht, de luchtdruk, maar 
niets vertoonde enig verband met de staat van de plant. 
 
Het gedrag van zijn plant werd een obsessie en soms zat hij urenlang in zijn kas naar zijn 
planten te staren en na te denken welke factoren van invloed konden zijn op het welbevinden 
van zijn plant. Op een warme zomeravond had Ernesto weer uren doorgebracht in zijn kas. 
Het zweet liep in straaltjes over zijn voorhoofd. De planten zagen er slecht uit en Ernesto 
maakte zich zorgen. Misschien had het toch wel te maken met de temperatuur van de lucht, of 
de luchtdruk. Om elf uur kwam Conchita hem halen. Ook zij maakte zich zorgen, niet om de 
planten maar om hem. Ernesto liet zich meenemen en ging met zijn verloofde op de bank 
zitten. Zij aaide hem en begon hem te zoenen. Hij voelde dat haar warme tong contact zocht 
met de zijne. Hij ging op zijn rug liggen en trok Conchita bovenop zich. Met zijn handen 
aaide hij over haar billen en voelde zijn geslacht zwellen. Zonder elkaar los te laten stonden 
ze op, deden de lichten in de woonkamer uit en gingen naar boven. Al zoenend trokken ze 
elkaars kleren uit en gingen naakt op bed liggen. ‘Ik wil met je trouwen,’ fluisterde Conchita 
en trok Ernesto naar zich toe. Als vanzelf schoof zijn geslacht in de warme schoot van zijn 
aanstaande vrouw. Even later kwam hij klaar. Conchita nam zijn natte geslacht in haar mond 
en aaide zachtjes over zijn ballen. Langzaam voelde Ernesto nieuw leven ontstaan en al gauw 
was zijn geslacht stijf genoeg om opnieuw bij zijn verloofde binnen te dringen. In gestaag 
tempo voerde hij haar naar een hoogtepunt. Op het moment dat zij kreunend klaarkwam en 
bijna het bewustzijn verloor, kwam hij voor de tweede keer klaar. Deze keer veel langer en 
intenser dan de eerste keer. Hij sloot zijn ogen en zakte slap en uitgeput neer op het bezwete 
lichaam van zijn verloofde.  
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Toen hij zijn ogen opende lag hij op zijn rug naast Conchita. Zij keek hem lachend aan.  
‘Je werd te zwaar en ik heb je daarom maar van me af geschoven.’  
Ernesto moest ook lachen.  
‘Ben ik in slaap gevallen?’  
Conchita knikte. Toen zag Ernesto de plant op het kastje aan het uiteinde van hun bed. De 
plant zag er prachtig uit. Alle bloemen stonden wijd open en Ernesto wist zeker dat de plant 
nog nooit zoveel bloemen had gehad. Snel trok hij zijn onderbroek aan een rende de trap af, 
Conchita in verwarring achterlatend.  
 
De planten in de kas zagen er nog net zo beroerd uit als toen hij ze had achtergelaten. Hij 
rende weer naar de slaapkamer.  
‘Hoe zag deze plant eruit toen we op bed gingen liggen?’  
Conchita moest lachen.  
‘Geen idee, ik had andere dingen aan mijn hoofd.’  
Ernesto had dat ook, maar meende zich toch te herinneren dat hij in een flits had gezien dat 
deze plant er ook slecht uitzag.  
 
Een week later nam Ernesto Morales ontslag bij de universiteit van Santa Cruz en richtte een 
BV op met de naam ORURO, naar de plaats waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. Vrij van 
administratieve en onderwijsverplichtingen had hij opeens alle tijd om zich te wijden aan het 
onderzoeken van zijn nieuwe plant. Met de stoffen die hij extraheerde uit zijn plant 
ontwikkelde hij in no-time een geheel nieuw concept van meten. Een maand later kreeg hij 
bezoek van een man die zich voorstelde als Tuscan Palomino en die bijzonder geïnteresseerd 
was in zijn onderzoek. De vanzelfsprekende achterdocht van Ernesto Morales verdween toen 
bleek dat Palomino niet alleen over veel geld bleek te beschikken, maar zelf ook over veel 
kennis bleek te beschikken. Daarna hadden beide mannen niet veel tijd nodig om tot een 
samenwerkingsovereenkomst te komen. Palomino kocht een groot huis in Samaipata, een 
plaats op ongeveer 100 kilometer van Santa Cruz. 
 
De samenwerking tussen Ernesto Morales en Tuscan Palomino resulteerde een jaar later in de 
bouw van een innovatief meetinstrument waarmee tot dan toe onbekende krachten gemeten 
konden worden. Ernesto en Tuscan vertelden niemand dat dit nog maar het begin was van een 
ontwikkeling die een revolutie zou gaan veroorzaken. In het uiterste geheim werkten zijn aan 
de ontwikkeling van een instrument waarmee ze signalen van hersenen konden opvangen en 
vertalen naar beelden of woorden. Met dat instrument zou het op termijn mogelijk moeten zijn 
dat gedachten van mensen niet langer opgesloten zouden blijven in de hoofden van mensen, 
maar voor iedereen zichtbaar zouden worden. Hun doel was uiteindelijk het creëren van een 
wereld waarin transparantie en openheid centraal stonden. In die wereld zouden oorlogen tot 
het verleden behoren. 
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15 september 2018, What arc of heaven makes the planets clash and the stars collide? 
 
Daniël kwam om vijf uur thuis. Hij had een driedaagse cursus Intuïtief Leiderschap gegeven 
in een hotel op de Utrechtse Heuvelrug. Op de mat voor de voordeur lag een dikke stapel post. 
Tussen de gebruikelijke hoeveelheid reclamedrukwerk zag hij een witte envelop liggen. Hij 
pakte hem op en zag dat het een brief was. Naam en adres waren met onvaste hand 
geschreven, zo te zien met een vulpen. Wanneer kreeg een mens tegenwoordig nog een brief? 
Op de envelop zat een postzegel van de Dominicaanse Republiek. Snel maakte Daniël de 
envelop open. 
 
Beste Daniël, 
 
Hoe gaat het in Nederland? Ben je inmiddels weer gewend aan het normale leven?  
 
Er is geen reden om te schrikken van deze brief. Ik ben weliswaar de echte 
Godfried Otto Devrede, maar mijn macht en bevoegdheden heb ik een half jaar 
geleden in moeten leveren. Ik ben nu een sterveling als ieder ander mens.  
 
Graag zou ik je een keer willen ontmoeten. Zoals je weet was ik verantwoordelijk 
voor jouw komst naar Tubello en alles wat daaraan vooraf is gegaan. Wij hebben 
elkaar echter nooit gesproken en dat zit me niet lekker. Ik zou jou graag uit willen 
leggen wat mijn bedoelingen waren en mijn excuses aanbieden voor wat je is 
overkomen. Daarom nodig ik je uit voor een verblijf in mijn villa op een eiland 
voor de kust van de Dominicaanse Republiek.  
 
Ik weet dat dit een vreemd verzoek is. Ik neem het je daarom niet kwalijk als je 
niets van je laat horen. Mocht ik je interesse toch hebben gewekt, dan is het 
vanzelfsprekend dat ik alle onkosten vergoed. Dat geldt ook voor een eventuele 
partner of anderszins. 
 
Als je mij een email stuurt naar g.o.d@cabarete.net.do met je rekeningnummer 
dan maak ik het geld over voor een vliegticket en andere onkosten.  
 
Ik hoor graag van je. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Godfried Otto Devrede 
 
Daniël begon ongewild te lachen. Was dit een grap? Hij moest meteen denken aan Samuel. 
Was hij het eiland Tubello dan toch tijdig ontvlucht en probeerde hij nu op deze wijze contact 
te zoeken. Maar waarom? Dan had hij ook gewoon zijn eigen naam kunnen gebruiken. Toen 
schrok Daniël. Misschien was het wel Samuels bedoeling om verwarring te zaaien, misschien 
was hij wel boos dat Daniël niets meer van zich had laten horen. Koortsachtig dacht Daniël 
na. Wat had hij allemaal gedaan om te onderzoeken of Tubello nog bestond? Hij had toch al 
het mogelijke gedaan? En het geld. Dat stond nog steeds op zijn rekening, minus het bedrag 
voor aankoop van zijn huis. Dat zou hij zo terug kunnen betalen. De schrik verdween, maar 
enige onrust niet. Hij kroop meteen achter zijn computer om een email op te stellen.  
 
Geachte Godfried Otto Devrede, 



177 
 

 
Met enige verbazing heb ik uw brief gelezen. Het is inderdaad een vreemd verhaal, 
maar dat is voor mij geen reden om niet serieus in te gaan op uw verzoek. Graag 
maak ik daarom gebruik van uw aanbod. Ik zal alleen komen. 
 
De kosten schat ik in op ongeveer tienduizend euro, zijnde de reiskosten en de 
gederfde inkomsten van mijn adviespraktijk. Ik ga hierbij uit van een verblijf van 
twee weken. 
 
