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‘Hij moet het goede niet achterwege laten wanneer dat mogelijk is, 
maar van de andere kant moet hij in staat zijn over te stappen op het 
kwade wanneer de noodzaak hem daartoe dwingt.’

De heerser
Niccolò Machiavelli

1469-1527
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-1-
Eerste dag

Met een klap drong de energie mijn lichaam binnen. Ik klemde mijn 
vingers zo stevig om het glas dat het brak. Rode wijn stroomde over 
mijn hand en vermengde zich met het bloed dat uit een snee in mijn 
ringvinger opwelde. Ik hapte naar adem en zocht steun tegen de 
muur achter me. Het gegons in mijn oren drukte het rumoer van het 
volle café naar de achtergrond. 

‘Helena?’ 
Ik staarde de blonde man aan met wie ik al een groot deel van de 

avond stond te praten, zijn naam was ik vergeten. 
‘Gaat het wel goed met je?’ 
‘Blijf van me af.’ Mijn knieën knikten terwijl ik de arm die hij naar 

me uitstak resoluut weg duwde. De kracht die razendsnel de leegte 
in mijn hartstreek verdreef, maakte me duizelig.

Zijn vriend stond dicht bij ons tegen Sasja aangeplakt bij de bar. 
Sasja viste een papieren zakdoekje uit haar tas en duwde het doekje 
zorgzaam in mijn bebloede hand. 

Ik liet het vallen, deed mijn ogen dicht en concentreerde me op het 
tintelende gevoel dat zich verspreidde door mijn hele lichaam. ‘Te-
rug,’ prevelde ik. ‘Hij is terug!’ Tranen stroomden over mijn wangen. 
Ik lachte met lange uithalen, terwijl ik tegelijkertijd mijn tranen met 
mijn handrug wegveegde. De leegte in mijn lichaam was verdwenen. 
Het zwarte gat in mijn borstkas was gedicht met warmte. Mica was 
in de Aardedimensie. 

‘Kijk me eens aan, Leen!’ zei Sasja. Ze schudde aan mijn arm. 
Buiten zinnen lachte ik, terwijl ik mijn ogen gehoorzaam naar 

haar opsloeg. Ze moest minstens denken dat ik aan het doordraaien 
was, zij en alle andere mensen die in de buurt stonden, maar het kon 
me geen zier schelen.

Kordaat veegde Sasja met een schoon zakdoekje over mijn ge-
zicht. ‘Je hebt duidelijk genoeg gedronken vanavond, Lena. We gaan 
naar huis.’ Voordat ze mijn jas in mijn handen duwde, wikkelde ze 
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een doekje rond de wond in mijn vinger. Verontschuldigend glim-
lachte ze naar de twee mannen, die perplex toekeken hoe ze mij het 
café uitsleurde. 

Ze zette er direct de pas in richting de taxistandplaats bij het Leid-
seplein. De nachtelijke kou deerde me geen moment en ik voelde 
mijn gewonde vinger niet. Energie omringde mijn lichaam als een 
warme jas. Giechelend als een klein meisje liet ik me door Sasja in 
een taxi duwen. Mijn hoofd was licht, maar niet van de drank. Ik had 
mezelf zo vaak ingeprent dat zijn terugkeer een illusie was, dat alle 
tekenen er op wezen dat ik vergeefs op hem wachtte, maar nu was hij 
als een klein stipje weer aanwezig in mijn borstkas.

‘Zo bont heb je het nog nooit gemaakt, Leen. Je kunt het ook ge-
woon zeggen als je weg wilt,’ zei Sasja, waarna ze een zucht slaakte. 

Ik haalde mijn schouders op bij het zien van haar afkeurende blik. 
Het maakte me geen sikkepit uit wat zij dacht. Grinnikend zakte ik 
weg in het nepleer op de achterbank. 

Ik was weer heel. Eindelijk!
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-2-
Tweede dag

Wankelend liep ik naar de kleine badkamer. Ik betwijfelde of er door 
het gebrek aan slaap ook maar iets uit mijn handen zou komen van-
daag, maar ik hoopte dat werken aan mijn stageonderzoek afleiding 
zou brengen. Ik had behoefte aan gesprekken met andere mensen. 

De euforie die ik gisteravond voelde, was verdwenen. In het ver-
leden had Mica mij altijd binnen een paar uur na terugkomst uit Ex-
periaan opgezocht, maar tot nu toe had ik taal noch teken van hem 
gekregen. Dankzij het warme stipje dat als een extra hartslag in mijn 
borstkas pulseerde, vermoedde ik dat hij in Amerika was. De afstand 
was te groot om er honderd procent zeker van te zijn, maar ik gokte 
dat hij in Washington D.C. was. Letterlijk elke vezel in mijn lichaam 
moedigde me aan alles uit mijn handen te laten vallen, naar Washing-
ton te vliegen en daar verder te zien. Juist daarom startte ik mijn 
laptop niet op. Ik wist zeker dat ik de verleiding niet kon weerstaan 
een ticket te boeken. Steeds weer vertelde ik mezelf dat ik na vier jaar 
gewoon moest wennen aan zijn aanwezigheid, ook al trok deze me 
als een magneet aan. In combinatie met mijn innerlijke worsteling 
was de radiostilte die Mica aanhield dodelijk voor mijn zenuwen. 

Daar kwam nog bij dat ik geen idee had hoe ik zelf vanuit Am-
sterdam in contact met hem kon komen. Vroeger was Amerika te ver 
weg geweest om iets naar hem te “denken”. Ik wist ook niet zeker of 
de gedachteband die wij ooit deelden, nog werkte tussen ons, ook al 
voelde ik hem duidelijk in mijn borstkas.

Ik twijfelde er niet aan dat mijn vader wist waarom Mica naar 
onze dimensie was teruggekomen. Dankzij zijn lidmaatschap van het 
Experiaanse netwerk in de Aardedimensie wist hij al jaren alles over 
elke bezoeker uit de parallelle wereld Experiaan. Ik gruwde van de 
afhankelijkheid die sprak uit de gedachte hem te bellen. Ik hield al 
vier jaar het gesprek over Mica af. Die gelegenheid ging ik mijn vader 
nu ook niet bieden.
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Ik poetste mijn tanden, waarna ik mijn shirt en ondergoed uitdeed. 
Het hete water onder de douche vermengde zich met het verwach-
tingsvolle gevoel in mijn buik. Mijn lichaam tintelde letterlijk van top 
tot teen. Het was fijn om geen leegte in mijn borstkas te voelen. Ik was 
vergeten hoe energiek mijn lichaam voelde als ik heel was.

Met een grote blauwe handdoek om me heen geslagen liep ik even 
later de dampende badkamer uit richting mijn kledingkast. Snel trok 
ik een nette broek en een streepjesblouse aan, föhnde mijn lichtblon-
de haar en maakte me op. Even overwoog ik de sproetjes waar hij me 
altijd mee plaagde, weg te werken met foundation, maar besloot het 
toch maar zo te laten. 

Het gekriebel in mijn buik maakte het onmogelijk om een hap 
door mijn keel te krijgen, dus sloeg ik het ontbijt over. Met mijn jas en 
tas in mijn handen stapte ik de deur uit. 

In het trapportaal zocht ik ‘Magnificent’ van U2 op mijn iPod op. 
Het ritme van het nummer verhoogde de spanning die zich in mijn 
buik ophoopte. ‘I was born, I was born, To be with you in this space and 
time,’ zong Bono. 

Mijn mond vertrok bij de herinnering aan de tijd in mijn jeugd 
waarin ik serieus dacht dat ik geboren was om bij Mica te zijn. Ik 
geloofde dat onze band zo bijzonder was dat wij de spreekwoorde-
lijke uitzondering op de strenge Experiaanse regels zouden zijn. Die 
regels waren simpel: Aardse mensen werden bij uitzondering, maar 
niet langer dan twee dagen toegelaten tot Experiaan. Daar werd nooit 
van afgeweken. Een enkele keer mochten Experiaanse mensen zoals 
Mica voor een langere periode in de Aardedimensie verblijven, maar 
ook zij kregen uiteindelijk een bevel om terug te keren. Binnen een 
half uur nadat het decreet voor Mica kwam, was hij verdwenen. Er 
bleef voor mij geen andere keuze over dan mijn jonge meisjesdroom 
los te laten, terwijl ik verder moest gaan met mijn leven. Ik glimlachte 
wrang. God, wat had ik het bestaan van Experiaan de afgelopen jaren 
vervloekt.

