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1. Anticlimax 
 
Ik sta vooraan in de aula van de universiteit. Mijn microfoon, mijn 
laptop en de beamer werken uitstekend en het publiek – geïnteres-
seerde studenten en enkele bevriende professoren ter bemoediging 
– wacht aandachtig op wat komen gaat. Mijn uiteenzetting over 
astronomische fysica, kortweg astrofysica, handelt over het 
verklaren van processen in de ruime kosmos via wetten uit de 
natuurkunde. Ik zal uitleggen, voor zover dat nodig is in dit 
uitgelezen gezelschap, hoe een astrofysicus met de bestaande en 
gekende natuurwetten op aarde de processen in de ruimte verklaart. 
Ik gebruik daarbij de vele bestaande media uit de astrofysica, die 
veelal nog niet bij de studenten bekend zijn, de grafische 
voorstellingen, de videosimulaties en daarbij de meest nauwkeurige 
berekeningen, die ruimtelijke voorspellingen doen die pas over 
pakweg honderd jaar zullen uitkomen. Het unieke toeval wil dat ik 
mijn voordracht kan doen in de aanwezigheid van de Belgische 
fysicus Professor François Englert, die samen met de intussen 
overleden professor Robert Brout de Nobelprijs voor de 
Natuurkunde toegekend kreeg. Beiden waren professor aan de 
Université Libre de Bruxelles (ULB). Ze hebben namelijk samen 
het theoretisch onderzoek naar de herkomst van de massa van 
elementaire deeltjes afgerond en op deze manier bewijskracht 
gegeven aan het zogenaamde higgsdeeltje of higgsboson. Dat ligt 
me nauw aan het hart en ik zal daar ook een allusie op maken 
omdat het, toen ik ongeveer tien jaar was, via mijn fantastische 
schoolkameraad Jeroen mijn leven gestuurd heeft. Hij had het op 
een bepaalde dag over het ‘Godsdeeltje’ en ik was daarbij in lachen 
uitgebarsten. Jeroen had erover gelezen en wilde de belangstelling 
voor het universum en het ontstaan ervan, dat we beiden deelden, 
aanwakkeren. Dat woordje heeft me getriggerd en ik ben daar later 
tijdens mijn zelfstudie op een ingrijpende wijze rond blijven 
hangen. Ik sta hier nu een beetje als model voor de studenten – ik 
ben niet ouder dan zij – om te tonen dat ook jonge mensen met 
interesse voor de fysica, in het bijzonder astrofysica, in het wereldje 
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van de senior wetenschappers hun zegje kunnen hebben. Ik hoop ze 
allen, mede door de aanmoedigende aanwezigheid van een handvol 
wetenschappers in de aula, op het uitzonderlijke pad van de 
astrofysica te zetten. Ik zal dan ook bij het begin van mijn 
uiteenzetting passend hulde brengen aan professor Englert, bij wie 
ik een tijdje onderzoek mocht doen en die mij als wetenschapper in 
het CERN (wat oorspronkelijk stond voor Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire, maar tegenwoordig benoemd wordt als 
Laboratoire européen pour la physique des particules, oftewel 
Europees laboratorium voor deeltjesfysica – CERN blijft als 
‘merknaam’ overeind) introduceerde. Ik ben hem er nu nog 
dankbaar voor. Daarbij moet ik zeggen dat onze opvattingen verder 
niet steeds even passend op elkaar afgestemd waren. Mijn 
studiegebied reikt intussen verder en ik bestudeer momenteel vooral 
het ruimteplasma als belangrijk onderdeel van de plasma-
astrofysica. Ik zal het daar vandaag echter niet over hebben, want 
dat is te moeilijk voor mijn jonge (!) toehoorders. Ik ben als 
gastdocent uitgenodigd omdat ik op het gebied van de astrofysica 
intussen bekend werd bij zij die deze materie bestuderen. Het is 
