
1 

Een aantal 
consequenties 
van de moord 

op Stalin… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Kaptein 
  



2 

VOORWOORD 4 

EEN AANTAL CONSEQUENTIES  VAN DE MOORD OP 

STALIN;  HET LEZEN VAN ANARCHISTISCHE, 

SOCIALISTISCHE  EN HUMANISTISCHE LITERATUUR  EN 

DE TERUGKEER VAN NIKOLA TESLA 6 

1. 7 

2. 8 

3. 13 

4. 16 

5. 17 

6. 38 

7. 39 

8. 45 

9. 47 

10 54 

11. 56 

12. 62 

HET JURYRAPPORT 64 

Lof 69 

Mijn struikelblokken en de reacties van de jury 72 

Onderwerpkeuze, presentatie en representatie 78 

2014 106 

OVER HET VERHAAL 108 

1: Verhaal, karakters en de wereld 122 

2: Thematiek 134 

3: Redactie 138 

4: Structuur 228 

5: Bespreking van de hoofdstukken 143 



3 

6: Referenties, keuzes en hommages 228 

7: Consistentie 317 

8: Rook en afleidingsmanoeuvres 320 

9: Samenwerking 335 

10: Ter afsluiting 338 

 

 

 

 

 



4 

Voorwoord 

 

 

Dit is: “Een aantal consequenties…” zoals ik het op 1 

juli 2013 heb verzonden naar de organisatie en zoals de 

voorselecteurs en de juryleden het hebben gelezen. 

 

Analyse en citaten uit het juryrapport 

Aan het eind van “Een aantal consequenties…” heb ik 

citaten uit het juryrapport opgenomen en zo kort en zo 

uitgebreid mogelijk beschreven hoe ik per hoofdstuk en 

met het verhaal als geheel te werk ben gegaan, waarom 

ik bepaalde keuzes heb gemaakt, welke risico’s ik 

daarmee dacht te nemen, wat beter had gekund en wat 

ik met het verhaal wilde neerzetten. 

 

Lees die analyse naar eigen inzicht (of lees het totaal 

niet). Sla over wat niet van belang is voor je en 
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beoordeel zelf waar ik volgens jou geslaagd ben en 

gefaald heb in mijn eigen opzet. 

 

Definitieve versie: meer redactie 

De definitieve versie van “Een aantal consequenties” zal 

nog verder geredigeerd worden, met o.a. de feedback 

van de Paul Harland Prijs jury als een belangrijke 

leidraad en hopelijk later dit jaar (2014) in de markt 

komen. 

 

Feedback 

“Een aantal consequenties” zou zonder de feedback van 

Boukje Balder en met de stevige concurrentie van dit 

jaar waarschijnlijk op de 10e of 15e plek zijn geëindigd, 

door een gebrek aan focus: “wat wil die hoofdpersoon 

eigenlijk? Waar gaat dit verhaal over?” 

 

Over dat proces is aan het einde kort een samenvatting 

opgenomen. 

 

Peter Kaptein,  

 

Amsterdam, Frankfurt, Firenze, 

9 februari – 28 februari 2013 
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1.  
 

Lieve Gila. 

Je bent nu 

Nu je onderdeel bent van Sectie Vijf van de Centrale 

Inlichtingendienst hoef ik dit eindelijk niet meer geheim te 

houden.  

 

We XXXX Ik was onderdeel van het team dat in 1934 

uitgezonden werd om Stalin om zeep te helpen.  
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2.  
 

Gila keek even op naar de maan: die bleek tegen de 

blauwe hemel stond. De haardunne lijn van zand en 

steen en rotsen en water waartussen miljoenen dode 

mensen dreven was overdag nauwelijks zichtbaar. 

Verschillende instanties hadden tussen 1966 en 1968 

pogingen gedaan om de lichamen terug te halen, maar 

dat proces was even wreed gebleken als niets doen.   

Ze had als kind vaak met haar hoofd uit het raam 

gehangen en zich afgevraagd hoe het moest zijn om 

daar, net als haar ouders, dood en zonder zuurstof rond 

te drijven.   

Gila liet haar blik zakken en riep een waarschuwing 

naar de andere vrouwen waarna ze de gebutste boot 

rustig overstag liet gaan. Het kunstmatige eiland van 

het Amsterdam Centraal Station lag nu recht voor hen:  

het exacte centrum van het perfect cirkelvormige meer 

dat sinds 1965 het hart van Amsterdam vormde.  

“Wat gaan we doen, meiden?” vroeg een van haar 

collega’s toen ze op de pier stonden. 

“Naar huis,” zei de blanke vrouw van Sectie Zes. Haar 

ogen hadden een ondeugende twinkeling toen ze naar 

Nuri keek.  

Gila, greep handen, nam de zoenen op haar wangen in 

ontvangst. 

“Bedankt, Gila.” 

“Bedankt.” 

“Het was leuk.” 
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Pas toen Nuri op de kade achterbleef ging er bij Gila 

eindelijk een lichtje branden.  

Stelletje vuile heksen!  

Er waren al eerder vage signalen geweest tijdens 

lunches en koffiepauzes, maar ze had nooit gedacht dat 

dat meer was dan wat vrijblijvend geflirt. 

Ze aarzelde even, keek Nuri toen recht aan: Dus dáár 

ging het allemaal om toen je dit organiseerde. Ze aarzelde 

opnieuw, overwoog— Ik ben niet echt iemand die met haar 

collega’s rondneukt, Nuri. 

“Uiteraard,” zei Nuri. “En dus?” 

Gila haalde haar schouders op, stak haar handen in 

haar zakken, keek Nuri met samengeknepen ogen aan. 

Ze had Nuri— Het was niet dat—  

“Sectie Zes houdt je toch al in de gaten,” zei Nuri 

lachend. 

Gila knikte en greep Nuri’s hand. 

De indrukken van een ander leven gleden een 

kortstondig moment door haar heen.  

“Ben je ooit boven geweest?” 

Nuri schudde haar hoofd. 

—Wacht even. 

Gila sprong terug in de boot, verankerde het roer, 

controleerde de stootblokken, trok een ketting door een 

van de ringen in de kade en sloot het slot. 

 

In de lift omhoog stond Nuri met haar handen tegen de 

glazen wand van de lift gedrukt. De mouwen van haar 

versleten lederen bomberjack waren tot ver over haar 

polsen teruggetrokken. Donkere verkleuringen liepen 
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over de huid van haar knokkels en over haar slanke 

vingers: littekens, beschadigingen van haar werk. Ze 

droeg geen ringen, droeg alleen het witte keramiek van 

de contacten in haar polsen waarmee ze de machines in 

haar werkplaats bediende. 

“Het is prachtig.”  

Nuri keek omlaag, omhoog, weer omlaag. 

Gila knikte, omklemde geamuseerd haar eigen pols. 

De lift kwam tot stilstand. 

“We wilden iets bijzonders doen,” had Rudolf Das in 

een interview in 1968 gezegd. “We wilden iets 

teruggeven aan de mensen van Amsterdam en 

Rotterdam. Aan de mensen die hun familie hebben 

verloren in deze gruwelijke kraters. We wilden iets 

doen dat laat zien dat we zelfs uit de meest 

verschrikkelijke gebeurtenis in de geschiedenis van de 

wereld iets moois kunnen creëren.” 

 

Drie grote katten wandelden over het gras, cirkelden 

om elkaar heen tot de lynx neerzeeg en haar voorpoot 

begon te likken: onbezorgd over de mensen en de 

wereld om haar heen. 

“De nieuwe centrale bibliotheek,” zei Nuri terwijl ze 

zacht in Gila’s hand kneep. “Fokker.”  

Ze wees naar een gebouw aan de vijfde arm van het 

kunstmatige eiland waarvan het Nieuwe Amsterdam 

Centraal het hart vormde. 

“Het heeft me altijd gefascineerd hoeveel lef je moet 

hebben om je belangrijkste bedrijven in het hart—” 

“Of krankzinnigheid,” zei Gila.  
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“Stoutmoedigheid,” zei Nuri en ze liet Gila’s hand los.  

Ze fronste en keek met haar hand boven haar ogen over 

het water uit.  

“Gila. Waar woonden je ouders?” 

Gila leidde haar naar de wand van glas die het beste 

zicht gaf over de zuidoostkant van het Amsterdamse 

Gat, oriënteerde zich, wees naar een plek in het water 

waar ooit huizen hadden gestaan. 

“Daar. Ongeveer. In een straat die de Foeliedwarsstraat 

heette.” 

“En waar was jij?” 

“Bij mijn tante in Dordrecht.” 

Nuri zweeg, keek naar de rand van de stad. Gila deed 

hetzelfde en begon te glimlachen toen Nuri opnieuw 

haar hand vastpakte en het bijna dierlijke verlangen 

vrijwel ongefilterd via het huid-op-huidcontact bij Nuri 

binnenkwam. 

—Ga met me mee, Gila. 

—Niet vandaag. Morgen misschien. Of woensdag. Ik heb 

andere plannen vanmiddag. En de komende dagen ben ik 

bij— 

—Woensdag? 

Gila knikte. 

“Mis je ze?” 

Gila haalde haar schouders op. 

“Soms.” 

“Heb je ooit overwogen om terug te gaan naar 

Indonesië, Gila?”  

“Ik weet het niet. Misschien. Nee. Jij?” 
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“Soms,” zei Nuri en ze plaatste een hand op Gila’s 

schouder. 

—Is dit waarom je het doet, waarom je bij Sectie Vijf bent 

gegaan? 

—Nee. 

Gila begon te grijnzen.  

—Bij Sectie Vijf mag ik met wapens spelen. En het levert 

meer geld op. 

Nuri giechelde. “En in het echt?” 

“Nee, echt. Dat is absoluut een reden,” zei Gila. “Ik 

houd van machines.” Ik hou van het gevoel van controle, 

van macht dat ik krijg als ik aangesloten ben. 

“Het doet je niets dat—” dat er in Sectie Vijf ook van je 

gevraagd kan worden om iemand om zeep te helpen? Je bent 

geen moordenaar. 

Gila voelde iets verstrakken in zichzelf. 

—Het is oorlog. We wachten nog steeds op de derde aanval... 

—Dat is geen antwoord. 

—Moord is geen primair onderdeel. Het is een noodgreep. 

Alles draait voor mij om dat andere, dat tweede deel van 

mijn werk, Nuri: infiltratie. Als ik door de opleiding kom—  

Gila keek naar het water van het diepe Gat rondom, 

keek omhoog naar de maan en greep Nuri’s pols. 

—Ik wil niet dat dat nog een keer gebeurt. Niet nog eens. 

Nooit meer. 
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3.  
 

Gila bladerde zonder echt aandacht te schenken door 

het boek. 

“Wil je een koekje, kind?” 

“Graag oma,” zei Gila.  

Ze leunde voorover, plaatse het voorzichtig op de 

salontafel aan haar voeten, greep het weer, opende het 

weer op de pagina waarboven stond: “1931: de crisis” 

In een grote groep rondom de al oude Nikola Tesla en 

de piepjonge Allen Turing (toen al minnaars) stonden 

talloze medewerkers van de eerste fabriek die Tesla in 

Westfalen had opgericht.  

Ze keek zorgvuldiger naar een gezicht dat haar 

specifiek was opgevallen, wees ernaar. 

“Ben jij dit?” 

“Nee,” zei haar oma en ze wees naar de gestalte ernaast, 

half in de schaduw. “Dit ben ik.” 

Een jonge vrouw met donkere haren en 

schaduwvlekken als gezicht. Ze tikte op de vrouw die 

Gila had aangewezen. 

“Dat is mijn nichtje.” 

Gila pakte een koekje van de schaal. 

“Hoe was Tesla?” 

“Een moeilijk man,” zei haar oma. “Een genie. Een heel 

bewust man. Een vreemde man. Een bijzonder persoon. 

Hij was een van de weinigen die in staat was om 

iedereen samen te brengen. Alle theoretici, alle 

denkers. Om sponsors te vinden, grote stappen te 
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maken, tot concrete dingen te komen. Zonder Tesla… 

Hij was een van de weinigen die in een breder 

perspectief begreep wat er in die tijd allemaal in zijn 

veld gaande was, ook al was hij het niet altijd met 

iedereen eens.” 

“Einstein.” 

“Einstein,” knikte haar oma. “Bohr en zijn kornuiten.” 

Gila keek op haar klokje, keek naar haar koffie, knikte, 

stond op. 

“Ik moet gaan, oma.” 

“Goed kindje. Wacht even. Ik wil je iets geven.” 

Gila liep naar de voordeur en bleef in de hal staan 

terwijl haar oma in de slaapkamer verdween. Ze keek 

naar de blangkon in goud en zwart die van haar opa 

was geweest en op het tafeltje lag, keek voor het eerst 

sinds lange tijd naar de foto daarboven, waarop Gila in 

een witte tutu in de vijfde positie van een demi-plié 

stond, haar armen in een boog boven haar hoofd 

geheven. Gemaakt op de dag voor haar examen van 

1976. Ze had zich net niet kwalificeerd voor het 

Nationale Ballet.  

God: haar armen! Haar benen! Zo dun! 

Daarnaast hing een klein fotolijstje van de Hema met 

een briefje dat ze ooit naar Sinterklaas had gestuurd 

toen ze zeven was. “Lieve Sinterklaas, Ik wil graag een 

ocelot want ik hou van katten. En mijn ouders.” 

Haar oma kwam terug, keek omhoog, gaf haar een gele 

enveloppe. 
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“Je doet me denken aan je vader, Gila,” zei ze zacht. 

“Hij had die zelfde vastberadenheid. Zelfs als hij niet 

wist wat hem te wachten stond.”  

“Ga nou maar,” zei ze, terwijl ze Gila met sterke 

handen zachtjes de deur uit duwde. “Lees het maar als 

je thuis bent.”  

 

Ze gaf de deur van haar Amsterdamse appartement een 

slinger met haar heup, deed de boodschappen in de 

koelkast en liet zich op haar bank ploffen. Even keek ze 

gedachteloos naar het plafond. Toen scheurde ze met 

haar pinknagel scheurde de enveloppe open. 

“Lieve Gila,” begon de brief. Het was met de hand 

geschreven, in zorgvuldige, kleine, nauwkeurige 

letters. 

“Nu je onderdeel bent van Sectie Vijf—” 

 

Pas toen ze in de kleine keuken de laatste verkoolde 

papiervlokken met haar hand versnipperd had en deze 

met het kraanwater door de afvoer had weggespoeld 

kon ze weer enigszins tot rust komen.  

 

Waarom? Waarom nu, oma? 
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4.  
 

Ik kwam samen met je opa, in de zomer van 1921, in 

Nederland aan. Zes jaar later, na mijn studie in Delft werd 

ik aangenomen in het R&D team van Tesla-Neumann-

Bohr Industries.  

Ik werkte toen al voor Generale Staf sectie III: lang voor het 

psi-corps werd opgericht en lang voor Sectie Drie Sectie Vijf 

werd. Mijn directe baas was Carel Albert van Woelderen.  

Mijn taak was zo dicht mogelijk bij de groep te komen die 

met een nieuwe vorm van transport bezig was, gebaseerd op 

directe verplaatsing. Tesla: samen met o.a. Niels Bohr, 

Oskar Klein, János Neumann. 

GS III en  XXXXXXXXX 

Joseph Stalin was onze eerste zorg. De Duitse Nationaal-

Socialist Adolf Hitler onze tweede. 

Het laatste wat we wilden was een herhaling van 1914, een 

nieuwe wereldoorlog, een herhaling van de verschrikkingen 

van de loopgraafoorlogen, van de bacteriële en chemische 

oorlogsvoering. en Twintig jaar is niets 

Wij waren de eersten die de technologie van punt-naar-punt 

teleportatie toepasten voor oorlogsdoeleinden. Je moet 

begrijpen dat 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Je hebt onze foto’s van Stalin’s landhuis waarschijnlijk al 

een keer gezien. De beelden zijn verschrikkelijk. 
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5.  
 

De bus stopte vrijwel vóór de deur. Gila kneep haar 

ogen samen toen de wind fijne druppels in haar gezicht 

sloeg en zette zich grauwend schrap toen ze door een 

nieuwe windvlaag bijna omver getrokken werd.  

De brief van haar oma— Drie dagen gelden. 

Loslaten, Gila. 

Een lelijk kantoorgebouw met het logo van de 

Rabobank gaf toegang tot de ondergrondse basis in 

Drunen. Een 150 meter diepe schacht liep diep de aarde 

in en kwam uit op een tunnel van zestienhonderd meter 

die weer uitkwam op de grote zoutgrot. 

Ze sloeg haar jas open toen ze naar de poortjes met de 

scanners liep en zuchtte toen ze Teunissen zag. Ze had 

gehoopt dat hij vandaag vrij was. 

“Kunt u even hier komen, mevrouw Pradopo?” 

Ze keek opzij. Hij was tenminste dertig kilo zwaarder 

dan zij, met het soort lichaam waarmee je auto’s omver 

kon kantelen. Zijn armen waren bijna zo dik als haar 

onderbenen en hij stak met z’n twee meter lengte 

minstens een kop boven haar uit. 

“Gaat u even mee, mevrouw Pradopo?” 

“Alweer?” Gila keek op haar klokje, keek weer op. “Dit 

is de derde keer deze week, Teunissen. Sta ik op de 

lijst?” 

Hij wees naar de fouilleerkamer.  

Ze hoorde: “Bla bla bla potentieel veiligheidsprobleem.” 
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“Een potentieel veiligheidsprobleem?” Ze streelde een 

moment het roestvrije staal van de poort waar ze voor 

stond, voelde alleen maar irritatie: keek weer op. 

“Waarom?” 

“Ik zou graag willen dat u met mij naar de 

fouilleerkamer gaat.”  

Gila kruiste haar armen. 

“Nee.” 

Hij deed een stap naar achteren en stak zijn hand 

omhoog. 

 

De twee mannen hadden hun hand op hun wapen, 

stonden vijf passen van haar af. Kamstra en Veerburg. 

Gladgeschoren spierbonken van Nationale Veiligheid. 

“U bent dat vrouwtje dat vorige week een klacht tegen 

Hans heeft uitgebracht.”  

“Ja, meneer Kamstra,” zei Gila, “Ik ben dat ‘vrouwtje’.” 

“Wat is het probleem?” 

“Ik heb geen idee,” zei Gila. 

“Hans?” 

“Mevrouw Pradopo weigert medewerking met een 

standaard procedure.”  

“Zover ik weet sta ik niet op de lijst,” zei Gila. “En ik 

heb het gevoel dat dit niet over een 

veiligheidsprobleem gaat.” 

“Kunt u zich nader verklaren, mevrouw Pradopo?” 

“Ik vind het een beetje gek dat ik de enige ben die drie 

keer achter elkaar door hem uit de rij wordt gehaald. 

En ik denk dat dit niets meer met veiligheid te maken 

heeft.” 
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“Zou het kunnen dat dit gewoon een steekproef is? 

Hans?” 

Teunissen knikte. Gila kneep haar ogen samen. 

“Heb je nog wat grappige opmerking over mijn billen, 

vandaag, Hans?” vroeg ze. 

“Nee,” zei hij, en zijn ogen waren hard en koud toen hij 

haar blik beantwoordde. 

Kamstra stak zijn hand op. “Wat insinueert u eigenlijk 

mevrouw Pradopo? Dat Hans wraak op u aan het 

nemen is? Hans?” 

“Onzin,” zei Teunissen. “Ik doe gewoon mijn werk.” 

“U hoort het. Niets aan de hand.” 

Hij deed een stap opzij, klopte Teunissen op zijn 

schouder.  

“En aangaande die wat onnodige klacht van u? Ik denk 

dat u gewoon een beetje overgevoelig bent, mevrouw 

Pradopo. We maken allemaal wel eens een verkeerde 

opmerking. Hans schiet af en toe wel eens een beetje 

door.” 

Ze hief haar hand, toonde haar polscontact.  

“Ik heb jarenlang in de havens gewerkt, meneer 

Kamstra. Ik ken het verschil tussen een grap en iets 

anders.” 

“Hrmpf. En vandaag, mevrouw Pradopo? Volgt er 

vandaag weer een nieuwe klacht?” 

Ze knikte. 

“Helaas wel, meneer Kamstra.” 

Kamstra mompelde iets achter zijn vrije hand, luisterde 

even naar zijn oortje.  

“U schijnt inderdaad niet op de lijst te staan,” zei hij. 
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Ze knikte. 

“Zoveel had ik ook begrepen, meneer Kamstra,” zei ze. 

Hij maakte een gebaar naar de poorten. “Gaat u maar.” 

 

Ze draaide zich om toen Kamstra zijn keel schraapte: de 

poortjes inmiddels tussen hen in. 

“Mevrouw Pradopo?” 

“Ja?” 

“Is het nu echt nodig om met uw klachten en dossiers 

andere mensen in de problemen te brengen? Het is 

wellicht beter als u meer uw best doet om dit soort 

dingen onderling op te lossen.” 

Iets knapte in haar: het voorlaatste draadje geduld.  

U. Meer uw best doen. Andere mensen. De patronen waren 

altijd hetzelfde.   

Ze haalde rustig adem, ademde rustig uit. 

“Meneer Kamstra, ik denk hier anders over.” 

“Wellicht kunt u uw gedachten hierover enigszins 

bijstellen, mevrouw Pradopo.” 

Het laatste draadje begon gevaarlijk snel door te 

slijten. 

“Nee. Dat doe ik niet, meneer Kamstra.” 

Hij maakte dreigend een stap in haar richting.  

“Mevrouw Pradopo—” 

En—  

“Genoeg!” spuugde Gila met opgeheven vinger. “Ik laat 

me niet intimideren door hem, door u of wie dan ook.” 

“Kunt u uw toon even matigen, mevrouw Pradopo?”  

Een ijzige stilte daalde over haar neer. 

“Nee.” 
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“Wie denkt u eigenlijk wel helemaal—” 

“Een mens, met al de bijbehorende rechten op een 

fatsoenlijke behandeling. Zoals ú, meneer Kamstra.” 

 

Dertig Odelo’s stonden in de grote hal in de 

gigantische onderaardse grot in een rij naast elkaar 

opgesteld: heldergeel verlicht door eindeloze rijen TL 

balken in het betonnen plafond. Twee van de dertig 

waren geopend voor onderhoud, de verschillende 

ceramische pantserplaten van de eivormige romp open 

en omhooggeklapt zodat de onderliggende buizen en 

leidingen zichtbaar waren. Apparatuur van Holland 

Signaal en Tesla-Turing. De krachtige Gulliver-

F0173’s van Tesla-Neumann-Bohr.  

Haar eigen pak stond tussen de anderen in, licht 

voorovergebogen op korte gekromde benen, steunend 

op de knokkels van de grote handen, de kap gesloten. 

Bij het passeren bleef ze even staan, klopte met haar 

hand op de ceramische plaat van de rechter arm, 

maakte een vuist, fronste. Ze schudde haar hoofd en 

keek op haar klokje.  

Focus, Gila. 

Ze was tien minuten te vroeg. 

 

Kapitein Hessels trad binnen. 

“Iedereen aanwezig?” vroeg ze nadat ze de deur 

gesloten had.  

Ze keek kort de ruimte in, telde met een snelle hand de 

hoofden, knikte, bleef even bij Gila hangen: “Fijn dat u 

vandaag ook weer eens op tijd bent, mevrouw Pradopo. 
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Het was jammer geweest als u deze week ook deze 

oefening gemist zou hebben,” en telde verder. 

“Mooi!” 

Ze draaide zich naar de muur waarvan het donkere 

oppervlak in een groot scherm veranderde. Ze wees 

naar de plek onder de stoel in het eivormige lichaam 

van de Odelo, draaide zich weer om. Gila keek wat 

afwezig naar haar borsten. 

“Dit is uw nulpunt-generator. Dit zijn uw sprong-

generatoren. Vandaag gaat u deze tot het uiterste 

testen door zo snel mogelijk een zo groot mogelijke 

afstand af te leggen.” 

Ze wuifde met haar hand. Het scherm werd zwart. 

“Om het u gemakkelijk te maken hebben wij deze keer 

de maan als doelwit gekozen. De exacte coördinaten 

vindt u in de cabine van uw Odelo. Omdat u nog steeds 

in training bent, hebben we een aantal handige functies 

in de Turing-Tesla machine uitgeschakeld. U zult in de 

komende minuten vanzelf uitvinden wat.”  

Gila streek met een nagel over haar tafel. Iemand vóór 

haar kreunde.  

“Problemen, mevrouw de Vries? U mag ook hier 

blijven, maar dan kunt u automatisch uw spullen 

pakken en oprotten.” 

Ze keek naar de groep. 

“Vragen? Nee?” ze negeerde de opgestoken handen. 

“Mooi! Jullie tijd gaat nu in.” 

Het lokaal stoof leeg. 

Gila stond op.  
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Het maakte niet uit wat ze deed. Rennen. Wandelen. 

Blijven zitten. Alles zou binnen het kader van de 

training tot kritiek leiden.  

Laat je niet opjutten, Gila. 

“Problemen, Mevrouw Pradopo? Mankeert u iets aan 

uw benen? Voelt u zich met uw 25 jaar soms beter dan 

de anderen? Beter dan mij?” 

“Nee, mevrouw.” 

“Zou u dan niet eens haast maken?” 

Gila keek door het raam naar de rug en de pompende 

armen en benen van de laatste jongen. 

Kapitein Hessels wees met een fel handgebaar naar de 

deuropening.  

“Ren! Ren mevrouw Pradopo, of ik schop u 

hoogstpersoonlijk naar uw pak!” 

Gila knikte, trok zich met beide handen door de 

deuropening naar buiten en begon te rennen.  

 

In de kleine cabine van haar Odelo nam ze zorgvuldig 

de huidige stand van zaken door. Op een briefje op haar 

dashboard was haar bestemming afgedrukt: de cirkel 

van puin rondom de maan.  

Ze vermeed elk gevoel daarover, pleegde een 

telefoontje, controleerde haar systemen.  

De levitatiemodule gaf geel. De spronggenerator gaf 

geel. De cabine sloot goed af. De zuurstof-

verversingsinstallatie was in orde.  

Rondom haar begonnen één voor één de 

voorovergebogen Odelo’s te verdwijnen.  



24 

Gila begon een aantal berekeningen te maken. Haar 

telefoon trilde. 

“De Wernher von Braun valt inderdaad onder de 

overeenkomst.” 

“Mevrouw Pradopo?” 

Marga, kapitein Hessels. Ze schakelde de microfoon 

aan. 

“Ja?” 

“U bent alweer de laatste.” 

“Met alle respect, Centrale,” mompelde Gila, haar ogen 

op haar handmatige berekeningen gericht, “maar 

niemand heeft gezegd dat het om een noodsprong gaat. 

En ook mijn instructies—” 

“Dan is het vanaf NU een noodsituatie, eigenwijze kut. 

Spring!” 

Gila verbond de connectoren met haar polscontacten, 

klikte de nekconnector in haar nek-contact, schakelde 

de koepelprojector aan, zette op het scherm snel een 

koers met haar virtuele handen. 

“Waar wacht u nog op, mevrouw Pradopo?” 

Ze liep vlug haar systemen na. 

“Laatste systeemcheck, Centrale.” 

“Mevrouw Pradopo?” 

“Vier systeemstoringen in de TTM, Centrale,” zei Gila, 

haar stem kalm. “Wapens afwezig. Alle overige 

systemen geel. Voldoende zuurstof en voedsel voor 36 

uur. Geen voorzieningen voor ontlasting in vrije val. 

Koers voor de eerste sprong berekend. Ik ga springen.”  
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De spronggenerator wierp het baken uit naar een plek 

150 kilometer hoger. Het baken maakte contact met de 

spronggenerator en de Odelo sprong—  

 

Ze voltooide haar berekeningen, vergrootte de afstand. 

“Eitje,” mompelde ze. 

 

30 sprongen van 2000 kilometer elk.  

60 minuten.  

60.000 van 384.000 kilometer… 

 

De Odelo plopte terug in de normaalruimte en Gila kon 

zich deze keer niet meer inhouden. Het was inmiddels 

alsof na elke sprong het vlees in repen van haar botten 

werd gerukt.  

“God-ver-domme!” schreeuwde ze en ze sloeg haar vuist 

tegen de zijwand toen de angst voor de volgende 

sprong in golven over haar heenspoelde en haar bijna 

de adem benam.  

Nee. 

Adem. Haal adem. 

Ze schreeuwde de angst van zich af, balde haar handen 

tot vuisten.  

“Godverdomme!” 

De electroden in haar nek, de vingerdikke kabel, de 

veiligheidsriemen verhinderden haar om verder in te 

krimpen en— 

Ze schopte haar hiel tegen de vloerplaat. 

“Kut, kut, KUT!” 
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Ze dwong zichzelf op te richten, dwong zichzelf te 

ontspannen.  

Ze dwong zichzelf geen aandacht te schenken aan de 

tranen, aan de groeiende onmacht die haar met elke 

sprong meer en meer in zijn greep kreeg. Het soort 

onmacht dat— Dat ze associeerde met— met opgeven. 

Met— 

“Lieve Gila. Ik was onderdeel van het team dat in 1934 

uitgezonden werd om—” 

Hey. Hey. Hey. Pindaatje. Flapoortje. Waar zijn je ouders? 

Ben je boos?  

Hahahaha— Gila, pila. Pinda, Indo. Reeemi, reeemo, 

rijst-scho-teltje. 

Dat ze associeerde—  

    Nee.  

  Kom jij voor de auditie, pinda? 

met het scheermes—   Jouw soort hoort hier niet, 

lesbo. 

   Heb je een vriendje? 

   Nee.    Ben je alleen? 

in haar handen—   Stop maar.  

Je zult met die korte benen nooit een echte 

danser worden.  

   Je stinkt. 

Nee.  Je hebt borstkanker. 

toen ze zestien was.  Gestoord wijf.  Gila! Hoe 

kun je jezelf verlagen tot— 

 Teef.       

Nee.    Arrogant kreng. 
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Ze dwong zichzelf verder te gaan. Verder dan het 

gevoel van angst, van oud zeer, van de oude wonden, 

van— De kabels, de kabels, de kabels naar de contacten 

in haar polsen en in haar nek— 

Nee. 

Ze— ze sloot haar ogen. Ze— 

“Mevrouw Pradopo? Wat is uw probleem?” 

 

Ze stond met het mes aan de keel van het kalfje: Suske, 

(“Kies een naam, mevrouw Pradopo,”) in een boerderij 

ergens in Drenthe. Hetzelfde kalfje dat ze een week 

geleden met haar eigen handen aan de hoeven uit de 

kut van Betsie ter wereld had geholpen en al die tijd 

persoonlijk verzorgd had; terwijl ze onafgebroken 

gedrild werd op haar kennis van de Nederlandse en 

Europese geschiedenis en de consequenties van die 

geschiedenis in de rest van de wereld. 

“Wat is uw probleem mevrouw Pradopo? U houdt toch 

ook van een biefstukje? U brengt toch ook van tijd tot 

tijd een bezoekje aan de slager? Waar denkt u dat al 

dat vlees vandaan komt?”  

“Koeien,” snikte ze. 

Ze veegde met de rug van haar meshand haar snot en 

haar tranen weg. Ze had nog nooit een levend wezen 

vermoord. 

“En, mevrouw Pradopo? Gaat er nog iets gebeuren, of 

gaat u vandaag nog naar huis en wensen we u een fijne 

carrière buiten Sectie Vijf toe?” 

Gila klemde haar tanden op elkaar en zette met 

trillende hand het mes tegen de keel van Suske die haar 
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nog steeds leek te vertrouwen, onrustig in haar arm 

bokte, onrustig en bang van de dingen om haar heen, 

het gegil van de koeien die overal rondom hen 

vermoord werden.  

“Ik kan het niet,” jankte ze. 

“Dag mevrouw Pradopo.” 

Ze trok het mes van onder naar boven door de keel 

van— van het— dat twee keer in haar arm omhoog 

probeerde te springen.  

“En nu de moeder, mevrouw Pradopo.” 

Ze week opnieuw uit, keek naar het grote zwart/wit 

gevlekte lijf van Betsie en snikte. 

“Actie! Het is zij of u, mevrouw Pradopo.”  

Dit is een test, Gila.  

Ze dook opnieuw omlaag, greep omhoog naar de hals 

van het zware dier dat haar met 520 kilo in paniek 

tegen het hek probeerde te duwen. Twee keer stak ze 

hierdoor niet diep genoeg en de derde keer hoorde ze 

iets kraken. 

  

Ze keek hijgend en jankend en met een lijf vol pijn toe 

hoe het leven uit het grote lichaam week, de stront en 

de pis uit de dode koe liep, keek naar de zware uier vol 

van melk, naar het bloed dat tussen haar voeten over 

het beton stroomde. Toen kotste Gila tot ze niets meer 

te kotsen had en verliet ze de kleine afgeschermde 

ruimte waarin ze tot dat moment samen met Suske en 

Betsie opgesloten was geweest.  

“U bent nog niet klaar, mevrouw Pradopo.” 
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Marga Hessels wees naar de tweehonderd koeien aan 

de andere zijde van de stal, waar enkele van haar mede-

cadetten reeds met een nieuwe slachting bezig waren. 

“Jullie zijn gestoord!” schreeuwde Gila schril. 

“U kunt elk moment stoppen. Dan is het wel einde 

oefening voor u, mevrouw Pradopo.”  

Gila keek naar buiten, keek naar de andere stal, 

bedwong haar emoties, spoog op de vloer. 

“En de paarden?” 

“Wat een goed idee, mevrouw Pradopo! Het is tenslotte 

vanavond barbecue. Daar kan een lekker 

paardenbiefstukje inderdaad niet aan ontbreken!”  

 

Ze moest grip krijgen op haarzelf. Ze kon niet— 

Nee. 

Gila opende haar ogen, veegde haar tranen weg, keek 

door de wolk van haar ronddrijvende druppels snot en 

tranen naar het grote scherm rondom haar. 

Ze was niet eens op een vijfde van de afstand. De aarde 

lag als een bal onder haar, de helft van het bewolkte 

oppervlak in de schaduw van de nacht. 

Ze vocht tegen de verkramping in haar lichaam, liet de 

Odelo even versnellen om de lucht te klaren. Dat 

verwijderde niet de druppels die waren neergeslagen 

op de talloze driehoeken van het grote beeldscherm om 

haar heen. 

Laat de tranen stromen, vertelde ze zichzelf. Voel de pijn 

en het ongemak. 

Ze maakte de berekeningen, veegde haar ogen droog. 
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Dit is een test. Een test, Gila. Een test. Een test. Een test. 

Alles is om te kijken waar je breekpunt ligt. Je bent meer dan 

dit. 

Ze liet een minuut meer verstrijken. Ze controleerde de 

spronggegevens op haar telefoon, veegde haar ogen 

droog, berekende opnieuw haar totale reistijd. 

“Mevrouw Pradopo?” 

Gila dwong het huilen tot stoppen, slikte, opende de 

microfoon. 

“Ja?” 

“Waarom hangt u stil? U bent zich ervan bewust dat u 

slechts 36 uur heeft?” 

“Ja.” 

“Waarom hangt u stil?” 

“Ik denk na,” zei Gila haperend, na een korte pauze, 

nadat ze haar neus had opgehaald. 

“Waarover? Overweegt u terug te keren?” 

“Nee,” zei Gila. 

“U kunt altijd terug keren, mevrouw Pradopo.” 

“Dat weet ik.” 

“Keert u terug?” 

“Nee.” 

“Mag ik u er verder op wijzen dat we een klacht over u 

hebben binnengekregen, mevrouw Pradopo?” 

Gila zuchtte, schakelde de microfoon weer in. 

“Van wie?” 

Ze luisterde. Ze had een bepaald vermoeden… 

De mannen van Nationale Veiligheid. 

“…uw laatste oefening …wellicht zinloos om door te 

gaan.”  
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Eikels. 

Gila zuchtte opnieuw, maar deze keer vergat ze de 

microfoon uit te schakelen.  

“Pardon? Problemen, mevrouw Pradopo?” 

“Geen problemen, Centrale. Boodschap begrepen. Alles 

pi-co-bello in orde. Ik ga door, Centrale. Pradopo uit.” 

Ze wierp het baken, wachtte tot het contact maakte, 

strekte met gierende angst haar rug en gaf de opdracht 

tot de volgende sprong. 

 

80 sprongen. 

120 sprongen. 

175 sprongen—  

180 sprongen.  

Het was iets meer dan 16 uur later. Ze had zes keer 

overgegeven: twee keer in de afsluitbare braakzakken, 

één keer in de stof van haar hemd, één keer in haar T-

shirt en twee keer in haar trui. 

Gekleurde vlekken dreven door alles wat ze zag. Ze 

dronk wat water. Ze at wat van haar rantsoenen om te 

zorgen dat ze scherp bleef. Ze richtte het baken 2000 

kilometer in de ruimte tussen haar en de maan: die nu 

als een gigantische, pokdalige bal voor haar dreef. 

Nog 10 sprongen te gaan.  

Ze ademde diep in: de verschaalde lucht van haar pis, 

van verbruikte zuurstof, van haar ruften, van haar 

zweet, van haar braaksel in deze kleine ruimte.  

Gila bewoog haar virtuele lichaam en strekte dat van 

haarzelf en de Odelo.  

“Mevrouw Pradopo?” 
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“Ja?” 

Er volgde drie seconden van stilte. 

“Is alles goed?” 

“Ja.” 

Drie seconden stilte. 

“Gaat u het halen?” 

“Ja.” 

“Weet u het zeker? U heeft nog maar 16 uur. 

Ze kneep haar ogen samen, masseerde haar neusbrug.  

“Ik ga het halen, Centrale. Stop met vragen.” 

Nog 10 sprongen. 

Ze boog voorwaarts en maakte de bewegingen die de 

volgende sprong zou instantiëren. Ze sprong. 

 

Nog 2 sprongen.  

Haar handen streelden in eindeloze herhalingen zacht 

het leer van de armleuningen van haar zetel. De 

puinring lag nu recht voor haar op het bespikkelde 

scherm. 

Flitsen van vroegere ervaringen gingen door haar heen 

waarin ze bijvoorbeeld niet meer in de Odelo zat, maar 

in een containerwagen in de haven van Rotterdam, de 

contacten verbonden met de Turing-Tesla machine van 

de immense constructie van wielen en grijpers 

waarmee ze containers van de ene plek naar de andere 

reed.  

“Gila? Je wordt nu 22. Wellicht is het… verstandig als je je 

studie weer oppakt, inplaats van… door te gaan in dit 

soort… werk.”  

Ze— 
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Ze dacht aan Nuri en ze wist al precies hoe haar tante 

zou reageren. 

“Een meubelmaakster, Gila. Een vrouw—” 

Kindertjes… 

“Mevrouw Pradopo?” 

“Ja?” 

“We denken dat u voorbij het punt bent waarop u 

levend terug kan keren.” 

“Jullie hebben vast een oplossing, Centrale,” mompelde 

Gila afwezig, haar hoofd voornamelijk bezig met de 

volgende sprong. 

“Ik ben bang van niet. Als u op fatsoenlijke wijze 

afscheid wilt nemen van uw vriendinnen en uw familie 

dan is het nu de tijd om daar over na te gaan denken.” 

Ze knipperde met haar ogen, haalde diep adem toen die 

laatste woorden vol tot haar doordrongen. 

“Centrale?” 

“Ja mevrouw Pradopo?”  

“Lulkoek.” 

“Pardon, mevrouw Pradopo?” 

Ze telde met haar vinger de felgele vlekjes op haar 

radarscherm, prevelde de getallen tussen haar tanden 

door. 

“Ik zie hier zes Odelo’s die net als ik te ver zijn om nog 

terug te komen. Dat is ruim zestig miljoen gulden.” 

“Wat wilt u daarmee zeggen, mevrouw Pradopo?” 

“Dat er een failsafe is. En dat de meest eenvoudige 

failsafe een opheffing van de blokkades in de TTM is. 

Jullie sturen ons niet in dure machines hier naartoe 

zonder een failsafe.” 
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“Denkt u slim te zijn mevrouw Pradopo? Probeert u 

mij te imponeren?” 

“Nee, Centrale,” zei ze. 

“Denkt u nu echt dat—” 

“Nee, Centrale. Het zal me volledig m’n reet roesten hoe 

jullie het doen. En Centrale? Ik ben bijna bij mijn 

bestemming. Pradopo uit.” 

Ze maakte de volgende sprong. 

 

“Dertig minuten, Centrale. Geef me Dertig minuten.” 

“Akkoord, mevrouw Pradopo.” 

Gila gebruikte de levitatiemodule om dieper in de 

puinring te drijven. Van miljoenen kubieke meters aan 

rotzooi verwachtte ze niet echt iets specifieks te vinden 

en zeker niet haar ouders of het huis waarin ze geboren 

was.  

Schepen. De restanten van een haven. Eindeloze 

bevroren bellen van water tegen het zwart van de 

ruimte. Gebouwen van een fabriekscomplex op een 

grote cirkel van drie kilometer doorsnede: de maximum 

transportatiezone voor de ontvanger die hier ooit 

ergens rondgedreven had. 

Haar horloge gaf drie signalen. Tijd om terug te keren. 

Ze verminderde vaart, draaide de Odelo richting aarde 

en dat was het moment waarop ze de autobus boven de 

perfect geconserveerde spookstad zag. Het dreef over 

de bovenzijde van de halve bol van rots en kalksteen: 

gevuld met dertig dode kinderen en een chauffeur. Ze 

zoomde in. Drie ruiten waren gebarsten door de 

plotselinge decompressie na materialisatie. De 
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kinderlijken dreven verstild binnenin als vlokken vuil 

in een fles vol met water. De analytische logica van 

haar Turing-Tesla machine volgde feilloos de 

gezichten met rode stippen en telde de totalen: 16 

meisjes, 14 jongens.  

Gila slikte, dronk van het reservoir met gerecycled 

water om haar mond te bevochtigen, slikte nog een 

keer en voelde de tranen opwellen toen een nieuwe 

wolk van auto’s van achter de stad zichtbaar werd. De 

wolk van de bevroren lijken van de mensen die zich 

buiten hadden bevonden op het moment van 

verplaatsing: tongen zwart uit opengesperde 

mondopeningen. Ze controleerde haar systemen, 

controleerde of dit werd opgenomen. Ze nam een 

laatste slok van haar water, drukte haar emoties weg en 

stelde de afstand af: 3000 kilometer thuiswaarts, 

controleerde het beeld van de langeafstandsradar. 

Plan B, Gila. Plan B. 

“Centrale? Ik vraag permissie om naar de Wernher von 

Braun te springen.” 

 

Drie sprongen later en nog steeds geen antwoord.  

Gila controleerde nogmaals het tekstbericht dat ze vlak 

voor vertrek gekregen had. 

“Centrale? Volgens mijn bron—” 

“Toegestaan.” 

Ze teleporteerde het baken voor zich uit, liet zich door 

het baken naar de nieuwe positie trekken, rustte, 

teleporteerde, rustte, teleporteerde, begon steeds 

onrustiger op haar zetel heen en weer te schuiven en 
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nam contact op met— (“Centrale…?” “Uw probleem, 

mevrouw Pradopo, lost het op”), poepte in haar broek, 

dronk water, sprong, kwam bij—  

 

“Mevrouw Pradopo?”  

De dikke naaf met het slanke wiel van het Von Braun 

ruimtestation lag met blinkende lichtjes recht voor 

haar, in vredige en constante rotatie om zijn eigen as. 

Haar Gulliver-F0173 op wit, dicht tegen het punt 

waarop het zichzelf opnieuw voor een uur zou 

uitschakelen. 

Gila stak haar hand uit en alles versmolt. Haar geest 

sloeg opnieuw los van de banden van haar bewustzijn 

ging robijnrood en supernova in haar vlucht van de 

pijn en de werkelijkheid van— 

De stank—  

Niets dat ze niet al eerder had meegemaakt. 

Gila begon te lachen, dwong zichzelf tot helderheid, 

liet haar telefoon vallen en keek naar haar schokkende 

handen. 

Na meer dan 280 sprongen en 29 uur zonder slaap in 

de Odelo had ze de grenzen van haar eigen lichaam 

bereikt. 

“Mevrouw Pradopo?”  

Haar lichaam begon steeds heftiger te schudden. 

“Ik ben kapot,” zei ze en iets brak in haar. Het Duitse 

ruimtestation was zo dichtbij en—  

“Ik haal het niet meer,” huilde ze. 

“We halen u terug, mevrouw Pradopo.”  
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In haar hallucinaties hadden de dode lichamen de 

gezichten van haar ouders en haar ooms en tantes. 

Allemaal Javaanse mensen. Bloed stroomde over haar 

benen en dreef rondom haar in het bekrompen en 

gesloten universum van de Odelo. Zelfs haar oma was 

daar, een scheermes in één hand, een pistool in de 

andere.  
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6.  
 

We lazen anarchisten als Bakoenin en Kropotkin. We lazen 

de werken van Baruch Spinoza, Allard Pierson, Johannes 

van Vloten. We lazen Anton Korzybski, Wilhelm Reich. We 

keken naar het verleden. De bijna anderhalve eeuw van 

koloniaal terreurbeleid dat begon onder de hand van koning 

Willem I. We hadden talloze vergaderingen binnen onze 

eigen diensten en sloten verschillende verbonden met onze 

buitenlandse collega’s.  

  

Rond 1928, met nieuwe spanningen, de herinneringen aan 

de zinloze Europese massamoorden in 1914 en 1915 en de 

dreiging van een nieuwe crisis, rees het groeiende besef 

binnen met name de Duitse en Nederlandse diensten dat er in 

een beschaafde wereld geen plaats meer was voor 

klassenverschillen, koningshuizen en dictators. 

Het was een stille revolutie, Gila. En opnieuw 

Ik deelde toen Ik had er geen moeite mee toen dhr. Van 

Woelderen van Sectie III me vanaf 1930 inzette voor 

opruimacties die we toen voor het gemak maar ‘interne 

amputaties’ noemde. 
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7.  
 

