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1 
❁ 

PEISINOË 
Zij kon elke man doen klaarkomen in vijf seconden. Letterlijk. 

Als zij het wou, dan kregen alle mannen in haar omgeving ogen-
blikkelijk een oncontroleerbare zwelling in de broek. Zelfs als ze 
haar nog niet eens gezien hadden. Het moest iets met uitzonderlijk 
krachtige feromonen te maken hebben. 

Wie haar zag, vergat onmiddellijk alles en werd onvermijdelijk 
overweldigd door een roes van primitieve oer-geilheid die geen 
spoor van ratio en beschaving overliet. Volledig verdwaasd door 
onverklaarbare, onmetelijke lust. Alle zintuigen waren dan hele-
maal gefocust op haar. Op dat moment volstond een halve wenk, 
een gefluisterd woord of een zogezegd toevallige aanraking om een 
man ter plekke een spontane ejaculatie te bezorgen, nog voor hij 
goed en wel besefte wat er gebeurde. Vaak duurde het maar twee, 
drie seconden van eerste oogcontact tot orgasme. Zij kon de timing 
zelf bepalen. Soms liet ze de man wat langer genieten – enkele mi-
nuten, een kwartier misschien. Als ze in een bijzonder sadistische 
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bui was, liet ze haar slachtoffer uren sudderen, uren balanceren op 
de rand, om hem dan plots alleen achter te laten, onbevredigd en 
gefrustreerd. 

Peisinoë Togunara was haar naam. Een vreemde naam. Half 
Grieks, half Japans. Als een onuitwisbare tatoeage aan de 
binnenkant van de schedel stond haar naam bij tientallen mannen 
in het geheugen gegrift. Haar gelaatstrekken, de vorm van haar 
lichaam: honderdduizend kopieën van die visuele informatie 
waren inmiddels permanent opgeslagen in de meest gekoesterde 
masturbatoire achterkamertjes van de mannelijke hersenen die de 
eer en vooral het genoegen hadden gehad om de optische signalen 
te mogen verwerken veroorzaakt door fotonen die háár lijf hadden 
beroerd. 

Ze wist maar al te goed welk effect ze had op mannen. En ze ge-
noot ervan. Soms was het gewoon een grappig spelletje. Als ze de 
trein nam, maakte ze er bijvoorbeeld een gewoonte van om lang-
zaam door een wagon te flaneren, even achterom te kijken als ze bij 
de deur naar de volgende wagon aankwam, haar lippen subtiel 
maar suggestief te tuiten met een zwoele blik, en toe te kijken hoe 
de mannelijke helft van de wagon haar schaapachtig aanstaarde 
terwijl duidelijke bulten en soms ook al gênante vochtige plekken 
zichtbaar werden. Ze vond het amusant om de reacties te zien van 
de mannen en die van hun eventuele vrouwelijke wederhelften. 

Soms gebruikte Peisinoë haar gave echter ook op een minder 
vrijblijvende manier. Ze kon zowat alles gedaan krijgen van man-
nen dankzij haar gave. 

Haar aanwezigheid op zich was al genoeg om elke man een 
kloppende erectie te bezorgen die nog uren bleef nazinderen, maar 
ze beheerste ook als geen ander de kunst om aan te voelen hoe ver 
ze precies kon gaan, hoe ze een orgasme kon uitlokken, of juist 
vermijden of uitstellen. Als ze dat wou, kon ze een man, quasi op 
commando, van op grote afstand doen klaarkomen terwijl ze elkaar 
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nauwelijks konden zien of horen. Maar zelfs tijdens de meest in-
tieme lichamelijke verstrengeling, in standjes die op het eerste zicht 
weinig tot geen vrouwelijke controle toelaten, kon ze perfect bepa-
len óf, hoe en exact wanneer er gespoten werd. 

Geen enkele man kon nog ‘nee’ zeggen als zij iets vroeg terwijl ze 
haar plagerig, maar berekend en tergend onweerstaanbaar seksueel 
chantage-spel uitvoerde. Dat kon in bed gebeuren, maar meestal 
deed ze het onopvallend, op een veel minder rechtstreekse en min-
der zichtbare manier – en toch even dwingend. Ze gebruikte haar 
gave overal: op straat, in de winkel, op het terras van een café, in het 
bankkantoor, op een examen of tijdens een sollicitatiegesprek. 

Die ogen alleen al. Donkere grijs-groene irissen. Vanuit het mid-
den vertrokken honderden heldere groene lichtstraaltjes, zoals de 
corona rond een zonsverduistering, rondom grote, diepzwarte pu-
pillen. Als zwarte gaten creëerden die pupillen een zodanig sterk 
gravitatieveld dat alles en iedereen er onvermijdelijk door opge-
slorpt werd en er nooit meer uit kon ontsnappen. 

Haar guitige, uitnodigende ogen konden direct de volle aan-
dacht en sympathie opeisen. Een moment later kon ze met een 
nauwelijks merkbare beweging van de wenkbrauwen een bevelen-
de, onweerstaanbare, hypnotiserende blik doen ontstaan, die de 
tijd deed stilstaan. Geen man die dan aan haar woorden twijfelde of 
een verzoek kon negeren. Als ze vervolgens haar ogen suggestief 
vernauwde, dan werden die ogen een erotische ervaring op zich, 
waardoor de lust kon groeien tot een ongelofelijke hoogte. 

Zelfs haar ogen sluiten kon een enorm effect hebben, als ze het 
op een bepaalde manier deed. Het leek bijna alsof ze met haar ogen 
een man kon vastgrijpen bij z'n edele delen, waarbij het tijdelijk 
loslaten veroorzaakt door het sluiten van haar ogen, de greep nog 
steviger en strakker maakte als haar ogen weer opengingen. Ogen 
open, ogen dicht, op en neer, in en uit. Wat er voor buitenstaan-
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ders uitzag als flirterige maar voor de rest relatief onschuldige bam-
bi-wimpers die als de vleugeltjes van een kolibrie op en neer flad-
derden, kwam in de slow-motion tijdsbeleving van de geviseerde 
man overeen met een bloedhete, pulserende, dubbelhandige mas-
sage van zijn zondige klepel. Ze kon letterlijk met haar ogen dicht 
een man doen spuiten – zonder iets anders dan haar ogen te ge-
bruiken. 

Ook haar mond was op zichzelf al genoeg om mannen helemaal 
wild te maken, zelfs zonder enige aanraking en zonder een woord 
te zeggen. Ze had geen lippenstift nodig om haar sensuele lippen te 
beklemtonen. Haar lippen waren van nature vol, net zoals haar 
borsten. Perfect vol, niet té vol. Teder en gevoelig maar ook intens, 
passioneel en vooral aanstekelijk erogeen. 

Haar mond had een ongelofelijke aantrekkingskracht en expres-
siviteit. Een minuscule krulling van de mondhoeken, een micro-
expressie in de onderlip, een kleine trilling van de bovenlip: op één 
of andere manier kon ze zelfs zonder haar mond open te doen, vi-
sioenen van allerlei orale fantasieën implanteren in de hersenen van 
haar doelwit. 

Maar als ze haar mond opende om met haar fluwelen tong haar 
lippen te bevochtigen, dan werd de fantasie zo sterk geprikkeld dat 
het haast lichamelijk voelbaar werd. Het voelde dan alsof haar 
zachte, glanzende lippen over de hele lengte van zijn mannelijkheid 
heen en weer gleden, terwijl haar lange, rozige tong er omheen 
kronkelde in vreemde spiralen en het tipje van haar tong plagerig 
het topje kietelde van de viriele staf. Vriendelijk maar zelfverzekerd 
– niet vragend of bevelend, maar eerder bij wijze van toegeving, 
uitnodiging en vaststelling – sprak ze vervolgens zachtjes, met een 
zwoele half-fluisterende heesheid in de stem: “Kom maar...”, en dat 
was gegarandeerd de druppel die het dan ook effectief de spuigaten 
deed uitlopen. 
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Medusa was in de Griekse mythologie een betoverende vrouw 
die iedereen die haar in de ogen keek, onmiddellijk hard als steen 
maakte. Peisinoë had Griekse roots, en ze had een vergelijkbaar ef-
fect, maar dan alleen op mannen. Meer bepaald op één specifiek 
mannelijk lichaamsdeel. 

Als Peisinoë heel haar arsenaal aan lichaamstaal inschakelde, dan 
had ze volledige seksueel-psychokinetische controle over mannen. 
Het was een complexe mix van biochemie, schoonheid, psycholo-
gisch inzicht, instinct, talent en ervaring. Het leek bijna magie, 
maar voor haar was het vanzelfsprekend en moeiteloos, alsof ze 
over een ingebouwde universele afstandsbediening voor mannen 
beschikte en maar op de knopjes moest duwen om een man aan te 
sturen. Alsof ze een telepathische gave had waarmee ze rechtstreek-
se toegang verkreeg tot de meest primaire hersendelen van de man. 

In feite was het geen telepathie, maar een soort liplezen, of geba-
rentaal. Maar dan met een beperkte woordenschat die onmiddellijk 
intuïtief te begrijpen was door elke man. Haar signalen waren bijna 
even onzichtbaar als infraroodstralen of radiogolven, maar toch 
onmogelijk te negeren. 

Kijk naar mij. Vergeet alles. Doe wat ik zeg. Word ultra-geil. 
Kom klaar. Word verslaafd aan mij. Kom nog eens klaar. Laat je 
gaan. Nee, dit is geen droom. 

Word nu terug alert. Geef al je aandacht aan mij. Doe wat ik 
zeg. Goed zo. Doe alles wat ik zeg. Brave jongen. Kom nog maar eens 
lekker klaar. 

Morgen misschien nog eens. Als je braaf bent. 
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2 
✮ 

GUNTIR 
Guntir Ryskott werkte voor de Letonianen. Voor ouderwetse 

Letonianen, die zich graag door mensen lieten bedienen, en niet 
uitsluitend door machines. De meeste andere Letonianen vonden 
menselijke dienaars een vreemd concept, niet meer van deze tijd, 
wreed en kolonialistisch, onnodig gevaarlijk, een beetje vies en on-
hygiënisch. Maar sommigen, vooral Letonianen van de oudere ge-
neratie, hadden toch nog behoefte aan menselijke dienaars, hoe 
inefficiënt die ook waren en hoe snel ze ook oud werden. 

Het was in zekere zin nogal vernederend werk, natuurlijk. Maar 
het was niet bijzonder inspannend, en het verdiende goed. Heel 
goed. Voor één dag werk kreeg hij een loon waar anderen een 
maand of twee voor moesten zwoegen. 

Wie voor de Letonianen werkte, werd “Cyclader” genoemd, of 
soms, al spottend, “slome”. Voor de anderen, de ‘normalen’, was 
het verwerpelijk, een vorm van verraad om voor de Letonianen te 
gaan werken en niet in de fabrieken zoals zij. “Hé, slome,” riepen 

6



ze, als hij terug in het dorp kwam na het werk, “een goede vakantie 
gehad bij de Letonianen?” 

Veel tijd voor ontspanning nam hij niet. Hij bracht zijn beperkte 
vrije tijd vooral door met de andere Cycladers. Ze keken een beetje 
neer op de normalen, die altijd onder het stof zaten, vuile kleren 
droegen en fysiek snel aftakelden. De normalen waren vaak al aan 
het slapen nog voor hij thuiskwam, en als hij 's ochtends ging ont-
bijten samen met de andere Cycladers, dan waren de meeste nor-
malen al naar hun werk. Ze hadden een andere manier van leven, 
andere gewoonten, een totaal ander levensritme. 

Het dorp was, zoals alle dorpen, een naamloze ondergrondse 
residentiële zone met weinig comfort. Zijn dorp bevond zich 470 
meter onder de grond – dat was iets minder diep dan de meeste 
andere dorpen, maar het was zeker geen abnormale diepte. Hij 
woonde uiteraard in een mannendorp, waar vrouwen enkel toege-
laten waren voor de Kālicōpulæ. In vrouwendorpen waren man-
nen nooit toegelaten. Het dorp bestond uit een eindeloze reeks 
gangen. Op de nummering en kleurcodes na waren alle gangen zo 
goed als identiek qua uitzicht en structuur. 

Alles in het dorp was nauwkeurig afgemeten. Iedereen had één 
kleine privé-kamer. Er was één gemeenschappelijke leefruimte per 
tien inwoners, één refter in elke gang, vijftig inwoners per gang. 
Voor elke 500 inwoners was er één ronde Tempel ter ere van Ēl-
Jabbār-Kāli. Een tempelgroep bestond uit tien gangen. Het dorp 
bestond uit 20 tempelgroepen, exact 10.000 inwoners, en dat aan-
tal bleef constant: elke gepensioneerde of dode werd bijna onmid-
dellijk vervangen. Er was één Hoge Tempel voor heel het dorp, 
maar daar kwam zo goed als nooit iemand. Behalve de Tempels was 
alles spartaans, compact en utilitair ingericht. 

In de refter stonden automaten voor dranken en maaltijden, en 
enkele tafels en stoelen. In elke ontspanningsruimte stond een tafel 
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met vier stoelen, twee zetels, een recyclagebuis, en een winkelau-
tomaat. In die automaat kon men zowat alles bestellen: kledij, 
meubels en decoratie voor de persoonlijke kamer, spelletjes en aller-
lei prullaria. Voor courante artikelen kwamen bestellingen binnen 
de minuut via een leveringsbuis aan. Uitzonderlijke artikels hadden 
een langere leveringstijd. Aan alle automaten werd men automa-
tisch geïdentificeerd aan de hand van een persoonlijke ID-tag; al-
leen de producten waarvoor er voldoende credits op de rekening 
stonden, konden worden gekozen. 

De meeste producten waren heel duur. Zelfs voor Guntir, die 
een hoog inkomen had, waren de meeste dingen onbetaalbaar. En-
kel de meest saaie kleren en het standaardvoedsel waren vrij goed-
koop. Niemand die werkte moest honger lijden, maar het stan-
daardvoedsel was niet bepaald lekker. Het was een grijze pap, een 
beetje zoet, een beetje zout, maar al bij al eerder smakeloos. Die pap 
bevatte alle noodzakelijke voedingsstoffen, vitamines en mineralen 
in de juiste verhoudingen. Je kon ook ‘echt’ eten krijgen, maar dat 
was duurder. Veel duurder. 

Via de recyclagebuis kon afval, zoals versleten kleren of etensres-
ten, geruild worden voor credits. De waarde van het afval wist je 
pas achteraf, als het al verwerkt was. De massa en chemische sa-
menstelling was bepalend; een gloednieuw hemd leverde bijvoor-
beeld niet veel meer op dan een hemd dat tot op de draad versleten 
was, beschreven papier was zelfs meer waard dan leeg papier. Ook 
de sanitaire ontlasting in je privé-kamer werd gerecycleerd en lever-
de enkele credits op. Normalen probeerden om die reden vaak om 
de sanitaire pauzes op het werk tot een minimum te beperken en 
hun behoefte uit te stellen tot ze terug in hun kamer waren. 

Guntir prees zich gelukkig dat hij elke dag die deprimerende 
omgeving kon ontvluchten. Op zijn werk, bij de Letonianen was 
alles namelijk helemaal anders. 
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De woningen van de Letonianen waren ruim en luxueus. De 
tegenstelling met het dorp was groot. Bij de Letonianen leefden 
mannen en vrouwen gemengd, en kenden de kinderen hun biolo-
gische ouders. ‘Familie’ was een concept dat hij pas echt begreep 
toen hij al hele tijd voor de Letonianen had gewerkt. Het eten was 
er gevarieerd en gastronomisch. Geen enkele Letoniaan verrichtte 
fysieke arbeid, tenzij misschien als hobby. En vooral: de Letonia-
nen hadden tijd. Zeeën van tijd. 

Zijn droom was om zelf een Letoniaan te worden. Hij wist dat 
het waarschijnlijk enkel een droom zou blijven. In theorie was het 
mogelijk en in het verleden was het al wel gebeurd, of dat werd 
toch verteld. Maar toch kende hij geen enkele Letoniaan die niet als 
Letoniaan geboren was. Toch bleef hij zich optrekken aan de hoop 
dat hij ooit een echte, volwaardige Letoniaan zou worden. Het was 
niet onmogelijk, zei hij tegen zichzelf. Niet onmogelijk. 

De normalen begrepen die droom niet. Zij wisten dan ook niet 
hoe het bij de Letonianen was, toch niet uit eerste hand. In hun 
ogen waren de Letonianen profiteurs, renteniers, hautaine lamzak-
ken die zich isoleerden in hun gouden bunkers om een gemakkelijk 
leventje te leiden op kap van de normalen. De normalen keken neer 
op de Letonianen, hoewel ze volgens Guntir stiekem ook wel ja-
loers waren op hun rijkdom, hun intellectuele vermogens, hun 
wijsheid. 

Normalen waren vooral onverschillig als het over de Letonianen 
ging. Het was niet eerlijk dat de Letonianen meer hadden dan zij. 
Maar er waren niet veel Letonianen, en ze hadden er eigenlijk geen 
last van. Het waren misschien wel parasieten, maar het waren ten-
minste geen vervelende bloedzuigende muggen die irritant jeuken-
de bulten achterlieten – ze lagen er niet van wakker. Nee, de Leto-
nianen zaten ver weg, in een soort afgelegen klooster, en bemoei-
den zich met hun eigen zaken. Leven en laten leven. Kortom, de 

9



normalen waren, al bij al, niet echt geïnteresseerd in de Letonia-
nen. 

Guntir wist wel beter. De Letonianen waren mooie mensen, 
zowel uiterlijk als innerlijk, zowel de mannen als de vrouwen. Ze 
zagen er altijd piekfijn verzorgd en uitermate ontspannen uit. Hun 
conversaties waren altijd boeiend en erudiet, voor zover hij ze kon 
volgen. Ze straalden een enorme wijsheid en ervaring uit. 

Het was duidelijk voor Guntir dat de Letonianen verheven wa-
ren, een nobel, verstandig, en moreel superieur volk. Hun zielen 
waren dicht bij Ēl-Jabbār-Kāli. 
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3 
✮ 

ORTYGIA 
Guntirs werkdag begon, zoals altijd, met de standaardprocedure 

voor het betreden van Ortygia, de Trage Zone, waar de Letonianen 
woonden. Na de onmerkbare authenticatie op basis van zijn ID-
tag, volgde een biometrische identificatie en veiligheidscontrole: 
iris-scan, vingerafdrukken, DNA-check, zijn naam en woonplaats 
uitspreken voor de stemherkenning: “Guntir Ryskott, dorp 31337, 
tempelgroep 16, gang 3, nummer 42”. 

Vervolgens moest hij zich uitkleden voor een geautomatiseerde 
medische keuring en een desinfecterende stralingsdouche. Daarna 
trok hij een steriel grijs uniform aan. Hij kreeg elke keer een nieuw 
uniform, hermetisch verpakt in een transparante capsule ter groot-
te van een struisvogelei. Terwijl hij vervolgens in een kleine trans-
portkooi met een enorme snelheid naar Ortygia gleed, kleedde hij 
zich om. 
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Daar aangekomen moest hij dan samen met de andere Cycladers 
geduldig aanschuiven voor de indrukwekkende en nogal angstaan-
jagende tijd-sluizen, de poorten van de Trage Zone. 

Hoewel hij er elke dag doorheen moest, werd Guntir nog steeds 
een beetje zenuwachtig bij het zien van die poorten. Hij was niet de 
enige. Vlak voor hem in de rij zag hij één van zijn beste vrienden 
nerveus aanschuiven. Het was Niels Tallmann. 

Ondanks zijn achternaam was Niels, net zoals de andere dorps-
bewoners, eerder klein van gestalte. Hooguit een meter zestig. 
Guntir was ongeveer even lang als Niels. De Letonianen waren een 
stuk langer. De meeste Letoniaanse vrouwen waren een kop groter 
dan hem, op hun hoge hakken. Letoniaanse mannen waren ge-
middeld een meter of twee lang. 