mijn eerste ‘optreden’ in België en de aanwezigen zijn niet alleen 
studenten gesteund door professoren van de universiteiten, die hun 
kennis en wetenschap overdragen, maar ook en vooral de vele 
vertegenwoordigers van de instellingen die de kosmos tot studie 
hebben en zelfs met eigen middelen willen verkennen: ESRA, 
NASA, JAXA, ISO en vele andere ruimtevaartorganisaties. Evenals 
de legertop zijn tal van particuliere instellingen, meestal 
commerciële, ook op het appel. Ze hopen allen de kennis, de 
deskundigheid en de specifieke knowhow van de astrofysici in te 
roepen om hun eigen doelen te realiseren. Of ze echter allemaal 
daarvoor gekomen zijn, betwijfel ik. Ik sta in de wereld van de 
astrofysica ook bekend als controversieel wetenschapper omdat ik 
tegen de stroom in durf te varen. Ik zoek namelijk via de astrofysica 
het bestaan van God te bewijzen en daar heeft mijn vriend Jeroen, 
zoals ik al zei, de start toe gegeven. Ik gebruik in mijn boeken en 
artikelen altijd de letter B met aanhalingstekens om mijn god 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Deeltjesfysica
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‘gestalte’ te geven. Wie mijn bijdragen gelezen heeft, raadt naar de 
betekenis van ‘B’ en vraagt mij of ze voor ‘Big bang’ staat of voor 
‘Begin’ of nog voor ‘Boodschap(per)’, ‘Bode’ of nog andere. In 
mijn Engelse publicaties gebruik ik altijd ‘M’ wat mijn lezers dan 
als ‘Messenger’ interpreteren. Ik heb ook al eens gedacht HET of 
IT te gebruiken, om God zo onzijdig mogelijk voor te stellen, maar 
dit zorgt dan weer voor nog meer verwarrende interpretaties, zoals 
bij het overbekende ‘ET’ – als afkorting van extra terrestrial – uit 
de gelijknamige film van 1982, die Jeroen en ik op dvd hebben 
staan en samen vele malen bekeken en herbekeken hebben. In mijn 
boek ‘God is a Scientist’ gebruik ik, tegen mijn gewoonte in, toch 
het woord god. Sommigen die mij belagen noemen me daarom een 
‘godslasteraar’, een woord waarvan ik in de context van mijn boek 
de reikwijdte niet snap. Tegen de gangbare mening van 
wetenschappers in die verklaren dat God niet bestaat, heb ik mezelf 
uitgedaagd het tegendeel te bewijzen. Voorlopig kan nog niemand 
wetenschappelijk echt bewijzen dat God bestaat. Daartegenover stel 
ik dat het ook helemaal niet bewezen is dat God niet bestaat. Ik sta 
trouwens niet alleen met mijn stelling en meer en meer 
wetenschappers ‘geloven’ dat de astrofysica in de toekomst in dit 
verband meer antwoorden zal kunnen geven dan vragen te stellen.  
In deze context voel ik me gesterkt door de zopas toegekende 
Nobelprijs voor de Fysica. Een drietal wetenschappers, met onder 
anderen mijn landgenoot en leermeester François Englert, hebben 
vijftig jaar lang op theoretische basis het bestaan van het 
zogenaamde higgsdeeltje – naar een van de onderzoekers vernoemd 
– beschreven. Door doorgedreven experimenten in het CERN in 
Genève, werd het bewijs geleverd dat dit boson bestaat. Het boson, 
verkeerdelijk ook ‘Godsdeeltje’ genoemd, moet worden beschouwd 
als een van de miljarden, onooglijk kleine deeltjes die het hele 
universum uitmaken en misschien een licht kunnen werpen op het 
ontstaan ervan. Recent is daartoe – vanuit mijn oogpunt althans – 
nog meer bewijs aangereikt. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld de 
inflatietheorie nu als bewezen verklaard en in hun optiek is het 
heelal in nanoseconden na de oerknal uitgebreid tot miljoenen keren 
