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Voor de kwetsbare, voor de hoopvolle, voor de reiziger

Voor de zoekende, voor de zuiveren van geest

Alles kan, als je wil, de maakbare mens bestaat.

– Wigbert, ‘De maakbare mens’

Zolang iemand gelooft dat zijn ideaal en doel  

buiten hem liggen,

boven de wolken, in het verleden of in de toekomst,

zal hij buiten zichzelf gaan en voldoening zoeken

waar het niet gevonden kan worden.

Hij zal overal naar oplossingen en

antwoorden zoeken behalve waar

ze gevonden kunnen worden:

in zichzelf.

– erich Fromm

Witte Warmte Vooruitboekje 3.indd   3 9/12/15   15:43



Witte Warmte Vooruitboekje 3.indd   4 9/12/15   15:43



5

1

Sophie had haar dochter Eline zover gekregen dat 

ze naar het verzoeningsetentje zou komen met haar 

vader, de avond voor de grote aankondiging. Juist 

het argument dat het zo’n belangrijke stap voor haar 

vader was en dat dit unieke moment nooit zou terug-

keren, had haar overtuigd. Ze deed het ook meer om 

haar moeder dan om haar vader een plezier te doen.

‘Een glaasje champagne?’ vroeg Sophie aan Eline 

toen ze binnenkwam.

Sinds Eline eerstejaarsstudente was en uit de 

veilige cocon van thuis weg, was dit al het zoveel-

ste verzoeningsetentje met zijn drieën. Eline had 

een nieuwe wereld ontdekt en was kwaad dat haar 

ouders die zo lang voor haar verborgen hadden. Ze 

vond dat ze als enig kind veel te beschermend opge-

voed was. Ze mocht niet uitgaan en had daardoor 

nauwelijks vriendinnen. Het was haar altijd veel te 

gezellig gemaakt thuis, ze hoefde zelfs nooit bood-

schappen te doen. Nu wist ze als kotstudent niet 

hoe ze moest leven. Pas toen ze door haar moeder 

gedwongen werd het huis te verlaten, was ze gaan 

inzien dat wat goed leek in het verleden, niet nood-

zakelijk ook goed geweest was.

Witte Warmte Vooruitboekje 3.indd   5 9/12/15   15:43



6

Haar vader Victor stapte op haar af. 

Eline had geen zin in champagne, en al helemaal 

niet met haar vader, maar dronk toch een glas mee 

bij wijze van tegemoetkoming.

‘Fijn dat je er bent’, zei Victor.

Victor Sluis was een naam geworden, een referentie. 

Zodra er ook maar iets over nanotechnologie gezegd 

moest worden op de televisie of op de radio, werd 

hij in de studio uitgenodigd om het nieuws op dat 

gebied op zijn altijd even heldere en begrijpelijke 

manier te duiden. In het begin schreven journalis-

ten vooral over zijn typische kale kop, maar nadat 

hij daar zelf grapjes over was gaan maken op de na-

tionale televisie, liet niemand zich nog neerbuigend 

over hem uit. Hij vertelde met zwier dat hij had leren 

houden van zijn kaalheid toen hij was gaan beseffen 

dat het geen zin had de strijd aan te gaan met zijn 

genen, die voor hem beslist hadden dat hij zijn haren 

zou verliezen. Daarop had hij de tondeuse zelf ter 

hand genomen en zich kaalgeschoren. En door zich 

bloot te geven had hij zich nog nooit zo goed gevoeld. 

Dankzij Victor begreep iedereen ook waar het 

in de nanotechnologie over ging en waarom die zo 
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belangrijk was voor de toekomst. Ook de universi-

teit van Leuven had haar graantje meegepikt, want 

de jaren na zijn eerste mediaoptredens was het aan-

tal inschrijvingen in die studierichting verdubbeld 

en geleidelijk was er ook een effect merkbaar ge-

worden aan de faculteit ingenieurswetenschappen. 

‘Het Sluis-effect’ was men het gaan noemen, waar 

bedrijfsleiders hem erg dankbaar voor waren. Even 

had hij een blunder begaan in een populaire talk-

show toen hij spontaan gezegd had dat er te veel 

mensen waren op de aarde, maar dat had hij snel 

gecorrigeerd door te opperen dat de technologische 

vernieuwingen er juist waren om de nieuwe behoef-

tes van de alsmaar groter wordende maatschappij op 

te vangen, te kanaliseren, te sturen. De tv-bonzen 

hadden gemerkt dat de kijkcijfers omhooggingen 

wanneer Victor Sluis bij de genodigden zat, waar-

na ze hem nog vaker vroegen. Ook de radio volgde 

snel. Vooral het feit dat hij onafhankelijk was, appre-

cieerden de mensen sterk. Hij had geen bedrijf te 

verkopen, hij had geen strekking te verdedigen, hij 

had zelfs geen boek te promoten. Victor Sluis was 

iemand die onbevooroordeeld zijn mening gaf over 

de fantastische vormen die de toekomst leek aan te 
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gaan nemen, en verzekerde ons dat wij allemaal de 

