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.. Het klopte. Telkens weer. 
 
(privem:on) 
Veel van de berekening over haar lotsbestemming had ze niet begrepen. Maar één 
van de ondersteunende bewijzen was deze uitkomst. 
 
De 6-en. De 33ste in het jaar van de Beest zou haar levensdoel en Lot zijn. 
  
Precies de nummers die ze had toen het Besef kwam, jaren geleden. Altijd weer die 
toevalligheden die dat niet waren, altijd die patronen, altijd weer die stem. Altijd 
weer die repetitie. Ze werd er gek van. Nee, dát nooit, Nooit! 
 
– De nummers kloppen altijd – 

 
Hoorde ze de benepen stemmige man in haar hoofd zeggen. Iedereen wist het. 
Astrologische nummers, mathematica nummers en de algorithmische nummers die 
de hare waren geweest. 
 
– De nummers kloppen altijd – 

 
Ze begrijpen me gewoon niet. “Niemand begrijpt mij”, dacht ze hardop. Een korte 
siddering ging weer door haar heen. Het was lang geleden dat ze hardop had 
gedacht. Stond ze in privem.. 
 
Haar eigen bloed had haar niet eens begrepen. Afgestoten en weer aangetrokken. 
Verlaten door de eerste mannen in haar prille jeugd. Verlaten en verzwegen door de 
eerste vrouwen in haar jeugd. 
 
Daarna had ze de hoop op aansluiting en interesse in de mens verloren. Ze was een 
Valkyre, een strijder van de legendarische proporties. Een Amazone uit de Oudheid. 
Zo was ze zelfs genoemd, en dat geloof  en besef had haar altijd gesteund en 
omarmt. Haar gekoesterd en haar geestelijke gezondheid beschermd. Haar verkilde 
hart een teken van leven laten kloppen. Dat was al de warmte en omarming die zij 
nodig had. Die zij zich had mogen veroorloven. 
 
Ze had haar angst en onzekerheden omgesmeed in arrogantie en snobisme. Netals 



 

 

de rest van haar omgeving. Veel burgermensen hadden het geloofd, zijzelf en haar 
talloze therapeuten wisten wel beter. Ze had zich nooit en nergens geaccepteerd 
gevoeld. Sinds haar prille jeugd werd ze afgewezen en niet begrepen.   
 
Het volk had haar ook nooit begrepen. 
 
Daarom werden die communicatiewetten ook ingezet. Begrepen moest het volk ons, 
de regering. Onze boodschap begijpen, moest mijn moeder MIJ. Dan zou ze weer 
terug naar huis gaan, naar haar plek. Naar haar soort. 
 
Ze was door de nummers zelf naar deze plaats en tijd gebracht. Hoe had het systeem 
haar zo in de steek kunnen laten? 
 
Verdoofd ging ze alle stappen nog eens na; 
 
– Invoering Communicatiewet ter bescherming en bevordering zwakste burgers. 
– Koppeling social-media/ private data aan 'social standingprogramme' / ter 
bevordering gezonde levenshouding. 
– koppeling platforms ter verzekering en rfid-chips voor een eerlijke registratie en 
harmonie in process. 
 
Niet meedoen was geen optie meer toen de verzekeringen en banken zekerheden 
eisten en de rfid chip verplicht werd. 
 
De algorithmes in het Systeemlog, die gedrag positief of negatief waardeerden 
waren zorgvuldig opgesteld in commissies. voorgezeten door de hoogste 
rechtsgeleerden in binnen- en buitenland, ethici en psychiaters en medici. 
 
Daar hadden ze een uitermate transparant en democratische procesgang over 
gehad. En het was Wet geworden. De aftapwetten daarvoor hadden alle data 
wettelijk al in hun bezit en het systeem was waterdicht. 
 
Dit waren de nummers die de correcte opvoeding en houding van de burgers 
bevorderde, beloonde of afstrafte. Hoe rechtvaardig  kon het zijn? Er kwam geen 
mens meer aan te pas en de nummers liegen nooit. 
 
Het algorithme liegt niet. Kon niet liegen, omdat de nummers altijd gelijk hadden. 
 
(privem:  -) 
(publim:on) 
 
Triest en met een nostalgisch verlangen keek ze door het raam naar de grijze kale 



 

 

bomen in de verte. Het grijnzende landschap, ooit groen en vol met leven, verdween 
in de mist en verdween als een trilling in de verte. Hoe lang was ze al niet buiten 
geweest? Ze wist het niet meer. 
 