Mijn rekening nummer is 87.65.255.788.89.4565FGHNL.45. Zo gauw ik het geld heb 
ontvangen zal ik een vlucht boeken. U kunt mij dus vrij spoedig na het overmaken 
van het geld verwachten. 
 
Hoogachtend, Daniël Mendel 
 
Daniël las zijn mail nog een keer over. Vooral het opvoeren van gederfde inkomsten was een 
goede ingeving. Daarmee kon Godfried, of wie dan ook maar, zijn oprechte bedoelingen 
tonen. 
 
Drie dagen later kreeg Daniël een bericht dat het geld was overgemaakt. Dat bleek inderdaad 
te kloppen. In de mail stond verder een routebeschrijving. Hij moest naar het plaatsje 
Cabarete en zich daar melden bij een bureautje in de haven. 
 
Drie weken later werd Daniël afgezet op het privé-eilandje van Godfried Otto Devrede. Op 
het moment dat hij van boot stapte, zag hij dat een oude man over een lange stenen trap naar 
hem toekwam. De man zwaaide en lachte vriendelijk. Daniël zwaaide terug. De spanning die 
hij op de boot nog voelde, viel van hem af. Hij zag meteen dat hij van deze man niets te 
vrezen had. 
‘Welkom op het eiland Rocca Verde, mijn eigen Sint Helena.’ 
Daniël moest lachen. 
‘Ja, sinds ik gewoon mens ben, wil ik zoveel mogelijk te weten komen over mijn eigen 
achtergrond. Ik lees daarom alles wat los en vast zit. Sinds kort weet ik daarom ook wie 
Napoléon was. De mens heeft een interessante geschiedenis.’ 
Daniël knikte. Toen zag hij dat ze door iemand werden gadegeslagen die bovenaan de trap in 
de deuropening van de villa stond. Het leek een vrouw te zijn, met lang blond of rossig haar. 
‘Kom, dan stel ik je voor aan mijn vrouw, Sanne Polak. Ze komt, net als jij, uit Nederland.’ 
Daniël schrok en keek omhoog. Hoezo Sanne? Hij keek nog eens goed. Verdomd, het was 
inderdaad Sanne, of toch niet? In ieder geval had ze nu lang haar. Daniël liep achter Godfried 
aan, maar zijn woordenstroom ging helemaal langs hem heen. Hij durfde ook niet meer naar 
boven te kijken om vast te stellen of het inderdaad Sanne was die daar in de deuropening naar 
hem stond te kijken. Wat had dit te betekenen? Waarom was zij hier? Pas boven aan de lange 
trap sloeg Daniël zijn blik weer op en zag dat het Sanne was. Hij zag ook dat zij hem 
herkende. Ze reageerde echter niet, omhelsde hem niet enthousiast. 
‘Sanne, dit is Daniël, Daniël dit is Sanne.’ 
Sanne gaf Daniël een bescheiden hand. Daniël kon niet anders dan het spel meespelen. 
 
Ze gingen zitten op een terras in de schaduw van prachtige bomen. Daniël maakte kennis met 
de huishoudster Eva, die thee en koek serveerde. Godfried was het meest aan het woord en 
praatte honderduit over de wonderbaarlijke geschiedenis van de mens. Het meeste ging aan 
Daniël voorbij, maar als hij luisterde vond hij het een vermakelijke herhaling van de 
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geschiedenislessen van de middelbare school. Na een uur of twee voelde hij de vermoeidheid 
van de reis en jetlag toeslaan. Hij kon niet voorkomen dat hij een paar keer moest gapen. 
‘Godfried, volgens mij is Daniël moe van de reis. Misschien dat een duik in de zee helpt.’ 
‘Lijkt je dat een goed idee Daniël?’ 
Daniël knikte. 
‘Sanne zal je de weg naar het strand wijzen. Ik ga niet mee. In het begin heb ik geprobeerd om 
te leren zwemmen, maar daar ben ik te oud voor. Tijdens mijn eerste les scheelde het niets of 
ik was verdronken.’ 
Sanne stond op en gebaarde Daniël haar te volgen. Voor het eerst voelde Daniël zich vrij om 
eens goed naar zijn oud-medewerker te kijken. Ze was mooier dan in zijn herinneringen van 
de nacht die ze samen hadden doorgebracht.  
‘Ik heb geen zwemkleren bij me,’ zei Daniël bedeesd. 
‘Ha, ha, die heb je hier ook niet nodig Daniël. Joh, ik wist niet wat ik zag toen jij daar op de 
kade stond. En ik snap het nog steeds niet. Hoe kom jij hier in vredesnaam terecht?’ 
‘Dat kan ik van jou ook zeggen.’ 
Sanne keek Daniël voor het eerst in de ogen.  
‘Mijn verhaal is vast simpeler dan dat van jou. Maar laten we eerst naar ons strandje lopen, 
dat is aan de andere kant van het eiland.’ 
Daniël volgde Sanne over een smal pad door het bos. Het eiland was kleiner dan Daniël had 
verwacht. Het heuveltje achter de villa was meteen het hoogste punt van het eiland en vandaar 
leidde een steile trap naar de zee. Beneden scheidde een smalle strook rots en stenen het water 
van de begroeiing. Sanne ging naar rechts. 
‘Kijk uit waar je loopt, het zijn scherpe stenen. Achter die rots ligt ons strandje.’ 
Het was strand van wit zand, twintig meter lang en omgeven door rotsen en bomen. Daniël 
keek om zich heen en constateerde dat ze volledig aan het zicht vanuit de villa onttrokken 
waren. 
‘Meer privé bestaat niet. Aan de ene kant de Atlantische oceaan en aan de andere kant steen 
en groen. Ik kan hier uren liggen dromen, uitkijken over zee en nadenken over het leven.’ 
Ze pakte Daniëls hand vast en keek hem aan. 
‘Ik was zo geschrokken jou te zien dat ik niet durfde te laten blijken dat ik je kende.’ 
‘Geschrokken? Ik was vooral stomverbaasd.’ 
‘Ja, het is gewoon te vreemd. Om eerlijk te zijn maakt het me bang, ook nu nog. Wat doe jij 
hier?’, vroeg Sanne. 
‘Ik wou dat ik het wist. Ook voor mij zal de diepere betekenis van mijn aanwezigheid hier de 
komende dagen moeten blijken. Eén ding weet ik echter wel, ik ben niet bang en volgens mij 
hoef jij dat ook niet te zijn. Van mij heb je niets te duchten. En voor zover ik kan inschatten, 
is Godfried een onschuldige oude man. Maar jij kent hem waarschijnlijk beter dan ik.’ 
Sanne begon te lachen en trok Daniël tegen zich aan. Ze gaf hem drie zoenen. 
‘Beter laat dan nooit een normale begroeting.’ 
‘Ben je niet bang dat Godfried ons ziet.’ 
‘Je hebt me helemaal gerustgesteld. Bovendien kan Godfried ons hier nooit zien. Hij zal nooit 
de trap afdalen om ons op te zoeken. Het is echt een oude man. Wat zullen we doen, eerst 
zwemen?’ 
Voordat Daniël iets kon zeggen had Sanne haar kleren al uitgetrokken en was ze in het water 
gedoken. Daniël volgde haar voorbeeld. De temperatuur van het water was precies goed en 
langzaam zwom hij naar Sanne die met een paar crawlslagen snel van hem weg was 
gezwommen. Daniël voelde de spanning en vermoeidheid van de reis van zich afglijden. 
Sanne probeerde hem te verleiden tot een wedstrijdje naar een eenzame rots op een meter of 
honderd vanaf het eiland. Aangezien Daniël helemaal geen zwemmer was en geen borstcrawl 
beheerste, wist hij bij voorbaat dat hij het onderspit zou delven. Toch zette hij even aan, om 
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het na tien meter op te geven. Toen hij halverwege was, klom Sanne op het rotsblok. Ze 
zwaaide. 
‘Wie het eerst terug is,’ riep Daniël en draaide zich om. Hij zag nog net dat Sanne met een 
krachtige duik te water ging en de achtervolging inzette. Ondanks zijn inspanningen was de 
halve baan voorsprong niet voldoende om Sanne’s perfecte borstcrawl voor te blijven met zijn 
onvolmaakte schoolslag. Sanne haalde hem op vijf meter van het strand in. Ze draaide zich 
om en ging op haar rug in het ondiepe water liggen. Daniël ging naast haar liggen, buiten 
adem. 
‘Ik wist niet dat jij zo goed kon zwemmen.’ 
‘Ik ben vroeger jeugdkampioen van Noord-Holland geweest. Men zei dat ik de absolute top 
zou kunnen halen, als ik voor topsport zou kiezen. Toen ik ging studeren heb ik echter een 
andere keus gemaakt.’ 
‘Spijt?’ 
‘Nee, ik ken de mensen die er wel voor hebben gekozen. De een vindt het geweldig, elke dag 
trainen, de ander baalt van de steeds weer tegenvallende resultaten. Het is een enorme 
opoffering die in mijn ogen maar zelden evenredig veel oplevert.’ 
Daniël keek opzij. Langzaam spoelden de golven over het gebruinde lichaam van Sanne. Haar 
borsten bewogen zachtjes heen en weer en leken te drijven op het water. Daniël voelde zijn 
geslacht stijf worden en probeerde aan iets anders te denken. 
‘Nu dan, vertel eens. Waarom ben jij hier? Hoelang ben je al hier? Werk je nog bij Droog?’ 
vroeg hij. 
‘Ha, ha, wat een hoop vragen. Ik heb anderhalf jaar geleden ontslag genomen omdat ik een 
wereldreis wilde maken. Dat heb ik ook gedaan, met een vriendin. Dat was leuk, we zijn lang 
in Zuid-Amerika geweest, hebben gewerkt in verschillende ontwikkelingsprojecten in Bolivia 
en Peru. Daarna ook nog rondgetoerd door Midden-Amerika, vooral Nicaragua en Guatamala. 
Toen was er een jaar voorbij en moest mijn vriendin weer terug naar huis. Ik eigenlijk ook, 
maar daar had ik geen zin in. Daarom ben ik in mijn eentje naar de Dominicaanse Republiek 
gegaan, waar een vriend van mij werkte. Die bleek net op vakantie te zijn toen ik bij hem 
aanbelde. En een half jaar geleden stond ik opeens op de kade in de haven van Cabarete. 
Naast mij stond een oude man die wachtte op een boot die hem naar een klein eiland, Rocca 
Verde, zou brengen. Wij raakten in gesprek en hij vroeg mij van alles over het eiland, over de 
natuur, over de mensen. Toen het bootje arriveerde, vroeg hij of ik hem wilde begeleiden naar 
het eiland. Waarom niet, dacht ik. En zo is het gekomen.’ 
‘Wanneer besloot je dan te blijven? Of was dat meteen duidelijk?’ 
‘Niet meteen, maar uit alles bleek dat Godfried er wel van uitging. Alleen daarom al 
fascineerde hij mij en wilde ik hem leren kennen. Bovendien kwam het mij goed uit, een 
gratis verblijf op een schitterende plek.’ 
Daniël zocht naar de juiste vraag om nog meer te weten te komen over de relatie tussen 
Godfried en Sanne zonder indiscreet te worden. 
‘Je vraagt je natuurlijk af of ik een relatie heb met Godfried.’ 
‘Eh, ja, en sowieso wat jouw indruk is van Godfried.’ 
‘Wij hebben geen relatie, ik heb een eigen slaapkamer. Godfried heeft mij ook nooit enige 
aanleiding gegeven om te denken dat hij dat wilde. Wel is het duidelijk dat hij mijn 
aanwezigheid erg op prijs stelt. Wij raken niet uitgepraat, of beter gezegd, hij raakt nooit 
uitgevraagd. Echt over alles, geschiedenis, politiek, techniek, psychologie, relaties, 
opvoeding, cultuur, kunst.’ 
‘Heeft hij wel een soort basiskennis, of is alles nieuw wat je hem verteld?’ 
‘Dat is het rare, daar heb ik nog steeds geen idee van. Soms verrast hij me met gedetailleerde 
kennis van bijvoorbeeld bepaalde televisieprogramma’s, dure wijnen of computers. De andere 
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keer is hij echt totaal onwetend. Hij had dus echt nog nooit gehoord van Napoléon, Julius 
Ceasar, Columbus, Alexander de Grote, Plato of Socrates.’ 
‘Heb je hem wel eens wat gevraagd?’ 
‘Nee, niet direct. Hij vertelt uit zichzelf namelijk helemaal niets, ook als ik hem daar alle 
ruimte voor biedt. Daar maak ik uit op dat hij niets over zichzelf kwijt wil. Tot op heden heb 
ik daar geen moeite mee. Zolang ik mijn gang kan gaan, boeken lezen, zwemmen, zonnen, 
internetten, is het mij om het even waar Godfried vandaan komt.’ 
Daniël kreeg het koud en stond op om op het warme zand te gaan zitten. Sanne ging naast 
hem zitten en zwijgend keken ze uit over de zee. Hoewel ze de zon niet konden zien, zagen ze 
aan de kleur van het water dat de zon onderging.  
‘Het wordt nu snel donker,’ zei Sanne. ‘Over een halfuur gaan we eten.’ 
‘Kookt Eva altijd?’ 
‘Behalve op zondag, dan is ze vrij en kook ik. Kom dan lopen we terug. Laten we jouw 
verhaal maar tot later bewaren.’ 
 