vooruitgang vreugdevol tegemoet mochten zien en 

dat ons eigen bestaan dankzij de technologie van de 

nanodeeltjes, de allerkleinste dingen, er wel bij zou 

varen. We zouden allemaal gelukkiger worden. Door 

zijn positieve boodschap kregen ook de commer ciële 

omroepen interesse in zijn betoog, zeker toen hij ook 

nog helder de voordelen van robotica en andere we-

tenschappelijke ontwikkelingen bleek te kunnen uit-

leggen. Zelfs gentechnologie bood volgens hem al-

leen maar voordelen. 

Victor had het aanvankelijk vreemd gevonden 

dat iedereen op recepties om hem heen kwam han-

gen, dat iedereen ineens met hem bevriend wilde 

zijn. Tot dan toe had hij altijd zelf gekozen wie hij tot 

zijn kring toeliet. Maar nu wilden anderen dat voor 

hem uitmaken. Waar hij vroeger vooral moest zoeken, 

hoefde hij zich voortaan alleen toe te leggen op het 

selecteren van de juiste vrienden, dat wil zeggen wie 

handig was voor zijn netwerk. 

Al toen hij klein was, had hij traag maar zeker ge-

leerd netwerken op te bouwen, altijd met een doel. 

Hij hield strak de touwtjes in handen, hij besliste wie 

er wel en wie er niet in kwam. Toen hij als tiener in 
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een van de vele bosjes die het dorp rijk was een poel 

ontdekt had waar veel kikkers zaten, had hij beslo-

ten die slechts mondjesmaat aan zijn vriendenkring 

te tonen, want voor je het wist zat het hele dorp aan 

de nieuwe kikkerpoel. Maar hij had er niet op gere-

kend dat zelfs die vrienden de plek zouden kunnen 

verklappen, en kort daarna had de hele jeugd van 

zijn dorp toch de weg gevonden naar zijn kikkerpoel. 

Dat zou hem geen tweede keer gebeuren. Hij leer-

de zijn vrienden nog beter te selecteren en onder-

wierp hen nu en dan aan een test zonder dat ze dat 

doorhadden. Zo bouwde hij een boomhut op een 

geheime plek en liet die zien aan zijn beste vriend, 

Nicholas. Nicholas was het zoontje van de plaatselij-

ke bibliothecaris, die Victor de sleutel van de biblio-

theek had gegeven, zodat hij altijd naar binnen kon. 

Hij mocht de boeken langer lenen zonder boete en 

de bibliothecaris bestelde zelfs boeken speciaal voor 

Victor. Zijn vriend moest beloven dat hij de plek ge-

heim zou houden. De dagen en weken daarna zat 

Victor vanuit een tweede, goed verborgen boomhut 

te spieden of niemand zijn boomhut kwam bezoeken. 

Als er niemand kwam, wist hij dat zijn beste vriend 

Nicholas te vertrouwen was. Jammer genoeg bleek 
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enkele weken later ook zijn beste vriend niet te ver-

trouwen te zijn. Hij liet niet merken dat hij wist dat 

Nicholas de geheime boomhut verklapt had, en be-

sloot hem voorlopig te vriend te houden, maar zodra 

hij uit het dorp zou vertrekken, zou hij hem vergeten. 

Zo had hij uiteindelijk ook zijn toekomstige vrouw, 

Sophie, gekozen. Sophie was het mooiste meisje van 

een dorp verder. Ze was niet alleen mooi, maar ook 

lief en verstandig en leek ook te vertrouwen. Het 

was de allereerste keer dat hij zijn geheime boom-

hut deelde met een meisje. Ook haar vertelde hij niet 

dat hij de dagen daarna in de andere boomhut zat te 

gluren en te hopen dat Sophie niet te zien zou zijn. 

In elk geval daar niet. En groot was zijn vreugde toen 

ze daar inderdaad niet verscheen met haar vriendin-

nen. Voor het eerst in zijn leven was zijn vertrouwen 

niet beschaamd, voor het eerst in zijn leven had hij 

een echt goede vriend, en nog wel een meisje: Sophie.

Victor was zich er al vroeg van bewust dat in het 

leven slechts enkele keuzes echt belangrijk waren. 

Dat had hij geleerd uit zijn vele boeken. De keu-

ze van een professionele richting, de keuze van je 

levens partner en de keuze om al dan niet kinderen te 
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hebben. Als je juist koos, kreeg je een voorsprong op 

degenen die traag of slecht kozen en noodgedwon-

gen vroeg of laat opnieuw moesten beginnen met 

een van hun keuzes, en die voorsprong bleef bestaan, 

het hele leven lang. 