De zon liet zich aarzelend zien. Het beloofde een frisse, maar dro-
ge lentedag te worden. Terwijl ik over de Prinsengracht naar de tram 
liep, viel het mij op dat het ongewoon druk was in Amsterdam. Tus-
sen de mensen door liep ik naar de tram, die net kwam aanrijden. 
Nadat de tramdeuren zich achter me sloten, slokten mijn gedachten 
me opnieuw op. 

Mica zou de Aardedimensie op een gegeven moment weer verla-
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ten, daar twijfelde ik niet aan. Ik voelde een steek in mijn buik bij het 
idee dat hij opeens weer weg zou zijn. Dat de troosteloze leegheid 
die hij achterliet opnieuw zijn klauwen in me zou zetten, zonder dat 
ik hem had gezien. Ik wist welke verscheurende pijn me te wachten 
stond wanneer hij vertrok. Het was naïef om te veronderstellen dat 
het deze keer anders zou gaan, maar daar weigerde ik nu bij stil te 
staan. Ik was vastbesloten te genieten van elke seconde die me gege-
ven werd, waarin ik heel was. 

‘Heeft die invasie in Amerika ook gevolgen voor Nederland?’ 
De vrouw naast me vroeg het hard genoeg om door mijn muziek 

heen hoorbaar te zijn. De tram was bijna bij mijn halte vlakbij het 
Spui. Ik fronste mijn wenkbrauwen en zette mijn muziek uit terwijl ik 
opstond. Een invasie? In Amerika?

‘Dat weet nog niemand. Op het nieuws vertelden ze vanmorgen 
dat het Witte Huis Simon Van Leeuwen direct uitgenodigd heeft voor 
een spoedoverleg met wereldleiders. Ze zijn nog bezig,’ antwoordde 
een vrouw achter me terwijl ik uitstapte. 

Haartjes gingen op mijn armen omhoog staan. Het Witte Huis in 
Washington had onze premier benaderd? Mijn gevoel vertelde me 
dat Mica nog steeds in dat deel van Amerika was.

Snel haastte ik me langs de geurige bloemenstalletjes op de Bloe-
menmarkt, waarna ik het pand binnenstapte waar adviesbureau Van 
Dijk & partners gehuisvest was. In de grote hal naast de receptie hing 
een beeldscherm waarop een extra nieuwsitem van de CNN werd 
uitgezonden. Omdat er teveel mensen stonden om goed te kunnen 
zien waar de uitzending over ging, drukte ik op de liftknop voor de 
vierde etage, terwijl ik op mijn mobiel naar een nieuwssite surfte, die 
uiterst traag opende. 

Sasja snelde naar me toe, zodra ik de lift uitstapte. ‘Heb je het al 
gehoord, Lena?’ Haar bruine haar krulde warriger dan normaal.

‘Nee, ik bedoel, ik hoorde net dat er wat aan de hand is in Ame-
rika, maar het internet op mijn mobiel is vandaag heel traag. Weet jij 
het wel?’ vroeg ik.

‘Amerika is gisteravond aangevallen door een troepenmacht uit 
een andere dimensie,’ zei Sasja. Ze struikelde bijna over haar woor-
den.

Mijn adem stokte in mijn keel. ‘Nee,’ fluisterde ik. ‘Dat kan niet 
waar zijn.’ Ik schudde ongelovig mijn hoofd.

‘Het klinkt heel vreemd, Leen, dat weet ik ook wel,’ zei Sasja. 
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‘Maar het is echt waar. Die dimensie heet Experiaan. Het is heel grie-
zelig. Vooral omdat die Experiaanse soldaten exact op mensen zoals 
jij en ik lijken.’

Ik schudde opnieuw mijn hoofd, terwijl ik staarde naar de zwarte 
tegels op de vloer. ‘Hoe… maar… waarom is dit dan gebeurd?’

‘Wetenschappers in Amerika hebben ontdekt hoe ze doorgangen 
naar Experiaan konden creëren en voor ze het wisten, begon de inva-
sie. Griezelig!’ antwoordde Sasja.

Met stomheid geslagen keek ik haar aan. 
De liftdeuren gingen open, waarna Roos de etage opkwam. Als 

communicatieadviseur ging zij altijd onberispelijk gekleed in zwar-
te mantelpakjes. Haar hakken tikten op de stenen vloer. Sasja hield 
Roos staande en raakte met haar in gesprek over de inval in Amerika.

Ik liep langzaam verder de gang in naar mijn kamer, waar ik me 
liet neerzakken op de stoel bij mijn bureau. Ik staarde wezenloos door 
het raam naar de drukke mensenmassa bij de Munttoren in de verte.

Experiaanse mensen leken uiterlijk inderdaad sprekend op Aard-
se mensen. Ik had er via mijn vader genoeg ontmoet om te weten 
dat ze hier onopvallend rond konden lopen. Mijn oog viel op mijn 
mobiel, die nog steeds moeite had met het openen van de nieuwssi-
te. Vrijwel automatisch belde ik mijn vader. Een elektronische stem 
vertelde me dat het telefoonnummer op dit moment niet bereikbaar 
was. Verdorie! Ik stuurde hem een sms dat ik hem dringend wilde 
spreken, waarna ik mijn mobiel in mijn broekzak stopte. 

Ik snapte er niets van. Elke keer dat mijn vader iets over Experiaan 
vertelde, benadrukte hij tot vervelends toe dat het bestaan van de 
dimensie geheim moest blijven. 

Als tienjarige vond ik het heel spannend dat ik iets wist wat an-
deren niet wisten. Zeker toen ik plechtig moest beloven mijn mond 
erover te houden. Maar dat veranderde nadat mijn moeder een aan-
tal jaar later overleed. Mijn vader stortte zich volledig op het bege-
leiden van mensen uit Experiaan. Zij kwamen rond hun twintigste 
levensjaar een periode naar de Aarde. Het hoorde bij hun opleiding. 
Het gaf mijn vader de broodnodige afleiding, en het netwerk was blij 
dat hij het wilde doen. In ruil voor deze begeleiding wisselde Ex-
periaan op kleine schaal informatie uit met Aardse wetenschappers. 
Het netwerk kreeg het verbod opgelegd om openlijk bekendheid aan 
het bestaan van Experiaan te geven. Volgens mijn vader zou dat tot 
misbruik kunnen leiden, maar of hij daarmee misbruik door Aardse 
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of Experiaanse mensen bedoelde, was me niet duidelijk.
Ik stelde nooit vragen over de andere dimensie aan hem. Ik keek 

wel uit! Ik ergerde mij dood aan zijn houding tegenover zijn bezoe-
kers. De eerbied en bewondering die hij hun toonde, vond ik tenen-
krommend. Hij praatte met mij liever over Experiaan, dan over din-
gen die belangrijk waren voor míj. Misschien verloor ik daarom wel 
mijn belangstelling voor de andere dimensie. Ik zei tegen hem dat ik 
de Experiaanse mensen die bij ons thuis kwamen nooit zo interessant 
vond. Stug hield ik dat vol, totdat Mica voor een periode naar de 
Aardedimensie kwam.

Terwijl ik mijn jas uitdeed, slaakte ik een diepe zucht. Ik zette mijn 
computer aan om de nieuwssites te bekijken. Waarom vielen Experi-
aanse troepen nu opeens openlijk deze dimensie aan? Wat had dat na 
al die jaren van geheimzinnigheid voor nut? 

Beelden van mijn eerste ontmoeting met Mica flitsten door mijn 
hoofd. Ik was vijftien, zat op de middelbare school en had onver-
wacht eerder vrij. Mijn vader zat bij thuiskomst in de woonkamer 
aan tafel met iemand te praten. Hij had die ochtend vol enthousiasme 
aangekondigd dat hij weer een nieuwe bezoeker ging begeleiden. Ik 
wilde naar mijn kamer op de bovenverdieping sluipen. Helaas zag 
mijn vader me precies op dat moment. Opgetogen wenkte hij me. 

‘Kom eens hier. Ik wil je voorstellen aan onze Experiaanse gast. 
Mica, dit is mijn dochter Helena.’

Ik liep naar hen toe, terwijl ik de gast zonder veel enthousiasme 
opnam. Een jonge man met dik, donkerzwart haar en lichtblauwe 
ogen keek naar me terug. Op het moment dat onze ogen elkaar ont-
moetten, klonk er in mijn hoofd een klik. Een fijn en warm gevoel 
ontstond onderaan mijn rug. Op slag wist ik zeker dat hij de kern 
van mijn bestaan was. De puurheid die van die gedachte afstraalde, 
nestelde zich in mijn hartstreek, waar het transformeerde in een pul-
serende energie. Meteen daarna wendde hij zijn blik af, waarmee het 
gevoel in mijn onderrug spoorloos verdween.