Na het eten ging Sanne naar haar kamer en bleven Godfried en Daniël achter in de 
woonkamer.  
‘Wil je al naar bed Daniël?’ 
Daniël schudde zijn hoofd. De vermoeidheid van die middag was helemaal verdwenen. 
‘Mooi.’ 
Godfried liep naar de kast en kwam terug met twee glazen en een fles whisky. 
‘Op je gezondheid.’ 
‘Hetzelfde.’ 
‘Je hebt inmiddels kennisgemaakt met Sanne?’ 
Daniël knikte. 
‘Leuke vrouw?’ 
Daniël knikte weer. 
‘Ik vind haar ook aardig. Maar misschien zijn alle vrouwen wel aardig. Ik ken er niet zoveel. 
Eigenlijk alleen Sanne en Maria, de moeder van mijn zoon Jezus.’ 
Daniël schrok wakker. In de euforie van zijn hernieuwde kennismaking met Sanne en de 
ontspannen ontvangst door Godfried, was hij vergeten dat niet een vriendelijke oude man zijn 
gastheer was, maar Godfried Otto Devrede. De man die volgens zijn eigen mail alle macht en 
bevoegdheden was kwijtgeraakt en gewoon mens was geworden. 
‘Eh, je zoon Jezus, daar heb ik wel eens van gehoord.’ 
‘Erg pijnlijk dat het zo heeft moeten aflopen. Ik had echt het beste met hem en de mensen 
voor.’ 
‘Eh, ja, eh, dat kan ik mij voorstellen.’ 
Daniël nam een slok van zijn whisky en staarde in zijn glas. Wat verwachtte Godfried. Dat hij 
vragen ging stellen? 
‘Eigenlijk snap ik nog steeds niet wat er mis is gegaan. Welke fouten heb ik gemaakt?’ 
‘Is dat de reden dat je mij hebt uitgenodigd op je eiland?’ 
Daniël voelde ergernis opkomen. In de mails had Godfried gesuggereerd dat hij zich wilde 
verantwoorden voor wat hij had gedaan. Nu leken de rollen te worden omgekeerd. 
‘Niet alleen. Ik wilde je graag een keer ontmoeten en vertellen waarom ik gedaan heb wat ik 
heb gedaan.’ 
‘Laten we daar dan mee beginnen. Ik heb daar natuurlijk ook over nagedacht, maar ben zeer 
benieuwd om jouw kant van het verhaal te horen.’ 
‘Dat is goed.’ 
Rustig begon Godfried met zijn verhaal. Weloverwogen koos hij zijn woorden, over zijn zorg 
voor mensen, over Het Einde der Dagen, over het toeval dat hij Samuel Gosschalk had 
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uitgekozen voor zijn taak, over de onvermijdelijke betrokkenheid van Daniël als enige vriend 
van Samuel, over zijn trots en tevredenheid ten aanzien van het werk van Daniël en Samuel en 
uiteindelijk over zijn ontslag. Daniël was niet verbaasd. Hij kende een groot deel van het 
verhaal en dat wat nieuw voor hem was, klonk plausibel.  
Ze praatten door tot de zon opkwam. Godfried was verreweg het meest aan het woord. Daniël 
kon niet zoveel meer zeggen dan dat Godfried zichzelf niets kwalijk hoefde te nemen. Op de 
strategie die hij had gekozen was volgens hem niet veel aan te merken. De gedachte om 
mensen bewust te maken van hun eigen gedrag, was zondermeer goed. Het gekozen middel 
leek daar ook geschikt voor. Dat het uiteindelijk anders uitpakte, vond Daniël niet 
verwijtbaar. De mens is nu eenmaal een onvoorspelbaar wezen. Tot zijn opluchting leken zijn 
relativerende woorden Godfried goed te doen. 
Hoewel Daniël vooraf het gevoel had dat hij de absurde geschiedenis achter zich had gelaten, 
voelde hij dat de laatste stukjes van de puzzel door de uitleg van Godfried op hun plek vielen. 
Uitgeput, maar intens tevreden, ging Daniël naar bed. 
 
