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   Christoffelsen    
Christian Deterink 

 

 

I. 
 

"Ik zeg het je: overal ter wereld probeert de overheid steeds meer greep te krijgen op haar 

burgers!" Kurt keek zijn vriend Bas indringend aan, die in de fauteuil tegenover hem zat. Ze zaten 

koffie te drinken bij hem thuis, na een wederom frustrerend bezoek aan het arbeidsbureau. Het 

gesprek was bijna als vanzelf op dit onderwerp gekomen, zoals dat wel vaker ging, de laatste tijd. 

Bas glimlachte bijna meewarig; "Nou ga je toch niet weer dat verhaal ophangen dat Google 

onder controle is van de Amerikaanse staat, en dat die het gebruikt als een instrument om 

iedereen in de gaten te houden..." 

"Ik ben niet de eerste die dat zegt", verweerde Kurt zich, die meer lag dan zat in zijn grijsleren 

bankstel, "en je hebt geen idee hoeveel persoonlijke gegevens ze bij Google van je verzamelen. Je 

surfgedrag, de zoektermen die je invoert. Inlognamen en paswoorden. Alles!" 

"Google was toch het speeltje van twee whizzkids? Ene Page en Brin, meende ik?" 

"Dat proberen ze je wijs te maken ja. Maar vind jij het geloofwaardig, hoe snel Google is 

gegroeid? Is het niet logisch dat er meer achter moet zitten?" 

Bas dronk van zijn koffie en dacht na, "Goed, stel dat het waar is. Wat dan nog? Hier in 

Nederland gebeurt dat vast niet!" 

"Ha!", bracht Kurt uit, die niet merkte dat hij van opwinding harder ging praten, "Integendeel! 

Zie je niet dat al die plannen hier, zoals de chipkaart van de NS, het rekeningrijden en het 

elektronische patientendossier, om precies dezelfde reden zijn ontwikkeld?  

"Ach, die dingen zijn toch allemaal heel handig? Ik zie er geen kwade bedoelingen in." 

Kurt voelde zich boos worden; zijn vriend wilde het ook niet snappen; "Word jij dan niet een 

beetje verontrust als de overheid straks met al die methoden precies waar je op welk moment bent 

en geweest bent? Hoe vaak je met de trein reist? En waarvoor je allemaal naar de dokter bent 

geweest en welke medicijnen je gebruikt?" 

"Jaja. Big Brother is watching you", zei Bas, die een term herhaalde die hij van Kurt had 

opgevangen. 

"Inderdaad!", bracht Kurt uit, "En weet je wat ze nu weer willen? Intelligente energiemeters! Dan 

kunnen ze ook nog precies zien op welke momenten je hoeveel elektriciteit gebruikt. Oftewel: 

wanneer je thuis bent en wat je dan doet. Ben ik dan de enige die het gevaar hiervan inziet?" 

"Maar jij ziet ook meteen overal demonen. We leven toch in een vrije democratie? Dit is 

Nederland, toch geen enge dictatuur!" 
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Kurt ging rechter op zitten in zijn bank en hief een vinger op, "Zelfs als je gelijk hebt, wie 

garandeert dan dat de staat, als ze eenmaal al die informatie hebben, de verleiding kan weerstaan 

er gebruik van te maken? Of de AIVD? En nog belangrijker: wat gebeurt er als echt 

kwaadwillenden zichzelf toegang verschaffen tot al die gegevens die er voor het grijpen liggen?" 

Bas liet zich achterover in zijn fauteuil vallen en wreef in zijn ogen, "Je bent wel heel paranoïde, 

Kurt! Straks ga je ook nog zeggen dat de maanlanding ook in scene was gezet! Of dat ... dat ..." -

hij zocht een goed voorbeeld- "de holocaust niet bestond!" 

Kurt keek Bas fronsend aan, "Nu maak je het belachelijk..." 

"Nou?", volhardde Bas, " Hoe zit het dan?" 

Kurt stak in een vinnig gebaar twee vingers in een soort V-teken op. Hij tikte tegen de wijsvinger, 

"Een. De Holocaust bestond wel, maar in de vernietigingskampen zijn waarschijnlijk niet meer 

dan 3 miljoen Joden afgemaakt. Wat het natuurlijk geenszins minder erg maakt, natuurlijk... 

Twee:" -hij raakte zijn ringvinger aan- "Ook ik heb de foto gezien van de filmstudio in Hollywood 

met de maanlander en de astronauten, maar ik geloof nog steeds ..." 

Hij werd onderbroken door het gerinkel van de deurbel. Kurt zette, geïrriteerd door de 

onderbreking, iets harder dan de bedoeling was zijn mok op de salontafel en stond op uit de bank; 

"Ogenblik." Kurt liep naar de hal. Het flakkerende beeld van de intercom-camera was zo 

onscherp, dat Kurt nauwelijks meer kon onderscheiden dan een vage contour. Hij nam de hoorn 

op en zei: "Ja?" 