Ik sloeg mijn ogen neer. De kern van mijn bestaan? Ik kreeg het er 
warm van. Nog nooit had ik me zo onnozel gevoeld.

‘Dag Helena,’ zei Mica met een warme stem waarin een sprankje 
humor school. 

Boos op mijzelf en op hem, omdat ik dacht te horen dat hij mijn 
verwarring grappig vond, keek ik naar mijn vader. Ik rolde met mijn 
ogen. ‘Ik heet Lena, papa, jij bent echt de enige persoon die mij He-
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lena noemt.’

Ik schudde mijn hoofd om het beeld los te laten. Zodra mijn compu-
ter was opgestart, opende ik snel een nieuwssite. Amerikaanse we-
tenschappers hadden verspreid over het land in tientallen laboratoria 
doorgangen gecreëerd naar een parallelle wereld genaamd Experi-
aan. Binnen de kortste keren hadden Experiaanse soldaten al deze 
laboratoria ingenomen, waarbij veel Amerikaanse soldaten en weten-
schappers gedood waren. Alle laboratoria waren nu omringd door 
legereenheden om een verdere invasie in de Verenigde Staten tegen 
te houden. De Amerikaanse president Cartson had de noodtoestand 
uitgeroepen en steun gevraagd aan bondgenoten in Europa en de rest 
van de wereld. Minister-president Van Leeuwen had gehoor gegeven 
aan de oproep om deel te nemen aan het topoverleg.

Sasja kwam mijn kamer binnenvallen. Ze keek over mijn schouder 
mee naar mijn computerscherm. Op de nieuwssite klikte ik op een 
videofilmpje. Gekleed in rode uniformen, met witte strepen op hun 
mouwen zagen de Experiaanse soldaten er streng en serieus uit. 

‘Kijk dan,’ zei Sasja. ‘Ze dragen geen enkel wapen. En die mannen 
zeggen helemaal niets tegen elkaar, maar ze schijnen wel exact te we-
ten wat de ander doet of waar hij heen gaat.’

‘Het hoort vast bij hun manier van communiceren,’ opperde ik.
‘Ik vind het eng,’ zei Sasja. ‘Die buitenaardse soldaten spreken 

uitstekend Engels. Voordat Aardse mensen maar één woord kunnen 
zeggen, weten die soldaten al wat mensen willen voorstellen. Ze zijn 
allemaal gereserveerd en hooghartig, vooral de Experiast. Hij is de 
leider van de Experiaanse troepen.’

Ik vertelde Sas niet dat Experiaanse mensen praktisch elke belang-
rijke taal in de Aardedimensie beheersten. Dan zou ik haar ook moe-
ten uitleggen dat ik al jaren wist van hun bestaan en daar had ik nu 
geen zin in. Ik keek afwezig uit het raam, waarna Sasja mijn kamer 
verliet.

Gedachten over vroeger maalden opnieuw door mijn hoofd. Mica 
bleef altijd het liefst vaag over zijn dimensie. Wel kwam hij met test-
jes waarin energie de hoofdrol speelde. De meesten daarvan waren 
grappig, maar heel lastig voor mij om te doen. Ze lukten vaak niet of 
pas na maanden oefenen. Behalve het testje gedachtedelen. Dat leek 
onmogelijk, maar het bleek heel makkelijk te zijn.

Dankzij onze gedachteband beheerste ik tot mijn vaders verbazing 
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de Experiaanse taal een paar maanden later veel beter dan hij. Maar 
hij wist niet dat Mica me elke dag uitdaagde om zijn gedachten te 
ontcijferen. Gedachten die hij plagend steeds ingewikkelder maakte.

Verlangend dacht ik terug aan dat naïeve gelukkige meisje, wier 
leven alleen uit Mica en school bestond. Niet voor het eerst verwenste 
ik het verloop van de tijd, die me onverbiddelijk in de verkeerde rich-
ting dirigeerde. Als het kon, dan creëerde ik een tijdsvacuüm, waar-
in ik mezelf vrijwillig gevangen zou zetten, voor eeuwig zeventien, 
onwetend van de pijn en eenzaamheid die mij zou overvallen na zijn 
vertrek. De tijd heelt alle wonden werd me als kind toegefluisterd na 
het overlijden van mijn moeder. Het leek er toen op dat de fluiste-
raars gelijk kregen. Ondertussen wist ik dat het barmhartige spreek-
woord bedacht was door een onnozele hals, die geen flauw benul had 
waar hij over sprak. 

Ik surfte op mijn computer naar een andere website. Terwijl de pagi-
na laadde, dacht ik terug aan het moment dat Mica die laatste keer te-
rugkeerde naar zijn eigen dimensie. Niets had me voorbereid op het 
feit dat zijn vertrek ditmaal volkomen anders zou zijn dan de keren 
dat hij voor mijn zeventiende verjaardag naar Experiaan terugging 
Mijn mond vertrok bij de herinnering aan de pijn die ik voelde op 
het moment dat zijn aanwezigheid uit mijn lichaam gescheurd werd. 
Op hetzelfde moment dat Mica de Aardedimensie verliet, spleet mijn 
borstkas figuurlijk open. Het verbaasde mij nog steeds dat destijds 
niemand de wond zag, die zijn vertrek bij me veroorzaakte. Het 
zwarte gat dat overbleef, slokte al mijn energie op. 

Mijn vader reageerde opgelucht toen hij via het netwerk hoorde 
dat Mica nooit meer terugkwam. Hoewel hij wist dat Mica en ik al-
leen vrienden waren geweest, deed hij mijn gevoel toch opgeruimd 
af als liefdesverdriet, waar ik net als elke tiener wel overheen zou ko-
men. Hij gaf me geen ruimte voor mijn verhaal. Zijn bagatelliserende 
reactie op mijn pijn maakte dat ik hem rigoureus buitensloot. 

Snel genoeg kreeg hij door dat er definitief iets in mij kapot ge-
maakt was, waarna hij aan me wilde uitleggen waarom het niet alleen 
beter voor mij, maar voor iedereen was als Mica in Experiaan bleef. 
Ik kapte dat gesprek meteen af. Hoe durfde hij te beweren dat de pijn 
die ik voelde enig nut kon dienen? 

Een paar maanden na Mica’s vertrek woonde ik net in Amster-
dam, toen een onbekende vrouw me belde. Zij herinnerde mij on-
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verbloemd aan mijn zwijgplicht over Experiaan, waarna ze me 
waarschuwde dat het verstandig was, als ik ook tegen netwerkleden 
zweeg over mijn vriendschap met Mica. Nergens over praten was de 
enige manier waarop ze voor mijn veiligheid in kon staan. Verbijsterd 
voelde ik de dreiging in haar boodschap. Zonder verder iets toe te 
lichten, hing ze op. 

Toen ik verhaal ging halen bij mijn vader, ontkende hij in alle 
toonaarden dat een vrouw uit zijn netwerk mij gebeld had. Ik geloof-
de hem niet. Het was de spreekwoordelijke druppel waardoor we 
voor langere tijd met elkaar gebrouilleerd raakten. 

Ondertussen bleef er voor mij geen andere keuze over dan het 
zwarte gat te accepteren. Want ondanks de tijd die verstreek, bleef 
het gevoel van uitzichtloze leegte onveranderd in mijn lichaam aan-
wezig. Exact zo groot en intens als het was op het moment dat het 
plotseling ontstond bij zijn vertrek. Ik koesterde de hoop dat Mica 
diezelfde leegte voelde, zodat hij terug zou komen. Uiteindelijk legde 
ik me na twee jaar neer bij het feit dat het een illusie was. Zijn tijd in 
mijn dimensie was om. Ik zou hem nooit meer zien.

De relatie met mijn vader herstelde min of meer. Zolang we de 
onderwerpen Mica en Experiaan vermeden, ging het goed tussen ons 
en kon ik hem opnieuw als vader toelaten in mijn nieuwe leven als 
student. 

Ik haalde diep adem om de stortvloed aan herinneringen die mij 
overspoeld had los te laten, waarna ik opnieuw keek naar mijn com-
puterscherm, recht in het gezicht van Mica. Mijn hart stond stil, ter-
wijl ik voelde hoe het bloed uit mijn gezicht wegtrok. Experiast stond 
bij zijn foto geschreven. Allemachtig! Mijn hersenen blokkeerden 
acuut. Dit was de overtreffende trap van de ergste nachtmerrie die ik 
ooit gedroomd had. Mica was niet zomaar terug. Hij was de Experi-
ast! Hij leidde verdomme de invasie in Amerika.