Vanaf de eerste middag was het duidelijk dat Daniël en Sanne zich sterk tot elkaar 
aangetrokken voelden. Toch stelden ze de fysieke bezegeling daarvan nog twee weken uit. 
Als goede vrienden gingen ze elke dag twee keer naar het strandje om te zwemmen. In de 
schaduw van de bomen lazen ze naast elkaar hun boeken of speelden ze een spelletje schaak. 
Beiden waren ze zich ervan bewust dat de spanning om elkaar aan te raken, langzaam maar 
gestaag opliep. Ze genoten ervan en zonder woorden lieten ze dat elkaar weten.  
 
Daniël vertelde Sanne niets over zijn gesprek met Godfried. Hij zei dat het geschikte moment 
daarvoor zich vanzelf aan zou dienen. Zij accepteerde dat zonder vragen. 
 
Het verblijf van Daniël kon maximaal drie weken duren. Daarna moest hij een aantal 
cursussen geven die voor zijn adviespraktijk van groot belang waren en die hij dus niet af 
wilde zeggen. In de laatste week van zijn verblijf op het eiland ging het snel tussen hem en 
Sanne. Nadat ze voor de eerste keer de liefde hadden bedreven in de schemering op het 
strand, gingen de deuren aan weerszijden open. De tijd die hen nog restte op het eiland lieten 
ze elkaar niet meer los. Ze deden geen moeite om hun snel ontluikende liefde de verbergen 
voor Godfried, die zich daar overigens niet aan leek te storen. Hij sloeg hun spel gade met 
dezelfde verwondering als al zijn andere ontdekkingen. Drie dagen voor vertrek van Daniël 
verklaarde Sanne dat ze mee zou gaan met Daniël om met hem een nieuw leven op te bouwen 
in Nederland.  
 
Ze ging meteen naar Godfried om hem deelgenoot te maken van haar besluit. Afwezig 
luisterde hij naar wat ze zei, maar haar woorden leken niet tot hem door te dringen. Hij knikte 
slechts en stelde meteen daarop enthousiast een vraag over de Franse revolutie. Zo ging dat 
een aantal keer. Het leek alsof hij niet kon of wilde bevatten dat Sanne hem ging verlaten.  
 
 
7 Oktober 2018 I want the future now, I want to hold it in my hands; 
 
Michael Mans betrad de directiekamer om kwart voor negen, een kwartier voor aanvang van 
de eerste bestuursvergadering na het ontslag van Godfried Otto Devrede. Hij verheugde zich 
op het weerzien met zijn collega’s Gabriël Post en Rafaël Dominicus en was benieuwd wat zij 
de afgelopen weken hadden gedaan. Hadden zij hun tijd net als hij doorgebracht onder de 
mensen? Of hadden zij het jaar gebruikt om in hun eigen omgeving te herstellen van de 
enerverende periode die was geëindigd met het jammerlijke afscheid van Godfried? 
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Waar zou hij gaan zitten? Op zijn vaste plek, of op die waar Godfried altijd zat? Hij koos voor 
zijn eigen plek. Hoewel er geen misverstand over bestond dat hij Godfried zou opvolgen, leek 
het Michael verstandig om dat in het begin niet te veel te benadrukken. Het was belangrijk dat 
hij met Gabriël en Rafaël een eenheid gingen vormen, een Heilige Drie-eenheid. 
Gelijkwaardigheid was daarvoor een voorwaarde. 
 
Stipt om negen uur kwamen Gabriël en Rafaël binnen. Beiden leken gespannen, wat op zich 
begrijpelijk was. Ook voor hen was er een geheel nieuwe situatie ontstaan. Wat er ook van 
Godfried gezegd kon worden, hij was wel een echte leider. Hij was degene die de lijnen 
uitzette, de vergaderingen leidde en de beslissingen nam. Nu lag dat opeens anders. 
Verwachtten zij dat Michael die rol één op één over zou nemen? Dan moest Michael heb 
duidelijk maken dat hij dat niet wilde. Ook Gabriël en Rafaël moesten hun 
verantwoordelijkheid nemen. Zwijgend namen ze hun vaste plaatsen in. Michael zocht naar 
een geschikte gespreksopening. Ook die druk lag altijd op de schouders van Godfried. 
 
Gelukkig kwam Sarah binnen met de koffie. Tot opluchting van Michael stonden er drie 
kopjes op de kar. Stel je voor dat ze toch de ijdele hoop koesterde dat Godfried terug was 
gekeerd. Alsof het nooit anders was geweest bediende ze Michael nu als eerste. Met een 
vriendelijke glimlach zette ze het grote glas decafé met extra veel opgeklopte melk voor hem 
neer. Gabriël kreeg zijn twee kannetjes, één met koffie en één met warme melk, en zijn eigen 
Wedgewoodkopje. Voor Rafaël had Sarah Franse koffie gemaakt. Met afschuw telde Michael 
de scheppen suiker die Rafaël door de hete koffie roerde, het waren er vijf. 
 