Sophie was hem opgevallen op de kermis van het 

naburige dorp precies omdat ze niet opviel. Ze deed 

gewoon, ze was zoals ze was, en was er niet mee bezig 

zich voortdurend in de kijker te plaatsen in de hoop 

aanvaard te worden door de vriendenkring. Ze was 

wie ze was, en dat aanvaardde je of niet. Ze liep niet 

van de ene botsauto naar de andere, ze gilde niet in 

de rups, ze rookte niet mee. Victor wist nog goed dat 

hij haar had aangesproken en dat ze het meteen goed 

met elkaar konden vinden. Pas op het einde van de 

dag had hij een ijsje voor haar gekocht en een limo-

nade. Vanaf dat moment spraken ze telkens opnieuw 

af, en ze werden de beste vrienden. Wat hij ook voor-

stelde, het was altijd goed voor Sophie. Victor hield 

van het initiatief, Sophie hield van de inspiratie. Het 

was meer dan vijfendertig jaar geleden, Victor was elf 

geweest en Sophie tien op de dag dat ze elkaar leer-

den kennen. 
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‘Ik ben gekomen omdat mama het me gevraagd 

heeft.’

Sinds het begin van het academiejaar hadden ze 

geregeld woorden gehad. Er waren telkens verzoe-

ningen nodig geweest. Eline had een nieuw leven 

ontdekt, nu ze alleen woonde, en had daarbij vooral 

moeten vaststellen dat ze er niet klaar voor was, voor 

dat nieuwe leven. De lange avonden dat ze alleen op 

haar kamer zat, was ze haar jeugd gaan reconstrue-

ren en had ze voor zichzelf uitgemaakt dat het aan 

haar vader lag, dat hij haar te veel beschermd had, 

dat hij haar eerder niet losgelaten had. Ze was zich 

gaan afvragen waarom ze vroeger niet bij de scouts 

geweest was, waarom ze geen teamsport beoefend 

had, waarom ze geen tennisvriendinnen had gehad, 

en telkens kwam ze erop uit dat het wel had gemo-

gen van haar moeder, maar niet van haar vader. Ze 

hadden het toch zo goed met hun drieën thuis en al 

die activiteiten waren nergens goed voor, had haar 

vader altijd gezegd. Hij was te controlerend voor 

haar geweest zonder dat ze dat altijd doorhad. Daar 

moest zij nu paal en perk aan stellen, anders zou hij 

controle over haar willen blijven hebben, en dat wil-

de ze niet. Ze wilde van hem af, ze wilde haar eigen 

leven heropbouwen.
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‘Je komt toch morgen?’ vroeg Victor. ‘Ik geef een 

speech waar nog lang over nagepraat zal worden. De 

media zullen er ook zijn. Ze zullen smullen.’

‘Gaan we weer happy family spelen?’

‘Eline!’ maande Sophie aan. ‘Verknal deze belang-

rijke dag toch niet alsjeblieft.’

‘Ja, ja, ’t is al goed.’

Eline hield enkele seconden stilte aan. Haar oog 

viel op het fotoalbum, dat Sophie blijkbaar klaarge-

legd had.

In het fotoalbum zag Eline eruit als een guitig en 

vrolijk meisje, meestal aan de hand van een jeugdige 

Victor. Victor wilde dan wel altijd de controle over 

de situatie hebben, maar als het op foto’s aankwam, 

was hij liever het object van de foto dan de fotograaf. 

Mensen herinneren zich nooit de fotograaf, mensen 

zien alleen wat ze zien. Bovendien had hij snel erva-

ren dat hij controle kon houden over de familiekiek-

jes, zelfs als hij niet op de foto stond. ‘Ga daar staan’, 

‘Je kan de foto beter uit die hoek nemen’, ‘Wacht tot 

we lachen’. Sophie was al blij dat haar twee geliefden 

op dezelfde foto stonden. Later kochten ze een foto-

toestel met een zelfontspanner, en vanaf dat moment 

stonden ze er altijd met hun drieën op, Eline steeds 
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in het midden. Op de eerste foto’s die met het voor 

hen wonderbaarlijke toestel waren gemaakt, werd er 

steeds gelachen, je kon aan de gezichten zien hoe 

spannend het geweest moest zijn. Instellen, posi-

ties innemen, in de camera kijken en… wachten op 

de klik. Maar algauw verdwenen de verwonderd 

lachende gezichten en werden het saaie, verplichte 

familiefoto’s. Alleen de kleding en de achtergrond 

zorgden voor de afwisseling, steeds weer stond Eline 

centraal op de foto met Victor rechts en Sophie links.

‘Wat heb je klaargemaakt?’ vroeg Eline.
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2

Victor hoorde op de radio dat men alweer de warm-

ste winter sinds mensenheugenis voorspelde. De 

gemiddelde temperatuur zou opnieuw een halve 

graad stijgen, de natuur ging een zachte winterslaap 

tegemoet, de dieren twijfelden of ze wel zouden 

gaan slapen. Maar dat deerde hem niet, integendeel. 