De meditatie-medicatie bracht haar in hogere sferen, waarin tijd relatief werd. De 
tijd werd vloeibaar en het was haar gegund. Alle tijd, zelfs de nuchter tijd was 
vloeibaar geworden. 
 
Ze kon zich het begin van haar retraite niet meer herinneren. Ze had moeten gaan 
nadat haar chip via een datalek de echte gegevens had gemeld in het Systeemlog. 
 
Dat had haar sociale standing en rating in één keer publiekelijk door de plee 
gespoeld. De automatische blokkades hadden niet gewerkt. Haar data was verzekerd 
tegen publicatie. Dat was een van de voordelen van haar opvoeding. Van haar 
standing. Dacht ze. Of had haar.. 
 
Nee: – De nummers kloppen altijd – 
 
Ze hoorde het haar vader zeggen, ze las het in de kranten en hoorde het op de tv. 
 
“Nog een keer” 
 
dacht ze. En begon weer te rekenen. – De nummers kloppen altijd –  De nummers 
hadden altijd geklopt. Altijd. 
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Dat was de realiteit en een onwrikbaar gegeven. De nummers klopten al eeuwen. 
Dat was erin geramt bij het gojim en gepeupel. Erin geramt bij haar en haar 
verheven clubje. En een vasstaand feit in onze kringen. 
 
– De nummers kloppen altijd – 
 
Zelfs haar vader, die de wereld over was gereisd om het occulte, de magische 
nummerolgie en sterrenkunde te ontdekken. Te meesteren en te onderwijzen. Haar 
vader die er zelfs beroemd mee geworden was en daar alle lof voor had gekregen. 
 
Dat had toen zo natuurlijk en terrecht geleken. Zijn troon was haar geboorterecht. 
 
Ze had hem altijd geloofd, zij had het altijd geloofd en voor waar aangenomen. Hij 
had het onderzocht en kwam tot dezelfde conclusie. 
 



 

 

– De nummers kloppen altijd – 
 
Wat scharminkelig, wat een deceptie. 
 
Ik wil het niet meer geloven. Maar ik moet, ik kan niet anders. Ik kan dit niet meer 
geloven. Maar ik moet. 
 
(privem:on) 
 
Is dit de conclusie van mijn leven !!? Een kale zaal in een onbekend paleis. Alleen en 
geisoleerd, niemand meer dan de bediening die 2 keer per dag langskwam. 
Mijmerde zij in zichzelf terwijl ze door de regenachtige mist de verte inkeek. 
 
Is dit de voorspelling die mij was toebedeeld door de sterren. Door de astrologische 
getallen? Deze onnatuurlijke staat van zijn. Is dit mijn succes en harmonische 
schikking met moeder natuur? Mijn verdiende lot. 
 
Een kale kamer in een kill leeg paleis. Alleen. 
 
 
Verbazen deed niets haar meer, dacht ze bij zichzelf. En ongeloof was haar sinds 
prille jeugd afgeleerd. 
 
 
“nog een keer” 
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2018 was het jaar van haar grootste succes en pad naar lotsbestemming. Die gift van 
inzicht mocht ze toen ontvangen. En het had haar gesteund en haar pad verlicht. 
Beschenen met een onderaards licht. 
 
De 50 in het jaar van de Beest. De 33 zal je troon én lof zijn. Je lotsbestemming 
aangegeven door de astrale goden. De hemellichamen die de mensheid sinds het 
beging van de civiliatie op het juiste pad had gehouden.Het licht. De sterren die 
zoveel beschavingen de weg hadden gewezen. Ze hadden gesproken. 
 
Ze zou gekroond worden, plaatsnemen op haar rechtmatige Troon. Geadoreerd en 
aanbeden zou ze worden. 
 
Geliefd maar nog meer dan dat, Gevreesd. Wereldwijd zou ze in aanzien staan om 
zoveel inzicht en dodelijk fatsoen. 



 

 

 
Mijn Verlichting, dacht ze, die voor eeuwig zou schijnen. Door geschiedenis en door 
tijd, door dimensies en realiteiten zouden ze mijn naam weten, en begrijpen. (of op 
zijn minst goed uitspreken). 
 
“Katherina” – Hoe kon je dat nu verkeerd uitspreken. Haar koosnaampje Kathje had 
ze nog toepasselijk gevonden. Het gepeupel had haar naam nooit begrepen en 
allleen nog maar gesist, in publiek. 
 