Met trillende vingers pakte ik mijn mobieltje opnieuw uit mijn 
broekzak. Het nummer van mijn vader was nog steeds onbereikbaar. 
Ik sms’te: ‘Papa, kun je me nu meteen bellen? Alsjeblieft!’ Ik verborg 
mijn gezicht in mijn handen. Wat was er in vredesnaam aan de hand?
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-3-
Tweede dag

Sasja stoof mijn kamer binnen na de lunchpauze. ‘Dit geloof je niet!’ 
schreeuwde ze. ‘De Amerikaanse president Cartson gaat met de Ex-
periast onderhandelen. Omdat Experiaan neutraal terrein wilde in 
Europa, gaat die onderhandeling in Amsterdam plaatsvinden. Aan 
Steven is gevraagd of hij mee kan helpen met de organisatie van 
de onderhandeling. Hij is helemaal in zijn nopjes, omdat de minis-
ter-president aan hem gedacht heeft. Ons bureau krijgt wereldpu-
bliciteit, Lena. Er is al een groep Experiaanse soldaten in het pand. 
Steven heeft het bevel gekregen alle mensen van ons kantoor bij 
elkaar te roepen. Over tien minuten willen ze ons in de grote verga-
derzaal zien.’ Sasja draaide zich met rode konen om en liep weg om 
de mensen in de kamer aan de overkant van de gang op te roepen 
naar de vergaderzaal te komen. 

Ik zakte achterover in mijn bureaustoel. Met mijn handen in mijn 
haar staarde ik naar het plafond. Het was zo onwerkelijk wat er van-
daag gebeurde. Mijn hart bonkte bijna mijn borstkas uit bij het idee 
dat Mica voor een onderhandeling naar Amsterdam kwam. 

De hele wereld keek argwanend naar de inval, maar van welke 
kant ik de invasie in Amerika ook bekeek, het lukte me niet om Mica 
als vijand te beschouwen. Er was vast een logische verklaring voor 
hun binnendringen, maar welke was dat dan?

En waarom was mijn vader opeens onbereikbaar? Dat had vast 
ook met de situatie te maken. Voor de zoveelste keer deze dag had ik 
spijt van mijn ik-wil-nooit-meer-iets-over-Experiaan-horen-houding 
van de afgelopen jaren. Nu had ik geen flauw idee hoe ik met de an-
dere leden van het netwerk in contact kon komen.

 ‘Lena, kom je nog?’ riep Sasja bij het trapportaal. ‘We mogen hen 
niet laten wachten.’ 

Mijn adem stokte. Als er Experiaanse mensen in het gebouw wa-
ren, dan moest ik onmiddellijk mijn gedachten gaan afschermen. ‘Ik 
kom zo,’ riep ik naar Sasja.
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Mica had me geleerd hoe ik een goudgele energiestroom vanuit 
mijn middenrif als beschermlaag kon aanbrengen in mijn geest. Hij 
beweerde dat mensen uit Experiaan dan niet mijn werkelijke gevoel 
met bijbehorende gedachten konden doorgronden, omdat ze dan let-
terlijk verblind werden door het licht. Mica had mij ook een uitgebrei-
dere variant geleerd, maar die versie kostte mij meer tijd dan ik nu 
had. Ik gokte er op dat dit voldoende was. Ik concentreerde mij om 
de bescherming aan te leggen.

Daar was ik net mee klaar toen mijn mobieltje in mijn zak trilde. 
Mijn vader. Eindelijk. Ik wurmde het apparaatje tevoorschijn en keek 
naar het bericht. ‘Draag de hanger zichtbaar’, was alles wat er in het 
venster stond. Deze boodschap kwam niet van mijn vader!

Mijn vingers voelden aan mijn hals waar de ketting hing, die Mica 
mij voor mijn zeventiende verjaardag had gegeven. Aan de ketting 
hing een prachtig amulet. Een lichtpaarse steen met een vreemd in-
digo teken erop was gezet in een helder groene omlijsting van een 
onbekend materiaal. Mica had me bij zijn vertrek laten beloven dat ik 
de ketting dag en nacht bleef dragen, wat ik sindsdien deed. Ik dacht 
dat het een gelukshanger was, alhoewel ik niet het gevoel had dat het 
me ooit geluk had gebracht. 

Sasja had eens gevraagd waar het vandaan kwam en wat het teken 
betekende. Gekregen van een vriend, was alles wat ik wilde antwoor-
den. Zij had Mica nooit ontmoet. Ik had haar, maar ook mijn andere 
vrienden nooit iets verteld over hem. Dat lag niet aan het feit dat die 
vrouw me telefonisch bedreigd had. Ik had er vooral geen zin in ge-
had om voor gek te staan met een verhaal over een onbekende man 
uit een andere dimensie. 

Ik belde het nummer dat me de sms had gestuurd. Toen een stem 
me vertelde dat het nummer niet bestond, grimaste ik. Dat had ik 
kunnen weten. Experiaanse mensen gebruikten nooit telefoons. Tot-
dat we onze gedachten met elkaar deelden, hackte Mica regelmatig 
het Aardse telefoonnetwerk om me berichtjes te sturen.

Met de lift ging ik naar de tweede etage. Op de gang kon ik het 
geroezemoes uit de grote vergaderzaal al horen. De tafels waren op-
gesteld in een grote u-vorm, waaraan veertig mensen tegelijk konden 
vergaderen. Vlak nadat ik ging zitten, kwam er een groep van zes 
Experiaanse soldaten binnen. De sfeer in de zaal verkilde na hun bin-
nenkomst zodat het geroezemoes automatisch verstomde. 

Mica had me ooit een oefening gegeven hoe ik kon aanvoelen wie 
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de leiding had over een groep Experiaanse mensen. Elk niveau in de 
hiërarchie had een eigen kleur en energietype. Hij noemde het kin-
derlijk eenvoudig. Dat was het voor hem, niet voor mij. Het had me 
enkele maanden gekost, maar daarna kon ik zowaar een subtiel ver-
schil in hun uitstraling ontdekken. Ik tastte in gedachten de groep af. 
De leider was één van de oudere mannen die hooghartig toekeken 
hoe Steven hen met uitgestoken hand benaderde. 

Steven had duidelijk geen uitleg gekregen waaruit bleek dat de 
Experiaanse regels voor begroeten elkaar de hand schudden uit-
sloot. In handpalmen van mensen zaten energiepunten. Alleen met 
vertrouwde personen deelden zij informatie door hun handen tegen 
elkaar aan te leggen. Ik verborg mijn ogen een ogenblik achter mijn 
hand. Mijn tenen kromden uit gêne. In Experiaanse ogen was het 
ook een pijnlijke vergissing om een ander dan de hoogstgeplaatste 
als eerste te groeten, maar dat was een overkomelijke fout. Iemand 
een hand geven was echter een grove belediging, die niet makkelijk 
vergeven werd.

‘Het is mij een genoegen…’ begon Steven in het Engels. Zijn zin 
brak af toen de dichtstbijzijnde soldaat een paar stappen achteruit 
week. De andere soldaten volgden zijn voorbeeld, behalve de leider, 
die nu automatisch vooraan stond. Het leek alsof hij in lengte groei-
de. Met een ongelukkige uitdrukking op zijn gezicht staarde Steven 
stilzwijgend naar hem.

Ik zuchtte diep om het gebrek aan compassie aan Experiaanse zij-
de, voordat ik opstond. Hoe konden ze van Steven verwachten dat hij 
hun gewoontes kende?

Steven gebaarde naar mij dat ik weer moest gaan zitten, maar ik 
negeerde hem. Doelbewust liep ik naar de leider van de soldaten. Ik 
knikte naar de man, waarbij ik mijn rechterhand op mijn hart legde. 
Een Experiaans teken dat ik het goed met hem voor had. ‘Namens de 
Aardse mensen in deze zaal heet ik u welkom. Wij willen graag een 
succes van de onderhandeling maken,’ zei ik in het Engels.

Zijn groene ogen lichtten vreemd op toen zijn blik naar het amulet 
om mijn nek getrokken werd. ‘Een protegé uit het huis van Tygo, 
onze hoogverheven Experiast,’ zei hij in het Experiaans, hetgeen 
nieuwe beroering bij de soldaten opwekte.