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groter dan wat astronomen tot nog toe dachten. Dat betekent dat het 
huidige heelal dat de wetenschap meent te kennen, een nog kleiner 
deel van de grote kosmos is. In mijn ogen is dat ook een element te 
meer om ‘een machtige hand’ achter het ontstaan en de 
ontwikkeling van het universum te vermoeden. Het is evenmin 
toevallig dat ik, terwijl ik mij verder concentreer op mijn 
uiteenzetting, deze morgen via de infokrant van een uitgeverij weet 
krijg van het boek ‘Het evangelie volgens de kosmos’ met als 
ondertitel ‘Hoe ik een nieuw godsbeeld vond in de wetenschap’. 
De, voor mij voorlopig nog onbekende, schrijfster Ria Maenhaut 
lijkt me nu al een waardevolle medestander in mijn zoektocht. Ik 
moet dat later beslist lezen, maar ik wil me nu niet laten 
beïnvloeden door auteurs die mogelijk met dezelfde materie begaan 
zijn. Ik ben me heel goed bewust van een kritische aanwezigheid, 
zeker van personen die mij omwille van mijn meningen als 
belachelijk ouderwets zullen bestempelen. Ze zullen argumenteren 
dat de wetenschap het bestaan van God beetje bij beetje ongedaan 
maakt en zullen met een resem namen en bewijzen al mijn 
stellingen proberen te ontkrachten. Ze zullen mij de theoloog 
Thomas van Aquino voor de voeten gooien en een reeks filosofen, 
als Kant en Descartes, die allemaal op hun eigen terrein wilden 
bewijzen dat God al dan niet bestaat. En elk van deze bekende 
namen krijgt van mij het gelijk aan zijn kant. Alleen was hun 
oordeel veel te beperkt, gezien de wetenschap in die tijd niet zo ver 
gevorderd was als vandaag. Elk van hen komt in zijn geschriften 
niet verder dan een puur rationeel bewijs, als een soort waarschijn-
lijkheidstheorie, gesproten uit zuiver denken. Ze nemen voor waar 
aan wat in hun ogen realistisch en haalbaar is en gaan alleen voort 
op aanwijzingen die in eerste instantie heel simpel theoretisch zijn: 
het kan niet anders dan dat God bestaat, Hij is schepper, oorsprong, 
bron… van het heelal en alles wat daaruit voortkomt. Dat is ook het 
geval bij de tegengestelde overtuiging, waarbij God niet bestaat 
omdat het scheppingsverhaal een fabeltje is en Darwin zelf het 
bewijs geleverd heeft dat geen andere dan de wet van de evolutie 
oorsprong en groei is. Ik heb het voor Darwin, maar zijn theorie 
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beschrijft vooral een biologische evolutie en zegt weinig over onze 
kosmische voorgeschiedenis, die onmogelijk als een ‘survival of the 
fittest’ kan worden beschouwd. Anderzijds hebben de creationisten, 
die een schepper in zijn opperste hoedanigheid verantwoordelijk 
willen stellen voor het ontstaan van alles, ook een punt als ze de 
scheppingsdaad blijven voorstellen als een eenmalige gebeurtenis 
met daaruit voortvloeiend een geleidelijk voortdurend proces. 
Zonder de Bijbelse invulling hiervan genegen te zijn, is het mijn 
mening dat de wetenschap ooit op het punt zal komen dat ze bewijs 
kan leveren dat HET – tenzij het ons in de steek gelaten heeft – ooit 
bestond en nog bestaat. Iets wat door de wetenschap op heden kan 
worden aangetoond, gezien de kosmos en het leven op aarde nog 
steeds herschapen worden. In die context zijn darwinisten en 
creationisten geen tegenstrevers of tegenpolen maar zoekers naar 
hetzelfde bewijs, namelijk dat God, mijn HET, bestaat. Ik heb HET 
ook geassocieerd met de HET uit de beginzin van het evangelie 
volgens Johannes: “In den beginne was het Woord, en het Woord 