Michael schraapte zijn keel. 
‘Welkom op deze eerste directievergadering zonder Godfried Otto Devrede.’ 
Gabriël en Rafaël knikte alleen maar. Het was duidelijk dat ze geen behoefte hadden om daar 
bij stil te staan. Het maakte Michael enigszins onzeker. 
‘Ik heb geen agenda opgesteld. Maar wel nagedacht. Vinden jullie het goed als ik vertel wat 
ik heb bedacht?’ 
Weer knikten Gabriël en Rafaël zonder iets te zeggen. 
‘Kijk,’ begon Michael het betoog dat hij de afgelopen maand had voorbereid. ‘Het vertrek van 
Godfried zie ik als een dieptepunt in de geschiedenis van ons bedrijf. Spijt heb ik echter niet 
van onze beslissing. Nu, een jaar later zie ik het vooral als een kans om een nieuwe start te 
maken. Het afgelopen jaar ben ik voornamelijk onder de mensen geweest. Ik heb 
geconstateerd dat de mensen de weg nu echt kwijt zijn. In veel landen worden regeringen nu 
gevormd door partijen die zijn voortgekomen uit het Einde Der Dagen. Langzaam begint 
duidelijk te worden die beweging geen fundament heeft. Beleidsbeslissingen worden daarom  
lukraak genomen. Burgers herkennen zich daar niet in en trekken zich terug op hun eigen 
domein. Volgens mij biedt dat over een aantal jaar een perfecte voedingsbodem voor een 
nieuwe leidraad. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan richting en houvast. Ik stel daarom 
voor om de komende jaren te werken aan een Nieuwe Bijbel.’ 
Verwachtingsvol keek Michael naar zijn twee collega’s. 
‘Herkennen jullie mijn analyse?’ 
‘Ik ben ook onder de mensen geweest,’ antwoordde Gabriël bedachtzaam. ‘Jouw beschrijving 
komt overeen met mijn ervaring. Persoonlijk denk ik dat alleen een Nieuwe Bijbel niet 
toereikend is. Volgens staan we aan de vooravond van de grootste reorganisatie die GLAD 
Inc. gaat doormaken sinds de oerknal.’ 
‘Zo zie ik het ook,’ voegde Rafaël daar stellig aan toe. ‘Een Nieuwe Bijbel prima, maar alleen 
als ideologisch fundament voor de nieuwe organisatie. Tegelijkertijd moeten we werken aan 
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de Strategische Ondernemingsvisie waarin beleid wordt vertaald in operationele doelen en 
concrete veranderopgaven.’ 
Michael lachte opgelucht. 
‘Ik ben blij dat we op dezelfde lijn zitten.’ 
‘In algemene zin wel, denk ik. Toch heb ik een aantal concrete vragen. Wie gaat de Nieuwe 
Bijbel en de Strategische Ondernemingsvisie schrijven? Volgens mij moeten wij dat niet zelf 
doen. Ik stel daarom voor om een externe Verandermanager aan te stellen.’ 
‘Op zich een goed idee’, zei Michael. ‘Maar waarom een externe?’ 
‘Wat de recente gebeurtenissen mij hebben geleerd, is dat wij geen idee hebben hoe de mens 
in elkaar zit, wat zijn drijfveren zijn en hoe hij reageert. Daar moeten wij onze vingers niet 
aan branden,’ zei Rafaël op een toon die geen tegenspraak duldde. 
‘Daar ben ik het mee eens,’ zei Gabriël.  
‘Maar aan wie denken jullie dan?’, vroeg Michael. ‘Een mens? Of Uri Teller, die heeft ook 
wel verstand van mensen.’ 
Rafaël schoot in de lach. 
‘Teller is uitgeteld. Nee, een mens. Ik heb een lijst met toppers op het gebied van management 
en strategie. Handy, Covey, Porter, Prahalad, Hamel, Naisbitt, Thurow en nog wat. Van die 
mensen kunnen we vast een paar verleiden om voor ons aan het werk te gaan.’ 
‘Prima plan,’ bevestigde Gabriël. 
‘Als jullie dat willen,’ zei Michael. 
‘Daarnaast leek het ons ook van belang,’ ging Rafaël verder. ‘Eh, leek het mij van belang,’ 
corrigeerde hij zichzelf, ‘om vast te leggen wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Ik wil graag 
dat mensen kunnen lezen wat heeft geleid tot het ontslag van Godfried Otto Devrede. 
Openheid en transparantie vormen wat mij betreft de basis voor ons nieuwe bedrijf. En daar 
hoort ook bij dat wij ons als directie kwetsbaar op durven stellen. Vandaar dat ik van mening 
ben dat er een eerlijk boek moet worden geschreven over de gebeurtenissen die de aanleiding 
vormen voor de reorganisatie.’ 
Rafaël wachtte even en keek Michael aan. 
‘Dat boek kan alleen maar door één van ons worden geschreven. Wat denk jij, Michael?’ 
Michael slikte een paar keer. 
‘Het lijkt mij als nieuwe CEO een mooie opgave om dat boek te schrijven,’ zei Michael. 
Rafaël keek naar Gabriël. Met ingehouden adem wachtte Michael op hun antwoord. 
‘Dat lijkt ons een prima voorstel,’ zeiden beide mannen tegelijk. ‘Zullen wij ons dan 
bezighouden met de selectie van de externe adviseurs?’, vroeg Rafaël meteen daarop. 
‘Op zich is dat goed. Ik wil natuurlijk wel graag op de hoogte worden gehouden.’ 
‘Vanzelfsprekend worden alle cruciale stappen en producten in deze kamer besproken. Dat 
spreekt voor zich,’ zei Rafaël opgewekt. ‘Misschien is het goed dat ik je dan meteen op de 
hoogte breng van de eerste concrete maatregel die één van onze adviseurs ons heeft 
voorgesteld. Wat mij betreft nemen we er meteen een besluit over.’ 
‘Eh, dat gaat wel snel,’ verzuchtte Michael. 
‘Ik meende dat we het er over eens waren dat de oorzaak van de huidige ellende is dat we 
hebben zitten slapen,’ zei Gabriël. ‘De tijd dat we decennia of eeuwen mogen uittrekken voor 
het nemen van een besluit ligt achter ons. De mens dwingt ons om effectief te opereren.’ 
‘Natuurlijk, je hebt helemaal gelijk,’ zei Michael. ‘Het is belangrijk dat we elkaar scherp 
houden.’ 
‘De maatregel waar het over gaat is het uit de markt halen van het product Seks®. Ik ben er 
van overtuigd dat Seks® de bron van veel ellende is.’ 
‘Seks® afschaffen?’ Michael keek Rafaël ontzet aan. ‘Seks® is één van onze topproducten. Ik 
wil de boeken er wel op naslaan, maar marketingtechnisch lijkt me dat een doodzonde.’ 
‘Nood breekt wet. Drastische ingrepen zijn nodig om het tij te keren.’ 
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‘Maar hoe moet het dan verder met de mens? Zonder Seks® geen kinderen. Zonder kinderen 
geen mensen.’ 
‘Dat spreekt voor zich. Het leek ons niet verkeerd dat er een tijdje geen kinderen geboren 
worden. Op één punt zat ik op één lijn met Godfried: hoe beperken we de invloed van de 
mens zonder al het goede dat de mens heeft voortgebracht te verliezen? Een paar decennia 
geen Seks® lijkt me een geniale oplossing. Ik heb nu al grote verwachtingen,’ zei Rafaël 
enthousiast. 
‘Bovendien zijn er andere mogelijkheden om de soort in stand te houden. De wetenschap 
heeft nog maar een kleine zetje in de rug nodig om mensen te kunnen klonen,’ voegde Gabriël 
er aan toe. 
‘Dat lijkt me minder wenselijk,’ wierp Michael tegen. 
‘Dat zijn zorgen voor later. Wat denk je, Michael? Halen we Seks® uit de schappen?’ 
Michael keek naar de zelfverzekerde gezichten van zijn collega’s. 
‘Waarom niet?’, zei hij na enige tijd. ‘Hoe langer ik erover nadenk, hoe enthousiaster ik word. 
Hoe heette die adviseur ook alweer?’ 
‘We hebben er meerdere gesproken,’ lachte Rafaël. ‘Wat mij betreft is het tijd voor een 
borrel. Wat dacht de nieuwe CEO ervan om te trakteren ter gelegenheid van zijn benoeming?’ 
Michael begon te lachen. Hij kon tevreden zijn. Zonder slag of stoot was hij benoemd als 
CEO en het schrijven van een boek dat kon worden gezien als een proloog voor de Nieuwe 
Bijbel leek hem een leuke klus. 
‘Perfect plan. Ik zal Sarah vragen wat hapjes klaar te maken en een goede Bordeaux te 
ontkurken,’ zei hij opgetogen. 
 
 
7 Oktober 2017 I've only wound up betrayed 
 
Donderdagochtend om tien uur legde het bootje aan waarmee Daniël en Sanne terug zouden 
varen naar Cabarete. Daniël en Sanne hadden hun bagage gepakt en stonden klaar om de trap 
af te dalen, van de villa naar de boot. Sanne riep Godfried.  
‘Godfried, we gaan. We gaan naar Nederland. Ik ga mee met Daniël.’ 
Godfried keek Sanne aan. Er verschenen tranen in zijn ogen. 
‘Kunnen jullie nog niet een paar weken blijven? Ik kan nog zoveel van jullie leren.’ 
‘Daniël moet werken.’ 
‘Ik betaal de gederfde inkomsten.’ 
Sanne schudde haar hoofd. 
‘Godfried, ik ga toch. Ik wil je enorm bedanken voor de gastvrijheid. Bedankt voor alle 
gezelligheid. Als ik thuis ben, stuur ik je mijn nieuw mailadres. Dan kan ik al je vragen via de 
mail beantwoorden. Misschien kom ik over een paar jaar nog wel eens langs, wie weet.’ 
Sanne boog zich voorover om Godfried een afscheidszoen te geven. Godfried leek echter 
versteend. Willoos liet hij zich drie keer zoenen door Sanne. 
‘Maak er het beste van Godfried. Het gaat vast goed komen.’ 
Nu gaf Daniël Godfried een hand. Hij probeerde oogcontact te krijgen, maar Godfried staarde 
ergens in de verte.  
‘Godfried, leuk dat je me gevraagd hebt langs te komen. We houden contact. Het ga je goed.’ 
Snel daalden Sanne en Daniël de trap af naar de kade waar de boot klaarlag om hen over te 
zetten. Pas toen de boot los was en koers zette richting de haven van Cabarete, draaiden ze 
zich om en zwaaiden naar het eiland. Godfried stond nog steeds bewegingloos op het terras 
van zijn villa. 
 
Op 3 november 2018 verscheen in de Cabarete Journal het volgende bericht. 
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Steenrijke ondernemer pleegt zelfmoord 
 
In de nacht van 30 oktober op 1 november is de steenrijke ondernemer Godfried Otto Devrede 
op zeventigjarige leeftijd overleden in zijn villa op het eiland Rocca Verde voor de kust bij 
Cabarete. Zijn dode lichaam werd ontdekt door de huishoudster. De ondernemer had zich 
verhangen aan de kroonluchter in de hal van de woning. De politie onderzoekt de zaak. In een 
eerste reactie stelt de hoofdcommissaris dat er geen tekenen zijn gevonden die duiden op 
geweld. Dat zou betekenen dat de man door zelfdoding om het leven is gekomen. 
Volgens de huishoudster was haar baas al enige tijd neerslachtig. Zij stelt dat dat 
waarschijnlijk heeft te maken met het feit dat zijn jeugdige vriendin hem begin oktober heeft 
verlaten. 
Godfried Otto Devrede woonde sinds maart van dit jaar op het eiland, dat daarvoor in 
handen was van het Britse koningshuis. Er is weinig bekend over zijn achtergrond. Insiders 
beweren dat hij zijn vermogen heeft vergaard in de toeristenindustrie. Diverse bronnen geven 
aan dat hij eind jaren zestig is begonnen als reisleider. In de jaren zeventig organiseerde hij 
ecologisch verantwoorde reizen. Als dat zo is, kan hij worden beschouwd als de grondlegger 
van het ecotoerisme. 
Men zegt dat hij de oprichter is van het bedrijf WTC (We travel and care), dat in veertig jaar 
is  uitgegroeid tot een imperium dat naar schatting ongeveer tien procent van de mondiale 
toeristenmarkt, waaronder grote hotelketens, chartermaatschappijen en pretparken, bezit. 
Vanaf het begin heeft er echter voor gekozen om zijn werk achter de schermen te verrichten 
en niet op de voorgrond te treden. De directie van WTC doet dit gerucht af als onzin. Zij 
hebben steeds volgehouden de persoon Godfried Otto Devrede niet te kennen. 
De schattingen over het vermogen van Godfried Otto Devrede lopen op tot ongeveer vijftig 
miljard, waarmee hij één van de rijkste mensen ter wereld zou zijn. Hij heeft dit gerucht 
bevestigd noch ontkend. Als inwoner van Cabarete hebben wij hem meermalen tevergeefs 
gevraagd voor een interview in onze krant. 
 