"P-pardon", klonk een hakkelende stem, "Op dit adres zou Martin Meinema moeten wonen, 

maar hier staat..." 

"Christoffelsen", maakte Kurt af wat de bezoeker klaarblijkelijk wilde gaan oplezen van het 

naamplaatje op zijn brievenbus, "Je komt voor de stereo, neem ik aan?" 

"Ja", klonk het. 

"Kom binnen. Derde verdieping." Kurt drukte op de knop. Het verbaasde hem nog steeds dat 

zoveel mensen in verwarring raakten als ze er achter kwamen dat hij op internet, ook als hij op 

Markplaats iets te koop zette, altijd een schuilnaam gebruikte. Hij vond het onvoorstelbaar hoe 

ontzettend slordig veel mensen omsprongen met hun persoonlijke gegevens. 

Toen hij de woonkamer weer binnen liep, vroeg Bas: "Wie was het?" 

"De koper voor mijn geluidsinstallatie", zei Kurt. 

Bas keek hem verbaasd aan, "Toch niet je Marantz?" 

Kurt spreidde in onmacht zijn handen, "Ik moet wel..." 

 

 

II. 
 

Dat Kurt Christoffelsen in geldproblemen zou komen, had hij nooit verwacht. Hij hield niet van 

risico's nemen en had zijn bijna dertig levensjaren altijd geleefd met het motto: "Leef verstandig!" 

Het had hem, na de middelbare school en het MBO in exact het daarvoor bestemde aantal jaren 

te hebben doorlopen, een keurige baan opgeleverd bij Philips Semiconductors. Maar Philips was 
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NXP geworden en dat was vervolgens een speelbal van de sprinkhaankapitalisten geworden, die 

het hadden volgepakt met schulden. Hierdoor was NXP uiteindelijk gedoemd ten onder te gaan 

in barre economische klimaat dat was ontstaan toen de bankencrisis was verdiept tot een 

kredietcrisis. De kredietcris, die op haar beurt had geleid tot de grootste economische depressie 

sinds de jaren '30 van de vorige eeuw. 

 

En sindsdien was Kurt werkloos, net als zijn voormalige collega Bas. Er was even geen behoefte 

meer aan betrekkelijk laag geschoolde technische mensen als hijzelf. Na ruim een half jaar was 

hij in de WW beland, cynisch genoeg op hetzelfde moment dat de hypotheek op zijn 

appartement opeens enorm duurder was geworden. Familie of vrienden of om terug te kunnen 

vallen ontbraken en zo was hij terecht gekomen in de situatie die voor de altijd verstandige Kurt 

ondenkbaar was geweest: hij zat diep in de financiële problemen. 

Het was een situatie die Kurt niet kon verkroppen. Zijn frustratie en woede richtten zich, 

natuurlijk, in eerste instantie op iedereen in de financiële wereld; de gewetenloze graaiers die 

zichzelf ten koste van anderen op een perverse manier hadden verrijkt. Maar Kurt koesterde een 

diep wantrouwen tegen alle autoriteiten. De overheid en de politiek. Hoe kon het dat de politici 

de banken miljarden hadden gegeven om er weer boven op te komen, terwijl ze de gewone man 

gewoon hadden laten zakken? Volgens Kurt was het allemaal een groot complot. En de verhalen 

die hij las over Google, de OV-Chipkaart en het EPD verdiepten alleen maar zijn wantrouwen.  

 

Het was om die reden dat hij, toen hij steeds wanhopiger op zoek naar een baan, al zijn 

sollicitatiebrieven anoniem verstuurde. Je kon maar nooit weten, vond hij, waar zijn 

persoonsgegevens anders allemaal zouden terecht komen. Tientallen en nog eens tientallen 

brieven verstuurde hij, om alleen maar even zovele afwijzingen te krijgen. 

 

Tot hij een uitnodiging voor een gesprek kreeg. 

 

"Het kan niet meer mis gaan, ik krijg die baan!", zei Kurt meteen, toen hij bij het huis van Bas 

over de drempel naar binnen stapte. Die liet hem passeren, sloot de voordeur en liep achter hem 

aan de woonkamer in. 

"Bij de V&D bedoel je?", vroeg Bas. 

"Inderdaad. Ze zoeken een verkoper op de elektronica-afdeling. Op mijn lijf geschreven!" Kurt 

wist dat Bas dat niet zou ontkennen. Kurt had bij Philips en NXP enorm veel kennis opgedaan en 

zelf een paar jaar als vertegenwoordiger gewerkt. 