De heldere klingeltonen van haar alarm brak door een 

diepe slaap vol duistere dromen. Gila opende haar 

ogen, draaide zich om en ging rechtop zitten. Ze wreef 

met haar handen over haar gezicht, opende opnieuw 

haar ogen. Haar dekbed lag voor een deel op de grond.  

Ze rook haar arm, rook de geur van desinfecterende 

zeep. Iemand had haar uitgekleed, gewassen, weer 

aangekleed in nieuw ondergoed. 

Ze fronste, stond op. Gromde toen ze besefte waar ze 

was, klemde haar kaken opeen.  

Haar handen en haar vingers trilden toen ze haar kast 

opende. 

Haar uniform lag netjes opgevouwen op de tweede 

plank. Haar sokken lagen eronder. Haar schoenen 

stonden naast elkaar op de bodem. 

Ze kleedde zich, pakte haar telefoon, stabiliseerde haar 

hand, haar ogen. 

Drie gemiste oproepen. Eentje van Nuri. Zes 

tekstberichten. Twee van Nuri, beiden meer dan twee 

dagen oud. 

“Ik heb net begrepen dat je in een oefening zit. Ook 

gehoord van je botsing met NatV vandaag. Geweldig!  

Je bent mijn heldin.  
♥♥

♥~ (˘ x ˘)  ( | )  (^ - ^)  ~♥
♥♥  

Bel me als je weer terug bent.” 

Ze beantwoordde de telefoon toen deze overging. 
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“Mevrouw Pradopo?” 

Centrale. 

“Ja?” 

“Kunt u naar gebouw 17H komen? Unit 3-E." 

“Ik ben net w—” 

“Nu. Twee minuten.” 

“Kut,” zei Gila toen ze de verbinding had verbroken. 

 

“Mevrouw Pradopo,” zei majoor Johan Kramer toen ze 

binnenkwam. Hij was in uniform, zijn dunne blonde 

haar netjes in een scheiding gekamd. Donkere 

polscontacten glansden in het kunstlicht toen hij zijn 

handen bewoog. 

“Allereerst: welkom en gefeliciteerd met uw terugkeer. 

Uw—” 

Hij keek naar haar hals, een moment bevroren.  

“Uw bovenste twee knoopjes zijn verkeerd geknoopt. 

Kunt u dat alstublieft corrigeren?” 

Ze keek naar beneden, zag dat ze inderdaad een fout 

had gemaakt, knoopte met trillende vingers de 

bovenste knoopjes van haar blouse los, knoopte ze met 

trillende vingers correct vast, nog steeds licht hijgend 

van het rennen. 

“Beter... Ik heb een probleem, mevrouw Pradopo.” 

Hij zweeg even, keek haar aan en zette zorgvuldig de 

situatie met Nationale Veiligheid uiteen. 

Gila knikte, probeerde haar trillende benen, haar 

trillende voeten stil te houden. 

“U en ik kennen een andere versie van dit verhaal.” 

Gila knikte kort, haar ogen op de zijne gericht. 
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“Ik heb van mijn eigen meerdere gisteren de opdracht 

gekregen om u een reprimande te geven, mevrouw 

Pradopo en om bijpassende maatregelen te nemen. Bij 

deze.” 

Hij schudde twee keer met zijn vinger. 

“Foei. Niet meer doen, mevrouw Pradopo.” 

Hij leunde achterover. 

“Verder heb ik hier van dat zelfde Nationale Veiligheid 

een mooi en verzorgd dossier met daarin gegevens 

over uw familie en uw familielijnen. Verwijzingen naar 

het feit dat u geen oorspronkelijk Nederlandse bent. 

Uw activiteiten binnen ‘verschillende groeperingen van 

radicale feministen’. Enzovoorts, enzovoorts, ad 

nauseam.” 

Hij plaatste de dikke map op tafel. Ze keek naar de 

sticker op de zachte bruine kaft: het blauwe logo van 

NV links boven, haar naam in schreefloze letters in het 

exacte centrum van het witte vlak. 

Hij plaatste zijn hand er op. 

“Begrijpt u wat dit is, mevrouw Pradopo?” 

Ze schudde haar hoofd. 

“Dit hele rapport is een verkapt verzoek tot uw ontslag 

uit Sectie Vijf, mevrouw Pradopo.” 

Gila friemelde met haar handen, voelde hoe spiertjes in 

haar oogleden zonder enige reden begonnen te trillen 

en samentrekken.  

Ze was niet zeker hoe ze moest reageren. 

Ze keek opnieuw naar het rapport, keek naar de 

zorgvuldig gemanicuurde handen van majoor Kramer, 

knipperde toen alles even zwart werd. Ze voelde haar 
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hart, voelde het koude zweet langs haar armen lopen. 

Voelde de woede en het verdriet als kraaien in een 

vlucht om haar heen draaien. 

“Ik begrijp niet—” 

Hij hief zijn hand. 

In haar hoofd klonken de woorden waarvan een deel 

van haar simpelweg wist dat deze zouden gaan volgen. 

Mevrouw Pradopo— 

“Mevrouw Pradopo—”  

—u kunt uw spullen pakken. 

Ze kon het niet voorkomen. Het was— 

 “—dit is wat ik met dergelijke kinderachtige nonsens 

doe.” 

Hij pakte het op en liet het met een luide smak naast 

zich op de grond vallen. 

“Sectie Vijf is in 1939 door mensen als uw grootmoeder 

van de grond af opgebouwd ter bescherming van de 

vrijheid van mensen. Mensen in Nederland. In Europa. 

In de wereld. Deze vrijheid gaat niet over slaafsheid en 

wordt niet bereikt door braaf de regeltjes van anderen 

na te volgen. Deze vrijheid wordt niet verkregen door 

de verering van bepaalde personen of bepaalde 

instituten. Deze vrijheid wordt niet beschermd door 

onze medemensen te kleineren en de mond te snoeren. 

Deze vrijheid wordt niet bereikt door intimidatie of 

misbruik van macht. Dit rapport van NatV is…” 

Hij pauzeerde, een moment maar, en nagelde haar vast 

met zijn ogen.  

“Ik weet dat u geen biet geeft om Nederland. Ik weet 

dat het niet eenvoudig voor u was om zonder ouders op 



43 

te groeien. Ik weet van uw problemen met uw 

pleegouders, van het gebruik van bepaalde substanties 

in het verleden, uw overtuigingen, uw afwijkende 

levensstijl en de weloverwogen manier waarop u bent 

omgegaan met uw—” 

Hij maakte een vage beweging naar haar borst, 

“kanker. Ik weet dat u van eigenwijsheid aan elkaar 

hangt. Ik weet dat u nog steeds geen echt idee heeft 

wat u eigenlijk hier te zoeken heeft.” 

Hij haalde diep adem, zuchtte diep, greep in zijn tas, 

plaatste een nieuw rapport op tafel: niet meer dan een 

paar vellen dik, schoof het in haar richting. 

“U bent in al uw fratsen en onzekerheden niet uniek, 

mevrouw Pradopo. En het kan me eigenlijk niet zoveel 

schelen waar u wel in gelooft.” 

Hij zweeg, streek met een zorgvuldig gebaar zijn 

vingertoppen door zijn haar, vouwde zijn handen ineen. 

“U mag dan soms een ongeleid exploderend projectiel 

zijn, maar u bent ook slim en doortastend. U bent 

iemand die haar problemen niet uit de weg gaat. Een 

doorzetter. Constant in uw acties. Ik wil u heel graag 

houden, mevrouw Pradopo, maar uiteindelijk ben ik 

niet degene die daarover het besluit neemt… Zet een 

punt achter dit onzinnige gedoe met NatV. Voorkom 

dat deze maand uw laatste maand wordt.” 

Hij boog opzij, strekte zijn lange arm en greep het 

Nationale Veiligheid dossier van de grond.   

“Dit is nu van u. U mag er mee doen wat u belieft. Stop 

het in een lijstje, lees het, verbrandt het, maak er wat 

mij betreft papieren bootjes van.” 
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Kramer stond op, streek zijn uniform glad.  

Bij de deuropening draaide hij zich weer om. 

“Mevrouw Pradopo?” 

“Meneer Kramer?” 

“U heeft de rest van deze dag en tot en met het 

weekend verlof. Rust lekker uit. Geniet van uw vrije 

dagen.” 

Hij trok zacht de deur achter zich dicht.  

 

Gila plaatste haar vingertoppen op het tweede rapport, 

schoof het naar zich toe, sloeg met trillende hand de 

gele kaft open, niet wetend wat ze kon verwachten. 

Haar scores van de afgelopen twee weken stonden op 

de eerste pagina. Daaronder stond in het krullende 

handschrift van Marga Hessels slechts één woord met 

een dubbele streep eronder. Ze plaatste twee vingers 

onder dat woord, boog verder naar voren omdat ze niet 

kon geloven wat ze las.  

“Uitmuntend”  

Gila ging zitten toen de tranen opkwamen, het 

schudden in haar lichaam onhoudbaar werd, toen het 

opnieuw even zwart werd voor haar ogen. Ze wreef 

met haar handen over haar gezicht en maakte toen een 

zacht geluid dat een mengeling was van opluchting, 

woede, verdriet en triomf. 
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8.  
 

Na Stalin volgde Hitler en zijn staf. Het kostte maanden 

van onderzoek en vergaderingen om tot dat besluit te komen. 

We teleporteerde een bom in hun midden met de tweede 

generatie Tesla/Bohr/Neumann materiezenders. Na Hitler: 

maanden onderzoek, overleg, voorbereiding, internationale 

samenwerkingen, besluitvorming. Franco en Mussolini. 

Vanuit de chaos die ontstond namen we een paar stappen 

terug.  

Deze stilte duurde tot 1938, toen Japan grote delen van 

China, Korea en Indonesië binnenviel. Het was We braken de 

macht van Hirohito op dezelfde manier als we voorheen met 

Hitler en Stalin hadden gedaan. Met een bom in de 

vergaderkamer. 

 

Ik Wat XXXXXXXXXX Gila, wat je niet in mijn dossier 

zal vinden is het volgende: tot 1916 was ik deel van een 

verzetsgroep in Jakarta. De slachting in Kuta Reh. De 

moorden in Atjeh. Het seksuele en lichamelijke misbruik, de 

onmenselijke behandeling van de lagere klassen in Jakarta. 

Alles behalve dingen die door nette mensen worden gedaan. 

Zelfs na de conventie van Den Haag van 1899 bleven de 

moorden en verkrachtingen en vernederingen door de 

Nederlanders in Indonesië schaamteloos doorgaan.  

We gebruikten voornamelijk scheermessen, soms een pistool 

als dat de zelfmoord geloofwaardiger maakte, en we werkten 

alleen ‘s nachts.  
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Ik heb veel Nederlands bloed aan mijn handen, sayang Gila, 

en elke verkrachter en elke moordenaar verdiende zijn dood. 

Het maakte mijn werk in Nederland, vijftien jaar later, iets 

makkelijker. 
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9.  
 

Zaterdag, 23 maart 1985, drie dagen na haar terugkeer 

van de maan en de eerste keer dat ze Nuri weer zou 

zien. Tijd die ze voornamelijk in het bed en de huizen 

van drie vriendinnen had doorgebracht. Bijkomen. 

Verwend worden. Herstellen. 

Gila trok haar muziekspeler uit haar zak en in een 

opwelling koos ze een opname van Jineman Mari 

kangen. Ze maakte haar sloten los, stapte op haar fiets 

en trapte het rammelende ding de weg op.  

Ze remde af toen een DAF 55 recht van boven zacht op 

straat neerstreek.  

 

Gila parkeerde haar fiets in de zijstraat. Ze wikkelde de 

ketting om de lantaarnpaal, liep terug naar de 

hoofdstraat en belde aan op het tweede knopje van 

onderen. 

Met bonzend hart over een steile trap met kale houten 

treden met koper beslag, langs bladderende 

mintgroene verf klom Gila twee etages hoger waar 

Nuri de deur van haar appartement voor haar had 

opengelaten. 

De meubels tegen witgeverfde wanden waren zwart en 

chroom in een minimalistische stijl: allemaal door Nuri 

zelf ontworpen en gebouwd. Een cello stond in de hoek 

van de woonkamer waar ooit een gashaard had gestaan. 

Op de lage kast bij de deur lag een kopie van “De graaf 
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van Monte Cristo,” de kaft rond het gezicht bekrast 

met ballpoint. 

 

Gila stak haar hoofd door de deuropening.  

“Kan ik verder komen?” 

“Natuurlijk, schatje.” 

De grote witte kat op het bed keek op en volgde Gila 

met gele ogen toen ze de slaapkamer binnenkwam. 

“Hoi poes,” zei Gila.  

Ze liet haar arm om Nuri’s middel vallen, 

beantwoordde de drie kussen op haar wangen, de kus 

op haar mond. Gila begon te lachen toen Nuri begon te 

lachen.  

“Je bent lief, Gila.” 

Even gaf ze zich met gesloten ogen aan Nuri over en ze 

genoot van de sterke arm om haar middel, van de 

vingers die door haar haar gingen, van het moment van 

stilte dat volgde. En Gila opende haar mond, trok Nuri 

strakker tegen zich aan, straalde van plezier toen ze 

zich weer losmaakte. De uitnodiging die Nuri 

onuitgesproken had gelaten dreef even tussen hen in, 

viel toen zacht neer. 

Ik ben te leeg, Nuri.  

“Prima,” zei Nuri. “Over een uurtje gaan we uit. Ik ben 

nog aan het uitzoeken wat ik ga dragen. Je kunt op het 

bed zitten als je wilt.” 

 

Een moment lang zat ze. Toen liet Gila zich toen op 

het zachte dek achterover vallen. Flitsen van de 

afgelopen dagen schoten door haar gedachten en ze 
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draaide haar hoofd naar de serval.  Nationale 

Veiligheid… 

Tijd voor een derde gesprek met die mannen, Gila. Anders 

houdt dat gezeik nooit op.  

Ze streelde afwezig de stugge vacht van de grote kat, 

hield toen haar hand op. De serval hief haar kop, rook, 

rook aan haar kleding, sloeg haar grote poot over 

Gila’s bovenbeen en schurkte zich toen met haar schoft 

over haar buik.  

Flarden van een kattenleven in een besloten 

omgeving— 

“Het lijkt erop dat Lila je aardig vind,” zei Nuri zacht. 

“Lila?” 

Nuri trok haar shirt uit, stak een gespierde arm door de 

mouw van een witte blouse. Een tatoeage liep van 

schouder naar schouder over haar rug. 

“Gila en Lila,” mompelde Gila met een vage glimlach. 

Haar gedachten dwaalden opnieuw af en ze glimlachte 

opnieuw toen ze zich voorstelde hoe— en haar mond 

op Nuri’s kut— Maar haar lust was als een lege emmer 

met dode spinnen en dode pissebedden op de bodem. 

Het werd gevoed door lege batterijen. 

“Gila? Ik hoor je. Niet binnen je eigen professionele 

kringen, toch?“  

“Ja.” 

“Waarom meld je jezelf niet opnieuw aan bij Sectie 

Zes?” vroeg Nuri. “Minder stress.” 

—Jullie hebben geen Odelo’s. 

“Oké. Goed punt.” 
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Nuri draaide zich om. De blouse had lange mouwen, 

manchetten die over haar handen vielen. Teveel 

ruffeltjes langs de knoopjes en de hals.  

“En?”  

—Nee.  

Nuri haakte een jasje los om iets anders te pakken: 

zwart, rood en goud met randen van witgrijs bont. 

Gila wees. 

“Ja. Dat.” 

Nuri schudde haar hoofd.  

“Ik heb hiervoor minder tieten nodig.” 

Ze hield het even vast, bood het aan Gila. 

Gila duwde de kat van zich af, stond op. 

  

De mouwen waren vijf centimeter te kort, de hem van 

het jasje kwam net tot onder haar navel, maar ze kon 

de voorkant gemakkelijk sluiten. Gila opende het jasje 

weer, keek naar het label aan de binnenkant en sperde 

haar ogen open. Dit was een origineel designerjasje van 

Max Heymans, geen imitatie. 

“Nuri? Waarom heb je een jasje zoals dit in je kast als 

je het niet kan dragen?” 

“Sentiment,” zei Nuri zacht. “Van een ex. Ik zou het 

eigenlijk weg moeten doen.” 

Ze trok haar overhemd uit. 

Gila keek zwijgend toe. 

Nuri stopte. 

En daar was het: een plotselinge eruptie van lust in 

haar onderbuik.  
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“Stop niet met uitkleden, Nuri,” zei Gila, haar keel 

samengeknepen, haar hart heftig bonzend.  

—Ga door. 

“Door?” vroeg Nuri plagend. “Je had toch al een paar—

?” 

Ze trok haar witte onderhemd uit, maakte haar BH los, 

maakte haar broek los, trok alles naar beneden. Twee 

lange grijs/rood gestreepte sokken over haar kuiten, de 

twee donkere plekken op haar blote knieen waar Nuri 

ooit flink haar huid had opengeschaafd. 

—Je bent prachtig, Nuri. Houd je sokken aan. 

Gila ontdeed zich van het jasje en haar shirt, schopte 

haar broek uit. 

“Ik vermoedde al zoiets,” zei Nuri zacht toen Gila zich 

weer oprichtte. 

“Ha!” zei Gila luid en stortte zich op Nuri: die zich op 

het bed liet vallen. 

 

Later vroeg Gila: “Geloof je in wat je doet?” 

“Ja. Ik zie voldoende resultaat om te geloven dat het 

zin heeft.” 

Nuri draaide haar pols en keek even op haar klokje. 

—We zijn te laat. 

Gila haalde haar schouders op, dacht aan Nuri’s vingers 

en tong en mond op bepaalde plekken—  

—Het was het waard. 

Nuri giechelde, draaide zich op haar zijde, steunde haar 

hoofd op haar hand. 

“En jij? Wat was je droom, Gila? Je diepste wens?” 

“Dansen, zoals mijn moeder. Werken in de machts.” 
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“Waarom ben je gestopt?”  

Gila raakte met een glimlach zacht het contact op haar 

linkerpols aan.  

—De havens ‘verdienden niet genoeg’. “En als danser had 

ik niet het juiste lichaamstype.” Mijn pleegouders… 

“Systematische Semantiek en Analyse van 

Informatiesystemen was een veilige keuze.” 

“Afgemaakt?” 

“Ja.” 

“En Sectie Vijf?” Is het wat je verwachtte? 

—Nee. Nee. Nee. Absoluut niet. “Ik had altijd een 

bepaald… beeld van de Centrale Inlichtingendienst, 

maar…” dat is helemaal anders nu. Het beeld naar buiten… 

“Laat me raden,” zei Nuri. Een stel prutsers? Diepgaande 

Hollandse knulligheid? 

“Ja!” zei Gila luid. “Dat.” Ze fronste even. 

“En nu?” 

Gila sloot haar ogen en fronste, fronste opnieuw, 

masseerde haar neusbrug.  

Het paniekerige gillen van de stervende koeien, de 

stervende paarden— Het plakkerige gevoel van het 

bloed aan haar handen, op haar lichaam, in haar 

kleding.  

De— 

Ze opende haar ogen, keek naar het plafond, keek naar 

Nuri. 

“Nu begin ik bang te worden. De dingen die ik— die ik 

zelf— die ik— die ik met mijn eigen handen heb—” 

De wereld had een betere plaats moeten worden, Gila. 

De moord op Stalin— 
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Je ouders— 

Gila keek naar haar geheven handen, die opnieuw 

begonnen te trillen, voelde hetzelfde in de spieren van 

haar kin gebeuren. Ze draaide zich weg toen de tranen 

over haar wangen begonnen te stromen en ze begon 

onbedaarlijk te snikken toen Nuri haar hand zacht op 

haar schouder legde. 

De 30 kinderen— in— in— De wolk van— 

—Ik— ik wilde niet— niet hier— Nuri, niet— 

“Het is oké,” fluisterde Nuri, met tranen op haar eigen 

wangen.  

Ze gaf kleine kusjes in Gila’s nek. Ze ging zacht met 

Gila mee toen Gila zich schokkend en huilend tot een 

bal opkrulde. 

“Het is oké, liefje.” 
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10  
 

De wereld had een betere plaats moeten worden, Gila. Deze 

huidige tijd had een tijd van vrijheid en blijdschap moeten 

zijn. Een tijd waarin al mijn kinderen nog in leven waren. 

Niet een tijd van paranoia en een smerige oorlog die na 

twintig jaar nog steeds niet ten einde is gekomen. 

XXXXXXX 

Na de grote chaos en de herzieningen in de educatieve 

instellingen in de jaren ’30 en ’40 volgde een tijd van grote 

veranderingen. In Europa, maar ook in Azië en Afrika. De 

opkomst van het humanisme. De jaren ’50. Kunst, film, 

muziek, literatuur, wetenschap. Ik heb nog nooit zo’n bloei 

gezien als toen.  

 

Koningin Wilhelmina trad vrijwillig af in 1943. De 

Vlevolandpolder werd voortijdig voltooid. We hadden de 

eerste mens in de ruimte in 1944, de eerste mensen op de 

maan in 1951. Er was acht jaar van wereldvrede. 

 

Onze grootste nationale bedreiging bestond in mijn optiek 

niet uit de landen om ons heen, maar kwam van binnenuit: 

de blanke mensen met oud geld. De mensen De mensen met 

oude belangen. De kerken.  XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Alles begint in het hoofd, Gila: liefde, haat, zelfvertrouwen, 

angst, vrede, strijd. XXXXXXXXX Ik ben bevooroordeeld 

vanuit mijn eigen verleden. En het is daarom beter als je 
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hierover zelf een zo gevarieerd mogelijk beeld vormt als je je 

werk doet.  

 

Je bent Je bent alles wat ik in een kleindochter had willen 

zien. Sterk. Uitgesproken. Dapper. Recht door zee. En ik ben 

blij dat je uiteindelijk gekozen hebt om in mijn voetsporen te 

treden, ook al heb je nooit echt geweten wat je tua andung nu 

eigenlijk werkelijk deed.  

 



56 

11.  
 

Het was zomer. Op het grote grasveld aan de overkant 

van de van Baerlestraat lagen mensen op kleedjes, 

werden picknicks gehouden, liepen jongens en meiden 

rond met flesjes bier en frisdranken, vrij van werk en 

genietend van de zon die tot vroeg in de avond heet 

zou blijven.  

Ze keek even naar de gespierde billen en benen van een 

jonge vrouw die haar passeerde, omkeek, drukte toen 

de glazen deur van het atelier open, trad binnen, 

schijnbaar aangetrokken door het eerste stuk van Piet 

Mondriaan: “Grijze boom”.  

“Hoe voel je je, Gila?” vroeg Centrale in haar oor. 

“Ontspannen,” tikte ze in een kort riedeltje met haar 

vingertoppen.  

Ze had Centrale. Daarnaast bevond zich ergens 

dichterbij een telepaat van Sectie Zes.  

Twee grote katten lagen lui op de donkere stenen vloer 

achter het raam van het atelier. 

Gila deed een stap in hun richting, bleef langer hangen 

bij Mondriaans “Bloeiende appelboom” en “Compositie 

No 6”. Twee werken waarin zijn abstracties nog steeds 

speels waren.  

De man in de groep aan de andere kant van de ruimte 

keek op toen ze kort zijn kant op keek en ze maakte 

even oogcontact, knikte, glimlachte. 

“Centrale. Doelwit in zicht, contact gemaakt.”  
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“Contact. Begrepen. Succes.” 

Ze liep naar “Model van een privé-huis” van Theo van 

Doesberg, de collage: “Verwoesting 2” en het schilderij: 

“Compositie 1” met boompjes en driehoeken en: 

“Compositie IX” en bleef een tijdlang naar Compositie 

IX kijken.  

 

Zijn naam was Casper, Casper van Boetzelaer. Hij was 

een knappe, zelfverzekerde jongeman met zwart haar 

dat hij zijdelings met de hand had weggekamd in een 

soort verzorgd-nonchelante scheiding. Een jager. Een 

womanizer.  

“Het eerste wat bij me opkwam, was een bovenaanzicht 

van een trappenhuis,” zei Gila toen hij naast haar stond. 

Hij lachte, keek aandachtig naar het schilderij en 

knikte.  

“Geen vreemde gedachte.” 

Hij wees naar enkele plekken in het schilderij, gaf 

uitleg, leek zich toen te realiseren wat hij aan het doen 

was en met wie. 

“Ben je een kunstkenner? Journaliste? Uitgenodigd?” 

Gila schudde haar hoofd, bestudeerde hem, bestudeerde 

zijn houding, de manier waarop hij zijn schouders 

opgetrokken hield, de spanningen in zijn lichaam, de 

rechter schouder iets hoger dan de linker. 

“Nee. Ik kwam hier toevallig binnen.” 

Hij wenkte een jongen met een schaal met drankjes, 

boog opzij, keek langs haar heen naar de ingang. 

“Dit is alleen op uitnodiging.” 
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“Dat wist ik niet,” zei Gila en gaf hem een stralende 

glimlach. “Iemand is waarschijnlijk vergeten de deur te 

sluiten.” 

“Waarschijnlijk,” zei Casper met een glimlach. 

Ze keek rond, vroeg zich af hoeveel anderen hier net als 

zij— 

“Hou je bij je missie. Ogen op de bal houden,” klonk de 

kalme, warme stem van de telepaat in haar oor. 

Hij bood haar zijn hand aan. 

“Casper van Boetzelaer.” 

“Gila Pradopo,” zei Gila. 

Indrukken gleden door haar heen toen ze in zijn hand 

kneep, herinneringen uit zijn verleden. Ze hield het 

contact even aan om dieper te voelen. 

“Waar kom je vandaan, Gila?” 

“Amsterdam,” zei ze. 

“Oorspronkelijk?” 

“Amsterdam,” zei ze. 

Hij lachte kort, zacht, beleefd. 

“Ik bedoel je ouders,” zei hij. 

“Rotterdam,” zei ze. 

“Je grootouders?” 

“Hoever wil je teruggaan in mijn familieverleden, 

Casper?” zei ze en ze boog even. “Maarrr: Jakarta, 

Casper. Mijn grootouders kwamen uit Jakarta.” 

Ze nam een glas champagne van het blad, aarzelde 

even, hief het. 

“Proost.” 

“Waar werk je?” 

“Bank,” zei ze. 
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“Ooit iets anders geambieerd?” 

Ze knikte. 

“Maar mijn familie vond het een beter idee als ik iets 

fatsoenlijks deed. Iets met meer aanzien en zekerheid. 

Als het maar niet ‘in de havens’ was.”  

Hij knikte en zijn ogen dwaalden keurend af naar haar 

blote schouders, haar borststreek, naar haar rok, de 

split die een deel van haar knie en haar onderbeen liet 

zien. 

“Casper?” Ze wees met twee vingers van haar 

rechterhand naar haar ogen.  

“Even je aandacht erbij houden.” 

Hij keek op, zijn ogen twinkelend van plezier en wees 

met zijn glas naar het contact onder haar linkerhand. 

“Je had het over de havens. Heb je daarom…?”  

“Deze zijn nep,” zei ze. “Ik probeerde indruk op je te 

maken. Eigenlijk ben ik een heel schuchter meisje dat 

van kunst en borduren houdt.” 

Hij begon te lachen. 

 “Ik mag jou wel, Gila,” zei hij. “Wat zijn je plannen 

later deze avond? Zou je mee willen gaan naar het 

diner? Het is een prima gelegenheid om nieuwe mensen 

te ontmoeten en voor mij een goed excuus om eens niet 

met de same-old, same-old de gebruikelijke saaie 

oppervlakkigheden uit te hoeven wisselen.” 

“Misschien.” 

“Relatie?” 

“Ja. Vriendin.” 

“Wat doet ze?” 

“Meubelmaakster.” 
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“Neem haar mee,” zei hij. 

Ze schudde haar hoofd en streek een lok van haar haar 

achter haar oor. 

“Ze wil vanavond haar administratie afronden, haar 

belastingaangifte doen. Als ik meega, ga ik mee onder 

twee condities. Ik haak om elf uur af. En jij betaalt. Ik 

ben platzak.” 

“Uiteraard, uiteraard,” zei Casper. “Geen probleem.” 

“Waar? Wat? Hoe laat?” 

Hij keek op zijn klokje. 

“Over een uurtje.” 

“Prima, Gila.” 

 

Toen ze samen met Casper het restaurant betrad, ging 

de oude Hendrikus de Geer net zitten: nestor in een 

familie van wapenhandelaars. Toen ze zijn hand 

schudde gingen er verschillende indrukken door haar 

heen die de haren op haar nek recht overeind deden 

staan. Tesla-Neuman-Bohr… De Russische— 

De klootzak had— 

“Rustig, Gila,” sprak de man van Sectie Zes. “De Geer is 

niet relevant en niet jouw doelwit vandaag. Daar hebben we 

al jaren iemand anders op zitten.”  

Ze glimlachte, keek om naar twee mensen die zich bij 

hen voegde, schudde meer handen, ging toen zitten. 

“Prima. Stap voor stap. Blijf je concentreren op je primaire 

taken. Laat eerst maar eens zien waar je allemaal binnen 

kunt komen.” 

Casper moest ergens om lachen. Een vrouw aan de 

andere kant van de tafel wierp haar een nieuwsgierige 
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blik toe, maakte even oogcontact en hief toen haar glas. 

Gila knikte, deed hetzelfde. 

Het was zomer. 
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12.  
 

De moord op Stalin door teleportatie was een vergissing. De 

cirkel – zelfs na de correcties die we direct daarna met 

explosieven uitvoerden – teveel een aanwijzing van ons 

inmengen. We hadden moeten wachten tot we de volgende 

generatie materiezenders af hadden. Maar we waren te bang 

dat langer wachten andere consequenties zouden hebben.  

Ik betreur tot op de dag van vandaag dat we die eerste keer 

zo overhaast te werk gegaan zijn. XXXXXXXXX 

 

Macht is een vreemd ding, Gila. Het beweegt zich 

voornamelijk ondergronds. Wat bovenkomt, wat zichtbaar is, 

is slechts een klein aspect van het totale organisme. 

 

Diep in de wortels leeft onder andere de overtuiging dat de 

vorige eeuw een gouden periode was, dat ‘we’ er fout aan 

hebben gedaan om dat allemaal op te geven. Dat de oorlogen, 

de moorden en de uitbuiting, de exclusiviteit van bepaalde 

privileges, de kinderarbeid en de onderdrukking hun nut 

hadden, uiteindelijk wel meevielen. 

Dat was het niet. Dat deed het niet. Het was gruwelijk en 

barbaars.  

Dit moet ergens stoppen. 

XXXXXX 

We zijn in 1930 radicaal van koers veranderd om die reden, 

hebben Sectie Vijf en Zes in 1942 opgezet om dieper door te 

graven en de wortels zelf los te wroeten. 
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De wereld behoort aan iedereen, Gila.  

 

P.S. 

Verbrand Herlees deze brief a.u.b. en verbrand hem na 

herlezing. Vernietig zorgvuldig de restanten.  

 

Je oma. 
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Het juryrapport 

 

Een alternate history, waarin – voor de verandering – Tesla 

een leidende wetenschapper is geworden en samen met 

Einstein en Bohr een teleportatiesysteem heeft ontwikkeld. 

Het bedrijf dat dit tot stand heeft gebracht, zorgde niet alleen 

dat Stalin en Hitler werden vermoord, maar heeft per 

ongeluk ook voor een behoorlijk instabiele wereld gezorgd. 

 

Christien Boomsma over: “Een aantal consequenties…” 

 

Ik verzamel in dit stuk alle punten die ik zelf als 

aandachtspunten zie.  

 

Overzicht 

Hiermee krijg jij, de lezer (en schrijver), een overzicht 

te geven van wat de jury ervoer bij het lezen van: “Een 

aantal consequenties…”  



65 

Het kan zijn dat je het met bepaalde punten niet eens 

bent, of op ander punten van mening bent dat de jury 

te mild was. 

 

Analyse 

Een analyse van “Een aantal consequenties volgt in het 

volgende hoofdstuk. 

 

Hulp 

Ik wilde de PHP van 2013 winnen. En om te winnen 

moesten mijn 2 PHP inzendingen goed zijn.  

 

Dus:  

1: Schrijven 

2: Herbewerken 

3: Laten proeflezen door een hele kritische lezer 

4: Herbewerken, schrijven, aanpassen, laten proeflezen 

en repeat. 

 

Ik wist dat ik in ieder geval stuk zou gaan op mijn 

verhaal-begin en verhaal-einde. Ik wist ook dat ik soms 

te lang door blijf schrijven over onderwerpen of details 

die de gemiddelde lezer na drie alinea’s al zat is.  

 

Daarom vroeg ik een mede-schrijver om hulp: Boukje 

Balder. 

Helemaal aan het einde van dit document vind je een 

korte bespreking over het proces. 

 

De subtiliteiten van mijn onderwerpkeuze 
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Floris Kleijne maakt een aantal observaties over 

seksisme en racisme en mijn eigen rol en projectie als 

schrijver die de moeite waard zijn om nader bij het 

licht te houden.  

 

Ik doe dat in: Onderwerpkeuze, presentatie en representatie 

en tel daarin onder andere de herhaling van bepaalde 

woorden, splits de opmerking van Floris in 5 

onderwerpen en geef je per onderwerp citaten waaruit 

duidelijk wordt wat anderen hierover te zeggen 

hebben. 

 

“9 dagen” 

In 1997 eindigde een verhaal van mijn hand ergens op 

de 35e plek van 70 inzendingen. Dat verhaal: “9 dagen” 

was een fragmentarisch werk over een menselijke 

kolonie die 9 dagen had om zich over te geven aan de 

nieuwe Aardse regering: die ‘eindelijk’ sneller-dan-licht 

sprongen konden maken.  

 

In het verhaal  was de onsterfelijke hoofdpersoon in een 

politieke aanslag om het leven gebracht en weer tot 

leven gebracht in een nieuw lichaam dat ooit aan 

iemand anders had toebehoort.  

Doel van de aanslag, zover ik me kan herinneren, was 

om de onderhandelingen te saboteren. 

 

Gedurende het aanpassingsproces in dat nieuwe 

lichaam herbeleefde mijn hoofdpersoon de 

verschillende herinneringen van verschillende periodes 
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in zijn/haar leven die tot dat moment van de aanslag 

leidden. 

 

Elk fragment was ongeveer 300 tot 700 woorden en 

soms waren dat complete hoofdstukken, soms een 

keten van herinneringen en tijdsmomenten die 

thematisch aan elkaar gekoppeld waren. Het geheel 

vormde de puzzel waarmee de achtergrond van dat 

ultimatum uiteen werd gezet. 

 

Het was mijn eerste verhaal ooit dat zo laag eindigde.  

 

Eén jurylid sprak lof over “9 dagen”. “Met wat werk 

kon het heel mooi worden.”  

 

Het tweede jurylid had het vier keer doorgelezen en 

met heel veel puzzelwerk een reconstructie gemaakt 

van momenten, geslachtswisselingen en andere zaken.  

 

De derde was ontzettend boos op de schrijver (mij) en 

snapte niet dat iemand (ik dus) zo’n ontzettende troep 

kon schrijven en dan durfde in te sturen. De 20 punten 

die “9 dagen” kreeg waren voornamelijk voor de 

moeite.  

De andere juryleden plaatste het ergens tussen de 30 

tot 50 punten. 

 

De lessen die ik hiervan leerde? 

1: Denk aan je publiek (de jury) en niet alleen aan jezelf 

(ik dus) 
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2: Schrijf iets dat toegankelijk is voor een brede groep 

lezers 

3: Zorg dat het begin en het einde van je verhaal helder 

zijn.  

4: Geef de lezer in ieder geval het idee dat ze begrepen 

heeft waar het verhaal over ging. 

 

Waar staan we nu, ruim 15 jaar later?  

 

“Een meisje met paard…” (dat mijn persoonlijke 

favoriet is) zit bij de onderste 20 verhalen en behoort 

dus, volgens het oordeel van de voorselecteurs, tot het 

zwakste werk van de 206 verhalen die in 2013 zijn 

ingestuurd. 

“Een aantal consequenties…” eindigde in de top 3 en 

behoort (volgens de jury) tot het beste werk dat in 

2013 is ingestuurd. 

 

Een redelijk extreem verschil. 

 

Ben ik met “Een aantal consequenties…” geslaagd in 

mijn opzet? Niet helemaal. Zie: Mijn struikelblokken en 

de reacties van de jury. 
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Lof  
 

Floris Kleijne omschrijft in zijn bespreking van “Een 

aantal consequenties…” op floriskleijne.nl: 

 

Kaptein laat op meesterlijke wijze zien hoe je met 

minimale middelen een schat aan wereldbouw en 

alternate history kan laten zien. Hij gebruikt taal 

virtuoos als middel om steeds dichter op de huid 

van zijn hoofdpersoon te kruipen. Hij jongleert 

met structuur, asynchroon vertellen, flashbacks en 

fragmenten, en hanteert zelfs typografie en 

bladspiegel als middelen om de beleving van zijn 

hoofdpersoon invoelbaar te maken. 

 

Peter Schaap: 

 

Ik ben erg van dit verhaal onder de indruk. Het is 

heel intelligent geschreven, Echter dan echt is deze 

hoofdpersoon in haar eigenwijsheid en haar 

kwetsbaarheid. Je volgt haar terwijl ze zwaar op de 

proef wordt gesteld, beledigd, vernederd. 

Een wonder dat ze doorzet, al heeft ze het zelf 

soms niet meer door. Haar geest verkeert dikwijls 

aan de rand van het breekpunt. En ondanks de 

fundamentele vreemdheid van deze stijl en dit 

gegeven is alles stap voor stap voorstelbaar en 

meeleefbaar. 
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Christien Boomsma: 

 

Dit verhaal is tegelijk origineel en spannend, als 

teleurstellend en verwarrend. Prachtig is het 

fascinerende begin, de mooie manier waarop de 

geschiedenis van Gila wordt verweven met de 

huidige tijd. De alternate history die zonder al te 

veel nadruk te krijgen, soepel aan de lezer wordt 

toegediend. 

Het verhaal is krachtig in zijn details: de manier 

waarop Gila iets krijgt met Nuri, de training 

binnen sectie Vijf, de knoopjes die ze recht moet 

knopen…. Heel sterk. 

 

En: 

 

De hoofdpersoon, Gila, is een mooi rond karakter 

met veel diepgang, waar je als lezer graag meer 

van wilt weten. Sterker nog: het vraagt om meer. 

Juist sterk is het feit dat ze haar oefenmissie niet 

volmaakt volbrengt, omdat dat gewoon niet 

mogelijk is. 

Het plot is origineel. De thematiek – onvermogen 

om het ‘goed’ te doen, latent racisme en 

discriminatie – zijn de moeite waard. De dreiging 

die door het verhaal heensijpelt – de gruwelijke 

geschiedenis waar je net geen grip op krijgt – is 

spannend.  

 

Lisette Jonkman: 
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Ik vind de schrijfstijl en de hoofdpersoon van dit 

verhaal fascinerend. Prettig om eens een lesbische 

hoofdpersoon tegen te komen. Er zitten erg 

interessante elementen in het verhaal, die me 

aanspoorden door te lezen, zelfs als ik geen idee 

had waar het verhaal over ging. 

 

Tais Teng: 

 

Volkomen professioneel verhaal dat niet verbeterd 

kan worden. 

 

Thomas Olde Heuvelt: 

 

Dit zwaarlijvige SF/Alternate history-bolwerk 

gaat naarmate het vordert steeds meer beklijven. 

Het is ontzettend knap geconstrueerd, het is 

geschreven met literaire smaak, het weet te raken, 

geeft blijk van dagen en nachten van voorstudie, 

heel veel aantekeningen, en kennis van zo’n beetje 

elk politieke wereldprobleem van de vorige eeuw. 
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Mijn struikelblokken en de 

reacties van de jury 
 

Mijn 4 struikelblokken 

1: Begin en einde – Ik neem teveel tijd om te beginnen 

en eindig vaak te open 

2: Inhoud en helderheid – Informatie is vaak teveel 

verstopt, daardoor te vaag en te abstract: “Waar gaat 

dit over?” 

3: Informatie-overload – Ik prop het materiaal voor 

een roman in een kort verhaal 

4: Slordigheden – Mijn research kan beter en ik kijk 

mijn werk niet goed genoeg na op domme fouten 

 

Beneden zie je per onderdeel de feedback van de jury. 

 

1: Begin en einde  

De jury:  

Floris Kleijne: 

 

Nadat ik de laatste regels had gelezen, bleef ik in 

verontwaardigde verbijstering achter dat ik 

hiermee werd afgescheept. Vraagtekens dansten 

door mijn brein.  

Want wat je bereikt is dat je vele vragen uitzet bij 

je lezer, waarvan er maar een heel klein aantal een 

bevredigend antwoord krijgt. 
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Christien Boomsma: 

 

Dit verhaal is tegelijk origineel en spannend, als 

teleurstellend en verwarrend. 

… 

En dan, aan het einde, loopt het zaakje toch van de 

rails. Want – het kan aan mij liggen hoor – dan 

snáp ik het gewoon niet meer. Waar is ze nu mee 

bezig, aan het einde? Wat heeft haar oma willen 

bewerkstelligen en wat is haar plek hierin? Ik mis 

het hier. En dat is zonde, want dit verhaal had alles 

om veel punten te krijgen. En die krijgt het nu nog 

wel, maar toch … minder. 

 

Thomas Olde Heuvelt: 

 

Het begin is verwarrend, de setting is niet altijd 

duidelijk. Wees vollediger ten behoeve van de 

duidelijkheid – maar dan wel op een manier die 

logisch is voor je verhaal, niet op een manier 

waarbij ik de schrijver infodump hoor geven (zoals 

in het begin).  

 

 

2: Inhoud en helderheid 

Floris Kleijne: 

 

… dat je een half dozijn van je fascinerende ideeën 

en boeiende research onvoldoende uitwerkt, 
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waardoor deze mij als lezer vooral onbevredigd 

achterlaten.  

… 

Want wat je ook bereikt met je ambitieuze opzet is 

dat je vele vragen uitzet bij je lezer, waarvan er 

maar een heel klein aantal een bevredigend 

antwoord krijgt. Wederom: in een roman zou je de 

ruimte kunnen nemen om die intrigerende lijntjes 

verder uit te werken, hier zijn het vooral rode 

haringen waarmee je je lezer teleurstelt. Tesla, 

Turing, Bohr, Neumann, Einstein: je noemt ze, je 

geeft ze zelfs aardig wat aandacht als bron van 

technologie en als historie van Oma, maar het leidt 

allemaal nergens toe; typisch een cool idee wat 

onvoldoende ruimte krijgt om in dit verhaal een 

plek te hebben.  

 

En: 

 

Ook de kennelijke telepathie tussen Gila en Nuri 

blijft het hele verhaal door een raadsel. Op één 

punt in het verhaal meld je iets over psi, maar 

verder worden de cursieve delen van hun dialoog 

onverklaard gelaten. Een combinatie van actie 

rondom de dialoog en de nadruk op de keramische 

aansluitpunten suggereert, al vroeg in het verhaal, 

dat er een technologische verklaring is, maar dat 

blijkt later weer een misverstand. Ook wordt door 

een schouderaanraking de noodzaak van 

lichamelijk contact gesuggereerd, en dat lijkt dan 
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wel te kloppen. Maar dat is dan weer in 

tegenspraak met de eerste scène, waar de 

telepathische communicatie niet samengaat met 

aanraking. Dus het systeem van de telepathie is 

onvoldoende verankerd. 

 

Lisette Jonkman : 

 

Het spijt me te moeten zeggen dat ik het niet echt 

snapte. Ik heb het gevoel dat er echt iets geniaals 

in zit, maar het is wel de bedoeling dat de lezer 

niet de hele tijd stuurloos ronddobbert en af en toe 

een hint krijgt. Ook kan ik de titel niet aan het 

verhaal linken (en ik kon hem niet onthouden; hij 

is nog langer dan Extreem luid & ongelooflijk 

dichtbij).  

 

Thomas Olde Heuvelt: 

 

Tegen hoofdstuk 5 was het me allemaal nog steeds 

zo weinig duidelijk wat ieders motivatie is. Dat 

duurt veel te lang. En da’s jammer, want vanaf 

Gila’s training wordt het allemaal heel erg 

interessant! 

 

 

3: Informatie-overload 

Flors Kleijne op floriskleijne.nl: 
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Dit verhaal is stampensvol. Stampensvol 

wereldbouw, stampensvol fascinerende en af en toe 

zelfs briljante ideeën, stampensvol pakkende en 

driedimensionale karakters, stampensvol 

plotwendingen, stampensvol maatschappelijk 

relevante issues. Dat is tegelijkertijd de kracht en 

de zwakte van dit verhaal. Omdat Kaptein heeft 

geprobeerd een novelle of zelfs een roman aan 

ideeën en complicaties in zijn inzending te persen, 

is het resultaat als kort verhaal niet genoeg een 

geheel om die laatste twee posities te overbruggen. 

 

Thomas Olde Heuvelt: 

 

Je hoeft niet elk wereldprobleem aan te stippen in 

je verhaal. […] je wil ook gelezen worden, neem 

ik aan, en daarvoor mag het allemaal wat 

toegankelijker. En simpeler. En korter 

 

 

4: Slordigheden 

Floris Kleijne: 

 

(En daarbij is het ergerlijk dat je al in je eerste 

pagina de voornamen van Tesla en Turing 

verkeerd doet, en die van Tesla zelfs in de titel. Als 

je dat hebt bedoeld om over te brengen dat we in 

een alternatieve werkelijkheid bewegen, slaat die 

opzet stuk op de vele andere fouten in je tekst, die 
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mij overduidelijk vertellen dat de voornamen ook 

een vergissing zijn.)  

 

En: 

 

… omdat je hier en daar ook cursieve passages in 

dialogen hebt die niet voor telepathische 

communicatie staan, maar die nauwelijks te 

onderscheiden zijn omdat je stijlkeuze om 

telepathie door een em-dash te laten voorafgaan 

niet consequent is doorgevoerd. 