Kattie, katha. Kesja, kreng, alles werd ze genoemd... waarom!? Ze deed dit toch voor 
hen. Het arme en verlaten volk. Het domme en ongeinformeerde volk had haar weer 
niet willen begrijpen. 
 
Is deze kamer mijn paleis!!!  Mijn verdiende loon” , dacht ze hardop. 
 
Een klein schokje van angst trok door haar heen toen ze besefte dat deze gedachten 
en woorden haar score negatief zouden beinvloeden. Stond de chip nu op prive of 
public? 
 
Ze stond zichzelf toe deze gedachte verder te denken. De sensoren in de chip 
registreerden feilloos de frequenties en lichamelijke reacties van verboden 
gedachten. Daar waren eindeloze tests voor gedaan totdat het Systeem feilloos kon 
aanvoelen wanneer er tegen de regering of maatschappij werd gedacht.   
 
Feilloos, de nr's liegen niet. De Rechters spraken hun veroordelingen uit en het 
systeem werkte feilloos. De bewijslast en recht op verdediging waren drastisch 
verlaagd met de jaren. Het systeem was feilloos, want de nummers hadden altijd 
gelijk. 
 
Dat had goed uitgepakt dacht ze nu met een wrang en zuur glimlachje. 
 
Gevangenissen bestonden niet meer en waren hernoemd tot spirituele-kampen of 
heropvoedingsgroepen en waren in principe vrijwillig. Dat je met dwang werd 
opgehaald had niks met de uitspraak van de Rechters van doen. Dat was een andere 
wet die hier niets mee van doen had. 
 
En een ieder stond het vrij om van het terrein af te lopen, en doodgeschoten te 
worden door de burgelijke militia's die de terreinen rondom controleerden. Ter 
bescherming van hun huis en haard. 
 



 

 

Na het wegvallen van het wettelijke gezag in sommige specifieke delen van het land, 
had de regering het geweld wettelijk gemaakt. De burger mocht zich 
gewapenderhand verdedigen, in sommige delen van het land. 
 
Daar had de regering niks meer mee te maken en zij hadden de wettelijke middelen 
niet meer om dit geweld te stoppen. 
 
Ze had oprecht geloofd in wat ze deden. En zich verbaasd over de onnozelheid van 
het volk. Die accepteerden alles zodra je het maar een nieuw naampje of betekenis 
gaf. 
 
Wie op het lumineuze idee was gekomen wist ze niet meer. Maar het was een 
gouden greep geweest om in plaats van de wetten aan te passen, de taal aan te 
passen. Dan had je geen last meer vanhet democratische proces. De verheffing liet 
niet op zich wachten en het doel heiligt altijd het middel. 
 
Fatsoenlijk was rascistisch geworden, Gevangenissen werden spirituele 
heropvoedingkloosters. Goed werd slecht genoemd, eerlijk vals. 
Bewakers heetten nu coaches of guru's. De rechters spraken geen vonnissen meer 
uit maar gaven (spiritueel) dwingend advies. 
 
En de mensen hadden alles maar geaccepteerd. 
 
Toen de nieuwe wetten erdoor waren en de koppelingen van alle afzonderelijk 
systemen bij Wet van kracht werden leek het een zegen. 
 
Ja, er was weerstand geweest, maar iedereen kreeg 6 uur p/dag het recht op 'prive'. 
De persoonlijke keuze om 6 uur per dag geen data te zenden naar de Centrale 
Kamer. 
 
Dan werd de biometrie niet gerigistreerd en was je dus op jezelf. Die 6 uur per dag 
waren sowieso ruim teveel en nooit gehaald. Prive:on was niet actief op de 
werkplek, sociale functies, school etc etc. En dan nog maakte het niks uit. Iedereen 
wist dat de data altijd verzonden werd. 
 
Het kostte je alleen punten wanneer je dat opmerkte. Dus praten deed men er niet 
over. Veel mensen hadden toch niks te verbergen. 
 
De regering mocht er niks mee doen, maar de 100 duizenden die onverwachts naar 
de heropvoedingskampen waren gestuurd betwijfelden dat. Kwamen er gebroken 
uit. Maar de twijfelende mens had geen kans tegen de nummers, want die waren 
altijd correct. 