"Mooi man!", zei Bas, die oprecht blij leek, "Dan hebben we straks gewoon beide weer werk!" Hij 

had het geluk gehad bij het uitgebeende doorgestarte NXP aan de bak te kunnen. Hij wel. Bas 

klopte Kurt op de schouder, "Pilsje?" 

"Absoluut", glunderde Kurt, "Man, het gesprek ging fantastisch! Ze kunnen niet om me heen!" 

Met een bierflesje in de hand liepen ze naar het balkon, en gingen zitten in het heerlijke 

voorjaarszonnetje. 
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"Vonden ze het geen probleem dat je anoniem gesolliciteerd hebt", vroeg Bas nadat Kurt 

uitgebreid verslag had gedaan. 

"Waarom zou het een probleem zijn?", vroeg Kurt op zijn hoede. 

"Daar hebben we het eerder over gehad. Misschien denken ze dat je wat te verbergen hebt. Of dat 

je een allochtoon bent..."  

"Dat is echt onzin, Bas. En ik heb me toch voorgesteld in het gesprek." Dat was waar. Kurt kon 

het zich nog goed herinneren. En opeens herinnerde hij zich weer dat de personeelsmanager, een 

man die Halle heette, heel even verbaasd leek te zijn, toen ze elkaar de hand schudden. Heel even 

maar, voor er alweer een vriendelijke glimlach over het gezicht van Halle gleed. Het was een raar 

en onrustbarend moment, dat Kurt alweer zou zijn vergeten, als Bas er niet over was begonnen. 

"... hoog gekwalificeerd bent." 

 

Kurt schrok op uit zijn overpeinzingen, "Wat zei je?" 

Bas rolde met zijn ogen, "Ik zei dat je eigenlijk voor deze baan zelfs te hoog gekwalificeerd bent!" 

Kurt glimlachte en zijn zelfvertrouwen keerde weer terug, "Inderdaad en om precies die reden 

krijg ik die baan!" 

 

 

III. 
 

Niet dus... 

 

"... ik u helaas moet meedelen dat we de vacature reeds met een andere kandidaat hebben 

ingevuld..." Het zinnetje bleef maar door Kurt's hoofd spoken, wezenloos voor zich uit starend, 

zittend in de bus naar het centrum. Hij kon het maar niet uit zijn hoofd zetten en hij was zo 

afwezig dat hij zelfs bijna vergat bij de goede halte uit te stappen. 

Hoe was het mogelijk dat hij de baan niet kreeg? Kurt begreep er niets van. Nu, hier zo lopend 

door de stad, zelfs nog minder dan thuis. Hij was nog maar net opgestaan toen hij het belletje van 

Halle had gehad. Hij was te perplex geweest om te kunnen reageren, maar de afwijzing was in 

ieder geval als een mokerslag aangekomen. Maar Kurt wilde het er niet bij laten zitten. Met elke 

stap die hem dichter bij de V&D vestiging bracht, werd de overtuiging sterker dat hij zijn verhaal 

moest halen.  

Van het eerdere gesprek kende hij de weg al en aangekomen bij het pand had hij het geluk dat hij 

net met een medewerker de dienstingang kon binnen glippen. Zonder iets te zeggen -en zonder te 

worden tegengehouden- liep hij langs de receptie naar de liften. Hier aangekomen, voelde hij zich 

echter veel te onrustig om te wachten. Hij besloot de trap te nemen en stormde, voortgedreven 

door het in hem opborrelende adrenaline, met twee treden per stap omhoog naar de tweede 

etage, waar hij wist dat de kantoren zich bevonden. 
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Pas toen hij boven was, besefte hij dat hij geen idee had waar Halle's kantoortje was. Hijgend van 

de inspanning bleef hij staan, even niet wetend wat te doen. Toen tikte iemand hem op de 

schouder. Kurt draaide zich om en keek recht in het verbaasde gezicht van Halle. 

"Meneer Christoffelsen, wat doet u hier?" 

Kurt was ademloos wist even geen woord uit te brengen. Een voorbijlopende vrouw in 

mantelpakje, blijkbaar een secretaresse, zei: "Christoffelsen?" Ze lachte, "Wat grappig!" 

Halle keek haar verstoord aan en maakte een wuivende beweging met een hand. De vrouw 

fronste verontwaardigd en liep weer door. 

"Ik wil weten waarom ik die baan niet krijg!", zei Kurt die zich steeds bozer begon te voelen. Had 

Halle over hem lopen roddelen, dat die vrouw zo moest lachen? Was hij belachelijk gemaakt 

achter zijn rug om? 

Halle voelde zich overduidelijk niet helemaal op zijn gemak, "Bent u daarvoor hier naar toe 

gekomen? Ik heb u toch gebeld?" 

"U zei dat ik verreweg de beste kandidaat was", zei Kurt. 