Guntir tikte Niels op de schouder. “Klaar voor de passage?” 
Niels draaide zich om en lachte. “Guntir! Hoe gaat het nog met 

de Taslins?” 
“Goed, goed,” mompelde Guntir afwezig, “en hoe gaat het met 

de oude Fillohaerdt?” 
Niels zuchtte. “Tja, het is nog altijd dezelfde perverse schoft, en 

dat zal wel zo blijven, vrees ik.” 
Veel hadden ze elkaar eigenlijk niet te zeggen, maar ze bleven wat 

keuvelen om de tijd te doden tot de sluizen openden. 
De doortocht door de sluizen was onaangenaam. Het werd 

moeilijk om te ademen, en er kwam ook altijd een kortstondige 
maar heftige hoofdpijn. Guntir sloot zijn ogen en hield zijn adem 
in. Zijn zintuigen sloegen elke keer weer tilt tijdens de doorgang. 
Hij hoorde een oorverdovend luide ruis, zag psychedelische, calei-
doscopische lichtflitsen, kreeg een metaalachtige smaak in de mond 
die snel overging in een vreemde sensatie van extreem pikante ijs-
blokjes. Zijn neus werd overweldigd door onnatuurlijke, giftig-zoe-
te geuren. Hij voelde allerlei pijnprikkels: het was alsof hij over heel 
zijn lichaam blauwe plekken had, zat te rillen van de kou, en onder-
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tussen voortdurend verbrand werd en geprikt werd met naalden. 
Na enkele seconden was de kwelling gelukkig voorbij. 

Hij wist dat het ook anders kon, dat er betere tijd-sluizen be-
stonden, die veel compacter waren en geen bijwerkingen hadden. 
De meeste Letonianen gebruikten zelden tijd-sluizen, maar als ze 
die gebruikten, dan waren het er natuurlijk altijd van de nieuwe, 
moderne soort. De Cycladers moesten echter genoegen nemen met 
de verouderde sluizen. De metersdikke, massieve poorten vormden 
bovendien vanuit het standpunt van de Letonianen een betrouw-
bare barrière, mocht er ooit een probleem zijn met de andere be-
schermingsmechanismes. Letonianen hechtten erg veel belang aan 
hun veiligheid. 

Aan de andere kant van de sluizen lag een andere wereld. Orty-
gia. De Trage Zone. Er hingen exotische, intrigerende geuren in de 
lucht. De temperatuur en luchtvochtigheid werden onmerkbaar 
geregeld en de lucht voelde zacht en zuiver. Niet zoals in het dorp, 
waar ondanks de luidruchtig ratelende airconditioning de lucht 
altijd klam en muf was, en ofwel iets te koud, ofwel iets te warm, 
maar altijd onaangenaam. 

In het dorp was alles grijs, functioneel en kaal. In de Trage Zone 
waren de wanden en plafonds versierd met kleurrijke beelden en 
andere decoratieve elementen. Allemaal nogal bombastisch, dat 
wel. Vooral gemaakt om te imponeren, niet zozeer voor de esthe-
tiek. 

Via de dienstliften begaf Guntir zich naar de woonplaats van de 
Letoniaanse familie waar hij voor werkte, de familie Taslin. Hij was 
een soort butler, een dienaar, een slaaf bijna. Het was heel voelbaar 
dat de Letonianen hem – en alle andere Cycladers – beschouwden 
als een soort huisdier. In hun ogen waren zij zijn enige bestaansre-
den. Zijn loyaliteit was vanzelfsprekend, en hun superioriteit even-

13



eens. Niet dat ze hem onvriendelijk behandelden, verre van. Maar 
de verhoudingen waren duidelijk. 

Veel werd er van hem niet gevraagd. Aanwezig zijn en alleen 
spreken als het nodig was, dat was het voornaamste. Zo nu en dan 
iemand een drankje brengen, of een binnenkomend bericht aan-
kondigen, veel meer was het meestal niet. Op sommige dagen 
mocht hij ober spelen, als er nog eens feestelijk gegeten werd op de 
ouderwetse manier. 

✮ 
Vandaag had Sophej Taslin, de vrouw des huizes, weer behoefte 

aan lichamelijk contact. Strikt genomen was het verboden, maar 
het gebeurde wel vaker en het werd oogluikend toegelaten. Zoals 
gewoonlijk moest hij eerst haar schouders en bovenrug masseren 
en dan haar gezicht. Soms moest hij ook haar voeten en kuiten 
masseren, maar daar had ze vandaag geen zin in. 

Sophej was ouder dan hem, een stuk ouder. Hij was 28 jaar oud, 
zij zag eruit alsof ze 40, hooguit 45 was, maar was waarschijnlijk 
nog een stuk ouder dan dat – de Letonianen zagen er allemaal jong 
uit voor hun leeftijd. Ze was zoals altijd elegant gekleed, en haar 
lange blonde haren waren in prachtige patronen gevlochten, met 
hier en daar subtiele kleurtoetsen en versieringen. De make-up op 
haar gezicht was verfijnd en tijdloos. Het was een aantrekkelijke 
vrouw, zeker in vergelijking met de normale vrouwen en zelfs de 
Cyclader-vrouwen. 

Na de massage had Sophej zin in intieme aanrakingen. Haar 
man, Zednahad, was de hele dag het huis uit, samen met hun 
verwaand, betweterig zoontje, de kleine Atal-Sven. Sophej had de 
andere Cycladers weggestuurd, dus ze hadden het huis voor hen 
alleen. Niet dat ze die privacy echt nodig had – ze kon evengoed 
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genieten van een spannend vluggertje in een achterkamertje terwijl 
haar man nietsvermoedend een paar vertrekken verderop zat. Maar 
nu hadden ze wat meer tijd dan gewoonlijk. 

Hij vond het niet erg als ze hem weer eens opdroeg om haar te 
bevredigen. Het was een eer, een genoegen, om dat te mogen doen. 
En het was zo anders dan de Kālicōpulæ in zijn dorp: Sophej was 
degene die moest genieten, zijn rol stond volledig in het teken 
daarvan. Als er tijd was, zoals nu, dan mocht hij haar altijd eerst 
uitgebreid plaatselijk masseren met zijn vingers en tong. Soms ein-
digde het daar mee, maar meestal wou ze hem daarna diep in zich 
voelen. Vandaag kreeg ze daar maar niet genoeg van. Ze deden het 
drie keer die dag: twee keer vóór Guntirs middagpauze, en nog een 
keer erna. 

Voor Sophej was het een pervers plezier om zich zo door haar 
‘huisdier’ te laten nemen, voor Guntir was het alsof hij van de nec-
tar der Goden mocht proeven. Ze waren elkaars verboden vrucht. 
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4 
❁ 

VERVLOEKTE 
GAVE 

De opmerkelijke gave van Peisinoë had ook nadelen. Andere 
vrouwen bleven doorgaans zo ver mogelijk uit haar buurt. Ze wa-
ren jaloers, geïntimideerd, voelden zich minderwaardig en gekrenkt 
in hun vrouwelijkheid. Ze zagen haar als een bedreiging. 

Haar weinige vriendinnen waren stuk voor stuk alleenstaande, 
mannenhatende vrouwen die het vermakelijk vonden om te zien 
hoe zij mannen kon reduceren tot hersenloze zombies die al haar 
bevelen slaafs volgden. Ze vonden dat amusant, en ook wel een 
beetje opwindend, die onzichtbare afstandsbediening waarvan 
mannen de signalen opvingen via de telescopische antenne tussen 
hun benen. Ze wensten dat ze zelf ook zo'n afstandsbediening 
hadden, en hoopten – tevergeefs, overigens – dat ze de gave kon-
den leren, mits voldoende oefening en observatie. Haar vriendin-
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nen hadden ook allemaal stiekem een licht lesbisch kantje, net ge-
noeg om tot haar entourage te willen behoren, maar niet zo uitge-
sproken dat ze zelf vatbaar waren voor haar seksuele manipulaties – 
althans dat dachten ze zelf. 

De Pussy Posse noemden ze zich, en ze voelden zich stoer en on-
genaakbaar. Als een soort bende maakten ze alle winkelcentra van 
de streek onveilig door allerlei practical jokes uit te halen met man-
nelijke klanten en winkelbedienden. Vooral mannen die verveeld 
op hun shoppende echtgenote aan het wachten waren, moesten 
eraan geloven. Maar die fratsen waren uiteindelijk allemaal enkel 
mogelijk dankzij de gave van Peisinoë. En het begon Peisinoë steeds 
meer te vervelen om haar vriendinnen te moeten entertainen met 
haar kunstjes. 

Als ze op straat rondliep durfde Peisinoë geen uitdagende kleren 
te dragen. Niet omdat ze bang was om aangerand te worden. Daar 
moest ze zich geen zorgen over maken. Haar instinctief inzicht in 
mannen was sterk genoeg om zoiets al te zien aankomen nog voor 
de potentiële verkrachter er zélf nog maar aan kon denken. Dankzij 
haar psychokinetische gave kon ze dergelijke bedreigingen moeite-
loos preventief virtueel castreren. 

Nee, ze vermeed uitdagende kleren om ongelukken te vermijden. 
Verkeersongevallen bijvoorbeeld. 

Een paar jaar geleden, op een warme lentedag, had ze eens rond-
gelopen op stijlvolle hoge hakken, met haar lange, licht gespierde, 
maar vooral über-vrouwelijke en prachtig gevormde benen in een 
minimalistische, strak zittende short die de rondingen van haar 
achterwerk beklemtoonde. Haar topje liet haar rug grotendeels 
bloot, en aan de voorkant was de inkijk niet bijzonder diep, maar 
wel heel suggestief: ze had geen beha nodig, en het vergde weinig 
verbeelding om, door de kleren heen, haar stevige, volle borsten te 
zien, aangezien haar priemende, lichtjes naar boven wijzende tepels 
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de stof vervormden. Haar donkere haren had ze, omwille van de 
warmte, in een lange staart gebonden, die haar prachtige schouders 
en nek zwierig accentueerde, zodat ze er vanuit elk gezichtspunt al 
even bezwerend mooi uitzag. 

In die outfit veroorzaakte ze letterlijk ongelukken. Terwijl ze in 
de stad rondliep, ontstonden er kijkfiles en kettingbotsingen. Een 
fietser remde veel te bruusk toen hij haar zag, tuimelde over zijn 
stuur en kwam er gelukkig relatief goed vanaf met wat schaafwon-
den aan zijn knieën en ellebogen. “Van borstjes krijg je korstjes!”, 
zouden haar vriendinnen van de Pussy Posse gegiecheld hebben als 
ze erbij waren geweest. Voetgangers liepen tegen elkaar of tegen 
andere obstakels aan. Oudere heren kregen ter plekke een hartstil-
stand of een herseninfarct. Echtelijke ruzies ontstonden. Jongens 
kregen een opstoot van testosteron waardoor een vervroegde pu-
berteit werd ingezet. Het was een ramp. Zelfs toen de hulpdiensten 
ter plaatse kwamen, waren die niet in staat om normaal te functio-
neren: alle mannelijke hulpverleners waren hopeloos afgeleid door 
haar aanwezigheid. Het duurde even voor Peisinoë besefte wat er 
aan het gebeuren was. Ze vluchtte snel terug naar huis, haar li-
chaam haastig bedekkend met een geïmproviseerd laken van kran-
tenpapier om onderweg verdere ongevallen te vermijden. 

Als kind had Peisinoë haar gave nog niet. Ze was altijd al wel een 
mooi meisje geweest. Tijdens haar puberteit merkte ze dat naarma-
te haar borsten groeiden, ze steeds meer aandacht kreeg van jon-
gens. Maar daar was op zich niets abnormaals aan. 

Haar gave kreeg ze vrij abrupt. Ze was net 19 jaar geworden, en 
ze had een avontuurlijke reis van bijna twee maanden gemaakt 
doorheen zowat heel Zuid-Amerika. Het was een fantastische erva-
ring geweest, al was ze in Brazilië tijdens een lange tocht door het 
Amazonewoud heel erg ziek geworden. Het was een onbekende 
virale infectie, die gelukkig na enkele dagen vanzelf geneesde. Ze 
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herinnerde zich nog steeds de symptomen: barstende hoofdpijn, 
spierkrampen, een tintelend gevoel, pijnlijke borsten, en haar men-
struatiecyclus was achteraf helemaal in de war. 

Toen ze terug was van die reis, ging ze voor de zekerheid naar de 
dokter, ook al voelde ze zich intussen terug helemaal gezond. Ze 
werd doorverwezen naar het ziekenhuis en daar werden twee ade-
nomen vastgesteld: goedaardige tumoren, één in haar bijnier en één 
in haar borstklieren. Aangezien ze er geen last van had, hoefde er 
niets aan gedaan te worden. 

Enkele dagen later merkte ze de eerste tekenen van haar nieuwe 
gave. Ze voelde dat ze iets kon dat ze voorheen niet kon. In het be-
gin was ze in de war, en wist ze nog niet goed hoe ze haar gave kon 
gebruiken. Het vergde enige oefening, maar na enkele weken had 
ze het volledig onder de knie. Ze kreeg steeds meer zelfvertrouwen, 
steeds meer vertrouwen in haar gave. Het was alsof ze een nieuwe 
taal had leren spreken. Meer zelfs, het was alsof ze had leren spre-
ken. Een nieuwe manier van communiceren, zo ontzettend veel 
effectiever. Ze had zich nog nooit zo goed gevoeld. 

Een paar weken later kon ze zich al niet meer voorstellen hoe het 
leven zou zijn zonder haar gave. 

❁  
Met mannen had ze nog nooit een normale relatie gehad. Ze had 

het al vaak geprobeerd, maar ze werd het telkens snel beu. De 
asymmetrie was altijd te groot. 

Zij was een ongenaakbare en omnipotente godin. De man was 
een onvoorwaardelijke aanbidder met een hersencapaciteit die 
zwaar gecompromitteerd werd door de chronische bloedverplaat-
singen naar de lendenen die zij teweeg bracht. 
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Haar gave kon ze niet gebruiken om daar verbetering in te bren-
gen. Integendeel, hoe meer ze dat probeerde, hoe erger het werd. 
Elk orgasme dat ze gaf, werkte als een dosis drugs die de verslaving 
verstevigde; elk orgasme dat ze verbood, deed het verlangen enkel 
groeien. Nee, een gezonde relatie, tussen gelijkwaardige partners, 
dat zat er blijkbaar niet in. 

Ze was nochtans geen femme fatale. Ze had er helemaal niet 
voor gekózen om die ingebouwde afstandsbediening voor mannen 
te hebben. Ja, natuurlijk was zij er zelf wel verantwoordelijk voor 
dat ze die afstandsbediening gebruikte, maar het leek onnatuurlijk 
om dat niet te doen. Alsof je twee benen en twee armen hebt, en 
toch besluit om heel je leven te hinken op één been en enkel je lin-
kerhand te gebruiken. Alsof je perfect kan horen en zien, maar er 
toch bewust voor kiest om constant oordopjes te gebruiken en je 
ogen weigert open te doen. Misschien was het in sommige gevallen 
zelfs onmogelijk om haar gave niet te gebruiken: als ze zich in het 
nauw gedreven voelde en een gevoel van paniek begon te ontstaan, 
dan was het een instinctmatige reflex, geen bewuste keuze, om een 
vluchtweg te creëren met behulp van haar gave. Het was zoals pro-
beren om bewust te stoppen met ademhalen – dat lukt wel even-
tjes, maar de instinctieve overlevingsdrang is te groot om er perma-
nent mee op te houden, enkel en alleen op wilskracht. 

Trouwens, andere vrouwen gebruikten toch ook wel eens hun 
vrouwelijke charmes om iets van een man gedaan te krijgen, dacht 
ze bij zichzelf. In vergelijking met de gave van Peisinoë waren die 
charmes slechts een flauw afkooksel, een stuntelige bedoening met 
onzekere uitkomst. Zoals dat met alles zo was, waren er verschillen 
in aanleg, gradaties van kunde en conditie. Een olympische atleet 
kan nu eenmaal sneller lopen dan de meeste andere mensen, een 
schaak-kampioen kan moeiteloos een beginner verslaan. Ze was 
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trots op haar gave. Waarom zou zij geen voordeel mogen halen uit 
haar talent?  

Het was een automatisme geworden om haar gave voortdurend 
te gebruiken. Ze had op zich geen slechte intenties, het was gewoon 
praktisch en het bespaarde haar veel tijd. Aanschuiven aan de kassa 
was nooit nodig, en als ze een mannelijke kassier kon vinden, dan 
was zelfs betalen optioneel. Voor mannelijke politie-agenten was 
het alsof ze diplomatieke onschendbaarheid genoot: fout parkeren 
of te snel rijden, geen agent die er moeilijk over deed – of er zelfs 
nog maar over kon reflecteren zodra zij hem bewusteloos sloeg met 
zijn eigen ingebouwde matrak. Ze kon elke job krijgen die ze wou, 
en kwam ongestraft weg met de grofste nalatigheden – niet dat ze 
een job nodig had voor het geld, want geld had ze zelden nodig en 
trouwens, de straten liepen vol met wandelende geldautomaten. Ze 
maakte zelden op zo'n drastische manier gebruik van haar gave – 
alleen in dringende gevallen, of als ze geen andere mogelijkheid zag. 
Maar voor kleine, relatief onschuldige dingen was het een automa-
tisme geworden. Voorsteken in de rij, zwartrijden in de metro, dat 
soort dingen. 

Dat automatisme was een deel van de reden waarom haar relaties 
steeds misliepen. Zelfs als ze haar best deed om haar gave niet te 
gebruiken op haar partner, dan kon ze het nog steeds niet laten om 
ándere mannen seksueel te manipuleren. Ze bedoelde dat niet als 
overspel of bedrog, en er kwam strikt genomen ook geen seks aan 
te pas. Er kwam zelfs geen fysieke aanraking aan te pas! Het was 
gewoon haar manier om dingen gedaan te krijgen. Hoe dan ook, 
vroeg of laat zorgde dat voor jaloezie en ruzie, wat haar er uiteinde-
lijk toe bracht om haar partner dan toch seksueel te bedwelmen 
met haar gave, in een poging om de relatie te redden. 

Maar eens ze daarmee begon was er geen weg meer terug. De 
arme man werd binnen de kortste keren een schim van zichzelf, 
een hersendode zak pure bronstigheid die, als ze niet voorzichtig 
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was, dreigde leeg te lekken door overmatige ejaculatie – zelfs letter-
lijk: ze had één van haar exen eens naar het ziekenhuis moeten af-
voeren met ernstige symptomen van dehydratatie. Hij was te op-
gewonden om dorst te voelen en hij was volledig uitgedroogd ge-
raakt door de aanhoudende afscheiding van kwijl, zweet en vooral 
veel voorvocht en zaad. Dat was haar schuld: ze was benieuwd hoe-
veel zaad er uit één man kon komen, en of haar gave wel zou blijven 
werken bij overdreven gebruik. Blijkbaar wel, dus. 

In elk geval, vroeg of laat gebruikte ze haar gave op haar partner 
en begon de man onvermijdelijk aan een psychedelische trip door 
een seksueel wonderland. Een zinnig gesprek voeren werd dan al 
gauw onmogelijk. Voor de seks op zich moest ze het ook niet doen. 
Ze kon zichzelf wel tot een hoogtepunt brengen, maar echte seks 
kon je het niet noemen, het had eerder iets van zelfbevrediging, 
waarbij ze hem als levende dildo gebruikte, of als massage-robot. 
Het was geen mens in haar bed, maar een telegeleide lul. Wel leuk 
voor een tijdje, maar het begon snel te vervelen. Het duurde dan 
ook meestal niet lang voor ze een einde maakte aan de relatie. 