was bij God, en het Woord was God.” HET, het woord dat al 
meteen naar God verwijst. Het valt me op dat als ik ‘Woord’ 
gewoon weglaat, ik meteen ook bij mijn naam voor God uitkom: 
“In den beginne was HET, en HET was bij God, en HET was God.” 
HET dus, mijn naam voor de god die ik via de wetenschap wil 
vinden. Een volgende zin uit dat evangelie intrigeert me ook 
uitermate omdat hij alweer naar HET verwijst: “Alle dingen zijn 
door HETzelve gemaakt, en zonder HETzelve is geen ding 
gemaakt, dat gemaakt is.” Ik kon moeilijk anders dan mijn god naar 
wie ik op zoek was, als HET benoemen. Tal van filosofen zullen 
van mening zijn dat God niet bestaat omdat een god die rampen en 
oorlogen, rassendiscriminatie en mensonterende handelingen 
tolereert simpelweg niet kan bestaan. Ook gewone mensen oordelen 
op dezelfde manier door te zeggen dat als God bestaat, Hij alle 
gruwel die we dagelijks meemaken toch niet kan toelaten. Ik ben 
gewapend tegen al de vragen en opwerpingen die kunnen komen en 
ben, ondanks de stapels boeken en geschriften die door de eeuwen 
heen gedrukt zijn om het bestaan van God te bewijzen of te 
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ontkrachten, zeker van mezelf. Ik heb nog geen sluitend bewijs dat 
HET bestaat, maar ben overtuigd dat er ook geen enkele stelling is 
die het tegendeel bewijst, tenzij van diegenen die vanuit een 
onwetenschappelijk aanvoelen overtuigd zijn dat God niet bestaat. 
Ik wil ook klaar zijn om in te gaan tegen diegenen die stellen dat 
het vandaag te moeilijk is om aan te nemen dat God bestaat omdat 
het tegendeel wel makkelijk is en je in de hele maatschappij niets 
anders dan elementen van godloochening ziet. Wie toch in God 
gelooft, wordt als middeleeuwer beschouwd. Ik wil het pure geloof 
buiten beschouwing laten en wie mijn geschriften gelezen heeft, 
weet dat ik louter op wetenschappelijke basis mijn zoektocht 
verderzet. Het heeft me altijd geboeid vast te stellen dat in de loop 
van de geschiedenis heel wat leidinggevende geestelijken, ondanks 
hun wetenschappelijk onderzoek, niet aan het bestaan van God 
twijfelden. Ik verwijs naar de Vlaamse jezuïet Ferdinand Verbiest, 
die de Chinese keizer met zijn astronomische kennis mocht 
verbazen en in Peking het voor zijn tijd meest vooruitstrevende 
instrumentarium voor sterrenkundig onderzoek in een observa-
torium realiseerde. Hij vertrok echter naar China als missionaris! 
Mag ik de alom geprezen Charles Darwin aanhalen, die voor 
dominee studeerde en beroemd werd met zijn evolutieleer, waarin 
zijn theologische vorming en zijn godsbesef zeker sterk onder druk 
kwamen te staan. Met de theoloog Paley was hij van oordeel dat 
God de intelligente ontwerper van alles is, hoewel hij met de 
onderzoeken in zijn boek ‘On the Origin of Species’ een heel 
andere indruk geeft. Ik denk in deze context ook spontaan aan de 
wereldberoemde Belgische priester-wetenschapper Georges 
Lemaître, die stelde dat het uitdijende heelal ook een beginpunt 
moest hebben: de oerknal, later ‘Big Bang’ genoemd, ontstaan uit 
de explosie van een soort oer-atoom waardoor het heelal ontstond. 
Alle materie, tijd en ruimte begon op deze ‘dag zonder gisteren’. 
Zelfs Einstein was weg van Lemaîtres oerknal, die hij de beste 
verklaring van de schepping vond. Veel van deze onderzoeken, 
bewijzen en theorieën hebben zichzelf in de loop der jaren 
tegengesproken en hoe meer de astrofysica ontwikkelt, hoe meer 