Victor voelde nu al de lente in zijn lijf. Hij liep naar 

zijn computer en met enkele klikken wiste hij zijn 

geschiedenis. Hij wilde op deze dag niet alleen een 

wit blad, hij wilde een lege schijf. Over een halfuur 

zou hij een speech geven over zijn nieuwe avontuur, 

zijn nieuwe spin-off, zijn nieuwe bedrijf, en dan deed 

geschie denis er niet toe. Hij was niet het type om 

anderen erbij te betrekken hoe hij tot iets gekomen 

was. Dát hij er gekomen was en waar het naartoe 

ging, dát deed ertoe. De rest niet. Daar had niemand 

een boodschap aan. Nu en dan je geschiedenis wis-

sen op je computer gaf een kick, de schone lei gaf je 

een krachtiger zelfbeeld.

Victor pakte een espressocapsule en zette een kop 

koffie. Hij ging voor de spiegel staan en zei hardop: 

‘Positief zijn, positief zijn, positief zijn.’ Jarenlang had 

hij zichzelf met die woorden geïndoctrineerd en nu 
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hij voor de belangrijkste speech van zijn leven stond, 

herhaalde hij de woorden als een mantra: ‘Positief 

zijn, positief zijn, positief zijn.’ 

Uitgerekend hij, de bekende professor die overal 

en aan iedereen alles kon uitleggen over de nano-

technologie, zou nu zijn toga aan de wilgen hangen 

en ondernemer worden. Hoe zouden de mensen dit 

interpreteren? Hoe zouden de media hiermee om-

gaan? Hoe zou dat door de bedrijfswereld worden 

ontvangen?

‘You can only make a first impression once.’ Hij 

had het ooit een dure consultant horen zeggen in een 

van die verplichte seminaries die hij als professor had 

moeten volgen. Hij had er nu en dan toch iets nut-

tigs van opgestoken, maar binnenkort, als zijn eigen 

spin-off gelanceerd was en hij los kwam te staan van 

de universiteit, kon hij zelf kiezen naar welke semi-

naries hij zou gaan. En niet zou gaan. In zijn rede 

voor de spin-off was het zaak een goede vibe te creë-

ren, een goede sfeer, een frisse kijk. En aangezien 

het zijn eigen bedrijf was, kon hij zelf kiezen wat hij 

zei. En niet zei. Dat was zijn eigen ding. Daar had-

den de anderen niets mee te maken. Ze kwamen al-

lemaal, de tv-redacties, de redacties van de radio, de 
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journalisten, zijn collega-professoren, zijn assisten-

ten, het academisch personeel, zelfs de rector kwam 

luisteren. En natuurlijk ook zijn vrouw Sophie, die 

maar al te trots was. Het had moeite gekost, maar 

ook zijn dochter Eline zou aanwezig zijn. 

Sophie had haar weten over te halen. Eline vond 

dat hij veel te dominant was, voortdurend zei wat 

haar moeder en zij moesten doen. Hij controleerde 

hun levens. Sophie had zelf voor dat leven gekozen 

en Eline had het moeten ondergaan, tot ze het op 

haar achttiende doorkreeg. Ze vond ook dat hij te 

veel kickte op de sterrenstatus die hij verworven had 

in de media. Daarom was ze eerst van plan geweest 

niet te komen naar de eerste speech waarmee hij zijn 

bedrijf wilde lanceren – omdat hij dat niet verdien-

de. Maar Sophie had haar kunnen overtuigen dat het 

zo ongelooflijk belangrijk voor hem was om ook zijn 

gezin aan de wereld te kunnen tonen en dat deze ge-

legenheid zich daar uitstekend toe leende. Dat het 

maar bij deze ene keer zou blijven, was het argument 

waarmee ze Eline zover kreeg dat ze kwam, niet de 

rechtvaardiging die ze vroeger dikwijls gebruikte, na-

melijk dat Eline er niet geweest zou zijn zonder haar 

vader en haar moeder. Dat zij uiteindelijk besloten 
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hadden haar te krijgen, dat zij haar verwekkers wa-

ren. Daar walgde Eline van, en dat wist Sophie in-

middels.

Hij nam zijn jasje, keek nog een laatste keer in de 

spiegel en verliet zijn werkkamer. Men had hem ge-

vraagd de aula binnen te komen als laatste in een 

stoet hoogleraren, maar dat had hij geweigerd met 

het argument dat hij juist wegging van de universi-

teit. Hij had er wel mee ingestemd een laatste keer 

zijn zwart-rode toga te dragen, samen met zijn baret. 

Hij kwam in de zaal waar de professorentoga’s 

aan een mooie kapstok hingen, en zag tot zijn vol-

doening dat zijn toga de laatste was die er nog hing. 