Zo had ze intussen al een dozijn mannen versleten. Ze vroeg zich 
soms af of het nog wel zin had om te blijven proberen... 
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5 
✮ 

KĀLICŌPULÆ 
Mannen en vrouwen leefden strikt gescheiden, behalve de Leto-

nianen in Ortygia. Er waren mannendorpen en vrouwendorpen. 
Geen enkele man kwam ooit in een vrouwendorp. Op geregelde 
tijdstippen vond er echter in de mannendorpen een Kālicōpula 
plaats, een religieus feest en collectief bevruchtingsmoment ter ere 
van de godin Ēl-Jabbār-Kāli, de Onweerstaanbare, de Almachtige, 
de Verschrikkelijke. Voor de Kālicōpulæ werden vruchtbare vrou-
wen naar de Tempels van Ēl-Jabbār-Kāli gebracht. Altijd exact 300 
vrouwen per tempelgroep van 500 mannen. Het ‘feest’ begon na 
het avondmaal en het ging door tot diep in de nacht. 

De tempel bestond uit één grote ronde ruimte met een indruk-
wekkend hoog plafond, dat ondersteund werd door een meters-
dikke steunpilaar in het midden: de zogenaamde Pilaar van Ēl-Jab-
bār. Op het goudkleurig plafond waren er rondom de top van de 
pilaar zes roze concentrische cirkels aangebracht. De pilaar zelf was 
gemaakt van paars graniet met dikke verticale aders. Er waren over 
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de hele oppervlakte van de pilaar reusachtige transparante beeld-
schermen ingebouwd, die met dynamische patronen van zilveren 
en gouden lijnen de illusie creëerden dat de pilaar op en neer be-
woog. 

Aan de rand van de tempel was er een verhoogde strook van on-
geveer vier meter breed, die over heel de omtrek van de cirkel door-
liep. De strook was ongeveer een halve meter hoog aan de binnen-
ste rand, en tegen de buitenste wanden ongeveer anderhalve meter 
hoog; de helling was niet helemaal recht, maar een beetje gebold. 
Op de strook waren comfortabele kussens aangebracht van don-
kerpaars fluweel. 

Er waren twee ingangen aan de tempel. Aan de binnenkant van 
de Pilaar van Ēl-Jabbār, onzichtbaar voor de mannen, was er een 
smalle wenteltrap waarlangs de vrouwen afdaalden. Op het einde 
verliet de trap de pilaar: het onderste deel werd geleidelijk breder en 
kwam uit op een podium rondom de pilaar, op ongeveer vijf meter 
hoogte. Dat podium kwam vervolgens via een spiraalvormig, licht 
hellend vlak uit op de vloer van de tempel, na drie volledige rota-
ties. Dat was de vrouweningang. De tempel bevond zich hoger dan 
de woonvertrekken van de mannen. Onder de tempel was er een 
trap die onderaan heel breed begon en vertakte in steeds smallere 
deeltrappen: eerst een grote vertakking in vijf deeltrappen, en ver-
volgens werd elk van die vijf trappen nog twee keer in twee ge-
splitst. In de tempel zaten er twintig luiken in de vloer, op een cir-
kel rond de centrale pilaar. Die luiken vormden de manneningang. 

Op een Kālicōpula kwamen eerst alle 500 mannen de tempel 
binnen, in twintig groepen van 25. De toegangsluiken werden ge-
sloten en de mannen namen plaats op de kussens aan de rand. Ver-
volgens kwamen de 300 vrouwen afgedaald langs de wenteltrap, ze 
paradeerden langs het spiraalvormige hellend vlak naar beneden en 
gingen naast elkaar in kleermakerszit op de vloer zitten, met het 
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gezicht naar de mannen gericht. Zo zetten ze de spiraal één voor 
één verder, met een armlengte afstand tussen elke vrouw. 

Het duurde ruim een half uur voor alle vrouwen beneden wa-
ren. De mannen produceerden heel die tijd een monotoon ge-
brom, dat luider en dieper werd als er een bijzonder aantrekkelijke 
vrouw voorbijkwam, en verdween om adem te halen als er een eer-
der lelijke vrouw passeerde. Niet elke man had dezelfde smaak, 
maar bij de afdaling van sommige vrouwen was er toch een heel 
duidelijke ‘golf van appreciatie’ te horen, terwijl bij het bij andere 
vrouwen merkbaar stiller werd. 

Vervolgens mochten 250 mannen een vrouw uitkiezen en mee-
nemen naar hun kamer. Welke 250 mannen het waren, en in welke 
volgorde ze een keuze mochten maken, werd bepaald door Ēl-Jab-
bār-Kāli, de Alwetende. De selectie begon als de laatste vrouw ging 
zitten. De vrouwen riepen dan in koor: “Jabbār! Jabbār! Jabbār!” 
Eén voor één verschenen er vervolgens namen op de beeldscher-
men in de centrale pilaar. De man wiens naam verscheen, stond 
recht, riep “Kāli!” en liep naar de vrouw van zijn keuze, die “Jab-
bār!” riep zodra de man zijn keuze definitief bevestigde door haar 
hand vast te nemen. De allereerste man die werd omgeroepen 
opende het luik waarlangs hijzelf de tempel was binnengegaan. 
Langs die ene trap verlieten alle koppels de tempel zodra ze ge-
vormd werden. De volgende naam verscheen op het moment dat er 
“Jabbār!” geroepen werd.  

Wie geluk had, kwam als eerste aan de beurt en kon de mooiste 
of de meest opwindende vrouw kiezen en snel aan de nacht begin-
nen. Wie minder geluk had moest langer wachten en moest het 
doen met een minder aantrekkelijke vrouw. Nadat er 250 koppels 
gevormd waren, sloot de laatste man bij het buitengaan het toe-
gangsluik achter zich. De resterende helft van de mannen kreeg 
geen individuele vrouw. Ze werden ingedeeld in vijf groepen van 
50 mannen. Elke groep werd “Grâh” genoemd: van de relatief 

25



prestigieuze eerste Grâh tot de miserabele vijfde Grâh. De overblij-
vende mannen en vrouwen voerden samen het verschrikkelijke ri-
tueel van Jabbār-Grâh uit. 

Voor de 250 ceremonieel gevormde koppels die inmiddels de 
tempel verlaten hadden, was copulatie verplicht. De man had de 
heilige plicht om zijn zaad, via de vrouw, te offeren aan Ēl-Jabbār-
Kāli, de Onverzadigbare Zaadvragende. De vrouw was daarbij een 
medium dat de heilige plicht had om het zaad te vragen en vaginaal 
in ontvangst te nemen. Wie van die plicht afweek, werd gestraft 
door Ēl-Jabbār-Kāli, de Genadeloze. Zowel de man als de vrouw 
werden dan nooit meer teruggezien. Dat kwam echter slechts zeer 
zelden voor. De vrouwen waren doorgaans zeer behendig en be-
dreven in het extraheren van zaad, en de meeste mannen vervulden 
hun religieuze plicht met veel plezier. Ze hadden de hele nacht de 
tijd, maar voor de ochtend aanbrak moesten alle vrouwen terugke-
ren naar het vrouwendorp. 

✮  
Zoals elke Cyclader had Guntir bepaalde privileges. Tijdens de 

Kālicōpulæ verschenen de namen niet in een willekeurige volgorde: 
de Cycladers kregen voorrang op de normalen. In zijn Tempel-
groep waren er momenteel in totaal 37 Cycladers, dus in het 
slechtste geval kreeg hij als 37ste de keuze uit de 300 vrouwen. 
Meestal stond hij op de negende of tiende plaats. 

De volgorde tussen de Cycladers onderling hing af van de rela-
tieve tevredenheid van hun Letoniaanse meesters, en fluctueerde 
niet al te sterk aangezien de meesters hun evaluaties niet vaak wij-
zigden. De volgorde tussen de normalen hing, net zoals hun loon, 
af van de productiviteit van hun arbeid in de afgelopen periode. Bij 
de normalen waren er grotere schommelingen in de posities, al viel 
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het wel op dat de nieuwelingen en de oudsten vaak achteraan ben-
gelden, terwijl de hoogste posities systematisch werden ingenomen 
door jonge maar ervaren werkers. 

Het ritueel van Jabbār-Grâh was voor de meeste mannen, en 
voor alle vrouwen, een vreselijk vooruitzicht. De vrouwen konden 
weinig doen om eraan te ontsnappen. Zich zo aantrekkelijk moge-
lijk tooien en gedragen tijdens de afdaling, in de hoop snel uitgeko-
zen te worden, meer konden ze niet doen. De mannen hadden er 
meer controle over. Als ze maar hard genoeg werkten, konden ze 
ervoor zorgen dat ze bij de betere helft zaten, of zoniet dan toch bij 
de relatief veilige eerste of tweede Grâh. Er waren ook altijd wel 
enkele mannen die met opzet hun werk verwaarloosden om zeker 
aan het ritueel te kunnen deelnemen – het risico hoorde erbij, was 
een deel van de kick, iets om over op te scheppen, terwijl ze zich 
stoer, potent en viriel voelden. Sommigen stopten zelfs gedurende 
een periode volledig met werken, zodat ze gegarandeerd in de vijfde 
Grâh terecht kwamen, die in de praktijk veiliger was dan de derde 
of vierde Grâh. Maar die strategie was niet lang vol te houden, 
want zonder werk geen loon, en zonder loon geen eten. 

Guntir had zelf nog nooit meegedaan aan het ritueel van Jabbār-
Grâh. De gedachte alleen al deed hem huiveren. Hij wist hoe het 
ritueel verliep, want elke Kālicōpula werd integraal live uitgezon-
den en was te volgen op de beeldschermen in hun kamers – zowel 
de Kālicōpula van zijn eigen Tempelgroep, als die van de 19 andere 
Tempelgroepen van het dorp. Als hij met de vrouw van zijn keuze 
in zijn kamer aankwam, stelde hij altijd voor om snel de bevruch-
ting af te werken zodat dat al achter de rug was voor het ritueel be-
gon. Zowel hij als de vrouw keken dan naar het begin van het ritu-
eel om te zien wie eraan deelnam. Als er niemand bij was die ze per-
soonlijk kenden, dan stopten ze met kijken en gingen ze opgelucht 
slapen. Als er wel iemand was die ze kenden, dan bleven ze wakker 
om een paar uur later de eindfase van het ritueel te volgen. Het was 
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moeilijk om te slapen wetende dat een vriend of vriendin, of zelfs 
maar een oppervlakkige kennis, iets zou kunnen overkomen… 

✮  
Bij elke Kālicōpula kwamen er telkens 300 andere vrouwen. 

Soms herkende hij wel eens een paar vrouwen die er een vorige keer 
ook waren geweest, maar dat kwam niet zo vaak voor, en het waren 
nooit de meest aantrekkelijke vrouwen die terugkwamen. Hij vroeg 
zich af hoe Ēl-Jabbār-Kāli, de Ondoorgrondelijke, bepaalde wélke 
300 vrouwen naar de Kālicōpula gingen. Er zat geen systeem in, 
geen logica. De enige constante was dat hij nog nooit een Cyclader-
vrouw had gezien op een Kālicōpula, terwijl hij op zijn werk bij de 
Letonianen toch regelmatig Cyclader-vrouwen zag, zelfs meer Cy-
clader-vrouwen dan Cyclader-mannen. 

Hij had het al een paar keer meegemaakt dat hij een vrouw die 
als één van de eersten gekozen was op een Kālicōpula, een tijd later 
tegenkwam als nieuw aangeworven Cyclader bij de Letonianen – 
niet bij de familie Taslin waarvoor hij werkte, maar wel bij andere 
Letoniaanse families waarmee de Taslins contact hadden. Dat deed 
hem vermoeden dat de Letonianen de uitzendingen van de Kālicō-
pulæ ook volgden, en gebruikten als een soort selectieprocedure 
om vrouwen te promoveren tot Cyclader. 

Die hypothese had hij eens aan Niels voorgelegd. Niels bevestig-
de niet alleen dat de Letonianen inderdaad de uitzendingen volg-
den, maar hij was zelf ook al tot dezelfde conclusie gekomen toen 
hij eens toevallig had gezien hoe Fillohaerdt, zijn Letoniaanse mees-
ter, in een virtuele catalogus aan het bladeren was. “Vrouwen zijn 
zoals wijnen”, had Fillohaerdt hem grijnzend uitgelegd, “Smaken 
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verschillen, maar uiteindelijk is het toch vooral de reputatie die 
telt.” 

De catalogus toonde lijsten van vrouwen, met bij elke naam een 
ronddraaiende 3D-naaktfoto, beeldfragmenten van afdalingen tij-
dens voorgaande Kālicōpulæ, en statistieken over het geluidsniveau 
in de tempel tijdens haar afdalingen en als hoeveelste ze telkens ge-
kozen was. De catalogus kon volgens verschillende criteria gefilterd 
en gesorteerd worden: haarkleur, lengte, gemiddelde rangschikking 
bij de keuze van de mannen, … 

Niels had gezien hoe de catalogus een vrouw liet zien met een 
gemiddelde van 1,21 na 28 Kālicōpulæ: ze was 23 keer als eerste 
gekozen geweest, 4 keer als tweede en 1 keer als derde. Niels moest 
op dat moment weg – zijn shift zat erop – dus hij kon niet volgen 
wat er verder gebeurde. Maar hij vermoedde dat zijn meester een 
nieuwe vrouw aan het uitzoeken was voor zijn ‘harem’.  

Officieel was er natuurlijk geen sprake van een harem, maar het 
was een publiek geheim dat dat wel degelijk het juiste woord was. 
Er werkten acht knappe Cyclader-vrouwen voor de meester. Dat 
zouden overbodig veel vrouwen zijn mochten ze enkel als dienster 
gebruikt worden, vooral omdat Fillohaerdt zich bijna altijd door 
Niels liet bedienen als het om drank en versnaperingen ging. Fillo-
haerdt leefde op een half-vloeibaar dieet van zo ongeveer uitslui-
tend borrelnootjes en allerlei alcoholische dranken. 

Een paar dagen nadat Niels gezien had hoe Fillohaerdt de cata-
logus raadpleegde, kwam er een negende Cyclader-vrouw bij: Vera. 
Het was niet de vrouw van in de catalogus, maar dan nog, het was 
duidelijk voor Niels dat zijn meester inderdaad een nieuwe Cycla-
der-vrouw aan het uitzoeken was geweest. 

Guntir wist dat Niels zich ergerde aan zijn Letoniaanse meester. 
Fillohaerdt was een vadsige, seks-verslaafde bruut, die niets anders 
deed dan naar uitzendingen van Kālicōpulæ kijken en zich laten 
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plezieren door zijn harem – vaak allebei tegelijk. “Een self-made 
klootzak”, zo beschreef Niels hem. Als Guntir weer eens vol be-
wondering een ode bracht aan de nobele en verhevene Letonianen, 
dan lachte Niels altijd cynisch en begon hij over zijn eigen meester 
te klagen. Maar Guntir luisterde daar niet echt naar. Niels over-
dreef waarschijnlijk, dacht hij dan, en dan nog, Fillohaerdt was dan 
vast en zeker de uitzondering die de regel bevestigde. 
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6 
❁ 

JASON 
Peisinoë had een nieuwe partner. Hij heette Jason Maunnen. 

Een breed geschouderde, stevig gebouwde man met een rustig ka-
rakter en een zachte stem. Doordringende blauwe ogen, woest 
krullend blond haar en een wilde baard. 

Ze kenden elkaar nu drie maanden. Heel die tijd was ze erin ge-
slaagd om haar gave niet te gebruiken op hem, meer zelfs: ze was 
voorzichtig geweest en had haar gave in zijn bijzijn ook nooit ge-
bruikt op iemand anders. Zelfs in zijn afwezigheid lette ze er nauw-
lettend op om haar gave op niemand uit zijn kennissenkring toe te 
passen. Jason wist dus van niets, en dat was een goede zaak, zo wist 
ze uit ervaring. De seks was lekker – waarschijnlijk veel beter dan 
wat Jason ooit tevoren had meegemaakt – maar niet té lekker, daar 
zorgde ze wel voor. Ze wou hem niet kapot maken zoals haar vorige 
vriendjes. 

Het was het einde van de zomer. Op zijn dakterras, onder de 
sterrenhemel, konden ze urenlang filosoferen over grote kosmolo-
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gische vraagstukken en over de wonderen van de natuur, bij een 
goed glas wijn of een jointje. Ze voerden diepzinnige discussies over 
allerlei ethische en politieke kwesties. In het weekend deden ze cul-
turele citytrips naar zowat alle Europese hoofdsteden, of bleven ze 
gewoon de hele dag samen in bed liggen om te knuffelen, te vrijen, 
en films te kijken. Jason bracht 's ochtends ontbijt op bed. Hij kon 
een heerlijke omelet maken met allerlei lekkere dingen erin en erbij. 
's Avonds gingen ze naar gezellige romantische restaurantjes. Het 
was de beste zomer van hun leven. 

Ze hadden elkaar leren kennen op internet. Dat was voor Peisi-
noë de enige effectieve methode om interessante mannen te ont-
moeten. Het was noodzakelijk om het effect van haar fysieke ver-
schijning tijdelijk te neutraliseren. In een café of op de dansvloer 
zorgde haar uiterlijk ervoor dat er voortdurend mannen naar haar 
toe gezogen werden, maar dat waren stuk voor stuk mannen waar 
ze toch niets mee aan kon vangen. Oppervlakkige mannen, die vie-
len op haar lichaam en als een zwerm fruitvliegen rond haar kop 
zoemden in de hoop dat ze eens konden proeven van haar verbo-
den vruchten. Ze kon die vervelende vliegen natuurlijk wel weg-
slaan, of zelfs vermorzelen, maar er bleven altijd nieuwe komen. 
Die irritante zwerm maakte het lastig om boeiende mannen te 
ontmoeten – de mannen die zij aantrekkelijk vond, werden er 
meestal snel door afgeschrikt. En zelfs zonder die zwerm zouden ze 
te zeer geïntimideerd zijn door haar schoonheid. Iemand zoals Ja-
son zou ze op die manier nooit hebben gevonden. 

Jason was een wetenschapper. Een briljante en veelzijdige weten-
schapper. Hij had fysica gestudeerd, een doctoraat in de geologie 
behaald en ook nog een doctoraat in de biologie. Zijn wetenschap-
pelijke interesses waren uiteenlopend: van zuivere wiskunde tot 
organische chemie, van bio-informatica tot geografie of sterren-
kunde. Hij kon gepassioneerd en boeiend vertellen over allerlei ob-
scure wetenschappelijke bevindingen, alsof het sappige roddels 
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waren, en hoewel ze hem zelden helemaal kon volgen, had ze steeds 
het gevoel dat ze toch begreep wat hij bedoelde. 

Hij werkte momenteel voor een onderzoeksproject genaamd 
ANANKE, een samenwerking tussen één of ander instituut in 
New York en de instelling waar Jason voor werkte. Het had iets 
met ecologie te maken, maar ze begreep niet echt waar het juist 
over ging. Jason had het soms over bepaalde details, maar wat nu 
eigenlijk de bedoeling van het project was, dat was haar niet hele-
maal duidelijk. Het project was nog in de beginfase, en het leek 
haar alsof Jason zelf niet helemaal wist waar het naartoe zou gaan. 

❁  
Peisinoë vertelde dingen aan Jason waarover ze bij haar vorige 

partners nooit had durven praten. Over haar kindertijd, in het 
meisjesinternaat, bij de strenge maar consequente nonnen. Hoe ze 
op jonge leeftijd haar beide ouders had verloren en eigenlijk door 
haar grootmoeder was opgevoed. Hoe haar grootmoeder haar had 
geleerd om cello te spelen, maar dat ze dat niet meer had gedaan 
sinds haar grootmoeder was overleden. 