Het nieuws werd niet opgepikt door de media buiten Cabarete. Ook meldden zich geen 
familie of kennissen voor het regelen van de begrafenis. Godfried Otto Devrede is daarom 
gecremeerd in het staatscrematorium te Santo Domingo. Zijn as werd opgeslagen in de kelder 
van het crematorium. 
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21 oktober 2018, in the new empire's name 
 
Michael Mans had twee weken nagedacht en wist wat hij als eerste moest doen: contact 
zoeken met Daniël Mendel. Aangezien zowel Samuel Gosschalk als Godfried dood waren, 
was hij de enige die de gebeurtenissen van binnenuit had meegemaakt. Uit de database van 
GLAD Inc. bleek dat Daniël Mendel met zijn vrouw Sanne Polak in de stad Deventer 
woonde, een middelgrote provinciestad. Daar hadden ze samen een adviespraktijk voor 
meditatie en veranderingsprocessen in hun woning aan Papenstraat. Dat bood mogelijkheden 
om Daniël benaderen. 
 
Hij belde het nummer dat hij op internet had gevonden. 
‘Met Daniël Mendel,’ hoorde hij. 
‘Goedemiddag, u spreekt met Mans, ik begreep dat u adviseert in veranderingsprocessen.’ 
‘Dat klopt.’ 
‘Ik ben directeur van een groot bedrijf en enige tijd geleden is er een grote reorganisatie 
gestart. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik betwijfel of dat gaat opleveren wat 
wij er met z’n allen van verwachten. Herkent u dat?’ 
‘Dat kan ik natuurlijk niet zomaar zeggen. Daarvoor moet ik wat meer informatie hebben. 
Wel kan ik mij voorstellen dat uw gevoel een bron van zorg is.’ 
‘Precies, daar gaat het over. Ik ben daarom op zoek naar iemand, een deskundige 
buitenstaander, met wie ik zo nu en dan van gedachten kan wisselen. Via, via heb ik uw naam 
gekregen. Denk u dat u mij kan helpen?’ 
‘Het zou voorbarig zijn om die vraag bevestigend te beantwoorden. Wel kan ik u aanbieden 
om in een gesprek nader te verkennen waar uw behoeftes liggen en of ik de aangewezen 
persoon ben om u te helpen.’ 
‘Van dat aanbod maak ik graag gebruik. U begrijpt dat ik enige haast heb. Heeft u deze week 
misschien een gaatje in uw agenda?’ 
‘Ik kijk even in mijn agenda. Eh, donderdagmiddag zou kunnen. Dan heb ik in principe vanaf 
half twee de tijd.’ 
‘Perfect, zal ik naar u toekomen?’ 
‘Dat heeft inderdaad mijn voorkeur.’ 
‘Prima, Papenstraat 24, is het toch?’ 
‘Ja.’ 
‘Dan ziet u mij.’ 
 
Voor de Papenstraat 24 bleef Michael Mans staan. Het was exact half twee. Zijn hartslag 
versnelde toen hij op het koperen knopje van de bel drukte. Michael Mans herkende het 
gezicht van de man die de deur opende van de presentatie die Godfried Otto Devrede een keer 
heeft laten zien. 
‘Wat kan ik u aanbieden, koffie, thee of iets anders?’, vroeg Daniël nadat ze hadden 
plaatsgenomen in twee luxe fauteuils in een kleurrijke kamer met uitzicht over de rode daken 
van de Deventer binnenstad. Michael wilde koffie.  
‘Goed,’ opende Daniël het gesprek. ‘In uw bedrijf is een reorganisatie gestart. En u vraagt 
zich af of die operatie wel voldoende gaat opleveren.’ 
‘Dat is de essentie van mijn vraag.’ 
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‘Misschien kunt u mij iets meer vertellen. Om welk bedrijf gaat het? Wat zijn aanleiding en 
doel van de reorganisatie? Wat voor soort bedrijf is het? Wat is de cultuur? Hoe is het bedrijf 
georganiseerd?’ 
Michael Mans knikte en haalde een keer diep adem. 
‘De naam van het bedrijf is GLAD Incorporated.’ 
De adem van Daniël stokte. Met grote ogen keek hij Michael Mans aan. Hij maakte aanstalten 
om op te staan, maar zakte toch terug in de fauteuil. 
‘Wat, eh, wat wilt u van mij?’, stamelde hij. 
‘Ik begrijp je schrik. Mijn naam is Michael Mans, de opvolger van Godfried Otto Devrede.’ 
‘Wilt u weggaan. Ik heb die toestand voorgoed achter me gelaten. En dat wil ik graag zo 
houden.’ 
‘Mag ik toch niet vertellen wat het doel van dit bezoek is? Ik wil u absoluut niet lastig vallen 
en ik verwacht ook niets van u. U hoeft niets meer te doen. De geschiedenis met Godfried 
Otto Devrede, Samuel Gosschalk en het Einde Der Dagen is voorgoed afgelopen.’ 
‘Dat klopt niet. Wij worden nu geregeerd door de Partij van Het Einde Der Dagen. Hoe haalt 
u het in uw hoofd om te beweren dat het is afgelopen? Met een beetje pech is nog maar net 
begonnen. Er zijn vreemde dingen aan de hand. Het begint steeds duidelijker te worden dat 
niemand meer zin heeft in seks. Weet u daar meer van?’ De schrik was omgeslagen in 
boosheid en Daniël sprak met stemverheffing. 
‘Ik snap uw ergernis. Eigenlijk had ik moeten beginnen met het aanbieden van excuses 
namens ons bedrijf GLAD Incorporated.’ 
‘Rot toch op met die GLAD-onzin!! Ik heb het hele internet tevergeefs afgezocht naar een 
teken dat GLAD Inc. echt bestaat. Vorig jaar heb ik mij laten verleiden om Godfried Otto 
Devrede op te zoeken. Het was een wereldvreemde, seniele oude man die in de veronderstelde 
verkeerde dat mijn vrouw Sanne hem toebehoorde. En mijn vriend Samuel Gosschalk was 
gewoon gestoord. Hij was zonder twijfel briljant, maar ook gek. En nu komt u me vertellen 
dat u de nieuwe baas bent van het niet-bestaande bedrijf GLAD Inc. Ha, ha, vergeef me dat ik 
u niet serieus kan nemen. Misschien is het beter dat u nu mijn woning verlaat.’ 
Daniël ging staan en wees naar de deur. Michael Mans dacht koortsachtig na hoe hij Daniël 
tot bedaren moest brengen. De reactie van Daniël was begrijpelijk. Hij had het gevoel 
slachtoffer te zijn van een grap. Misschien moest hij helemaal open kaart spelen. 
‘Heb jij van Samuel of Godfried wel eens iets gehoord over de vijfde kracht of vijfde 
dimensie?’ 
Daniël keek Michael met open mond aan en plofte weer neer in zijn stoel. 
‘Dat is de reden dat jij niets kan vinden over GLAD. Het bestaat wel, maar niet in het door 
mensen waargenomen hier en nu. Als ik wil doe ik een stapje opzij en beland ik als het ware 
tussen de materie die jij kunt zien. Ik heb me laten vertellen dat het zich natuurkundig het best 
laat beschrijven als kracht, terwijl het voor mijn gevoel meer een dimensie is. Stel je voor dat 
jij in twee dimensies leeft, je kan je alleen in een horizontaal vlak bewegen, van voor naar 
achter en van links naar rechts. Dan is iemand die vanuit dat vlak naar boven of naar beneden 
beweegt direct buiten jouw bereik. Zo moet je dit ook zien. Wil je dat ik het demonstreer?’ 
Daniël knikte bijna onmerkbaar. Michael Mans deed, zoals hij dat daarvoor had beschreven, 
een stapje opzij. Hij wachtte tien seconden en ging toen weer terug. Daniël staarde hem 
wezenloos aan. 
‘Was ik weg?’, vroeg Michael. 
Weer knikte Daniël, maar vrijwel gelijktijdig schudde hij ongelovig zijn hoofd. 
‘Wie bent u? Wat wilt u?’, vroeg hij vertwijfeld. Zijn gezicht betrok. ‘Eigenlijk heb ik hier 
helemaal geen zin in. Het is tijd om dit gesprek af te ronden. Of vertelt u me ook nog dat u 
ervoor hebt gezorgd dat seks niet meer bestaat.’ 
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‘Ik zie dat het je raakt. Je analyse klopt exact. Op 7 oktober jongsleden hebben wij besloten 
om ons product  Seks® af te schaffen.’ 
‘U bent gek.’ 
‘Ik neem je je reactie niet kwalijk. Het is begrijpelijk dat je overstuur bent.’ 
‘Dat is fijn. Wat mij betreft zijn we klaar. Ik heb er geen bezwaar tegen als u uw 
telefoonnummer achterlaat. Misschien dat ik mij over een paar dagen bedenk.’ 
‘Daniël, ik begrijp je emoties. Toch vraag ik je om te luisteren naar mijn verhaal. Ik ben bezig 
met een boek en daarvoor heb ik jou nodig. Ik wil van jou horen wat er is gebeurd.’ 
‘Een boek?! Wel godverdomme. Wat nou boek? Als ik wil dat de wereld mijn verhaal leest, 
schrijf ik zelf wel een boek. Ik neem aan dat u er zelf wel uit komt.’ 
Daniël draaide zich om en verliet de kamer. Michael Mans stond op en dacht na. Wat kon hij 
nu nog doen? Op dat moment in ieder geval niets. Hij legde daarom een visitekaartje met zijn 
telefoonnummer achter op de tafel en verliet het pand. 
 