Vroeger was hij altijd een van de eersten geweest die 

zijn toga aantrok, en hij had het zover gebracht dat 

hij nu de laatste was. Victor Sluis werd overvallen 

door heimwee naar zijn eerste dagen hier. Maar te-

gelijk besefte hij dat hij aan het begin van iets nieuws 

stond. Dat hij op een keerpunt stond. 

De aula was rumoerig en terwijl hij zelfverzekerd 

langs de statige zuilen naar het spreekgestoelte liep, 

zoals het in zijn zelfgeschreven scenario stond ge-

noteerd, stonden alle aanwezigen op. Hij trotseerde 
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de nieuwsgierige blikken. Victor was niet de typische 

professor met een verstrooide blik en een alsmaar 

dikker wordende pens. Hij was het soort veertiger 

dat ’s morgens havermout met vers fruit at. Sophie 

en Eline hadden gereserveerde plaatsen op de eerste 

rij, maar stonden hem op te wachten naast de kathe-

der. Hij gaf Eline een kus op de wang, Sophie een 

kus op de mond en fluisterde Sophie in het oor: ‘Ik 

vertel ze lekker nog niet dat jij straks de communi-

catie gaat doen. Daar heeft niemand iets mee te ma-

ken.’ Sophie knipoogde. Victor trad op het podium 

en sprak de zaal toe. Sophie en Eline namen plaats.

‘Geachte rector, geachte collega’s, beste vrienden en 

familie,

Als je het bestaan van de aarde, van haar ontstaan 

tot vandaag, samen ongeveer 4,6 miljard jaar, als één 

vol jaar beschouwt, met twaalf maanden, 365 dagen, 

dan vertegenwoordigt één seconde in dat hele jaar 

ongeveer 146 jaar. U hoort het goed: 146 jaar. 

Daarop voortbordurend: volgens de een hebben 

we nog 3 miljard jaar te gaan en volgens de ander 

nog 7 miljard jaar voordat het leven op aarde onmo-

gelijk wordt door de zon die te warm wordt. Laten 
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we dus 5 miljard jaar vooropstellen en er even van 

uitgaan dat we in de tussentijd niet vernietigd wor-

den door asteroïden die roet in het eten komen gooi-

en, of dat wij onszelf ecologisch niet te gronde rich-

ten en kernoorlogen kunnen blijven vermijden. Ik 

vertelde u zojuist dat onze aarde volgens onze huidi-

ge inzichten circa 4,6 miljard jaar bestaat. Als we dat 

nu even herberekenen met die toekomstige 5 mil-

jard erbij naar de context van één jaar, en dus op 

9,6 miljard jaar komen, dan is de aarde nu ongeveer 

in de maand juni, dus nog niet halverwege haar be-

staan. Binnen diezelfde context: 1 seconde in dat jaar 

vertegenwoordigt ongeveer 300 jaar. Een derde van 

een seconde is dan 100 jaar, de leeftijd die we bin-

nenkort gemiddeld bereiken. Jawel, u hoort het goed: 

een derde van een seconde.

Om u een idee te geven: wij, de mens, de homo 

sapiens, is er nog maar tweehonderdduizend jaar, 

omgerekend circa elf minuten. Jawel, u hoort het op-

nieuw goed, dames en heren, elf minuten. Vijftien 

seconden geleden vonden we het wiel uit, tweedui-

zend jaar geleden, iets meer dan zes seconden ge-

leden gooiden we nog mensen voor de leeuwen in 

Rome en in het laatste tiende van de laatste seconde 
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vonden we computers, internet, de mobiele telefoon, 

gps, sociale media enzovoort uit. Allemaal in het 

laatste tiende van de laatste seconde. In die laatste 

seconde vertienvoudigden we ook onze wereldbevol-

king. We staan dus, dames en heren, aan het abso-

lute begin van de mensheid. We hebben met andere 

woorden werkelijk nog niets gezien: de medische en 

technologische ontwikkelingen, een duurzame ma-

nier van leven, de zoektocht naar ons multiculturele 

evenwicht en daarna naar onze mogelijkheden in de 

ruimte zullen ons de volgende seconden en minuten 

blijven verrassen.’

Victor keek even rond in de zaal, die leek te groei-

en, en merkte tot zijn genoegen dat hij de spanning 

opbouwde. 

‘We hebben het gevoel op een keerpunt te staan 

als we zien wat we in deze laatste seconde al reali-

seerden, maar vooral als we kijken naar wat we de 

volgende seconde kunnen realiseren: robotica, gen-

technologie en nanotechnologie. De mogelijkheden, 

dames en heren, zijn enorm.