 

En: 

 

Je typ- en taalfouten zijn te talrijk. Hier had je zelf 

nog een keer met de stofkam overheen gemoeten, 

of als je blind bent voor sommige van je vaste 

fouten—zoals overeenkomst in getal en geslacht—

een Wijze Lezer met een rode pen doorheen 

moeten laten gaan. Dat is altijd van belang, zeker 

met deze foutdichtheid 
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Onderwerpkeuze, 

presentatie en representatie 
 

Floris Kleijne: 

 

[…] haar achtergrond en seksuele geaardheid 

worden zo schreeuwend op de voorgrond gesteld 

[…]. Je houdt zo’n beetje een uithangbord met 

knipperlichten boven Gila, en roept op elke pagina: 

“Kijk, mijn hoofdpersoon is Indonesisch! Kijk, mijn 

hoofdpersoon is lesbisch!”  

 

Dit fascineerde me. Wat als ik inderdaad...? 

Ik ben daarom gaan zoeken op bepaalde termen.  

 

Zoekterm Totaal  Opmerking 
“indo” 5 x Dit is het totaal aantal hits op 

10.000 woorden en dekt onder 

andere: Indonesisch en Indonesië. 

5 keer gevonden, waarvan 1 x in 

“kleindochter”, 1 x in “ben je ooit 

in Indonesië geweest?” en in twee 

referenties naar aanleiding van de 

politieke omstandigheden: de inval 

van Japan in o.a. Indonesië en 

China en de “moorden en 

verkrachtingen in Indonesië” 

“lesb” 1 x Dit dekt onder andere: “lesbisch”, 



79 

“lesbo” en variaties daarop 

 

Nu kan het zijn dat ik bewust dergelijke expliciete 

verwijzingen naar Gila’s geaardheid en afkomst heb 

vermeden. Dus daarom zocht ik naar woorden als: 

“bruin”, “anders” en “exotisch” en (als we toch bezig 

zijn) meer racistische associaties [1] zoals “rijst” en 

“sambal”. Opnieuw op een totaal van 10.000 woorden: 

 

Zoekterm Aantal  Opmerking 
“bruin” 1 x “Bruine kaft” 

“donker” 6 x Waarvan 2 x in verband met huid 

en 1 x “donkere haar”. De rest gaat 

over de omgeving. 

“huid” 6 x Waarvan “huid-op-huid”, “huid 

opengeschaafd” en “huid van haar 

knokkels”. 2x in “huidige” 

“exot” 0 x Waaronder: “exotisch” 

“rijst” 1 x Waaronder: “rijst” en 

“Rijstschotel”. “Rijst” komt voor in 

haar flashback, waarin ze 

uitgescholden wordt: “Pinda, Indo, 

rijst-scho-teltje”.  

“anders” 8 x Niet: “ze was anders dan anderen”. 

Wel: “ik denk hier anders over” en: 

“anders houdt dat gezeik nooit op”.  

“sambal” 0 x  

 

 

[1]  
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Een recent voorbeeld hiervan is het debakel met 

Gordon. 

 

 

Ter vergelijking (en tenslotte) heb ik gekeken naar 

woorden die bijvoorbeeld verband hebben met haar 

verdriet, verwijzen naar Nederland of Europa of die een 

seksuele lading hebben. Er wordt verder (voor mijn 

gevoel althans) behoorlijk wat gesnotterd en gevloekt. 

 

Zoekterm Aantal  Opmerking 
“tranen” 9 x  

“traan” 0 x  

“kus” 4 x  

“zoen” 1 x  

“snot” 2 x  

“kut” 8 x Waaronder: “Kut, kut, KUT!” 

“godverdomme” 2 x Waaronder: “God-ver-

domme” en “godverdomme” 

“Nederland” 9 x Waaronder: “Nederland”, 

“Nederlandse”  

“Europ” 8 x  Waaronder: “Europa” en 

“Europese” 

“teleport” 6 x Waaronder: “teleportatie”, 

“teleporteerde” 

“hand” 68 x Waaronder: “handen” en 

“hand” en 6 woorden die 

“hand” bevatten zoals: 

“wapenhandelaar” en 

“behandeling” 
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“Odelo” 15 x Waaronder: “Odelo” en 

“Odelo’s” 

“Tesla” 14 x Waaronder in de titel. 

 

Je kunt beargumenteren dat de nadruk op haar 

geaardheid ligt in het feit dat Gila typisch 

“onvrouwelijke” of “mannelijke” dingen doet zoals het 

besturen van grote machines. Dit zou een manier 

kunnen zijn om het op een nog “subtielere” manier bij 

de lezer in te wrijven hoe lesbisch Gila wel niet is. 

 

Je hoeft echter geen lesbische vrouw te zijn om grote 

machines mooi te vinden en de volgende ervaring te 

hebben bij het besturen ervan: 

 

“Nee, echt. Dat is absoluut een reden,” zei Gila. “Ik 

houd van machines.” Ik hou van het gevoel van 

controle, van macht dat ik krijg als ik aangesloten ben. 

 

‘Subtilitiet’ 

Zoals aangegeven snijdt Floris een aantal belangrijke 

punten aan. Subtiel racisme en subtiel seksisme (mijn 

termen) zijn alleen subtiel voor mensen die in een 

gesloten omgeving wonen en zich niet bewust zijn van 

hun eigen racisme en hun eigen seksisme.  

 

Politiek Correct versus twintig jaar van nu (en 

verder) 

Politieke Correctheid is in mijn persoonlijke opvatting 

totale onzin als leidraad. Politieke Correctheid vlakt af. 
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Het stelt niets ter discussie. Het maakt de mensen in 

deze wereld voorzichtig en saai. 

 

Als iemand bot is, een onverbeterlijke racist of een 

onverbeterlijke seksist is, laat dat dan zo zijn. Als je 

iets te zeggen hebt, voor of tegen, trek dan gewoon je 

bek open.  

 

De wereld verandert 

De wereld verandert.  En over twintig, veertig en 

zestig jaar hebben we een totaal andere wereld met een 

ander soort lezerspubliek dan nu: met een andere (en 

hopelijk bredere) blik over het zelf, de ander en de 

wereld.  

 

Relevantie 

Ik wil dat mijn verhaal en mijn werk tegen die tijd nog 

steeds relevant en leesbaar is. 

 

Dat lukt niet 

Dat lukt niet door botweg alles te negeren wat nu 

gebeurt, klakkeloos iedereen na te praten die van 

mening is dat vroeger alles beter was en alle 

buitenlanders en alle mensen in die andere straat en 

van dat andere dorp onbetrouwbaar, lelijk, dom en lui 

zijn. Dat lukt ook niet door nieuwe memes zoals ‘Zwarte 

Piet is racisme’ (2011 – heden) af te doen als onzin, 

door te jammeren ‘dat we in Nederland al zoveel van 

onze cultuur hebben opgegeven’ of door te denken dat 

wat in mijn eigen hoofd zit de enige waarheid is. 
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Dat lukt ook niet 

Dat lukt ook niet door mezelf te overschreeuwen. 

 

Dat lukt wel 

Dat lukt wel door alles wat ik zie en alles wat ik denk 

aan de kaak te stellen, verder te kijken dan mijn eigen 

straatje, absoluut niets als ‘waarheid’ te zien en door 

goed te kijken wat de verschillende nuances en de 

verschillende meningen zijn: van de grote schreeuwers 

tot de mensen die worden weggeschoven naar de 

zijlijn. 

 

Nummers en blokhaken 

De nummers tussen blokhaken verwijzen naar de 

onderwerpen die ik direct hierna samenvat in een 

shitlist. 

 

En zoals ik dit verhaal lees, val je alsnog in de 

valkuil van het subtiele seksisme en racisme [4] 

dat altijd op de loer ligt als een blanke, mannelijke 

schrijver  een dergelijke hoofdpersoon probeert te 

doen. Gila heeft puntje bij paaltje heel weinig 

agency [3] in haar werkelijke ontwikkeling. […] 

En als het erop aankomt wordt ze gered door 

anderen [2]. Het conflict met NV pakt ze zelf aan 

met haar kont tegen de krib; dat wordt uiteindelijk 

opgelost door Johan [2], met nog een pluim na 

van Marga (“grote meid!”) [5]. Ik blijf met het 

gevoel achter dat deze Indonesische, vrouwelijke, 
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homoseksuele hoofdpersoon toch weer door een 

sterke blanke hetero moest worden gered [2,4]. In 

veel genrefictie gebeurt dat sowieso al; hier 

schuurt het heel erg met de luide boodschap die je 

probeert uit te dragen met je keuzes. 

 

Hoewel Floris daar geen melding van maakt, is ook 

culturele toe-eigening mogelijk van toepassing. Ik 

maak via Nuri, Gila en haar oma tenslotte gebruik van 

een cultuur die niet de mijne is [1]. 

We komen daarmee op het volgende: 

 

Shitlist 

1: Culturele toe-eigening. 

2: “The white savior complex”. 

3: (Hernieuwde) stigmatisering van een bepaalde 

persoon of groep 

4: Seksistische en racistische projecties vanuit (in 

mijn geval) een wit en mannelijk perspectief 

5: Nepperig bondgenootschap 

 

Uitwerking 

Dit werk ik in de komende vijf paragrafen verder uit: 

voornamelijk via citaten. 

 

Laten we beginnen. 

 

(En als je dit nu al zat bent, kun je de volgende 14 

pagina’s ook overslaan door via de inhoudsopgave naar 

het volgende stuk te gaan: “2014”) 
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1: CULTERELE TOE-EIGENING 
 

 
 

Native American spirit warrior Tonto (Johnny Depp) 

recounts the untold tales that transformed John Reid 

(Armie Hammer), a man of the law, into a legend of 

justice—taking the audience on a runaway train of epic 

surprises and humorous friction as the two unlikely 

heroes must learn to work together and fight against 

greed and corruption. 

 

Waarom heeft Johnny Depp een kraai op zijn hoofd? 

Waarom juist dit moment als foto? Wat is in godsnaam 

een Native American spirit warrior? En waarom krijg ik 

het gevoel dat deze film een enorme berg onzin is die 
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helemaal draait om John Reid met Johnny Depp als 

rare side-kick nep-Indiaan? 

 

Over culturele toe-eigening 

Wikipedia: “Cultural appropriation”, Engels: 

 

Cultural appropriation is the adoption of some 

specific elements of one culture by a different 

cultural group. It describes acculturation or 

assimilation, but can imply a negative view 

towards acculturation from a minority culture by a 

dominant culture. It can include the introduction 

of forms of dress or personal adornment, music and 

art, religion, language, or social behavior. These 

elements, once removed from their indigenous 

cultural contexts, can take on meanings that are 

significantly divergent from, or merely less 

nuanced than, those they originally held. 

 

We praten onder andere over een vereenvoudigde 

herverpakking van de originele cultuur, zoals gezien 

door de ogen van een buitenstaander en vaak met 

toegevoegde elementen en ‘feiten’ die niet terzake doen 

of compleet verzonnen zijn. 

Verder: het belachelijk maken, uit context trekken 

en/of “exotisch” maken van bepaalde handelingen of 

gebruiken. 

En: een dusdanige presentatie van personen, 

handelingen en geschiedenis dat dit stigmatiserende, 

beledigende, pijnlijke en schadelijke vormen kan 
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aannamen voor iedereen die aan dat beeld gekoppeld 

wordt. 

 

Over ‘indianen’ 

Mycultureisnotatrend.tumblr.com, “Indian wannabees”, 

Engels: 

 

In his book Red Earth, White Lies, Vine Deloria, Jr. 

discussed why Americans wish they could be 

Indians: 

 

They are discontented with their society, their 

government, their religion, and everything around 

them and nothing is more appealing than to cast 

aside all inhibitions and stride back into the 

wilderness, or at least a wilderness theme park, 

seeking the nobility of the wily savage who once 

physically fought civilization and now, 

symbolically at least, is prepared to do it again. 

 

A passage from Ward Churchill’s book Indians Are 

Us? explains why this make-believe isn’t just 

harmless fun: 

 

Native American societies can and do suffer the 

socioculturally debilitating effects of spiritual 

trivialization and appropriation at the hands of the 

massive larger Euro-immigrant population which 

has come to dominate literally every other aspect 

of our existence. As Margo Thunderbird, an 
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activist of the Shinnecock Nation, has put it: 

“They came for our land, for what grew or 

could be grown on it, for the resources in it, 

and for our clean air and pure water. They stole 

these things from us, and in the taking they 

also stole our free ways and the best of our 

leaders, killed in battle or assassinated. And 

now, after all that, they’ve come for the very 

last of our possessions; now they want our 

pride, our history, our spiritual traditions. 

They want to rewrite and remake these things, 

to claim them for themselves. The lies and 

thefts just never end.” 

 

Bold door mij toegevoegd. 

De mechanismen zijn hetzelfde voor talloze andere 

culturen waarin we graag onze plakkerige vingers 

steken. 
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2: “THE WHITE SAVIOR COMPLEX” 
 

 
paper-bird.net: “White savior cat says: are you grateful 

yet?” 

 

Een samenvatting van Monument 

Toen ik 14 was las ik Monument en Opstand der 

eenhandigen van Lloyd Biggle Jr. Ik vond beide boeken 

spannend, slim en goed, maar vond in beide boeken dat 

de mensen rondom de hoofdpersoon wel erg dom en 

afwachtend werden neergezet.  

 

Garthright schrijft op zijn blog: 
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Cern Obrien realizes that he's dying, and the thought 

panics him. He's an old man, and he's led a fulfilling 

life, especially after he crashed his ship onto a paradise 

planet. The primitive people living there, 

descendants of some earlier mishap, welcomed him, 

and Obrien became the most respected man on 

the planet. His final years, he's lived at ease, with 

great honor, surrounded by his many descendants. 

 

Blijkbaar hebben we zelfs in 1972 (waarin Monument 

werd uitgegeven) nog een ‘beschaafd’ persoon nodig 

om de boel recht te zetten bij en voor ‘de primitieve 

stammen’. 

 

Obrien is stervende, maar heeft een plan  

Helaas kan Obrien in Monument niet meer als 

woordvoerder optreden omdat hij tegen de tijd dat de 

boeven komen al dood is. Maar gelukkig heeft Obrien 

een Fantastisch Slim Plan uitgewerkt waarin stap voor 

stap wordt uitgelegd wat zijn nazaten precies moeten 

doen om zichzelf te redden.  

 

“Thuis ben ik niemand. Hier ben ik ben uw 

verlosser” 

(Uit mijn bookmarks van 2012 en begin 2013) 

“The White-Savior Industrial Complex,” Teju Cole, The 

Atlantic, 21 maart 2012: 
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One song we hear too often is the one in which 

Africa serves as a backdrop for white fantasies 

of conquest and heroism. From the colonial 

project to Out of Africa to The Constant 

Gardener and Kony 2012, Africa has provided a 

space onto which white egos can conveniently 

be projected. It is a liberated space in which the 

usual rules do not apply: a nobody from America 

or Europe can go to Africa and become a 

godlike savior or, at the very least, have his or 

her emotional needs satisfied. Many have done it 

under the banner of "making a difference."  
 

Lloyd Biggle jr., “Monument”: 

 

There was a pause, and then Fornri answered, his 

voice deeply troubled: "No. He is the Langri. If he 

wishes to visit the Elder we must take him." 

Obrien left them to their dilemma and stumbled 

down the slope to the beach. The moment he 

appeared, the children came splashing toward him. 

"Langri!" they shouted. "Langri!" 

They crowded about him excitedly, holding up 

marnl for his approval, waving their spears, 

laughing and shouting. 

… 

It was pleasant lounging in his hammock with a 

gourd of fermented juice at his elbow, acting the 
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part of a veritable oracle, respected, even 

worshiped. 

… 

And now the long pageant of unnumbered, 

wonderful years had come to this bitter ending: he 

was the one man in the cosmos who knew how 

to save this world and this people, and he could 

not do it because he was dying. 

 

Let op de stereotyping van de kinderen en hun speren. 

En waarom hebben ze zijn goedkeuring nodig? De rest 

spreekt voor zich denk ik: 

 

“Bedankt voor je input”  

Die we negeren 

Omdat we je aan het redden zijn 

NewBlackWoman.com: “I am no longer a feminist,” 3 

december 2011: 

 

Women of color have had to sit back and watch 

our research and documentation of our lives 

and experiences appropriated without proper 

acknowledgement for the grunt work we’ve done 

in advance. Women of color have had to watch 

feminists play white savior whenever they 

believe an act of racial injustice (ironically, it’s 

usually the mistreatment of a black man) was too 

horrific for them to ignore for political gain. 

Women of color have had their ideas and 

thoughts ignored by traditional white feminists 
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only to be “rediscovered” when another so-called 

enlightened white female academic presents her 

findings on women of color to her fellow feminists. 

 

En als we het dan toch over “white saviors” hebben, 

waarom dan ook niet een blik werpen op de export van 

een stukje Christelijke, fundamentalistische 

naastenliefde?  

 

“Hallo, mensen van Afrika, Jezus redt en immorele 

homo’s verwringen de geest van jullie kinderen” 

Mattie Vermeulen, “Homohaat is een westers 

exportproduct,” de Correspondent, 13 februari 2014: 

 

De fundamentalistische evangelische christenen 

trekken sinds het begin van de eenentwintigste 

eeuw de wereld over om hun boodschap te 

verkondigen. En hun focus ligt daarbij op 

Afrika. Waarom? Simpel: dat continent is nog niet 

bedorven. In Afrika groeit het aantal kerkgangers 

nog wel. 

… 

Zeker, deze zendelingen doen nobel werk [1]. Ze 

zetten weeshuizen op, voeden de armen. Maar 

tegelijkertijd verspreiden ze hun 

fundamentalistische ideologie. 

… 

De groeiende homofobie […] is gefundeerd op 

anti-westerse sentimenten in de samenleving. 

Homoseksualiteit, zo luidt het argument, is ‘on-
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afrikaans.’ De westerlingen hebben 

homoseksualiteit in de koloniale tijd meegebracht 

naar Afrika, en de ‘ziekte’ heeft zich sindsdien over 

het Afrikaanse continent verspreid. Vooral 

jongeren lopen risico om ‘gerekruteerd’ of ‘besmet’ 

te worden door de wereldwijde, westerse 

homobeweging. 

… 

Kernfiguren zoals Scott Lively, Lou Engle en 

Mike Bickle spelen met hun speeches in op 

angsten in de samenleving. Angst één: homo’s 

zouden de traditionele familie en het huwelijk 

bedreigen. ‘We strijden tegen een complot dat de 

natie en families zal schaden,’ zegt Engle in een 

van zijn speeches.  

… 

Homo’s zijn eropuit de wereld over te nemen met 

hun seksueel immorele gedrag. 

 

[1] 

Is dat wel zo? Hoe nobel zijn de werkelijke 

motieven van deze zendelingen? Hoe nobel is dat 

werk werkelijk als de weeshuizen en ‘het voeden 

van de armen’ voornamelijk een middel zijn om 

meer geld te verzamelen voor dat andere werk: het 

verspreiden van de liefde voor Jezus haat?  
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3: STIGMATISERING EN GEMEENPLAATSEN 
 

Lloyd Biggle, “Monument”: 

 

The song stopped abruptly. A nabul struck the 

ground with a soft thud and a dissonant rattle of 

strings as Dalla, the singer, leaped to her feet 

and hurried to his side. He sat on the edge of the 

hammock wearily looking about him. The 

multicolored vegetation encircled him with a 

curtain of riotous beauty, and its glistening, 

drooping blossoms wafted a soporific invitation to 

rest, to meditate. 

 

Wat gebeurde hier en hiervoor? OBrien ging rechtop 

zitten en schudde zijn vuist naar de hemel. Dalla laat 

direct alles vallen en snelt naar zijn zijde. 

 

Als je denkt: en dus? Kijk nog eens naar dat 

snaarinstrument dat Della uit haar handen laat vallen. 

Hoe ze opspringt. Dit is het gedrag van iemand die 

zichzelf (en haar kostbare bezittingen) aanzienlijk lager 

stelt dan het mogelijke ongemak van een ander.  

 

Ze had ook eerst even kunnen informeren. 

 

The song stopped after a few seconds.  

“Hey old man!” Della shouted from where she sat 

as she made a movement to put her (precious) 
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instrument carefully aside. “Are you okay, or are 

you dying?”  

 

Maar we zijn hier in een paradijselijke setting, OBrien 

is een blanke halfgod en Della, eenvoudige Della, laat 

alles vallen en springt direct op. Want—…redenen. 

 

Uit mijn bookmarks: 

 

“Aziatische vrouwen zijn meegaand” 

“Sexual Colonialism and the Creation of the Asian 

Mystique,” Gender accross Borders, 5 maart 2012. 

 

The consumption of female Asianness by white 

masculinity remains a social and cultural reality 

today, as the routine objectification and 

exotification of Asian women in the sex industry 

testifies. Popular explanations for this usually 

focus on the woman and her supposedly immutable 

characteristics. One of the most tirelessly rehashed 

adjectives that pops up in Western descriptions of 

Asian women is “submissive”; other regularly 

repeated stereotypes include “sensual,” “exotic,” 

“feminine,” and “eager to please.” 

 

This racial and cultural stereotyping not only 

assumes the homogeneity of a wide array of 

societies and cultures, but is also brimming with 

ideals about traditional gender roles and 
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hierarchies. In this sense, it tells us more about 

white men than it does about Asian women. 

 

Het probleem met stigmatisering en gemeenplaatsten 

is vergelijkbaar met die van culturele toe-eigening: we 

nemen een werkelijke situatie en een werkelijke 

persoon, negeren alles wat ons niet aanstaat, vergroten 

alle eigenschappen die in ons straatje passen en 

eindigen met iets dat alleen in ons hoofd bestaat: een 

gemeenplaats die: “voor iedereen van dat soort” geldt. 

Een persoon wordt een object.  

En dat object heeft geen eigen stem, geen eigen mening 

en geen eigen verlangens meer.  

Want ook die stem vullen we vaak graag voor de ander 

in. 

 

“Je hebt een hoofddoek om, dus >>Plaats Hier 

Jouw Vooroordeel<< ” 

Van ACLU, Women’s rights projects: “Discrimination 

Against Muslim Women”: 

 

Muslim women have been prohibited from wearing 

their headcoverings in a number of contexts. They 

have been harassed, fired from jobs, denied access 

to public places, and otherwise discriminated 

against because they wear hijab. Because of their 

visibility, Muslim women who wear hijab face 

particular exposure to discrimination and have 

increasingly been targets for harassment in the 

aftermath of September 11. While it is difficult to 
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obtain accurate statistics about discriminatory 

incidents, reported instances of discrimination 

appear to be on the rise. 

 

Het probleem hier is niet “Moslim vrouwen” of 

“hoofddoekjes” maar hoe de buitenwereld daar 

tegenaan kijkt en vervolgens op reageert.   
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4: SEKSISTISCHE EN RACISTISCHE PROJECTIES 
 

Heb ik inderdaad vanuit mijn mannelijke dominante (en 

mogelijk heteroseksuele) oogpunt een “sterke 

hoofdpersoon” geschreven die uiteindelijk weinig 

zelfbeschikking of agency heeft, snotterend en jankend 

door een blanke hetero (Majoor Kramer) gered moet 

worden? En die uiteindelijk als een soort troostprijs 

een pluim krijgt van haar trainer? “Uitmuntend hoor 

Gila. Goed gedaan! Stoere meid!” 

 

Als ik racisme en seksisme als thema gebruik, wie 

probeer ik dan eigenlijk te imponeren? ‘De feministen’? 

Jou? En in hoeverre herhaal ik in al mijn ‘Belangrijke 

Lessen Over Racisme En Seksisme’ niet exact diezelfde 

fouten die ik zo hard ‘aan de kaak probeer te stellen’? 

 

En in hoeverre zijn Gila en/of Nuri een reflectie van 

mijn eigen masturbatiefantasieën in mijn objectificatie 

van ‘de Aziatische vrouw’ en ‘de Indonesische vrouw’ in 

het bijzonder? 

 

Genoeg voer voor een diepgaande analyse. 

 

Wie beter om hier over te praten dan Requires Hate? 

Meer knipsels van mijn bookmarks!  

 

Requireshate, “it’s a white expat scum! bring your own axe 

and chopping block” : 
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The oddest coincidences happen on Dear Author’s 

“first page” feature. Their latest is “An Indonesian 

Love Story.” 

 

This is my love poem to the wonderful, sexy, lovely, 

amazing, spectacular, shy, wild, passionate, 

inhibited, deeply contradictory women of Indonesia, 

and to the wonderful land of Indonesia itself. 

 

It’s worthless excrement and creepily sexist.  

  

Requireshate, “THE FRIDAY SOCIETY – Adrienne 

Kress is an illiterate fuck”: 

 

It’s more like the ham-fisted depiction of an author 

who doesn’t know about racism but is dishing out 

Great Lessons about Racism like she’s a Saturday 

morning cartoon–whatever that is–to score 

enlightened liberal points. Boring. 

  

Requireshate, “’her secret, defenseless self’ – strong female 

characters”: 

 

There’s nothing male writers and fanboys of a 

certain stripe love more than talking about strong 

female characters. The writers will wax rhapsodic 

over the difficulties of writing from a woman’s 

perspective (never pausing to think just why it is 

that women generally have far fewer difficulties 
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writing from men’s), talk at great length about 

their inspirations–usually “strong female 

characters” written by other men–and finally pat 

themselves on the back in a grand show of self-

congratulations. The fanboys will join in this ritual 

of back-pats, ass-pats, and the application of 

mouths to beards to show what liberal, progressive 

guys they are. A circle-jerk ensues. The male 

writer walks away, puffed-up, secure in the 

assurance that his “feminist” lip service is 

unassailable. 

… 

“She’s a strong woman” is always followed by “but 

also secretly vulnerable.” It’s just as Fatihah says; 

strength isn’t associated with womanhood, and if a 

woman is “strong” why then it must be a facade. 

She is the Ice Queen, awaiting the right man to 

thaw her, romantically or otherwise. Miri puts on 

a brave face in public but submits her “secret, 

defenseless self” to Abdullah; Bianca the vampire 

shows her vulnerable side to Harry Dresden; Vitari 

the torturer has her vulnerable side which Glokta 

eventually discovers (babbies!). The Bride of Kill 

Bill gets raped while comatose. The “new, 

improved” Lara Croft gets treated to a rape 

attempt. Inara of Firefly (thank you, Joss Whedon, 

Unelected Father of Feminism and wow are there 

still people who think he’s a feminist?) gets gang-

raped in an unfilmed episode complete with a 

healing moment courtesy of Mal.  
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Er is veel meer, maar ik denk dat we hiermee wel 

ongeveer de basis dekken. 
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5: BONDGENOOTSCHAP 
 

Hoera! Kijk eens hoe we Gila toch nog in een positief 

licht proberen te zetten met haar eerder genoemde 

troostprijs. 

 

We staan uiteindelijk toch wel aan haar kant!!! Ze mag 

zelfs blijven en haar eerste opdracht doen!! Wat mooi 

voor zo’n lesbisch Indonesisch minderheden-meisje dat 

zoveel kansen is ontzegd en /of ontnomen (en die ook 

nog eens borstkanker had!)  

 

En kijk eens hoe ik discriminatie en seksisme aan de 

kaak stel! Wat kom ik toch mooi voor op onze niet-

blanke Nederlandse medemensen! (En wat ontzettend 

feministisch en bondgenootschappelijk is dit allemaal 

van mij! :-)  

Geef me een koekje en applaus! 

 

Fatiha Imam (Moslima en feminist) heeft hier binnen 

haar context het volgende te zeggen: 

 

… how should we treat our allies? Here we are, 

dealing with our ‘corner of oppression’ – how do 

we interact with people who appoint themselves as 

our helpers? 

And here’s what it comes down to for me: I didn’t 

ask you to be my ally. I didn’t ask you to pick up 

my banner and champion my cause; you are doing 
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that off your own initiative. So ask yourself: why 

are you doing it? Is it because you like the idea of 

swooping in and saving people? Is it a White 

Knight Complex? Are you doing it because you 

want Muslims to give you cookies and awards for 

being nice to them, so you can feel better about 

Islamophobia? Or is it because you genuinely, 

deeply feel that the way Muslims are treated is 

wrong and appalling, and you really genuinely do 

want to help out and try to correct that wrong? 

 

Helaas is haar oorspronkelijke site niet meer online. 

 

Zie ik mezelf als een bondgenoot? 

 

Nee. 

 

Zou ik ooit een bondgenoot kunnen of willen zijn? 

 

Nee. 
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2014 

 

Het eerste dat in mijn werk en aanpak in 2014 gaat 

veranderen is mijn gebrek aan planning.  

 

En dat wordt zaken beter uitwerken. Character sheets 

maken (waarin ik omschrijf wat mijn karakters willen, 

leuk vinden, niet leuk vinden, haten, verafschuwen, wat 

ze doen, hoe ze dat doen en zo voorts) tekeningen 

maken met scenes en sfeerbeelden en doorgaan met de 

samenwerkingen en dat feedback-proces. 

 

Ander speelveld 

Dit jaar is het PHP speelveld veranderd en daardoor 

ook de competitie. Schrijvers die de vorige jaren 

steevast in de top 10 en top 15 zaten zijn nu plotseling 

onzichtbaar. Inplaats van “drie toppers en dan een gat” 

waren er opeens “negen toppers en dan een gat”. 
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Mijn gevoel is dat het in 2014 meer dan ooit tevoren 

hard werken wordt om in die zelfde top 10 te komen. 

 

Complexiteit, lagen, overload 

De complexiteit, de talloze lagen en de overload aan 

details zal blijven, maar binnen dat raamwerk ga ik dit 

jaar proberen een duidelijkere boventoon te neer te 

zetten. Een melodie en een thema dat herkenbaar is en 

de lezer het gevoel geeft dat alles in orde is, dat het 

verhaal begrijpelijk is en dat al dat intellectuele 

gegoochel tot een soort complex behang maakt. Iets 

waar je naar kan kijken, wat je kan negeren en waarin 

je jezelf helemaal kunt verliezen zodra je de details gaat 

bestuderen. 

 

Begin en einde 

Mijn verhaalbegin, mijn verhaaleinde. De motivaties 

van mijn karakters. Dat alles moet strakker. Beter 

gedirigeerd. “Wat wil ik? Wat wil mijn hoofdpersoon? 

Hoe kan ik dat in 1 zin samenvatten?” 

2014 moet tot een overtuigende overwinning leiden. 

 

Natuurlijk aan jou de uitdaging om me hierin te 

overtreffen. :-) 
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Over het verhaal 

en het proces 

 

Ik heb “Over het verhaal en het proces” in negen 

stukken gedeeld: 

1: Verhaal, karakters en de wereld 

2: Thematiek 

3: Redactie 

4: Bespreking van de hoofdstukken 

5: Structuur (en een bespreking per hoofdstuk) 

6: Referenties en hommages 

7: Consistentie 

8: Rook en afleidingsmanoeuvres 

9: Samenwerking 

10: Ter afsluiting 
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Kijkje in mijn keuken 

Met deze uitvoerige bespreking probeer ik je zo goed 

mogelijk een kijkje in mijn keuken te geven: hoe ging 

ik te werk? Wat waren mijn afwegingen? Wat wilde ik 

bereiken? Hoe dacht ik dat voor elkaar te krijgen? 

 

Over het proces 

Ik heb verschillende stukken opgenomen (waaronder in 

“structuur”) waarin ik meer specifiek over het 

schrijfproces schrijf.  

Deze beschrijvingen en gezichtspunten zijn geen 

Heilige Geschriften die door een soort Hogere Macht 

voor Zorgvuldige Consumptie en Exacte Navolging 

zijn aangeboden. 

Ze geven je hooguit een idee wat er in mijn hoofd 

aanwezig is en hoe ik daar persoonlijk gebruik van 

maak. Als dingen bruikbaar zijn, gebruik het naar 

hartenlust. En als je materiaal (waaronder illustraties) 

wilt hergebruiken voor bepaalde doelstellingen, laat 

het me weten. Ik stuur je zonder verdere vragen graag 

de originelen, verpakt in PowerPoint. 

Mijn enige wens? Claim ze niet als jouw verzinsel. 

 

Over dit document en publicatiemogelijkheden 

Sommigen die vandaag (zaterdag 1 maart 2014) zagen 

dat ik dit verhaal gratis aanbood online waren bezorgd 

om mijn publicatiemogelijkheden.  

Het gratis online aanbieden van een verhaal of roman 

staat in bepaalde situaties ongeveer gelijk aan 

zelfmoord als het gaat om publiceerkansen. 
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Ik denk dat dit wel los zal lopen.  

Deze versie zal ongeveer 200 mensen bereiken die 

allemaal schrijvers zijn. Als het verhaal aanslaat en 

verder verspreid wordt (via andere kanalen), zal deze 

versie van “Een aantal consequenties…” mogelijk meer 

lezers bereiken.  

 

Deze situatie is in mijn optiek verwaarloosbaar. 

 

Een uitgever die vanuit zijn of haar strategie meer dan 

10.000 downloads of verkopen per verhaal weet te 

halen (en de bedoeling is dat de Nederlandse versie van 

“Een aantal consequenties…” gratis ter beschikking 

wordt gesteld) zal het echt worst wezen dat een oudere 

en minder goed geredigeerde versie van dat verhaal op 

eigen kracht mogelijk 300 lezers in een zeer beperkte 

doelgroep heeft bereikt. 

 

Fouten in mijn communicatie 

In gesprek met een mogelijke uitgever heb ik de fout 

gemaakt niet duidelijk aan te geven wat mijn plan was. 

Dit volgende was in ieder geval niet voldoende: 

 

11 februari 2014, 

Hoi XXX 

Bezig met een analyse van: "Een aantal 

consequenties..." voor de PHP schrijvers. 

 

Aangezien het niet die cruciale tweede zin bevatte: 
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Dit komt ergens in de komende weken inclusief de 

PHP versie van het verhaal gratis online te staan. 

 

 

Wat nu volgt 

Wat nu volgt zijn ongeveer 100 200 pagina’s met dat 

alles en meer, het merendeel geschreven in de periode 

van 9 tot 20 februari en voornamelijk in de avond en 

nacht. 

 

Sla over wat je niet wilt lezen 

Dit is geen leesoefening met een overhoring achteraf. 

 

Incompleet 

Het is onmogelijk hierin compleet te zijn (inclusief 

verhaal is dit document 47.000 woorden lang) en 

voordat dit uiteindelijk in jouw handen ligt, zal ik 

waarschijnlijk al een paar keer hebben gedacht: “shit! Ik 

had dit en dat ook in mijn bespreking mee moeten 

nemen!” 

 

Ruw 

Dit is een eerste en redelijk ruwe versie. Je zult daarom 

in deze bespreking relatief veel stijl- en schrijffouten 

vinden.  

 

Ik wilde dit zo snel mogelijk af hebben, zodat je direct 

na de Paul Harland Prijs 2013 beschikking zou hebben 

over dit overzicht. 
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Wellicht dat ik later nog eens goed over de tekst heen 

ga. 

 

Uitgangspunten voor “Een aantal consequenties…” 

Ik had voor dit verhaal de volgende opdracht naar 

mezelf: 

1: Het moet spannend zijn. 

2: Het moet onmiskenbaar SF zijn. 

3: Ik wil iets doen met telepathie, teleportatie en exo-

skeletten. 

4: Nikola Tesla. 

5: Het speelt in 1985. 

6: Het gaat over twee generaties familie: Gila en haar 

grootmoeder. 

7: Het moet een stuk venijn bevatten. 

8: Er moet een stuk totale willekeur inzitten. 

9: Het moet vol zitten met referenties naar het 

Nederlandse culturele erfgoed. 

10: Het moet tenminste in de top 3 komen. 

11: Ik wil iets doen over racisme en seksisme en de rol 

van Nederland in Indonesië. 

12: We hebben een brief van oma waarin ze een 

behoorlijk duister verleden onthult. 

13: Die brief zit vol doorhalingen. 

 

Werkwijze 

Ik gebruikte mijn e-reader voor proeflezen. Ik 

publiceerde het e-pub bestand met een zelfgeschreven 

applicatie.  
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Ik zat vervolgens met e-reader in de hand op zins-

niveau en alinea-niveau achter mijn laptop in Word 

correcties te maken op de punten die me niet bevielen.  

90% van alle kromme zinnen werden op die manier 

weggewerkt. 

 

Versies 

Elke keer als ik radicale wijzigingen ging maken, 

maakte ik een nieuwe versie van het document aan, 

door het onder een nieuwe naam op te slaan: de titel 

plus het versienummer.  

De laatste versie voor verzending was deze: 

“NL_Stalin_3_def_19_heavycut” 

Er zijn in totaal 24 bestanden met verschillende versies 

van dit verhaal. Van “Works in progress” tot versies 

waarin ik bepaalde stukken volledig herschreef. 

De eerste volledige draft van “Stalin” waarvan ik dacht: 

“nu ben ik klaar!” was “NL_Stalin_2_def_1,” het derde 

bestand dat ik als backup opsloeg.   

 

Willekeur 

De willekeur in uitgangspunt 8 bestond onder andere 

uit “stomme” vragen als: “Wat als het centrum van 

Amsterdam een groot gat met water is omdat iets of 

iemand dat hele stuk weggeteleporteerd heeft naar de 

maan?” 

De katten waren een tweede:  

“Wat als het in 1951 mode wordt om grote katten te 

houden inplaats van honden?” 
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De volgende stap en uitdaging werd om dit (en een 

heleboel andere elementen) tot een geheel te smeden 

dat aanvoelde als “iets dat zou kunnen gebeuren binnen 

mijn verhaalwereld”. 

 

De titel  

De werktitel van “Een aantal consequenties…” was 

oorspronkelijk: “De vrouw die Stalin om zeep hielp” en 

in mijn oven nog slechter dan “een aantal 

consequenties…” 

(Verhaaltitels zijn niet mijn sterkste punt.) 

Ik veranderde deze op het laatste moment: geïnspireerd 

door de titel van het tweede studio-album van Fiona 

Apple: “When the pawn…”  

De volledige titel van dat album is:  

 

“When the pawn hits the conflicts he thinks like a 

king what he knows throws the blows when he 

goes to the fight and he'll win the whole thing 'fore 

he enters the ring there's no body to batter when 

your mind is your might so when you go solo, you 

hold your own hand and remember that depth is 

the greatest of heights and if you know where you 

stand, then you know where to land and if you fall 

it won't matter, cuz you'll know that you're right” 

 

De mijne had dus nog veel langer gekund. :-) 

 

Waar ben ik zelf in dit verhaal? 
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Elk karakter is een projectie van mezelf. Natuurlijk is 

er in elk van hen een stuk van één of meerdere 

personen die ik in het verleden heb gekend of ben 

tegengekomen, maar elk van hen is door het filter van 

mijn waarneming gegaan. Geen van die situaties die ik 

beschrijf zou werken als het niet met mijzelf resoneert. 

 

Hier horen ook de onaangename kanten bij. Ik zou 

Hans kunnen zijn. Een deel van mij is zondermeer 

Marga Hessels. En Nuri. En Gila zelf. Johan Kramer? 

Minder. 

De gedrevenheid, de ambitie en het blijven doorduwen, 

maar ook de eenzaamheid en het falen dat Gila tussen 

de regels door laat zien zijn allemaal een reflectie van 

dingen uit mijn eigen verleden. De training en feedback 

die Gila krijgt: een uitvergrootte afspiegeling van mijn 

eigen training in een tijd waarin de militaire 

dienstplicht alleen ontweken kon worden als je 

ongeschikt was vanwege mentale of fysieke redenen of 

omdat je niet gemist kon worden in het familiebedrijf. 

 

Het belangrijkste verschil tussen mij en Gila is dat Gila 

een aantal goede redenen heeft om in Sectie 5 te 

blijven. Mijn enige motivatie gedurende mijn diensttijd 

was om niet om te komen van verveling. 

 

Ik was en ben niet het type dat (zoals Gila) in de 

frontlinie terecht zou komen. Ik was ook niet het type 

om gedurende die diensttijd lijdzaam in een of ander 

saai gat in Nederland mijn tijd af te wachten. 
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Seedorf als kader voor referentie 
Seedorf, waar zowel de Duitse, Nederlandse en 

Amerikaanse strijdkrachten gestationeerd waren (en 

waarvan een aantal mensen model stonden voor majoor 

Kramer), was spannender en gaf een betere indruk van 

het Nederlandse leger dan ik waarschijnlijk ergens 

anders had kunnen opdoen. 

De sfeer was ontspannen. De leidinggevenden halve 

anarchisten met een aantal duidelijke doelstellingen 

conform de missie of de reden dat ze ergens zaten. 

Hoogopgeleide, slimme mensen die zelfstandig konden 

denken waren zeer welkom en promotie ging vaak 

sneller als je kon laten zien dat je hersenen had.  

Het opvolgen van orders was belangrijk, maar als je 

(zelfs in lage rang) goede redenen had voor een andere 

oplossing, dan werd daar naar geluisterd en soms 

gehandeld. 

Mensen en hun meningen waren vaak belangrijker dan 

hun rang. 

 

Majoor Kramer (en hoe hij met de situatie van Gila 

omgaat, daarover later meer) is een mix van de mensen 

die ik in Seedorf leerde kennen. Hoewel ze over het 

algemeen aan jouw kant staan (tenzij je werkelijk 

overal een puinzooi van maakt), zullen ze weinig 

ondernemen om jouw problemen op te lossen. 

 

Mijn keuzes met betrekking tot mijn personages 
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Met betrekking tot mijn keuze voor Gila: de meeste SF 

waar ik toegang toe heb gaat over blanke, 

heteroseksuele mensen in een wereld die over het 

algemeen een vrij benauwende moraal heeft en vaak 

een weerspiegeling is van een vrij conservatief 

Amerika, (of hoe een vrij conservatief Amerika andere 

culturen beschouwt) maar dan op een andere planeet.  

 

Met betrekking tot mijn keuze voor homoseksuele (en 

biseksuele) personages: ongeveer alles wat ik als 

normaal beschouw, van polyamorie tot het vermogen 

om anderen lief te hebben, zonder moeilijk te doen over 

het feit dat iemand een penis of een vagina heeft, is 

vaak afwezig in de verzonnen werelden van de 

mainstream SF [1].  

 

[1] 

De hoofdpersoon is vaak heteroseksueel. De 

relaties tussen mensen merendeels monogaam. 

Alles buiten deze (saaie) basis is vaak verdacht of 

moeilijk of moeizaam of bedreigend of belachelijk 

of reden voor een slechte afloop.  

 

Er is uiteraard SF (en Fantasy) te vinden waarin 

niet-heteroseksuele personages de hoofdrol spelen. 

 

Voor mij als schrijver ligt daar een enorme wereld van 

mogelijkheden: om mijn eigen grenzen en mijn eigen 

bullshit hierin te verkennen. Mijn eigen vooroordelen 

aan de kaak te stellen. Mijn eigen (sociale) angsten en 
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conditioneringen onder de loep te gooien. Mijn eigen 

opgelegde beperkingen. 

 

Waarom zou ik een blanke hoofdpersoon kiezen? 
Waarom een blanke hoofdpersoon kiezen? Omdat ik 

zelf blank ben?  

 

Ik mis de diversiteit van de wereld rondom 
Ik mis in SF de diversiteit van de wereld rondom mij. 

Ik zit bijvoorbeeld nu (zaterdag 22 februari 2013) in de 

Coffee Company aan het Waterlooplein in Amsterdam.  

 

Van het publiek dat (net als ik) langer blijft hangen dan 

een kwartier, spreekt ongeveer 50% Nederlands. Een 

groep van vijf mensen aan de grote tafel vlak bij de 

koffiebar spreekt Israelisch. Gemiddeld 5 tot 20 

mannen en vrouwen in de ruimte (afhankelijk van het 

moment en wie er op dat moment binnen is) hebben 

hun wortels in het midden oosten, in Afrika, in 

Rusland, of in Azie.  

 

Ik ben de minderheid. 

 

Niet te schrijven over ‘de ander’ [1] is onzin. Door 

alleen blanke hoofdpersonen te kiezen verloochen ik de 

werkelijkheid waardoor ik me elke dag beweeg.  

 

[1] 
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De ongelukkige en weinig specifieke woordkeus, 

zoals ‘de ander’ geeft wat mij betreft een transitie-

periode aan. 

 

Maar sterker dan dat: in mijn ogen ontzeg ik (door 

uitsluiting) elk van deze mensen het recht om een 

hoofdrol te spelen in mijn verhaal. En waarom?  

 

Omdat hun huidskleur en afkomst niet de mijne is? 

Omdat mijn verhaalwereld alleen voor blanke 

Europeanen is gereserveerd?  

 

Omdat ik me laat leiden door mijn eigen beperkte 

wereldbeeld of door mijn eigen angsten ‘om het fout te 

doen’ en daardoor voor elk van hen hoogstens een 

onbetekenend bijrolletje [2] als aangever is 

weggelegd?  

 

[2] 

“Oja: en toen was er die Turkse jongen in het café 

waar mijn hoofdpersoon een biertje pakt en die zei 

iets grappigs en zo doe ik ook iets aan diversiteit.” 

 

Natuurlijk maak ik daarin fouten uit mijn eigen 

onbenulligheid en mijn gemakzuchtige en luie 

aannames. Tenminste één roman (Engelstalig) en één 

verhaal (Engelstalig) moet grondig herzien gaan 

worden omdat ik mijn huiswerk niet voldoende heb 

gedaan en daarin ongeveer elke fout heb gemaakt die 

denkbaar is.  
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Dit alles door slordig onderzoek te doen, niet diep 

genoeg na te denken over de implicaties van mijn 

aannames en door mijn gedachten niet te overleggen 

met de mensen ‘waarover’ ik schrijf.  

 

Mijn keuze voor niet-heteronormatieve karakters 
Dat ik me vervolgens specifiek richt op niet-

heteronormatieve karakters is van vergelijkbare aard.  

 

Waarom zou ik me beperken tot heteroseksuele 

karakters als ik me niet thuis voel in de benauwde en 

vaak fobische denkwereld die nu de norm is? 