Ze vertelde hem over sommige van haar exen: hoe ze, toen ze 
juist 19 was geworden, een steenrijke oude zakenman had gestrikt, 
meer uit nieuwsgierigheid dan wat anders. Na een maand of twee 
stierf de man onverwachts en hij liet haar een enorme erfenis na. Ze 
waren niet getrouwd geweest, maar hij had blijkbaar zijn testament 
aangepast. Wat ze Jason niet vertelde, was dat de dood van die mil-
jonair niet zo toevallig was. Ze had toen haar gave nog maar pas 
ontdekt, en was nog volop aan het experimenteren. Ze was wat 
onvoorzichtig geweest en de oude man was aan een hartstilstand 
gestorven – maar zelfs als hij op voorhand geweten had dat het zijn 
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dood zou worden, dan had hij het waarschijnlijk nog steeds de 
moeite waard gevonden. 

Ze kon alles aan Jason vertellen, behalve één ding: haar gave bleef 
een goed bewaakt geheim. Ze had geleerd dat haar gave destructief 
was voor haar relaties. 

Peisinoë was blij dat ze Jason had gevonden. Ze voelde zich op-
gewekt en op haar gemak bij Jason. Ze zaten op dezelfde golflengte, 
ze waren voor elkaar gemaakt. 

Sinds kort was Peisinoë zelfs terug begonnen met cello te spelen. 
Jason had verteld dat hij ooit viool had gespeeld, en ze besloten om 
allebei hun oude instrumenten boven te halen. De eerste keer dat 
ze samen speelden waren ze elkaar en vooral zichzelf aan het uitla-
chen omwille van de valse, krakende noten, maar het kwam alle-
maal snel terug, en al gauw speelden ze terug op hun oude niveau. 
Jason kon uitstekend prachtige melodieën verzinnen op haar bege-
leiding, en hij inspireerde haar zodanig dat ze zelf verbaasd was over 
de zangerige solo's die ze uit haar cello kon toveren. Soms verloren 
ze zich in urenlange gezamenlijke improvisaties. Het was heerlijk 
om samen met Jason muziek te maken. 

Peisinoë voelde zich voor het eerst sinds lang écht gelukkig. 
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7 
✮ 

ZEGENING 
Guntir kon zich weinig herinneren van zijn kindertijd. Hij kon 

zich nog vaag een aantal van zijn moeders voor de geest halen, en de 
lesrobot die hem had leren lezen. Maar de details wist hij niet meer, 
en hij had ook niets om de herinneringen levend te houden – geen 
enkele foto of film. Dat was normaal, maar toch vond Guntir het 
spijtig dat hij zich niet méér kon herinneren. 

Er waren jongensdorpen, die leken op mannendorpen, alleen 
moest er niet gewerkt worden. In de plaats van ontspanningsruim-
tes waren er klaslokalen. Het grootste deel van het onderwijs ge-
beurde echter niet in de klas, maar individueel, in de eigen kamer, 
met de lesrobot. De tempels werden uitsluitend gebruikt voor reli-
gieuze opvoeding. In de refters kon je niet kiezen wat je te eten 
kreeg. De jongens werden gegroepeerd per leeftijd. Bij de allerjong-
sten was er nog geen onderwijs met lesrobots – daar gebeurde de 
verzorging en opvoeding door vrouwen, de ‘moeders’. De meeste 
‘moeders’ waren onlangs bevallen vrouwen, maar het waren nooit 
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de biologische moeders van de kinderen waar ze voor zorgden. De 
meisjesdorpen waren, voor zover hij wist, op een gelijkaardige ma-
nier georganiseerd. 

Iedereen werd geboren in een vrouwendorp, en werd na 500 
seconden naar een jongens- of meisjesdorp overgebracht. Van de 
leeftijd van 500 seconden tot 500 megasec groeide je daar op. Gun-
tir gebruikte graag de oude tijdseenheden: minuten, uren, dagen, 
weken, maanden, jaren. De Letonianen gebruikten ook liever de 
oude eenheden. De compleet arbitraire onregelmatigheid van de 
oude eenheden – 60 minuten per uur, 24 uur per dag, 7 dagen per 
week, 4 à 4 ½ weken per maand, 12 maanden per jaar – het had iets 
charmant, vond Guntir.  

Van 500 megasec (net geen 16 jaar) tot 2 gigasec (iets voorbij de 
63) leefde je in een mannen- of vrouwendorp. En de rest van je le-
ven, misschien nog een gigasec als je geluk had, woonde je in een 
pensioendorp. In de pensioendorpen leefden mannen en vrouwen 
samen en kreeg je zonder te werken een pensioen dat gelijk was aan 
het gemiddeld loon over heel je loopbaan. Aangezien er geen infla-
tie bestond, was dat een behoorlijk mooi pensioen. 

Hij herinnerde zich van het jongensdorp vooral de laatste jaren. 
De jaren na de beroepskeuze. Er waren vijf beroepen: Agricultist, 
Theoreet, Operator, Technologist en Cyclader. Het meest prestigi-
euze beroep was zonder twijfel dat van Cyclader, maar om daar-
voor in aanmerking te komen moest je slagen voor zware psycho-
metrische testen. 

Om toegelaten te worden tot de Cycladerstudies, moest je een 
persoonlijkheid hebben die ‘goed’ tot ‘excellent’ scoorde voor de 
criteria verantwoordelijkheidszin, loyaliteit, nederigheid, geduld, 
onderdanigheid, charisma, diplomatie, discretie, vriendelijkheid en 
betrouwbaarheid. Slagen voor de testen betekende geen garantie 
op werk als Cyclader, maar het was wel een noodzakelijke voor-
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waarde. Guntir had voor alle criteria de maximumscore ‘excellent’ 
behaald, behalve voor loyaliteit en vriendelijkheid, waar hij respec-
tievelijk een score van ‘goed’ en ‘uitzonderlijk goed’ voor kreeg. Hij 
had tot nu toe altijd werk gevonden als Cyclader, en was daar erg 
trots op. De andere Cycladers waren vaak gedwongen om een tijd 
een ander beroep uit te oefenen omdat ze geen werk vonden als 
Cyclader. De andere beroepen interesseerden Guntir niet. Het wa-
ren de beroepen van de normalen. 

Agricultisten brachten het grootste deel van hun tijd door tus-
sen de stinkende algen, zwammen en bacterieculturen die zorgden 
voor zuurstofproductie, afvalverwerking, productie en verwerking 
van de meeste organische stoffen, en het grootste deel van de voed-
selvoorziening. 

Theoreten zaten de hele dag aan een bureau, verdiept in saai 
administratief en boekhoudkundig werk. De meest creatieve en 
intelligente Theoreten mochten zich bezig houden met studie en 
wetenschappelijk onderzoek, onder streng toezicht van DPCS – 
het Departement ter Preventie van een Catastrofale Singulariteit. 
Dat was een globale regelgevende instantie die nauwlettend in de 
gaten hield dat de technologie niet kon evolueren tot een bedrei-
ging voor de mens. Vooral zelf-reproducerende robots en sterke 
kunstmatige intelligentie waren strikt gereguleerde onderzoeksdo-
meinen. 

Operators bedienden de machines voor zowat alle productie-
processen. Dat was vermoeiend en afstompend werk. Hoewel alles 
grotendeels geautomatiseerd was, zorgde de regelgeving van DPCS 
en andere departementen ervoor dat toch nog een deel van het 
werk door mensen moest blijven gebeuren. Het deel dat overbleef 
voor de Operators was echter zelden boeiend of uitdagend te noe-
men. Soms was het niet meer dan herhaaldelijk op een knop du-
wen en op regelmatige tijdstippen een omgekeerde Turing-test op-
lossen omdat men zeker wou zijn dat het inderdaad een mens was 
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die de machine bediende. Operators moesten hun werk vaak doen 
in een onaangename en ongezonde omgeving: de machines waren 
luidruchtig en hadden een ongunstig effect op de luchtzuiverheid. 
Ze werkten tussen stof, chemische dampen, stoom of rook. 

Een groot deel van de machines stond bovendien opgesteld in 
zuurstof-arme ruimtes, om het risico op ontploffingen te beperken. 
Operators die vaak met die machines moesten werken, stelden de 
verluchting van hun slaapkamers in op een verlaagd zuurstofper-
centage, zodat hun lichamen eraan gewoon konden blijven. Tij-
dens de Kālicōpulæ werden die Operators helemaal opgefokt en 
euforisch van de lucht – gewone lucht, maar voor hen was die erg 
zuurstofrijk. Hun uithoudingsvermogen bij het ritueel van Jabbār-
Grâh was legendarisch. 

De Technologisten construeerden en onderhielden de machines 
van de Operators. Het vergde langdurige bijkomende studies en 
zeer verregaande specialisatie om Technologist te worden. Ze ble-
ven samen met de getalenteerde Theoreten nog 250 megasec langer 
dan de rest in het jongensdorp. Guntir had geen zin om aan die 
studies te beginnen, en hij had waarschijnlijk ook te weinig door-
zettingsvermogen om ze te kunnen voltooien. 

Na de beroepskeuze zat hij in de klas met alleen nog maar andere 
aspirant-Cycladers, behalve tijdens de lessen religieuze opvoeding 
in de Tempel. Die lessen bleven gemeenschappelijk met de norma-
len. Als aspirant-Cyclader leerde hij alles over Letoniaanse cultuur, 
etiquette, geschiedenis en economie. Hij was gefascineerd door de 
Letonianen, toen al, nog voor hij ze in levende lijve had gezien. 

✮  
Eigenlijk had hij weinig redenen om terug te denken aan zijn 

jeugd. Het was geen bijzonder prettige periode van zijn leven ge-
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weest, maar ook geen bijzonder slechte. De regelmaat van de dage-
lijkse routine maakte dat er weinig onderscheid was tussen de da-
gen. Als hij aan het jongensdorp terugdacht, dan was dat zonder 
nostalgische gevoelens, maar evengoed zonder traumatische herin-
neringen. Het was gewoon één doffe, neutrale opeenvolging van 
weinig memorabele gebeurtenissen, een noodzakelijke maar nogal 
kleurloze voorbereiding op het echte leven. 

Het leven begon in feite pas echt bij de Inwijding. Op het einde 
van dat ritueel kreeg je de Zegening van Ēl-Jabbār-Kāli, de Onweer-
staanbare, en daarna ging je naar het mannendorp. Na afloop van 
de Inwijding was iedereen naakt – alle materiële bezittingen 
moesten achtergelaten worden, ook de kledij. De pas ingewijde 
mannen kwamen toe in de Tempel van het mannendorp waarin ze 
waren ingedeeld, vlak voor het begin van een Kālicōpula. Het 
volgnummer van pas ingewijde mannen werd bepaald door hun 
schoolresultaten als jongen – en natuurlijk kwamen zoals altijd de 
Cycladers eerst aan de beurt. 

Religie was iets vanzelfsprekend, er werd niet aan getwijfeld. 
Maar hij wist dat dat ooit anders was geweest. Lang geleden, toen 
de mensen nog onbeschut leefden, rechtstreeks onder het hemel-
gewelf, toen Ēl-Jabbār-Kāli zich nog verborgen hield, in die tijd 
waren er verschillende religies. Er bestonden naar verluidt zelfs 
mensen die in geen enkele God geloofden. Toen Ēl-Jabbār-Kāli, de 
Jaloerse, dat zag, was Haar toorn zo groot dat ze het aardoppervlak 
onbewoonbaar maakte, de mensen onder de grond dreef, en dui-
zenden Tempels liet bouwen te harer ere. Dat was toch wat hij in 
de lessen religieuze opvoeding geleerd had. Hij wist niet zeker of 
dat de échte geschiedenis was, of slechts een mythe. Hij kon zich 
moeilijk voorstellen dat mensen ooit boven de grond gewoond 
hadden. Het leek hem een bijzonder nare ervaring om alleen de 
oneindige leegte boven je hoofd te hebben. 
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Als kind had hij soms getwijfeld aan het bestaan van Ēl-Jabbār-
Kāli. Niet dat hij die gedachte ooit had durven uitspreken, dat zou 
zelfmoord geweest zijn. Maar na de Inwijding waren die twijfels 
helemaal verdwenen. 

Het inwijdingsritueel zat in zijn geheugen gegrift. Het was de 
eerste keer dat hij naakte vrouwen had gezien. De meisjes hadden 
ook een Inwijding, en een deel daarvan bestond uit een naakte dans 
voor de ogen van de jongens. Die dans van jonge maagden was hem 
altijd bijgebleven – de schoonheid, de maagdelijke onschuld. Het 
was heel anders dan de dansen van een Kālicōpula. 

De Zegening van Ēl-Jabbār-Kāli, het hoogtepunt van de Inwij-
ding, was echter het meest memorabel. Die Zegening vond plaats 
in de Hoge Tempel van het jongensdorp, en het was de enige keer 
in zijn leven dat hij in een Hoge Tempel was geweest. 

De standbeelden en ornamenten in de Hoge Tempel waren 
adembenemend. Er waren beelden van Ēl-Jabbār-Kāli, de Veelvor-
mige, in al haar verschillende gedaantes: als serpent met gespleten 
tong, als gevleugelde vrouw, als zeemeermin, als sfinx, als draak, als 
succubus. 

In het meest heilige gedeelte van de Hoge Tempel stond een 
beeld van Ēl-Jabbār-Kāli, de Onweerstaanbare, in haar ware ge-
daante: die van een oogverblindend mooie vrouw. Het beeld was 
levensecht, het leek alsof het echt een vrouw was. De kleuren, de 
textuur van de huid, het haar: alles was perfect nagebootst. Alleen 
het gebrek aan beweging verried dat het een standbeeld was, en 
geen echte vrouw. Het beeld toonde Ēl-Jabbār-Kāli, de Onverza-
digbare, in een weinig subtiele pose: ze zat op een sokkel, met de 
benen gespreid, ontspannen achterover leunend, genietend. Het 
standbeeld was aangekleed met prachtige gewaden van rijkelijk ver-
sierde kant en zijde, met openingen die de vagina en borsten bloot 
lieten. Zelfs de vagina zag er bijzonder levensecht uit. De beeld-
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houwer die dit had gemaakt, dacht Guntir, was een meesterlijke 
kunstenaar. 

Als onderdeel van de Inwijding moesten de jongens één voor één 
naar het Heilige gedeelte gaan, in alle eenzaamheid en sereniteit, en 
het standbeeld ceremonieel penetreren. Op die manier kregen ze de 
Zegening van Ēl-Jabbār-Kāli, de Oneindige Ontmaagdster, en wer-
den ze officieel een man. Guntir herinnerde het zich nog levendig. 
Het standbeeld zag er niet alleen levensecht uit, het voelde ook bij-
na levensecht aan als hij het aanraakte – de huid leek niet van steen, 
maar eerder van een soort taai leer. Alsof de Godin het beeld een 
beetje levend maakte. Toen hij het beeld echter penetreerde, voelde 
hij iets dat hij nooit daarvoor of daarna had meegemaakt. Het was 
een bijzonder merkwaardig gevoel, alsof hij de eindigheid van de 
tijd en ruimte verliet en in een etherische oneindigheid vertoefde, 
in de nabijheid van Ēl-Jabbār-Kāli, de Alomvattende. Op dat mo-
ment leek het alsof het standbeeld echt van vlees en bloed was. Het 
leek plots te ademen en te bewegen, de huid van taai leer werd 
zacht en mals, en hij voelde voor het eerst in zijn leven een vochtige 
vrouwelijkheid samentrekken rond zijn jeugdig lid. Het standbeeld 
keek zelfs naar hem, met levende ogen. Hij kwam klaar. En toen 
versteende het standbeeld weer, en was de Zegening voorbij. 

Na die Inwijding was er geen twijfel meer mogelijk. Het stond 
onomstootbaar vast: Ēl-Jabbār-Kāli bestond echt. Hij had het zelf 
gevoeld. 
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8 
❁ 

EXPERIMENT 
Peisinoë was bang dat het met Jason zou aflopen zoals met al 

haar vorige partners. Dat wou ze vermijden, koste wat kost. Maar 
het was geen oplossing om haar gave eeuwig geheim te blijven hou-
den voor hem. Op lange termijn was dat onhoudbaar. Vroeg of laat 
zou hij het toch te weten komen. Ze besloot dat het beter was om 
hem zélf te vertellen over haar gave, zodat ze er afspraken over kon-
den maken. Ze wou geen geheimen meer hebben voor hem. 

Aanvankelijk geloofde hij er natuurlijk niets van. Hij kénde haar 
toch, ze was wel een prachtige vrouw en zo, maar wat ze daar be-
schreef, dat was zwaar overdreven – hij had niet gedacht dat ze zo'n 
onrealistisch hoge dunk van zichzelf had. Hij daagde haar uit om 
haar gave op hem te demonstreren, maar ze weigerde. Ze legde hem 
uit waarom ze dat geen goed idee vond, gegeven haar ervaringen uit 
vorige relaties. Hij vond dat maar een flauw excuus, en hij geloofde 
er nog minder van. Hij was een wetenschapper, hij aanvaardde een 
bewering enkel als die ofwel wiskundig bewezen werd, ofwel empi-
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risch gestaafd kon worden. Ongeloofwaardige anekdotes over haar 
exen maakten weinig indruk op hem. 

Hij drong erop aan dat ze hem haar zogenaamde gave moest 
demonstreren, als het niet op hem was, dan maar op iemand an-
ders. Haar gave was volgens hem wetenschappelijk onmogelijk, of 
toch zeker bijzonder onwaarschijnlijk. Een experiment, onder ge-
controleerde omstandigheden, was nodig zodat hij met eigen ogen 
kon observeren dat het écht was. Hij was er zeker van dat er een 
alternatieve verklaring moest zijn voor haar claims, en dat een expe-
riment zou uitwijzen dat het niet werkelijk zo was zoals ze beweer-
de. 

Jasons ongeloof irriteerde haar. Waarom kon hij haar nu niet 
gewoon vertrouwen? Ze kon hem zo gemakkelijk een lesje leren, 
haar gave op hem gebruiken en in een paar seconden alle twijfel 
wegnemen. Maar dat wou ze juist vermijden – ze wist hoe dat zou 
aflopen. En uiteindelijk had Jason ergens wel gelijk, haar gave wás 
vreemd en ongeloofwaardig, dat moest ze toegeven. Dus ze ging 
dan maar akkoord: ze zou haar gave demonstreren in een experi-
ment naar zijn keuze. 

In het lab waar hij werkte hadden ze een geluidsdichte kamer, 
afgeschermd voor elektromagnetische straling en uitgerust met 
camera's en allerlei meetapparatuur. In die kamer zouden ze een 
tafel en twee stoelen plaatsen. Onder één of ander voorwendsel zou 
hij een willekeurige man in de kamer laten wachten. Een collega 
misschien, of eender wie, als het maar iemand was die ze niet ken-
de. Op zijn teken moest zij dan naar binnen gaan en haar gave de-
monstreren. Ze kreeg tien minuten, en hij zou alles volgen en op-
nemen via de camera's. De andere metingen zou hij dan eventueel 
achteraf analyseren. 

Zonder de ware toedracht van het experiment te onthullen, 
vond Jason een collega die bereid was om proefkonijn te spelen. De 
man was in de waan dat hij één of andere vragenlijst zou moeten 
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invullen, en daarna eventueel een gehoortest of iets dergelijks zou 
ondergaan. 

Hij had een collega uitgekozen waarvan hij wist die onlangs ge-
trouwd was, met een behoorlijk knappe vrouw nog wel – hij had 
de vrouw zelf gezien op de bruiloft – en de verse bruid had volgens 
de geruchtenmolen een stevig libido. Helemaal willekeurig was zijn 
keuze dus niet. Hij rekende erop dat zijn collega momenteel een 
meer dan gezond seksleven had en daardoor weinig vatbaar zou zijn 
voor de gave van Peisinoë, mocht die gave dan toch reëel zijn. 