‘Een… wat?’ stamelde ik in het Nederlands. Even dacht ik dat ik 
hem niet goed had verstaan. Meteen daarna herinnerde ik me wat 
Mica ooit tegen mij had gezegd: ‘Wij hebben één Experiast in Experi-
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aan. Op dit moment is dat mijn grootvader Tygo. Hij is een inspire-
rende en wijze man. Ik ken niemand die is zoals hij.’ 

Sprak de man net over de grootvader van Mica? Ik had onbewust 
de conclusie getrokken dat hij dood was, omdat Mica als Experiast 
aangeduid werd.

De leider wreef met zijn hand over zijn kin terwijl hij me peinzend 
van top tot teen bekeek, alsof ik naar waarde geschat werd. Zonder 
een woord te zeggen, stelde de groep soldaten zich keurig in het gelid 
achter de man op. Geen van hen keek naar mij, maar ik kreeg wel de 
indruk dat ze een antwoord op een onuitgesproken vraag verwacht-
ten.

Het bleef een minuut lang onaangenaam stil in de zaal. Opeens 
legde de man zijn rechterhand op zijn hart. Tegelijkertijd strekte hij 
zijn linkerarm naar mij toe met de handpalm naar boven. Een Ex-
periaans gebaar van vriendschap. De blik in zijn ogen veranderde. 
Er straalde vriendelijkheid uit. ‘Het is een onverwacht genoegen hier 
een protegé uit het huis van onze verheven Experiast Tygo aan te 
treffen. Wij bieden je vanzelfsprekend onze bescherming aan, Cinta 
Helena,’ zei hij op formele toon in perfect Nederlands.

Perplex staarde ik naar de man. Dat een Experiaanse man mijn 
naam wist zonder dat ik me voorgesteld had, was me wel vaker over-
komen. Ik was alleen nog nooit door een mens uit Experiaan met de 
titel Cinta aangesproken, laat staan dat ik bescherming aangeboden 
kreeg. Het moest door de ketting komen, maar wist Experiast Tygo 
wel dat Mica mij deze hanger had gegeven?

‘Experiast Tygo heeft in zijn onkenbare wijsheid besloten jou toe 
te laten tot zijn huis. Het is niet aan jou of aan ons om te speculeren 
naar de redenen van zijn besluit,’ zei de man belerend in het Experi-
aans. 

Verdomme! Het schild had in het verleden prima gewerkt, maar 
deze man was van een heel ander kaliber.

De man slaakte een zucht. ‘Alhoewel het zonder toestemming van 
de Experiast voor iedere soldaat verboden is zich te verdiepen in de 
gedachtewereld of het innerlijk van een protegé uit het eerste huis, 
kwamen deze specifieke gedachten van jou in een oppervlakkige laag 
waardoor ze makkelijk leesbaar zijn voor mij.’ De man maakte een 
strak gebaar met zijn rechterhand naar de soldaten achter hem. Als 
op commando lieten alle Experiaanse soldaten ogenblikkelijk hetzelf-
de gebaar van vriendschap zien. ‘Onze hoogverheven Experiast heeft 
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jou bescherming waardig bevonden. Niemand van ons riskeert zijn 
toorn,’ zei hij stellig. 

Ik wist zeker dat hij meer in me had gezien dan oppervlakkige 
gedachten. Hoe wist hij anders dat ik zijn taal verstond? Maar het 
voelde net zo onverstandig om nu door te vragen, als dat het onbe-
leefd was om hun gebaar voor vriendschap te negeren. ‘Mijn naam is 
inderdaad Helena,’ zei ik daarom in mijn eigen taal. ‘Helena de Graaf 
om precies te zijn.’ Ik strekte mijn linkerhand op dezelfde manier als 
de mannen voor mij. ‘Wilt u ons vertellen met welke naam we u mo-
gen aanspreken?’

‘Heer Manzza is mijn naam,’ zei de man plechtig. 
‘Heer Manzza,’ herhaalde ik en knikte. ‘Ik wil graag de directeur 

van dit bureau aan u voorstellen.’ Ik wees naar Steven, die als ver-
stijfd naast me was blijven staan, terwijl hij naar me keek alsof ik ter-
plekke in een buitenaards wezen was veranderd.

‘Dat is niet nodig,’ zei heer Manzza afgebeten. Hij deed een stap-
je achteruit, waarna hij Steven met een priemende blik bekeek. Elk 
spoor van vriendelijkheid verdween uit zijn gezicht. Alhoewel hij 
aanzienlijk kleiner was dan Steven, kromp de laatste iets in elkaar. 
‘De meeste ideeën die je hebt over de onderhandelingen, zijn prima 
en zeer uitvoerbaar,’ zei heer Manzza kil. ‘Een aantal is niet accepta-
bel, Van Dijk. Nu ik alle aanwezigen in dit pand heb aanschouwd, ga 
ik akkoord met jouw wens onze wederzijdse eisen voor de onderhan-
deling in kleinere kring te bespreken.’ 

Meteen daarna wendde hij zich weer naar mij. Alsof hij een ka-
meleon was, straalde zijn gezicht opnieuw vriendelijkheid uit. ‘Onze 
wegen scheiden zich hier voor dit ogenblik,’ zei hij hoffelijk terwijl hij 
licht boog. ‘Hopelijk vinden we een ander moment om van gedachten 
te wisselen. Daar verheug ik mij op.’

‘Heeft u enig idee wanneer de Experiast naar Amsterdam komt?’ 
vroeg ik.

Heer Manzza trok zijn wenkbrauwen op. Mijn vraag viel bij hem 
niet in goede aarde, want de vriendelijkheid vervloog. ‘Het is niet 
aan ons om de wegen van de Experiast te bepalen. Waar of wanneer 
hij ergens naar toe gaat, bepaalt hij. Wij volgen hem zonder vragen te 
stellen,’ wees hij me terecht.

Heer Manzza keerde zich om naar zijn groep soldaten, waarna één 
van hen kort naar hem knikte. Gevolgd door zijn mannen schreed hij 
vervolgens de vergaderruimte uit. Steven volgde in hun kielzog. De 
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soldaat die had geknikt bleef achter. Hij keek stoïcijns om zich heen.
Zodra ze weg waren, barstte Sasja los. ‘Lena, wat was dat nou? 

Waarom noemde die man jou Cinta Helena? ’
‘Weet ik veel waarom hij mij zo noemde, Sasja.’ Ik wreef met mijn 

hand over mijn voorhoofd. ‘Misschien deed hij dat omdat ik Steven 
uit een lastige situatie hielp. Ik weet het ook niet.’ Ik rende de verga-
derzaal uit, weg van haar lastige vragen. Voordat ik het damestoilet 
invluchtte, zag ik dat de achtergebleven soldaat in de gang de koffie-
automaat bestudeerde. 

Steunend op mijn ellebogen leunde ik met mijn handen in mijn 
haar over de wasbak. Waarom had ik me er mee bemoeid? Ik kon 
mezelf wel voor mijn hoofd slaan. Ik pakte mijn mobiel en belde mijn 
vader. Het nummer was nog steeds niet bereikbaar.

Voordat ik het toilet verliet, rechtte ik instinctief mijn rug, alsof ik 
daarmee ook mijn geest versterkte. Ik wilde naar huis. Terwijl ik door 
de gang liep naar de lift om mijn spullen uit mijn kamer te halen, viel 
het me op dat de Experiaanse man nog steeds op dezelfde plek zeer 
geïnteresseerd de koffieautomaat stond te bekijken. Toen ik langs 
hem liep, negeerden we elkaar. Wat iedereen ook vond, mijn dag was 
voorbij. Ik ging naar huis om me de rest van de middag en avond te 
verstoppen. En om niet meer te voorschijn te komen.
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-4-
Derde dag

Waar was dat ding? Ik haalde mijn antieke kledingkast overhoop tot-
dat ik eindelijk het zwarte jurkje tegenkwam dat ik zocht. Die ene 
keer dat ik het op kantoor had gedragen, voelde ik me er onopvallend 
in, alsof ik naar de achtergrond verdween en door niemand gezien 
werd. Dat was precies het effect waar ik vandaag gebruik van wilde 
maken. Ik ging uitzoeken wat er aan de hand was. 

Thuisblijven bracht me geen antwoorden. Misschien kon ik in het 
geheim wat vragen stellen aan de Experiaanse mensen op kantoor die 
de onderhandeling aan het voorbereiden waren. Ik wilde een manier 
vinden om met Mica in contact te komen. Het warme stipje in mijn 
borstkas was in omvang gegroeid. De aanwezigheidsradar verklapte 
me minutieus dat Mica nu in Haarlem was. Het was niet meer dan 
logisch dat Mica dan in het Strandhuis was, een grote witte villa met 
een rieten dak gelegen in de duinen, waar hij vroeger verbleef. Op 
een nieuwssite had ik gelezen dat de eigenaar van de villa zijn land-
goed genereus aan minister-president Van Leeuwen had aangeboden 
als verblijfplaats voor de Experiaanse mensen in Nederland. 