https://nl.wikipedia.org/wiki/William_Paley
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bewijs er eigenlijk ontstaat dat er ooit iets is geweest dat aan het 
begin van alles stond. Ooit moet er een bewijs worden gevonden 
dat IT er is, vandaag en nog lang na ons. Ik zal HET niet eeuwig 
noemen, maar wellicht zullen we HET ooit Zonder Einde noemen. 
Na deze overwegingen, die ik hier wel in het lang uitschrijf maar 
die maar een flits van enkele seconden in beslag namen, gaan mijn 
gedachten weer naar mijn spreekgestoelte, waar ik nog enkele 
zaken klaarleg terwijl de aula volloopt. Ik had echt niet zoveel volk 
verwacht! Terwijl ik nog even mijn hele arsenaal aan media 
controleer, gaan mijn gedachten alweer naar Jeroen. Hij gaf de 
aanzet tot wat ik nu ben en doe, door me in enthousiaste 
bewoordingen over de bouw van de CERN-tunnel in de buurt van 
Genève te vertellen. Hij had daar zoveel over gelezen en opgezocht 
dat hij meende de sleutel tot het heelal te hebben gevonden. Het 
was zijn droom er ooit te kunnen werken en er onderzoeksdaden te 
verrichten. Doch hoewel zijn geest intact gebleven is, kan hij het 
fysiek niet aan. Ik zie hem nu voor me zoals hij met zijn 
gedachtelezer op zijn hoofd communiceert. Ik was me nooit bewust 
van het feit dat ik een deel van zijn droom waargemaakt heb. Erg 
spijtig dat hij het niet heeft kunnen doen, want er is met hem een 
enorm potentieel aan inzicht en wetenschap verloren gegaan. Daar 
ben ik van overtuigd. De Harvard-universiteit, waar ik als vrouwe-
lijke astrofysica onderzoek doe, doceer en masters begeleid, heeft 
mij hiernaartoe gestuurd omdat ik al een band heb met deze 
universiteit sinds ik hier nog heel jong afstudeerde. ‘Afstudeerde’ is 
veel gezegd, want ik heb door mijn opname in een psychiatrische 
instelling geen echte universitaire studies gedaan. Dankzij mijn 
uitzonderlijke wetenschappelijke kennis en inzicht – dat zeggen 
anderen van mij – heb ik toch allerlei examens hier en in het 
buitenland met succes kunnen afleggen en heel wat titels behaald. 
Ik ben dus een selfmade astrofysica en ik ben daar toch wel fier op. 
Ik moet bescheiden blijven, maar het feit dat ik hier als jonge 
docente voor een in astrofysica geïnteresseerd publiek sta, streelt 
toch een beetje mijn ijdelheid. Het is ook mijn maiden performance 
hier aan deze universiteit en ik ben toch wat nerveus. Maar zodra ik 
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begin gaat dat wel over… De rector leidt me in en geeft me het 
woord na een reeks van superlatieven over mijn persoon, mijn werk 
en de plaatsen waar ik doceer. Hij houdt zich aan de afspraak niets 
over mijn godstheorieën te zeggen of te suggereren, en dat 
apprecieer ik. Dat hij de recente uitreiking van de Nobelprijs voor 
de Fysica, nota bene aan een professor van deze universiteit, ter 
sprake brengt, lijkt me logisch en voor de hand liggend. Ik word 
met zachte aandrang verzocht in de loop van mijn uiteenzetting 
daarnaar te verwijzen. Ik knik instemmend en merk op dat professor 
Englert er min of meer onbewogen bij blijft. Ik zie echter een 
voorzichtige knipoog terwijl hij lichtjes zijn hand vanaf zijn schoot 
in mijn richting beweegt. Na deze gebruikelijke plichtplegingen 
mag ik de zaal toespreken en ik start met mijn waardering uit te 
spreken voor de wetenschappers Englert, Brout en Higgs – ik noem 
ze in een adem – als diegenen die me gemaakt hebben tot wie ik nu 
ben. Ik richt me persoonlijk tot professor Englert en verzoek hem in 
een uitnodigend gebaar even recht te staan. In zijn bescheidenheid 
groet hij half gebogen de zaal en gaat dan weer zitten. Als er daarbij 
spontaan applaus uitbreekt, gaat hij weer even rechtstaan en heft 
zijn arm als groet, maar tevens als wil hij zeggen dat het allang 
genoeg is. Ik leg nog wat boeken en tijdschriften opzij die ik straks 
ter sprake zal brengen en wil mijn uiteenzetting starten. Ik draai me 
nog even naar het scherm om de startpagina te controleren als ik 
wat geharrewar ontwaar in de nokvolle zaal meteen gevolgd door 
een ongewone stilte. Als ik me omdraai zie ik enkele studenten in 
de richting kijken van een openzwaaiende deur en ik merk een 
donker silhouet op in de fel oplichtende omlijsting van de 
deuropening. Ik ervaar de silhouet als een schaduwtekening en in 
een reflex meen ik mezelf waar te nemen. Ik zie een in het zwart 
geklede dame met lichtgekleurde haren tot op de schouders, die 
enkele seconden met de deurknop in haar hand onbeweeglijk naar 
me staart. Ik krijg op dat moment geen adem meer, mijn woorden 
stokken en ik voel het bloed uit mijn hoofd wegtrekken. Nemen de 
oude demonen weer de bovenhand? Die bekende contouren, ze zijn 
er weer! Ik dacht dat ze uit mijn hoofd verdwenen waren maar ze 
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duiken nu, na al die jaren, weer op. Daarbij komen vooral de 
beelden uit mijn psychiatrisch verleden aan de oppervlakte. En 
terwijl alles rond mij draait en tolt in een spiraal van lichtgevende 
lampen en gezichten, verlies ik het bewustzijn. 
 