❁  
De man zat te wachten in de experiment-kamer. Jason gaf vanuit 

de controlekamer het signaal aan Peisinoë dat ze mocht beginnen. 
Ze ging de kamer binnen, en ging zitten op de lege stoel, zonder 
een woord te zeggen, de man negerend en zijn blik ontwijkend. De 
man keek een beetje verbaasd en begon zijn keel te schrapen, ver-
moedelijk om een begroeting te uiten, maar nog voor hij een 
woord kon zeggen, richtte ze haar blik op hem. 

Doe geen moeite. Kijk gewoon naar mij. Jij moet niets zeggen, ik 
moet niets zeggen. Ik weet welk effect ik heb op jou. Laat je maar ge-
woon gaan. Het heeft geen enkele zin om je te verzetten. 

Op de infrarood-camera kon Jason zien hoe in het lichaam van 
zijn collega de warme, oranje-rood gekleurde gebieden zich ver-
plaatsten naar de onderbuik. Pijlsnel ontstond er een duidelijk af-
getekende erectie. Hij moest zich inhouden om niet in te grijpen, 
maar op zich was er wetenschappelijk gezien nog niets abnormaals 
gebeurd. Hij keek dus verder naar de infraroodbeelden. 

Kijk naar mijn mond. Voel mijn mond. Voel hoe ik je omvat met 
die mond. Spuit maar lekker al je zaad eruit! 
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Jason zag op het beeldscherm warme vlekken verschijnen ter 
hoogte van de broek van zijn collega. Terwijl de vlekken afkoelden 
tot gele, groene en tenslotte blauwe vlekken die langzaam verdwe-
nen van het infraroodbeeld, was er op de gewone camerabeelden 
een groeiende vochtige plek te zien. Jason voelde zich ongemakke-
lijk. Er was nog steeds geen woord gezegd in de kamer. Ze zaten 
gewoon aan tafel. Hij keek op de klok. Vijftien seconden waren 
weggetikt sinds Peisinoë de kamer was binnengekomen. Wat was er 
hier aan het gebeuren? Zou Peisinoë dan toch gelijk hebben? Jason 
begon te twijfelen. Misschien was dit experiment een slecht idee, 
bedacht hij. 

Peisinoë was echter vastberaden om op een ondubbelzinnige 
manier aan te tonen dat haar gave echt was. Eén miezerige zaadlo-
zing was niet genoeg. Het moest iets ‘straffer’ zijn. Ze hield de man 
stevig vast met haar ogen. 

Flinke jongen. Bedankt voor het zaad. Let nu goed op. Ik ben nog 
niet met je klaar. Ik wil dat je heel goed naar me luistert. Ik zal het 
luidop zeggen, zodat je het zeker hoort. 

Terwijl ze met haar ogen de erectie harder dan ooit deed terug-
komen, sprak ze traag en duidelijk, op een normale toon: “Sta recht 
en kom naar hier.” 

Bij elke lettergreep gaf ze een zacht psychokinetisch rukje aan z'n 
lul. De man voerde het bevel onmiddellijk uit. 

Goed zo. Doe gewoon wat ik zeg. Je kan toch niet anders. 
Peisinoë vroeg zich af wat ze nu verder moest doen met de man. 

Het moest iets overtuigend zijn, iets dat de man niet vrijwillig zou 
doen. “Haal je portefeuille uit je broekzak en geef hem aan mij.” 

Ze bleef bij elk woord met haar ogen aan z'n paal trekken, nu 
wat harder. Toen ze uitgesproken was, trok ze haar wenkbrauwen 
op en ze stopte abrupt met de virtuele aftrekkerij. 

Doe wat ik zeg. Ik weet dat je wilt dat ik verder doe. Doe wat ik 
zeg, dan laat ik je nog eens lekker spuiten. 
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Mechanisch ging de hand van de man naar z'n broekzak, hij nam 
z'n portefeuille en overhandigde die met een klamme, licht beven-
de hand aan haar. 

Brave jongen. Zo heb ik het graag. Voelt dat niet goed? 
Peisinoë liet haar tong traag over haar bovenlip glijden. 
Voel je m'n pijpmondje? Geniet er maar lekker van, je hebt het 

verdiend. 
“Ga maar terug zitten”, zei ze. Houterig stapte de man terug 

naar de stoel en hij ging zitten. “Vergeet dat ik hier geweest ben.” 
Peisinoë keek de man indringend aan en hield haar mond een beet-
je geopend nadat ze uitgesproken was, met haar lippen naar buiten 
gekruld. 

Natuurlijk kan je mij niet vergeten. Niemand kan mij vergeten. 
Maar doe gewoon alsof. Dit is ons geheim. Je moet het met niemand 
delen. Kom nu nog maar eens lekker klaar. Heel lekker. Lekkerder 
dan ooit tevoren. 

De man zakte schokkend in elkaar terwijl Peisinoë rustig de ka-
mer verliet. Heel de scène had nog geen minuut geduurd. 

Toen Peisinoë terug bij Jason aankwam, zat die versteend in z'n 
bureaustoel naar de monitor te staren, zichtbaar ontsteld. Het 
duurde een tijd voor hij haar opmerkte, en ze kon een heleboel te-
genstrijdige gevoelens op zijn gezicht aflezen. Hij zag er niet goed 
uit. Uiteindelijk vermande hij zich en zei: “Je had gelijk, Peisinoë.” 
Hij klonk verslagen en er zat angst in zijn stem. 

Peisinoë legde troostend een hand op z'n schouder. Ze was mis-
schien te ver gegaan. Het was niet haar bedoeling geweest om Jason 
te kwetsen. Ze wou alleen maar bewijzen dat ze geen leugenaar was, 
dat ze niet overdreven had. Toch voelde het alsof ze Jason had be-
drogen. Ze had die andere man zelfs niet aangeraakt, alle kleding-
stukken waren aangebleven. De signalen die ze had gestuurd waren 
natuurlijk niet gemeend. Ze had niet het gevoel dat ze iets overspe-
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lig had gedaan. Haar afstandsbediening werkte weliswaar op een 
bepaalde primitieve biologische golflengte, maar ze voelde zelf he-
lemaal geen aantrekking of opwinding. Nee, van overspel kon er 
geen sprake zijn. Maar er bleef toch iets knagen aan haar geweten… 

Op de monitor was ondertussen te zien hoe Jasons collega leek 
te ontwaken en met zijn vest de gênante donkere vlekken op z'n 
broek probeerde te bedekken. Jason stond recht. De wetenschap-
per in hem kwam terug naar boven. “Ik moet nog één ding verifië-
ren”, zei hij, en hij liep weg uit de controlekamer. Hij ging naar de 
experiment-kamer en opende de deur. Vanuit de deuropening 
vroeg hij, gespeeld verbaasd: “Is hier nog niemand geweest?” 

“Nee, niemand gezien!”, loog de man. 
“Vreemd, ik dacht dat er ondertussen al wel iemand iets zou 

komen zeggen zijn…” 
“Nee hoor, hier is niemand geweest.” 
“Oh. In elk geval: de test gaat niet door, de vragenlijst stond 

blijkbaar nog niet helemaal op punt of zoiets. Sorry dat ik je voor 
niets heb laten wachten.” 

“Geen probleem!” De man klonk veel te opgewekt naar de zin 
van Jason. Met veel moeite onderdrukte hij de drang om hem een 
pak rammel te verkopen. In de plaats daarvan verplichtte hij zich-
zelf om terug te gaan naar de controlekamer. Zonder veel woorden 
stuurde hij Peisinoë naar huis, en hij sloot zich de rest van de dag 
op in zijn kantoor. 
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9 
❁ 

AFSCHEID 
Sinds het experiment hadden ze het niet meer over haar gave 

gehad. Maar Jason was duidelijk niet meer dezelfde. Hij bleef lan-
ger op zijn werk dan vroeger. Als hij 's avonds laat thuiskwam ging 
hij vaak onmiddellijk slapen. Ze woonden in principe nog wel sa-
men in haar huis, maar ze voelde dat hij haar ontweek. Ze spraken 
bijna niet meer met elkaar, en als ze hem tot een gesprek dwong, 
dan leek hij afwezig en droevig, zonder dat ze tot hem kon door-
dringen. 

Peisinoë had hem dat in eerste instantie niet kwalijk genomen. 
Misschien was ze inderdaad te ver gegaan tijdens het experiment. 
Ze wou hem de tijd geven om het te verwerken. Maar nu wou ze 
haar oude Jason terug. Het experiment was nu al twee weken gele-
den, en de situatie verbeterde niet. Integendeel: de avond ervoor 
had Jason geen woord tegen haar gezegd, hij keurde haar zelfs geen 
blik waardig. En nu was hij alweer naar zijn werk vertrokken nog 
voor zij wakker was geworden. Zonder afscheid te nemen. 
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Ze nam zich voor om hem die avond te confronteren, een ulti-
matum te stellen. Zo kon het niet verder. Nog liever een vlammen-
de ruzie dan dit. 

Toen ze de brievenbus ging leegmaken, vond ze onverwacht een 
brief van Jason. Waarom zou Jason haar een brief sturen? Ze zagen 
elkaar toch dagelijks? Er zat geen postzegel op de envelop, dus hij 
had de brief wellicht zelf in de bus gestoken. Ze begon de brief te 
lezen. 

“Liefste Peisinoë, ik denk dat het beter is dat we elkaar niet meer 
zien. Ik zal eerlijk zijn: ik ben bang. Die gave van jou is zo krachtig, 
zo angstaanjagend dat ik niet meer bij jou kan zijn. Ik zie je nog 
steeds heel graag, maar de angst overheerst. Ik weet niet meer of mijn 
gevoelens echt zijn of gemanipuleerd. Ik wil geen marionet zijn of 
worden. 

Het spijt me dat ik je dit in een brief moet zeggen. Maar ik ben 
bang dat je mij anders zou proberen te beïnvloeden. 

Doe geen moeite om me te zoeken: als je dit leest, dan ben ik al 
verdwenen, en ik heb alle sporen grondig gewist. Ik kan geen enkel 
risico nemen. Hopelijk begrijp je dat. 

Ik zal je nooit vergeten, en ik zal altijd van je blijven houden. 
Vaarwel. Jason.” 

Dit had ze niet verwacht. In het verleden was zij het altijd ge-
weest die een einde maakte aan relaties. Ze had het nog nooit mee-
gemaakt om zelf gedumpt te worden, en zeker niet op deze manier. 
Wat een lafaard, wat een verwarde idioot! Hij beweert haar graag te 
zien, waarom loopt hij dan weg?! 

Ze moest echter aan zichzelf toegeven dat Jason op één punt wel 
gelijk had. Als hij haar dit zou gezegd hebben in haar gezicht, niet 
via een brief, dan zou ze inderdaad door de emotie impulsief ge-
worden zijn en haar gave gebruikt hebben om zijn woorden onge-
daan te maken. Om hem te dwingen om bij haar te blijven. Ze 
kende zichzelf te goed om dat te ontkennen. 
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Hoewel ze vreesde dat het geen zin zou hebben, ging ze naar 
Jasons appartement. Er was niemand thuis. Ze ging naar het lab. 
Wie weet wist er daar wel iemand waar Jason kon zijn. Maar toen 
ze daar aankwam, was er nergens een lab te vinden. Het gebouw 
stond er nog wel, maar de deuren waren op slot. Achter de ramen 
hingen overal plastieken doeken met daarop in grote letters “HIER 
OPENT BINNENKORT UW NIEUWE SUPERMARKT!” 

Jason was inderdaad grondig geweest. Ze wist nu zeker dat hij 
niet meer in zijn appartement zou wonen, en dat de nieuwe bewo-
ners geen flauw idee zouden hebben waar Jason zou kunnen zijn. 
Al die tijd sinds het experiment was Jason zijn ontsnapping aan het 
voorbereiden! Had ze hem echt zoveel schrik aangejaagd? 

Het was allemaal de schuld van die verdomde gave van haar. 
Had ze maar gezwegen daarover. Maar het zou uiteindelijk geen 
verschil gemaakt hebben: Jason zou toch vroeg of laat iets gemerkt 
hebben, en dan zou het nog veel erger geweest zijn dat ze het al die 
tijd verzwegen had. Eerlijkheid was toch ook belangrijk? 

Peisinoë ging zitten op het voetpad, het hoofd tegen de knieën 
gedrukt, en vervloekte zichzelf en haar gave. 

❁ 
Die dag besloot ze om haar leven te veranderen. Ze nam zich 

voor om haar gave nooit meer te gebruiken, tenzij misschien in 
noodgevallen, als er levens van afhingen. Het was genoeg geweest. 

Haar geweten knaagde. Ze voelde zich schuldig over de manier 
waarop ze schaamteloos mannen had gebruikt, alsof het robots of 
lastdieren waren. Ze wou een normaal leven, met normale vrienden 
en vriendinnen, met een normale relatie. 
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Ze vroeg zich af of ze het wel zou aankunnen, een leven zónder 
VIP-behandeling, zonder een potentieel leger slaven, een leger ter 
grootte van de helft van de wereldbevolking. Maar moeilijk of niet: 
ze zou ermee stoppen. Ze wou vooral haar Jason terug, en ze wist 
dat dat alleen kon als hij zich veilig kon voelen bij haar. Als hij haar 
kon vertrouwen. Als zij zichzelf kon vertrouwen… 

Ze stuurde een bericht naar Jason om hem te informeren over 
haar voornemen. Er kwam helaas geen antwoord. 

Peisinoë kon niet blijven wonen waar ze woonde. Ze moest weg. 
Er waren te veel mannen in de buurt die ze met haar gave had be-
werkt. Als ze daar zou blijven wonen, dan zou haar verleden haar 
steeds achtervolgen. In de buurtwinkel kon ze bijvoorbeeld niet 
meer binnenkomen zonder haar gave te gebruiken – daarvoor had 
ze al te vaak de winkeleigenaar gemanipuleerd om niet te moeten 
betalen. Ze had nochtans geld genoeg, ze had evengoed gewoon 
kunnen betalen. Voor de sport, als een soort training, voor de fun, 
als een tweede natuur had ze haar gave gebruikt. Maar dat was de 
oude Peisinoë… 

Impulsief besloot ze om haar spullen te pakken en het eerste 
vliegtuig naar New York te nemen. Ze was nog nooit in New York 
geweest, dus dat zou ideaal zijn voor een nieuwe start. Stiekem 
hoopte ze om Jason daar terug te vinden, via het instituut waar hij 
mee had samengewerkt. Ze liet voor alle zekerheid een briefje ach-
ter in haar huis – Jason had nog een sleutel. Maar ze wist dat hij 
toch niet zou terugkomen. 

Ze twijfelde of ze Jason zou laten weten dat ze naar New York 
vertrok, maar ze besloot uiteindelijk om dat niet te doen. Hij was 
tenslotte aan het wegvluchten voor haar. Als ze een kans wou heb-
ben om hem te vinden, kon ze maar beter discreet zijn. 

51



10 
❁ 

ANANKE 
Het was aanvankelijk niet evident om zich zonder haar gave te 

redden in zo'n grote vreemde stad. Maar ze wende er snel aan. En 
er stond meer dan genoeg geld op haar spaarrekening, zodat ze zich 
financieel geen zorgen hoefde te maken. 

Peisinoë besloot om het instituut te bezoeken, maar ze zou daar 
geen woord over Jason laten vallen. Waarschijnlijk had Jason hen 
toch opgedragen om geen informatie over hem te geven, dus ze kon 
maar beter vermijden dat ze daar achterdochtig werden. Misschien 
kon ze, als ze voorzichtig was, toch iets te weten komen... 

Ze kwam aan bij het instituut. “Instituut” was een groot woord: 
het was niet meer dan een verdieping in een weinig opvallend kan-
toorgebouw. Maar het was er tenminste nog, dat was een opluch-
ting. De ingang stond open, en er zat een receptioniste die druk in 
de weer was met allerlei administratieve documenten. 

Wat nu gedaan?, vroeg Peisinoë zich af. Dit was de enige plaats 
waar ze misschien nog iets over Jason te weten kon komen, dacht 
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ze zenuwachtig. Bijna besloot ze om terug te keren, maar dan be-
dacht ze zich en ging ze toch naar binnen. Ze stapte vastberaden en 
zo nonchalant mogelijk naar de receptioniste. Die droeg een badge 
met daarop de naam Vineva Nemovizek. 

“Hallo, ik ben journaliste”, begon Peisinoë. “Ik zou graag een 
artikel schrijven over het ANANKE-project. Zou ik een afspraak 
kunnen maken met iemand die daar mee bezig is, voor een korte 
toelichting en eventueel een interview?” Ze probeerde zo zakelijk 
en professioneel mogelijk over te komen, maar ze wist dat het een 
gok was. 

De receptioniste keek een beetje raar, en drukte zonder een 
woord te zeggen op een sneltoets van de telefoon. “Vineva hier”, 
zei ze, en in dezelfde adem ging ze verder: “Zeg, er staat hier een 
journaliste voor een interview over ANANKE. Is er iemand die dat 
kan doen?” 

Peisinoë hoorde het antwoord niet, maar het was kort. De recep-
tioniste richtte zich tot haar en sprak met een ietwat geforceerde 
glimlach: “Gaat u maar even zitten, zo meteen zal er iemand ko-
men.” 

Even later kwam een vrouw haar halen. Op haar badge stond 
haar naam: Lana Liddov-Cheviva. Ze zag er ongeveer even oud uit 
als Peisinoë zelf, ergens begin in de 30. Haar gezicht zag er vriende-
lijk en opgewekt uit, met een vreemde maar aantrekkelijke combi-
natie van Russische en Zuid-Amerikaanse gelaatstrekken, schran-
dere helderblauwe ogen en vrolijk krullend donkerbruin haar. 

Ze namen plaats in een klein vergaderlokaaltje. Peisinoë pro-
beerde zich zo geloofwaardig mogelijk als een journalist te gedra-
gen, al had ze eigenlijk geen idee hoe ze dat moest doen. “Zou u om 
te beginnen een kort overzicht kunnen geven van het project?”, 
vroeg ze. “De doelstellingen, de huidige voortgang, …” 

Lana begon gelukkig onmiddellijk te vertellen. “Het project ge-
naamd ‘ANANKE’ is momenteel nog een relatief klein en beschei-
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den project, maar potentieel kan het zeer belangrijk zijn voor de 
toekomst van de mensheid. Het is een project op lange termijn, 
zeer lange termijn.” Ze sprak rustig, maar zichtbaar enthousiast. 

“De mens”, vervolgde ze ernstig, “is namelijk een bedreiging 
voor zichzelf. Kernwapens en kernafval, vervuiling, klimaatveran-
dering, oorlog, genocide, vernietiging van hele ecosystemen, noem 
maar op. De uiteindelijke bedoeling van ANANKE is bijzonder am-
bitieus: het voortbestaan verzekeren, op extreem lange termijn, van 
de mensheid en van zoveel mogelijk bio-diversiteit. Een soort mo-
derne ark van Noah, zeg maar.” 

“Moderne ark van Noah?” onderbrak Peisinoë haar. “Interes-
sant… misschien kan ik dat gebruiken in de titel van het artikel.” Ze 
vroeg zich af of dat geloofwaardig klonk. Ze kon Lana maar beter 
gewoon laten praten, besloot ze. “Maar gaat u verder.” 