Nu Mica in Nederland binnen het oude bereik van onze gedach-
teband was, durfde ik de band toch niet te gebruiken. Het ene mo-
ment zei ik tegen mezelf dat ik niet wist of Mica wel wilde dat ik hem 
gebruikte, omdat hij als Experiast duidelijk andere dingen aan zijn 
hoofd had dan mij op te zoeken. Het andere moment hield ik mezelf 
voor dat ik niet zeker wist of de band nog intact was.

Sasja had me gisteravond gebeld. Ik was er niets wijzer van ge-
worden. 

‘Die mensen zijn zo griezelig, Leen, ze waren Steven elke keer een 
stap voor. Op de één of andere manier wisten ze alles al,’ zei Sasja. 

Ze bleef het als een mantra herhalen. Ik begreep dat het indruk 
op haar had gemaakt, maar dat Experiaanse mensen zo in elkaar sta-
ken, was voor mij niet nieuw. Omgekeerd hield ik haar spervuur van 
vragen af, omdat ik zelf de situatie niet helder voor ogen zag. Het te-
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lefoongesprek ging de geschiedenisboeken in als het kortste gesprek 
dat wij ooit met elkaar hadden gevoerd. Hopelijk nam ze mij niets 
kwalijk.

Ik slaakte een zucht die uit mijn tenen leek te komen en ging op 
zoek naar de schoenen die ik ooit bij het zwarte jurkje had gekocht. Ik 
had al jaren een schoenentic. Mijn verzameling was ondertussen uit-
gegroeid tot een aparte schoenenkast waar geen schoen meer bij kon. 
In mijn slaapkamer stonden nu ook dozen naast de schoenenkast op-
gestapeld, keurig met een label erop welk paar er in welke doos zat.

Even later smeerde ik een boterham en vulde de espressomachine 
mijn koffiekopje. De koffiegeur bereikte mijn neus, terwijl ik door het 
keukenraam naar de gracht keek. De zon scheen weer. Hoewel het 
vandaag minder druk was op straat dan gisteren, gold dat niet voor 
het luchtruim boven het centrum van Amsterdam. Voor de zoveelste 
keer deze morgen hoorde ik het lawaai van een helikopter die over-
vloog.

De gedachte had zich in mijn hoofd vastgezet dat mijn vader naar 
Experiaan vertrokken was. Zijn mobiele telefoon was nog steeds 
onbereikbaar. Ik had gisteravond zijn naaste buren opgebeld. Zijn 
buurman vertelde mij wat ik al vermoedde. Het huis was verlaten. In 
eerste instantie was ik gepikeerd dat hij mij niet eens had laten we-
ten waar hij naartoe ging, maar juist omdat hij geen afscheidsbericht 
had achtergelaten, was er ook een erger scenario mogelijk. In de steek 
gelaten zijn, was een beter alternatief dan denken dat hij dankzij de 
invasie was gedood. Ondanks onze instabiele relatie bleef hij mijn 
vader.

Met de boterham en een kop koffie liep ik naar de woonkamer. Ik 
had gisteren bijna niets gegeten, dus dwong ik mezelf te eten, ook al 
smaakte het niet. Ik zette de televisie aan en zapte naar CNN.

Er was vannacht op twee plaatsen in Amerika gevochten waarbij 
honderden Amerikaanse militairen waren omgekomen. Hoeveel Ex-
periaanse soldaten er gedood waren, was onduidelijk. Alle wereld-
leiders keken met argusogen naar wat er gebeurde in Amerika. De 
internationale druk op president Cartson om succesvol te onderhan-
delen werd groter. 

De meeste wereldleiders werden morgenavond op luchthaven 
Schiphol verwacht. De manier waarop de Experiast straks in Ne-
derland zou arriveren, was voer voor speculatie tussen journalisten. 
Kwam hij per vliegtuig? En zo ja, op welk vliegveld kwam hij dan 
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aan? En met welke maatschappij vloog hij? Elke luchthaven in Euro-
pa ontkende op de hoogte te zijn van Experiaanse plannen. Niemand 
was op de hoogte van het feit dat de Experiast allang in Nederland 
was.

Het was ironisch dat ik niet in staat was antwoorden op mijn ei-
gen vragen te vinden, maar de vragen van de journalisten zo kon 
beantwoorden. Experiaanse mensen reisden nooit per vliegtuig. Alle 
huizen van het netwerk stonden met elkaar in verbinding met poor-
ten, waardoor reizen tussen continenten een kwestie van seconden 
werd. Mijn vader had er een paar keer gebruik van mogen maken 
voor bijeenkomsten in Japan en de Verenigde Staten. Welgeteld één 
keer was hij via een poort naar Experiaan gereisd. Hoewel hij geen 
flauw benul had hoe hun technologie werkte, raakte hij er toen niet 
over uitgepraat. 

Zelf had ik nog nooit een poort gezien. Het onderwerp was nooit 
ter sprake gekomen tussen Mica en mij. Waarschijnlijk omdat het 
voor hem een doodnormale manier van reizen was, terwijl er voor 
mij geen enkele reden was om naar een ander land te gaan. 

Op weg naar kantoor besloot ik de tram links te laten liggen. Lo-
pend had ik meer tijd voor het afschermen van mijn gedachten. On-
danks het feit dat ik volgens heer Manzza bij het huis van de Experi-
ast hoorde, waardoor ik bescherming genoot, nam ik het zekere voor 
het onzekere en legde deze keer een uitgebreid scherm aan. Bovenop 
de goudgele energiestroom visualiseerde ik een dikke blauwe laag. 
Blauw was de kleur waar ik kalm van werd. Dat had ik vandaag no-
dig. Mica lachte er vroeger vaak om dat ik altijd blauw koos, maar die 
kleur paste gewoon het beste bij mij. 

‘Heb jij geen vaste kleur die jij het liefst gebruikt?’ had ik hem een 
keer gevraagd. 

Hij haalde toen onverschillig zijn schouders op. ‘Mijn basis is wit, 
maar afhankelijk van de boodschap die ik duidelijk wil maken, kies 
ik een andere kleur. Het is voor ons een communicatiemiddel.’

‘Dus blauw betekent iets?’ vroeg ik.
Hij knikte. ‘Blauw betekent dat je bereid bent om te praten als de 

ander zich ook voor jou opent.’
‘Oh, en rood dan? En geel?’
‘Rood betekent dat je boos bent, waarmee je aangeeft dat je bereid 

bent geweld te gebruiken. Geel betekent dat je vriendschappelijke ge-
voelens hebt voor de ander.’
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‘En groen?’
‘Groen is een teken van respect. We gaan nu toch niet alle kleuren 

af?’ vroeg hij plagend.
‘Gebruik je ook een kleur bij mij?’ Ik kon het niet nalaten dat te 

vragen.
Hij glimlachte geheimzinnig. ‘Uiteraard doe ik dat.’ 

Een busje van de Mobiele Eenheid blokkeerde de doorgang naar de 
Bloemenmarkt. Mannen in donkerblauwe pakken en witte helmen 
maanden passanten door te lopen. De bloemenstalletjes waren dicht. 
In de verte zag ik een tweede busje van de ME, dat aan het andere 
eind van de straat geparkeerd stond. Ondanks de zijstraatjes kreeg ik 
de indruk dat de straat hermetisch afgesloten was voor voetgangers. 
Voor de zoveelste keer cirkelde een helikopter ronkend boven mijn 
hoofd.

‘Druk vliegverkeer,’ zei ik tegen de ME’er die mij de doorgang 
versperde.

‘Doorlopen,’ zei hij kortaf, terwijl hij gebaarde in de richting van 
het Spui.

Ik wees naar het pand, waar Experiaanse soldaten voor de deur 
stonden. ‘Ik moet daar naartoe,’ zei ik. 

Een tweede ME’er kwam met een wit papier in zijn hand aanlo-
pen. ‘Je naam en identificatie.’ Net als de andere man verspilde hij 
geen woord.

‘Helena de Graaf,’ zei ik voordat ik mijn paspoort uit mijn tas vis-
te. 

Met een ernstig gezicht vergeleek de ME’er mij met de foto in mijn 
identiteitsbewijs. ‘Je staat op de lijst. Je mag er door.’