Welnu, dames en heren, wij starten vandaag met 

veel goede zin een nieuwe spin-off in een van de cru-

ciale disciplines voor de toekomst: de nano techno-
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logie. We bouwen voort op wat we aan de universiteit 

jarenlang konden ontwikkelen binnen onze vakgroep, 

zijn de universiteit daar zeer dankbaar voor en ma-

ken nu de overgang naar het bedrijfsleven. Dat kon 

niet anders, omdat we geleidelijk in een andere dy-

namiek terechtkwamen. De dynamiek van de prak-

tische toepassingen, de dynamiek van het kapitaal. 

Wij willen stappen zetten in de nanotechnologie zo-

als nooit tevoren en we willen tegelijkertijd allerlei 

diensten gaan ontwikkelen. Daarom, om het simpel 

en duidelijk te houden, dopen we ons nieuwe bedrijf 

Nano Services.’

Victor sprak het op een dusdanige toon uit dat 

een applaus wel moest volgen. 

‘Nano Services, dames en heren, zal met spannen-

de ontwikkelingen binnen het domein van de nano-

technologie bezig zijn en omdat we vaststellen dat 

zeer weinig mensen buiten onze kringen weten waar 

nanotechnologie precies over gaat, hebben we beslo-

ten meteen ook een aparte communicatiedienst bin-

nen ons bedrijf in het leven te roepen. Zo creëren we 

een draagvlak voor onze activiteiten en zullen steeds 

meer mensen zich realiseren dat we hier niet met 

duistere zaakjes bezig zijn, maar met fantastische 
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toepassingen voor de toekomst van de mensheid. 

“Nano” betekent in het Grieks “dwerg” en slaat op 

alles wat erg klein is, dat weten wij allen. Wanneer we 

over nanotechnologie spreken, hebben we het dus 

over technologie op een extreem kleine schaal. We 

weten ook dat we met nanotechnologie de wereld 

van de atomen binnenkomen. De toepassingen zijn 

bijna oneindig. Maar weet de buitenwereld dat, zijn 

zij op de hoogte van het gigantische potentieel waar 

wij mee bezig zijn? Nee dus. En daar willen wij iets 

aan veranderen. We willen niet alleen vernieuwende 

zaken doorvoeren, we willen ze ook bekend maken, 

zodat we ze kunnen commercialiseren en we er alle-

maal van kunnen genieten.

Ik geef een voorbeeld: het probleem met de hui-

dige behandelwijzen van kanker is dat we niet alleen 

de kanker kapotmaken, maar ook het hele lichaam 

van de patiënt. Daar willen we wat aan doen door het 

gebruik van nanopartikels in de kankertherapie. We 

kunnen sommige nanopartikels, heel kleine deeltjes, 

intelligent maken, waardoor ze in staat zijn in ons 

lichaam kankercellen te herkennen. De bedoeling is 

dat die intelligente nanopartikels ingespoten wor-

den in de bloedbaan. Wanneer ze dan in aanraking 
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komen met een kankercel herkennen ze die en hech-

ten ze zich daaraan vast. Dankzij de speciale eigen-

schappen van die specifieke nano partikels kunnen 

ze opgewarmd worden als we ze bestralen met een 

laser en zo de kankercel wegbranden. Aan het ge-

zonde weefsel, dat we niet willen vernietigen, hech-

ten de deeltjes zich niet. Zo kunnen we heel selec tief 

de kanker kapotmaken en de patiënt zelf gezond 

houden. 

Maar genoeg gepraat. We zijn hier samen omdat 

we erin geloven, we zijn hier samen omdat we deze 

spannende toekomst tegemoet willen gaan. We zijn 

hier samen om daar het glas op te heffen. En we kun-

nen dat alleen maar samen met u, de volgende se-

conde, de volgende jaren! Ik dank u voor uw aan-

dacht.’
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Eline was huilend weggelopen na de ontmoeting 

met Laura, alleen naar haar kot. Het was een intuï-

tieve reactie geweest. Ze was helemaal van streek en 

had het op een lopen gezet door de sneeuw. Ze was 

verschillende keren gevallen op het gladde voetpad, 

maar zachtjes lopen kon ze niet. Haar lichaam dic-

teerde haar bewegingen. Nat van de sneeuw, nat van 

de tranen en ook nat van het zweet was ze op haar 

kot aangekomen, vol blauwe plekken. Niets ging nog. 

Studeren ging niet, lezen ging niet, ze zat doelloos 

voor zich uit te staren in haar bezwete kleren, te snik-

ken en alsmaar te huilen. Op dat moment realiseer-

de ze zich dat ze geen goede vriendinnen had bij wie 

ze te rade kon gaan, bij wie ze troost kon vinden. Ze 

miste haar poes Luna, die onlangs gestorven was.