Lana keek Peisinoë heel even bedenkelijk aan, maar begon dan 
terug te spreken. Het was te merken dat ze de uitleg al vaker gedaan 
had, want ze sprak erg snel. Toch klonk het niet alsof ze een inge-
studeerd tekstje aan het opdreunen was. Ze sprak met passie: “Het 
project bestaat uit verschillende componenten. Ten eerste verzame-
len we genetisch materiaal. Dat moet toelaten om de aarde als het 
nodig is terug te bevolken met mensen, dieren, planten, en zelfs 
algen, schimmels en bacteriën. Ten tweede zoeken we naar metho-
des om die genetische databank te beschermen tegen zowel de tand 
des tijds als tegen mogelijke aanvallen. Ten derde experimenteren 
we met cryonische technieken, zodat het mogelijk wordt om als het 
ware onze cultuur in te vriezen – enkel genetisch materiaal volstaat 
namelijk niet. Dat laatste onderdeel van ANANKE is een gemeen-
schappelijk onderzoeksproject samen met Alcor en het Cryonics 
Institute hier in de VS, en KrioRus in Moscow.” 

Dus daar was Jason mee bezig geweest! Zou hij nog steeds voor 
het project werken? Welke rol had hij in het project? Waar was hij 
nu? Peisinoë had veel vragen, maar ze kon die niet stellen zonder 
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zich te verraden. Ze knikte dus maar instemmend en bleef luisteren 
en noteren, zoals ze zich voorstelde dat echte journalisten dat de-
den. Blijkbaar volstond het om Lana aan de praat te houden. 

Lana lachte grimmig. “Maar er is nog veel werk te doen voor we 
daar aan toe zijn. Het is niet gemakkelijk om de nodige financiering 
te vinden voor ons project.” Ze zuchtte. “Om eerlijk te zijn: het is 
weinig waarschijnlijk dat we zullen slagen. Politici doen niet aan 
lange termijndenken – zij denken nooit verder dan de eerstvolgen-
de verkiezingen. De meeste onderzoeksfondsen willen enkel projec-
ten steunen die maatschappelijk nut hebben op korte of middel-
lange termijn. Ze vinden ANANKE ofwel te ambitieus en onrealis-
tisch, ofwel irrelevant. In beide gevallen krijgen we het project 
moeilijk verkocht bij hen. En privé-bedrijven, tja, die willen na-
tuurlijk graag een return on investment, en die kunnen we per defi-
nitie niet geven. ANANKE is gemaakt om een catastrofe te overle-
ven, en zal pas een return geven als die bedrijven er niet meer zijn. 
Kortom: zo goed als niemand wil geld op tafel leggen voor ons pro-
ject. Maar hopelijk brengt uw artikel daar verandering in, media-
aandacht kan zeer nuttig zijn voor ons.” 

Peisinoë voelde zich schuldig over haar leugen. Het was niet haar 
bedoeling geweest om deze vrouw valse hoop te geven. Maar ze 
durfde niet toegeven dat ze gelogen had. Ze werd nerveus, maar ze 
probeerde niets te laten merken. 

Juist op dat moment maakte haar telefoon een geluid om aan te 
geven dat ze een bericht had ontvangen. Ze maakte van de gelegen-
heid gebruik om te doen alsof er iets dringend aan de hand was en 
ze snel weg moest. Haastig bedankte ze Lana voor de uitleg en 
maakte ze zich uit de voeten. 

❁  

55



Oef, ze was er zonder kleerscheuren vanaf gekomen! De volgen-
de keer zou ze toch iets beter voorbereid moeten zijn. Wat als ze 
haar hadden gevraagd naar haar perskaart? Ze had zelfs nog niet 
nagedacht over wie haar zogenaamde werkgever was! 

Ze zat al terug in de metro toen ze het bericht op haar telefoon 
bekeek. Het was Jason! “Welkom in New York”, was het enige dat 
hij schreef. Hoe wist hij waar zij was? 

Ze belde hem op. Dat had ze de laatste dagen al een aantal keer 
tevergeefs geprobeerd, maar deze keer nam hij direct op: “Hoi. Het 
is lang geleden dat we elkaar gesproken hebben, Peisinoë, en dat is 
mijn schuld. Het spijt me. Hoe gaat het?” 

“Jason! Waarom nam je nooit op? Waarom ben je zo plots ver-
dwenen uit mijn leven? Ben jij ook in New York?” 

“Dat doet er voorlopig niet toe. Je was in het instituut. Ik neem 
aan dat je nu weet wat de bedoeling is van ANANKE.” 

Hoe wist hij dat zij in het instituut was geweest? Hij had waar-
schijnlijk haar foto aan de receptioniste gegeven of zoiets, bedacht 
ze. Het was dom geweest van haar om daar gewoon binnen te 
stappen. Anderzijds, ze had nu eindelijk Jason aan de lijn, dus haar 
plan had blijkbaar toch gewerkt. 

“Ik heb een voorstel”, zei hij. 
“Een voorstel?”, vroeg ze nieuwsgierig. 
“Ik kan ervoor zorgen dat je kan werken voor ANANKE.” 
Ze was in de war. Ze was eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in 

ANANKE, ze wou Jason terug! “Werken voor ANANKE? Wat?!”, 
riep ze uit. Maar ze was bang om Jason terug te verliezen, dus ze 
hield zich in en zei: “Ik ben toch helemaal geen wetenschapper?” 

“Nee,” zei hij, “maar je hebt wel een gave die heel nuttig kan zijn 
voor ANANKE. Met de hulp van jouw gave kunnen we het project 
nieuw leven inblazen.” 

“Hoezo?” 
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“Jij kan elke man overtuigen. Het grootste probleem van 
ANANKE is een gebrek aan middelen. We hebben duizenden ideeën 
maar geen geld om ze in de praktijk te brengen. Er zijn allerlei expe-
rimenten die we willen uitvoeren, maar daarvoor zijn een heleboel 
toelatingen nodig, waarvoor allerlei bureaucratische procedures 
moeten doorlopen worden. Dat duurt allemaal te lang, dat kost te 
veel geld en moeite. Met jouw gave zouden we veel sneller vooruit 
kunnen, we zouden al veel verder kunnen staan.” 

Toen Jason uitgesproken was, flitsten er allerlei gedachten door 
Peisinoë's hoofd. Ze had juist besloten om haar gave niet meer ge-
bruiken! Maar dit was voor het eerst in haar leven een nuttige ma-
nier om haar gave te gebruiken. En misschien zou ze zo Jason kun-
nen terugwinnen. Misschien was dit zijn manier om zich te ver-
zoenen met haar gave. 

“OK, Jason”, zei ze, na een lange stilte. “Ik wil wel proberen om 
het project te helpen. Maar ik heb mij zojuist in het instituut voor-
gedaan als een journaliste, ik heb met een zekere Lana gepraat en –
” 

“Maak je geen zorgen. Het is allemaal geregeld. Ga gewoon terug 
naar het instituut. Er is geen reden om nog meer tijd te verspillen.” 

“Wat bedoel je? Wil je dat ik nu onmiddellijk voor ANANKE be-
gin te werken?” 

“Waarom niet?” 
Ze dacht in zichzelf: ja, waarom eigenlijk niet – als ze zo terug bij 

Jason zou kunnen zijn, dan maar beter zo snel mogelijk! Ze stapte 
uit aan de eerstvolgende halte. Er kwam juist een metro aan in de 
andere richting. Ze keerde terug naar het instituut.  

“OK, OK, Jason. Ik ben al onderweg. Maar zeg nu eens, ben jij 
ook in New York op dit moment?” 

“Ja. Maar ik wil je voorlopig nog niet zien, ik weet nog niet zeker 
of ik je wel echt kan vertrouwen.” 
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Peisinoë voelde zich alsof ze ging ontploffen. “Maar Jason 
toch!”, riep ze verontwaardigd uit. “Denk je nu echt dat ik mijn 
gave op jou zou gebruiken?” 

“Misschien heb je dat al gedaan”, zei hij twijfelend. 
“Geloof me,” zei ze, “je zou het wel weten als dat zo was.” 
“Ik weet niet meer wát ik moet geloven”, zei hij. Paranoia en irri-

tatie deden zijn stem overslaan. “Wie zegt dat ik wil wat ik wil om-
dat ík het wil? Ik weet alleen dat jouw gave heel krachtig is, gevaar-
lijk krachtig. Ik heb de beelden geanalyseerd, ik heb de metingen 
gecontroleerd.” Hij klonk vermoeid, alsof hij al heel lang niet meer 
geslapen had. 

Ze zuchtte diep. Ze voelde dat ze niets kon zeggen om Jason te 
overtuigen. Het enige dat ze kon doen, was hem met haar daden te 
doen inzien dat ze hem oprecht beminde en dat ze hem nooit zou 
manipuleren. “Goed, Jason, maak je geen zorgen”, zei ze. “Ik zal je 
met rust laten. Je klinkt moe. Je moet meer slapen. We praten mor-
gen wel verder.” 

Ze legde in. Ondertussen was ze terug bij het instituut aange-
komen. Met lichte tegenzin stapte ze naar binnen. Vineva, de re-
ceptioniste, glimlachte samenzweerderig en zei: “Jason heeft ons 
ingelicht, mevrouw de ‘journalist’. Lana wacht op je…” 
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11 
✮ 

JABBĀR-GRÂH 
Hoewel Guntir nog nooit had moeten deelnemen aan het ritu-

eel van Jabbār-Grâh, kende hij het verloop ervan zeer goed dankzij 
de uitzendingen. De 250 mannen en de 50 vrouwen die overbleven 
in de Tempel, voerden samen een ritueel uit, nadat de koppels die 
samengesteld waren in het eerste deel van de Kālicōpula de Tempel 
verlaten hadden. Het ritueel duurde vier tot vijf uur en was bijzon-
der inspannend. Het bestond uit een bizarre mengeling van op-
zwepende muziek, dans, en een strak georkestreerde, dodelijke or-
gie. 

Iedereen was grotendeels naakt. De vrouwen droegen enkel een 
ceremoniële rok: een soort korte omgekeerde hoepelrok die de ge-
slachtsdelen niet alleen bloot liet, maar er bovendien de aandacht 
op vestigde. De mannen droegen een soort toga zonder voorkant. 
Hun huid was over de hele zichtbare oppervlakte beschilderd met 
zwarte en witte strepen in spectaculaire patronen. De penis werd 
niet beschilderd, maar werd ingewreven met een geparfumeerde 
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paarse vloeistof, een soort glijmiddel. Bij de vrouwen werden enkel 
de borsten beschilderd, in concentrische cirkels rond de tepels. De 
twee grootste cirkels waren verbonden tot een oneindig-symbool, 
∞, als verwijzing naar Ēl-Jabbār-Kāli, de Oneindige. 

De vrouwen zongen religieuze liederen in een vreemde taal, ter-
wijl ze in een kring rond de Pilaar van Ēl-Jabbār gingen staan, 
wijdbeens en met de ogen op de Pilaar gericht terwijl ze zo ver mo-
gelijk voorover bogen, de benen gestrekt en de armen zijdelings 
golvend op het ritme van de muziek. 

De mannen dansten ondertussen in vijf concentrische cirkels 
rondom de kring van vrouwen. De honderd mannen in de twee 
buitenste cirkels neurieden trage basnoten bij de melodieën van de 
vrouwen terwijl ze langzaam rondliepen met hun ogen op de 
grond gericht. De buitenste cirkel liep in wijzerzin, de tweede cirkel 
in tegenwijzerzin. In de derde cirkel, de middelste cirkel van man-
nen, werden vijftig grote pauken opgesteld. De mannen in die cir-
kel stonden stil. Ze hielden in elke hand een grote fallusvormige 
stok vast, waarmee ze een opzwepend ritme speelden op de pauken. 
In de vierde cirkel werd er extatisch gedanst. Het zweet vloog er in 
het rond. En in de vijfde cirkel, de binnenste cirkel, de Grâh, daar 
gebeurde de kern van het ritueel. 

De vijftig mannen van de Grâh stonden elk achter een vrouw, 
op twee passen afstand. Wanneer het ritme van de muziek het aan-
gaf, gingen de mannen traag naar voren terwijl de vrouwen sensue-
le draaibewegingen maakten met hun achterwerk. Elke man greep 
de vrouw vóór zich vast bij de heupen. Er volgde een penetratie en 
drie stoten op het ritme – de eerste twee stoten waren oppervlak-
kig, de derde stoot was dieper, en ging gepaard met een luide pau-
kenslag. Daarna gingen de mannen weer twee stappen achteruit. 
Vervolgens schoven de vrouwen één plaats naar links op, zodat er 
een andere vrouw voor elke man van de Grâh stond. Op het ritme 
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volgde er dan weer een penetratie en nog drie stoten, werd er weer 
in wijzerzin opgeschoven, enzovoort. Dit werd herhaald tot elke 
vrouw aan de beurt was geweest. Het duurde aanvankelijk onge-
veer een halve minuut per vrouw, maar het ritme werd heel geleide-
lijk opgevoerd. De vijftigste keer versnelde de muziek plots veel 
harder en waren er geen drie, maar vijftien stoten, steeds dieper en 
sneller. Vanaf de vierde stoot stopten de vrouwen met zingen en 
begonnen ze te kreunen, steeds luider, terwijl de pauken bleven 
versnellen. Op de laatste stoot gilden de vrouwen, roffelden de 
pauken, kwamen de mannen van de Grâh klaar, en dan viel de mu-
ziek even helemaal stil. De vrouwen begonnen echter vrijwel on-
middellijk terug te zingen, heel zachtjes en zonder begeleiding van 
bassen of slagwerk. 

Dan volgde de Wissel van de Grâh. De mannen van de binnen-
ste cirkel dansten weg van het centrum en vormden een nieuwe 
buitenste cirkel. Ze begonnen laag te neuriën. Alle mannenrollen 
werden verschoven: de paukspelers gaven hun stokken door en be-
gonnen te dansen, de dansers vormden de nieuwe Grâh. Tijdens de 
Wissel draaiden de vrouwen zich om en dansten met de armen naar 
omhoog en met schuddende borsten. De nieuwe Grâh liep dan 
traag een volledige ronde rond de vrouwen, zodat elke man elke 
vrouw gezien had en een erectie had. En dan begon het weer op-
nieuw. 

Na vier Wissels was elk van de vijftig vrouwen door elk van de 
250 mannen gepenetreerd en hadden ze het zaad van vijf verschil-
lende mannen ontvangen. Dat was het eerste gedeelte van het ritu-
eel. 

Daarna volgde nog een soort Wissel, maar deze keer vormden de 
vrouwen de nieuwe buitenste cirkel en bleven de mannen staan. 
De vrouwen wandelden tot aan de rand van de Tempel en gingen 
op hun rug liggen op de hellende kussens, met de benen open en 
naar de Pilaar van Ēl-Jabbār gericht. De mannen van de vijfde en 
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laatste Grâh namen plaats aan de pauken en speelden een traag 
ritme dat weer geleidelijk versnelde. Elke man van de eerste Grâh 
stapte, in plechtige, afgemeten passen, naar de vrouw die hij aan 
het begin van ritueel als eerste had gepenetreerd en begon de 
vrouw heftig te neuken, tot hij bijna voor de tweede keer klaar-
kwam. Vlak voor het zover was, stopte hij echter abrupt. Dat was 
het signaal voor de vrouw om hem te beginnen af te trekken. De 
man riep “Grâh!” terwijl hij klaarkwam en de vrouw ving het zaad 
op in haar handen. Ze liet het zien aan de mannen en vrouwen 
links en rechts van haar en ze riep: “Ēl-Jabbār-Kāli, neem dit eerste 
offer in ontvangst!” De volgende die klaarkwam gaf het tweede of-
fer, enzovoort. Zo werd vijftig keer “Grâh!” geroepen en de godin 
nam het eerste tot en met het vijftigste offer in ontvangst. 

Vervolgens smeerden de vrouwen het opgevangen sperma over 
hun borsten uit, en dan kwamen de mannen van de tweede Grâh 
aan de beurt voor offers 51 tot en met 100. 

Meestal eindigde het ritueel terwijl de derde of vierde Grâh terug 
aan de beurt was. De muziek legde namelijk een strikte timing op. 
Wie niet binnen die tijd klaarkwam, was een zondaar. Géén offer 
brengen was een zeer ernstige vorm van heiligschennis. Als dat 
voorkwam – vaak was het maar één man, maar soms ook meerdere 
– dan werden zowel de zondige man als de bijhorende vrouw on-
middellijk ritueel doodgestoken door de mannen van de eerstvol-
gende Grâh. Daarmee eindigde het ritueel dan. Ēl-Jabbār-Kāli, de 
Dodelijke, was een wrede Godin. Ze duldde geen zondaars. 

✮  
Vals spelen was niet mogelijk bij het ritueel van Jabbār-Grâh. 

Een orgasme faken, als man, tijdens het eerste gedeelte van het ritu-
eel om gemakkelijker het tweede gedeelte te overleven, dat had geen 
enkele zin. Als er een man was die heimelijk niet klaarkwam op het 
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voorziene moment, dan verscheen zijn naam in bloedrode letters 
op de Pilaar van Ēl-Jabbār, en dan werd hij onmiddellijk ritueel 
doodgestoken. Ēl-Jabbār-Kāli, de Alwetende, verdroeg geen be-
driegers. 

Het ritueel eindigde zelden tijdens de terugkomst van de tweede 
Grâh, en zo goed als nooit tijdens die van de eerste Grâh, aangezien 
die mannen relatief lang hadden kunnen recupereren na de eerste 
helft. Als het ritueel eindigde tijdens de terugkomst van de derde 
Grâh, dan was er doorgaans slechts één zondaar. Tijdens de terug-
komst van de vierde Grâh waren er vaak twee of drie zondaars, 
soms nog meer. Meestal eindigde het ritueel op die manier, maar er 
was ook nog een ander mogelijk einde. 

Als de mannen van de vierde Grâh nog steeds allemaal konden 
klaarkomen, en het 200ste offer gegeven was, dan legden de man-
nen van de vijfde Grâh hun trommelstokken op de grond. Een on-
heilspellende stilte vulde dan de tempel. De 50 mannen van de 
vijfde Grâh moesten een veel pijnlijker offer brengen dan de 200 
andere mannen: er werd hen een teen afgekapt, te beginnen met de 
kleine teen van de linkervoet. Als die teen al weg was – omwille van 
een eerdere Jabbār-Grâh met gelijkaardige afloop – dan werd de 
volgende teen afgesneden. Alleen de grote tenen werden gespaard. 
Als er al acht tenen weg waren, moesten de vingers eraan geloven, 
met uitzondering van de duim en wijsvinger. Het kon uitzonder-
lijk gebeuren dat er bij iemand op die manier uiteindelijk veertien 
keer een teen of vinger afgekapt werd. De vijftiende keer werd dan 
het hoofd afgekapt. Ēl-Jabbār-Kāli, de Verschrikkelijke, kon zeer 
wreed zijn. 

✮  
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Guntir en Niels kwamen regelmatig samen om informatie over 
de Letonianen uit te wisselen met enkele andere Cycladers van het 
dorp. De bedoeling van die bijeenkomsten was in de eerste plaats 
om meer te weten te komen over de levenswijze van de Letonianen 
en de actualiteit in Ortygia. Guntir was niet de enige Cyclader die 
ervan droomde om ooit zelf Letoniaan te worden, en hij was ook 
niet de enige die nieuwsgierig was naar hun geschiedenis, hun op-
vattingen, hun samenlevingsmodel. 

In het jongensdorp hadden ze veel over de Letonianen geleerd, 
maar enkel voor zover het relevant was als voorbereiding op hun 
werk als Cyclader. Heel wat onderwerpen kwamen op school niet 
aan bod, of werden slechts oppervlakkig behandeld. Guntir leerde 
nog steeds veel bij op zijn werk, of van andere Cycladers. Vooral 
berichten en uitspraken die niet voor Cycladers bedoeld waren, 
maar die iemand toch toevallig had gezien of gehoord, waren erg 
interessant en werden gretig uitgewisseld. 

Iedereen wist dat de Letonianen heel oud konden worden. Ze 
leken bijna niet te verouderen. Het waren de tijd-sluizen die daar-
voor zorgden – de tijd ging letterlijk trager bij de Letonianen. 
Daarom werden Cycladers ook veel ouder dan de anderen in het 
dorp: ze spendeerden elke dag heel wat tijd in de Trage Zone. 