 

Afsluitend 

Mijn enige doel in mijn schrijven (naast dat zo goed en 

zo mooi mogelijk te doen) is om troost en/of 

herkenning te bieden voor diegenen waarvoor de 

wereld aanvoelt als een paar te kleine schoenen. Troost 

en herkenning zoals ik die zelf op 13-jarige leeftijd 

vond in Babel 17 van Samuel Delany en een jaar later in 

Up the line van Robert Silverberg: “Je bent niet de enige 

(met deze belevingswereld). Je bent niet gek.” 

 

 
Ik beweeg me in veel verschillende werelden, maar ik 

hoor nergens bij. En daarmee is de cirkel met Gila 

rond. 
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1: Verhaal, karakters en de 

wereld 
 

Een samenvatting in 100 woorden 

Gila leeft in een wereld waarin de Tweede 

Wereldoorlog pas in 1965 plaatvond, telepathie even 

normaal is als hoogbegaafdheid en machines kunnen 

teleporteren.  

 

Gila is een high potential, maar ze heeft in de 25 jaar van 

haar leven nooit iets werkelijk afgemaakt en nooit iets 

echt begeert, tot ze bij Sectie 5 terecht komt: een 

speciale tak van de Nationale Inlichtingendienst waarin 

ze wordt opgeleid voor speciale missies waarin niet 

wordt teruggedeinst voor moord. 

 

Gila’s werkelijke overwinning ligt in dat moment in 

het laatste hoofdstuk waarin ze de galerie binnenstapt. 

Haar moment van triomf. Haar Casino Royale moment. 

Het begin van haar werkelijke avontuur. 

 

Of: 

“Een aantal consequenties…” is een verhaal over 

eenzaamheid, liefde, vriendschap, familie en 

familiebanden. 

Gila Pradopo heeft haar hele leven moeten vechten 

voor een plaats in de wereld om haar heen: bij haar 

pleegouders, op school. Als ze wordt aangenomen bij 
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Sectie 5, een speciaal onderdeel van de Nederlandse 

Centrale Inlichtingendienst, krijgt ze voor het eerst in 

lange tijd de kans om daadwerkelijk een plek te vinden 

waar ze zich thuis kan voelen. 

 

De koude oorlog die sinds 1965 gaande is en onder 

andere tot de dood van haar eigen ouders leidde maakt 

dat Gila bereid is om heel ver te gaan in haar keuzes, 

inclusief zelfverloochening in haar extreme opleiding 

als spion voor ‘bijzondere operaties’ voor Sectie 5. 

 

DE PERSONAGES  

 

Gila 

Gila is een jonge vrouw met ouders van Indonesische 

afkomst. Ze is opgegroeid in Nederland en heeft in de 

teleportatie-aanslagen van de Tweede Wereldoorlog in 

1965 op zesjarige leeftijd haar ouders verloren. 

 

Gila groeit op bij haar tante. Haar tante is van mening 

dat een ‘respectabele’ opleiding en een ‘respectabele’ 

partner belangrijker is dan Gila’s eigen verlangens.  

Gila mag haar eigen leven niet weggooien, moet 

proberen iets zinvols van haar leven te maken, moet 

haar weg omhoog zien te vinden. Haar werk in de 

havens is weggegooide tijd en Gila’s seksuele voorkeur 

voor vrouwen wordt gezien als een tijdelijk iets. Een 

teken van opstandigheid waar Gila wel ‘overheen zal 

groeien’. 
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Gila heeft ballet gedanst, net als haar moeder. Ze wordt 

uiteindelijk op haar vijftiende niet gekozen door een 

groot dansgezelschap ‘omdat haar lichaam niet de 

juiste verhoudingen heeft voor een balletdanser’. 

 

Gila kiest altijd voor verzet. Ze laat zich niet 

neerpraten door haar tante, haar medeleerlingen op de 

lagere school en door de mensen die haar weigeren en 

proberen te breken. 

De opties die ze heeft zijn de volgende: expliciet verzet, 

impliciet verzet, weglopen, of gewoon haar eigen gang 

gaan. 

 

Dat verzet zit in haar weigering om anderen de koers 

van haar leven te laten bepalen. De interactie met 

“Centrale” is daar een voorbeeld van. “U kunt altijd 

stoppen, meverouw Pradopo,” wakkert het vuur van 

dat verzet alleen maar hoger op. 

 

Gila is niet bang om haar meer kwetsbare kant te tonen 

aan de mensen die ze vertrouwt. Ze is niet bang om 

haar verdriet te tonen. Ze is niet bang om (uiteindelijk) 

anderen om hulp te vragen. Zeker als ze weet dat dat 

onderdeel van het proces is. 

 

Gila denkt voordat ze doet. Dit kan in een fractie van 

een seconde zijn, maar ook langer duren. Ze doet dit 

omdat ze een hekel heeft om de macht over haar eigen 

toekomst te verliezen. Ze weet dat, zodra ze haar 

controle over de situatie verliest, haar kracht en de 
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macht over haar toekomst in handen van anderen kan 

komen. En die anderen zijn haar niet altijd even goed 

gezind. 

 

Gila heeft telepatische krachten, maar deze zijn van 

‘klasse 3’: beperkt. Ze moet direct contact met iemand 

maken om zijn of haar gedachten te kunnen lezen. 

 

Rond haar 21e heeft Nuri borstkanker gekregen [1]. 

Aangezien in haar familie verhoogd risico aanwezig is 

dat dit zich gaat herhalen, heeft ze beide borsten laten 

afzetten. Liever dat dan dood. 

 

Gila heeft een leven met wisselende successen achter de 

rug. Ze heeft nooit iets echt afgemaakt omdat ze ofwel 

ergens uitgetrapt werd, of zelf voortijdig opgaf.  

Haar studie als computerprogrammeur is een 

uitzondering. Gezien haar persoonlijke motivatie (“Dit 

mag nooit meer gebeuren”) is ze dubbel gemotiveerd 

om haar opleiding bij Sectie 5 succesvol af te ronden. 

 

Gila is niet als Jezus. Ze hoeft niemand te redden. Ze 

heeft geen behoefte om voor anderen dood te gaan. 

Gila gelooft niet dat ze generaties later nog moet lijden 

voor de fouten die haar voorouders hebben gemaakt. 

En Gila weigert slachtoffer te worden van haar 

omstandigheden. Ze weigert in een doodlopende straat 

terecht te komen waar haar eigen dood de meest 

waarschijnlijke uitkomst is. 
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Voor Gila is er niets nobels aan lijden. Niets nobels aan 

armoede. Niets nobels aan pijn.  

 

De rotzooi die door je ouders is veroorzaakt is niet 

jouw probleem. Hoe sneller je door dat soort situaties 

heen bent en hoe sneller je een oplossing vind voor je 

eigen problemen, des te beter. 

 

Zelfopoffering zonder goede reden is dom. 

 

[1] 

De kans op borstkanker op 21 jarige leeftijd is 

relatief laag. Dat wil niet zeggen dat het niet 

gebeurt.  

Ik heb overwogen om dit onderdeel te laten vallen, 

omdat Gila hiermee te veel naar het 

onwaarschijnlijke begon te schuiven. Onder de 

Google-resultaten naar (volgens mij) “borstkanker 

jonge leeftijd” zat onder andere een foto van een 

vrouw van begin 20, met de littekens van een 

dubbele borstoperatie. Voldoende om dit element 

te behouden in het verhaal. 

 

 

Nuri  

Nuri is net als Gila van Indonesische afkomst. 

Nuri is een volledige telepaat en al een paar jaar voor 

Sectie 6 werkzaam. 
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Voor de buitenwereld en als dekmantel voor haar 

werkelijke werk en leven (protocol) is Nuri 

meubelmaakster. Ze heeft een aantal klanten en een 

aantal projecten in haar werkplaats en de littekens en 

markeringen op haar handen zijn van haar werk. 

 

Vanaf het moment dat Nuri Gila zag (en Gila in haar 

hoofd hoorde) was ze verliefd. Gila’s twijfel, samen met 

haar bijna onverzettelijke houding, maakt Gila tot een 

van de mooiste vrouwen die Nuri in lange tijd bemint 

heeft. 

Ze flirt met Gila en weet uiteindelijk een boottochtje te 

regelen. Daar laat ze (door achter te blijven) expliciet 

weten dat ze gevoelens heeft voor Gila. 

 

Nuri is in het verhaal een zogenaamde shortcut. Via 

Nuri kan ik een ander deel van de Inlichtingendienst 

zien die anders niet mogelijk was geweest in deze 

vertelstijl en met dit aantal woorden. 

 

Via Nuri kan ik verder de kwetsbare kant van Gila 

laten zien. 

 

Nuri heeft een aanzienlijk lichtere instelling dan Gila. 

Ze is rustiger, heeft minder tegenslag gekend. Ze is 

‘zachter,’ heeft minder hoeven vechten dan Gila. 

Net als Gila laat Nuri niet met zich sollen. 

 

Oma 
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Oma komt van een welvarende familie. Ze heeft een 

goede opleiding genoten en had goede connecties 

binnen de verschillende Nederlandse groepen in 

Indonesië.  

 

Haar standpunt ten aanzien van haar wereld verandert 

ergens als ze elf jaar oud wordt. Ze begint te zien hoe 

verrot (en corrupt) haar wereld is. Met armoede overal 

om haar heen, de zelfverrijking van Nederlandse en 

Indonesische mensen en de moorden op volledige 

dorpen in bepaalde streken van haar eigen land. 

 

Tijdens haar opleiding rond van 1910 komt ze in 

aanraking met een aantal dissidente medestudenten die 

haar steeds verder meenemen in de kringen waar het 

“werkelijke Indonesië” zichtbaar wordt. 

 

Rond 1913, 1914 slaat dit om in een radicale houding 

en draagt ze bij aan de moorden op Nederlandse en 

soms ook Indonesische burgers. 

 

Rond 1918, als ze 23 is, komt ze in aanraking met een 

ander soort Nederlandse mensen: die haar behandelen 

als gelijkwaardig inplaats van de buitenstaander. Een 

aantal van deze mensen zijn weer verbonden zijn met 

de Nederlandse geheime dienst. 

 

Haar werving is tegelijkertijd een infiltratie. Haar 

enige doel is de wereld een meer humanistische basis te 
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geven. Ze is bereid om daarvoor te moorden, net als ze 

in Indonesië deed. 

In 1921 gaat ze samen met haar man naar Nederland. 

 

Ze infiltreert in de laboratoria van Tesla, Bohr, 

Neuman en doet mee aan de eerste militaire acties 

tegen Stalin en Hitler. Ze helpt mee om de “oude tak” 

van de Centrale Inlichtingendienst, die van mening is 

dat de Nederlandse bevolking onmachtig is zelfstandig 

beslissingen te nemen, dat een dictatuur onder het 

mom van een democratie de meest ideale bestuursvorm 

is, via moord en geënsceneerde ongelukken om zeep te 

helpen.  

Mede hierdoor wordt in 1940 / 1950 een tweede 

wereldoorlog voorkomen. 

Vanaf 1948 verandert haar rol. Ze gaat gedichten en 

artikelen schrijven voor verschillende kranten als 

onderdeel van een campagne om een nieuw 

gedachtengoed te introduceren en te ankeren waarin 

zelfbeschikkingsrecht en menselijke gelijkwaardigheid 

centraal staan. 

 

Opa sterft in 1959. 

Oma krijgt het gevoel dat ze fouten heeft gemaakt. 

Niet alles dat ze deed was in het belang van haar 

idealen en het is verschillende keren voorgekomen dat 

de mensen die ze in Indonesië om zeep hielp om andere 

redenen uit de weg werden geruimd dan haar verteld 

was (helaas is de verwijzing naar dat stukje geschrapt). 
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Als de Tweede Wereldoorlog in 1965 losbarst, breekt 

er iets bij oma. 

Ze wordt overweldigd door schuldgevoel. 

 

Naar Gila toe vertaalt dat schuldgevoel zich 

voornamelijk in afwezigheid. Natuurlijk mag ze komen 

en logeert ze soms weekenden bij oma, maar oma zal 

nooit echt contact met Gila maken. 

 

De bezoekjes die Gila later zal maken, als ze zelf 

volwassen is, zijn daardoor vaker uit beleefdheid en 

plichtsgevoel dan uit een warme band. Tot en met de 

brief weet Gila helemaal niets over de geschiedenis van 

haar eigen oma of haar liefde voor Gila. 

 

Majoor Kramer 

Kramer is haar meerdere, kind uit een Haags 

arbeidersgezin en uit een lagere sociale klasse dan Nuri 

 

Kramer is een van de weinige mensen in haar directe 

omgeving die net als Gila polscontacten heeft omdat hij 

(net als Gila) met zware machines heeft gewerkt 

voordat hij in dienst trad bij Sectie 4 en daarna bij 

sectie 5. 

 

Kramer heeft geen speciale gaven. Hij is militair, een 

goede leider en zal voor een paar jaar Gila’s meerdere 

zijn, zodra haar opleiding is afgerond. 
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Majoor Kramer werd, in de eerste versie, al in 

hoofdstuk 5 via een verwijzing naar voren geschoven: 

als Gila in botsing komt met Nationale Veiligheid. Dat 

stukje is later geschrapt, bij gebrek aan woord-ruimte. 

 

Marga Hessels 

Marga Hessels is begin 40 en (naast oma) de enige 

heteroseksuele persoon in deze lijst. 

 

Haar rol in de training (waar Gila deel van uit maakt) 

is te zorgen dat haar kadetten zelfs in de meest extreme 

omstandigheden weten te overleven. Hiervoor duwt ze 

elk van haar kadetten herhaaldelijk door hun eigen 

barrieres heen. Haar motto zou als volgt kunnen 

worden samengevat: 

“Wat er ook gebeurt in werkelijkheid, je hebt tijdens 

deze training al zoveel ellende meegemaakt, dat het 

alleen maar kan meevallen. En als je nu breekt is het 

beter dat dat nu gebeurt dan straks in het veld. Waar 

de kogels en de explosies en de defecten echt zijn en 

dood dood is.” 

 

Ze kan haar werk niet goed doen als ze niet om elk van 

haar leerlingen zou geven. Haar liefde vertaalt zich 

daarin naar een keiharde aanpak. 

 

Marga Hessels heeft in haar eigen verleden voldoende 

collega’s verloren om te weten welke keuze ze liever 

maakt: een zachte aanpak met een grotere kans dat 

haar kadetten in werkelijke situatie om het leven 
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komen, of die keiharde aanpak waarin sommige 

kadetten zullen afhaken en het merendeel sterker door 

naar buiten zal komen dan ze binnenkwamen. 

Hessels ziet de mogelijkheden van Gila. Ze ziet Gila als 

een van de meest veelbelovende en beste kadetten van 

haar klas. Ze weet ook dat elk blijk in die richting 

tijdens de training een grote fout is. Voor Gila (en de 

anderen) moet Marga Hessels een onwrikbaar blok 

blijven. 

 

Als Marga Hessels in Gila’s rapport het woord 

“uitmuntend” schrijft is dat niet uit medelijden of 

omdat ze Gila graag een plezier wil doen. Het is omdat 

Gila de enige van de hele groep is die zo ver is 

doorgegaan in de richting van de maan en zo ver is 

teruggekomen en omdat Gila de enige in haar groep 

die daadwerkelijk haar hersenen heeft gebruikt: door 

aan de Wernher von Braun te denken en te controleren 

of ze daar inderdaad mag aankloppen voor een 

noodlanding. 

 

De prestatie van Gila is, zelfs voor het profiel dat 

binnen Sectie 5 van Gila bestaat, boven verwachting. 

 

De verhaalwereld 

De terugkeer van Tesla en de keuze van bepaalde 

individuen in Europa om grote schoonmaak te maken 

onder hun eigen mensen zijn twee van de belangrijkste 

factoren die deze alternatieve werkelijkheid en 

geschiedenis een richting geeft. 
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Ik heb me zoveel mogelijk ingelezen in de geschiedenis 

van Nederland en Indonesië tot en met 1934, zodat de 

referenties die ik maak en de personen die ik op de 

achtergrond introduceer ook inderdaad die rol hebben 

kunnen spelen in die wereld. 

 

De ellende in deze alternatieve wereld komt voort uit 

het momentum van de geschiedenis. Je kunt de 

politieke basis van je land wel binnen een paar jaar 

veranderen, maar het het is een langdurig en 

zorgvuldig werk om ook de oude ideeen in de hoofden 

van de mensen aan te passen. 

 

De brief en de opleiding 

Het verhaal wisselt brief-fragmenten met de 

handelingen en belevenissen van Gila.  

Brief en verhaal dansen om elkaar heen. Als ik mijn 

werk goed heb gedaan versterken ze elkaar. 
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2: Thematiek 
Hieronder vind je een overzicht van de primaire en 

secundaire thema’s die ik verwerkt heb in mijn verhaal. 

 

PRIMAIR 

 

Consequenties 

Dit komt onder andere terug in: 

1: De consequenties van Gila’s eigen daden. 

Bijvoorbeeld met betrekking tot haar interactie met 

Nationale Veiligheid 

2: De Tweede Wereldoorlog als consequentie van de 

slordige teleportatie-moord op Stalin 

3: De keuzes en fouten van oma en de invloed daarvan 

op het leven van Gila 

4: De vroegere daden van Nederland in Indonesië, 

waardoor Gila’s oma in Nederland terecht komt 

5: Het lezen van socialistische, anarchistische en 

humanistische werken 

6: De persoonlijke keuzes van Gila (door bijvoorbeeld 

te weigeren een slachtoffer te worden van haar 

omstandigheden) die leiden tot haar 

karakterontwikkeling en haar keuzes die haar 

uiteindelijk binnen Sectie 5 brengen 

7: De massamoorden van- en in de Eerste 

Wereldoorlog; een nodeloze slachting 

8: Wapenhandel 

9: De terugkeer van Nikola Tesla 
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Liefde 

Dit komt onder andere terug in: 

1: De liefde tussen Gila en Nuri 

2: De liefde van oma naar Nuri (bijna onzichtbaar, maar 

aanwezig) 

3: De manier waarop Nuri voor Gila zorgt als ze 

mentaal instort 

 

Verlies 

Dit komt onder andere terug in: 

1: Het verlies van Gila’s ouders 

2: Het gevoel dat alles rondom haar instort als Gila 

geconfronteerd wordt met het rapport van Nationale 

Veiligheid (impliciet aanwezig) 

3: Het verlies van een deel van Gila’s lichaam: haar 

borsten, als gevolg van borstkanker en ter preventie 

van herhaling 

 

Monddood maken 

Dit komt onder andere terug in: 

1: De massaslachting van Kuta Reh 

2: De interactie tussen Gila en Nationale Veiligheid, 

waarin Gila van de mannen van Nationale Veiligheid 

het ‘advies’ krijgt geen aangifte meer te doen en het 

geheel als zodanig te laten vallen 

3: De omkering van situaties waarin de dader opeens 

het slachtoffer wordt en het werkelijke slachtoffer 

opeens als de schuldige wordt aangewezen 
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Zelfbeschikking / agency 

Dit komt onder andere terug in: 

1: Haar training en alle conflicten, allemaal met doel 

om Gila voorbij haar huidige punt te duwen en volledig 

controle over haar situatie te nemen 

2: Haar gevoel van machteloosheid als ze uiteindelijk 

op terugtocht van de maan door haar fysieke 

beperkingen op moet geven 

3: Gila’s vastberadenheid om niet toe te geven, niet in 

te geven, om altijd door te blijven gaan 

4: Oma’s keuze om naar Nederland te komen, de 

scheermesmoorden, oma’s rol in het Indonesische 

verzet 

 

Manipulatie 

Dit komt onder andere terug in: 

1: De manier waarop Nuri Gila overhaalt tot de 

boottocht 

2: De technieken en de aanpak binnen Sectie 5 waarmee 

en waardoor Gila elke keer over haar grenzen wordt 

gedrukt 

3: De manier waarop Gila controle blijft houden in de 

situatie met Nationale Veiligheid 

4: De aanpak van Majoor Kramer met betrekking tot 

het rapport van Nationale Veiligheid en Gila’s 

mogelijke ontslag 

5: De opbouw van hoofdstuk 5, waarin ik de lezer zelf 

manipuleer om een bepaald mentaal beeld van Gila op 

te bouwen (Gila is een eigenwijze trut die maar wat 

aankloot) dat totaal niet voldoet aan de werkelijkheid 
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die in dat zelfde stuk getoond wordt (ze is uitzonderlijk 

gefocust en is zich vrijwel elk moment bewust van haar 

handelen en de mogelijke consequenties van bepaalde 

keuzes)  

 

SECUNDAIR 

 

Discriminatie 

Hoewel minder dominant dan de andere thema’s [1] 

komt discriminatie op verschillende manieren terug: 

1: In de confrontatie met Nationale Veiligheid 

2: In Gila’s verleden 

 

[1]  

“Een aantal consequenties…” is geen verhaal over 

discriminatie. Mijn tweede PHP verhaal: “Een 

meisje en haar paard…” wel. 
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3: Redactie 
 

Woordenaantal en eerste versie 

“Een aantal consequenties” telde bij inzending volgens 

Word exact 10.000 woorden . 

De oorspronkelijke en eerste versie was 15.000 

woorden lang en had 2 extra hoofdstukken waarin:  

1: Het persoonlijke leven van Gila beter belicht werd 

en 

2: Ze in een gesaboteerde Odelo vanuit 10 kilometer 

hoogte naar beneden aan het vallen was 

 

De eerste en tweede schrap-ronde 

Het stuk over haar persoonlijke leven, waarin 

voornamelijk haar vriendenkring werd getoond, heb ik 

als eerste geschrapt. Die tweede test in de Odelo 

volgde kort daarna [1].  

Dat bracht het terug naar 12.000 woorden. 

 

[1] 

Een derde hoofdstuk, waarin Gila een vrouw in de 

sauna ontmoet die net als zijzelf is geopereerd, 

heeft nooit de eerste versie gehaald. 

 

De derde schrap-ronde 

In de derde schrap-ronde keek ik per hoofdstuk wat 

weg kon, wat overbodig was, wat korter kon, wat 
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slecht geformuleerd was. Ik schrapte kromme zinnen, 

lange beschrijvingen en onhandig geschreven scenes. 

Dit bracht het verhaal terug tot ongeveer 9500 

woorden. 

 

Herstel 

Het verhaal veranderde. Stukken die niet goed uit de 

verf kwamen werden herschreven. Geschrapte stukken 

met essentiële informatie over mijn hoofdpersoon (wie 

ze was, wat ze leuk vond, wat niet) moesten worden 

vervangen voor kortere momenten op andere plekken. 

9.500 woorden werden 10.500 woorden die weer 9.800 

woorden werden. 

 

Belangrijk, maar problematisch was bijvoorbeeld het 

stuk waarin ze op haar fiets naar haar vriendin gaat. 

Belangrijk en problematisch was het stuk waarin ze 

wordt tegengehouden bij de poortjes op haar werk. 

 

Belangrijk omdat ze iets over Gila lieten zien. 

Problematisch omdat ze teveel woorden kostten. 

 

Politieke stukken waren te lang. Er waren te veel 

“zijsporen”.  

Belangrijk voor mij, maar niet echt belangrijk voor het 

verhaal of de lezer. 

 

Hetzelfde gold voor de grote katten.  

Was dat idee belangrijk voor het plot? Nee.  

Belangrijk voor mij? Ja. 
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Meer schrapwerk 

Het “zijspoor” in hoofdstuk 9 (het huis van Nuri). 

Belangrijk? Misschien. Vertraagde het het verhaal? Ja. 

Wat schrap ik dan?  

 

Hier zijn drie fragmenten van die tweede test in de 

Odelo, ruw en vrijwel onbewerkt: 

 

Bloed sijpelde over haar voorhoofd en spatte overal 

op de wanden. 

“Centrale, wat is er gaande?” 

“Mevrouw Pradopo, uw Odelo is defect en u bent 

bezig om in zee te vallen.” 

“Welke drug hebben jullie gebruikt?” 

Het was stil. 

Ze strekte haar armen en benen uit. Stabiliseerde 

de vallende Odelo. 

“Godverdomme, centrale. Welke drug.” 

… 

De module bonkte op haar schouder. De module 

bonkte op haar arm. De module bonkte tegen haar 

slaap. De module bonkte op haar pols. De module 

bonkte in haar uitgestoken hand. Ze sloot haar 

vingers, zette zich schrap toen de Odelo begon te 

tollen, stabiliseerde het ei met armen weer met 

haar lichaam. 

Ze had net genoeg reikwijdte om de console te 

bereiken, maar niet genoeg tijd om de module weer 

in te pluggen zonder dat de machine opnieuw 
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begon te tollen. Tenzij ze met de kop van de Odelo 

naar beneden ging. 

Ze veranderde de positie van de Odelo, werd een 

vrouw in de buik van een projectiel. 

Ze koppelde haar pols los, boog voorover, 

probeerde de module in het gat te proppen, maar 

ze had niet genoeg kracht door haar ongelukkige 

positie. 

… 

Gila bewoog haar tenen in haar schoen. Met elke 

beweging leek het alsof er een naald diep in haar 

vlees werd gestoken.  

“Kut. Waarschijnlijk heb ik een bot gebroken met 

die laatste schop, Centrale.” 

Stilte. 

Ze ging terug naar de sensorische feedback van de 

Odelo, keek wat ze uit de gebrekkige informatie 

van de machine kon krijgen. Slechts twee 

schermen werkten: de backup-machines die aan 

gingen als de hoofd-Turing-Tesla computing 

machine uitviel. 

Ze spreidde opnieuw de armen en benen van de 

Odelo om haar val te stabiliseren. De camera’s 

gaven haar nauwelijks informatie. Beneden haar 

was de zee. Beneden haar waren wolken. Dunne 

wolken. Het beeld stabiliseerde.  

Ze controleerde de sprong-generator van de 

Odelo.  

Uitgeschakeld. 

Ze keek rond in de cabine. 
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Recht onder haar, recht onder haar buik lag de 

Turing-Tesla computing module. De gouden 

connectoren van de plug waarmee het in de 

console hoorde te zitten zichtbaar aan de zijkant. 

 

Het moment van intimiteit tussen Nuri en Gila was 

belangrijker. 
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4: Bespreking van de 

hoofdstukken 
 

Hier is een overzicht van het verhaal in hoofdstukken: 

wat ik wilde bereiken, wat ik oorspronkelijk geschreven 

had en wat het uiteindelijk volgens mij geworden is. 
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HOOFDSTUK 1. 
 

Ik wil in hoofdstuk 1 direct met de deur in huis vallen. 

Geen tijdverspilling: 

 

Lieve Gila. 

Je bent nu 

Nu je onderdeel bent van Sectie Vijf van de Centrale 

Inlichtingendienst hoef ik dit eindelijk niet meer geheim 

te houden.  

 

We XXXX Ik was onderdeel van het team dat in 1934 

uitgezonden werd om Stalin om zeep te helpen.  

 

We hebben Gila. We weten waar ze werkt en wat dat 

werk ongeveer inhoud en we eindigen met een intrige: 

de mogelijke moord op Stalin. 

 

Doorhalingen 

De doorhalingen geven verder aan waar oma (ik in 

haar rol) van gedachten veranderde, moeite heeft met 

dingen te verwoorden. Die doorhalingen zijn 

enkelvoudig, met dubbele strepen en (in het Word 

document) volledig zwart als ze iets geheel uit wilde 

wissen. In de e-pub zien die doorhalingen er als volgt 

uit: XXXXX 

 

“En dat zal wel voldoende zijn…” 
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Ik ging ervan uit dat dit voldoende zou zijn om de lezer 

de eerste impuls te geven, zodat ik in hoofdstuk 2 

rustig de wereld zou kunnen gaan opbouwen.  

Niet dus. 

 

Er gebeurde heel veel in het verhaal, maar het duurde 

tot de derde feedbackronde (en mijn vijfde 

schrijf/redigeer-ronde) tot Gila (voor mijn proeflezers) 

echt naar voren begon te komen. 
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HOOFDSTUK 2: INTRODUCTIE VAN CONFLICT, 

GILA EN VERHAALWERELD 
 

Ik begon hoofdstuk 2 met een beschrijvingen van het 

Nieuwe Centraal Station: een constructie van staal en 

beton op drijvers die aan sterke kabels van gevlochten 

koolstofvezels kilometers onder water aan de 

rotsbodem van het gat was verankert.  

Om dit beeld op natuurlijke wijze neer te zetten besloot 

ik dat Gila een afspraak had op dat CS en met de boot 

over het IJ aan kwam varen. Nuri heet hier nog Muir. 

 

De wind kwam uit het oosten en Gila liet de 

zeilboot rustig overstag gaan, keek glimlachend 

toe hoe Muir en de twee andere vrouwen hun 

lichaam voorover bogen om de stag overlangs te 

laten gaan. 

Recht voor haar lag het kunstmatige eiland dat 

boven het water leek te zweven, drijvend op drie 

gigantische lege bollen die geankerd waren door 

dikke koolstof kabels. Beton en kabels vormden 

drie bruggen voor de snelwegen en de spoorwegen 

die het nieuwe Amsterdam Centraal Station met 

het land verbond. 

 

Heel veel kabels. Er is in dat oude stuk meer aandacht 

voor de omgeving: 
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“Ben je ooit boven geweest?” 

Muir (Nuri) schudde haar hoofd.  

… 

De lift was een glazen schacht die vanaf de kade 

omhoog ging, omhoog rees over de zestien etages 

van het station en kantoren naar een platform dat 

door zes zuilen omhoog werd gehouden. 

Kabels van hetzelfde materiaal als waarmee het 

eiland in het water werd getrokken hielden de 

betonnen bruggen omhoog en op hun plaats, 

stevig verankerd alsof ze op het land stonden. 

Kabels hielen de drijvers onder water. Kabels 

hielden de betonnen blokken samen die de bruggen 

vormden. Bomen groeiden langs de zijden van de 

snelwegen en de spoorwegen die over de betonnen 

bruggen liepen. 

… 

“Het is prachtig,” zei Muir zacht en ze keek 

omhoog naar de deels betonnen en deels 

transparante schijf die door de zuilen omhoog 

werden gehouden. 

Gila knikte. 

De lift kwam tot stilstand. 

Het bovenste platform was door de gebroeders 

Das vormgegeven met de hangende tuinen van 

Babylon als directe inspiratiebron.  

… 

Muir stapte uit de lift, bleef staan, opnieuw 

ademloos. 
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De daktuin was magnifiek, zelfs in de nawinter van 

maart. Een mozaiek van gekleurde tegels voerde 

naar het centrum waar de koepel van het Nieuwe 

Stedelijk begon, waar een simpel laag gebouw van 

voornamelijk glas een van drie vormde. 

Evergreens rezen links en rechts op, nog steeds 

jong. Treurwilgen aan de randen van het platform 

hingen voorover alsof ze het leven moe waren. 

Gras vulde nu de ruimte waar later in het jaar 

tulpen en krokussen en hyacinten uit de grond 

zouden komen. Glazen schotten hielden de wind 

tegen die op deze hoogte koud en stevig was. 

 

Ik had echter binnen het PHP-budget niet genoeg 

woorden om de lezer geleidelijk mee te nemen. Dit 

werd uiteindelijk in de derde redactieronde flink 

ingekort.  

De oorspronkelijke boottocht met alleen Gila 

(aanvankelijk om de groep bij het CS te ontmoeten) 

werd een boottocht met haar nieuwe collega’s: 

geinitieerd door Nuri.  

 

Het volgende beeld kwam in de tweede redactieronde.  

 

Muir stond met haar rug naar Gila, haar handen 

tegen de glazen wand van de lift gedrukt terwijl de 

lift hen omhoog trok en het perspectief op het 

landschap veranderde. Het witte keramiek van het 

contact in het bot van haar linkerpols was duidelijk 

zichtbaar van onder haar manchet. 
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Gila streelde haar eigen polsen. 

 

Ik wilde echter meer intimiteit. Dit stuk was te 

technisch. Gaf te weinig prijs over Muir (Nuri). Ik hield 

het moment waarin Gila haar eigen pols (met haar 

eigen contacten) omklemde. 

Dus kregen we dit: 

 

In de lift omhoog stond Nuri met haar handen 

tegen de glazen wand van de lift gedrukt. De 

mouwen van haar versleten lederen bomberjack 

[1] waren tot ver over haar polsen 

teruggetrokken. Donkere verkleuringen liepen 

over de huid van haar knokkels en over haar slanke 

vingers: littekens, beschadigingen van haar werk. 

Ze droeg geen ringen, droeg alleen het witte 

keramiek van de contacten in haar polsen waarmee 

ze de machines in haar werkplaats bediende. 

“Het is prachtig.”  

Nuri keek omlaag, omhoog, weer omlaag. 

Gila knikte, omklemde geamuseerd haar eigen 

pols. 

 

De focus van Gila op Nuri’s hand had voornamelijk als 

doel om heel snel en kort een gevoel van intimiteit neer 

te zetten. 

 

[1] 

“Lederen bomberjack” breekt de flow. Iets dat ik 

beter had moeten redigeren. Het begin van de 
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eerste zin: “In de lift omhoog” is een zwaktebod. 

“Nuri stond met haar handen tegen de glazen 

wand van de lift gedrukt” is beter. 

 

Maar waar was Gila? 

Het verhaal was niet scherp genoeg, het begin had nog 

steeds teveel woorden nodig voor een publiek (de eind-

jury) dat zich door tenminste 20 verhalen van 

wisselende kwaliteit moest worstelen. Het camera-

standpunt van Gila was te afstandelijk. 

Ik voegde dingen toe, haalde dingen weg, maar het 

bleef slepen. 

 

In ronde 5 of 6 kwam dit stuk: 

 

Gila haalde haar schouders op, stak haar handen in 

haar zakken, keek Nuri met samengeknepen ogen 

aan. Ze had Nuri— Het was niet dat—  

“Sectie Zes houdt je toch al in de gaten,” zei Nuri 

lachend. 

Gila knikte en greep Nuri’s hand. 

 

Hiermee kreeg ik een stuk persoonlijk handelen 

waarmee ik de lezer de gelegenheid gaf om zich met 

Gila te binden.  

In ronde 7 kwam dit stuk: 

 

Pas toen Nuri op de kade achterbleef ging er bij 

Gila eindelijk een lichtje branden.  

Stelletje vuile heksen!  
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Het afstandelijke en neutrale camera-standpunt (zonder 

voice-over of ondertiteling) werd hiermee afgewisseld 

met korte glimpsen in de emotionele belevingswereld 

van Gila waardoor haar persoonlijkheid duidelijker 

naar voren kwam.  

 

Focus 

Maar nog steeds was er te weinig focus op het plot [1]. 

Het duurde te lang voordat de lezer grip kreeg op het 

werkelijke verhaal. De maan speelde een belangrijke 

rol, maar ook dat duurde te lang en de referenties 

waren te subtiel. 

Dus voegde ik ergens in ronde 10 en versie 15 dit toe 

aan het begin van hoofdstuk 2: 

 

Gila keek even op naar de maan: die bleek tegen de 

blauwe hemel stond. De haardunne lijn van zand 

en steen en rotsen en water waartussen miljoenen 

dode mensen dreven was overdag nauwelijks 

zichtbaar. Verschillende instanties hadden tussen 

1966 en 1968 pogingen gedaan om de lichamen 

terug te halen, maar dat proces was even wreed 

gebleken als niets doen.   

Ze had als kind vaak met haar hoofd uit het raam 

gehangen en zich afgevraagd hoe het moest zijn 

om daar, net als haar ouders, dood en zonder 

zuurstof rond te drijven.   

 

Wat nog had moeten gebeuren is dit: 



152 

 

Gila keek even op naar de maan: die bleek tegen de 

blauwe hemel stond. De haardunne lijn van zand 

en steen en rotsen en water waartussen miljoenen 

dode mensen dreven was overdag nauwelijks 

zichtbaar.  

Ze had als kind vaak met haar hoofd uit het raam 

gehangen en zich afgevraagd hoe het moest zijn 

om daar, net als haar ouders, dood en zonder 

zuurstof rond te drijven.  

 

[1] 

Mijn verhalen zijn meestal plotloos en dat is vrij 

onhandig. Om toch een rode lijn te genereren 

probeer ik op de manier van Ideeontwikkeling in 4: 

Structuur eerder in dit onderdeel van dit boek een 

aantal elementen in het verhaal dusdanig met 

elkaar te binden dat de illusie ontstaat van we een 

begin, midden en einde dat tevens voldoet aan 

‘belofte en de vervulling van die belofte’. 

 

“Wat wil Gila?” 

Na 10 rondes kwam Gila in dit hoofdstuk nog steeds 

niet uit de verf: Wat wil ze nu eigenlijk? 

 

Dus bracht ik twee uur wanhopig peinzend door 

(omdat ik dat eigenlijk ook niet wist) en kwam ik 

uiteindelijk op dit uit: 
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Gila keek naar het water van het diepe Gat 

rondom, keek omhoog naar de maan en greep 

Nuri’s pols. 

—Ik wil niet dat dat nog een keer gebeurt. Niet nog 

eens. Nooit meer. 

 

Daarmee kreeg hoofdstuk 2 de minimale focus die het 

nodig had om de lezer naar het volgende hoofdstuk te 

duwen en kreeg die lezer de mogelijkheid om zich 

daadwerkelijk met Gila te verbinden. 

 

Voor de nerds. 

Er gebeuren een aantal dingen in dit kleine stukje. 

1: Ik maak eerst contact met de omgeving: het gat, 

de maan. 

2: Dit wordt direct gevolgd door een handeling in 

de vorm van persoonlijk contact waarin het woord:  

“greep” een gevoel van urgentie schept. 

3: Dit wordt direct gevolgd door intentie: “Ik wil” 

4: Let op het bold: “Ik wil niet dat dat nog een 

keer gebeurt.” De emotionele trigger zit daar en 

krijgt vervolgens twee keer een impuls door een 

herhaling in andere bewoordingen met elke keer 

een lichte verschuiving in de richting van de 

emotionele lading: “Niet nog eens.” “Nooit meer.”  

 

Na deze aanpassingen was mijn schrijftijd voor dit stuk 

op. De deadline van 1 juli was nog maar enkele dagen 

verwijderd en er moesten nog een aantal andere dingen 

aan “Een aantal consequenties…” gebeuren. 
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HOOFDSTUK 3: HET VERLEDEN, 

KENNISMAKING MET OMA 
 

Oma 

Ik wilde dat de brief van Gila’s oma maximale impact 

zou krijgen. En daarom had oma had een gezicht nodig. 

Een lichaam. Een persoonlijkheid. Daarom was het 

belangrijk dat de lezer getuige zou zijn van het 

moment waarin de brief overhandigd zou worden. 

 

Ik besloot de introductie van oma zo lullig mogelijk te 

beginnen: 

 

“Wil je een koekje, kind?” 

“Graag oma,” zei Gila.  

 

Vanuit dit cliche kon ik een groter contrast opbouwen. 

Wie zou vermoeden dat een lief oud vrouwtje in een 

onbenullig huisje uiteindelijk een meervoudig 

moordenaar zou blijken te zijn? 

 

Schrapwerk 

Helaas most ik ongeveer 50% van dit hoofdstuk 

schrappen. We hebben dus geen krantenknipsel waarin 

Turing eindelijk zijn relatie met Tesla kan prijsgeven. 

We hebben geen referentie naar de photonische 

processor die al ergens in 1960 door Tesla Turing 

Industries ontwikkeld wordt en door de immense hoge 



156 

verwerkingskracht voor een nieuwe technologische 

revolutie zorgt. 

We hebben niet de verwijzing naar de mogelijke 

driehoeksverhouding Turing, Tesla, Neumann. 

 

We hebben niet de verwijzingen naar de gedichten die 

oma in de jaren ‘40 gaat schrijven en die onderdeel zijn 

van een langdurige campagne om de laatste resten 

imperialisme en seksisme om zeep te helpen. 

 

Dingen minimaal houden 

Dit stuk is vrijwel onveranderd gebleven vanaf versie 

1: 

 

Pas toen ze in de kleine keuken de laatste 

verkoolde papiervlokken met haar hand 

versnipperd had en deze met het kraanwater door 

de afvoer had weggespoeld kon ze weer enigszins 

tot rust komen.  

 

Dat extra zetje 

Het was echter niet voldoende. Te gemakkelijk om 

overheen te lezen zonder werkelijk te begrijpen wat 

hier gebeurd was. 

 

In de laatste redactieronde kwam dit er bij: 

 

Waarom? Waarom nu, oma? 
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“Waarom nu” geeft de lezer opnieuw een klein duwtje 

vanuit Gila’s emoties. Oma: dat rotmens dat nu pas en 

juist nu haar eigen verleden uit de doeken doet. Alsof 

Gila niet al voldoende aan haar hoofd heeft. 

 

Waarom op deze manier? 

Ik wilde de lezer dingen voornamelijk laten voelen. Ik 

kon natuurlijk elk element expliciet uitkauwen zoals 

hier: 

 

Gila opende de brief en las de eerste drie zinnen, 

sperde haar ogen open. Maakte oma een geintje? 

Wat had dit te betekenen? Ze draaide het 

dichtbeschreven vel papier om, las de andere zijde: 

“We gebruikten voornamelijk scheermessen—” 

Nee. Er stonden teveel details in die oma niet zelf 

had kunnen verzinnen. Teveel dingen die te echt 

waren. Niemand wist dat Gila bij Sectie 5 was 

komen te werken, tenzij deze informatie van Sectie 

5 zelf kwam. Voor zover de wereld rondom haar 

wist, werkte Gila gewoon bij een bank. En zover 

Gila wist had oma nooit blijk gegeven van 

psionische talenten. 

 

Maar ik was bezig met een ander soort verhaal en een 

ander soort stijl. Het afstandelijke camerastandpunt 

was een bewuste keuze.  

 

De lezer mag helemaal zelf haar conclusies trekken. 
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HOOFDSTUK 4: EEN SNELLE INVULLING VAN DE 

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN 
 

In hoofdstuk 4 krijgen we achtergronden over oma: 

waar ze vandaan komt, met wie ze kwam. Opa werd pas 

ergens in schrijfronde 8 toegevoegd.  

Ik had opa nodig om een compleet beeld te schetsen. 

 

Opa 

Kijk wat er gebeurt met dit oorspronkelijke stuk 

zonder opa. 

 

Ik kwam in de zomer van 1921 in Nederland aan. Zes 

jaar later, na mijn studie in Delft, werd ik aangenomen 

in het R&D team van Tesla-Neumann-Bohr 

Industries.  

 

En nu met opa: 

 

Ik kwam samen met je opa, in de zomer van 1921, in 

Nederland aan. Zes jaar later, na mijn studie in Delft, 

werd ik aangenomen in het R&D team van Tesla-

Neumann-Bohr Industries.  

 

Die tussenvoeging is lelijk. “… in de zomer van 1921” 

breekt de zin. Beter was geweest: 
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In de zomer van 1921 kwam ik samen met je opa in 

Nederland aan. Zes jaar later, na mijn studie in Delft 

werd ik aangenomen in het R&D team van Tesla-

Neumann-Bohr Industries.  

 

Voor de nerds: 

 

1: “Ik kwam in Nederland aan,” heeft een andere 

lading dan “Ik kwam samen met je opa in Nederland 

aan”. “samen” maakt dat verleden minder abstract. 

Ze was niet alleen. Er waren anderen. 

2: Het woord “je” koppelt dit stuk direct aan Gila. 

Omdat dit via haar opa gaat wordt hopelijk bij jou 

als lezer een ander stuk van je hersenen 

geactiveerd, waarin de brief hopelijk een stuk 

intiemer wordt.  

 

Brief als infodump 

Het brieffragment in hoofdstuk 4 schetst in een paar 

zinnen de hoofdlijnen van deze alternatieve realiteit.  

 

We weten nu dat er (inderdaad: voor de oplettende 

lezer van hoofdstuk 2) een psi-corps is.  

 

We leren waar de teleportatiemachines vandaan komen 

en dat deze aan de vooravond van de Tweede 

Wereldoorlog waarschijnlijk ingezet gaan worden voor 

oorlogsdoeleinden. 
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We kunnen Nuri (die een volledige telepaat is) en 

Gila’s eigen gave (die alleen bij aanraking werkt) nu 

iets makkelijker een plaats geven. 
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HOOFDSTUK 5: HET HEDEN, RACISME, 

MACHTSMISBRUIK; EEN TOCHT NAAR DE MAAN 
 

De perfecte wereld 

Volgens de idealistische projectie van Gila’s oma en 

anderen in die tijd is er in de perfecte socialistische, 

humanistische en anarchistische werelden geen reden 

tot strijd. En het idee was dat als persoonlijke ultieme 

vrijheid centraal stond, de vrede vanzelf volgde. 

 

De wereld die haar oma (samen met al die anderen) had 

willen maken is echter nooit tot stand gekomen. 

 

De realiteit 

In hoofdstuk 5 zien we dat die nieuwe werkelijkheid 

ondanks alle goede bedoelingen nog steeds een 

puinzooi is. Er is nog steeds seksisme, racisme en 

machtsmisbruik (via de scene met de poortwachters, de 

flashbacks van Gila) en dat moord nog steeds 

onvermijdelijk is (de scene met de koeien) om de vrede 

te bewaren. 

 

De tocht naar de maan: een betere expositie van de 

oorlog 

De tocht naar de maan was in eerste instantie een 

kunstgreep. De gaten in de grond waren onvoldoende. 

De ring rond de maan te abstract. Het onderdrukte 

verdriet van Gila te weinig gegrond. 
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Door Gila fysiek naar die plek te brengen kon ik die 

hele Tweede Wereldoorlog van 1965 veel concreter 

maken. Het gaf me ook een fantastische gelegenheid 

om een ander stuk van Gila heel duidelijk naar voren te 

brengen: haar bijna stalen doorzettingsvermogen. 

 

De koeien 

Ik koos voor de koeien omdat Gila in haar opleiding 

ergens mee moet oefenen, omdat het niet voldoende is 

om alleen de theorie te leren, omdat moord onderdeel is 

van haar werk en allesbehalve makkelijk voor gewone 

stervelingen zoals jij en ik en Gila.  

