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Intro

En Henoch wandelde met God; en hij was niet meer, want God had hem 

opgenomen. 

- Genesis 5: 24

Het regende. De Brusselse straten waren nat en het was guur weer. Die 

ochtend, bij het opstaan, had ik al gezien dat er weinig bladeren meer aan 

de bomen van het Jubelpark hingen. De druppels sloegen uiteen tegen de 

ramen van mijn appartement en ik bereidde me voor op een gure tocht naar 

het Europees Parlement. Dagelijks liep ik de route, omdat er met de auto 

toch geen doorkomen aan was en fietsen neerkwam op een poging tot 

zelfmoord. 

Ik was nog niet de straat uitgelopen of op het eerste kruispunt stond het 

helemaal vast. Er was een onontwarbare kluwen aan auto’s midden op de 

kruising ontstaan en er stonden allerlei mensen te kijken. Midden op de 

kruising, terwijl bussen en taxi’s zich eromheen probeerden te bevrijden, 

waren twee automobilisten met elkaar in gevecht. Over en weer vlogen 

vuistslagen. Achterin de lange files richting de kruising weerklonken de 

hopeloze toeters tegen de facades van de Belgische huizen. 

Even verderop kwam ik langs winkels. Lege winkels, met borden in de 

etalages van ‘te koop’ of ‘te huur’. Bijna per kwartaal veranderden die 

etalages. De crisis sloeg hard toe, ook bij ondernemend België. Niet veel 

verder ging ik een park binnen. Al rond half negen waren hier schoolklassen 

aanwezig om met hun sportleraar een potje te voetballen of andere bewe-

ging te krijgen. In die regen dus, die met steeds grotere kracht neerviel. 

Tussen de jongeren door spoedden zich diplomaten en parlementaire 

medewerkers richting het grote gebouw dat nu zichtbaar werd: het 