Tijdens de bijeenkomsten was dat één van de favoriete gespreks-
onderwerpen: de trage tijd in Ortygia. Ze waren het erover eens dat 
het systeem schitterend in elkaar zat, maar het was niet zo eenvou-
dig om te begrijpen hoe het precies werkte. Tijdens hun opleiding 
tot Cyclader leerden ze enkel dat Letonianen ‘trager’ leefden dan 
Cycladers, en Cycladers ‘trager’ dan normalen, maar details werden 
nooit gegeven. Er werd enkel systematisch op aangedrongen dat ze 
altijd stipt op tijd naar de tijd-sluizen moesten gaan. 

Na veel observatie en denkwerk had Guntir de tijdverschillen 
tussen Letonianen, Cycladers en normalen ontcijferd. Hij had een 
schema gemaakt waarmee hij de situatie uitgelegd had, eerst aan 
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Niels, vervolgens aan de andere Cycladers. Het schema zag er als 
volgt uit: 

Een uur in de Letoniaanse Trage Zone duurde exact even lang 
als een dag daarbuiten, één Trage seconde duurde 24 ‘echte’ 
seconden. De Cycladers spendeerden elke dag iets meer dan 7 uur 
in de Trage Zone, eerst een shift van 4 uur en 10 minuten, dan een 
lange middagpauze in het dorp, en vervolgens nog een shift van 3 
uur en 8 minuten. De sluizen openden en sloten op exacte 
tijdstippen. 

Het resultaat was dat één volledige dag van een Cyclader overeen 
kwam met acht dagen van een normale. En één dag van een 
Letoniaan kwam overeen met drie dagen van een Cyclader, of 24 
gewone dagen. 

Het was een briljant systeem, vond Guntir. Vanuit het stand-
punt van de Letonianen leek het alsof de Cycladers bijna constant 
beschikbaar waren. Een Cyclader was gemiddeld meer dan 21 uur 
per Letoniaanse dag aan het werk, met om de drie of vier uur een 
korte rustpauze. Het moest bijna lijken alsof ze robots waren, die 
niet hoefden te eten of te slapen. Nochtans was, vanuit het stand-
punt van de Cycladers, het werkritme toch goed vol te houden. En 
als ze eens een dagje vakantie wilden nemen om uit te rusten, dan 
was dat zelden een probleem – uiteindelijk werden ze daardoor 
maar één Letoniaans uur gemist. 
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De Kālicōpulæ werden normaal gesproken één keer per Letoni-
aanse dag georganiseerd. Voor de Cycladers was dat dus om de drie 
dagen, voor de normalen om de 24 dagen. Vandaar wellicht dat de 
Cycladers het voorrecht kregen om als eersten te kiezen. Ze 
moesten tenslotte veel regelmatiger dan de normalen in staat zijn 
om een offer te brengen aan Ēl-Jabbār-Kāli, de Veeleisende. Het 
hielp dan dat ze de begeerlijkste vrouwen konden uitkiezen. Ze 
waren bovendien gewend aan het uiterlijk van Letoniaanse vrou-
wen en Cyclader-vrouwen, dus hun standaarden op vlak van 
schoonheid lagen beduidend hoger dan die van de normalen. 

✮  
Een ander favoriet onderwerp op de bijeenkomsten van Cycla-

ders, naast de trage tijd, was de economie. Iedereen in het dorp 
werkte voor de Letonianen en werd door hen betaald. Alleen besef-
ten de normalen niet altijd zo goed wie hun eigenlijke bazen waren. 
De Letonianen vergaarden hun rijkdom in sneltempo, want hun 
bedrijven werkten natuurlijk in normale tijd, niet in Letoniaanse 
tijd. Sommige Letonianen hielden hun bedrijven nauwlettend in 
de gaten, en waren voortdurend aan het discussiëren met andere 
Letonianen over productiviteitscijfers, overnames, reorganisaties – 
ze deden schijnbaar niets liever dan elkaars bedrijven opkopen en 
terug verkopen. Andere Letonianen waren juist helemaal niet geïn-
teresseerd in hun bedrijven, zolang ze maar opbrachten. Als er be-
slissingen moesten gemaakt worden, dan lieten die Letonianen het 
over aan de computer, of zelfs aan een Cyclader.  

Er waren heel wat Letonianen die geen Cycladers hadden. Niet 
omdat ze die niet konden betalen, maar omdat ze geen behoefte 
hadden aan menselijke dienaars – robots en computers waren nu 
eenmaal betrouwbaarder en efficiënter. In de discussiegroep was er 

66



niemand die wist hoeveel Letonianen er eigenlijk waren, en hoeveel 
Cycladers ze in dienst hadden. Als ze hun ervaringen uitwisselden, 
leek het op het eerste zicht alsof de meeste Letonianen redelijk veel 
Cycladers hadden: bij Guntirs familie, de Taslins, waren er vijf Cy-
claders voor drie Letonianen; bij Niels waren er elf Cycladers voor 
één Letoniaan. Lakr, Lensge en Hedicfirr werkten alledrie voor 
hetzelfde kinderloos Letoniaans koppel, samen met nog vier ande-
re Cycladers uit andere dorpen. Maar hun ervaringen waren waar-
schijnlijk niet representatief, bedacht Guntir. Ze zagen hun mees-
ters soms converseren met andere Letonianen, die niet alleen zelf 
geen Cycladers hadden, maar ook opmerkingen maakten waaruit 
bleek dat het eigenlijk abnormaal was in Ortygia om Cycladers te 
hebben. Eén Cyclader was misschien nog wel aanvaardbaar, maar 
meerdere Cycladers, dat was uitzonderlijk en een beetje excentriek. 
Guntir ging ervan uit dat er, al bij al, niet meer Cycladers dan Le-
tonianen waren. 

✮  
Drie Kālicōpulæ geleden was er een bijzondere nieuwe normale 

in het dorp aangekomen. Zijn naam was Max Ralkr. Op de Cycla-
der-bijeenkomsten van Guntir en Niels werd er zelden tot nooit 
over normalen gesproken, maar dit was een speciaal geval. 

Om te beginnen was Max vroeger ooit Cyclader geweest. Hij 
was blijkbaar aan lager wal geraakt en normale geworden. Dat ge-
beurde zo goed als nooit. Een aspirant-Cyclader die geen werk 
vond en dan maar normale werd, dat kwam voor, maar een echte 
Cyclader die normale werd, dat was bizar. 

Verder was Max verbannen uit een ander dorp. Dat was namelijk 
de enige reden om overgeplaatst te worden. Er deden allerlei ge-
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ruchten de ronde over de reden van zijn verbanning. Max zelf was 
echter de enige die de echte reden kende. 

Bovendien gedroeg Max Ralkr zich zeer vreemd tijdens de Kā-
licōpulæ. Hij kwam altijd in de eerste Grâh terecht. Maar als het 
ritueel van Jabbār-Grâh begon, dan weigerde hij om mee te doen. 
Het was niet dat hij deed alsof hij meedeed en stiekem niet klaar-
kwam. Nee, Max weigerde ostentatief om zelfs maar aan het ritueel 
te beginnen. Dat was iets dat zo goed als nooit gebeurde. Als er 
iemand weigerde, dan kreeg die dezelfde behandeling als de man-
nen van de laatste Grâh na het 200ste offer: er werd een teen of 
vinger afgehakt, en het ritueel eindigde daarmee. Het was in heel 
het dorp nog nooit eerder gebeurd dat iemand meer dan één keer 
weigerde om mee te doen. Max had nu al drie keer geweigerd. 

Er waren dus al drie Kālicōpulæ geweest waarop het ritueel van 
Jabbār-Grâh beëindigd werd nog voor het goed en wel begonnen 
was. De laatste keer verloor Max zijn zesde teen. Wellicht waren er 
al een paar tenen afgehakt in het dorp waar hij vandaan kwam. Zijn 
vreemd gedrag was misschien de reden waarom hij overgeplaatst 
was, begonnen sommigen te denken. 
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12 
❁ 

SPRONG 
VOORUIT 

Peisinoë was uitgeput. Ze had wekenlang rondgereisd samen 
met Lana om allerlei hoge pieten te ‘bepraten’ opdat ze zouden 
investeren in ANANKE. De taakverdeling was eenvoudig: Lana 
maakte de afspraken, Peisinoë deed haar ding met de mannen, en 
vervolgens bracht Lana de contracten en zorgde ze ervoor dat al het 
papierwerk correct werd ingevuld. 

Niet dat het moeilijk of vermoeiend was voor haar om die rijke 
zakenmannen en belangrijke beleidsmakers om haar vinger te win-
den. Met haar gave kon ze elke man zo goed als hersendood maken, 
een welwillende slaaf van z'n eigen lul. Er was geen uitdaging aan. 
En gelukkig voor ANANKE waren blijkbaar zo goed als alle belang-
rijke personen mannen. Lana was trouwens ook voorzichtig ge-
noeg om geen overdreven bedragen of gunsten te eisen – na de 
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voorbereidende sessie met Peisinoë zouden die mannen om het 
even wat tekenen, maar de deals mochten niet verdacht zijn, niet te 
opvallend. Het moest plausibel blijven. 

Nee, Peisinoë was uitgeput door het voortdurende reizen – ze 
zaten meer in het vliegtuig of in een taxi dan wat anders. Gelukkig 
waren ze nu bijna terug in New York en daar zou ze kunnen genie-
ten van een welverdiende rust. 

Ze had onderweg af en toe gebeld met Jason, en ze hoopte om 
hem nu eens eindelijk terug in levende lijve te zien. Jason had na 
lang aandringen uiteindelijk toegestemd. Ze hadden afgesproken 
om elkaar te zien in het cryo-lab van het instituut. Peisinoë vroeg 
zich af waarom hij nu juist dáár en niet op een gezelligere plaats 
wou afspreken, maar ze was al blij dat ze hem zou terugzien, het 
maakte niet uit waar. 

Moe maar ongeduldig stapte ze uit het vliegtuig. Ze vroeg Lana 
om op de bagage te wachten en te zorgen dat haar koffer goed te-
rechtkwam, en ze stapte haastig in een taxi. Ze kon het niet laten 
om de taxichauffeur te manipuleren om sneller te rijden. Ze kon 
niet langer wachten om Jason terug te zien. 

Toen ze toekwam in het lab, zag ze dat er een cryo-kist in gebruik 
was, en door het raam kon ze Jasons gezicht herkennen. Had hij 
zichzelf ingevroren?! Die technologie stond toch nog niet op punt? 
Er ging een rilling door haar rug. Toen zag ze dat er een envelop op 
de kist lag, waarop stond geschreven: “Voor Peisinoë”. Het was 
Jasons geschrift. Ze scheurde haastig de envelop open en begon de 
brief te lezen. 

“Mijn allerliefste Peisinoë, dankzij jou kan ANANKE voor min-
stens 20 jaar verder. Er zijn nu middelen genoeg om het onderzoek 
verder te zetten, uit te breiden naar verschillende locaties, experi-
menten uit te voeren waar we tot voor kort nog niet van konden 
dromen. De toekomst ziet er goed uit.”  
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Ze besefte niet dat hun rondreis zo succesvol was geweest. Maar 
wat deed Jason in die kist? Ze las snel verder. 

“Ik heb besloten om naar de toekomst te reizen. Binnen acht jaar 
zal ik ontwaken. Naast mijn kist staat er nog een kist. Ik nodig je uit 
om samen met mij mee te reizen naar de toekomst. Er zal ook in de 
toekomst nog werk genoeg zijn voor ons, en zeker voor jou. Jouw gave 
zal nuttiger zijn in de toekomst dan in het heden. Maar de keuze is 
aan jou. Neem de tijd om aan het idee te wennen. Je hoeft vandaag 
niet te beslissen. De kist hiernaast staat geprogrammeerd om samen 
met mij te ontwaken. Je kan er nu instappen, morgen, volgende week, 
volgend jaar, of helemaal niet. De keuze is aan jou. In elk geval: tot 
binnen acht jaar! Liefs, Jason.” 

De grond onder haar voeten leek weg te zakken. Dit was niet hoe 
ze zich hun weerzien had voorgesteld. Ze staarde verward voor zich 
uit. Ze herlas de brief nog een keer. Ze keek naar Jasons gezicht – 
het zag er zo vredig uit, alsof hij gewoon sliep. Wat had ze hem ge-
mist! 

Ongemerkt was Lana ondertussen naast haar komen staan. Lana 
sprak met zachte stem: “Ik had al een vermoeden dat Jason dit van 
plan was. Hij had de laatste weken zijn taken verdeeld over de an-
deren. Er waren maar twee mogelijkheden: ofwel wou hij zich te-
rugtrekken uit het project, ofwel dit. Ik weet dat het project heel 
belangrijk is voor hem – Jason is één van de stichters ervan. En Ja-
son dacht altijd al aan de lange termijn, hij zat in zijn hoofd altijd 
jaren vooruit te denken.” 

“Lana, ik wil gewoon Jason zien”, zei Peisinoë. “Met hem pra-
ten. Hoe kan ik die cryo-kist opendoen om hem eruit te halen?” Ze 
kon haar radeloosheid en ontgoocheling niet verbergen. Haar 
vochtige ogen konden nu elk moment dikke tranen regenen. 

“Dat gaat niet,” zei Lana, “de kist is vergrendeld voor acht jaar.” 
“Is er geen manier om ze toch open te krijgen?” 
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“We zouden dat kunnen doen, maar het zou geen zin hebben. 
Jason zou het niet overleven. We hebben momenteel nog geen vol-
doende betrouwbare ontwaak-procedure.” 

“Maar... wat, hoe, waarom –”, stamelde Peisinoë. 
“De experimentele methodes die we momenteel onderzoeken, 

zijn veelbelovend, althans bij reptielen en muizen.” Lana sprak snel 
en op een sussende toon. “We verwachten dat we binnen een paar 
jaar grotere zoogdieren kunnen doen ontwaken. De eerste tests met 
apen en varkens zijn al gepland. Er is natuurlijk geen zekerheid, 
maar aangezien financiering niet langer een probleem is, verwach-
ten we binnen vijf à zes jaar mensen te kunnen doen ontwaken op 
een veilige manier.” 

“Dus Jason gokt erop dat binnen acht jaar de technologie vol-
doende veilig is om hem gezond en wel te doen ontwaken?” 

“Precies. Maar het is niet echt een gok: mochten we toch meer 
tijd nodig hebben dan dat, dan nemen we geen risico. Dan blijft 
Jason nog wat langer in de kist, tot we zeker zijn dat het veilig is om 
hem eruit te halen.” 

Lana haalde diep adem en keek Peisinoë indringend aan. “En 
hetzelfde geldt natuurlijk voor jouw kist – als je die tenminste wilt 
gebruiken.” 

Peisinoë twijfelde. Zou ze de sprong wagen? Kon ze haar leven 
toevertrouwen aan deze mensen? Zou ze niet beter afwachten? 
Maar dan zou ze zeker vijf jaar moeten wachten, misschien meer, 
voor ze terug bij Jason zou kunnen zijn. Vijf jaren waarin ze niet 
meer zou kunnen doen dan de dagen aftellen en hopen dat het on-
derzoek snel zou vorderen. En als ze hem dan te vroeg wakker zou 
maken, zou hij waarschijnlijk kwaad zijn, misschien zelfs besluiten 
om terug in die verdomde kist te kruipen. Nee, wachten was geen 
optie. Acht jaren wachten al zeker niet. 

Ze besloot impulsief om onmiddellijk in te gaan op de uitnodi-
ging van Jason. Ze nam plaats in de cryo-kist en zuchtte. 
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“Ik neem aan dat jij weet hoe dit ding werkt, Lana. Zorg goed 
voor Jason en mij. Tot binnen acht jaar!” 

Lana lachte bemoedigend. “Tot ziens!”, zei ze. Ze drukte op een 
knop, de kist sloot zich, en Peisinoë voelde alles troebel worden, en 
dan voelde ze helemaal niets meer. 

❁  
Peisinoë werd wakker met barstende hoofdpijn. Het voelde als 

een zware kater. Ze moest overgeven. Of toch niet, het werd al weer 
beter. Ze opende voorzichtig haar ogen. Jason lachte haar toe. 

“Dag schone slaapster!” 
“Jason!” 
“Ik ben al een uurtje wakker, ik had mijn kist iets vroeger inge-

steld dan de jouwe. Lana heeft me al up-to-date gebracht.” 
Peisinoë keek in het rond. Ze was nog steeds in dezelfde kamer. 

Zou er echt acht jaar voorbij gegaan zijn? Toen zag ze Lana. Ze zag 
er wel iets ouder uit, maar geen acht jaar ouder. 

“Lana heeft ook wat tijd in een cryo-kist doorgebracht”, legde 
Jason uit. “Er is veel gebeurd de laatste acht jaren, Peisinoë. Het 
ANANKE-project heeft grote vorderingen gemaakt!” 

Moeizaam stapte Peisinoë uit de kist en ze omhelsde Jason. Ze 
voelde zich fysiek niet zo goed, maar ze was verheugd om eindelijk 
Jason in levende lijve terug te zien. Jason beantwoordde haar om-
helzing met een lange kus. 

Lana kwam naar hen toe. “Ga zitten, Peisinoë,” zei ze, “doe het 
rustig aan. Ik heb zelf ondertussen al meer dan tien inslapingen 
meegemaakt, telkens korte periodes van hooguit een half jaar. Wees 
blij dat de ontwaak-procedure nu niet meer zo'n pijn doet als in het 
begin!” Lana lachte, maar Peisinoë kon in haar ogen zien dat de 
herinnering aan het pijnlijk ontwaken nog levendig was. 
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Peisinoë voelde direct aan dat Jason wel oprecht blij was om haar 
terug te zien, maar dat hij nog enthousiaster was over het ANANKE-
project. Als een kwispelende hond legde hij haar uit dat de geneti-
sche databank voltooid was en dat de eerste ondergrondse bunkers 
gebouwd waren. De cryonische technieken werden steeds verfijn-
der, vertelde hij. De laatste nieuwe generatie van cryo-kisten was 
veel compacter en het was volledig pijnloos om eruit te ontwaken. 
Financiering voor het project was geen probleem meer. Nu de 
technologie op punt stond, waren er meer dan genoeg privé-inves-
teerders te vinden die bereid waren om veel geld op tafel te leggen 
om zichzelf in te vriezen. Toekomst-toeristen, of mensen met een 
ernstige en ongeneeslijke medische aandoening die hoopten dat de 
toekomstige wetenschap een oplossing zou bieden. Hoe dan ook, 
ANANKE had ondertussen een kapitaal opgebouwd dat groot ge-
noeg was om alle kosten te financieren met de rente alleen. 

Terwijl ANANKE groeide en haar activiteiten uitbreidde naar 
verschillende landen, stootte het team echter steeds vaker op weer-
stand van lokale overheden. Het leger en de geheime diensten hiel-
den hen nauwlettend in het oog. Dat was de keerzijde van de me-
daille. Ze hadden helaas vaak de publieke opinie niet aan hun kant: 
de bevolking zag ANANKE als een overbodig prestigeproject, er wa-
ren nuttigere en dringendere dingen om te doen met die middelen. 
Dat was ironisch, want de politieke gebeurtenissen van de afgelo-
pen jaren hadden juist bewezen dat het project meer dan noodza-
kelijk was. Het aantal militaire conflicten was alleen maar toege-
nomen en er waren steeds meer landen met een dictatoriaal regime. 
Dictators waren ANANKE zelden gunstig gezind. 

Er was al veel gebeurd, maar er was nog veel te doen. De taken 
werden verdeeld. Peisinoë zou haar gave gebruiken om het project 
te beschermen tegen externe bedreigingen en politieke onwil. Lana 
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organiseerde de logistiek en de globale planning. En Jason nam de 
wetenschappelijke leiding terug in handen. 