Michael Mans moest twee weken wachten. Toen belde Daniël. Hij was bereid om nog een 
keer te praten. Die keer ontmoetten ze elkaar niet bij Daniël thuis, maar in een café in de stad. 
Het was de eerste van zeven lange gesprekken die ze nodig hadden om samen alle 
gebeurtenissen te reconstrueren. Michael Mans was Daniël zo erkentelijk dat hij in een 
opwelling aanbood hem een goddelijke status te verlenen. Lachend wees Daniël dat van de 
hand. Hij was volstrekt gelukkig als mens. 
 
Amen  
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10 juli 2036, We're earthbound 
 
Drie dagen en nachten achtereen had ik gelezen. Natuurlijk was ik onder de 
indruk van mijn vaders verhaal. Hij had een cruciale rol in de wereldgeschiedenis 
gespeeld, wat ik nooit achter hem had gezocht. Tegelijk vroeg ik me af of hij 
mijn echte vader kon zijn. Ergens stond dat hij was gesteriliseerd. Als hij het 
niet was, wie dan wel? Het was een rationele vraag die geen negatieve emoties 
opriep. Misschien was dat wel de reden dat ik het boek eerst moest lezen 
voordat ik de PMR mocht gebruiken. 
Wat me veel meer bezighield was de constatering dat het boek een antwoord gaf 
op de vraag die niemand in de wereld kon beantwoorden: waarom worden er sinds 
2018 geen baby’s meer geboren? Het slot van het boek liet daar geen 
misverstand over bestaan. Het afschaffen van seks was een maatregel van de 
directie van het bedrijf GLAD Inc., een bedrijf waar ik overigens nog nooit van 
had gehoord. Ik vroeg me af of het nog bestond. 
Hoe meer ik over het boek nadacht, hoe meer vragen mij te binnen schoten. 
Mocht ik de inhoud van dit boek aan iedereen vertellen? Zo ja, wat vonden de 
andere mensen ervan? Mocht ik het boek aan vrienden uitlenen? Waarom had 
mijn vader dit boek in zijn bezit? Had hij dat van de schrijver Michael Mans 
gekregen? Leefde Michael Mans nog? 
Kon ik hierover praten met mijn vader? Hij kon vast een groot deel van mijn 
vragen beantwoorden. Maar waarom had hij een aantal dingen niet eerder 
verteld? Hij had me vorig jaar geholpen bij mijn werkstuk over het Christendom. 
Dat was toch een mooie gelegenheid geweest om het boek ter sprake te brengen. 
De vraag die dat opriep was: waarom had ik dit boek precies op mijn achttiende 
verjaardag gekregen? 
Het verbaasde mij niet dat mijn vader er niets over wilde zeggen. Hij begreep 
dat ik veel vragen had. Die zouden echter niet door hem beantwoord worden, 
maar door de vriend die zaterdagavond uur langs zou komen. Misschien was het 
Michael Mans wel, dacht ik. Om de tijd tot de avond te doden bestudeerde ik de 
gebruiksaanwijzing van mijn PMR. Ik kon niet wachten om hem te gebruiken. 
 