Lopend over de Bloemenmarkt miste ik de geur van verse bloe-
men. Normaal gesproken stonden er rijen bakken met tulpjes keurig 
gesorteerd op kleur klaar om verkocht te worden. Zonder bloemen 
en de bijbehorende drukte van klanten en toeristen die de markt be-
zochten, zag de straat er troosteloos uit. 

Voor de deur botste ik bijna tegen een Experiaanse soldaat op die 
ook naar binnen wilde. Het was de man die gisteren de koffieauto-
maat had bestudeerd. ‘Sorry,’ verontschuldigde ik me. 

Gelijktijdig stapten we in de lift naast de receptie. Vlak voor de 
liftdeur sloot, drong het tot me door dat er Experiaanse soldaten ach-
ter de receptioniste stonden. De kleur van hun uniformen smolt sa-
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men met het rood van de wand achter hen. Meer dan anders kreeg ik 
de indruk dat de mensen uit Experiaan op kameleons leken, die hun 
uitstraling aanpasten aan hun omgeving. 

De man naast me negeerde me. Nooit eerder kreeg ik zo duide-
lijk het gevoel opgedrongen dat ik niet bestond, waardoor de moed 
hem een vraag te stellen in mijn schoenen zonk. Toen ik op de vierde 
etage uitstapte, drukte de soldaat pas op het knopje van de tweede 
verdieping, nadat hij een bijna onzichtbaar knikje had gekregen van 
de soldaten die posten bij het trappenhuis naast de lift. Zelfs voor 
Experiaans gedrag kwam het eigenaardig over. Ondanks dat die man 
me geen blik waardig vond, kon ik me niet aan de indruk onttrekken 
dat hij me naar boven had begeleid.

Voordat ik een vraag aan de soldaten kon stellen, zag ik een glimp 
van Sasja’s rug. Ze zat met Marianne te kletsen in haar kantoor. Na-
dat ik gisteravond aan de telefoon Sasja’s vragen had afgehouden, 
had ik geen zin om nu direct een nieuw kruisverhoor te ondergaan. 
Daarom slikte ik mijn vraag in en probeerde ongezien achter Sasja 
langs te sluipen, toen Marianne naar me zwaaide. 

Sasja draaide zich direct om. ‘Leen, je raadt nooit wie er op kan-
toor verwacht wordt,’ stak ze van wal. ‘Heer Manzza zei gisteravond 
al dat hun hoog verheven Experiast ons vandaag mogelijk de eer van 
zijn aanwezigheid zou schenken. Ik verzin deze bewoording niet, 
Leen, die man praat ongelofelijk bombastisch als hij het over hun lei-
der heeft! Maar de komst van die Experiast is de reden dat het nu 
wemelt van Experiaanse soldaten op ons kantoor.’

Mijn lichaam verstijfde. De optie Mica-in-dit-pand was nog niet 
in me opgekomen. Mijn mond werd spontaan droog. ‘Dus dit wist je 
gisteravond al?’ wist ik uit te brengen. 

Waarom had Sasja dat in vredesnaam niet in ons telefoongesprek 
losgelaten? Dan was ik vanmorgen thuis gebleven. Nadat ik hem vier 
jaar niet gezien had, was het absoluut niet mijn bedoeling om Mica 
onder het oog van de mensen op kantoor te ontmoeten. Mijn hersens 
zochten razendsnel naar een oplossing. Als ik vandaag alert bleef, 
dan kon ik hem ontlopen. Die boodschap zou hij wel begrijpen. Ik 
ademde een zucht van verlichting uit. Nu moest ik alleen nog beden-
ken hoe ik hem liet weten dat ik hem ergens anders wel wilde zien. 

‘Weet je dat zijn soldaten gevraagd hebben of jij vandaag ook naar 
kantoor kwam? Het schijnt dat de Experiast met jou wil praten. Dat 
zal wel zijn naar aanleiding van gistermiddag.’ 
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De uitdrukking op haar gezicht werd nog nieuwsgieriger toen 
mijn ademhaling stokte bij haar opmerking. 

‘Wat denk jij, Lena?’
‘Oh ja, eh… dat zal wel,’ stamelde ik. ‘Even mijn spullen wegbren-

gen.’
Ik liep vlug verder naar mijn kamer, hing mijn jas op en mikte 

mijn tas onder het bureau. Hoe moest ik in vredesnaam voorkomen 
dat hij straks voor mijn neus zou staan, zoals hij van plan was? Koffie! 
Eerst een kop koffie, daarna ging ik bedenken hoe ik ongezien weg 
kon vluchten uit dit pand dat vergeven was van Experiaanse solda-
ten. 

De telefoon op mijn bureau ging. Automatisch nam ik hem op. 
‘Helena? Met Patrick. Door alle heisa van gisteren ben ik vergeten 

de afspraak voor jouw onderzoek af te zeggen, die we over een half 
uur met Sheila en Barry hebben. Steven was razend, want hij had van-
morgen vroeg al een lijst opgesteld van mensen die vandaag aanwe-
zig zijn in dit kantoor. We staan volledig onder Experiaanse controle. 
Werd jij net ook gescand door de soldaten bij de receptie voordat je 
naar boven mocht?’

‘Eh, nee,’ zei ik. In een flits herinnerde ik me de afspraak met het 
enquêtebureau. Het leek me niet belangrijk genoeg om door te laten 
gaan. ‘Je belt mij om te zeggen dat je hen alsnog hebt afgebeld?’

‘Nee, het idiote was dat die bemoeial van een heer Manzza al 
toestemming gaf voor hun bezoek en hen op de bezoekerslijst zette, 
voordat ik hen alsnog af kon bellen. Heer Manzza zei letterlijk dat er 
geen enkele reden was jouw afspraken van vandaag af te zeggen, en 
hij verbood Steven jou te consulteren bij onze Aardse voorbereiding 
op de onderhandeling. Hij zei dat deze terughoudendheid van zijn 
kant zeker niet aan jouw bekwaamheid lag. Hij had een hoge dunk 
van jou, blabla, blabla. Het kwam erop neer dat jij in zijn ogen zo 
ongeveer de meest capabele Aardse persoon was die in dit kantoor 
rondliep. Helena, ik weet niet wat je gedaan hebt om je zo bij hem in 
de kijker te spelen, maar kijk uit. Die man is een creep.’

‘Ik weet zelf ook niet waar ik zijn houding aan te danken heb, 
Patrick. Buiten Steven uit een lastige situatie redden, heb ik niets ge-
daan,’ beweerde ik. 

‘Ja, dat zal wel,’ zei Patrick schamper. 
Hoewel hij me vast niet geloofde, hield ik mezelf voor dat ik niet 

loog tegen hem. Feitelijk had ik niet veel meer gedaan dan Steven 
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redden. ‘Weet je wat, ik bel hen zelf wel even af,’ zei ik. ‘Misschien 
zijn ze nog niet eens onderweg.’

‘Nee, Helena,’ zei Patrick beslist. ‘Ik heb geen idee waarom, maar 
heer Manzza heeft besloten dat jij hen wel alleen kunt ontvangen. 
Steven wil niet dat we hem tegen de haren instrijken. Het lijkt mij 
verstandig dat je een kop koffie met hen drinkt, waarbij je meteen een 
nieuwe afspraak maakt, bij voorkeur na de onderhandeling. Ik moet 
me nu weer melden bij heer jullie-doen-wat-ik-beveel-Manzza,’ zei 
hij opstandig, waarna hij de verbinding verbrak.

‘Oh, verdomme,’ mompelde ik terwijl ik de telefoon terugzette. 
Ik pijnigde mijn hersens om een excuus te bedenken waarom ik toch 
verstek kon laten gaan, maar kon zo snel geen enkele reden verzin-
nen. Onder deze afspraak kwam ik niet uit, maar na afloop zou ik 
maken dat ik weg kwam. 
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-5-
Derde dag

Nooit had ik mij zo goed kunnen voorstellen hoe dieren zich voel-
den, vlak voordat ze gingen sterven. Mijn compassie met lammetjes 
die naar de slachtbank geleid werden, nam met de minuut toe. De 
soldaten hielden zich al de hele ochtend in mijn buurt op. Ze beletten 
me niets, maar volgden me wel overal in het pand. Ik kreeg er de 
kriebels van. Op deze manier had ik geen schijn van kans ongezien 
het gebouw te verlaten.

De plek in mijn borstkas waar ik Mica voelde, groeide gestaag. 
Hij was al een poosje onderweg van Haarlem naar Amsterdam, toen 
ik eindelijk de melding kreeg dat mijn bezoek op me wachtte in de 
spreekkamer naast de kamer van Steven, waar heer Manzza zijn in-
trek in had genomen. 