Als ik nog suf weer bijkom, zit ik op een stoel op het podium. Een 
tiental studenten staat rond mij te gesticuleren en te praten, maar ik 
begrijp niet wat ze zeggen. Ik krijg wat water en zie in een waas de 
mensen in de zaal, die niet weten waar ze het hebben. Ze wijzen 
naar mij en naar de deur, en stellen blijkbaar vragen waarbij 
hoofden en schouders verbazing en onbegrip tonen. 

“Mijn excuses voor dit voorval. Vermoeidheid wellicht, en 
een beetje stress. Bedankt voor uw hulp. Bijzonder jammer 
dat dit nu moest voorvallen,” hoor ik mezelf veront-
schuldigend tegen de omstanders zeggen. 

Ik hoor repliceren dat ze het niet zo erg vinden en dat er wel een 
ander moment komt en dat ze dan ook weer op post zullen zijn… 
Allemaal uitspraken om mij te troosten en hun eigen teleurstelling 
weg te moffelen. 
 

“Ik ging aardig van mijn stokje,” probeer ik even luchtig te 
doen. “Het was alsof ik mezelf daar in de deuropening zag 
staan,” excuseer ik me. En naar de rector toe: “Een echte 
hallucinatie. Het is me in het verleden ook een paar keer 
overkomen en steeds op dezelfde wijze, in een open deur 
met fel tegenlicht.” 
“U moet maar eens naar een dokter gaan. In elk geval stuur 
ik nu al een arts om u te examineren,” antwoordt de rector 
vriendelijk, maar in zijn stem klinkt toch wat teleurstelling. 
 

Intussen is iemand aan de microfoon komen zeggen dat de lezing 
vandaag afgelast wordt en tot nader order (zoals dat heet) uitgesteld 
is. Terwijl ik de aula verlaat, hoor ik nog een stem uit de 
luidspreker schallen. De stem laat weten dat ik hier binnenkort 
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opnieuw zal staan. En dat ik dan weer op ieders aanwezigheid 
reken. Geleidelijk aan trekken alle aanwezigen naar buiten en ik 
word onder zachte dwang naar een stil zaaltje naast de aula 
gebracht. Ik blijf nog even naar de deur staren waarin ik mezelf 
dacht te zien en probeer mijn gedachten weer op orde te brengen. 
Vandaag houd ik de lezing in elk geval voor beëindigd. Ik excuseer 
me bij de universitaire staf die nu uitgebreider aanwezig is – een 
spreker die van zijn stokje gaat voor een bomvolle zaal zorgt voor 
opschudding – en spreek de wens uit naar mijn kamer te worden 
gebracht. 
 

“Ik vraag meteen iemand die hier goed de weg kent om u 
naar de eerste verdieping te begeleiden,” zegt een onbekend 
meisje dat meteen op mijn wens ingaat. 
 