Ten einde raad was ze gaan slapen, maar ook 

dat ging niet. Ze kon de slaap niet vatten en bleef 

denken aan de onwaarschijnlijke confrontatie met 

Laura en de onhandige manier waarop Jan-Willem 

ermee omgegaan was; de manier waarop Laura hen 

verbaasd en vragend aangekeken had; de manier 

waarop Jan-Willem redde wat er te redden viel en 
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riskeerde straks zowel zijn Laura als zijn Eline kwijt 

te raken. Maar ze wilde hem niet kwijt. Hij had haar 

veel pijn gedaan door niet eerlijk te zijn met haar, 

maar ze zou het hem vergeven als hij haar maar be-

loofde te stoppen met Laura.

Voor het eerst in haar belangrijke eerste universiteits-

jaar ging Eline niet naar college. Haar wekker was 

gegaan, maar ze was niet opgestaan. Het ging niet, ze 

kon niet. In een mengeling van tranen en vermoeid-

heid had ze besloten te blijven liggen. Even voor ach-

ten zette ze de radio aan en op het nieuws hoorde ze 

dat vele scholen gesloten bleven vanwege het winter-

weer. Alsof het hele land met haar mee rouwde. Toch 

voelde ze zich moederziel alleen, zo intens had ze 

haar eenzaamheid nog nooit beleefd. Na het voor-

val van gisteren met haar vader wilde ze geen con-

tact met hem zoeken. Hij zou er toch alleen maar op 

wijzen dat hij wist dat hij gelijk zou krijgen en dat ze 

meer naar hem zou moeten luisteren. Maar dat wil-

de ze niet, ze wilde haar eigen leven leiden, hoe klote 

dat soms ook was. Even dacht ze eraan haar moeder 

te sms’en en met haar af te spreken, maar ze kreeg 

het enge gevoel dat haar moeder onder één hoedje 
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speelde met haar vader, zoals ze altijd gedaan had op 

de belangrijke momenten. Nooit had Eline mogen 

winnen van haar ouders, altijd was het twee tegen 

één geweest. In haar eerste jaar aan de universiteit 

was ze pas gaan beseffen dat er in haar jeugd nooit 

ruimte voor eigenheid en identiteit geweest was. Als 

enig kind had ze altijd moeten inbinden. Absurd ge-

noeg merkte ze daarna bij haar huisgenoten dat zij 

juist dachten dat een enig kind altijd heel erg ver-

wend was en altijd zijn zin kreeg, terwijl zij de omge-

keerde ervaring had. Er waren duidelijk geen voor-

delen aan het enig-kind-zijn.

De radio bracht het nieuws van negen uur, van 

tien uur, van elf uur. Eline bleef in haar bed kijken 

naar de neerdwarrelende sneeuw en de witte hemel. 

Lang-lang-lang. In een reactie schoot ze overeind. 

Zou het Jan-Willem zijn? Haar papa? Haar mama? 

Haar ouders samen? Ze trok haar badjas aan en op 

haar blote voeten daalde ze de trap af. Ze voelde dat 

haar maag gromde. Ze trok de deur open en daar 

stond hij: Jan-Willem. Hij keek haar nederig en uit-

nodigend aan. Ze was zo verrast en blij dat ze, on-

danks zijn besneeuwde jas, zijn natte handschoe-

nen en zijn bevroren muts op hem afsprong en hem 
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omhelsde. Zijn koude kleren voelden warm aan. Hij 

was gekomen. Hij vond haar belangrijker dan Laura. 

Eindelijk iemand die om haar gaf. 

Ze nam zijn hand en samen gingen ze de trap 

op naar de derde verdieping. In haar kamer legde 

Eline haar vinger op haar mond om duidelijk te ma-

ken dat ze niet moesten praten. Ze bukte en maakte 

de veters van zijn schoenen los. Daarna trok ze zijn 

schoenen uit. Ze kwam overeind en deed de knopen 

van zijn jas open, nam zijn handschoenen en muts 

en hing alles aan de kapstok. Jan-Willem liet haar 

begaan. Eline nam nu zijn pull vast en hielp hem 

die uit te trekken. Daarna begon ze aan de knoopjes 

van zijn hemd en met het uittrekken van zijn hemd 

werd een eerste laagje lichaam zichtbaar. Ze kuste 

zijn armen en begon hem te likken. Dat had ze nog 

nooit eerder gedaan. Ze deed zijn onderhemd ook 

uit. Daarop begon ze zijn borstharen te strelen en te 

likken. Haar badjas sprong open en Jan-Willem zag 

haar tepels, die door haar nachthemd zichtbaar wa-

ren. Op zijn beurt begon hij haar te kussen en te stre-

len. Eline liet haar badjas op de grond vallen en ging 

met haar handen naar de riem van Jan-Willem. Die 
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maakte ze los, waarna ze ook zijn broek opendeed. 

Ze merkte dat Jan-Willem al helemaal opgewonden 

was. Ze bukte en voor het eerst in haar leven nam ze 

een penis in haar mond. Nu keek zij nederig naar bo-

ven naar Jan-Willem en zag dat hij het leuk vond. Ze 

ging verder en maakte rondjes en op- en neergaande 

bewegingen met haar mond zoals ze enkele weken 

geleden ontdekt had op een filmpje dat ze op het in-

ternet had gezocht toen ze haar eerste vriendje had. 