Zo dicht bij heer Manzza in de buurt wilde ik niet zitten, dus nam 
ik Sheila en Barry mee naar een andere ruimte verderop in de gang. 
Weliswaar op de tweede etage, maar schuin tegenover het trappor-
taal. Dat werd oogluikend toegestaan.

Gezien de blikken die Barry en Sheila met me uitwisselden, was 
het voor hen net zo onbegrijpelijk als voor mij waarom onze afspraak 
door moest gaan.

‘Sorry dat we laat zijn, Helena,’ verontschuldigde Sheila zich, na-
dat we met koffie en cappuccino aan tafel plaatsnamen. ‘We moes-
ten eerst langs de ME en daarna langs de Experiaanse bewaking. Dat 
kostte veel tijd.’

Barry deed zijn best om een groep Experiaanse soldaten te nege-
ren, die langs liep om op audiëntie bij heer Manzza te gaan. Hij viel 
door de mand doordat hij zijn gezette lichaam onrustig op zijn stoel 
bewoog, toen de mannen in rode uniformen onze kamer passeerden. 
Hij transpireerde terwijl hij opstond om zijn colbertjasje uit te trek-
ken. ‘Het was vreemd,’ zei hij. ‘In de auto hadden we het erover dat 
we de afspraak beter konden afzeggen, maar op de een of andere 
manier konden we ons er niet toe zetten om te draaien of met jou of 
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Patrick te bellen.’
Normaal gesproken was ik geen achterdochtig mens, maar dank-

zij zijn uitspraak en de soldaten die me de hele ochtend al in de gaten 
hielden, wist ik opeens zeker dat er een complot gaande was. Iemand 
weerhield mij ervan dit gebouw te verlaten. Dat Mica hier opdracht 
voor zou geven, vond ik niet logisch, want net zoals ik van hem wist 
waar hij was, wist hij ook precies waar ik was. Maar er was verder 
niemand die er belang bij had dat ik hier zou blijven.

‘Patrick en ik hadden precies hetzelfde,’ zei ik. ‘Ik snap het ook 
niet. Laten we onze koffie maar opdrinken en een nieuwe afspraak 
maken, bij voorkeur nadat de onderhandeling is afgelopen.’

‘Jullie zullen het wel druk hebben nu die onderhandeling over 
twee dagen al gaat beginnen,’ zei Barry, terwijl hij zijn mollige vin-
gers om het koffiebekertje klemde. ‘Hoe kwamen ze bij jullie bureau 
terecht?’

‘Ik geloof dat Steven van Dijk minister-president Van Leeuwen 
kent,’ zei ik onwillig. Ik wilde dat hij zijn koffie opdronk. Op dit soort 
prietpraat zat ik niet te wachten nu Mica het kantoor met rasse schre-
den naderde. Hij was heel dichtbij.

Sheila probeerde het te verbergen, maar dankzij haar korte zwarte 
haren was het zichtbaar dat ze haar nek bewust uitrekte om de nieu-
we groep Experiaanse soldaten na te kijken, die langs liep. ‘Zonder 
uniform zouden ze onherkenbaar zijn. Ze zijn precies hetzelfde als 
wij zijn,’ concludeerde ze.

‘Ja, ze zijn niet van echt te onderscheiden,’ ontglipte me zachtjes, 
voordat ik de opmerking in kon slikken.

‘Hoe is het om zo dicht bij het vuur…’ 
Ik stond abrupt op. De aanwezigheidsradar in mijn borstkas gaf 

me nu een honderd procent garantie dat Mica zojuist in het pand 
gearriveerd was. Hij bewoog zich in de richting van de lift. Ik schatte 
in dat Mica eerst bij heer Manzza langs zou gaan, voordat hij op zoek 
zou gaan naar mij, maar dat wist ik niet zeker. Stel dat hij dat niet 
deed, maar hier doodleuk naar binnen wandelde? Ik staarde naar de 
twee soldaten die in de gang de wacht hielden. ‘Ik moet hier verdom-
me weg,’ mompelde ik. Achter mij hoorde ik dat Sheila en Barry ook 
opgestaan waren. Een vluchtplan nam vorm aan. Als ik snel was, dan 
kon ik hen via de trap mee naar beneden nemen en uitgeleide doen, 
voordat Mica met de lift boven aankwam. Als het meezat, dan kon 
ik ongemerkt met hen meelopen naar buiten, waarna ik hem meteen 
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kon smeren. Ik viste mijn tas van de grond om te checken of mijn 
huissleutels erin zaten. Mijn jas haalde ik later wel een keer op. Ik 
haalde diep adem, voordat ik mij naar Barry en Sheila toedraaide. 
‘Het is vandaag heel druk op kantoor. Laten we e-mailen om een 
nieuwe afspraak te maken,’ zei ik stellig, terwijl ik alvast de deur naar 
de gang opende. ‘Ik breng jullie naar beneden.’

‘Ja, een andere keer is beter,’ stemde Barry in. Opluchting klonk 
door in zijn stem. Hij hing zijn colbertjasje over zijn arm en stond met 
twee passen naast me klaar voor vertrek. Sheila nam een laatste slok 
koffie, voordat ze haar mantel van de stoel naast haar pakte. 

Nu ik Mica in de lift omhoog voelde komen, kreeg ik steeds meer 
haast. ‘Laten we met de trap naar beneden gaan,’ stelde ik voor. Ik 
hoopte dat het nonchalant klonk, want ik voelde me enorm gejaagd. 
Mijn ademhaling versnelde en was oppervlakkig.

Bij het trappenhuis werden we staande gehouden door twee sol-
daten. Mij raakten ze niet aan, maar ze pakten Barry en Sheila stevig 
bij hun bovenarmen vast. Sheila verstarde. Barry transpireerde hevig 
en zijn gezicht werd knalrood. Hijgend haalde hij adem. 

Die mannen intimideerden verdorie mijn bezoek. ‘Wij zijn klaar. 
Ik wil hen naar beneden brengen,’ zei ik nadrukkelijk.

‘Onze gasten worden niet door u, maar door ons begeleid naar 
buiten,’ zei de man die Sheila vasthad stoïcijns.

‘Laat hen los,’ beval ik koppig. Ik opende de deur naar het trap-
penhuis en gebaarde naar de trap. ‘En het zijn mijn gasten, niet die 
van jullie.’ 

De man hield zijn hoofd iets schuin, alsof hij ergens naar luisterde 
en liet Sheila vervolgens los. Gevolgd door Barry snelde ze voor me 
uit de trap af. De Experiaanse mannen kwamen geruisloos achter ons 
aan.

Halverwege de trap naar de eerste etage hoorde ik het liftbelletje 
op de tweede etage. Ik was precies op tijd weg. Onwillekeurig adem-
de ik met een zucht uit. Op het nippertje onderdrukte ik de automa-
tische neiging van mijn lichaam dat rechtsomkeert wilde maken om 
Mica op te zoeken. 

Beneden aangekomen wachtte ik geduldig tot mijn gasten zich 
hadden afgemeld bij de receptioniste, waarna ik met hen mee liep 
richting de uitgang. Ik gokte erop dat de soldaten niet wisten dat het 
in de Aardedimensie de gewoonte was al bij de receptie afscheid te 
nemen van bezoek. 
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We waren net buiten, toen er commotie ontstond bij de groep sol-
daten bij de receptie. De mannen renden naar ons toe en omsingelden 
ons. Barry kreeg nog net geen hartverzakking en greep Sheila’s arm 
vast. 

‘Wat… wat gebeurt er?’ stamelde Sheila.
Ik had geen enkele illusie over de vraag wie de soldaten op ons 

afgestuurd had. Mijn hoop dat Mica mijn niet-hier hint begreep, ver-
vloog.

‘De Experiast verzoekt u terug te keren naar binnen, Cinta Hele-
na,’ zei één van de soldaten. ‘Hij wil u zo dadelijk spreken.’

Ik slaakte een diepe zucht. Hij bevestigde mijn vermoeden. 
De man gebaarde naar Sheila en Barry. ‘Zij zijn vrij om te gaan.’ 
Met lede ogen keek ik toe hoe ze zich uit de voeten maakten. Ge-

escorteerd door twee Experiaanse mannen keerde ik terug naar de 
lift. De soldaat verpakte de boodschap vriendelijk, maar dat Mica mij 
geen keuze gaf, was duidelijk. Hij had mij door zijn soldaten op laten 
pakken alsof ik een vijand was die probeerde te ontsnappen.