Stipt om acht uur klingelde de bel. Ik keek mijn vader aan, wie ging naar de deur, 
hij of ik? Hij stond op en gebaarde mij te blijven zitten. Hun onderhoud in de 
gang duurde langer dan ik had verwacht. Ik schrok toen ze na een kwartier de 
woonkamer binnen kwamen. Mijn vader was lijkbleek en de man aan zijn zijde was 
oud en grijs. Ik wist meteen wie het was. Verdoofd gaf ik hem een hand. 
‘Hallo, ik ben Godfried Otto Devrede,’ stelde hij zich ten overvloede voor. Ik 
wist niets uit te brengen. Allerlei gedachten vlogen van links naar rechts door 
mijn hoofd. Die man was toch dood? Waarom was hij hier? Moest ik daarom het 
boek lezen? 
‘Koffie?’, vroeg mijn vader. 
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‘Graag,’ antwoordde de oude man. ‘Is je vrouw er niet?’ 
‘Die moest werken, maar ik verwacht haar ieder moment thuis.’ 
Op dat moment hoorden we het geluid van de voordeur. Mijn vader liep er 
meteen naar toe. Even later kwam mijn moeder de kamer binnen. 
‘Dag Godfried,’ begroette zij onze gast opgewekt. Ze leek in het geheel niet te 
zijn verrast. 
‘Hallo Sanne, dat is lang geleden. Je ziet er nog mooier uit dan achttien jaar 
geleden.’ 
‘Haal je niets in het hoofd,’ zei mijn moeder lachend. ‘Ik dacht overigens dat je 
dood was.’ 
Ik sloeg het schouwspel niet begrijpend gade. 
‘Het leek mij beter om even uit beeld te verdwijnen. Er was teveel gebeurd.’ 
‘Maar je bent dus niet dood gegaan?’ 
Godfried begon te lachen. 
‘Ik ga niet dood. Ook waren er met name in die periode best momenten dat ik 
niets liever wilde.’ 
‘Weten je voormalige collega’s dat je nog leeft?’ 
Godfried schudde zijn hoofd. 
‘Hun drijfveren op dat moment waren zuiver. Ze hadden het beste voor met de 
mens en het bedrijf. In hun daadkracht hebben ze zich echter laten leiden door 
hoogmoed. Zij hadden kunnen weten dat alleen Ik, Godfried Otto Devrede, het 
begin en eind van alle dingen ben. Michael, Raffa en Gabriël zijn slechts 
medewerkers, weliswaar in bezit van het eeuwige leven, maar echt niet meer dan 
onderdanen. Ik heb het spel meegespeeld en al met al is het voor mij een 
verrijkende ervaring geweest. De afgelopen achttien jaar heb ik verschillende 
hoedanigheden onder de mensen geleefd en ik kan me nu een echte specialist 
noemen.’ 
Mijn vader kwam binnen met de koffie. Gelukkig had hij weer kleur op zijn 
wangen. Hij ging naast mij op de bank zitten. Sanne en Godfried zaten tegenover 
ons. Mijn ouders zwegen en ik ook. De aanvankelijke schrik was verdwenen. Ik 
was vooral benieuwd naar de reden van Godfrieds aanwezigheid. 
‘Lieve mensen, dank jullie voor de gastvrije ontvangst,’ begon Godfried. Hij keek 
mij aan.‘Ik voel me vereerd om gast te zijn op jouw achttiende verjaardag. Ik 
heb van je vader begrepen dat je het boek van Michael Mans hebt gelezen.’ 
Ik knikte. 
‘Een vreemd boek zeker?’ 
Ik knikte weer. 
‘Heb je enig idee waarom ik hier uitgerekend op deze dag ben?’ 
‘Sinds u binnen bent vraag ik me dat af.’ 
‘De tijd is gekomen om je in mijn armen te sluiten, mijn zoon.’ 
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De oude man keek mij rustig aan. Ik wist dat hij gelijk had. Verbaasd stelde ik 
vast dat ik niet schrok, niet in paniek raakte. Ook mijn ouders leken niet 
geschokt te zijn door de woorden van Godfried. Wisten ze het? Hoe lang al? 
Sinds ze elkaar kennen? Ik probeerde de betreffende passage in het boek voor 
de geest te halen en keek vragend naar mijn vader. 
‘Ik kon geen kinderen krijgen, omdat ik gesteriliseerd was. Toch was Sanne 
zwanger toen we in Nederland waren. Sanne gaf meteen toe dat ze één keer seks 
had gehad met Godfried. Het maakte mij niet uit. Ik was vooral blij dat we 
samen een kind kregen.’ 
‘En nu?’, vroeg ik en moest denken aan het verhaal van Samuel en mijn vader. De 
twee vrienden hadden tamelijk lijdzaam de weg gevolgd die Godfried voor ze had 
uitgestippeld. ‘Moet ik met je mee?’ 
Godfried schoot in de lach. 
‘Nee, zeker niet. De enige reden dat ik hier ben is om kennis te maken. Twee 
weken geleden heb ik gesproken met Daniël en Sanne. Je achttiende verjaardag 
leek hun ook een goed moment om het ontbrekende deel van jouw eigen 
levensverhaal te openbaren.’ 
‘Anders was ik er met mijn PMR toch achtergekomen.’ 
‘Daar raak je een gevoelige snaar. Wat er de afgelopen achttien jaar is gebeurd 
is geheel op het conto te schrijven van Michael Mans cum suis. Ik ben lang niet 
overal gelukkig mee en twijfel of de ingeslagen weg leidt tot een duurzame 
samenleving.’ 
‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik overwegend enthousiast ben,’ zei mijn vader. 
‘Dat geldt ook voor mij,’ viel mijn moeder hem bij. ‘Voor mijn gevoel is er nog 
nooit zoveel rust en vrede op aarde geweest.’ 
‘Hun maatregel heeft ontegenzeggelijk iets losgemaakt in de mensen. Bovendien 
heeft de afname van de wereldbevolking een einde gemaakt aan schaarste aan 
voedsel, energie, grondstoffen enzovoorts. Daarmee is een belangrijke bron van 
twist weggenomen. Maar hoe zien jullie de toekomst. Als de situatie onveranderd 
blijft is jullie zoon straks de laatste mens.’ 
‘Daar maak ik mij eerlijk gezegd geen enkele zorg om. En dat geldt ook voor mijn 
klasgenoten. Wij fantaseren wel eens hoe dat zal zijn. Misschien dat de laatste 
tien overlevenden wel besluiten om hun leven collectief te beëindigen,’ zei ik. 
‘Het idee dat de mens uitsterft doet jullie dus niets?’ 
‘Mij niet,’ antwoordde mijn vader. Mijn moeder en ik knikten instemmend. 
‘Wat is jullie drijfveer dan om te leven? Waarom komen jullie ’s ochtends je bed 
uit?’ 
‘Om te leven, niet meer en niet minder. We leven in een dynamische wereld 
waarin we elke dag anticiperen op de continue verandering van de samenstelling 
van de bevolking. Dat is voor mij een enorme uitdaging. Wat kan ik bijdragen aan 
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een wereld waarin iedereen nu en in de toekomst een menswaardig bestaan kan 
leiden. Dat is uitermate bevredigend,’  zei mijn vader. 
Godfried fronste zijn wenkbrauwen. 
‘En de Seks® dan? Missen jullie dat niet?’ 
‘Ik niet in ieder geval,’ zei ik meteen. 
Mijn ouders schoten in de lach. 
‘We hebben geprobeerd om het onze zoon uit te leggen. Maar dat is niet gelukt.’ 
‘Voor mijn vrienden en klasgenoten is het een verschijnsel waarover wij net zo 
praten als het gedrag van schildpadden of meerkoeten. Ook dat zullen we, 
ondanks alle observaties, nooit helemaal kunnen verklaren, simpelweg omdat we 
dieren niet kunnen verstaan,’ bevestigde ik. 
‘En jullie dan?’, vroeg Godfried. ‘Jullie hebben het ervaren. Verlang je daar niet 
naar terug?’ 
Mijn moeder schudde stellig haar hoofd. 
‘Vraag me niet het te verklaren, maar dat is helemaal niet aan de orde. In feite 
kijk ik er niet veel anders naar dan onze zoon. Ook voor mij is het een 
onnavoelbaar natuurverschijnsel.’ 
‘Zo voelt het voor mij ook,’ voegde mijn vader toe. ‘En in feite was het vroeger 
niet veel anders. De seksuele drift zat in een kamertje waarvan de deur af en 
toe openging. Ik denk dat de maatregel van GLAD Inc. niet veel meer is dan het 
permanent sluiten van de deur van dat kamertje.’ 
‘Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En de liefde dan? Jullie zijn nog steeds 
bij elkaar. Houden jullie nog steeds van elkaar?’ 
Mijn ouders keken elkaar lachend aan. 
‘Meer dan ooit,’ zei mijn moeder. 
‘En jij dan?’,  vroeg Godfried aan mij. ‘Heb jij een vriendin?’ 
Ik schudde mijn hoofd. 
‘Vrijwel niemand van mijn leeftijd heeft een relatie. Slechts een enkeling is er 
van overtuigd de ware te hebben gevonden. Ik denk dat het te maken heeft met 
de ontwikkeling die iedereen nog moet doormaken. Veel klasgenoten kiezen 
ervoor om de komende jaren te gaan reizen. Ze willen de wereld ontdekken. 
Anderen gaan studeren of werken. Niemand heeft haast om zich te binden.’ 
‘En jij, wat ga jij doen na je eindexamen?’ 
‘Reizen en werken. Ik ga met een vriend naar Zuid-Amerika. Onze reis wordt 
betaald door ORURO Inc. op voorwaarde dat we in Bolivia een werkstage van een 
half jaar doen. Wie weet bevalt dat zo goed dat ik daar blijf werken. Anders 
kom ik terug en ga ik hier studeren of ook een baan zoeken.’ 
‘En wat voor studie zou je gaan doen?’ 
‘Waarschijnlijk geschiedenis. Dat is het vak van de toekomst. Er is nu al een 
gigantisch gebrek aan geschiedkundigen.’ 
‘Dat is inderdaad een mooi vak.’ 
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Mijn moeder keek Godfried aan. 
‘En jij Godfried? Wat ga jij doen? Terug naar je collega’s?’ 
‘Dat is een goede vraag. Ik was inderdaad van plan om mijn plek in de directie 
weer in te nemen. Sterker nog, ik had me voorgenomen om Michael, Raffa en 
Gabriël eens goed de les te lezen en alle maatregelen die zij hebben getroffen 
ongedaan te maken. Ik mis de Seks® namelijk wel, en niet te weinig ook. Al 
achttien jaar ben ik aangewezen op de bladen van From Heaven. Nieuwe worden 
er sindsdien niet meer gemaakt. Jij was de laatste met wie ik heilige vereniging 
van man en vrouw heb beleefd. O, was er maar een vrouw wiens kamertje ik kon 
openen, al was het maar voor één avond.’ 
‘Misschien moet je daarvoor toch aankloppen bij je oud-collega’s. Als je ze 
belooft dat ze hun werk nog een paar eeuwen mogen voortzetten, willen ze je 
vast wel ter wille zijn.’ 
‘Hm, daar zal ik eens over nadenken. Zo hoog is de nood nu ook weer niet. Zolang 
mijn bladen van From Heaven nog niet door papierworm zijn aangevreten, kom ik 
wel aan mijn gerief. Jullie hebben mij op een heel ander idee gebracht. Ik ga op 
zoek naar de fenomenale Tuscan Palomino. Die heeft de afgelopen twee decennia 
enorme doorbraken bereikt met zijn PMR. Misschien kan ik hem wel verleiden om 
zijn talent te richten op het klonen van mensen. Als ik mij erbij neer moet leggen 
dat Seks® definitief tot het verleden behoort, moet ik het voortbestaan van de 
mensheid op een andere manier borgen.’ 
‘Als je voor die operatie nog een adviseur nodig hebt, dan hou ik me aanbevolen,’ 
zei mijn vader en overhandigde Godfried een visitekaartje. 
‘Ik zal aan je denken. Eerlijk gezegd leek het me ook wel een mooie uitdaging 
voor je zoon.’ Hij keek mij aan. ‘Wanneer ga je op reis?’ 
‘Zo snel mogelijk na mijn eindexamen. In juli of augustus.’ 
‘Lijkt het je leuk om kennis te maken met Tuscan Palomino? Iets zegt mij dat 
jullie het goed met elkaar zouden kunnen vinden.’ 
Mijn hart bonkte van opwinding. Een ontmoeting met de ontwikkelaar van de 
PMR, dat was een buitenkans. 
‘Dat zou fantastisch zijn.’ 
‘Zo gauw je in Bolivia bent, zal ik zorgen dat er een ontmoeting plaatsvindt. Voor 
mij is het tijd om te vertrekken. Ik vond het geweldig dat jullie mij wilden 
ontvangen en ik wens jullie nog heel veel plezier en geluk in de rest van jullie 
leven.’ 
Voordat ik of mijn ouders iets konden uitbrengen, was Godfried verdwenen. 
Opgelost in de lucht. Mijn vader legde zijn arm om mij heen. 
‘Gefeliciteerd met verjaardag, zoon. Je volgende levensjaar is net begonnen.’ 
Mijn moeder zette zich aan de andere kant van mij en legde haar arm op die van 
mijn vader. Zo bleven we zitten totdat ik het niet langer volhield. Ik kon niet 
langer wachten om mijn PMR uit te proberen. 
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Verantwoording 
 
In het boek citeer ik teksten uit de songs van Peter Hammill. Hij heeft mij toegestaan deze 
teksten de gebruiken onder voorwaarde dat ik een deel van de eventuele opbrengsten van het 
boek zou doneren aan een goed doel. Dat beloof ik bij deze. 
 
 