 

Ik koos voor koeien omdat koeien ook in die realiteit 

toch al massaal vermoord worden en omdat daar 

weinig wettelijke beperkingen tegen zijn [1]. Verder 

zijn koeien, omdat ze massaal voor de slacht en de 

melkproductie worden gefokt bovendien vrij eenvoudig 

in grote aantallen te regelen voor een oefening zoals 

deze. 

De paarden waren een bonus en waarschijnlijk mede 

geïnspireerd door mijn andere verhaal voor deze zelfde 

editie van de Paul Harland Prijs: “Een meisje en haar 

paard…” 

 

[1]  

Je komt niet in de gevangenis als je (binnen 

bepaalde kaders) een koe om zeep helpt. 
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Ik voegde de paarden toe omdat de moord op deze 

‘edele dieren’ waarschijnlijk dat extra zetje bij de lezer 

zou veroorzaken: “Wanneer stopt dit? Waarom wordt 

Gila hier doorheen gedwongen? Waarom ook nog eens 

paarden?” 

 

Voorbij elke hypocrisie over “edele dieren” en voorbij 

de paar paarden die voor vervoer en plezier worden 

gebruikt, zijn ook paarden gewoon slachtvee.  

 

Wat is het nut? 

Het verschil tussen paarden, koeien en mensen is niet al 

te groot. We zijn alle drie zoogdieren. We hebben alle 

drie een instinct om te overleven. We voelen alle drie 

pijn, verdriet en angst.  

Deze oefening weerspiegelt verder de waanzin van de 

Eerste Wereldoorlog in deze verhaalwereld, maar dat 

is een zeer klein zij-detail.  

 

Projectie van mezelf 

De manier waarop Gila hier reageert is hoe ik zelf zou 

reageren op een dergelijke opdracht: inclusief het snot 

en de tranen en de weigering en het toch doorzetten in 

het kader van mijn opleiding. 

 

“U eet toch ook een biefstukje” was het extra zetje om 

de absurditeit van deze situatie extra te benadrukken. 

Massamoord voor een stuk vlees. 

 

Vergroten van de emotionele band 
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Om de emotionele band tussen Gila en de koeien te 

vergroten en ook om bij de lezer net even dat extra 

duwtje te geven besloot ik dat die koe niet zomaar een 

willekeurige koe was, maar een koe waarmee Gila een 

aanal intieme momenten had meegemaakt. Waaronder 

de geboorte van een kalfje dat door Gila zelf ter wereld 

was gebracht. 

 

Opbouw 

De manier waarop in deze scene op Gila ingesproken 

wordt verschilt niet veel van wat ik zelf in mijn 

militaire training heb meegemaakt. Het is een manier 

waarop je gedwongen wordt om door je eigen 

breekpunt heen te gaan. 

 

“En, mevrouw Pradopo? Gaat er nog iets 

gebeuren, of gaat u vandaag nog naar huis en 

wensen we u een fijne carrière buiten Sectie Vijf 

toe?” 

 

De oefening in de Odelo (wat overigens volgens 

Google Translate het Servische woord voor “pak” is) 

volgt die zelfde lijnen. Door de trainees op de rand van 

de uitputting te brengen en elke keer een “uitweg” te 

bieden wordt de trainees opnieuw de kans geboden te 

ontdekken waar hun breekpunt ligt. 

 

Semantiek 

Dit is een voorbeeld van zo’n gesprek: 
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“Mevrouw Pradopo?” 

Gila dwong het huilen tot stoppen, slikte, opende 

de microfoon. 

“Ja?” 

“Waarom hangt u stil? U bent zich ervan bewust 

dat u slechts 36 uur heeft?” 

“Ja.” 

“Waarom hangt u stil?” 

“Ik denk na,” zei Gila haperend, na een korte 

pauze, nadat ze haar neus had opgehaald. 

“Waarover? Overweegt u terug te keren?” 

“Nee,” zei Gila. 

“U kunt altijd terug keren, mevrouw Pradopo.” 

“Dat weet ik.” 

“Keert u terug?” 

“Nee.” 

 

Mijn eigen ervaring hierin (hoe minimaal die ook was 

in 1993) met vergelijkbare verbale begeleiding gaf me 

de mogelijkheid om dit helemaal uit te buiten en een 

emotionele achtbaan van 2500 woorden te schrijven 

waarbij “centrale” het anker was. 

 

Foreshadow 

Het slotstuk geeft een foreshadow naar hoofdstuk 8.  

 

In haar hallucinaties hadden de dode lichamen de 

gezichten van haar ouders en haar ooms en tantes. 

Allemaal Javaanse mensen. Bloed stroomde over 

haar benen en dreef rondom haar in het bekrompen 
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en gesloten universum van de Odelo. Zelfs haar 

oma was daar, een scheermes in één hand, een 

pistool in de andere.  

  

Doel van deze foreshadow is een zaadje te planten in 

het onderbewustzijn van de lezer. Tegen de tijd dat je 

bij hoofdstuk 8 bent ben je waarschijnlijk op bewust 

vlak alweer vergeten dat oma een scheermes en een 

pistool vast had. 

 

Door die voorshadow hoop ik dat het volgende stuk de 

volgende reactie opwekt: “Oja. Natuurlijk. Zo deed ze 

dat ja.”  

 

Zelfs na de conventie van Den Haag van 1899 bleven 

de moorden en verkrachtingen en vernederingen door de 

Nederlanders in Indonesië schaamteloos doorgaan.  

We gebruikten voornamelijk scheermessen, soms een 

pistool als dat de zelfmoord geloofwaardiger maakte, en 

we werkten alleen ‘s nachts.  

 

Het proces 

Zonder foreshadowing komen dingen uit de lucht 

vallen. 
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Point of climax

Where did this come from?
 

Door in ieder geval één foreshadow te geven, komt de 

climax niet helemaal als een verrassing. 

Point of climax

Foreshadow
 

Door meerdere foreshadows te geven, geeft je de lezer 

gelegenheid om zich voor te bereiden. Er gaat iets 

gebeuren! 

 

Point of climax

Foreshadow
 

 

Dit moet niet expliciet, maar subtiel, zodat de lezer tijd 

heeft om dingen weer te vergeten. Een foreshadow kan 
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bijvoorbeeld zijn: “rode auto” of in het geval van “Een 

aantal consequenties…”: pistool en scheermes. 

 

Dissonant 

De lezer pakt dit alleen op als het enigszins een 

dissonant, een valse toon genereert: iets van de rest van 

dat moment afwijkt. De truc is om dit kort te houden 

en geen verdere concrete vorm te geven. Hierdoor 

verschuift het ook weer snel naar de achtergrond, wat 

precies de bedoeling is om te voorkomen dat je verhaal 

al te voorspelbaar gaat worden. 

 

Herhaling 

Elke herhaling van dat, of een vergelijkbaar element, is 

een herinnering die het uitendelijke moment van 

climax versterkt. (Teveel herhaling maakt het echter 

weer te voordehand liggend. Mijn handvest: 3 keer 

tonen is voldoende.) 

 

Foreshadowing in muziek 

Deze manier van foreshadowing komt het beste naar 

voren, niet zozeer in het lezen van verhalen, maar in 

het luisteren naar muziek. Pak voor de grap de muziek 

voor “Starwars IV”. Elk stuk zit vol van dit soort 

“dissonante” foreshadow-momenten die het stuk helpen 

opbouwen naar de climax. 

 

Climax 

Iets anders waar ik in hoofdstuk 5 naar keek was de 

climax. Hoe wilde ik die opbouwen? 
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Ik hanteerde min of meer 3 modellen: 

Gradual buildup

Pulsating

Reversed / Echoing

 
 

Reversed climax 

De emotionele momenten in de Odelo zijn “reversed 

climaxes”. Ik knal je middenin een heftig moment en 

bouw vervolgens (onder andere via “Centrale”) 

pulserend af, tot het volgende knalmoment [1]. 

 

[1] 

Dit is de klassieke opbouw van ongeveer elke 

horror-film. We laten je schrikken, doen 

vervolgens net alsof er niets gebeurt is zodat je 

weer in je comfort-zone zakt, geven je (als een 

echo bijna) wat kleine momentjes van 

vervreemding om je niet helemaal te laten 

vergeten dat we toewerken naar de volgende 

gruwel, tot we aan het volgende grote 

schrikmoment komen [2]. 
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[2]  

Actiefilms vormen een bijna exact omgekeerd 

patroon.  

 

Geleidelijke opbouw 

Bij elk van de volgende “reversed climaxes” vindt (net 

als in het patroon van een horrorfilm) ook een 

geleidelijke opbouw plaats (gradual buildup). Elk 

volgend moment (de climax die we laten wegebben) 

wordt in een steeds grotere context geplaatst. 

 

We beginnen claustrofobisch klein en het beeld groeit 

langzaam naar een wereld waarin dingen de omvang 

hebben van kilometers grote puinbrokken waar Gila 

tussendoor zweeft, zodat we, als we bij die puinring 

aankomen, behoorlijk diep in de emotionele achtbaan 

van Gila zitten.  

 

Akira, film, 1988 

Ik heb deze aanpak overigens niet zelf verzonnen. De 

japanse SF/animatiefilm “Akira” (1988 Katsuhira 

Otomo) werkt deze combinatie vrijwel geniaal uit. 

 

Nationale Veiligheid 

Het stuk met Hans van Nationale Veiligheid heeft twee 

doelstellingen: 

1: Het geven van een cruciaal stukje voor de emotionele 

climax van hoofdstuk 7: een totaal lullige reden voor 

haar mogelijke ontslag 
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2: Het tonen van één bepaalde vorm van ‘pesten’ of 

intimidatie tussen personen (gebaseerd op isolatie van 

het subject, het gebruik en misbruik van machtspositie 

en dagelijkse herhaling) die onder andere ook deel 

uitmaakt van wat rape culture wordt genoemd. 

 

Wraak 

Hans Teunissen misbruik zijn positie om wraak op Gila 

te nemen omdat ze de week daarvoor een aanklacht 

heeft ingediend in verband met een reeks seksistische 

opmerkingen en kreungeluiden die Hans maakte als ze 

hem en de poortjes maakte. 

 

Meer over pesten 

Wikipedia: 

 

Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaald en 

gedurende langere tijd door anderen bejegend 

wordt op manieren die leiden tot fysieke 

verwonding en/of psychisch lijden. Dit kan 

variëren van woordgrapjes tot structureel geweld 

en afpersing. In extreme gevallen kan het leiden 

tot zelfdoding van het slachtoffer. 

… 

Een aantal voorbeelden van typisch pestgedrag 

… 

- Het slachtoffer kleineren … 

- Over het slachtoffer roddelen of hem publiek 

voor schut zetten 

… 
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- Verbale bedreigingen; 

- Fysieke bedreigingen, soms ook mishandeling; 

- Seksuele intimidatie; 

- Beschadiging, vernieling of kwijtmaken van 

eigendommen van het slachtoffer; 

 

Isolatie van het slachtoffer 

Een belangrijk aspect dat ik gebruik in “Een aantal 

consequenties...” en dat niet benoemd wordt in de 

artikelen die ik online heb gelezen is het eerder 

genoemde aspect van isolatie.  

 

Pesters isoleren het subject van de rest van de groep. 

Pesters kiezen vaak die kinderen of volwassenen die 

(door hun gedrag of uiterlijk) toch al aan de rand van 

de groep staan. 

 

Isolatie door vernietiging van reputatie 

Een onderdeel van dit proces van isolatie is 

vernietiging van reputatie van het subject. Dit is iets 

dat niet sexe-afhankelijk is. Een voorbeeld van wat kan 

voorkomen:  

 

1: Koppeling aan sociaal angstbeeld -- Mannen 

en jongens worden afgespiegeld als homo’s die 

zielige en alleen zijn en/of uit zijn op de anale 

verkrachting van elke andere jongen en/of man 

waar ze hun handen op kunnen leggen.  
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2: Verwoesting van sociale reputatie -- Vrouwen 

en meisjes die het mikpunt, zijn eigenlijk vies en 

hebben seks met iedereen. 

3: Valse beschuldigingen -- Mannen en vrouwen 

kunnen beschuldigd worden van het jatten van 

dingen op hun werk, van fraude met hun uren en 

examens, het zich omhooglikken. Als er al vuile 

was te vinden is over het subject wordt deze breed 

buitengehangen [1].  

 

Het resultaat van deze acties is meer isolatie van het 

slachtoffer en meer steun voor de pestkop. 

 

[1] 

We zien dit terugkomen in hoofdstuk 7, met het 

rapport van Nationale Veiligheid. 

 

Ontkenning van betrokkenheid 

Kort: het heeft nooit plaatsgevonden. Het slachtoffer 

‘overdrijft’, ‘trekt zaken uit perspectief’.   

 

Omkering van de situatie 

In geval van confrontatie in de communicatie van de 

pester altijd de schuld van het slachtoffer. Hij of zij 

‘heeft het zelf gewild’ en is te dik, te dun, te slim, te 

dom, te populair, te arm, te lelijk, te mooi, te rijk, te 

gewoon, te abnormaal. 

Het slachtoffer is in de ogen van de pester een 

huilebalk, een angsthaas, een zwakkeling die door zijn 

of haar gedrag ‘vraagt’ om gepest te worden. 
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Het slachtoffer doet verder niet genoeg haar best om de 

situatie te veranderen. De pestkop doet hem of haar 

juist een gunst door deze pest-behandeling ‘omdat X 

daar hard van wordt’. 

 

Het monddood maken van het slachtoffer 

Hiervoor zijn verschillende methodes: 

 

1: Intimitatie – “We slaan je in elkaar als je hier 

iets over vertelt naar anderen” 

2: Wijzen op ‘regels van fatsoen’ – “Wilt u uw 

toon even matigen?” 

3: Vernietiging van reputatie – “Ze is een 

leugenaar. Alles wat ze zegt is per definitie niet 

waar en gericht op de vernietiging van andermans 

reputatie” 

4: Teruggrijpen op bepaalde 

verstandhoudingen – “Maar Joost, wij zijn toch 

vrienden. Je kent me toch? Wie zou je eerder 

geloven? Dit vrouwtje of mij?” 

 

 

De meelopers en passieve bijstaanders 

Meelopers hopen vaak zelf populariteit te verkrijgen 

door mee te liften op de ‘macht’ van de pestkop, of 

hopen in ieder geval buiten schot te blijven. In 

sommige gevallen ontlenen ze de ‘moed’ om anderen te 

pesten waar ze zonder bijstanders slechts wensdromen 

hebben. 

Passieve bijstaanders blijven het liefst overal buiten. 
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De collega tegen de buitenstaander 

Binnen collegiale omgevingen is de collega vaak geen 

actieve meeloper, maar geeft hij of zij steun in een hun 

“hun tegen ons” spel.  

“Als er dan toch partij moet worden gekozen, dan 

liever met iemand van het eigen kamp.” 

 

Gila’s anti-pest protocol 

De macht van de pestkop ligt volgens Gila’s ervaringen 

vooral in onzichtbaarheid. Zolang niemand werkelijk 

ziet welke schade de pestkop andere mensen aandoet, 

kan hij of zij ongestoord doorgaan. 

Het monddood maken en de verwoesting van reputatie 

zijn onderdeel van het pester-protocol, om te zorgen 

dat het slachtoffer ook elders machteloos is en blijft. 

Gila volgt de volgende procedure: 

 

1: Rapporteren – Zodat een track-record ontstaat. 

Ongeacht wat en hoe en wanneer. 

2: Meebuigen – Als riet. 

3: In het openbaar brengen – Zodat dingen niet 

langer onzichtbaar zijn 

4: Haar eigen spel blijven spelen – Omdat, vanaf 

het moment dat ze zich laat meeslepen in het spel 

van de ander, ze haar macht verliest. 

 

Hierbij houdt ze rekening met de consequenties, die 

onder andere kunnen bestaan uit een toename van 

vijandigheden en een toename van geweld. 
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Haar opties: 

 

1: Meebuigen – Zodat het lijkt alsof de pestkop 

wint 

2: Heel hard terugschoppen – Als ze zeker weet 

dat ze daadwerkelijk steun kan verwachten van 

haar omgeving 

3: Wegblijven – Omdat de sitatuatie niet meer te 

redden is 

4: Wegrennen – Als de situatie uit de hand loopt 

 

Hoe dit terug komt in deze scene 

Later volgt Gila’s kant  van het verhaal. (Her)lees eerst 

dit en kijk hoe je Gila zometeen vanuit deze scene ziet.  

 

Isolament 
Hans: 

 

“Ik zou graag willen dat u met mij naar de 

fouilleerkamer gaat.”  

 

Gila speelt niet mee 
 

Gila kruiste haar armen. 

“Nee.” 

 

Bijstaanders, fysieke bedreiging, intimidatie door 

machtsvertoon 
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Hij deed een stap naar achteren en stak zijn hand 

omhoog. 

 

De twee mannen hadden hun hand op hun wapen, 

stonden vijf passen van haar af. Kamstra en 

Veerburg. Gladgeschoren spierbonken van 

Nationale Veiligheid. 

 

Kleinering van het slachtoffer, ondermijning van 

haar sociale status: 
 

“U bent dat vrouwtje dat vorige week een klacht 

tegen Hans heeft uitgebracht.”  

 

Gila buigt mee 
 

“Ja, meneer Kamstra,” zei Gila, “Ik ben dat 

‘vrouwtje’.” 

“Wat is het probleem?” 

“Ik heb geen idee,” zei Gila. 

“Hans?” 

“Mevrouw Pradopo weigert medewerking met een 

standaard procedure.”  

 

Die “standaard procedure” is bullshit.  

Gila blijft haar eigen spel spelen 
 

“Zover ik weet sta ik niet op de lijst,” zei Gila. “En 

ik heb het gevoel dat dit niet over een 

veiligheidsprobleem gaat.” 
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“Kunt u zich nader verklaren, mevrouw Pradopo?” 

 

Gila brengt in het openbaar 
 

“Ik vind het een beetje gek dat ik de enige ben die 

drie keer achter elkaar door hem uit de rij wordt 

gehaald. En ik denk dat dit niets meer met 

veiligheid te maken heeft.” 

 

Is dit kracht of een zwaktebod? Wie heeft hier de 

macht in handen? 

Collega tegen buitenstaander 
 

“Zou het kunnen dat dit gewoon een steekproef is? 

Hans?” 

Teunissen knikte. Gila kneep haar ogen samen. 

 

Gila schopt een beetje 
 

“Heb je nog wat grappige opmerking over mijn 

billen, vandaag, Hans?” vroeg ze. 

“Nee,” zei hij, en zijn ogen waren hard en koud 

toen hij haar blik beantwoordde. 

 

Collega tegen buitenstaander 
 

Kamstra stak zijn hand op. “Wat insinueert u 

eigenlijk mevrouw Pradopo? Dat Hans wraak op u 

aan het nemen is? Hans?” 
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Ontkenning van betrokkenheid 
 

“Onzin,” zei Teunissen. “Ik doe gewoon mijn 

werk.” 

“U hoort het. Niets aan de hand.” 

Hij deed een stap opzij, klopte Teunissen op zijn 

schouder. 

 

Monddood maken. 

Begin van omkering van de situatie: de pestkop 

wordt gepositioneerd als het (werkelijke) slachtoffer 

 

“En aangaande die wat onnodige klacht van u? Ik 

denk dat u gewoon een beetje overgevoelig bent, 

mevrouw Pradopo. We maken allemaal wel eens 

een verkeerde opmerking. Hans schiet af en toe 

wel eens een beetje door.” 

Ze hief haar hand, toonde haar polscontact.  

 

Gila blijft haar eigen spel spelen 
 

“Ik heb jarenlang in de havens gewerkt, meneer 

Kamstra. Ik ken het verschil tussen een grap en 

iets anders.” 

 

Waarom doet Gila niet meer dan dit? Welk zaadje 

plant ze hier? 

 

“Hrmpf. En vandaag, mevrouw Pradopo? Volgt er 

vandaag weer een nieuwe klacht?” 
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Gila blijft haar eigen spel spelen 
 

Ze knikte. 

“Helaas wel, meneer Kamstra.” 

Kamstra mompelde iets achter zijn vrije hand, 

luisterde even naar zijn oortje.  

“U schijnt inderdaad niet op de lijst te staan,” zei 

hij. 

Ze knikte. 

“Zoveel had ik ook begrepen, meneer Kamstra,” zei 

ze. 

Hij maakte een gebaar naar de poorten. “Gaat u 

maar.” 

 

Ze draaide zich om toen Kamstra zijn keel 

schraapte: de poortjes inmiddels tussen hen in. 

“Mevrouw Pradopo?” 

 

Opnieuw omkering van de situatie: de pestkop wordt 

afgespiegeld als het slachtoffer. Gila is de echte rotzak. 

Monddood maken van het slachtoffer 
 

“Ja?” 

“Is het nu echt nodig om met uw klachten en 

dossiers andere mensen in de problemen te 

brengen? Het is wellicht beter als u meer uw best 

doet om dit soort dingen onderling op te lossen.” 

Iets knapte in haar: het voorlaatste draadje geduld.  
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U. Meer uw best doen. Andere mensen. De patronen 

waren altijd hetzelfde.   

Ze haalde rustig adem, ademde rustig uit. 

“Meneer Kamstra, ik denk hier anders over.” 

 

Ontkenning van betrokkenheid 
 

“Wellicht kunt u uw gedachten hierover enigszins 

bijstellen, mevrouw Pradopo.” 

 

Gila maakt een fout 
 

“Genoeg!” spuugde Gila met opgeheven vinger. “Ik 

laat me niet intimideren door hem, door u of wie 

dan ook.” 

 

Monddood maken van het slachtoffer 
 

“Kunt u uw toon even matigen, mevrouw 

Pradopo?”  

Een ijzige stilte daalde over haar neer. 

 

Gila keert terug naar haar eigen spel 
 

“Nee.” 

 

In de bespreking van hoofdstuk 7 kom ik terug op de 

consequenties van deze confrontatie: het rapport dat 

door Nationale Veiligheid wordt opgesteld. 
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Voordat we naar Gila’s kant gaan kijken nog iets over 

de wapens die Kamstra en kornuiten dragen en hoe ik 

het gebruik van wapens in dit verhaal wilde aanpakken: 

 

Pistolen zijn voor mietjes 

Amerikaanse actiefilms zijn hierin vrij simpel: “Pistool 

(+ Actie) = Spannend!” 

De formule is als volgt: je geeft je hoofdpersoon een 

pistool of geweer, laat hem of haar een hele tijd 

rondrennen en af en toe wat kogels afvuren en je hebt 

een spannende film. 

 

Voor Gila is de realiteit van pistolen, geweren en 

vuurgevechten anders dan in hollywood-films. Ze heeft 

gedurende haar training verschillende wapens in 

handen gehad en afgevuurd en ze weet dat dingen iets 

anders werken dan de wens-vervulling in een film. 

 

Voor Gila is een vuurwapen is een onhandige klont van 

metaal (en plastic in het geval van meer moderne 

versies). Het raken van een doelwit, zelfs op 10 meter 

afstand is zelfs voor een geoefende schutter behoorlijk 

lastig.  

Voor Gila is een vuurwapen meer een botte bijl dan een 

precisie-ding. Stoer? Ongeveer even stoer als het in de 

fik steken van een huis met mensen erin. 

 

Ik wilde met “Een aantal consequenties…” een 

spannend verhaal maken, maar met een iets andere 
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insteek op het gebruik van vuurwapens: “pistolen zijn 

voor mietjes”. 

 

Terug naar de scene met Gila en de mannen van 

Nationale Veiligheid: 

 

Gila kruiste haar armen. 

“Nee.” 

Hij deed een stap naar achteren en stak zijn hand 

omhoog. 

 

De twee mannen hadden hun hand op hun wapen, 

stonden vijf passen van haar af. Kamstra en 

Veerburg. Gladgeschoren spierbonken van 

Nationale Veiligheid. 

 

Gila zou hier op verschillende manieren op kunnen 

reageren.  

Wat zou jij doen? Of jouw hoofdpersoon? 

 

De mannen van Nationale Veiligeheid zijn groter dan 

zij, zijn zwaarder, hebben een pistool (en het recht om 

dat wapen af te vuren). 

Gila zou kunnen laten zien dat haar denkbeeldige 

ballen groter zijn dan de hunnen en dat haar 

denkbeeldige penis zwaarder dan die van alle mannen 

van Nationale Veiligheid tesamen. 

Ze doet iets anders. 
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Gila laat (ondanks haar mogelijke angst en in 

navolging van haar eigen protocol) zien dat dat hele 

machtsvertoon haar geen reet interesseert. Ze blijft 

haar eigen spel spelen. 

Ze negeert de aanwezigheid van deze mogelijke 

dreiging, die alleen werkelijkheid wordt als ze een 

bepaarde grens overschrijdt. 

Pistolen zijn in de ogen van Gila voor mannen die 

vanuit hun eigen machteloosheid en gebrek aan 

verbeeldingskracht een extern middel nodig hebben om 

een probleem op te lossen. 

 

Variant 1 

In latere versies op deze scene (voordat ik ging 

schrappen) komt er steeds meer vertoon van 

opgeblazen piemelgezwaai: 

 

Zijn twee collega’s voegden zich naast Hans.  

“Wat is het probleem?” 

“Deze dame wil niet meewerken.” 

“Weet je dat zeker?” vroeg de langste van de twee 

aan Gila. 

Ze knikte. 

Hij drukte zijn vinger tegen zijn oor. 

“Er is hier een vrouwtje dat niet mee wil werken,” 

zei hij. 

Hij keek weer naar Gila. 

“Jij bent dat vrouwtje dat een klacht tegen Hans 

heeft uitgebracht.”  

“Ja,” zei Gila, “Ik ben dat ‘vrouwtje’.” 
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Hij hield afstand, bewoog zijn hand terug naar de 

kolf van zijn pistool. Ze knipperde met haar ogen, 

zweeg. 

 

Gila is niet geheel zonder macht, maar die macht light 

niet in haar eigen handen. Hiervoor heeft ze hulp 

nodig: 

 

“Marja!” riep Gila naar de blonde vrouw. Gila wees 

naar de twee man die op haar afgelopen kwamen, 

“Problemen. Help me. Bel majoor Kramer. Vertel 

hem wat er gaande is.” 

Marja knikte nam kort de situatie op, greep haar 

telefoon uit haar broekzak, liep door. 

“Dat was heel dom,” zei de veiligheidsman. 

“Dat denk ik niet, Hans,” zei Gila, terwijl ze haar 

handen in haar zakken stopte, “Ik vertrouw je niet. 

Ik vertrouw je collega’s niet. Ik werk graag mee 

als het gaat om de veiligheid van dit gebouw, maar 

niet als ik een doelwit wordt van een soort 

persoonlijke vete.” 

 

Gila roept een collega. 

Door haar handen in haar zakken te stoppen geeft ze 

ongeveer het volgende signaal: “jouw machtsvertoon 

interesseert me niet.” 

 

Variant 2 

Kijk naar deze variant: 
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“Er is hier een vrouwtje dat niet mee wil werken,” 

zei hij. 

Hij keek weer naar Gila. 

“Jij bent dat vrouwtje dat vorige week een klacht 

tegen Hans heeft uitgebracht.”  

“Ja,” zei Gila, “Ik ben dat ‘vrouwtje’.” 

Hij hield afstand, bewoog zijn hand terug naar de 

kolf van zijn pistool, klikte de borging los. 

 

En dit: 

 

“Jij bent dat vrouwtje dat vorige week een klacht 

tegen Hans heeft uitgebracht.”  

“Ja, meneer Kamstra,” zei Gila, “Ik ben dat 

‘vrouwtje’. Als iemand achter mijn rug dingen 

opmerkt als: ‘Je mag dan bijna geen tieten hebben, 

maar je hebt een lekker kontje’, dan laat ik dat niet 

over me heen gaan, meneer Kamstra. Dan breng ik 

rapport uit. Wat uw collega doet heeft niets meer 

te maken met veiligheid en alles met intimidatie.”  

Kamstra deed een tweede stap naar achteren, 

bewoog zijn hand terug naar de kolf van zijn 

pistool, klikte de borging los, trok het half uit het 

holster en zette het wapen met zijn duim op 

scherp. Hij mompelde iets achter zijn andere hand, 

luisterde even naar zijn oortje zonder haar een 

moment uit het oog te verliezen. 

 

Wat is hier gaande? 
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Gila geeft aan dat ze het zat is. Ze zegt “nee” tegen een 

direct verzoek. De situatie heeft hierdoor plotseling 

serieuze trekken aangenomen. 

Die stap naar achteren en het trekken van een pistool is 

gemotiveerd door één emotie: angst.  

 

Gila: het werkelijke en dodelijke gevaar 

Gila is van Sectie 5 en zowel Sectie 5 als Sectie 6 zijn 

binnen NatV een bron van urban legends en 

spookverhalen. De mensen binnen Sectie 5 worden 

opgeleid tot moordenaars. Gila, met haar 55 kilo en 

half de hoeveelheid spiermassa als Hans en zijn 

kornuiten, wordt gezien als een dodelijk risico. 

 

Gila: intimidatie is voor idioten zonder hersenen 

Maakt Gila daar gebruik van? Nee. Intimidatie is voor 

bullies. Intimidatie is voor jongens op het schoolplein 

die in groepjes andere kinderen in elkaar slaan omdat 

ze, in de ogen van Gila, te dom zijn om andere 

manieren te vinden om een gevoel van zelfwaarde te 

creëren.  

 

Bullies zijn bovendien gevaarlijk: ze laten niet los. Ze 

komen terug. Ze kunnen niet accepteren dat de prooi, 

hun doelwit, sterker blijkt dan  zijzelf. 

 

Variant 3 

Hier is de wijze waarop Gila, in een eerdere versie van 

het verhaal, dit conflict tot een momenteel einde 

brengt: 
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Haar telefoon ging. 

“Mag ik deze aannemen, meneer Kamstra?” vroeg 

ze. 

Hij aarzelde even, knikte. 

Ze haalde de telefoon uit haar zak, liet het zien aan 

de oudere man, keek wie er belde, bracht het naar 

haar oor. 

“Met Gila?” zei ze met trillende stem. “Hallo 

majoor Kramer… Alles is in orde, denk ik.” 

Ze luisterde kort naar de woorden die in haar oor 

werden gesproken, keek op naar de oudere man. 

“Mag ik door de poortjes?” 

Hij knikte nors. 

“Ik mag door de poortjes, meneer Kramer … 

 

Gila maakt gebruik van haar verstand en de middelen 

die haar ter beschikking staan: de hiërarchie en 

afspraken van de omgeving waarin ze zich beweegt. 

Haar wapens zijn woorden. 

Een collega. 

Haar telefoon. 

Met al hun machtsvertoon en al hun spieren en de 

geladen wapens, blijkt Gila toch de winnaar te zijn. 

 

“Er komt nog een vervolg” 

Maar Gila weet dat dit zieke spel hiermee niet is 

afgelopen, dat er een vervolg zal komen. Niet voor 

niets trilt haar stem als ze de telefoon opneemt, wetend 

wie er aan de andere kant van de lijn zit.  
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“Met Gila?” 

 

Groei en krimp 

Deze hele scene groeide en kromp gedurende het 

schrijf- en herschrijfproces. Uiteindelijk was er (met de 

limiet van 10.000 woorden) te weinig ruimte om dit 

echt goed tot z’n recht te laten komen en is het 

kortgeknipt tot wat je in de uiteindelijke versie voor de 

Paul Harland Prijs gelezen hebt. 

 

Volgende versie 

In de komende redigeer en reparatie-sessies wordt deze 

scene, met een herstel van een aantal elementen die je 

hier zag, waarschijnlijk het openingshoofdstuk van de 

‘definitieve’ versie van: “Een aantal consequenties…” 

 

Gila’s achtergronden in deze 

Nationale Veiligheid, de partij die haar aanhoudt, heeft 

verschillende bevoegdheden, inclusief het arresteren 

van werknemers van de Centrale Inlichtingendienst en, 

indien nodig, het gebruik van (wapen)geweld tegen 

deze werknemers. 

 

Er bestaan expliciete regels voor Nationale Veiligheid 

tegen misbruik van positie en tegen seksuele 

intimidatie. Steekproven mogen, maar personeelsleden 

mogen niet zomaar en zonder reden structureel worden 

aangehouden of lastiggevallen. 
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De enige werkelijke macht van Gila bestaat uit 

dossiervorming door het indienen van formele 

klachten. Door haar eigen meerdere, Majoor Kramer, te 

betrekken in dit proces (wat niet meer zichtbaar is in de 

versie die naar de PHP is verzonden), geeft ze Kramer 

de mogelijkheid om actief in te grijpen en de zaak te 

escaleren. Kramer is haar breekijzer.  

 

Hoewel dit een langdurig proces kan zijn, is dit de 

meest effectieve benadering. Gila heeft nog geen 

invloed binnen haar werkomgeving. Ze is niemand. Als 

Gila een fout maakt kan dat leiden tot haar ontslag.  

 

Voor Gila is het daarom essentieel om haar 

zelfbeheersing te behouden. Elke keer als Hans haar 

aanhoudt en apart neemt en zij “nee” blijft zeggen en 

haar klachten blijft indienen graaft hij een dieper graf 

voor zichzelf.  

 

Waarom is deze scene zo belangrijk? 

De wereld van Gila bestaat niet alleen uit haar 

vriendin, haar oma en haar training. 

We krijgen via Nationale Veiligheid een blik op de 

wereld die we anders niet zouden hebben gekregen: dat 

ondanks alle inspanningen van mensen zoals haar oma 

dingen nog steeds onrechtvaardig zijn. 

Er is eigenlijk weinig veranderd. 

Verder zien we hier een herhaling van haar verleden. 

De dingen die haar later in de Odelo hard raken. Het is 

deels de trigger: 
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Ze schopte haar hiel tegen de vloerplaat. 

“Kut, kut, KUT!” 

Ze dwong zichzelf op te richten, dwong zichzelf te 

ontspannen.  

Ze dwong zichzelf geen aandacht te schenken aan 

de tranen, aan de groeiende onmacht die haar met 

elke sprong meer en meer in zijn greep kreeg. Het 

soort onmacht dat— Dat ze associeerde met— met 

opgeven. Met— 

“Lieve Gila. Ik was onderdeel van het team dat in 1934 

uitgezonden werd om—” 

Hey. Hey. Hey. Pindaatje. Flapoortje. Waar zijn je 

ouders? Ben je boos?  

Hahahaha— Gila, pila. Pinda, Indo. Reeemi, 

reeemo, rijst-scho-teltje. 

Dat ze associeerde—  

    Nee.  

  Kom jij voor de auditie, pinda? 

met het scheermes—   Jouw soort hoort hier 

niet, lesbo. 

   Heb je een vriendje? 

   Nee.    Ben je alleen? 

in haar handen—   Stop maar.  

Je zult met die korte benen nooit een 

echte danser worden.  

   Je stinkt. 

Nee.  Je hebt borstkanker. 
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toen ze zestien was.  Gestoord wijf.  Gila! 

Hoe kun je jezelf verlagen tot— 

 Teef.       

Nee.    Arrogant kreng. 

Ze dwong zichzelf verder te gaan. Verder dan het 

gevoel van angst, van oud zeer, van de oude 

wonden, van— De kabels, de kabels, de kabels naar 

de contacten in haar polsen en in haar nek— 
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HOOFDSTUK 6: BAKOENIN EN VOORBEREIDING 

OP DE SCHEERMESMOORDEN  
 

Wereldbouw 

We hebben een sterker kader nodig. Wat is de basis 

van deze alternatieve werkelijkheid? Hoe is het zo 

geworden?  

De name-dropping en een stukje plaatsing  maakt het 

mogelijk dit stuk van de brief kort te houden. In vijf 

zinnen hebben we ongeveer alles gedekt dat hier van 

waarde is.  

 

We lazen anarchisten als Bakoenin en Kropotkin. We 

lazen de werken van Baruch Spinoza, Allard Pierson, 

Johannes van Vloten. We lazen Anton Korzybski, 

Wilhelm Reich. We keken naar het verleden. De bijna 

anderhalve eeuw van koloniaal terreurbeleid dat begon 

onder de hand van koning Willem I.  

 

Ik wil ook dat het stuk van de Wernher von Braun 

meer body krijgt. Daarom deze toevoeging. Het is een 

verborgen aanwijzing en het nut is de onderdelen van 

de wereld die je in dit verhaal ziet hechter bij elkaar te 

binden: 

 

We hadden talloze vergaderingen binnen onze eigen 

diensten en sloten verschillende verbonden met onze 

buitenlandse collega’s.  
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We hoeven alleen nog de brug te slaan naar de 

onthullingen in hoofdstuk 8: 

 

Ik deelde toen Ik had er geen moeite mee toen dhr. Van 

Woelderen van Sectie III me vanaf 1930 inzette voor 

opruimacties die we toen voor het gemak maar ‘interne 

amputaties’ noemde. 
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HOOFDSTUK 7: ONTLADING EN GOEDE 

INTENTIES 
 

Laten we eerst even naar het bestaande begin kijken: 

 

Gila opende haar ogen, draaide zich om en ging 

rechtop zitten. Ze wreef met haar handen over 

haar gezicht, opende opnieuw haar ogen. Haar 

dekbed lag voor een deel op de grond. Ze rook 

haar arm, rook de geur van desinfecterende zeep. 

Iemand had haar uitgekleed, gewassen, weer 

aangekleed in nieuw ondergoed. 

Ze fronste, stond op. Gromde toen ze besefte waar 

ze was, klemde haar kaken opeen.  

Haar handen en haar vingers trilden toen ze haar 

kast opende. 

 

Voor de meeste mannen is dit niet echt een spannend 

moment. Je wordt wakker, staat op, je kleed jezelf aan 

en dat is dat. Er zijn geen echte (seksuele) bedreigingen 

tenzij je denkt dat iedere man rondom je een potentiele 

aanrander is [1].  

 

De zelf-checks die Gila doet in dit moment (zijn er 

beurse plekken? Voelen bepaalde lichaamsdelen rauw 

aan?) zijn uiteindelijk geschrapt omdat ze het verhaal 

tegenhielden. 
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[1] 

Wat is de werkelijke angst van homofobe mannen? 

Wie heeft er belang bij om mannen die seksueel 

geïnteresseerd zijn in andere mannen af te 

schilderen als potentiele verkrachters? En wie is de 

werkelijke agressor in deze mind-game?  

 

Haar training is nog niet voorbij. 

 

Ze beantwoordde de telefoon toen deze overging. 

“Mevrouw Pradopo?” 

Centrale. 

“Ja?” 

“Kunt u naar gebouw 17H komen? Unit 3-E." 

“Ik ben net w—” 

“Nu. Twee minuten.” 

“Kut,” zei Gila toen ze de verbinding had 

verbroken. 

  

Dan hebben we dit kleine stripverhaaltje waar ik veel 

plezier in schiep bij het neerzetten: waarin Nuri Gila 

een kus geeft op een heel speciaal plekje. Lief, expliciet 

en cryptisch tegelijk: 

 
♥♥

♥~ (˘ x ˘)  ( | )  (^ - ^)  ~♥
♥♥  

 

Sociale status en meer kat en muisspel 

In de scene met Majoor Kramer moeten een aantal 

dingen samen gaan komen. Sociale status, een 

verhandeling over gelijke behandeling en een 
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verklaring voor alle ellende die ze heeft doorstaan. 

Maar ook een nieuw spel van kat en muis. 

Een deel hoort bij de wereld-bouw. 

De opening: 

 

“Mevrouw Pradopo,” zei majoor Johan Kramer 

toen ze binnenkwam. Hij was in uniform, zijn 

dunne blonde haar netjes in een scheiding gekamd. 

Donkere polscontacten glansden in het kunstlicht 

toen hij zijn handen bewoog. 

“Allereerst: welkom en gefeliciteerd met uw 

terugkeer. Uw—” 

Hij keek naar haar hals, een moment bevroren.  

“Uw bovenste twee knoopjes zijn verkeerd 

geknoopt. Kunt u dat alstublieft corrigeren?” 

 

Ik wilde hier een stukje sociale status verwerken 

zonder al teveel aandacht daar naartoe te trekken. 

Polscontacten zijn in deze wereld als een geïnverteerde 

Rolex.  

 

Polscontacten horten bij mensen die zwaar werk doen 

in omgevingen met een lage sociale status, zoals Gila in 

de havens: het rondrijden van grote containers met een 

zware kraan.  

Kinderen van rijkere families hebben in deze wereld 

over het algemeen geen polscontacten. 

 

Hoewel hoger van rang is Kramer van dezelfde sociale 

status als Gila.  
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Ik heb dit bewust onbenoemd gelaten. Het detail is 

aanwezig, maar de uitleg is niet relevant voor het 

verhaalverloop.  

 

De formele stijl van praten 

Taal heeft een functie, net als kleding en de plek waar 

je woont. Zijn formele woordkeuze heeft een duidelijk 

doel: het houden van afstand. Ze is lager in rang dan 

hijzelf. Ze kan nog steeds uit het programma vallen. 

Dat houdt niet in dat hij onmenselijk is of niet begrijpt 

waar ze doorheen gaat. 

 

Op weg naar de climax 

Ik wilde aan het einde van hoofdstuk 7 in ieder geval 

een stuk opluchting en verdriet hebben. Maar ik wilde 

ook een stuk onderhuidse woede tonen.  

Ik had daarvoor iets onrechtvaardigs nodig. Iets dat in 

totaal contrast stond met wat Gila net voor elkaar had 

gekregen: de tocht naar de maan, de terugkeer. Haar 

doorzettingsvermogen. Haar overwinningen. Haar 

moed.  

 

Toen de scene met Nationale Veiligheid nog niet 

bestond 

Ik had iets totaal onbenulligs nodig dat inhaakte op 

haar eerdere ervaringen met pestkoppen: de aanvaring 

met Nationale Veiligheid.  

En ik had een herhaling nodig van het patroon van 

hoofdstuk 5 zodat een deel van de mogelijk ervaren 
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emoties bij de leer weer terug zouden komen op het 

moment dat ik bepaalde dingen aansneed. 

Ergens in schrijfronde 2 verzon ik daarom de 

beginscene van hoofdstuk 5. 

 

Opbouw 

Alles draait in hoofdstuk 7 om haar mogelijke ontslag 

en de ontlading van al haar acties en spanningen in 

hoofdstuk 5.  

We hergebruiken de primaire drijfveer van Gila: 

 

Gila keek naar het water van het diepe Gat 

rondom, keek omhoog naar de maan en greep 

Nuri’s pols. 

—Ik wil niet dat dat nog een keer gebeurt. Niet nog 

eens. Nooit meer. 

 

We pakken dit door, door aan te geven hoe ver ze 

daarvoor bereid is te gaan: 

 

Ze vocht tegen de verkramping in haar lichaam, 

liet de Odelo even versnellen om de lucht te klaren. 

Dat verwijderde niet de druppels die waren 

neergeslagen op de talloze driehoeken van het 

grote beeldscherm om haar heen. 

Laat de tranen stromen, vertelde ze zichzelf. Voel de 

pijn en het ongemak. 

Ze maakte de berekeningen, veegde haar ogen 

droog. 
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Dit is een test. Een test, Gila. Een test. Een test. Een 

test. Alles is om te kijken waar je breekpunt ligt. Je bent 

meer dan dit. 

Ze liet een minuut meer verstrijken. Ze 

controleerde de spronggegevens op haar telefoon, 

veegde haar ogen droog, berekende opnieuw haar 

totale reistijd. 

 

En: 

 

180 sprongen.  

Het was iets meer dan 16 uur later. Ze had zes keer 

overgegeven: twee keer in de afsluitbare 

braakzakken, één keer in de stof van haar hemd, 

één keer in haar T-shirt en twee keer in haar trui. 

Gekleurde vlekken dreven door alles wat ze zag. 

Ze dronk wat water. Ze at wat van haar 

rantsoenen om te zorgen dat ze scherp bleef. Ze 

richtte het baken 2000 kilometer in de ruimte 

tussen haar en de maan: die nu als een gigantische, 

pokdalige bal voor haar dreef. 

Nog 10 sprongen te gaan.  

 

En: 

 

De dikke naaf met het slanke wiel van het Von 

Braun ruimtestation lag met blinkende lichtjes 

recht voor haar, in vredige en constante rotatie om 

zijn eigen as. Haar Gulliver-F0173 op wit, dicht 
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tegen het punt waarop het zichzelf opnieuw voor 

een uur zou uitschakelen. 

Gila stak haar hand uit en alles versmolt. Haar 

geest sloeg opnieuw los van de banden van haar 

bewustzijn ging robijnrood en supernova in haar 

vlucht van de pijn en de werkelijkheid van— 

De stank—  

Niets dat ze niet al eerder had meegemaakt. 

Gila begon te lachen, dwong zichzelf tot 

helderheid, liet haar telefoon vallen en keek naar 

haar schokkende handen. 

Na meer dan 280 sprongen en 29 uur zonder slaap 

in de Odelo had ze de grenzen van haar eigen 

lichaam bereikt. 

“Mevrouw Pradopo?”  

Haar lichaam begon steeds heftiger te schudden. 

“Ik ben kapot,” zei ze en iets brak in haar. Het 

Duitse ruimtestation was zo dichtbij en—  

“Ik haal het niet meer,” huilde ze. 

“We halen u terug, mevrouw Pradopo.”  

 

Vervolgens herhaal ik in haar gesprek met Majoor 

Kramer dat zelfde dubbele patroon van zowel Nationale 

Veiligheid als Marga Hessels.  

Gila is zelfs bij haar meerdere geen moment veilig.  

Kramer zwalkt van de ene kant naar de andere, stelt 

haar gerust, trekt haar daarna bijna onmiddellijk weer 

uit balans. 

 

Uitgeput als Gila is, krijgt ze deze behandeling: 
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Hij plaatste de dikke map op tafel. Ze keek naar de 

sticker op de zachte bruine kaft: het blauwe logo 

van NV links boven, haar naam in schreefloze 

letters in het exacte centrum van het witte vlak. 

… 

“Begrijpt u wat dit is, mevrouw Pradopo?” 

Ze schudde haar hoofd. 

“Dit hele rapport is een verkapt verzoek tot uw 

ontslag uit Sectie Vijf, mevrouw Pradopo.” 