 

 

 
En waar bleef Joachim? Hij was zo vriendelijk geweest haar op te nemen in zijn 
spirituele cirkelin het Paleis. Ver weg van de bewoonde wereld en het geweld. Ver 
weg van de stank van de onbegrijpende bevolking. 
 
Triest keek ze door het raam naar de grijze harde polariserende lucht. Sinds de mist 
was teruggekeerd kon niemand meer naar buiten zonder beschermende capsule en 
kleding; de pod. Het personeel en bediening was inwonend en hoefde het paleis niet 
uit. Nooit, leek het wel. Ze waren er altijd. In het wit, in uniform en een tikkeltje 
afstandelijk. 
 
Hoogstwaarschijnlijk zou de mist hun altijd witte kleding toch maar aantasten en 
namen ze de moeite niet meer hun zuurstofpods te onderhouden. Zijzelf had er 
nooit een aangeschaft. De mist was een relatief nieuw fenomeen en was nooit rond 
de paleizen en goede buurten te zien geweest. 
 
De gojim, het gespuis had geklaagd over de erbarmelijke leefomstandigheden. 
Minstens 6 uur per dag. Maar deze mist was nieuw voor haar. 
 
 
Joachim was haar al tijden niet meer komen opzoeken en coachen. Maar ze had zijn 
energie nodig om dit te doorstaan. Zijn licht van wijsheid om haar de weg weer te 
wijzen. 
 
Hij zou de nummers beter kunnen uitleggen, haar bevestigen dat dit hier, niet haar 
bestemming was. Hij zou het weten. Joachim had nog bij haar vader astrologie 
gestudeerd en was een shamaan met aanzien geworden. Haar eigen vader beroemd 
in sommige kringen, had de rare gewoonte zijn foto niet online te plaatsen. Hij was 
altijd al kill, onbarmhartig en afstandelijk geweest. Altijd weg, altijd het sterrenLicht 
te duiden. 
 
Hij had geen tijd gehad voor zijn dochter's opvoeding. Geen tijd voor haar gehad. Hij 
had sterren te veroveren en dynastieen te infiltreren. Joachim leek in zoverre veel op 
haar vader. Bevlogen, wijs, mysterieus en ongrijpbaar de mijne. 
 
Ze miste hem al maanden. Waren het maanden geweest? Tijd werd vloeibaar op 
deze spirituele plek en met deze medicatie. Hoe lang geleden was ze hier 
terechtgekomen? 
 
Ze herinnerde het advies en hulp van haar schoonmoeder. Die had haar opgevangen 
toen ze lage vibraties uitzond, verkeerde gedachten zich ophoopten in haar geest. 



 

 

Haar Systeemlog begon te registreren. Wie had haar beveiliging opgeheven? Wie 
kon het? 
 
Mamma had via haar contacten de schade beperkt en deze magische plek uitgezocht 
en Joachim dit buitenpaleis ter beschikking gesteld om aan haar te werken. Hoe lang 
was dat geleden, ze kon het zich niet meer herinneren of voorstellen. 
 
Tijd is vloeibaar. De medicijnen werkten zeer goed ter spirituele verlichting maar 
haar geheugen leed er een beetje onder. 
 
De plek en stand zou de mijne zijn. Bij geboorterecht. Zo was het voorspeld, - maar ik 
kan dit niet geloven. 
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– Ik mag dit niet geloven!!. Schreeuwde ze in haar hoofd. De schrille, te harde shriek, 
koud als metaal, kaatste en weerkaatste tegen haar trommelvliezen. Deed pijn, maar 
ontsnapte en informeerde de buitenwereld niet. 
 
Dit kan niet kloppen. Nee; 
 
 – De nummers kloppen altijd – 
 
De heropvoedingskampen na de negatieve score. De verplichte spirituele sessies die 
automatisch in het werkrooster werden ingepland. Alles liep volautomatisch en 
eerlijk in de verlichtte maatschappij. Er kwam geen rechter of jury meer aan te pas. 
Dit is wat de maatschapppij nodig had ter volmaking. 
 
– De nummers kloppen altijd – 
 
Ze proefde walging terwijl ze haar reflectie in het natte raam probeerde te vangen. 
Waren dat regendruppels of tranen? Walging. 
 
Radeloze afkeer van alles en iedereen om haar heen. Zoals gebruikelijk. 
 