Halle kuchte, "Ja, dat heb ik gezegd, maar... we hebben een nog betere kandidaat gevonden. Dat 

kan gebeuren. Ik kan u alleen beloven dat we uw cv in portefeuille zullen houden." 

Kurt voelde zich weer boos worden: alsof hij daar wat aan had: "Maar... ik moest die baan 

gewoon hebben!" 

Halle zette een meelijdende blik op, "Helaas, meneer. Het spijt me zeer." In een deuropening 

verschenen twee mannen in pak, die gebaren naar hun horloge maakten naar Halle. Ze hadden 

blijkbaar een afspraak. Halle leek opgelucht dat ze verschenen en zei op besliste toon: "U moet 

me excuseren, maar ik moet nu in bespreking." Hij legde een hand op Kurt's schouder en 

dirigeerde hem naar het trappenhuis, "Ik vind het echt heel vervelend voor u! Maar u bent echt de 

eerste die ik bel als er iets geschikts vrij komt! U weet zelf de uitgang te vinden, toch?" Voor Kurt 

wist wat er gebeurde, had Halle hem de hand geschud en alweer weg gebeend. Met de zekere tred 

van de goedbetaalde manager.  

Opeens wist Kurt niet meer goed waarom hij hier was. Wat had hij eigenlijk willen bereiken? 

Hoe had hij verwacht dat Halle zou reageren? Verward begon hij langzaam de trap af te dalen. 

Bij de eerste verdieping hield hij, zonder goede reden stil. Hij had, nu de adrenaline was 

weggeëbd, een doffe hoofdpijn en voelde zich slap en krachteloos. Zijn laatste kans om uit al de 

ellende te ontsnappen, was uit zijn handen gegleden. Hij drukte zijn vuisten tegen zijn slapen en 

trapte tegen de muur, alsof die er iets aan kon doen. Zijn oog viel op een bord dat tegen de muur 

hing. Iets erop trok zijn aandacht. Nieuwsgierig geworden keek hij wat beter. Het was een 

instructiebord voor het personeel met veiligheidsvoorschriften. En opeens zag hij het staan: zijn 

naam! Even was hij te verbaasd om het te kunnen bevatten, maar hij herpakte zich snel en begon 

de instructies beter te lezen. Als er brand zou uitbreken, was het de bedoeling dit in code om te 

roepen, om vooral geen paniek te zaaien onder het winkelende publiek. En die code was: "Wil 

meneer Christoffelsen zich melden?" 

 

Christoffelsen! 
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Het duizelde Kurt en momenten lang bleef hij naar het bord staarde. Maar toen begreep hij het. 

Opeens snapte hij waarom Halle zo raar had gereageerd toen hij zich had voorgesteld... En 

waarom die secretaresse had gelachen om zijn naam. 

De woede borrelde opeens in hem op. Dus hij was wel degelijk de beste kandidaat, maar Halle 

was gewoon te bang om hem de ware reden van de afwijzing te vertellen: namelijk dat zijn naam 

toevallig wat slecht uit kwam. Hij werd steeds kwader. Het onrecht dat hem werd aangedaan! Hij 

had deze baan zo hard nodig! En nu, omdat hij toevallig een weinig voorkomende naam had, die 

toevallig was gebruikt in de brandvoorschriften was hij... gedoemd. Om zo'n stom toeval. Het 

leek wel of de hele wereld tegen hem samenspande! Hem gewoon geen fatsoenlijke kans meer 

wilde geven. En zo was hij gedoemd om werkloos te blijven.... gedoemd om gedwongen zijn 

appartement te moeten verkopen, tegen een flinke restschuld, gedoemd om ... hij merkte dat hij 

niet eens meer verder kon denken. 

Stram van de spanning die op opeens zijn spieren stond, liep Kurt het laatste stuk naar beneden. 

Hij liep langs de receptie, maar merkte niet eens dat de telefoniste hem nog vriendelijk groette. In 

zijn hoofd stormde het, zo veel gedachten kwamen er in hem op. En opeens kwam in die 

wervelvind een idee naar boven, dat fier in de storm overeind bleef staan. Een idee dat hem niet 

meer losliet. Hij zou wraak nemen! En toen de schuifdeuren alweer achter hem dicht gleden en 

hij buiten stond, was het idee al uitgegroeid tot een vastomlijnd plan. 

Revenge is a dish best served cold, wie had dat ook alweer gezegd? Het was in ieder geval niet op 

hem van toepassing. Zijn wraak zou heet zijn, heel heet! En er zou rook zijn, heel veel rook! Het 

was Kurt duidelijk: dit was niet het laatste dat V&D van hem, Kurt Christoffelsen, zou horen. O 

nee, de komende tijd zou in alle vestigingen in het hele land, zijn naam heel vaak genoemd 

worden! 

 
 