 

Vertoon van macht en gebruik van intimidatie. 

 

Majoor Kramer houdt hier haar toekomst in zijn 

handen. De volgende paar minuten kunnen het einde 

betekenen van haar carriere binnen Sectie 5. 

 

Dat leidt tot dit: 

 

“Ik begrijp niet—” 

Hij hief zijn hand. 

In haar hoofd klonken de woorden waarvan een 

deel van haar simpelweg wist dat deze zouden 

gaan volgen. 

Mevrouw Pradopo— 

“Mevrouw Pradopo—”  

—u kunt uw spullen pakken. 

 

Voor Gila is dit het moment waar ze hoop verliest. Het 

is allemaal teveel geweest. Het hield nooit op. Ze wordt 
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wakker en nog steeds wordt ze van allerlei kanten 

onder druk gezet. 

 

Het recht is onrechtvaardig. De mannen van Nationale 

Veiligheid hebben uiteindelijk toch gewonnen. 

Het volgende lijkt een daad uit coulance: 

 

“—dit is wat ik met dergelijke kinderachtige 

nonsens doe.” 

Hij pakte het op en liet het met een luide smak 

naast zich op de grond vallen. 

 

Maar Kramer doet in werkelijkheid helemaal niets. 

Sterker nog: Kramer laat duidelijk merken dat dit niet 

zijn probleem is en ze alsnog kan oprotten als ze geen 

oplossing weet te vinden. 

 

“Ik wil u heel graag houden, mevrouw Pradopo, 

maar uiteindelijk ben ik niet degene die daarover 

het besluit neemt… Zet een punt achter dit 

onzinnige gedoe met NatV. Voorkom dat deze 

maand uw laatste maand wordt.” 

 

We krijgen nog een kleine geste om te laten zien dat 

Kramer helemaal niet zo’n slecht persoon is: 

 

Bij de deuropening draaide hij zich weer om. 

“Mevrouw Pradopo?” 

“Meneer Kramer?” 
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“U heeft de rest van deze dag en tot en met het 

weekend verlof. Rust lekker uit. Geniet van uw 

vrije dagen.” 

Hij trok zacht de deur achter zich dicht.  

 

Maar wat moeten we denken van het voorgaande? 

Waarom grijpt hij niet in? Waarom geen duidelijker 

blijk van steun?  

 

Omdat we nog niet klaar zijn. 

 

Ik wil woede. Meer woede als je al boos was om wat er 

in hoofdstuk 5 gebeurde tussen Gila en Nationale 

Veiligheid. Ik wil (het liefst diepe) verontwaardiging 

zodra je door begint te krijgen wat hier mogelijk 

gaande is. Ik wil dat jij net als Gila het gevoel krijgt 

dat het allemaal voorbij is. Dat ze waarschijnlijk 

afgescheept gaat worden met een troostprijs: een ijsje 

voor de moeite. 

 

Zodat de release in dit laatste stukje groter is. 

 

Gila plaatste haar vingertoppen op het tweede 

rapport, schoof het naar zich toe, sloeg met 

trillende hand de gele kaft open, niet wetend wat 

ze kon verwachten. 

Haar scores van de afgelopen twee weken stonden 

op de eerste pagina. Daaronder stond in het 

krullende handschrift van Marga Hessels slechts 

één woord met een dubbele streep eronder. Ze 
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plaatste twee vingers onder dat woord, boog 

verder naar voren omdat ze niet kon geloven wat 

ze las.  

“Uitmuntend”  

 

Dit is geen schouderklopje. Geen gemakzuchtige pluim, 

maar welverdiend.  

 

Als het niet lukt 

Smaken verschillen.  

 

Beter maken van dat einde 

Ik had dat laatste stuk bijna goed in de tweede versie. 

Maar er ontbrak iets in de timing.  

 

Kijk wat er gebeurt als ik één specifieke zin weglaat 

(“ze boog zich verder naar voren…”): 

 

Gila plaatste haar vingertoppen op het tweede 

rapport, schoof het naar zich toe, sloeg met 

trillende hand de gele kaft open, niet wetend wat 

ze kon verwachten. 

Haar scores van de afgelopen twee weken stonden 

op de eerste pagina. Daaronder stond in het 

krullende handschrift van Marga Hessels slechts 

één woord met een dubbele streep eronder.  

“Uitmuntend”  

Gila ging zitten toen de tranen opkwamen, het 

schudden in haar lichaam onhoudbaar werd, toen 

het opnieuw even zwart werd voor haar ogen. Ze 
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wreef met haar handen over haar gezicht en 

maakte toen een zacht geluid dat een mengeling 

was van opluchting, woede, verdriet en triomf. 

 

Zonder die mentale pauze van die extra zin was dit 

voor mij nog niet krachtig genoeg. En zonder die brug 

(van die ene zin) werd het stuk daarna bijna 

lachwekkend voor me. 

 

“Geef haar meer macht” 

Ik had in dit stuk natuurlijk het volgende kunnen doen, 

zoals Floris voorstelde: 

 

… laat haar bijvoorbeeld Johan overtuigen dat het 

NV-dossier kan worden genegeerd omdat ze goed 

is … 

 

Maar zou dat het verhaal werkelijk beter hebben 

gemaakt? 

 

Achtergrond 

Dit spel heeft een aantal dubbele bodems en verborgen 

zakjes. 

Wat is manipulatie? Wat is nodig? Wat is onnodig? 

 

Het doel van dit eindeloze verhaal, van de onmogelijke 

oefeningen is om haar ego af te breken, weer op te 

bouwen, weer af te breken tot het punt waarin ze 

volledig op zichzelf staat, haar eigen intuïtie volgt, haar 

eigen kalmte bewaart als dingen totaal fout gaan, 
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kaders weet te volgen, problemen leert op te lossen met 

haar gezond verstand, geen aarzeling meer voelt als ze 

andermans leven moet nemen. 

 

Door ook hier telkens door haar eigen barrières te 

breken leert Gila dat de enige persoon waarop Gila 

werkelijk kan vertrouwen slechts één naam heeft: Gila. 

Gila Pradopo. 

Niet Johan. Niet Marga. Niet haar oma. Niet Nuri. 

Gila Pradopo. 

 

Variaties 

Ik was in eerste instantie veel duidelijker over de 

doelstellingen, de prestaties van Gila en de reactie van 

Johan Kramer op het dossier van Nationale Veiligheid. 

 

Dit is wat ik uit de eerste versie heb geschrapt: 

 

“Hier, in mijn team, kijk ik alleen naar de 

resultaten. Bovendien laat ik mij niet de les lezen 

over mijn eigen keuzes en mijn eigen 

beoordelingsvermogen in het aannemen van mijn 

eigen mensen.” 

Hij stond op, bood haar zijn hand. 

Ze stond eveneens op, pakte de zijne en schudde 

het. 

“U behoort tot de top tien van mijn team. Ik wil u 

graag houden, mevrouw Pradopo. En,” hij keek 

even kort naar haar, “gefeliciteerd met uw 

resultaat gisteren. De 290.000 kilometergrens is 
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een buitengewone prestatie. Er zijn er niet veel die 

zover terug komen van de maan.” 

  

Het maakt ogenschijnlijk duidelijk waarom Kramer 

haar niet ontslaat. Maar alles valt hiermee net even te 

netjes in het mandje. Ik wil Gila nog niet loslaten. Ik 

wil haar vasthouden tot dat einde, waarin ze eindelijk 

haar score krijgt. 

 

Ik wilde niet dat Majoor Kramer als een soort witte 

ridder al haar problemen zou oplossen. 

 

Een speech met een dubbele bodem 

Majoor Kramer spreekt eerder de volgende woorden: 

 

Deze vrijheid gaat niet over slaafsheid en wordt 

niet bereikt door braaf de regeltjes van anderen na 

te volgen. Deze vrijheid wordt niet verkregen door 

de verering van bepaalde personen of bepaalde 

instituten. Deze vrijheid wordt niet beschermd 

door onze medemensen te kleineren en de mond te 

snoeren. Deze vrijheid wordt niet bereikt door 

intimidatie of misbruik van macht. 

 

De woorden klinken mooi, maar is het nog maar de 

vraag of Johan Kramer daar bijvoorbeeld zelf naar 

handelt of in gelooft. 

 

Hoe rijmt dit bijvoorbeeld met haar eigen training? 
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HOOFDSTUK 8: WE GAAN LOS! 
 

Oma is een anarchistische, humanistische 

scheermesmoordenaar! 

 

Eindelijk kon ik dit stuk in het verhaal plaatsen: 

 

We gebruikten voornamelijk scheermessen, soms een 

pistool als dat de zelfmoord geloofwaardiger maakte, en 

we werkten alleen ‘s nachts. 

 

Een zin die vanuit het niets in me opkwam bij het 

schrijven van de eerste draft en gewoon moest blijven. 

 

De historie achter dit stukje tekst is vrij macaber. 

 

Uit 1904 en waarschijnlijk als protest (door een tweede 

kamerlid) tegen de bloedbaden die toen in Indonesië 

gaande waren: 

 

Wilhelmus van Nassaue,  

Ziet gij dien heldenstoet?  

Zij schoten op de vrouwen  

En drenkten 't land met bloed.  

De kwasten der banieren  

zijn darmen van een kind.  

Licht dat ge aan hun rapieren,  

nog vrouwenharen vindt. 
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Uit: “Hoe beschaafd Nederland in de twintigste eeuw 

vrede en orde schept op Atjeh”, door “Wekker” 

 

Een patrouille gaat met acht dagen vivres op 

excursie, overvalt onderweg een vijandelijke bende 

en maakt vijf gevangenen, onder wie een grijsaard, 

die nauwelijks loopen kan, 2 zwaar gewonden en 

vrouw met, een zuigeling. De patrouille is vier 

dagen van het naaste bivak verwijderd en is 2 

groepen sterk. Wat moet nu de patrouille-

commandant met zijne gevangenen doen? 

 

Teruggaan en de gevangenen naar 't bivak 

brengen mag niet, omdat aan de opdracht nog niet 

is voldaan. De gevangenen meevoeren kan niet, 

omdat zij niet loopen kunnen, de voorraad 

meegevoerde levensmiddelen te beperkt is en 

tandoedragers ontbreken, gesteld althans dat het 

ageeren met tandoes  in de wildernis al mogelijk 

ware. Achterlaten mag en kan niet, omdat verraad 

en het mislukken der excursie hiervan het gevolg 

kunnen zijn. 

 

Rest één mogelijkheid, nl. een gedeelte van de 

patrouille met de gevangenen terugsturen en met 

de rest doorgaan. Dat is echter onmogelijk door de 

geringe sterkte der patrouille en den grooten 

afstand van het naastbijgelegen bivak. 
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Ergo.... doodt de gevangenen òf maakt allen af 

gedurende den overval en.... opgelost is de 

moeilijkheid. 

… 

Op de Westkust werd door een bivakcommandant 

in 1904/05 enz. een premie uitgeloofd voor de 

brigade, die het grootst aantal dooden in éen 

maand gemaakt, had. En op excursiën werd op het 

hoofd van elken doode" eveneens een premie 

gesteld. - Deze regeling geldt in vele bivaks nòg. 

… 

Typisch is het volgend staaltje van openhartigheid 

van een algemeen, bemind, geëerd en zeer 

bekwaam maréchaussée-officier. In vol gezelschap 

van dames en officieren te Bireuën, antwoordde 

deze luitenant op de vraag van één der dames, hoe 

men toch djahats erkende : "wel, ik begin met den 

kerel neer te schieten, dan blijkt later wel of hij een 

soerat  heeft of niet". Welk antwoord met luide 

bijvals-betuigingen werd begroet. Zoo is de geest 

op Atjeh!  

Er zijn in de jongste Atjeh-geschiedeuis 

voorbeelden te over om den regel bevestigd te 

zien, dat vreedzame gampongbewoners, ja zelfs 

vrouwen en kinderen, vaak beschouwd worden als 

vijanden, dat dus geen onderscheid gemaakt wordt 

tusschen strijder en niet - strijder. 

 

Dan komen we hier: de slachting in Kuta Reh waar 

oma melding van maakt in haar brief. 
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Uit Financial Times Magazine, 29 maart 2013, “The 

end of colonial nostalgia?” 

Massacre of inhabitants of Kuta Reh by Dutch soldiers in 

1904. The soldiers are shown posing for the photograph. 

 
Uit Wikipedia: 

 

Kuta Reh (in het Nederlands: Koeto Reh of Koetö 

Réh) is een plaatsje in de Alaslanden van Atjeh. Op 

14 juni 1904 werd hier onder leiding van de 

Nederlandse generaal Van Daalen een massamoord 

gepleegd. 

 

De dorpelingen van de kampong besloten om zich 

niet over te geven. Zij hadden als verdediging 

slechts een aarden wal en 75 ouderwetse 

voorladers. Van Daalen, die gewend was om de 
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tactiek 'complete overgave of complete dood' te 

voeren, beval het dorpje aan te vallen. Bij de 

slachting werden 313 mannen, 189 vrouwen en 59 

kinderen doodgeschoten. Onder de Nederlandse 

aanvallers vielen 2 doden. 

 

Het 2e Kamerlid Victor de Stuers stelt over de situatie 

in Indonesië in 1905 :  

 

"Als ik optel alle elementen van ‘kwaadwillende’ 

aard, die wij om tot pacificatie te geraken van kant 

hebben gemaakt sinds 1899, dus in 7 jaar tijd, kom 

ik tot het respectabele getal van 15.802 elementen 

van kwaadwilllende aard, die van kant zijn 

gemaakt door de elementen van ‘goedwillende’ 

aard, de Hollanders" 

 

Die genoemde methode van “pacificatie” komt 

waarschijnlijk uit de Boerenoorlog in Zuid Afrika en 

was vrij eenvoudig van opzet: je schoot net zo lang 

mannen, vrouwen en kinderen dood tot het ‘verzet’ 

gebroken was. 
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Wikipedia: Loopgraven bezaaid met lijken in Kuta Reh na 

de verovering door van Daalen op 14 juni. Links enkele 

Nederlandse soldaten. 
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HOOFDSTUK 9: WIE IS GILA? 
 

Hoofdstuk 9 was essentieel om Gila zelf meer ruimte te 

geven. Wie is ze (buiten haar werk)? Wat vind ze leuk? 

Daarnaast gaf het plaats aan Nuri, die verder geen 

actieve rol speelt, maar in mijn keuze voor dit verhaal 

(en wat ik als totaalbeeld wilde neerzetten) essentieel 

was. 

 

Schrappen? 

Door de woord-beperking had ik met hoofdstuk 9 twee 

keuzes: schrappen of laten staan. 

Wat volgde op hoofdstuk 9 was namelijk een nieuwe 

test, waarin Gila, volgepropt met drugs, in haar 

gesaboteerde Odelo uit de lucht komt vallen. 

 

Die test is gesneuveld om Gila dat moment te kunnen 

geven met iemand waar ze zielsveel van zou kunnen 

houden. 

 

Ik had een actieverhaal kunnen maken van “Een aantal 

consequenties…”, maar daarmee zou ik vrijwel 

onmiddellijk mijn interesse hebben verloren in het 

verhaal. 

Sterker nog: als dit verhaal niet voor de Paul Harland 

Prijs was geschreven, zouden hoofdstukken zoals #9 de 

overhand hebben gehad. 

Er was een hoofdstuk waarin Gila haar vrienden 

ontmoette en je kennis kon maken met haar sociale 
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leven en het soort vrienden waarmee ze omgaat. 

Geschrapt.  

Er was een scene waarin ze een gesprek had met een 

totale vreemde en waarin de relatie met haar oma 

verder werd uitgediept. Geschrapt. 

Het zou “Een aantal consequenties…” waarschijnlijk 

van de top 10 naar nummer 30 hebben gesmeten omdat 

geen van beide scenes genoeg “SF” of “Genre” 

elementen hadden. 
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HOOFDSTUK 10: SPIJT EN MEER PLEZIER IN 

HET HERSCHRIJVEN VAN DE GESCHIEDENIS 
 

In hoofdstuk 10 zien we het begin van de koppeling 

tussen de daden van o.a oma en de latere consequenties. 

In zekere zin is oma verantwoordelijk voor de dood van 

haar eigen kinderen en van de ouders van haar 

kleinkind. We zien haar teleurstelling: 

 

De wereld had een betere plaats moeten worden, Gila. 

Deze huidige tijd had een tijd van vrijheid en blijdschap 

moeten zijn. Een tijd waarin al mijn kinderen nog in 

leven waren. Niet een tijd van paranoia en een smerige 

oorlog die na twintig jaar nog steeds niet ten einde is 

gekomen. 

XXXXXXX 

 

In hoofdstuk 12 makten we dat af: 

 

De moord op Stalin door teleportatie was een 

vergissing. De cirkel – zelfs na de correcties die we 

direct daarna met explosieven uitvoerden – teveel een 

aanwijzing van ons inmengen. We hadden moeten 

wachten tot we de volgende generatie materiezenders af 

hadden. Maar we waren te bang dat langer wachten 

andere consequenties zouden hebben.  

 



218 

Ik heb oma niet ver genoeg uitgewerkt om te weten of 

deze spijt een valse spijt is, of iets dat ze haar halve 

leven na 1965 met zich mee heeft gedragen. 

 

Hoe reageerde ze bijvoorbeeld als Gila kwam logeren 

of kwam eten? Geen idee. 

 

Met de woorden in dit stuk, gecombineerd met de 

mooie maar redelijk lege woorden van Majoor Kramer 

in hoofdstuk 7 bouw ik een nieuwe laag waarmee ik de 

nobele bedoelingen van Sectie 5 en Sectie 6 langzaam 

onderuit trek. 

 

De brief verliest in dit stuk met opzet coherentie. Oma 

wordt bij het schrijven hier heen en weer geslingerd 

door verschillende emoties. Ze wil Gila van advies 

voorzien, heeft spijt van haar daden, probeert uit te 

leggen wat het werkelijke probleem volgens haar was:  

 

Onze grootste nationale bedreiging bestond in mijn 

optiek niet uit de landen om ons heen, maar kwam van 

binnenuit: de blanke mensen met oud geld. De mensen 

De mensen met oude belangen. De kerken.  

XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

Alles begint in het hoofd, Gila: liefde, haat, 

zelfvertrouwen, angst, vrede, strijd. XXXXXXXXX Ik 

ben bevooroordeeld vanuit mijn eigen verleden. En het 
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is daarom beter als je hierover zelf een zo gevarieerd 

mogelijk beeld vormt als je je werk doet.  

 

Het wordt met die verwijzing “van binnenuit” bijna een 

verkapte waarschuwing naar Gila.  

Is een veiligheidsdienst met telepaten en zoveel macht 

achter de schermen wel te vertrouwen? Wie zegt dat ze 

inderdaad de juiste keuzes maken en niet net zo blind 

zijn als de mensen die ze in het verleden om zeep 

hebben geholpen?  

En hoe zit dat in hoofdstuk 11, als we die 

wapenhandelaar ontmoeten? 

Waar is die daadkracht gebleven die men in 1932 had? 
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HOOFDSTUK 11: HET “CASINO ROYALE” 

MOMENT 
 

Casino Royale is de eerste opdracht van James Bond. 

Voor Gila geldt met dit hoofdstuk hetzelfde.  

 

Na al het geweld wilde ik de spanning in hoofdstuk 11 

op een andere opbouwen: door een kalm spel van kat en 

muis te presenteren, waarin de jager in werkelijkheid 

de prooi is en vanaf het begin geen schijn van kans 

heeft.  

 

Ik presenteer een vrij naïeve, vrij normale, rijke jongen 

van een rijke familie met oud geld, die niet doorheeft 

dat zijn vragen en opmerkingen een echo zijn uit een 

verleden waarin het persoonlijke netwerk en de 

herkomst (en het “ras”) van een persoon bepalend was 

voor zijn of haar sociale waarde. 

 

Het begint met haar positie. “Wat ben je?” 

 

“Ben je een kunstkenner? Journaliste? 

Uitgenodigd?” 

Gila schudde haar hoofd, bestudeerde hem, 

bestudeerde zijn houding, de manier waarop hij 

zijn schouders opgetrokken hield, de spanningen in 

zijn lichaam, de rechter schouder iets hoger dan de 

linker. 
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“Nee. Ik kwam hier toevallig binnen.” 

Hij wenkte een jongen met een schaal met 

drankjes, boog opzij, keek langs haar heen naar de 

ingang. 

 

Gevolgd door  haar herkomst: 

 

“Waar kom je vandaan, Gila?” 

“Amsterdam,” zei ze. 

“Oorspronkelijk?” 

“Amsterdam,” zei ze. 

Hij lachte kort, zacht, beleefd. 

“Ik bedoel je ouders,” zei hij. 

“Rotterdam,” zei ze. 

“Je grootouders?” 

“Hoever wil je teruggaan in mijn familieverleden, 

Casper?” zei ze en ze boog even. “Maarrr: Jakarta, 

Casper. Mijn grootouders kwamen uit Jakarta.” 

Ze nam een glas champagne van het blad, aarzelde 

even, hief het. 

“Proost.” 

“Waar werk je?” 

 

Het doet er niet toe of Gila een kreng is of compleet 

incapabel, haar opleiding heeft afgerond met smeergeld 

en fraude of door hard studeren. Zo lang ze de juiste 

antwoorden geeft, is ze “een goed persoon”. 

 

Gila gaat daar op haar eigen manier in mee. Dat begint 

ongeveer hier, als Casper zegt: 
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“Dit is alleen op uitnodiging.”  

“Dat wist ik niet,” zei Gila en gaf hem een 

stralende glimlach. “Iemand is waarschijnlijk 

vergeten de deur te sluiten.” 

 

Ze liegt.  

Dan: 

 

Hij knikte en zijn ogen dwaalden keurend af naar 

haar blote schouders, haar borststreek, naar haar 

rok, de split die een deel van haar knie en haar 

onderbeen liet zien. 

“Casper?” Ze wees met twee vingers van haar 

rechterhand naar haar ogen.  

“Even je aandacht erbij houden.” 

Hij keek op, zijn ogen twinkelend van plezier en 

wees met zijn glas naar het contact onder haar 

linkerhand. 

“Je had het over de havens. Heb je daarom…?”  

“Deze zijn nep,” zei ze. “Ik probeerde indruk op je 

te maken. Eigenlijk ben ik een heel schuchter 

meisje dat van kunst en borduren houdt.” 

Hij begon te lachen. 

 

De polscontacten zijn echt. Ze is in staat om hem op 

twintig verschillende manier onschadelijk of dood te 

maken. 
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Door de situatie elke keer om te draaien, neemt ze 

controle. 

 

Opnieuw een variatie van de situatie met Nationale 

Veiligheid, waarin Gila haar eigen spel speelt. Als ze te 

gretig is, als ze hem probeert te paaien met 

onzinverhalen, zal Gila keihard door de mand vallen. 

Als ze in zijn spel mee gaat zal ze dit spel zondermeer 

verliezen.  

 

Gila weet dat Casper zelf gevangen zit in de sociale 

kringen die hem zowel verder helpen als tegenouden. 

Ze weet dat hij onophoudelijk gedwongen wordt een 

masker te dragen. Dat hij het liefst net als zijzelf overal 

schijt aan zou kunnen hebben. 

 

Gila gebruikt daarom de ‘negatieve’ aspecten van haar 

eigen sociale status en buit deze op haar eigen wijze 

volledig uit.  

 

Juist dat maakt haar interessant. 

 

Het laatste duwtje geeft ze hier, als ze vertelt over Nuri 

en de laatste drie sociale barrières doorbreekt waarin 

Casper gevangen zit (zeg altijd: “ja”, “laat nooit 

doorschemeren hoe saai je leven werkelijk is” en: “laat 

nooit weten dat je zonder geld zit”). 

 

“Wat doet ze?” 

“Meubelmaakster.” 
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“Neem haar mee,” zei hij. 

Ze schudde haar hoofd en streek een lok van haar 

haar achter haar oor. 

“Ze wil vanavond haar administratie afronden, 

haar belastingaangifte doen. Als ik meega, ga ik 

mee onder twee condities. Ik haak om elf uur af. En 

jij betaalt. Ik ben platzak.” 

 

Gila wordt door deze uitwisseling iets dat voorheen 

alleen maar in zijn fantasie bestond. Welgemanierd en 

tegelijkertijd totaal zonder grenzen. Knap als Audry 

Hepburn (geschrapt) maar dan met flaporen. Een 

exotisch dier dat je mogelijk maar een keer in je leven 

zal ontmoeten.  

En op dat moment is Casper om en heeft Gila haar 

vrijkaartje voor een sociale kring waar ze zonder 

iemand als Casper nooit binnen zou komen. 

 

Wie Casper is, is verder irrelevant. Welke gedachten of 

overtuigingen Casper verder over haar heeft? 

Onbelangrijk. 

 

Waarom is dit hoofdstuk zo belangrijk? 

Ik had de 973 woorden van hoofdstuk 11 volledig 

kunnen wissen en daarmee de tweede test in de Odelo 

kunnen behouden. 

Ik had een ander einde kunnen maken waarin we Gila 

trots haar ‘diploma’ zien behalen. 

Dit voelde beter. Dit had meer waarde. 
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Gila heeft nooit iets in haar leven echt afgemaakt. 

Het feit dat ze daar staat en haar eerste contact maakt 

is haar werkelijke triomf.  
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HOOFDSTUK 12: OMA PROBEERT HET NOG EEN 

LAATSTE KEER GOED TE MAKEN 
 

Het advies in dit laatste stuk is opnieuw goedbedoeld 

en klinkt mooi. 

Het komt echter ook vrij laat. Gila heeft het meeste al 

voor zichzelf uitgevonden. 

 

We krijgen een laatste blik op de 

ontstaansgeschiedenis en motivatie van Sectie 5 en 

Sectie 6.  

 

Diep in de wortels leeft onder andere de overtuiging dat 

de vorige eeuw een gouden periode was, dat ‘we’ er fout 

aan hebben gedaan om dat allemaal op te geven. Dat de 

oorlogen, de moorden en de uitbuiting, de exclusiviteit 

van bepaalde privileges, de kinderarbeid en de 

onderdrukking hun nut hadden, uiteindelijk wel 

meevielen. 

Dat was het niet. Dat deed het niet. Het was gruwelijk 

en barbaars.  

Dit moet ergens stoppen. 

XXXXXX 

We zijn in 1930 radicaal van koers veranderd om die 

reden, hebben Sectie Vijf en Zes in 1942 opgezet om 

dieper door te graven en de wortels zelf los te wroeten. 

 

De wereld behoort aan iedereen, Gila.  
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Natuurlijk moest ik zelf heilig geloven wat oma hier 

schreef. 

En natuurlijk was de geschiedenis gruwelijk en 

barbaars. 

 

Maar blijkbaar ligt het Utopia dat oma en haar 

collega’s meer dan 50 jaar geleden in de historie van dit 

verhaal voor ogen hadden verder weg dan ze toen voor 

ogen hadden. 

 

Open vragen 

Waarom heeft oma Gila zo lang in het duister gelaten? 

Waarom die spijt als je heilig geloofde in wat je aan het 

doen was? 

Wat is het onvertelde verhaal achter deze brief? 

Waar raakte oma zelf op een dwaalspoor waardoor 

actie in spijt veranderde? 

 

 



228 

5: Structuur 
 

Technieken 

In hoofdstuk 5 ga ik dieper in op foreshadowing en het 

opbouwen van een climax. Hier zijn de twee grafieken 

die je ook daar tegen zal komen. 

 

Omdat dit bitmap-plaatjes zijn van 600 pixels breed die 

op volle breedte worden getoond, kunnen ze er wat 

rafelig uitzien in je e-reader. 

 

Foreshadowing: 

Point of climax

Foreshadow
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Opbouw van een climax: 

Gradual buildup

Pulsating

Reversed / Echoing

 

 

 

Verder bespreek ik iets verderop in dit hoofdstuk idee-

ontwikkeling, karakter-ontwikkeling en promise and 

delivery en het concept van “branching, challenging and 

elimination”. 

 

Afbeeldingen: Peter Kaptein, 

writingPeterKaptein.wordpress.com 
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GILA EN HAAR VERHAAL 
Ik wilde verhaaltechnisch helemaal los gaan met “Een 

aantal consequenties…” [1] Ik wilde (naast mijn 

standaardkeuze voor een niet-heteroseksuele 

hoofdpersoon) van Gila een figuur maken dat op bijna 

absurde wijze: larger than larger than life was. Ik wilde 

hierin mijn eigen grenzen opzoeken en uitvinden hoe 

ver ik daarmee weg kon komen. 

 

[1] 

Met de enige beperking dat dit verhaal voor een 

mainstream lezerspubliek bestemd was. Meer dan 

ik normaal gesproken zou doen. 

 

Hoe werkt dat? 

Behalve ballet, flaporen en een gedeeltelijk miserabele 

jeugd heeft Gila ook nog eens borstkanker gehad. Ze is 

half-telepathisch, een weeskind, superslim en een 

persoon die altijd haar doelen zal proberen/weten te 

bereiken. Zelfs als alles tegenzit. 

Ze is de beste van haar klas. 

Haar oma was een dubbelspion en superspion die de 

nieuwe geheime dienst heeft helpen opzetten en haar 

oma is ook nog eens een meervoudig moordenaar. 

Gila is aantrekkelijk en wordt bewonderd door mensen 

in haar omgeving, vaak zonder dat ze dat zelf weet. 

Ze is mooi (binnen een aantal relatieve kaders). 
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Gila’s nieuwe vriendin is net als Gila zeer slim, 

bovendien heel lief en ook nog eens een superspion die 

voor Sectie 6 werkt: een telepaat.  

Gila krijgt toegang tot supergeheime technologie in 

een supergeheime basis diep onder de grond. 

Ze is een radicale feministe. 

Ze is polyamoreus. 

 

Het nieuwe normaal 

Op het moment dat ik mijn redelijk willekeurige keuzes 

gemaakt had, werd dat het nieuwe normaal [1].  

 

[1] 

Er is behoorlijk wat geschreven over dit aspect van 

verhalenvertellen. Schrijvers die hun karakters als 

‘bijzonder’ beschouwen vallen vaak door de mand 

doordat ze teveel nadruk proberen te leggen op 

‘hoe apart’ of ‘hoe cool’ hun karakter is. Daarover 

later meer. 
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OPBOUW VAN HAAR MISSIE NAAR DE MAAN 
De opbouw naar haar eerste missie begint vanaf de 

eerste alinea in hoofdstuk 2: 

 

Gila keek even op naar de maan: die bleek tegen de 

blauwe hemel stond. De haardunne lijn van zand 

en steen en rotsen en water waartussen miljoenen 

dode mensen dreven was overdag nauwelijks 

zichtbaar. 

 

Ik wilde dat stuk in hoofdstuk 5 weer oppakken en daar 

een stuk emotionele impact geven. Zo goed dat je als 

lezer een brok in je keel zou krijgen.  

 

Deze eerste verwijzing was niet voldoende. Het kreeg 

dus een vervolg, een stukje verder in dat hoofdstuk: 

 

“Gila. Waar woonden je ouders?” 

Gila leidde haar [Nuri] naar de wand van glas die 

het beste zicht gaf over de zuidoostkant van het 

Amsterdamse Gat, oriënteerde zich, wees naar een 

plek in het water waar ooit huizen hadden gestaan. 

“Daar. Ongeveer. In een straat die de 

Foeliedwarsstraat heette.” 

“En waar was jij?” 

“Bij mijn tante in Dordrecht.” 
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Daarmee zitten we op 2 verwijzingen. Net niet genoeg 

om het te ankeren. Aan het einde van hoofdstuk 2 

knoop ik deze twee elementen daarom bij elkaar: 

 

Gila keek naar het water van het diepe Gat 

rondom, keek omhoog naar de maan en greep 

Nuri’s pols. 

—Ik wil niet dat dat nog een keer gebeurt. Niet nog 

eens. Nooit meer. 

 

In 3 stukken heb ik hiermee de kern geschapen om 

Gila’s bezoek aan de puinring een gevoel van diepte en 

zin te geven. Gila gaat dieper die puinring in, omdat ze 

een reden heeft om dat te doen. 

 

Zodra dat klaar was en deze en andere en latere 

emotionele triggers (haar verleden, haar moment van 

bijna-zelfmoord, de koeien, haar verdriet) waren 

geplaatst kon ik gaan spelen. Dit stuk, bijna aan het 

einde van hoofdstuk 5 heeft hierdoor nauwelijks meer 

iets nodig om een indruk achter te laten.  

 

Schepen. De restanten van een haven. Eindeloze 

bevroren bellen van water tegen het zwart van de 

ruimte. Gebouwen van een fabriekscomplex op een 

grote cirkel van drie kilometer doorsnede: de 

maximum transportatiezone voor de ontvanger die 

hier ooit ergens rondgedreven had. 

Haar horloge gaf drie signalen. Tijd om terug te 

keren. 
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Ze verminderde vaart, draaide de Odelo richting 

aarde en dat was het moment waarop ze de 

autobus boven de perfect geconserveerde 

spookstad zag. Het dreef over de bovenzijde van de 

halve bol van rots en kalksteen: gevuld met dertig 

dode kinderen en een chauffeur. Ze zoomde in. 

Drie ruiten waren gebarsten door de plotselinge 

decompressie na materialisatie. De kinderlijken 

dreven verstild binnenin als vlokken vuil in een 

fles vol met water. De analytische logica van haar 

Turing-Tesla machine volgde feilloos de gezichten 

met rode stippen en telde de totalen: 16 meisjes, 14 

jongens.  

Gila slikte, dronk van het reservoir met gerecycled 

water om haar mond te bevochtigen, slikte nog een 

keer en voelde de tranen opwellen toen een nieuwe 

wolk van auto’s van achter de stad zichtbaar werd. 

De wolk van de bevroren lijken van de mensen die 

zich buiten hadden bevonden op het moment van 

verplaatsing: tongen zwart uit opengesperde 

mondopeningen. 

 

Om het verhaal niet in te laten zakken en de lezer net 

nog even laatste duwtje te geven, deed ik het volgende 

om de urgentie bij Gila duidelijk te maken in het stukje 

voor dat fragment: 

 

“Dertig minuten, Centrale. Geef me dertig 

minuten.” 

“Akkoord, mevrouw Pradopo.” 
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Gila gebruikte de levitatiemodule om dieper in de 

puinring te drijven. Van miljoenen kubieke meters 

aan rotzooi verwachtte ze niet echt iets specifieks 

te vinden en zeker niet haar ouders of het huis 

waarin ze geboren was.  

 

Ze moet vechten voor toestemming. Ze moet vechten 

om die ring in te gaan. En hoewel de toestemming van 

“centrale” vrij gemakkelijk komt, is dat niet iets dat 

zomaar aangenomen kan worden.  
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“ALLES DAT HET PLOT NIET VOORTDRIJFT…” 
Hoe belangrijk zijn al de details over Gila of de wereld 

rondom Gila voor het plot of Gila’s 

karakterontwikkeling? 

 

Niet. 

 

Gila wordt echt geen andere persoon als ze 

bijvoorbeeld haar beide borsten nog had gehad. Gepest 

worden vanwege haar flaporen had meer impact in haar 

leven. 

 

“Alles wat het plot niet voortdrijft” is ongeveer alles 

wat irrelevant is. Eten, poepen, plassen, tandenpoetsen, 

schoenen- jassen en broeken aan- en uittrekken. Al 

deze handelingen drijven het plot niet voort. 

Autorijden de bus nemen, een waarneming over 

lichtval en de hoogte of omvang van een gebouw: ook 

dit drijft het plot niet voort. Dat Gila lesbisch is, of van 

Indonesische afkomst? Drijft het plot niet voort. 

 

Elk van deze handelingen en elementen geven mijn 

verhaal waarschijnlijk wel meer diepte [1]. Ze maken 

het mogelijk dat mijn lezers zich op een andere en 

diepere manier met mijn hoofdpersonen kunnen 

identificeren en via vrij simpele middelen kunnen gaan 

begrijpen wat er op dat moment gaande is.  

Ze vormen bovendien vaak een brug van het ene 

moment naar het andere. 
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Dat ik daarmee heel hard en heel plat op mijn bek kan 

gaan is een risico [2]. 

 

[1] 

Tenzij ik platgetreden paden bewandel en jou als 

lezer een gezichtspunt geef, of dingen laat zien die 

heel banaal zijn of geen verrassing voor je zijn. 

 

[2] 

De lezer kan afhaken omdat dingen te lang duren, 

of omdat ik dingen laat zien die op een of andere 

manier een negatieve reactie veroorzaken. 
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“ELK MOMENT MOET IETS TOEVOEGEN” 
 

Inplaats van “Alles dat het plot niet voortdrijft” kies ik 

liever voor “elk moment moet tellen”.  

 

Als ik een scene schrijf met daarin bepaalde 

gebeurtenissen, voegt dat iets toe? Laat ik iets zien dat 

ik nog niet eerder heb laten zien? Helpt het de situatie 

en/of de karakters beter te begrijpen? 

 

Heeft het sfeer of valt het dood? 

Vertel ik iets nieuws of herhaal ik mezelf? 

Als ik mezelf herhaal, laat ik iets zien in die herhaling 

wat er eerder nog niet was, of niet? 

 

Als dat voor mij niet het geval is, als die scene de boel 

dood laat vallen, kan ik iets doen waardoor het geheel 

tot leven komt? 

 

Bij het schrappen kijk ik in hoeverre een scene er toe 

doet, iets toevoegt.  

Als ik die scene niet beter kan maken, of als het heel 

veel moeite kost om het tot leven te brengen, schrap ik 

het. 

Blijkbaar is dat verhaal en die plek en dat moment niet 

de plek en het moment waarop ik het werkend kan 

maken. 
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PROMISE AND DELIVERY 
De meest eenvoudige en meest korte vorm van 

‘promise and delivery’ vind je in moppen zoals deze: 

 

Er lopen twee ballonnen door de woestijn. 

  

Promise: er is iets absurds aan de gang. Ballonnen 

kunnen helemaal niet lopen. We krijgen waarschijnlijk 

een grap. 

 

Zegt de een tegen de ander: “pas op! Een 

cactusssssss”  

 

Delivery: we doen iets met die belofte. We hebben een 

verhaal dat inderdaad eindigt als een grap. 

 

De basis  

 

Belofte

 
 

De meest eenvoudige manier om Promise and delivery 

samen te vatten is: “we gaan op reis met de auto”. Ik 

bestuur de wagen en jij gaat mee. 

Des te duidelijker de belofte, des te plezieriger de reis. 
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Onduidelijke bestemming

?? ?
 

Als de bestemming onduidelijk is (gaan we naar 

Amsterdam, Parijs of Berlijn?) dan kan die reis voor jou 

behoorlijk frustrerend worden. Waar moet en kan je je 

op instellen? Wat valt er te verwachten? Wanneer 

stoppen we om te plassen en water te kopen? 

 

Delivery

 
De reis is niet altijd lineair. Vaak hebben we 

verschillende plekken waar we langs komen en zelfs 

stoppen. 

Dit is onderdeel van het proces van aflevering of: de 

delivery. 
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Oneerlijke belofte / false delivery

?

!

 
 

Het kan zijn dat mijn belofte onduidelijk is, of zelfs 

misleidend. Waar jij denkt dat we naar een fantastische 

plek gaan (Parijs!) bedoel ik de McDonalds. Zelfs als de 

reis vermakelijk en plezierig was zit je met een 

behoorlijk vervelend gevoel in je maag en kan je zelfs 

(terecht) kwaad worden.  

Je verwachtingen zijn niet tegemoet gekomen. 

 

Oneerlijke belofte / false delivery

?

!

 
 

Dit hoeft niet altijd slecht te zijn. Als mijn beloning aan 

het einde groter is dan jouw aanvankelijke 
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verwachtingen (we gingen naar de McDonalds, maar in 

werkelijkheid gingen we naar Parijs!) dan maak ik je 

mogelijk juist blij.  

 

Dit dwaalspoor is aanzienlijk meer werk. Jij verwacht 

dat we naar de McDonalds om de hoek gaan. Ik leidt 

jou echter steeds ergens anders naartoe en ik moet elke 

keer jouw vragen op een zijspoor zetten. “Waarom 

gaan we naar het treinstation? Waarom gaan we 

richting Rotterdam? Waarom blijven we zitten? Wat 

doen we in België?” 

Ik speelt met jouw verwachtingen en jij wilt een 

eenvoudige en snelle vervulling daarvan. De 

uiteindelijke beloning kan maar beter goed zijn! 

 

Waar dit fout kan gaan 
Wat voor de ene persoon fantastisch is kan voor de 

ander een totale teleurstelling zijn. Als jij Parijs een 

kutstad vindt en McDonalds fantastisch, doe ik je 

absoluut geen plezier met die reis naar Parijs (tenzij we 

daar naar de McDonalds gaan). 

 

Jouw keuze 
Je kunt niet altijd iedereen een plezier doen hierin. Het 

beste is dan ook de lezer zo vroeg mogelijk een keuze 

te geven (lees ik door of niet?) door tussen de regels 

door zo helder mogelijk te maken waar je verhaal 

mogelijk naartoe kan gaan. 
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Als dingen te lang duren 
Het kan zijn dat ik teveel tijd neem om duidelijk te 

maken waar we nu eigenlijk in godsnaam naar op weg 

zijn. Het kan zijn dat de reis eindeloos voort blijft gaan. 

Het kan zijn dat jij enorm snel verveeld ben. Of elk half 

uur moet plassen. 

 

Elk van deze elementen zijn dingen om rekening mee 

te houden. Hoe zorg ik (als schrijver) ervoor dat jij (als 

lezer) niet afhaak? Hoe doseer ik essentiële zaken (de 

reis zelf, de duur van die reis) met voldoende afleiding 

en vermaak (mijn scenes, de interacties tussen de 

karakters en de wereld waarin ze zich bewegen) zodat 

jij aan het einde van de rit hopelijk zegt: “dat was 

fantastisch!” 
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KARAKTERONTWIKKELING 
 

1: Persoonlijkheid 

Ik – hou – van – 
hamburgers

 
 

Als Het karakter maar een beperkt interessegebied 

heeft, wordt hij of zij al snel saai.  

 

Als De karakters het altijd met elkaar eens zijn, is er 

geen conflict. 

 

Ik – hou – van – 
hamburgers

Ja. Ik – ook!
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Dit is al veel interessanter: 

 

Ik hou van 
hamburgers

Hamburgers zijn 
smerig.

 
 

Des te meer de karakters te vertellen hebben, des te 

“ronder” ze worden. Voor elk ding dat de karakters 

lekker of leuk vinden, is het goed om te kijken of je 

minimaal één ding kan vinden wat ze niet lekker of 

leuk vinden. 

 

Ik hou van 
hamburgers en 

paarden

Ik hou niet van 
bloemkool, maar wel 

van broccoli

Mijn broer werkt 
in de havens. Mijn zus is 
piloot. Ik ga drie keer per 

jaar op vakantie

Ik haat voetbal. Ik kijk 
het liefst films of 

kinderseries

Ik heb geen 
geld om op vakantie 

te gaan

 
 

Schijnbare tegenstrijdigheden helpen om een karakter 

meer facetten te geven. Niemand is rechtlijnig. 

 



246 

Ik beklim daken en 
daal graag af in diepe 

spelonken

Ik maak me 
niet echt zorgen over 

mijn toekomst 

Ik ben soms bang om al 
mijn geld te verliezen. 

Ik ben bang in het 
donker en bang voor 

zwanen

 
 

Vervolgens kun je natuurlijk dit doen. Let op het 

verschil in detail in de karakterschets: 

 

Ik ben best wel cool
Ik hou niet van 

bloemkool, maar wel 
van broccoli

Ik ben een stereotype. 
Ik zorg ervoor dat de held 

er cool uitziet

Ik ben de held van dit 
verhaal

Stomme trui
Loenst
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En dit: 

Iedereen, behalve 
ikzelf, is lelijk, stom 

(of sexy)

Ik ben de held 
van dit verhaal.

Ik ben best wel cool 
en gespierd.

Stom

Sexy Lelijk

 
 

Bovenstaande is zondermeer een heldere positionering 

en het hielp mij in het hele begin van mijn schrijven 

heel goed om contrast en ‘spannende momenten’ aan te 

brengen in mijn verhalen [1]. 

 

[1] 

Het was ook kortzichtig, weinig anders van wat 

duizenden andere (middelmatige) schrijvers deden 

en doen en in veel gevallen een behoorlijk 

seksistische en puberale wensvervulling van mijn 

16-jarige en 18-jarige zelf. 
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Ik ben omringd door 
mensen

Ik ben de held van dit 
verhaal

Vrienden

Familie. 
Betrouwbaar?

Pas op! Gevaarlijk

 
 

Dit wat ik nu doe. Meer neutraal en iets meer in balans. 

Wie deze mensen zijn en hoe ze aan mijn hoofdpersoon 

gerelateerd zijn, is per verhaal anders. 

De extreme contrasten (en mijn wensvervullingen) zijn 

veel meer naar de achtergrond verschoven.  

De uitwerking per personage is vaak vergelijkbaar met 

die van mijn hoofdpersoon en als ik stereotypes gebruik 

(bepaalde eigenschappen van de mannen van Nationale 

Veiligheid en bepaalde aspecten in hoe ik Marcel 

Kramer presenteer) dan probeer ik me bewust te zijn 

van wat ik doe en hoe ik dat doe. 
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2: Doel, motivatie en situatie 

Hier is een simpel model dat ik zelf gebruik: 

Doel
 

 

Doel geeft richting.  

Maar richting alleen is niet voldoende.  

Om het belang van een doel voor de lezer duidelijk te 

maken, hebben we motivatie nodig.  

Doel

Motivatie

 
 

Motivatie is als de raketmotor waarmee de karakters 

door het verhaal worden gestuwd. Motivatie is de 

reden waarom de karakters iets willen (en vaak vanuit 

hele primaire drijfveren. Waarover later meer). 

Doel

Motivatie

Situatie  
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Zonder situatie hebben we geen vertrekpunt. Het 

karakter zweeft ergens rond en komt nergens vandaan. 

(White room syndrome.) 