Niks was meer puur. Ze had vroeger eens een boek gelezen; The human stain, van 
Phillip Roth. Veel had ze er niet van begrepen maar de titel was genoeg. 
The human stain, alles waar de mens mee in aanraking komt verliest zijn puurheid. 
En daarmee haar zuiverheid en glans. 
 
Dat wilde ze beschermen en voorkomen door het volk op te voeden. De juiste 
informatie zou het volk verheffen. En Vader aarde en Moeder natuur redden. 



 

 

 
The human stain, en ze keek naar de verweerde vlekken op de buitenkant van het 
raam. Ze had al talloze keren het personeel verordonneert de ramen te reinigen. 
Maar telkens weer werd haar bevel genegeerd. Ze was maar gestopt met vragen, het 
volk was gewoon te dom om te begrijpen.  Het onbenul in de groffe gezichten te 
zien. 
 
Irriteren deed het haar wel, net zoals dat de ramen niet open konden. Maar ze was 
oud en wijs genoeg om geen energie aan dit onderwerp meer te verspillen. 
 
Maar hier was het laatste woord nog niet over gezegd, dat stond vast. Ze staarde 
door de bruin-grijze aanslag op het raam heen. Haar ogen hervonden af en toe focus 
en dwongen haar naar de schimmen op het raam te kijken. Ze had er op duizenden 
verschillende manieren naar gekeken, maar te vaak de laatste tijd ontwaarde ze een 
mensenlichaam in de contouren van welke willekeurige vlek. 
 
Vanuit zovele hoeken ontwaarde ze Vrouwenlichamen, Mannenlichamen, mooi en 
lelijk. Sommigen nogal expliciet van vorm, soms staarde ze onbewust te lang naar 
bepaalde vormen. Een vlaag van schaamte en walging trok door haar heen. 
 
(stond de chip nog op 'prive' dacht ze snel), maakte het nu nog wat uit. 
 
Ze had nooit echt  interesse of lust gehad voor het menselijk lichaam. Het geroemde 
lichamelijke genot van de daad had zijzelf nooit mogen ervaren. Zeker niet met 
mannen, bij vrouwen twijfelde ze. 
 
Ze had uiteindelijk maar besloten om met vrouwen het bed te delen. Dat had het 
voordeel dat ze veel 'sociale punten' had gescoord. En het had nieuwsgierige tantes 
stilgekregen over haar priveleven. Sindsdien had niemand meer naar een eventuele 
kinderwens gevraagd. 
 
Dat ze de mens te minderwaardig vond om zichzelf voort teplanten had ze maar met 
weinigen gedeeld. De conclusie dat dat meer over haar zij dan over de mensheid 
was haar dan wel ter ore gekomen. 
 
In plaats van therapie te nemen had ze maar op jonge leeftijd besloten kinderloos te 
blijven. Misschien had ze dat wel van haar vader, dat tegendraadse. Hij was ook altijd 
al zo 'vreemd' geweest. Hij had ook  niet gewild dat zijn foto of gezicht publiekelijk 
zou worden. het donker in, verstopt tegen het licht ontwaarde hij geen toekomst 
voor de mens. Geen gezicht en geen nageslacht. Waarom had ze dit zo opgevat. 
 
Ze was altijd kinderloos gebleven omdat ze op aarde de toekomst niet voor de mens 



 

 

zag weggelegd. 
 
Hoe had het zo uit kunnen pakken. 
 
Waarom begreep en handelde het volk nu nooit naar deze natuurwettelijke 
filosofieën. Misschien waren mannenmaatschappijen nooit in staat geweest naar 
hun niveau te evolueren. Haar te begrijpen en te accepteren. Dat moest wel. 
 
Mannen hadden haar sowieso nooit meer geestelijk danwel lichamelijk 
geinteresseerd na de eerst paar keer dat ze genomen was. Het voelde niet juist en 
correct wat ze deden. Ze had er geen zeggenschap over gehad en in de familie werd 
het geaccepteerd als de norm. Dit is nu eenmaal wat fatsoenlijke en brave meisjes 
doen. Zwijgen en pas praten wanneer ze aangesproken worden. 
 
Maar wie kon er ook tippen aan de mannen van haar vroege jeugd? Zeg nou zelf, 
niemand?! 
 
Prinsen, Koningen en Keizerlijke dynastieen waren haar vroegste herinneringen. Alles 
daarna had nooit dezelfde intensie en ontzag gehad. Alles daarna had zijn glans 
verloren. Hoe hard ze ook poetste en wegkeek van de  vervuiling in haarzelf, en om 
haar heen. 
 