Nog nooit was ze zo dicht geweest bij een balzak. 

Met zijn broek op zijn enkels viel Jan-Willem op haar 

bed. Nog steeds hadden ze geen woord gewisseld. 

Ze profiteerde van de nieuwe situatie om zijn broek, 

onder broek en kousen helemaal uit te doen. Ze vond 

het fantastisch hoe hij daar naakt lag. Ze ging staan 

en ontdeed zich nu van haar nachthemd en slipje en 

ging op hem zitten. Ze stak zijn penis in haar en be-

gon op en neer te gaan. Jan-Willem genoot merkbaar 

en nam haar borsten vast. Even later kwam hij klaar. 

Eline tongzoende hem. Ze voelde zijn penis verslap-

pen en ging naast hem liggen. Jan-Willem schoof 

op. Ze keken glimlachend naar elkaar, alsof ze niet 

geloof den wat ze net gedaan hadden.
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Jan-Willem was verrast wat voor transformatie 

Eline doorgemaakt had. Het was lang geleden dat 

hij een meisje had leren kennen dat zo beduusd was, 

dat zo twijfelde aan zichzelf, dat zo naar hem opkeek. 

Hij had het al wat beter gesnapt toen hij van haar 

vernam dat hij haar eerste vriendje was, en normaal 

zou hij haar dan gedumpt hebben, maar door de re-

latie met haar rijke vader was hij geduldig gebleven 

met haar. Hij had de meisjes altijd voor het kiezen 

gehad in het studentrijke Leuven en was gaan genie-

ten van de variatie. Elke vriendin sprak anders, elke 

vriendin bewoog zich anders, elke vriendin smaakte 

anders, elke vriendin geurde anders, elke vriendin 

ging anders om met de aandacht die hij haar schonk. 

Toen hij voor het eerst met een meisje had gevrijd 

terwijl hij al een vriendin had, en zij vervolgens niets 

merkten van elkaars bestaan, was hij het fantastisch 

gaan vinden. Ongemerkt kon je met verschillende 

meisjes tegelijk een relatie hebben. Hij had zijn leven 

wel wat beter moeten organiseren. Hij regelde het zo 

dat hij het was die naar hen toe ging in plaats van zij 

naar hem. Zijn dubbelspel was een soort stratego en 

sinds hij ook Eline aan de haak geslagen had, had het 

zelfs iets gekregen van monopolie. De combinatie 
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leek hem voortreffelijk: enerzijds de verschillende 

lichamen, de verschillende manieren van vrijen, de 

verschillende zintuiglijke sensaties, en anderzijds het 

intellectuele spel dat hij voortdurend moest spelen. 

Eline was de eerste geworden die hem ontmaskerd 

had. Uitgerekend Eline, van wie hij het het minst 

verwacht had.

‘Ik ben blij dat je voor mij gekozen hebt’, doorbrak 

Eline de afwezigheid van woorden.

Jan-Willem zette een nog grotere glimlach op. Hij 

probeerde de stilte te bewaren. Eline begreep het 

signaal, streelde hem en gaf hem nog een tongzoen, 

waarna ze tegen elkaar bleven liggen en uitnodigend 

naar elkaar bleven kijken. Minutenlang bleven ze zo 

liggen, lekker warm door hun lichamen tegen elkaar 

gedrukt. Het nieuws van twaalf uur leek hen te wek-

ken. Het hoofdpunt was het winterweer. De nieuws-

lezer meldde dat een groot deel van het land plat-

lag door de hevige sneeuwval. Niet alleen de wegen, 

maar ook de spoorwegen hadden het voor bekeken 

gehouden. Ondanks de waarschuwingen had het 

winterse weer voor monsterfiles gezorgd rond alle 

grote steden. Daarom waarschuwden ze nogmaals 

alleen het huis uit te gaan als het echt niet anders 

Witte Warmte Vooruitboekje 3.indd   31 9/12/15   15:43



32

kon. Bedrijven vielen stil, scholen en universiteiten 

waren gesloten.

‘Mijn fietsslot was vanmorgen ook bevroren’, zei 

Jan-Willem. ‘Daarom kwam ik te voet.’

Eline stond op en deed haar nachthemd weer aan.

‘Koffie?’ zei ze.

‘Graag. Ik moet vanavond om zeven uur naar 

Nano Services.’

‘Vandaag?’

‘Ja, ze belden me daarnet.’

‘Hij stopt ook nooit met werken hè, die vader van 

mij. Het hele land ligt plat en hij gaat rustig verder. 

Ik zou niet graag voor hem werken.’

Jan-Willem keek vreemd op, kwam overeind en 

deed zijn onderbroek aan.
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