 

Een situatie is “wat op dat moment aanwezig is” of 

“zich zojuist heeft aangemeld”: een doel dat is bereikt, 

een streven dat niet gehaald is, een standpunt dat 

genomen is, een nieuwe gebeurtenis waarmee je 

verhaal of hoofdstuk begint of een nieuwe wending 

krijgt. 

 

Een situatie kan de aanleiding zijn tot een nieuw doel 

en een nieuw verlangen. 

 

Deze situatie kan goed, slecht of neutraal zijn (niet 

goed, niet slecht). Dit kan een relatie zijn tussen het 

karakter en andere personen, een financiele situatie 

(schulden, (veel) geld gewonnen, verloren, geerfd of 

verdiend) of een omgevingssituatie (oorlog, dreiging 

van externe factoren, een fijn nieuw huis om in te 

wonen) 
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3: Kracht van de motivatie 

Hoe sterk is de motivatie van het karakter? 

 

Aanwezig?

Doel

Motivatie

 
 

Sterk? 

Doel

Motivatie

 
 

Super sterk? 

Doel

Motivatie

 
 

 

4: Een aantal bepalende factoren 

Wat bepaalt die motivatie? 

Onder andere: primare drijfveren en een combinatie 

van een doel en de onderliggende redenen waarom dat 

doel vermeden moet worden, of juist behaald. 
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Vier gebieden waarin een doel zich onder andere kan 

bevinden: 

 

1: Iets dat Het karakter niet wil – Dingen die 

buiten de macht van de karakters plaatsvinden en 

hem of haar constant van haar eigenlijke doelen 

afhoudt. 

 

2: Iets dat nooit meer mag gebeuren – Een 

gebeurtenis uit het verleden die direct of indirect 

invloed had op het karakter 

 

3: Iets dat het karakter (heel) graag wilt – Een 

(diep) intern verlangen. Iets waar het karakter niet 

over op kan hoeuden, niet met rust kan laten  

 

4: Een obsessie – Iets dat het karakter totaal niet 

los kan laten. Iets dat hem of haar dag en nacht 

vasthoud. 

 

De meeste verhalen mengen “iets dat het karakter niet 

wil” met “iets dat het karakter (heel) graag wilt”. 

 

Gila 

Gila wil haar opleiding heel graag afmaken (doel) 

omdat dit een van de weinige kansen is waarin ze 

bijna alles krijgt wat ze hebben wil (motivatie): 

machines waarmee ze kan teleporteren en een 

omgeving die stimulerend is en haar het soort 
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waardering kan geven dat ze graag wil 

(motivatie). 

 

Gila wil geen discriminatie ondergaan (doel) en 

niet gepest worden (doel). Ze wil niet falen.  

 

5: Motivatie en primaire drijfveren 

Motivatie komt voort uit een wat minder spraakzaam 

deel van onze hersenen waar onze primaire drijfveren 

zitten. De basiselementen die ik hier bespreek zijn de 

volgende: 

 

1: Sterven of overleven 

2: Lijden of plezier beleven 

3: Het verlenen van hulp of het vergroten van leed 

4: Winnen of verliezen 

 

Een overzicht: 

 

1: Overleven – Het karakter wil niet dood. Hij of 

zij wil niet sterven 

 

2: Het vermijden van leed – Het karakter wil niet 

lijden. Pijn, verdriet en ongemak moeten 

voorkomen worden, waar dit ook vandaan kan 

komen 

 

3: Sterven – Het karakter wil dood. Hij of zij heeft 

genoeg van dit leven en zoekt een einde. 
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4: Het ervaren van leed – Het karakter wil lijden. 

Pijn is goed. Zelf ervaren pijn is onderdeel van zijn 

of haar leven en levensdoel. 

 

5: Het helpen van anderen – Het karakter wil het 

lijden bij anderen verminderen of zelfs voorkomen.  

 

6: Het pijndoen van anderen – Het karakter wil 

lijden veroorzaken bij anderen.  

 

7: Het ervaren van genot – Het karakter wil 

genieten. Lekker eten, drinken, fijne drugs, fijne 

seks, mooie muziek, een goed gesprek, enzovoorts 

 

8: Het verschaffen van plezier – Het karakter wil 

anderen plezier verschaffen. Door een goede sfeer 

te maken, de beste service te verlenen, mooie 

dingen te maken of fijne, lieve of opbeurende 

dingen te zeggen.  

 

9: Winnen en overwinnen – Het karakter wil 

winnen. Hij of zij wil de beste zijn, of uitsteken 

boven anderen. En een variatie daarop: hij of zij wil 

een situatie overwinnen. 

 

10: Verliezen – Het karakter is zelfdestructief. Hij 

of zij wil (bewust of onbewust) alles kwijt raken, 

aan lager wal geraken en wellicht zelfs dood.  
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11: Anderen laten winnen – Het karakter ziet 

graag anderen winnen en helpt in dat proces.  

 

12: Anderen laten verliezen – Het karakter ziet 

graag anderen verliezen (en lijden) en doet er 

bijvoorbeeld alles aan om dat te laten gebeuren 

 

Gila 

Gila wil overleven. Ze wil pijn vermijden. Ze wil 

haar huidige situatie overwinnen. Elk van deze 

basale uitgangspunten raakt dat deel van haarzelf 

dat haar motivatie geeft.  

Opgeven en zelfvernietiging zit niet in haar aard. 

Ze wil niet dood. 

Gila is geen weldoener, dus elk van deze 

motivaties zijn gericht op haar eigen welzijn. Niet 

die van anderen. 

 

6: Karakter en motivatoren vanuit de omgeving 

Een karakter staat niet los van zijn of haar omgeving 

en heeft daar een bepaalde interactie mee. 

 

De mogelijke zaken die het karakter kunnen motiveren 

tot handelen zijn onder andere: 

 

1: Liefde en waardering – Het karakter wil 

gezien worden, liefde ontvangen, gewaardeerd 

worden 
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2: Erkenning en bevestiging – Het karakter wil 

erkend worden, een bevestiging krijgen van zijn of 

haar relevantie voor de omgeving, wil dat daden en 

inspanningen gezien worden 

 

3: Acceptatie en onderdeel zijn van… – Het 

karakter wil graag geaccepteerd worden door 

anderen, onderdeel zijn van een groep. 

 

4: Begrip – Het karakter wil graag begrepen 

worden.  

 

Gila 

Gila heeft liefde en waardering vanuit haar eigen 

vriendengroep, maar krijgt net een beetje meer van 

Nuri (situatie). Nuri is ook in staat haar beter te 

begrijpen dan anderen dat kunnen, omdat ze net 

als Gila telepaat is. 

Gila snakt naar erkenning en bevestiging 

(motivatie), maar weet ook dat dat in haar geval 

een harde strijd zal zijn (situatie). 

Gila heeft geen behoefte meer aan begrip 

(situatie). Dat heeft ze lang genoeg geprobeerd 

met haar tante en andere mensen, maar op een 

gegeven moment opgegeven (situatie). 

 

7: Situatie 

Een aantal opties: 
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1: De situatie is ok – Er hoeft niets veranderd te 

worden. 

 

2: De situatie is aan het veranderen – Er is 

spanning of verwachting. Angst of enthousiasme 

of een mengeling van alles en iets anders 

 

3: De situatie is niet OK – Het werkt niet voor de 

karakters. Er is pijn of ongemak. 

 

4: De situatie blijft onveranderd – Datgene wat 

het karakter graag zou willen zien gebeuren 

gebeurt niet. Dingen waren goed en zijn dat nog. 

 

8: Aanpak en karakter 

Ik gooi aanpak en karakter voor het gemak even op 

dezelfde berg. 

 

Hoe gebruik ik dit? 
Ik heb verschillende benaderingen geprobeerd om mijn 

karakters samen te stellen, inclusief willekeurige keuze 

van eigenschappen via lijstjes en dobbelstenen en/of 

Tarot-kaarten (met uitleg per kaart bij de hand).  

 

Voor mij persoonlijk werkt het het beste om eerst een 

algemeen uitgangspunt te kiezen (“mijn karakter is 

eigenwijs”) en vanuit het verhaal en de situatie verdere 

aspecten op mijn gevoel in te vullen.  
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Deze lijst helpt mij voornamelijk (als ik het al gebruik, 

en meestal op gevoel) om mijn blik op mijn karakters 

nog scherper te krijgen. 

 

Een overzicht van die lijst: 
 

1: Geduldig – Het karakter weet dat wachten 

effectief is, dat dingen ook gebeuren als dat later 

komt. 

 

2: Ongeduldig – Het karakter gaat er bijvoorbeeld 

vanuit dat als dingen niet binnen een bepaalde tijd 

gebeuren, ze waarschijnlijk nooit zullen 

plaatsvinden 

 

3: Gehaast – Het karakter wil alles zo snel 

mogelijk afronden. Als dit slordig gaat, dan maar 

slordig 

 

4: Rustig – Het karakter doet alles rustig aan 

 

5: Gestructureerd/planmatig (als eigenschap) – 

Het karakter heeft een duidelijke en 

gestructureerde aanpak. Alles heeft een volgorde 

en een bepaalde procedure 

 

6: Chaotisch/ad hoc – Er is geen volgorde. Alles 

gebeurt wanneer het gebeurt en er lijkt geen 

duidelijke structuur aanwezig te zijn 
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7: Communicatief – Het karakter communiceert 

duidelijk (en soms overvloedig). Elke stap wordt 

overlegd 

 

8: Gesloten – Het karakter communiceert 

nauwelijks of niet. Alles wat voor anderen van 

belang zou kunnen zijn moet uit dat karakter 

getrokken worden met expliciete vragen. 

 

9: Optimistisch – Het karakter ziet overal 

mogelijkheden en kansen. Zelfs tegenslagen zijn 

slechts een stap ergens naartoe. 

 

10: Pessimistisch – Elke tegenslag is een 

mogelijk begin van een onafwendbaar einde. 

 

11: Neutraal – Tegenslag of meevaller: alles is het 

zelfde. Alles is relatief en zonder echte waarde. 

 

12: Dwangmatig – Dingen moeten op een bepaalde 

manier, in een bepaalde volgorde en op een 

bepaalde dag. 

 

13: Ontspannen – Dingen kunnen vandaag of 

morgen, op manier A, B of C en in elke volgorde 

die op dat moment uitkomt. 

 

14: Gestructureerd (als benadering) – Dingen 

hebben mogelijk verschillende aanpakken, maar in 

elke aanpak wordt een bepaalde structuur gebruikt. 
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Deze structuur kan aangepast worden maar heeft 

altijd een paar vaste basiskenmerken. 

 

15: Met plezier – Het karakter doet bepaalde 

dingen met plezier 

 

16: Met tegenzin – Het karakter doet bepaalde 

dingen met tegenzin 

 

17: Met spanning of angst – Het karakter doet 

bepaalde dingen met angst in zijn/haar lichaam en 

geest 

 

18: Met enthausiasme – Het karakter doet 

bepaalde dingen met enthausiasme 

 

19: Met over-enthausiasme/overmoed – Het 

karakter doet bepaalde dingen te enthausiast, met 

overschatting van de eigen mogelijkheden of tijd 

 

20: Zonder duidelijke emotie – Het karakter 

doet. Er is voor dit karakter geen emotionele 

componenten nodig om te doen wat gedaan moet 

worden.  

 

21: Met pijn/verdriet – Het karakter doet 

bepaalde dingen die pijn en / of verdriet kosten 

 

22: Met een (duidelijke) beloning – Het karakter 

doet dingen die een duidelijke beloning geven 
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23: Zonder beloning – Het karakter doet dingen 

zonder beloning of zonder duidelijke beloning 

 

24: Met (duidelijke) kosten – Het karakter doet 

dingen waaraan kosten zijn verbonden: een verlies, 

het verlies van geld of vriendschap 

 

25: Zonder interesse – Het karakter is 

ongeinteresseerd. Het kan hem of haar eigenlijk 

niets schelen wat de uitkomst is. 

 

26: Agressief – Het karakter reageert met agressie 

op situaties. 

 

27: Passief – Het karakter laat dingen maar wat 

gebeuren.  

 

28: Met verantwoordelijkheidsgevoel – Het 

karakter neemt verantwoordelijkheden en voelt 

zich verantwoordelijk voor dingen waar hij/zij 

mee te maken had 

 

29: Verantwoording ontwijkend – Het karakter 

probeert de verantwoordelijkheid voor dingen te 

ontwijken en/of af te schuiven op anderen 

 

30: Bewust – Het karakter is zich bewust van de 

situatie en of consequenties van die situatie of 

handelingen binnen die situatie 
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31: Zeer bewust / hoog gewaarzijn – Het 

karakter is zich zeer bewust van de situatie en ziet 

dingen die de meeste mensen over het hoofd zien 

 

32: Niet bewust / laag gewaarzijn – Het 

karakter is zich niet bewust van de situatie en/of 

consequenties 

 

33: Rebellerend – Het karakter komt actief in 

opstand tegen datgene waar hij of zij het niet eens 

is. Bijvoorbeeld door sabotage of tegen te spreken. 

 

34: Meegaand/conformerend – Het karakter 

gaat mee met de grootste stemmingmakers.  

 

35: Zakelijk – Het karakter zet eigen meningen 

opzij en gaat voornamelijk uit van winst en verlies 

en het grotere belang / de langere termijn. “Wat 

win ik met deze aanpak? Wat verlies ik hiermee?” 

 

36: Ontwijkend – Het karakter ontwijkt elke 

betrokkenheid, blijft aan de zijlijn en buiten schot. 

 

Deze lijst is allesbehalve compleet. 

Elk van deze aspecten is relatief. Wat voor de ene een 

gestructureerde aanpak is met een duidelijk begin, 

einde en ontwikkeltraject is voor de ander een complete 

chaotische rotzooi. 
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9: Combinaties 

Elk van deze aspecten kan gecombineerd worden. 

Sommige mensen doen graag dingen waaraan een 

persoonlijk verlies is verbonden omdat ergens anders 

of op een ander vlak weer een bepaalde winst is 

verbonden. 

 

Gila 

Gila is ongeduldig en gestructureerd / 

planmatig. Ze kan dingen rustig en zakelijk 

benaderen, maar kan soms in de valkuil van haast 

en chaotisch gedrag vervallen. 

Ze doet over het algemeen dingen vanuit een 

neutraal oogpunt omdat ze daarmee angst en 

stress kan vermijden, maar dat betekent niet dat 

het haar niet interesseert of dat ze geen passies 

heeft. 

 

Als ze zichzelf niet inhoudt neemt haar rebelse 

kant over. Gila komt dan in opstand 

 

Voor de buitenwereld lijkt het in dit soort 

gevallen vaak alsof het Gila geen reet 

interesseert. 

 

10: De relatie met anderen 

Welke relaties onderhoudt het karakter? 

Wie en wat zijn belangrijk en wordt vooropgesteld? 

Er zijn verschillende mogelijkheden waarvan ik deze 

benoem: 
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1: De eenzame held/heldin – Het karakter is 

alleen en lost alles zelf op. Er zijn mogelijk wel 

mensen aanwezig rondom de held, maar deze zijn 

alleen van tijdelijk belang en tijdelijk nut 

 

2: De held(in) met sterke familie, vrienden en 

en familiebanden – Het avontuur is belangrijk, 

maar familie is belangrijker. Geen enkele doel is de 

opoffering van vrienden of familie waard. 

 

3: De communale held(in) – Het karakter is 

onderdeel van een gemeenschap die niet 

noodzakelijk familie is, maar ook zijn of haar 

leefomgeving, minnaars en minnaressen, collega’s 

of bedrijf kan zijn. Het belang van de commune 

kan belangrijker zijn dan eigenbelang. Een 

avontuur waarin die commune geen rol speelt, of 

niet betrokken is, is ondenkbaar voor dit karakter 

 

4: Een mix – Het karakter stelt zowel het 

avontuur als familie / vrienden / de commune op 

gelijke voet. Situaties waarin of/of moet worden 

gekozen leiden tot werkelijke dilemma’s omdat 

“alleen doorgaan” even aantrekkelijk is als: 

“gezamenlijk dingen doen en/of oplossen”. 

 

Mijn eigen voorkeur nijgt momenteel naar 

“communaal” en eindigt vaak in “een mix”. 
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Gila 

Gila is door haar omstandigheden en keuzes een 

eenzame held(in), die het liefst in een communale 

omgeving zou willen zitten. 

Haar relaties zijn communaal. Haar eigen 

neigingen zijn communaal. Ze is in staat haar 

eigenbelang opzij te zetten voor het belang van de 

grotere groep. Die groep is belangrijk voor Gila. 

Maar haar eigen belang, overleving en geluk zijn 

dat ook. 

 

11: Stereotypen en archetypen 

Wat maakt mijn karakters tot stereotypes en hoe maak 

ik gebruik van archetypes? En wat is het verschil 

daartussen? 

 

Zoals eerder gemeld heb ik in het verleden 

experimenten gedaan met eigenschappenlijstjes, 

dobbelstenen en tartotkaarten, om uit archetypes met 

redelijke willekeur mijn karakters samen te stellen.  

 

Archetypes 
Archetypes vind je onder andere in bepaalde systemen 

zoals de (bovenste arcana van de) Tarot, het 

Enneagram, de Jungiaanse persoonlijkheidstypes en de 

astrologie. 

 

Weegschaal 

diplomatiek / bereid tot het sluiten van 

compromissen, maar mogelijk wel manipulatief, 
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kan goed samenwerken, eerlijk / gebalanceerd / 

onpartijdig, idealistisch (in relaties), charmant, 

rustig in omgang / sociaal sterk, last met het 

nemen van beslissingen, / veranderlijk houdt van 

vrede, goedgelovig / beïnvloedbaar, elegant, 

artistiek, / heeft een goede smaak houdt van 

plezier, zachtaardig, gevoelig tegenover anderen, 

analytisch, aardig, vrolijk, romantisch 

 

De Tarot 

 

De Dwaas 

De Dwaas: symbool van de onschuld (het 

onschuldige kind!); zo was de mens in het paradijs, 

zo komen we ter wereld: in volledig vertrouwen, 

zonder angst, spontaan, open voor het leven. 

Echter: we moeten het leven in, de fase van de 

kinderlijke onschuld kunnen we niet handhaven. 

We zullen onze levenslessen moeten leren. 

 

Zijn dit harde waarheden? Maakt “het zijn van een 

weegschaal” dat je automatisch meer van deze 

eigenschappen hebt dan anderen?  

Nee. Mijn sterrenbeeld is tweelingen en voor mij gaat 

deze lijst net zo hard op als voor ontelbare andere 

mensen die niet onder het sterrenbeeld weegschaal zijn 

geboren. (Het is maar net waarmee je jezelf 

identificeert.) 

 

Stereotypen 
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Definitie in het van Dale woordenboek: 

 

… het isoleren van één eigenschap uit een 

verzameling van eigenschappen en het voorstellen 

van die eigenschap als representatief voor de hele 

verzameling. 

 

Een stereotype van de archetypische strijder of soldaat 

kan bijvoorbeeld zijn: “alle strijders zijn gespierde 

stoere en bijna archetypische mannen die van 

mannelijke dingen houden.” 

 

Een groot deel van hoofdstuk 1 van “Bushido” (Engelse 

ondertitel: The way of the samurai) wordt besteed aan 

persoonlijk onderhoud en het belang van persoonlijk 

voorkomen. Er worden pagina’s besteed aan de juiste 

manier van kleden, de juiste manier van voorkomen. 

Een paar voorbeelden uit dat hoofdstuk: 

 

To give a person an opinion one must first judge 

well whether that person is of the disposition to 

receive it or not. One must become close with him 

and make sure that he continually trusts one's 

word. Approaching subjects that are dear to him, 

seek the best way to speak and to be well 

understood. … Praise his good points and use 

every device to encourage him, perhaps by talking 

about one's own faults without touching on his, but 

so that they will occur to him. 
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En: 

 

It is bad taste to yawn in front of people. When 

one unexpectedly has to yawn, if he rubs his 

forehead in an upward direction, the sensation will 

stop. 

 

En: 

 

A samurai will use a toothpick even though he has 

not eaten. 

 

En: 

 

Every morning, the samurai of fifty or sixty years 

ago would bathe, shave their foreheads, put lotion 

in their hair, cut their fingernails and toenails 

rubbing them with pumice and then with wood 

sorrel, and without fail pay attention to their 

personal appearance. 

 

De belangrijkste reden voor dit, blijkt een stukje later, 

is als volgt: 

 

Even if you are aware that you may be struck 

down today and are firmly resolved to an 

inevitable death, if you are slain with an unseemly 

appearance, you will show your lack of previous 

resolve, will be despised by your enemy, and will 

appear unclean. 
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Oftewel: “draag altijd een schoon onderbroek. Als je 

wordt aangereden en je komt in het ziekenhuis, zet je 

jezelf in ieder geval niet voor schut.” 

 

En de laatste: 

 

When reading something aloud, it is best to read 

from the belly. Reading from one's mouth, one's 

voice will not endure. This is Nakano Shikibu's 

teaching. 

 

Voldoet dit aan het stereotype van ‘de krijger’? Voldoet 

dit aan jouw beeld van ‘de samurai’? 

Waar wordt dit in mijn hoofd een parodie van zichzelf? 

Waar kan ik me verder inleven in deze cultuur en 

begrip krijgen voor de redenen van deze regels? 

 

12: Open versus gesloten 

Een archetype is open. De algemene eigenschappen die 

aan een archetype worden toegekend zijn vrij algemeen 

en voldoen vaak in veel verschillende culturen. De 

“nar”, de “krijger” en de “minnaar” kom je zowel in 

China, Nigeria, IJsland en Frankrijk in verschillende 

vormen tegen. 

 

13: Cultuur en invulling 

De wijze waarop we die archetypes vervolgens invullen 

is vaak gebonden aan onze (of een verzonnen) cultuur. 
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Elk van deze invullingen maakt elk van deze 

archetypen tot een gesloten representatie.  

 

14: Het cliche 

En zodra we die gesloten representatie gaan 

behandelen en beschouwen als “representatief voor de 

hele verzameling” hebben we zowel een stereotype als 

een cliche-beeld te pakken. 

 

15: Het karakter als persoon 

Elk karakter is een persoon met een eigen achtergrond. 

Elk archetype en veroveraar kunnen verschillende 

eigenschappen hebben die een willekeurig persoon in 

die rol in de werkelijke wereld wel heeft en een 

stereotype niet.  

 

Dit houdt in dat jouw karakters elke vorm kunnen 

krijgen binnen elk van de bestaande archetypes. Dit 

betekent ook dat één persoon verschillende archetypes 

kan vertegenwoordigen die soms in tegenspraak met 

elkaar kunnen zijn. 

 

16: Vorming 

Ik denk dat elk persoon wordt gevormd door interne 

en externe factoren en drijfveren en dat deze interne en 

externe factoren en drijfveren heel goed met elkaar in 

tegenspraak kunnen zijn. 

Iemand kan ‘A’ doen, maar ‘B’ willen. Of omgekeerd. 
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Persoon ‘A’ kan ‘X’ als het meest verwerpelijke 

beschouwen terwijl persoon ‘B’ dat juist als hoogste 

streven of hoogste goed beschouwt.  

 

17: Afrondend 

 

Hoe gebruik ik dit? 
Ik werk graag met contrasten en tegenstellingen. Als 

het algemene stereotype één kant opgaat, ga ik juist de 

andere kant op. Of ik laat dat stereotype helemaal 

vallen en verzin (soms met vrij willekeurige elementen) 

mijn eigen variaties op dat thema. 

 

Waarom doe ik dit op deze manier? 
Vaak omdat mijn perspectief op de dingen anders is dan 

in een stereotype wordt weergegeven. Ik vind de 

gangbare stereotypen oninteressant. Ik geloof dat 

plaatje niet. Ik kan over de meeste stereotypen geen 

verhaal schrijven of een band mee opbouwen omdat ik 

ze saai vind. 

En ik geloof niet “dat het publiek dit wil.” 

 

Wat is het risico? 
Het kan zijn dat mijn mogelijke lezers een zeer beperkt 

beeld hebben van de representaties van bepaalde 

archetypes.  

Als mijn versie van “de krijger” talrijke boeken heeft 

geschreven over bloemschikken en huilt bij het zien 

van een nest vol jonge puppies, en hij de meeste tijd in 

het verhaal doorbrengt met het werken in zijn tuin, kan 
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het zijn dat hij door mijn lezers wordt gezien als een 

freak en dat mijn verhaal als ‘ongelofelijk saai’ wordt 

gezien.  

Als ik dit consistent doorzet in al mijn werk, kan het 

zijn dat mijn verhalen bij 90% van mijn mogelijke 

publiek op de stapel: ‘onleesbare troep’ terecht komt. 
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IDEEONTWIKKELING 
 

Mijn grootste angst was een aantal jaar om 

‘onorigineel’ te zijn. In herhaling te vallen. Iets te 

schrijven waarvan ik dacht dat het uniek was, om 

vervolgens te ontdekken dat zes andere schrijvers 

exact hetzelfde hadden gedaan en dat anderen met 

vingers naar me zouden gaan wijzen met de woorden: 

“imitator! Onoriginele herkauwer. Dit hebben we 

ergens anders al tien keer gelezen!” 

 

Die angst is nog steeds aanwezig. Alleen laat ik me 

daar nu minder door blokkeren dan in het verleden. 

Herhaling is onvermijdelijk (zie mijn paragraaf over 

Originaliteit later in dit hoofdfstuk), dus waarom niet 

gewoon genieten van het creatieproces zelf? En 

gewoon mooie dingen maken? 
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Hoe ontwikkel je een idee? Basis 

Ik gebruik de volgende basis: 

 
 

Een idee staat nooit alleen. Meestal is het onderdeel 

van een “wolk” van andere ideeën die wel of niet 

gerelateerd zijn. 

 

Mogelijke verbindingen: een begin: 
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De kunst is deze ideeën met elkaar in verbinding te 

gaan brengen. Des te beter ik hierin slaag, des te 

mooier de “constellaties” kunnen worden en des te 

rijker de mogelijke beleving van mijn lezer. 

 

Waar veel mensen stoppen: 

 
Vaak lijkt dit genoeg. “A” hangt samen met “B”. Het is 

allemaal niet te moeilijk en we hebben een basis voor 

een verhaal. 

Wat hier vaak ontbreekt (in mijn persoonlijke optiek) is 

diepte. 
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Het resultaat wanneer ik verbanden gaat leggen: 

 
 

Waar ik denk dat ik helder ben en denk: “zo. Nu ben ik 

klaar!”, is mijn aanvankelijke werk nog steeds een 

beetje een puinzooi. 

De lezer leest wel wat ik heb geschreven, maar of hij of 

zij deze schijnbare warboel van ideeen en verbanden 

ook werkelijk snapt is een tweede. 
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Verheldering en gelaagdheid: 

 
De volgende en (voor mij) moeilijkste stap is om de 

verbindingen tussen de verschillende elementen sterk 

te vereenvoudigen en over verschillende lagen te 

verdelen. 

 

Primaire en secundaire lijnen: 
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En om primaire lijnen duidelijker te scheiden van de 

secundaire lijnen. 

 

Verdere verduidelijking 

 
En om onduidelijke kaders en vage ideeen in dat 

hoofdpad strakker vorm te geven zodat de hoofdlijnen 

duidelijk uit het verhaal naar voren kunnen komen en 

duidelijk met elkaar verbonden zijn via strak 

uitgewerkte concepten.  

 

Kan dit beter? Vaak wel. (Daarvoor heb je onder andere 

feedbackrondes, proeflezers, redacteuren en methodes 

om je eigen werk te modelleren en in kaart te brengen.) 
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Verandering van constellaties 

Waar je aanvankelijke opzet al mooi kan zijn, kan het 

zijn dat (zodra je dieper gaat graven) je constellaties 

nog mooier (of vreemder) kunnen worden dan ze al 

zijn. Of gewoon totaal anders. 

 

 
 

Vanuit exact dezelfde ideeën kunnen hiermee complete 

andere verhalen vanuit totaal andere gezichtspunten 

ontstaan. 

 

Gezichtspunten 

Elk nieuw en ander gezichtspunt kan deze constellatie 

vervolgens weer een totaal andere vorm geven.  
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BRANCHING, CHALLENGING & ELIMINATION 
 

Ik ben van mening dat er geen slechte ideeën bestaan. 

Wel dat er sprake kan zijn van een slechte uitwerking. 

 

Verder denk ik dat het belang van ‘originaliteit’ zwaar 

overschat wordt en streven naar ‘originaliteit’ onzin is 

en zelfs tot slechtere resultaten kan leiden dan wanneer 

je volledig schijt hebt aan dat hele concept (maar 

daarover, zoals eerder gezegd, later meer.)  

 

Branching, challenging & elemination is een samenvatting 

van een methode die elke schrijver en maker eigenlijk 

al actieve vorm toepast bij het uitwerken en verfijnen 

van een idee. 

 

In deze eerste stap van het proces is geen enkel idee slecht 

tot het punt waarop je denkt: nu is het genoeg. Dit is het 

punt waarin je van mening bent dat je voldoende 

vertakkingen hebt gemaakt in alternatieven en 

variaties om een mooi en krachtig verhaal te schrijven.  

 

Last van writersblock? Schakel je kritische kant volledig 

uit. Stuur hem of haar op vakantie. Ga vertakken. Pak 

elk idee wat in je opkomt en laat je fantasie de vrije 

loop. 

Pas als je denkt: nu is het genoeg, schakel je je kritische 

zelf weer aan.  
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Als je ooit bij Tais Teng een workshop hebt gedaan, 

heb je de basis hiervan met de “drie woordjes” oefening 

al een keer direct toegepast. 

 

Op de volgende pagina is in een illustratie het hele 

proces weergegeven. In de pagina’s daarna ga ik op een 

aantal aspecten van deze aanpak dieper in. 
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Geoptimaliseerd voor e-readers en tablets 
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Hoe ik het doe: 

Ik begin met een basisidee en ik ga met dat idee alle 

kanten op die ik verzinnen kan. 

In het geval van “Een aantal consequenties…” hebben 

we bijvoorbeeld “teleportatie” en een aspect daarvan: 

“stukken van de aarde zijn naar de maan 

geteleporteerd”.  

 

Maar hoe maak je een dergelijk basisidee tot iets 

waarop je een verhaal kunt bouwen? 

 

Branching: alles is mogelijk 

Ik stel mijn vragen zo breed mogelijk en geef 

antwoorden zonder kritisch te zijn. Er zijn in mijn 

hoofd geen beperkingen meer. Ik ben weer 10 jaar oud 

en alles is mogelijk.  

 

Wat, waarom, hoe? 

1: Wat – Wat is er geteleporteerd? Wat maakt 

teleportatie mogelijk? Dode mensen. Een groot 

stuk van Amsterdam. Tesla is terig in Europa en 

heeft samengewerkt met Bohr en Neumann. 

2: Waarom – Waarom zijn die stukken van de 

aarde naar de maan geteleporteerd? Waarom niet 

ergens anders naartoe? Waarom teleportatie en 

geen ander middel? Omdat het kan. Om een oorlog 

te winnen. Om geld af te persen. Om wraak te 

nemen. De maan is tof.  

3: Hoe – Hoe is dat gedaan? Hoe kan men dit in de 

toekomst voorkomen? Teleportatiemachines ter 
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grote van een koffer op Aarde en ter grootte van 

een voetbalstation in een baan om de maan. 

Spionage. Moordenaars.  

 

Wie? 

Zelfde proces. 

 

Ik probeer mezelf zo weinig mogelijk beperkingen op 

te leggen. Des te absurder of ‘onmogelijk’, des te 

interessanter de uitkomsten kunnen worden. Als iets al 

100 keer is gedaan, betekent dat alleen maar dat dat 

idee zo aantrekkelijk is dat elk van die 100 mensen 

hetzelfde wilden doen. Aan mij de taak om het net even 

anders en net even beter te doen. 

 

Challenging: niet alles is bruikbaar 

Het “challenging” deel komt daarna. Waar ik in 

“branching mezelf volledig de vrije loop geef ga ik in 

dit proces kritische vragen stellen. “Kan dit wel?” “Is 

dat logisch?” “Waarom op deze manier?” “Past dit wel 

in mijn verhaal?” 

 

Eliminatie: gooi alles weg dat niet werkt 

In de eliminatie fase smijt ik dingen weg. Vondsten die 

onbruikbaar zijn of niet waarschijnlijk genoeg gaan 

vrijwel direct de afvalbak in.  

 

Dit proces kan oneindig doorgaan. Ik heb een 

uitgebreide blogpost online staan. Google op: “bad idea 

poor execution writingpeterkaptein” 
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ORIGINALITEIT 
 

Als we bezig zijn met het uitwerken van een idee (of 

een verzameling van ideeën) komt vrijwel automatisch 

de vraag over ‘originaliteit’ om de hoek kijken. 

 

Maar wat is ‘origineel’ eigenlijk?  

En hoe belangrijk is dat voor mij als schrijver? 

 

Origineel: woordenboekdefinitie 

 

Onder een origineel [werk] verstaat men in de 

literatuurwetenschap een oorspronkelijk werk 

(originaliteit) dat niet geschreven is in navolging 

(imitatio) van een voorbeeld. 

 

Streven naar originaliteit (als heilige graal) 

Streven naar ‘originaliteit’ als een soort heilige graal in 

het schrijven is (in mijn optiek) bullshit. Je zal binnen 

een absolute benadering van de bovenstaande 

basisdefinitie van ‘origineel’ nooit in staat zijn een 

‘origineel’ verhaal te schrijven, hoe hard je dit ook zal 

proberen. (En pas op: het volgende stuk kan wat 

deprimerend zijn) 

 

Alles is al een keer gedaan 

Alles wat je doet, alles wat je schrijft, alles waarover je 

schrijft, elk idee dat je gebruikt is in navolging van iets 

of iemand anders. Elk idee en elk concept dat je 
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gebruikt en waarvan je denkt: “dat is nieuw!” is al 

ergens door iemand in een bepaalde vorm in een ander 

boek toegepast. Niet exact zoals jij dat deed, maar 

vergelijkbaar genoeg. 

 

Mijn karakters 

Het begint bijvoorbeeld al met de keuze van mijn 

karakters. Deze karakters zijn mensen, of wezens die 

menselijke eigenschappen hebben. 

Ze zijn ofwel gebaseerd op mensen die ik ken, ofwel op 

karakters die ik ergens in een boek ben tegengekomen. 

 

Het menselijk bereik van emoties is verder behoorlijk 

breed in de nuances en combinaties van eigenschappen, 

maar als je teruggaat naar de basis, in mijn optiek, vrij 

beperkt in de hoeveelheid kernelementen.  

 

Mijn verhaal  

Mijn verhaal volgt (in mijn optiek) altijd een bepaalde 

structuur [1] die begrijpelijk moet zijn voor mijn 

lezers. Die structuur is een herhaling van formules die 

door miljoenen rondom me al oneindig veel keren zijn 

toegepast. Of dat nu ‘van nul tot superheld’ gaat of over 

‘de man/vrouw die nooit ergens terecht kwam’.  

 

[1] 

Er zijn grofweg 22 primaire thema’s in de 

Europese verhaalvorm, waaronder: redding (van 

de hoofdpersoon of iemand in nood), 

transformatie (van de hoofdpersoon, de wereld of 
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iemand anders) coming of age (de hoofdpersoon is 

jong en naief, krijgt gedurende het verhaal nieuwe 

inzichten en is aan het einde een stuk rijker aan 

ervaringen en inzichten), de queeste (waarin de 

hoofpersoon, of een groep, op reis gaat om een 

probleem op te lossen)  en wraak. (Robert McKee, 

Story, James Scott Bell, Plot and structure) 

 

De acties 

Dan de acties: alles ‘moet het plot voortdrijven’ omdat 

de meeste lezers dat verwachten in en van een verhaal.  

 

Veel acties die ik zou kunnen beschrijven zijn 

behoorlijk oninteressant voor veel lezers en in mijn 

minder experimentele verhalen vermijd ik die daarom. 

De acties die wel interessant zijn, zijn al miljoenen 

keren door andere schrijvers toegepast. (Per jaar 

verschijnen er wereldwijd meer dan 200.000 nieuwe 

romans) 

 

Door de literaire beperkingen (de lezer moet 

geamuseerd bliven) wordt het totale  spectrum dat mij 

ter beschikking staat teruggebracht tot ongeveer drie 

kleuren.  

 

Origineel? Onbegrijpelijk 

Alles volgt in mijn beleving een voorbeeld. Elk verhaal 

wat we schrijven heeft in mijn optiek voorbeelden die 

door ons worden nagevolgd: stijlvormen, type 

personages, verhaalvormen, en zo voorts.  
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Daadwerkelijk Originele Verhalen zijn volgens mij 

onbegrijpelijk. Ze bewegen zich over paden waar 

niemand zich nog bewogen heeft. Ze zijn te ver over de 

grens.  

‘Originele’ verhalen breken per definitie elke regel en 

hebben per definitie een zeer beperkt publiek.  

 

Origineel? Remix 

Veel verhalen die in mijn optiek als ‘origineel’ 

bestempeld worden en ikzelf de moeite waard vind om 

te lezen, zijn vaak een hele slimme remix van 

elementen die al duizenden keren gebruikt zijn en 

dingen vaak net vanuit een ander oogpunt bekijken 

en/of benaderen. 

 

‘Eigenheid’ 

Zelfs ‘eigenheid’ als secundaire betekenis van ‘origineel’ 

is in mijn optiek een raar concept. Mijn verhalen en 

jouw verhalen zijn voor 90% hervertellingen van 

dingen die ik elders heb gelezen en gezien.  

 

Het enige ‘eigen’ dat ik aan mijn verhalen geef is mijn 

eigen stem en mijn eigen variaties op al die bekende 

thema’s en verhaalsoorten. 

 

‘Eigenheid’ is het sausje over de bloemkool. De 

pindasaus over de rijst. De specifieke kruiden die ik 

gebruik om de pindasaus over die rijst te maken. De 



290 

variaties die ik daarin verzin. De bloemkool is nog 

steeds bloemkool en deze komt niet bij mij vandaan. 

 

Wat kun je hiermee? 

Alles loslaten wat je tot nu toe over schrijven dacht en 

waarvan je vond dat je dat juist wel of niet moest doen. 

Je eigen koers varen (als je dat al niet deed). Schijt 

hebben aan alles behalve het publiek dat je graag wilt 

bereiken met jouw variaties op die bekende thema’s. 

 

En gewoon helemaal losgaan in wat jij leuk vind en 

daarmee (binnen jouw kader) rete-goede verhalen 

schrijven. 

 

Ik heb in mijn eigen schrijven (en het overwinnen van 

een behoorlijk schrijversblok) gemerkt dat juist het 

loslaten van de angst om niet origineel te zijn en juist 

door schaamteloos dingen door elkaar te mengen 

nieuwe dingen ontstaan waar ik zelf enthousiast over 

wordt en met plezier aan werk en schrijf en redigeer. 
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EXPOSURE EN UNDEREXPOSURE 
 

Ik kies meestal voor underexposure in mijn primaire 

verhaalelementen. Het is een stijlmiddel waarmee ik 

binnen het kader van ‘originaliteit’ met aanzienlijk 

meer weg kan komen dan als ik dingen expliciet 

neerzet. 

 

Binnen dit stijlmiddel worden de primaire plot-

elementen en alle zaken die daarmee verband houden 

wel getoond, maar vrijwel niet toegelicht. Jij, de lezer, 

moet maar op eigen kracht zien uit te vinden waarover 

het verhaal (werkelijk) over gaat. 
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INVERSIE 
 

Naast underexposure gebruikte ik voor “Een aantal 

consequenties…” een ander stijlmiddel, wat ik hier 

maar even “inversie” noem.  

 

In hoofdstuk 5 (haar tocht in de Odelo en haar 

confrontatie met Nationale Veiligheid) werk ik bewust 

vanuit de reacties van haar omgeving. Ik laat je 

meedrijven met de woorden van “Centrale”, de reacties 

van Nationale Veiligheid en de woorden en de 

persoonlijkheid van Marga Hessels.  

 

Inplaats van Gila als een heldin neer te zetten wil ik 

dat je Gila door de ogen en woorden van de anderen 

gaat zien: als een (onsympathieke) eigenwijze, 

recalcitrante, luie donder die met haar leven 

uiteindelijk nergens naartoe lijkt te gaan: 

 

1: Het kan haar schijnbaar niet zoveel schelen wat 

er rondom haar gebeurt.  

2: In elke confrontatie doet ze maar wat, inplaats 

van pogingen te doen controle over de situatie te 

krijgen.  

3: Haar weinige protesten, die door de situatie 

bijna uit haar geperst moeten worden, lijken eerder 

belachelijk (en/of passief-aggressief) dan echt 

zoden aan de dijk te zetten. Zelfs als ze bijna staat 

te schreeuwen tegen Nationale Veiligheid. 
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Hierover meer in 7: Rook en afleidingsmanoeuvres. 

 

Ik wil verder dat je het gevecht van Gila ziet vanuit 

haar werkelijke strijd. Niet vanuit haar eigen 

opvattingen en overtuigingen. Die opvattingen en 

overtuigingen zijn zelfs bij Gila behoorlijk saai [1]. 

 

[1]  

Gila blinkt uit door haar daden, niet door haar 

gedachten. Als ze een meer lyrische of speelse of 

cynische geest had gehad, zou het verhaal meer 

vanuit haar persoonlijke belevenis zijn geschreven.  

 

Dat is nu niet het geval. 
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HET VERHAAL ZONDER INVERSIE EN 

UNDEREXPOSURE 
 

Ik had ook dit kunnen doen: 

 

Gila is een superintelligente, superverleidelijke, 

lesbische, Indonesische superspion met een 

tragisch verleden.  

 

Ze wint altijd. Ze troeft iedereen af. 

 

Als de mannen van Nationale Veiligheid haar 

proberen te dwarsbomen zet ze hen voor alles en 

iedereen zwaar voor schut. Later overtuigt ze haar 

meerdere Johan Kramer om niet alleen een verzoek 

in te dienen om Hans en de anderen te laten 

ontslaan, maar ook om eindelijk die geheime 

interne rapporten in de krant te laten publiceren 

waardoor een aardverschuiving ontstaat waardoor 

heel Nationale Veiligheid wordt opgedoekt.  

Dat zal ze leren om met iemand als Gila te kloten! 

 

Juist door de inversie en underexposure hoef ik mijn 

karakters geen prominente rol in mijn verhaalwereld te 

laten spelen.  

 

Gila is een niemand. Als ze dood gaat, draait de wereld 

gewoon door. 
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Door de inversie en underexposure kan ik me richten op 

het menselijke aspect van al mijn karakters en meer de 

tijd nemen om hun persoonlijkheden uit te werken. 

 

Het is mijn manier om van bepaalde platgetreden 

paden af te blijven. 
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GEVAREN IN HET OPZOEKEN VAN DEZE 

GRENZEN 
 

Dat deze aanpak (van het weglaten en verbergen) tot 

verwarring kan leiden is niet helemaal onverwacht. Dit 

is ook direct het grootste probleem van deze twee 

stijlvormen. Zie bijvoorbeeld de al eerder geciteerde 

reactie van Lisette Jonkman:  

 

Het spijt me te moeten zeggen dat ik het niet echt 

snapte. Ik heb het gevoel dat er echt iets geniaals 

in zit, maar het is wel de bedoeling dat de lezer 

niet de hele tijd stuurloos ronddobbert en af en toe 

een hint krijgt. 

 

De reactie van Thomas is vergelijkbaar: 

 

Bovendien verwacht je gedurende het hele verhaal 

veel te veel voorkennis van zo’n beetje alles waar 

jij voorstudie naar hebt gedaan. Dat is niet leuk 

voor de leek, die zich dom gaat voelen. Het begin 

is verwarrend, de setting is niet altijd duidelijk. 

 

En Floris: 

 

Ik blijf met het gevoel achter dat deze 

Indonesische, vrouwelijke, homoseksuele 

hoofdpersoon toch weer door een sterke blanke 
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hetero moest worden gered. In veel genrefictie 

gebeurt dat sowieso al; hier schuurt het heel erg 

met de luide boodschap die je probeert uit te 

dragen met je keuzes. 

 

Daarnaast (door zoveel mogelijk elementen in een 

verhaal te plempen) neem ik het risico van overload.  

Ik denk dat Thomas Olde Heuvelt en Floris Kleijne dat 

redelijk goed samenvatten in de eerder getoonde 

besprekingen:  

  

Thomas: 

 

Al met al leg je de lat veel te hoog. Je hoeft niet elk 

wereldprobleem aan te stippen in je verhaal. Je 

hebt er overduidelijk veel plezier in, maar je wil 

ook gelezen worden [1], neem ik aan, en daarvoor 

mag het allemaal wat toegankelijker. En simpeler. 

En korter.  

 

En Floris (van zijn site): 

 

Dit verhaal is stampensvol. Stampensvol 

wereldbouw, stampensvol fascinerende en af en toe 

zelfs briljante ideeën, stampensvol pakkende en 

driedimensionale karakters, stampensvol 

plotwendingen, stampensvol maatschappelijk 

relevante issues. Dat is tegelijkertijd de kracht en 

de zwakte van dit verhaal. Omdat Kaptein heeft 

geprobeerd een novelle of zelfs een roman aan 
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ideeën en complicaties in zijn inzending te persen, 

is het resultaat als kort verhaal niet genoeg een 

geheel om die laatste twee posities te overbruggen. 

 

Dit is iets waar ik in 2014 aanzienlijk meer aandacht 

aan moet gaan geven in mijn voorwerk.  

 

[1] 

De verhalen die ik normaal schrijf halen de huidige 

top 10 niet. Niet omdat ze noodzakelijk bagger 

zijn, maar omdat ze niet aansluiten op de smaak 

van de jury. Te traag. Te vaag. Teveel 

introspectie. Te abstract.  Onvoldoende plot. Te 

weinig aansluiting op de persoonlijke 

belevingswereld van de lezers. Te weinig expositie 

van mijn SF-elementen. En soms te experimenteel. 
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6: Referenties, keuzes en 

hommages 
 

Vragen en uitgangspunten 

Een van de vragen die ik mezelf stelde bij het schrijven 

van “Een aantal consequenties…” was dus: Wat bepaalt 

onze identiteit? Wat zorgt ervoor dat die identiteit 

behouden blijft? Of verloren gaat? 