Niks was meer puur. 
 
Het was voor ieders bestwil geweest dat de waarde van een burger en daarmee zijn 
status en standing in de maatschappij, via dit systeem bepaald kon worden. Via dit 
efficiente systeem geregistreerd kon worden. Verheven ging worden. 
 
Zo had het in de Communicatiewet gestaan. 
 
(publim:on) 
 
Duidelijke regels en lijnen waarlangs te denken en handelen om zo een meerwaarde 
in de maatschappij te worden. Gedwongen verheffing werd het ook wel genoemd. 
Deze ambitiueze filosofie was bij Wet vastgelegd. Iedereen zou zijn beste beentje bij 
wet moeten voorzetten. 
 
Dit systeem Deugde. 
 
Waarom wekte zij zoveel afgunst en afkeer op bij iedereen die haar ontmoette. Die 
van haar plannen voor de mensheid en maatschappij hoorden. Waarom hadden ze 
haar, zelfs in het vroegste begin van haar leven afgestoten. 



 

 

 
Haar beide vaders hadden haar nooit als dochter gezien. De eerste twee en 
belangrijkste mannen in haar leven hadden haar bewust pijn gedaan, getraind in 
afstandelijkheid en niet warm geweest. De eerste twee mannen in haar leven 
hadden haar verlaten en verkocht. 
 
Hun adoratie had zij nooit verdiend en nimmer gekregen. Daarna boeide geen 
enkele man haar meer. Ze had zichzelf maar lesbisch genoemd om de vervelende 
vragende aanwijzingen van de rest van de familie maar te ontlopen. Kinderen? 
Trouwen? voor een vrouwelijke strijdster. Een Amazone, een Valkyre. 
 
De waarheid was, dat ze werkelijk niks voelde voor geen enkel mens. Vrouw of man, 
het maakte niet uit. Haar hart en emoties waren nooit geactiveerd en ze had geen 
flauw idee wat 'houden van' nu werkelijk betekenden. 
 
Ze had menselijke emoties en gevoelens altijd gespiegeld en nageaapt. Een handje 
op de knie leggen van je gesprekspartner tijdens gesprek. Glimlachen naar 
gesprekspartner, benen overelkaar heenslaan. Ze had al die jaren geacteerd dat ze 
menselijk was of menselijke emoties bezat. 
 
De enige emotie die ze had die wel echt was de haat. Was de afkeer en woede die ze 
altijd voelde tegen de natuur. Tegen de biologie die mensen een vrije wil had 
gegeven, plezier in het leven, kinderen, hilariteit. 
 
Ze haatte. Hartgrondelijk. En ze hield vast aan die haat omdat het haar voedde en 
omdat het haar deed beseffen dat ze wel emotie had. Dat ze menselijk was. Dat ze 
wel kon voelen. De haat was haar anker aan de Menselijkheid. De onmachtelijke 
woede die eruit voortkwam haar bewijs van leven. Haar persoonlijkheid. 
 
Die domme burgerij, dacht ze weer. Haar hele leven had ze het systeem trouw 
gediend en die domme burgerij wilde haar maar niet snappen. Walgelijk. 
 
Als mensen haar maar Begrepen dan zou de acceptatie volgen. Daar zouden de 
algoritmes en crawl-spiders in de zoekmachines voor zorgen. De juiste data, cijfers 
en informatie naar het volk zou acceptatie verspoedigen. Zou acceptatie van de 
juiste realiteit een genot zijn. Dat was bijna anderhalf decennium geleden. 
 
Het had moeten werken, de totale dominantie van de maatschappelijke geest. Als 
iedereen hetzelfde dacht, dan was er harmonie. Als iedereen dezelfde informatie 
had, dan zouden ze allemaal min of meer tot dezelfde harmonieuze conclusies 
komen. De juiste, verlichtte en deugende conclusies. 
 



 

 

Harmonie was wat het volk van haar persoonlijk en van de regering had gekregen. En 
nog waren ze niet dankbaar, walgelijk. 
 
Algorithmes, astrologie, telcommunicatie, Software engenering, Theoretische 
Informatica. Het was alsof ze ermee geboren was. 
 
De nummers en cijfers waren altijd in haar voordeel uitgevallen. Natural World 
Ordening had haar omgeving het genoemd. Hoe was ze uiteindelijk dan hier 
terechtgekomen? In deze krankzinnige situatie. 
 