Enkele minuten later zit ik daar alleen en staar in de spiegel boven 
het kleine bureau. Ik zie er asgrauw uit en mijn haren hangen in 
pieken over mijn gezicht. Ik lijk plots oud voor mijn leeftijd en een 
onbegrijpelijke angst overvalt me. Wat was dat in die deuropening? 
Was dat echt? Of beeldde ik me iets in? Het lijkt me wel een fata 
morgana, een zinsbegoocheling. Heb ik het wel goed gezien? En 
waardoor raakte ik zo overstuur dat ik zelfs het bewustzijn verloor? 
Iedereen moet gemerkt hebben hoe de silhouet in de opengaande 
deur mij trof en hoe ik daarop reageerde door zomaar flauw te 
vallen. Of heeft niemand dat gemerkt en ben ik diegene die het zich 
inbeeldde? Het hele voorval is nu zeker het gespreksonderwerp in 
de faculteit Astrofysica van de universiteit en de interplanetaire 
interesse zal zo weggeëbd zijn. Wat met mensen op een onverwacht 
ogenblik gebeurt, heeft soms een grotere impact dan een galactische 
storm die onze aarde bedreigt. Ik kan bij deze gedachte een grimas 
niet bedwingen en in de spiegel lijkt hij op een spookachtige grijns. 
Dat ben ik niet meer. 
Dan gaat de intercom en de receptie meldt dat er een dokter naar 
mijn kamer komt. Als hij binnenkomt, herken ik hem als een van de 
aanwezigen op de eerste rij in de aula.  
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“Ik kom u op vraag van de rector examineren,” zegt hij.  
 
Examineren, godbetert! Wat een woord om even na te gaan hoe het 
met me gaat, denk ik bij mezelf. Dat doet een universitaire 
omgeving dus met een mens en met dokters. 
 

“Ik mankeer niets, dank u,” zeg ik afgemeten. 
 

Hij laat zich niet van de wijs brengen en geeft aan dat hij toch een 
paar vragen wil stellen en enkele interventies wil doen. Hij diept 
een bloeddrukmeter op en gebaart me te gaan zitten. Eerst kijkt hij 
in mijn ogen. Ik weet dat de pupillen een indicator zijn bij bepaalde 
angstvolle gebeurtenissen en terwijl hij mijn onderste oogleden 
even met zijn duim naar beneden trekt, komt hij heel dicht bij mijn 
gezicht om in mijn ogen te kijken. Het duurt even en als hij klaar is, 
zeg ik, tegen mijn gewoonte in: 
 

“Zo dicht heb ik nog niemand in de ogen gekeken. Is er iets 
te zien?” 

 
Zonder te antwoorden legt hij de bloedrukmeter rond mijn arm en 
na enige tijd hoor ik hem zeggen: 
 

“Twaalf over acht. Prima dus. Nu nog even de ademhaling 
en het hartritme.”  

 
Met zijn stethoscoop, die hij als een goochelaar ergens uit zijn 
binnenzak tevoorschijn tovert, loopt hij over mijn rug en telt daarna 
mijn hartslagen met zijn vinger aan mijn pols. 
 

“Rustige ademhaling, geen geruis, niets abnormaals. Jouw 
hartslag is iets van zestig per minuut. U bent het sportieve 
type wel. Had ik niet van een wetenschapper verwacht. Uw 
pupillen zijn wat vergroot, maar dat is normaal na een 



16 
 

angstaanval. Over een halfuurtje zie je daar niets meer 
van.” 

 
Terwijl hij de bloedrukmeter en zijn stethoscoop opbergt, zegt hij 
zonder enige emotie: 

 
“Ik meld de rector dat u er weer tegenaan kunt. Succes 
verder. Oh, voor ik het vergeet… bij het binnenkomen vond 
ik deze envelop voor uw deur.” 
 