 

Ik kwam tot het volgende: 

1: Historisch besef (of het gebrek daaraan) 

2: Cultureel besef (of het gebrek daaraan) 

 

3: Ontkenning (van bepaalde gebeurtenissen of bepaald 

talent) 

 

Vergeet dat verleden, wis dat verleden uit en je verlies 

automatisch je identiteit. 

Verlies het cultureel besef en je verliest automatisch je 

identiteit. 

Ontken het belang en het bestaansrecht van mensen die 

een bijdrage zouden kunnen leveren aan die culturele 

identiteit en… 

 

Tweede:  

1: Hebben Nederlanders eigenlijk wel een culturele 

identiteit als zoveel vanuit onze eigen bodem ontkent 

wordt [1]? 
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[1] 

Ter illustratie en van ons eigen terrein. 

tsgroenewoud.blogspot.nl, 27 februari 2014, Heeft 

Pure Fantasy nog een toekomst?: 

 

'Ieder jaar opnieuw liepen we tegen deze kritische 

massa aan en steeds opnieuw was het een strijd om 

te overleven'  

… 

Die behoefte was in de eerste plaats: een forum 

geven aan beginnende auteurs. 

… 

we wilden een springplank zijn voor nieuw talent', 

zegt Alex de Jong.  

… 

'Sommige zichzelf te veel respecterende auteurs, 

die ons met een misprijzende lach en met een 

bepaald dedain bekeken en aan de zijlijn lachten om 

ons initiatief, vonden ons blijkbaar te min om hun 

verhalen in te sturen.’ 

… 

'Het kostte erg veel moeite om meer auteurs uit de 

bestaande, gevestigde orde voor PF te winnen, al 

hadden we wel vanaf dag één de steun van 

grootheden als Tais Teng, Peter Schaap, WJ 

Maryson en Thomas Olde Heuvelt.  

… 
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Jammer dat de rest alleen maar bezig was met 

zichzelf en niet zag dat dit een kans was om ons 

mooie genre extra op de kaart te zetten.' 

…  

Beginnende auteurs wilden er wel graag in staan, 

grote namen minder, waardoor het blad minder 

attractief was voor de lezer.  

… 

lang niet elke schrijver die in PF wilde staan, was 

ook bereid een abonnement te betalen. 'Waarom 

zouden ze ook? Ze wilden er alleen zelf in staan, 

niet de verhalen van anderen lezen.' 

 

Ik besloot dit gegeven om te draaien.  

Wat als ik: 

1: Consistent aan namedropping doe?  

2: Een stuk geschiedenis van Nederland in Indonesië 

als achtergrondgegeven neem?  

 

Open brief aan het fandom 

Een van de directe aanleidingen hiertoe waren de 

reacties op mijn eerste open brief naar het fandom in 

2012. 

We zouden onze (Nederlandse) eigenheid verliezen of 

kapot maken zodra we ons op het buitenland gaan 

richten. En: “we hadden al zoveel van onze eigen 

cultuur en identiteit opgegeven”. 

 

Wat hebben we dan precies opgegeven? 

Maar wat was dat dan?  
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“Nederlandse identiteit?” en wat was dan: “die 

Nederlandse cultuur?” 

Onze taal? Onze literatuur? Onze componisten en 

architecten en schilders? Moderne dansers? Klassieke 

dansers? Performers, acteurs, illustratoren, 

vormgevers, politici? En zo ja: hoeveel namen hiervan 

waren dan bekend bij deze bezorgde mede-

Nederlanders?  

En hoeveel hadden ze daar dan daadwerkelijk gezien, 

gelezen, bezocht, gekocht, bewonderd? Wie waren hun 

rolmodellen? 

 

Verandert een verhaal als je de setting verandert? 

En verandert het verhaal echt als je de culturele setting 

verandert? Thomas Olde Heuvelt heeft, in het geval 

van HEX-USA, gekozen voor een dorpje in Amerika 

dat ooit door Nederlandse kolonisten is gesticht. Wel 

Amerikaans, maar toch oer-Nederlands. 

Moeten we hem nu op de brandstapel gaan zetten of 

dankbaar zijn voor een nieuwe kijk op de wereld die 

Nederland en Amerika in die nieuwe versie verenigt? 
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BEDRIJVEN 
 

DAF 

1932. Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek, oftewel 

afgekort D.A.F. Aanvankelijk producent van 

aanhangwagens en later vrachtwagens en 

personenauto’s. 

Uitvinder van de variomatic, een volledig traploze 

‘versnellingsbak’. 

 

 

Fokker 

1919. Nederlands uitvinder en pioneer in de luchtvaart. 

Producent van verschillende vliegtuigen voor 

personenvervoer, inclusief de Fokker F27 Friendship: 

“het best verkochte West-Europese turboprop 

passagiersvliegtuig aller tijden”. Romp- en 

vleugeldelen van de Friendship werden vervaardigd uit 

verlijmde aluminium sandwich-constructies; een 

destijds revolutionaire bouwwijze waarmee het gewicht 

kon worden beperkt. 

 

Holland Signaal 

1922. Hollandse Signaalapparaten. Producent van 

geavanceerde radar- en infraroodapparatuur en 

vuurgeleidingssystemen. 

 

GS III 
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De Generale Staf sectie III (GS III, Sectie III) was een 

Nederlandse inlichtingendienst. Hij werd in 1913 

opgericht door de Generale Staf, met als doel het 

verzamelen van militaire gegevens over diverse 

Europese landen. De taken van GS III worden 

tegenwoordig uitgevoerd door de MIVD. 

Na de Eerste Wereldoorlog besloot de Nederlandse 

regering dat het in stand houden van een binnenlands 

veiligheidsapparaat gewenst was. Deze taak werd 

ondergebracht bij bureau GS IIIB, onder politieke 

verantwoordelijkheid van de minister van 

Binnenlandse Zaken. Dit bureau opereerde onder de 

naam Centrale Inlichtingendienst. 

(Ik neem in “Een aantal consequenties hier wat 

vrijheden. In mijn alternatieve realiteit gaat GS III een 

totaal andere kant op.) 
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PERSONEN 
 

Sonia Gaskell (geschrapt) 

1904-1974. Sonia Gaskell was een Nederlandse 

balletdanseres, pedagoog en choreograaf van Joods-

Russische afkomst. Zij was de initiatiefneemster en 

stuwende kracht van Het Nationale Ballet. 

 

Max Heymans 

1918-1997. Max Heymans  was een Nederlands 

couturier. Hij wordt gerekend tot de grootsten onder 

de Nederlandse couturiers. 

 

Piet Mondriaan 

1872-1944. Piet Mondriaan was een Nederlandse 

kunstschilder en kunsttheoreticus, die een groot deel 

van zijn leven in het buitenland woonde en werkte. 

Mondriaan wordt algemeen gezien als een pionier van 

de abstracte en non-figuratieve kunst. Vooral zijn 

latere geometrisch-abstracte werk, met de 

kenmerkende horizontale en verticale zwarte lijnen en 

primaire kleuren, is wereldberoemd en dient als 

inspiratiebron voor vele architecten en ontwerpers van 

toegepaste kunst. 

 

Gerrit Rietveld 

1888-1964. Gerrit Rietveld was een Nederlands 

architect, grafish vomrgever en meubelontwerper. Hij 
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is vooral bekend als lid van De Stijl en als pionier van 

het Nieuwe Bouwen. 

 

Theo van Doesburg 

1883-1939. Theo van Doesburg staat bekend als een 

van de belangrijkste vertegenwoordigers en 

propagandisten van de abstracte kunst in de 20e eeuw. 

Hiertoe richtte hij in 1917 het tijdschrift De Stijl op. 

Naast schilder was Van Doesburg ook actief als dichter 

(zie I.K. Bonset), romanschrijver (zie Aldo Camini), 

typograaf, fotograaf, interieurontwerper en architect. 

Van Doesburg propageerde een wereld waarin de 

kunsten een meer verheffende, a-politieke en onderling 

gelijkwaardige plaats innamen binnen het theoretische 

kader van de Nieuwe Beelding. 

 

Robbert en Rudolf Das 

1929. De tweelingbroers Robbert Das en Rudolf Das 

zijn Nederlandse technisch illustratoren, bouwkundig 

ontwerpers, auteurs en futurologen. Samen hebben zij 

de afgelopen 50 jaar ontelbaar veel technische 

illustraties en bouwkundige ontwerpen vervaardigd 

voor gerenommeerde binnen- en buitenlandse 

bedrijven, de opdrachten waren vaak toekomstgericht. 

 

Geslacht De Geer 

1393. De Geer is een geslacht van ondernemers en 

politici met takken behorende tot de Nederlandse en 

Zweedse adel.  
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Louis de Geer (1587–1652), afkomstig uit Luik, 

vestigde zich in Zweden als wapenhandelaar. Hij werd 

daar in 1641 in de adelstand verheven. Beide takken 

van de familie hebben nog eeuwenlang prominente 

persoonlijkheden voortgebracht. In 1814 en 1815 

werden Nederlandse takken, 'de Geer van Jutphaas' en 

'de Geer van Oudegein', in de Nederlandse adel 

opgenomen. 

 

Albert van Woelderen 

1877-1951. Als kapitein was Van Woelderen van 1 

augustus tot 30 september 1919 hoofd van de militaire 

inlichtingendienst GS III. In 1927 werd hem de rang 

van majoor titulair toegekend. Van Woelderen was 

loyaal naar het koningshuis.  

 

(Net als met GS III maak ik hier de grootste ingreep. 

Van Woelderen komt in “Een aantal consequenties…” 

tot inzicht dat de Eerste Wereldoorlog oorzaak is van 

de belangen die hij oorspronkelijk met GS III wilde 

beschermen.) 

 

Rudolf Escher (geschrapt) 

1912 – 1980. Componist en geen ‘broer van’. Rudolf 

Escher was een Nederlandse componist en 

muziektheoreticus. Bij zijn dood had hij composities op 

zijn naam staan voor kamermuziek en orkesten, vocale 

composities en één elektronische compositie. Escher 

was daarnaast ook dichter, schilder en essayist. 

… 
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In zijn muziek sloot Escher voornamelijk aan bij de 

Franse muziek van Debussy en Ravel, deels als een 

reactie op de Duitsers vanwege de oorlog. Toch is zijn 

muziek niet uitgesproken Frans, ook de polyfone stijl 

uit de Renaissance is aanwezig. De vaak polyfone 

structuur van zijn muziek is misschien te vergelijken 

met de muziek van Matthijs Vermeulen, die echter veel 

verder gaat in de verzelfstandiging van de meerdere 

stemmen. Ook zijn er invloeden van Gustav Mahler, 

het Gregoriaans en van gamelanmuziek hoorbaar. 
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AANPAK 
Ik ging op zoek naar modeontwerpers, dansers, 

kunstenaars, schrijvers, bedrijven en mensen die een 

belangrijke rol hebben gespeeld in de vorming van 

Nederland vanaf 1900 maar deels vergeten zijn. 

Ik keek naar de kunstenaars van “De Stijl” en of er een 

samenhang bestond tussen de 

samenwerkingsverbanden van de mensen in die groep 

(waaronder Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld) en de 

successen die ze behaalden. (Helaas had ik te weinig 

tijd en te weinig gegevens) 

 

In dat kader behield ik dit stuk tijdens het schrappen: 

 

De mouwen waren vijf centimeter te kort, de hem 

van het jasje kwam net tot onder haar navel, maar 

ze kon de voorkant gemakkelijk sluiten. Gila 

opende het jasje weer, keek naar het label aan de 

binnenkant en sperde haar ogen open. Dit was een 

origineel designerjasje van Max Heymans, geen 

imitatie. 

 

Omdat ik na het schrappen van veel andere namen uit 

het verleden Max Heymans niet wilde verliezen. 

 

Ik ontdekte dat Audrey Hepburn les had gehad van 

Sonia Gaskell, die in deze verhaalwereld weer de 

balletlerares was van Gila’s moeder en in onze eigen 

realiteit een essentiële rol heeft gespeeld in de 
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ontwikkeling van het Nederlandse ballet tot iets van 

internationale faam. Ik had plezier in het bewust 

invlechten van culturele referenties  

 

De moorden die de grootmoeder van Gila pleegt, zijn 

fictief. Ik heb geen bronnen gevonden waarin een 

vergelijkbare reeks van gebeurtenissen wordt 

beschreven. Dat dit mogelijk had kunnen gebeuren is 

een leuk vraagstuk.  
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HET PUNT VAN OMSLAG 
De laatste 20 jaar van de 19e eeuw vormen een 

fascinerend periode in de geschiedenis van Europa. Van 

moderne kunst tot wetenschap: alles lijkt dan te 

gebeuren. 

Kinderarbeid wordt in Europa aan banden gelegd. 

Scholing wordt een wettelijke verplichting. Radio 

wordt uitgevonden. De eerste Europese feministische 

golf komt op. De bloederige en onmenselijke methodes 

die onder andere door Nederland, Engeland en België  

worden gebruikt om de bevolkingen van ‘hun’ kolonies 

[1] onder de duim te houden worden wettelijk aan 

banden gelegd.  

 

En ik dacht: wat als bepaalde bewegingen door blijven 

gaan?  

 

Wat als de socialistische, humanistische en 

anarchistische denkbeelden worden omarmd door de 

geheime diensten van verschillende landen in Europa? 

Wat als het humanisme wint van het imperialisme? 

Wat als de zinloze slachtingen en massamoorden van 

de Eerste Wereldoorlog de laatste zet is om de balans 

om te laten slaan: waarin koningen, keizers en edelen 

niet langer meer heilig zijn.   

Wat als deze mensen rond 1930 een stille staatsgreep 

plegen? 
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Ik deelde toen Ik had er geen moeite mee toen dhr. Van 

Woelderen[1] van Sectie III me vanaf 1930 inzette 

voor opruimacties die we toen voor het gemak maar 

‘interne amputaties’ noemde. 

 

Wat als vervolgens Hitler, Stalin en andere dictators in 

spe al vroegtijdig om zeep worden geholpen?  

Wat als Tesla terug komt naar Europa? 

Wat als hij gaat samenwerken met Neuman, Bohr en 

andere Europese genieën? Wat als Tesla een relatie 

krijgt met Alan Turing? 

  

Veel hiervan, waaronder verwijzingen naar de fictieve 

driehoeksrelatie tussen Tesla, Turing en Neumann, is 

door ruimtegebrek geschrapt.  

 

[1] 

Van Woelderen en Sectie III hebben echt bestaan. 

Het is hypothetisch mogelijk dat Van Woelderen 

inderdaad dit soort meer socialistische sentimenten 

had. En ik heb hier opnieuw de keuze gemaakt om 

de geschiedenis een beetje naar mijn hand te 

buigen. 
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ALFRED BESTER: THE DEMOLISHED MAN, THE 

STARS MY DESTINATION 

 
Van de stripversie van: “The stars my destination,” 

Howard Chaiking 

 

“Een aantal consequenties…” bevat twee referenties 

naar Bester’s “The stars…”. 

 Hier is de eerste in hoofdstuk 5: 

 

Twee van de dertig waren geopend voor 

onderhoud, de verschillende ceramische 

pantserplaten van de eivormige romp open en 

omhooggeklapt zodat de onderliggende buizen en 

leidingen zichtbaar waren. Apparatuur van 

Holland Signaal en Tesla-Turing. De krachtige 

Gulliver-F0173’s van Tesla-Neumann-Bohr. 

 

“Gulliver-F0173” is een verhaspeling van “Gulliver 

Foyle”.  
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Het verhaal van “The stars my destination” is een vrije 

hervertelling van “De graaf van Monte Christo,” 

inclusief de opsluiting van Gully Foyle in Chateau d’If 

en de transformatie van een wraakbeluste man zonder 

geld of status naar een man van geld en status die zich 

in de kringen mengt van de mensen die hem ooit kapot 

hebben proberen te maken. 

In hoofdstuk 9: 

 

Een cello stond in de hoek van de woonkamer waar 

ooit een gashaard had gestaan. Op de lage kast bij 

de deur lag een kopie van “De graaf van Monte 

Cristo,” de kaft rond het gezicht bekrast met 

ballpoint. 

 

De krassen op de kaft staan voor de tatoeages die Gully 

Foyle onvrijwillig op zijn gezicht ontvangt. 
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SAMUEL DELANY, BABEL 17, NOVA 
 

Gila stak haar hand uit en alles versmolt. Haar 

geest sloeg opnieuw los van de banden van haar 

bewustzijn ging robijnrood en supernova in haar 

vlucht van de pijn en de werkelijkheid van— 

 

Robijnrood (Ruby Red) is een van de karakters uit 

Nova. 

De supernova is het moment waarin Illyrion in grote 

hoeveelheden vrijkomt: een superzwaar molecuul dat 

als krachtbron wordt gebruikt. 

 

De pols- en nekcontacten: 

 

Gila verbond de connectoren met haar 

polscontacten, klikte de nekconnector in haar nek-

contact, schakelde de koepelprojector aan, zette op 

het scherm snel een koers met haar virtuele 

handen. 

“Waar wacht u nog op, mevrouw Pradopo?” 

Ze liep vlug haar systemen na. 

“Laatste systeemcheck, Centrale.” 

“Mevrouw Pradopo?” 

 

Uit Nova, hoofdstuk 3: 

 

He reached around to the small of his back beneath 

his vest, and felt for the socket. It had been grafted 
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onto the base of his spinal cord back at Cooper. He 

picked up the first reflex cable that looped across 

the floor to disappear into the computer’s face, and 

fiddled with it till the twelve prongs slipped into 

his socket and caught. He took the smaller, six-

prong plug and slipped it into the plug on the 

underside of his left wrist; then the other into his 

right. 

 

In Babel 17, hoofdstuk 3 vinden we de voorloper 

hiervan: 

 

"You can really judge a pilot by watching him 

wrestle?" the officer inquired of Rydra. 

She nodded. "In the ship, the pilot's nervous 

system is connected directly with the controls.”  
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7: Consistentie 
 

Met de hutspot van al deze elementen en meer, die niet 

allemaal even waarschijnlijk waren, moest een 

consistent geheel worden gebakken. 

 

De Tweede Wereldoorlog met behulp van teleportatie-

machines was de meest onwaarschijnlijke van allemaal.  

 

Wie was de dader? En wat zijn de consequenties? Wat 

is de werkelijke dreiging en hoe houd je die vol als je 

vijand vergelijkbare wapens heeft? 

 

Ik heb dat bewust buiten zicht gelaten. 

Er zijn hints dat dit een reactie is op de moord op 

Stalin in 1934. Vervolgens, in het laatste hoofdstuk, is 

er een tweede hint in die richting, met Nederlandse 

invloeden. 

 

Toen ze samen met Casper het restaurant betrad, 

ging de oude Hendrikus de Geer net zitten: nestor 

in een familie van wapenhandelaars. Toen ze zijn 

hand schudde gingen er verschillende indrukken 

door haar heen die de haren op haar nek recht 

overeind deden staan. Tesla-Neuman-Bohr… De 

Russische— 

De klootzak had— 
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“Rustig, Gila,” sprak de man van Sectie Zes. “De 

Geer is niet relevant en niet jouw doelwit vandaag. 

Daar hebben we al jaren iemand anders op zitten.”  

 

Dan de ring van puin rond de maan. Een mooi beeld, 

maar is dat werkelijk de meest logische keuze? 

Waarom daar? Waarom de boel niet ter plekke laten 

imploderen zoals in 1934 in Rusland gebeurde? 

Ook daarin had ik geen goed antwoord behalve: “Ik 

verzin wel wat” en: “Omdat het me zo wel leuk leek.” 

 

Er zijn in het verhaal talloze lijnen die voornamelijk 

voor mijn eigen gemak in elkaar grijpen om het aantal 

woorden beperkt te houden. De ouders van Gila 

woonden in het deel van Amsterdam dat in het verhaal 

in 1985 rondom de Maan zweeft. De oma van Gila is 

een van de mensen die bij Tesla Turing Industries 

werkte en een actief deel was van de omwenteling in 

die periode. 

Gila ontmoet aan het einde van dit verhaal een man die 

mogelijk verantwoordelijk is voor het uitlekken van de 

schema’s waarmee de teleportatie-machines gemaakt 

kunnen worden.  

 

In de eerste 5 versies van “Een aantal consequenties…” 

bestond de wapenhandelaar niet. Het einde was 

volledig open. Ik had het idee dat ik daar wel mee weg 

kon komen. “Realiteit is immers ook zo.” 

Bij proeflezing door twee verschillende lezers bleek 

echter dat dit open einde problematisch was. 
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“Leuk verhaal. Maar wat heb ik nu eigenlijk gelezen?” 

“Wat is het nut van dit laatste hoofdstuk?” 

 

Het “Casino Royale” effect dat ik voor ogen had (het is 

haar eerste missie!!!) bleek totaal niet aan te komen. 

 

Niet alles in hoofdstuk 5 is even geslaagd. De scene 

met de poortwachters aan het begin voelde nog steeds 

wat geforceerd of “nep” aan en ik wil graag dat dat 

moment naadloos doorvloeit inplaats van even te 

blijven haken. 
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8: Rook en 

afleidingsmanoeuvres 
 

Meer achtergronden rondom mijn stijlkeuze 

Spionage, teleportatie, wapenhandel, een oma die ook 

een geheim-agente was, de brief naar haar kleindochter. 

Er was een licht knagende achterliggende zorg: dat ik 

met al deze archetypische elementen uiteindelijk zou 

verzanden in een cliché-verhaal dat wel leuke nieuwe 

invalshoeken biedt, maar uiteindelijk nummer 13 in een 

dozijn is.  

 

Ander soort spanning 

Ik wilde daarnaast (zoals eerder gemeld) bewust geen 

spanning creëren met het gezwaai met wapens of 

achtervolgingen. Ik wilde iets dat dichter bij huis lag. 

Iets dat jou of mij zou kunnen overkomen. 

Dat ‘iets’ moest echt aanvoelen.  

 

Focus op de saaie momenten 

De ‘formule’ die ik daarin allereerst toepaste was door 

me te richten op de “saaie momenten” waarin de echt 

belangrijke dingen net gebeurd zijn en de machines net 

zijn uitgezet en concreet van Gila: waar je nauwelijks 

haar zijde ziet. 

 

Valse belofte: actie om de lezer vast te houden 
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Om de lezer niet kwijt te raken zorgde ik dat hoofdstuk 

5 vol harde actie zat, maar dan wel weer net op een 

manier waarop dit een totaal onbenullig moment werd. 

Gila redt geen levens, lost geen raadsels op waarvan 

alleen zij de oplossing kon vinden. Ze faalt zelfs in haar 

streven om binnen 36 uur veilig terug op Aarde te 

komen.  

 

De missie naar de maan 

Gila’s trip naar de maan is ongeveer 2500 woorden 

lang. Dat is 23% van mijn totale woordbudget. Zonder 

schrapwerk zou die trip iets van 3500 woorden zijn 

geweest.  

 

Deze missie zou minder impact hebben gehad als het 

alleen maar “een missie naar de maan” was geweest.  

 

Ik gaf de missie daarom een op zichzelf staand doel dat 

ik zo ver mogelijk uitspon: het uittesten van haar 

doorzettingsvermogen.  Daarnaast maakte ik het 

teleportatieproces zelf wat lastiger en interessanter 

door het een soort ‘fido smijt zelf het stokje en elke 

sprong is kut’ proces van te maken. 

 

Wat je ziet is voornamelijk show. Glitter, lichtflitsen 

en vallende objecten. 

Dat maakt het echter niet minder dan het is. 

 

Gila’s vastberadenheid 
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De trip naar de maan in hoofdstuk 5 gaf me de kans om 

(tussen de rook en de spiegels) een stuk van Gila te 

laten zien die ik anders nooit had kunnen tonen: haar 

vastberadenheid en doorzettingsvermogen. 

 

Ondanks dat ze opgejaagd wordt en jankend en 

kotsend en half-hallucinerend van de pijn in een 

claustrofobische ruimte zit, probeert ze nog steeds haar 

eigen controle over de situatie te behouden. 

 

We hebben bijvoorbeeld dit stuk: 

 

“Vragen? Nee? […] Mooi! Jullie tijd gaat nu in.” 

Het lokaal stoof leeg. 

Gila stond op.  

Het maakte niet uit wat ze deed. Rennen. 

Wandelen. Blijven zitten. Alles zou binnen het 

kader van de training tot kritiek leiden.  

… 

Gila keek door het raam naar de rug en de 

pompende armen en benen van de laatste jongen. 

Kapitein Hessels wees met een fel handgebaar naar 

de deuropening.  

“Ren! Ren mevrouw Pradopo, of ik schop u 

hoogstpersoonlijk naar uw pak!” 

 

Het lijkt alsof Gila hier maar wat aanlummelt, omdat ik 

je voornamelijk die buitenkant laat zien. Wat ik je niet 

laat zien zijn de processen in Gila’s hoofd. De risico’s 

die ze afweegt, de berekeningen die ze maakt. 
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Het punt waar ik de lezer bewust het bos instuur zit in 

dit blokje en begint met het contrast in de handelingen 

tussen de eerste drie zinnen: 

 

Het lokaal stoof leeg. 

Gila stond op.  

Het maakte niet uit wat ze deed. Rennen. 

Wandelen. Blijven zitten. 

Alles zou binnen het kader van de training tot 

kritiek leiden. 

 

Ik had ook dit kunnen doen: 

 

Het lokaal stoof leeg. 

Gila bleef zitten, keek naar de laatste jongen en 

schudde nauwelijks zichtbaar haar hoofd. Vijf 

minuten op 36 uur maakte niets uit en de haast zou 

hen het leven kosten. Het was niet ondenkbaar dat 

Kramer filters had laten verwijderen, krachtcellen 

had laten leeglopen, spronggeneratoren had laten 

saboteren. 

Ze stond op.  

Het maakte niet uit wat ze deed. Rennen. 

Wandelen. Blijven zitten. 

Alles zou binnen het kader van de training tot 

kritiek leiden. 

 

Maar ik had iets anders voor ogen met dit hoofdstuk.  
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Ik wilde allereerst zo ver mogelijk wegblijven van 

voorgekauwde informatie en duidelijke wegwijzers.  

 

Ruw en ongefilterd 

Ik wilde de gevoelens van Gila zo direct en ruw 

mogelijk op de lezer overbrengen, zonder ondertiteling 

of verduidelijking. Ik wilde de lezer op pad sturen in 

het halfdonker zodat de volgende keer dat je dit verhaal 

leest, nieuwe details zichtbaar worden. Ik wilde ruimte 

geven voor vrije interpretatie en ontdekking (zonder 

daarmee het verhaal uit het oog te verliezen). 

 

Zo vroeg mogelijk de basis van haar frustratie 

Ik wilde zo vroeg mogelijk de basis van haar frustratie 

neerzetten. Zodat ik dit kon doen: 

 

“God-ver-domme!” schreeuwde ze en ze sloeg haar 

vuist tegen de zijwand toen de angst voor de 

volgende sprong in golven over haar heenspoelde 

en haar bijna de adem benam.  

Nee. 

Adem. Haal adem. 

Ze schreeuwde de angst van zich af, balde haar 

handen tot vuisten.  

“Godverdomme!” 

De electroden in haar nek, de vingerdikke kabel, de 

veiligheidsriemen verhinderden haar om verder in 

te krimpen en— 

Ze schopte haar hiel tegen de vloerplaat. 

“Kut, kut, KUT!”  
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Voelen wat Gila voelde 

Ik wilde dat je kon voelen wat Gila voelde: vanuit het 

oogpunt van iemand die heel hard op haar bek kan 

gaan.  

 

Gila door de ogen van anderen 

Ik wilde dat je haar enorme kracht en zelfbeheersing 

door de ogen van anderen zag en vooral van de mensen 

[1] die haar altijd proberen neer te halen: als iets dat 

genegeerd kan worden. 

 

[1] 

Waaronder haar tante. 

 

Gila als mislukkling 

Ik wilde dat een deel van de lezers van: “Een aantal 

consequenties…” Gila ging zien als een mislukkeling 

[2]. 

 

[2] 

Zodra jij, als bijstaander, kan gaan geloven “dat ze 

niet zo moeilijk moet doen met die rapporten over 

Hans” en “dat ze inderdaad een kutwijf is” en “dat 

Gila er zelf wel om gevraagd zal hebben.”  

 

Ik wilde (als vorm van literair experiment) dat een 

deel van mijn lezers mee ging doet met het geven 

van vrijbrieven aan de bullebakken: voor nog meer 

terreur [3].  
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[3] 

Ik hou van experimenten. 

 

Eindeloze checks 

Dan hebben we dit stuk. Wat gebeurt hier? 

 

In de kleine cabine van haar Odelo nam ze 

zorgvuldig de huidige stand van zaken door. Op 

een briefje op haar dashboard was haar 

bestemming afgedrukt: de cirkel van puin rondom 

de maan.  

Ze vermeed elk gevoel daarover, pleegde een 

telefoontje, controleerde haar systemen.  

De levitatiemodule gaf geel. De spronggenerator 

gaf geel. De cabine sloot goed af. De zuurstof-

verversingsinstallatie was in orde.  

Rondom haar begonnen één voor één de 

voorovergebogen Odelo’s te verdwijnen.  

Gila begon een aantal berekeningen te maken. 

Haar telefoon trilde. 

“De Wernher von Braun valt inderdaad onder de 

overeenkomst.” 

“Mevrouw Pradopo?” 

 … 

Gila verbond de connectoren met haar 

polscontacten, klikte de nekconnector in haar nek-

contact, schakelde de koepelprojector aan, zette op 

het scherm snel een koers met haar virtuele 

handen. 
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…  

“Vier systeemstoringen in de TTM, Centrale,” zei 

Gila, haar stem kalm. “Wapens afwezig. Alle 

overige systemen geel. Voldoende zuurstof en 

voedsel voor 36 uur. Geen voorzieningen voor 

ontlasting in vrije val. Koers voor de eerste sprong 

berekend. Ik ga springen.”  

De spronggenerator wierp het baken uit naar een 

plek 150 kilometer hoger. Het baken maakte 

contact met de spronggenerator en de Odelo 

sprong—  

 

Gila kan onmogelijk slagen 

Gila’s training is zo ingericht dat het vrijwel 

onmogelijk is om te slagen in haar opdrachten. 

  

Wat als de systemen gesaboteerd zijn? 

Wat als ze pas uren van nu ontdekt dat de krachtcellen 

niet zijn geladen? Of de filters van haar 

luchtverversingssysteem kapotgemaakt of geheel 

verwijderd?  

 

“Waar is Gila in godsnaam mee bezig?” 

Terug naar dit stuk: 

 

Op een briefje op haar dashboard was haar 

bestemming afgedrukt: de cirkel van puin rondom 

de maan.  

Ze vermeed elk gevoel daarover, pleegde een 

telefoontje, controleerde haar systemen.  
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Wat was je eerste indruk?  

Wat las je?  

“Ze vermeed het briefje”? 

Wat dacht je?  

Leek dat op: Inplaats van zich volledig te concentreren op 

haar opdracht gaat ze bellen! Iedereen is al weg! Waar is ze 

in godsnaam mee bezig?  

 

Als dat zo is, is mijn opzet geslaagd [4]. 

 

[4]  

Bij oppervlakkig lezen, leest dat bovenstaande stuk 

als:  

 

“bla bla bla briefje bla bla dashboard bla bla 

bestemming bla bla maan. Ze vermeed bla bla bla 

pleegde een telefoontje(!?!?!?).” 

 

Gila is capabel 

Het kan ook zijn dat je dit las: 

“Ze vermeed haar gevoelens over het briefje. Ze 

controleerde haar systemen. Ze pleegde een 

telefoongesprek.” 

 

In dat geval begreep je wat er gaande was. 

 

Manipulatie: een samenvatting 
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Door de eenzijdige blik lijkt het alsof het Gila allemaal 

niet zo interesseert en ze er constant met haar pet naar 

gooit.  

 

“Gila Pradopo is het werkelijke probleem”  

In de botsing met Nationale Veiligheid en door het 

gebruik van specifieke woorden lijkt het alsof het enige 

werkelijke probleem uit Gila Pradopo bestaat: 

 

“Ik vind het een beetje gek dat ik de enige ben die 

drie keer achter elkaar door hem uit de rij wordt 

gehaald. En ik denk dat dit niets meer met 

veiligheid te maken heeft.” 

“Zou het kunnen dat dit gewoon een steekproef is? 

Hans?” 

  

Lijkt ze hier niet een beetje defensief? Alsof haar stem 

een octaaf omhoog gaat? 

 

Ankeren van dat negatieve gevoel 

Het hameren van “Centrale” helpt dat negatieve gevoel 

over Gila verder te ankeren: Waarom blijft ze zo 

eigenwijs vasthouden aan haar eigen tempo? Snapt ze niet 

dat ze op moet schieten? 

 

De realiteit in hoofdstuk 5 

Kijk wat er verandert als ik je meer van Gila laat zien 

zoals de scene zich in mijn hoofd afspeelde: 
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Gila draaide met de bal van haar voet een 

denkbeeldig kuiltje in de harde vloer, haalde rustig 

adem en zei toen: “Ik vind het een beetje gek dat ik 

de enige ben die drie keer achter elkaar door hem 

uit de rij wordt gehaald.” 

Ze keek Kamstra recht aan.  

“En ik denk dat dit niets meer met veiligheid te 

maken heeft.” 

Kamstra keek opzij naar Hans Teunissen, die haar 

met een harde blik bleef aankijken. 

“Zou het kunnen dat dit gewoon een steekproef is? 

Hans?” 

  

En wat als ik dit had gedaan, zodat je weet wat Gila 

weet? 

 

In de kleine cabine van haar Odelo nam ze 

zorgvuldig de huidige stand van zaken door. Ze 

mocht zich niet op laten jutten. Elke fout kon haar 

fataal worden. Zelfs binnen het kader van deze 

training. 

Op een briefje op haar dashboard was haar 

bestemming afgedrukt: de cirkel van puin rondom 

de maan.  

Ze vermeed elk gevoel daarover. Iets anders was 

veel belangrijker: haar weg terug. Een plan B! 36 

uur leek veel, maar de kans was groot dat ze het 

nooit helemaal terug zou halen. Ze fronste, spoog 

in gedachten een fluim op het uniform van Marga 

Hessels, pleegde een telefoontje. 
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“Hallo Julia? Met Gila. Kun je iets voor me doen?” 

Gila controleerde haar systemen. 

“Ja. Kun je kijken of de Wernher von Braun onder 

de overeenkomst valt?”  

De levitatiemodule gaf geel. De spronggenerator 

gaf geel. De cabine sloot goed af. De zuurstof-

verversingsinstallatie was in orde. Ze luisterde met 

een half oor naar het antwoord: --kost tijd. 

“Julia? Stuur me maar een berichtje.” 

 

Hoe verandert dat deze scene? Voelt dat nog het zelfde 

als toen je het las zonder al deze aanwijzingen in de 

voorgaande stukken en Gila nog een uitvreter leek? 

En hoe leest dit nu? 

 

“Mevrouw Pradopo?” 

“Ja?” 

“We denken dat u voorbij het punt bent waarop u 

levend terug kan keren.” 

“Jullie hebben vast een oplossing, Centrale,” 

mompelde Gila afwezig, haar hoofd voornamelijk 

bezig met de volgende sprong. 

… 

“Centrale?” 

“Ja mevrouw Pradopo?”  

“Lulkoek.” 

“Pardon, mevrouw Pradopo?” 

Ze telde met haar vinger de felgele vlekjes op haar 

radarscherm, prevelde de getallen tussen haar 

tanden door. 
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“Ik zie hier zes Odelo’s die net als ik te ver zijn om 

nog terug te komen. Dat is ruim zestig miljoen 

gulden.” 

“Wat wilt u daarmee zeggen, mevrouw Pradopo?” 

“Dat er een failsafe is. En dat de meest eenvoudige 

failsafe een opheffing van de blokkades in de TTM 

is. Jullie sturen ons niet in dure machines hier 

naartoe zonder een failsafe.” 

 

In mijn persoonlijke optiek heeft dit laatste stuk met 

alle voorgaande aanwijzingen in de tekst elke spanning 

verloren. 

 

Dreigend ontslag 

Gila loopt (zoals eerder gemeld), als ze haar problemen 

met Nationale Veiligheid niet weet op te lossen, een 

zeer concreet risico om haar baan bij Sectie 5 te 

verliezen.  

 

Intense angst, woede en frustratie 

De intense angst, de woede, de frustratie en het 

verdriet die Gila daarbij zou voelen zijn hebben we in 

hoofdstuk 5 al via een andere weg kunnen beleven. We 

weten, als we bij hoofdstuk 7 aankomen, redelijk goed 

hoe Gila zou kunnen reageren op een dergelijke 

situatie. 

Dit krijgt daardoor hopelijk enige betekenis: 

  

Gila ging zitten toen de tranen opkwamen, het 

schudden in haar lichaam onhoudbaar werd …  
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Hoe betrouwbaar is Sectie 5? 

Alle goede bedoelingen ten spijt: kan ze de mensen 

vertrouwen voor wie ze werkzaam is? 

 

Ik geef je dit uit hoofdstuk 2: 

 

Gila haalde haar schouders op, stak haar handen in 

haar zakken, keek Nuri met samengeknepen ogen 

aan. Ze had Nuri— Het was niet dat—  

“Sectie Zes houdt je toch al in de gaten,” zei Nuri 

lachend. 

Gila knikte en greep Nuri’s hand. 

 

En dit uit hoofdstuk 5: 

 

Ze stond met het mes aan de keel van het kalfje: 

Suske, (“Kies een naam, mevrouw Pradopo,”) in een 

boerderij ergens in Drenthe. Hetzelfde kalfje dat ze 

een week geleden met haar eigen handen aan de 

hoeven uit de kut van Betsie ter wereld had 

geholpen en al die tijd persoonlijk verzorgd had; 

terwijl ze onafgebroken gedrild werd op haar 

kennis van de Nederlandse en Europese 

geschiedenis en de consequenties van die 

geschiedenis in de rest van de wereld. 

“Wat is uw probleem mevrouw Pradopo? U houdt 

toch ook van een biefstukje? U brengt toch ook 

van tijd tot tijd een bezoekje aan de slager? Waar 

denkt u dat al dat vlees vandaan komt?”  
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“Koeien,” snikte ze. 

Ze veegde met de rug van haar meshand haar snot 

en haar tranen weg. Ze had nog nooit een levend 

wezen vermoord. 

“En, mevrouw Pradopo? Gaat er nog iets 

gebeuren, of gaat u vandaag nog naar huis en 

wensen we u een fijne carrière buiten Sectie Vijf 

toe?” 

 

Sectie 5 schrikt niet terug van constante surveillance, 

misbruik van macht en positie, moord en manipulatie. 

En wie zegt dat dat hele gedoe met Nationale 

Veiligheid aan het begin van hoofdstuk 5 ook geen 

onderdeel is van datzelfde programma waarin haar 

limieten worden getest?  

Wie zegt dat hun versie van de geschiedenis de juiste 

is? 

 

“Who is watching the Watchmen?” 
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9: Samenwerking 
 

Ik wist (zoals eerder aangegeven) dat mijn werk een 

paar zwakke plekken had die zonder genadeloze 

feedback niet naar boven zouden komen. 

 

Mijn doel was “perfectie” waarbij perfectie stond voor: 

 

1: Een verhaal dat door de gehele jury gewaardeerd en 

genoten kan worden 

2: Een emotionele ontwikkeling die daadwerkelijk kan 

worden meegevoeld door de lezer 

3: Een helder begin en een sluitend einde. 

4: Vlot leesbaar. 

5: Spannend / meeslepend. 

6: Met tijd voor reflectie en sub-thema’s 

 

Uiteraard was het belangrijk dat er niet teveel 

spelfouten en rare zinnen in stonden, maar “perfect” 

gaat in mijn ogen over het verhaal. Het schrijven van 

een goed verhaal is iets anders dan het doen van een 

dictee-opdracht. 

 

Mijn vraag naar Boukje was om ongenadig te zijn. Om 

de scalpel te trekken en het verhaal volledig te fileren. 

Dit kwam ongeveer neer op het volgende: 

 

1: Wat klopt niet voor jou en voor jouw gevoel? 

2: Wat werkt niet voor jou? (Emotioneel, anderzijds) 
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3: Wat kan geschrapt worden / wat is overbodig / wat 

vertraagt het verhaal? 

 

Hier kwam onder andere uit dat (ondanks mijn 

pogingen) totaal niet duidelijk was wat mijn 

hoofdpersoon nu eigenlijk wilde. 

“Wie is ze? Wat wil ze?” 

Maar veel belangrijker: 

 

“Waarom zou ik in je hoofdpersoon willen investeren?” 

Ofwel: “Waarom zou ik moeite doen om je verhaal te 

lezen als ik niets voor je personage voel?” 

En als je dat nog verder in het extreme door zou 

trekken waarschijnlijk: “Je personage boeit me niet.” 

 

Ik denk dat we totaal wederzijds vijf tot zes 

redactierondes hebben gedaan, waarin elke ronde een 

nieuwe versie kwam met verbeteringen op de 

voorgaande versie en verwerking van de feedback. 

Het kostte 3 sessies om tot het punt te komen waarin ik 

met “Een aantal consequenties..” allerlei dingen begon 

te verwijderen en herschrijven die voor mij belangrijk 

waren, maar die mijn proeflezer (Boukje) koud lieten. 

Net zo lang tot het iets werd dat wel werkte. 

 

Soms verwerkte ik bijna 80% van alle aanwijzingen 

(inclusief schrapwerk en herzieningen die soms leidde 

herschrijvingen van scenes). Soms iets van 50% tot 

30%. 
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In de meeste gevallen bleek dat stukken inderdaad te 

lang, te prekerig, te onduidelijk waren. Of dat ze 

simpelweg niet werkten omdat ik lui was geweest. 

 

De belangrijkste kritiek die overbleef na ronde 6 kwam 

ongeveer neer op: “er gebeurt nog steeds teveel in je 

verhaal. Je probeert er teveel in te stoppen” en: “ik vind 

Gila nog steeds een onsympathiek wijf” 
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10: Ter afsluiting 
 

Politiek 

Je kunt geen verhaal schrijven zonder ook politiek te 

bedrijven. Die politiek is niet over een land of een 

fractie maar in de representatie van je wereld. 

 

Wie is er zichtbaar in je werk? Wie niet? Wat laat je 

zien als je iets laat zien? Wat laat je zien als je iets 

weglaat? 

 

Superman (2013) is een blank mannenfeest  

“Superman” (2013) is een goed voorbeeld van een 

dergelijke ‘politiek van het weglaten’. 

 

Waarom wordt de moeder van Superman de hele tijd 

zo makkelijk opzij geschoven? Van de geboorte tot het 

allerlaatste moment waarop het kleine ruimteschip met 

Superman de planeet verlaat hangt ze er maar een 

beetje bij. Alles draait om Jor-El. Het verhaal vanuit 

haar oogpunt is veel interessanter. 

 

Waarom is zo ongeveer iedereen op Krypton blank? 

Van regeringsleiders tot Jor-El tot de soldaten? 

 

Waarom landt het kleine ruimteschip van Superman in 

Amerika en niet (bijvoorbeeld) in Zimbabwe, China of 

India? 
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Superman is een blank mannenfeest met een 

ondergeschoven rol voor vrijwel elke vrouw (behalve 

als ze bij de bad guys hoort, en zelfs dan speelt ze de 

tweede viool) en elke kleurling die we zien speelt een 

rol van weinig belang en voornamelijk: “omdat dat er 

ook nog bij hoort”. 

 

Rekening houden met anderen 

Als ik een thuisloos persoon, een verslaafd persoon, een 

persoon met (mentale of financiële) problemen, een 

persoon met afwijkende overtuigingen of een persoon 

met een ander lichaamstype dan het mijne, iemand van 

een andere afkomst of een andere (sub) cultuur wil 

beschrijven hoe doe ik dat dan? 

En hoe voorkom ik de valkuilen die ik al uitvoerig in 

Onderwerpkeuze, presentatie en representatie heb 

aangestipt? Mijn vooroordelen? Mijn seksisme, mijn 

(verholen) racisme? 

 

Mijn lijstje: 
 

1: “Minderheden” zijn geen minderheid. 

 

2: Wat als de personen waarover ik schrijf tot mijn 

eigen lezersgroep behoren? 

 

3: Wat als elk van deze karakters een vriend van 

mij zou zijn? Hoe zou het gesprek zou gaan als zij 

mijn verhaal hebben gelezen? Die “zwerver” waar 
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ik naar uithaal, de “dikke man” of “dikke vrouw,” de 

“buitenlander”? 

 

4: Wat zeggen de echte stemmen van de mensen 

waarover ik schrijf? Wat gaat er online om op 

plekken “mijn karakter” daadwerkelijk als levend 

persoon aanwezig kan zijn en zichzelf duidelijk 

uitspreekt? 

 

5: Wat als ik er per definitie helemaal geen reet 

van begrepen heb en zij in alles [1] gelijk hebben? 

In hun ervaringen, hun emoties, hun reacties? Wat 

zou dat betekenen voor mijn eigen wereldbeeld? 

 

[1] 

Dat wil niet zeggen dat ik alles zal begrijpen of als 

een soort nieuwe Buddha plotseling door al mijn 

(voor)oordelen heen zal breken, of dat ik het met 

iedereen eens hoef te zijn. De vraag is: hoe 

verbreed ik mijn eigen horizon zodat mijn 

karakters inderdaad representatief zijn? 

 

Soms ben ik na een paar weken totaal klaar met 

bepaalde groepen en meningen. Soms (in het geval van 

rape culture, extreem seksisme en nazisme) zijn de 

meningen van de mensen die ik volg weerzinwekkend. 

Maar ook daar geldt: kan ik me inleven in dat 

wereldbeeld? 

 

Slot 
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De bespreking van “Een meisje en haar paard…” volgt 

ergens in maart (2014). 
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