Was het haar stiefmoeder geweest? Had haar moeder haar uiteindelijk ook in de 
steek gelaten. 
 
Na haar beide vaders had ze van jongsaf aan niks meer met mannen gehad. Mannen 
hadden haar toen ze wat ouder werd ook niks aan gevonden. Al de mannen in haar 
leven hadden haar verlaten en veracht op een gegven moment. Ditto. 
 
Natuurlijke interactie was haar sowieso vreemd. Ze dacht terug aan alle maniertjes 
die zij zichzelf had moeten aanleren om met het volk om te gaan. 
 
Het spiegelen van affectie, een arm om iemand heenslaan die in de put zat. Iemand 
licht aanraken tijdens een gesprek, glimlachen of iemand in de ogen kijken tijdens 
een gesprek. Menselijke interactie, het kwam haar allemaal zo onnatuurlijk over. 
 
Maar het werkte wel. Voelen kon ze niet, maar doen alsof ging haar met de decennia 
steeds beter af. 
 
De enige affectie die haar nog kon raken was die van haar zusters en moeders. Haar 
vrouwen. 
 
Wat was ze bewonderd door haar stiefmoeder. Wat was ze geaccepteerd en 
tevreden geweest in 2018. Toen haar nieuwe communicatiewet ingevoerd was. De 
eerste echte volwassen stap naar de Eerlijke maatschappij. 
 
De koppeling van geregistreerd sociaal acceptabel gedrag via (social)media en de 
rfid-chips was de briljante volgende stap naar een beter wereld. 
 
 'Goed voor de economie en goed voor de harmonie'- was de elegante leus geweest. 
 
Dit was wat de wereld nodig had en wat het volk, de burgerij vooruit zou brengen. 
Tevreden, gemotiveerd en gelukkig zou het gepeupel zijn, zolang de tijd restte. Dit 
was de nieuwe tijd, de toekomst. Onze toekomst. 



 

 

 
De mens zou bij wet een hogere beschavingsnorm aangedaan worden. De burgerij 
wilde het misschien niet, maar de wet is de wet. En het was echt alleen in hun eigen 
voordeel. Het volk was gewoonweg te dom om te begrijpen. 
 
Wij hadden als maatschappij de juiste keuze gemaakt. Dat zou de geschiedenis 
uitwijzen. Hoe fantastisch was het niet om door middel van 'sociale credits' de 
maatschappelijke ladder te kunnen beklimmen. Stijging aan de hand van 
onpartijdige punten en score's. 
 
Was dit niet de ultieme democratie. De ultieme meritocratie. 
 
 
Wat was ze geaccepteerd. Het was Waar, de nr's alles zou waar worden. Zolang de 
mensen maar haar boodschap duidelijk zouden binnenkrijgen. De rede, argumenten 
en logika zou erin geramt worden via Internet en tv en andere zendmasten. 
 
Het begrip voor haar standpunten en visie zouden erin geknuppeld worden bij het 
domme volk. 
 
Het onbegrijpende volk. Haar hoogtepunt zou tevens de bevolking generaties 
vooruit brengen. 
 
Zolang ze mij maar BEGREPEN. 
 
Begrepen en geaccepteerd worden. 
  
Begrepen worden door het volk. Begrepen worden door haar mamma. 
 
De regen was opgehouden was opgehouden en de donkerte buiten alleen maar 
toegenomen. 
 
(privem:on) 
 
Wanneer hadden ze de algorithmes opnieuw ingesteld? Wanneer was dat gebeurd, 
de tijd die was zo vloeibaar. Wie had haar verzekerde score onverzekerbaar 
gemaakt? En waar was de haar beloofde Troon? !! 
 
Nu waar haar Loon!? Wanneer de cijfers nooit liegen!   
 
Had mijn vader tegen mij gelogen. Had hij zich vergist. Had iedereen zich vergist? In 
de nummers? 



 

 

 
Was het allemaal nooit waar geweest. Dat kan niet, dat is onmogelijk want de nr's 
liegen nooit. 
 
 

1967 – 2033 = -66 
 
 
Mismoedig liep ze naar de hoek van de slaapkamer. Klapte de aluminium zetel naar 
beneden, schraapte haar keel. Trok haar schort omhoog 
 
Ging zitten, 
 
en liet zich gaan. 
 
 
 