Terwijl ik de envelop overneem, stamel ik van “bedankt” en “wat 
ben ik u verschuldigd”, maar hij is de deur al uit. Wellicht wachten 
andere patiënten, of de receptie die ik sowieso zal missen. Ik ga nog 
eens voor de spiegel staan en probeer mezelf in de ogen te kijken. 
Ik zie niets ongewoons. Ogen zoals altijd, alleen lijken ze me 
vermoeid. Vergrote pupillen… door een angstaanval, zo gaf hij dat 
aan. Waarvoor heb ik dan angst gehad? Die vreemde silhouet die ik 
meende te zien was niet angstaanjagend maar eerder suggestief, 
waardoor ik even hallucineerde. Zo probeer ik mezelf te overtuigen. 
Beter dan examineren! En ik grimlach in de spiegel. Ik leg de 
envelop zonder er verder bij na te denken op het lage salontafeltje 
neer. Na een glas water val ik op de sofa in een diepe slaap. 
 
‘s Anderendaags neem ik de trein naar de woonplaats van mijn 
ouders. Ik heb ze een hele tijd niet gehoord of gezien en mijn 
aanwezigheid in Brussel is de gelegenheid om weer contact op te 
nemen. Toen ik enkele dagen geleden mijn ouders belde om te 
zeggen dat ik even een bezoek wou brengen, was mijn ma wel blij 
me te horen. Maar van de verwachte geestdrift, omdat ze me zo 
lang had moeten missen, was geen sprake. Ze zou mijn vader 
vragen me aan het station op te halen, maar ik moet nog een seintje 
geven om welk uur ik er aankom. Ik reis meestal met het openbaar 
vervoer en zowel in het buitenland als hier is dat het aangewezen 
middel om niet in de file te staan. Ik heb met files geen ervaring, 
want ik rijd niet per auto. Het is er nooit van gekomen om te leren 
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autorijden. Ik had gewoon geen tijd en voor mijn verplaatsingen 
heb ik het uitzonderlijke voorrecht op een chauffeur beroep te 
mogen doen. Dat hebben proffen voor op anderen en ik voel me 
daar soms onwennig bij. Ik sus mezelf echter, wetende dat 
autorijden voor mij een zwaar risico inhoudt: ik weet nooit wat 
links of rechts is. Een gevolg van mijn psychische stoornis, die ik 
hier niet bij naam noem. Ik heb met de universiteit afgesproken dat 
ik later mijn uiteenzetting wil komen geven en ze zullen een nieuwe 
datum voorstellen. Dat geeft me ademruimte, al ben ik ook wat 
benieuwd, eigenlijk bevreesd, wat er morgen in de kranten zal 
staan. Hoewel er naar mijn gevoel weinig pers aanwezig was, 
zullen de gespecialiseerde journalisten wel present geweest zijn. Ik 
zorg trouwens altijd en overal wel voor enige opwinding. Vandaag 
dus alweer, zij het van een heel speciale aard. Hoe dichter ik het 
ouderlijk huis nader, hoe meer ik me gespannen en onder druk voel 
te staan. De trein zal over zowat een uur de plaats passeren waar 
Nora, toen we nog kind waren, op onvoorstelbare wijze een trein 
deed stoppen en het rampenplan in werking deed treden. Dat ik daar 
nu voor de eerste keer na al die jaren aan terugdenk, doet me 
schrikken. Het ritme van de trein op de sporen opent mijn brein en 
mijn geheugen ontvangt impulsen die er al zo lang niet meer waren. 
In snelle fases komen de gebeurtenissen van vroeger weer naar 
voren en ik kan me ze bijna van dag tot dag weer voor de geest 
halen. Ik was vergeten dat ze er nog waren. Eigenlijk had ik ze 
verdrongen naar de achtergrond van mijn weten. Maar in de rust 
van deze treinrit, komen ze allemaal weer naar boven. Op het eind 
van de rit, als we het station van Rechtegem naderen, valt mijn oog 
op de brug waar Nora en ik zoveel keren op gelopen hebben. In een 
flits bemerk ik dat de borstwering helemaal vernieuwd is. Een 
metalen kader heeft blijkbaar de wand van plexiglas – die toen al 
aan herstel toe was – vervangen. Ook de struiken, die onze 
schuilplaats destijds voor nieuwsgierige ogen verborgen, zijn 
gekapt. Een zweem van nostalgie maakt zich van mij meester. 
  