Het hoofdkwartier van ANANKE bevond zich intussen niet meer 
in New York. Er was nu een organisatorisch hoofdkwartier in 
Zwitserland, op een geologisch en politiek betrekkelijk stabiele lo-
catie. Er waren ook een aantal geheime locaties waar alles gereed 
stond om er het organisatorisch hoofdkwartier eventueel naar te 
verplaatsen, mocht er een probleem ontstaan in Zwitserland. 
Daarnaast was er een wetenschappelijk hoofdkwartier in Siberië, in 
een dunbevolkt gebied waar de onderzoekers onopvallend en onge-
stoord allerlei experimenten konden uitvoeren. En tenslotte was er 
een diplomatisch hoofdkwartier in Washington. Van daaruit deed 
een team van lobbyisten al het mogelijke om ervoor te zorgen dat 
de internationale politiek ANANKE zou steunen, of toch minstens 
met rust zou laten. 

Lana verhuisde naar Zwitserland, Jason naar Siberië, en Peisinoë 
naar Washington. Nu zou Peisinoë niet meer voortdurend moeten 
rondreizen: het was efficiënter om de mannen die ‘overtuiging’ no-
dig hadden, naar haar te brengen. Het ANANKE-team had een nog-
al indrukwekkend gebouw neergezet in Washington – haar colle-
ga's noemden het vaak al lachend “de Tempel” en sinds de dag dat 
ze er aankwam noemden ze haar “onze godin”. 

Peisinoë's taak was om aan de lopende band mannen ‘kneed-
baar’ te maken met behulp van haar gave; de lobbyisten brachten 
de mannen aan en deden de afhandeling achteraf. Zij moest zich 
niet met de inhoudelijke zaken bezighouden. 

De eerste dagen waren heel druk. Er was tenslotte een achter-
stand van acht jaar in te halen. Daarna werd het rustiger, en kon 
Peisinoë wat meer tijd voor zichzelf nemen. Na verloop van tijd 
was er nog minder dan één ‘overtuiging’ per dag nodig. Vanaf dan 
ging ze na elke ‘patiënt’ even in de cryo-kist, om wakker gemaakt te 
worden zodra het nodig was. 
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Lana organiseerde ondertussen vanuit Zwitserland de bouw van 
steeds ambitieuzere ondergrondse structuren overal ter wereld. Die 
bouwwerken waren ontworpen om dienst te doen als reusachtige 
schuilkelders voor het geval dat het aardoppervlak onbewoonbaar 
zou worden, omwille van een nucleaire apocalyps, een enorme me-
teorietinslag, een uitbarsting van een supervulkaan, of welke reden 
dan ook. De capaciteit van de schuilkelders werd steeds groter. De 
bedoeling was om een zo groot mogelijk deel van de wereldbevol-
king erin te kunnen onderbrengen. De kelders beschikten over gi-
gantische energie-, voedsel- en zuurstofvoorraden. 

Jason bepaalde de onderzoeksagenda van een steeds groter wor-
dend team van briljante onderzoekers. Er waren drie hoofd-the-
ma's. Ten eerste: alles wat nodig was om een eventueel zeer lange 
periode in een schuilkelder te overbruggen, zoals betrouwbare 
productie van energie, efficiënte recyclagetechnieken, duurzame 
voedselteelt zonder zonlicht, autonome zuurstofvoorziening voor 
het geval dat de atmosfeer te sterk vervuild zou worden. Ten twee-
de: het verbeteren van de cryo-technieken om het niet alleen com-
fortabeler, maar ook grootschaliger en over langere tijdsintervallen 
mogelijk te maken om mensen te bevriezen. Ze wilden op termijn 
in staat te zijn om het equivalent van een kleine stad naar de toe-
komst te sturen. En ten derde: de heropbouw en het opnieuw 
leefbaar maken van de aarde na een eventuele allesvernietigende 
ramp. Een genetische databank was een goed begin, maar er moest 
rekening gehouden worden met de ergste rampscenario's, waarbij 
het misschien nodig zou zijn om het leven op aarde vanuit het niets 
terug op te bouwen. 

De tijd ging snel vooruit. Jason en Peisinoë zagen elkaar weinig. 
Zelfs virtueel hadden ze zo goed als geen contact. Ze waren zelden 
op dezelfde momenten ‘wakker’. Jason raakte al snel gewoon aan 
onderzoek aan een hels tempo: hij besprak enkele veelbelovende 
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pistes en werd maanden later pas terug wakker om de resultaten te 
vernemen en nieuwe krijtlijnen uit te tekenen. Het was één lange 
wetenschappelijke joy-ride, aan een enorme snelheid. 

Peisinoë genoot ondertussen van haar taak, wetende dat het niet 
alleen voor haar eigen plezier was dat ze al die mannen manipuleer-
de, maar ook voor de toekomst van de mensheid. Ze genoot van de 
constante toevoer aan verse lullen en klootzakken – vooral figuur-
lijk dan – die ze zonder schuldgevoelens naar haar hand mocht zet-
ten. Het was verslavend, bijna zoals een drug. 

Ze ging haar kamer niet meer uit, ze kwam zelfs haar bed niet 
meer uit. Heerlijke maaltijden werden aan haar bed opgediend, en 
haar gave werkte beter dan ooit als ze nonchalant op de flanellen 
dekens lag, in haar rode satijnen japon. Af en toe stuurde ze nog 
een bericht naar Jason, maar als er al een antwoord kwam, was het 
altijd nogal kort en zakelijk. Slapen, cryo-slapen, eten, mannen 
kneden, daarmee vulde ze haar dagen.  

Het cryo-slapen gebeurde ondertussen bijna onmerkbaar. Er 
kwam geen cryo-kist meer aan te pas, ze moest gewoon op een 
knopje duwen en dan werd ze bevroren. Ze werd automatisch ge-
wekt als er weer een man overtuigd moest worden. Zelf merkte zij 
er niets van dat ze in cryo-slaap was geweest: ze duwde gewoon op 
het knopje en dan kwam er iemand binnen. 

Jason had haar eens proberen uit te leggen hoe de nieuwe tech-
nologie werkte: “Geen traditionele vitrificatie waarbij de chemische 
inertie thermisch wordt bereikt,” had hij gezegd, “maar quantum-
relativistische, gecontroleerde lokale tijdvacuolen met een, al zeg ik 
het zelf, bijzonder ingenieus zelfcorrigerend mechanisme voor lan-
ge-termijn preservatie van alle quantum-informatie!” 

Ze begreep er helemaal niets van, maar handig was het alleszins 
wel, die nieuwe cryo-technologie. Ze kon de cryo-knop telkens 
manueel instellen op een bepaald tijdstip van ontwaken, maar dat 
deed ze niet: ze gaf geen specifiek tijdstip aan, en liet zich automa-
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tisch ontwaken door de lobbyisten zodra ze haar nodig hadden. 
Ondertussen kon er een uur voorbij gegaan zijn, of een week, of 
een jaar. 

Uiteindelijk was ze bijna vergeten dat de knop diende om haar in 
een cryo-slaap te brengen. Ze beschouwde het als een knop die er 
eenvoudigweg voor zorgde dat de volgende man binnenkwam. 

Als ze zin had in seks, handelde ze snel een reeks mannen af tot 
er een voldoende aantrekkelijk exemplaar passeerde, en dan deed ze 
haar overtuigingswerk op een meer fysieke manier dan gewoonlijk. 
Eigenlijk verlangde ze naar Jason, maar die leek niet meer in haar 
geïnteresseerd te zijn. Hij schonk haar de laatste tijd nauwelijks nog 
aandacht. Ze vertelde Jason over die seks met wildvreemden, in de 
hoop hem jaloers te maken en meer aandacht te krijgen. Na een 
tijd maakte ze er zelfs opnamen van en stuurde de beelden door 
naar hem. Maar het hielp niet: Jason werd er zelfs niet kwaad van, 
het kon hem allemaal blijkbaar niet veel schelen. Hoe meer Peisi-
noë hem probeerde te choqueren, hoe afstandelijker hij werd. Er 
was helemaal geen passie meer. Hun relatie zat in een dieptepunt. 
Ze leefden eigenlijk naast elkaar, zowel in de tijd als in de ruimte. 
Toen ze Jason vroeg of hij zich niet eenzaam voelde, haalde hij zijn 
schouders op. “Ik ben niet bang om alleen te zijn”, zei hij. “Alleen 
met m’n gedachten. M’n gedachten zijn behoorlijk interessant.” 

Peisinoë ergerde zich aan Jason en ze vluchtte in haar gave. Ze 
reageerde zich af op die oneindige stroom van mannen die ze steeds 
ruwer en genadelozer mentaal verkrachtte. Aanvankelijk had ze de 
mannen alleen maar kneedbaar gemaakt voor de lobbyisten, maar 
nu begon ze er ook een sadistisch genoegen in te scheppen om de 
mannen uitgebreid te vernederen vooraleer ze door te sturen naar 
de lobbyisten. Het waren allemaal idioten, gore vetzakken, smeer-
lappen. Alle mannen. En zeker deze mannen. Het gevoel van 
machteloosheid over haar relatie met Jason probeerde ze te ver-
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dringen. Ze liet zich meeslepen door een destructieve roes van sa-
disme en machtswellust. Geleidelijk verloor ze alle tijdsbesef. 

Jason verloor ondertussen de tijd niet uit het oog, maar hij ging 
wel steeds sneller naar de toekomst. Het was een fantastisch gevoel 
om een ruw idee te hebben, even in de kist te kruipen – of op het 
knopje te duwen – en vervolgens het idee volledig uitgewerkt te 
zien, inclusief demonstraties met prototypes en samenvattingen 
van testresultaten. Hoewel hij veel tijd al ‘slapend’ doorbracht, 
nam hij nauwelijks de tijd om écht te slapen. Als een manische sla-
peloze machinist van een ongecontroleerd versnellende sneltrein 
was hij op weg naar de toekomst van de wetenschap. Ergens diep 
vanbinnen zag hij Peisinoë nog wel graag, maar zijn rationele geest 
had besloten dat ze een afleiding vormde die hij zich niet kon per-
mitteren. Ze eiste gewoonweg te veel aandacht op, ze stelde zich 
aan met haar kinderachtige overspel waarvan hij wist dat het toch 
niets kon betekenen – op het moment dat hij de beelden zag, wa-
ren de mannen in kwestie waarschijnlijk al lang dood. 

Lana was de enige van de drie die op een redelijk nuchtere en 
berekende manier omging met de cryo-knop. Ze nam steeds de 
nodige tijd om te rusten en te eten, en stelde de knop altijd in op 
een specifiek tijdstip in de nabije toekomst. Voor haar werk was het 
bovendien nodig dat ze op de hoogte was van de toestand van de 
wereld, van de politieke actualiteit, de huidige wetten en regelge-
ving, de wetenschappelijke en technologische mogelijkheden en 
ontwikkelingen, enzovoort. Ze bleef daardoor stevig met haar voe-
ten op de grond. 

Peisinoë, Jason en Lana werden slechts enkele maanden ouder, 
maar voor de rest van de wereld gingen er ondertussen tientallen, 
zelfs honderden jaren voorbij... 
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13 
✮ 

MAX RALKR 
Niels had voorgesteld om Max Ralkr uit te nodigen op hun 

eerstvolgende bijeenkomst van Cycladers. Ze waren allemaal 
nieuwsgierig naar het verhaal van Max – en tenslotte was Max 
vroeger Cyclader geweest. Niemand maakte dus een bezwaar tegen 
het voorstel. Max ging met plezier in op de uitnodiging. 

Guntir, Niels en de andere Cycladers onderwierpen hem aan 
een spervuur van vragen. Max antwoordde rustig en geduldig, en 
in tegenstelling tot wat ze verwacht hadden, hielden zijn antwoor-
den steek. Ze hadden niet te maken met een krankzinnige, maar 
met een rebel. Hun nieuwsgierigheid veranderde geleidelijk in res-
pect. 

Als Cyclader was Max verantwoordelijk geweest voor het beheer 
van de bedrijvenportefeuille van zijn Letoniaanse meester. Maar 
blijkbaar had hij iets gedaan waardoor de normalen die in al die 
bedrijven werkten, plots hun loon zagen verdubbelen. Toen zijn 
meester dat te weten kwam – meer dan twee Letoniaanse maanden 
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later, bijna vijf normale jaren – werd hij op staande voet ontslagen 
en gedegradeerd tot normale. Bij de normalen van zijn dorp, waar-
van een aanzienlijk deel voor die bedrijven werkte, werd hij echter 
als een held ontvangen, en de verworven loonsverhoging kon niet 
zo gemakkelijk ongedaan gemaakt worden, aangezien er dan een 
algemene opstand zou dreigen. 

Uiteindelijk had die Letoniaanse meester zijn probleem opgelost 
door al zijn werknemers te ontslaan en er nieuwe aan te werven 
vanuit een ander dorp. Heel het dorp was woest, en er was een be-
storming geweest van hun toegangspoorten naar Ortygia. Daarbij 
waren er veel doden gevallen, maar enkel aan de kant van de be-
stormers. Uiteindelijk werd helemaal niets bereikt. Na die mislukte 
bestorming was er een tijd een algemene staking van heel het dorp 
– zelfs de Cycladers deden eraan mee. Maar het gebrek aan inkom-
sten eiste zijn tol. 

De doden van de bestorming en de uitgehongerden van de sta-
king werden vervangen. De nieuwkomers waren minder strijdbaar. 
Al gauw werd de staking gebroken. Ondertussen had het dorp, en 
vooral dan de talrijke nieuwe bewoners, zich tegen Max gekeerd. 
Hij kreeg de schuld van alles. Na een algemene stemming verban-
den ze hem, en hij werd vervolgens toegewezen aan een ander dorp. 

Max probeerde nu om een globale opstand te organiseren, want 
het was hem duidelijk geworden dat een opstand in slechts één 
dorp niet mogelijk was. Er waren twee problemen. Ten eerste kon 
hij niet al te openlijk te werk gaan, want dan zouden de Letonianen 
hem identificeren als onruststoker en hem waarschijnlijk laten do-
den. En ten tweede was er geen rechtstreekse communicatie tussen 
de dorpen mogelijk. Het was ook niet toegelaten om op eigen initi-
atief te verhuizen. 

De tactiek van Max was om zich keer op keer te laten verbannen, 
zodat hij telkens in andere dorpen kwam. Dat was één van de rede-
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nen waarom hij niet deelnam aan het ritueel van Jabbār-Grâh. Na 
verloop van tijd werd men het namelijk beu dat het ritueel door 
zijn schuld nooit kon doorgaan. Hoewel het ritueel niet zonder 
gevaren was, waren veel mannen er toch erg aan gehecht. Het was 
tenslotte hun enige seksuele uitlaatklep. En zo werd hij dus al gauw 
opnieuw verbannen naar een ander dorp. 

Een andere reden om niet deel te nemen aan het ritueel was dat 
hij wist dat de Letonianen meekeken, en hij wou zich niet op die 
manier vernederen. Net zoals Guntir en de meeste andere Cycla-
ders vond hij het trouwens een barbaars ritueel, waar hij in elk geval 
uit principe niet aan wou meedoen. 

Het leek alsof die tactiek op lange termijn niet vol te houden 
was. Hij had nog maar twee tenen en zes vingers te gaan voor zijn 
hoofd zou afgehakt worden. Maar de vindingrijke Max had een 
methode gevonden om het langer vol te houden. De eerste keren 
waren acht van zijn tenen er echt afgehakt geweest, maar toen hij 
voor de derde keer verbannen werd, had hij een manier gevonden 
om op een realistische manier teenprotheses te maken en aan zijn 
stompjes te bevestigen. Het hielp dat het redelijk donker was in de 
Tempel tijdens het ritueel van Jabbār-Grâh. Aangezien hij telkens 
in nieuwe dorpen kwam, wist niemand dat die tenen er al eens wa-
ren afgehakt. Bovendien was er volgens Max geen enkele Letoniaan 
die keek naar de uitzending als het ritueel niet was doorgegaan, dus 
hij moest ook niet vrezen dat de Letonianen zijn misleiding zouden 
doorgronden. Letonianen keken namelijk nooit live, dat zou ook 
niet kunnen omwille van het verschil in tijd-snelheid. Ze wachtten 
tot het ritueel voorbij was zodat ze naar believen konden doorspoe-
len, en zodat de beelden verwerkt konden worden tot een span-
nende en opwindende montage. Er was weinig reden voor Letoni-
anen om te kijken naar de beelden van geflopte rituelen, en die 
beelden werden dus ook niet gemonteerd of uitgezonden. 
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Max vertelde dat hij een plan had. In elk dorp vond hij wel een 
aantal sympathisanten. Hij was een ééngemaakt ondergronds ver-
zet aan het organiseren en hij had daarvoor een primitief commu-
nicatienetwerk opgezet. Boodschappen werden doorgegeven via 
Cycladers uit verschillende dorpen die elkaar in Ortygia zagen. Zo 
kon hij in contact blijven met eerder bezochte dorpen. Toen hij dat 
vertelde, boden Guntir, Niels en Lensge zich onmiddellijk aan als 
boodschappers – in eerste instantie niet zozeer om Max te helpen, 
maar vooral omdat ze erg nieuwsgierig waren naar de inhoud van 
de boodschappen. 

Als de verzetsbeweging groot genoeg zou worden, dan zou de 
opstand tegen de Letonianen kunnen slagen. Maar vooraleer zo'n 
revolutie kon plaatsvinden, moesten ze eerst in zoveel mogelijk 
dorpen aanwezig zijn. De opstand moest tot in de laatste details 
voorbereid worden en goed gesynchroniseerd verlopen. Volgens 
Max was een revolutie zonder al te veel bloedvergieten mogelijk, als 
er maar genoeg dorpen meededen en als ze hun plannen lang ge-
noeg konden verbergen voor de Letonianen. 

Guntir wist niet goed wat hij ervan moest denken. Eigenlijk wou 
hij helemaal geen revolutie. Hij had geen problemen met de Leto-
nianen, integendeel, hij bewonderde ze. Hij wou graag zelf een Le-
toniaan worden, maar niet op deze manier, door de Letonianen te 
verjagen. Anderzijds moest hij wel toegeven dat het misschien de 
énige manier was. En zijn bewondering voor de Letonianen ver-
minderde naarmate hij Max hoorde vertellen over de bloedige ma-
nier waarop de opstand was onderdrukt. 

De Letonianen waren laf geweest. Bij de bestorming van de toe-
gangspoorten hadden ze zich niet eens laten zien. Ze hadden een-
voudigweg vanop afstand de automatische geweren gebruikt, die 
overal onzichtbaar waren geïnstalleerd, om de opstandelingen neer 
te maaien voor ze zelfs maar iets van de infrastructuur konden be-

83



schadigen. De opstandelingen waren enkel gewapend met messen 
en stokken en andere primitieve wapens. Het militair overwicht 
van de Letonianen was enorm. Ze hadden gemakkelijk iederéén 
kunnen doden, maar ze waren te gierig daarvoor. Een groot deel 
van het dorp bleef gespaard. Niet zozeer uit menslievendheid, maar 
vooral omdat ze hoopten – en uiteindelijk terecht – dat het dorp 
terug productief zou worden. Dode werkers brachten immers niets 
op. 

Terwijl Guntir voorlopig nog gemengde gevoelens had, was 
Niels heel enthousiast over het plan van Max. Niels was al lange 
tijd ontevreden over zijn Letoniaanse meester Fillohaerdt, en hij 
had dus niet veel nodig om overtuigd te worden. 

✮  
De tijd ging snel voorbij. Na de volgende Kālicōpula werd Max 

verbannen, zoals zijn bedoeling was. Hij had in die tijd een paar 
dozijn mannen aan zijn kant gekregen – die trouwens ook allemaal 
vóór de verbanning hadden gestemd. Er waren er zelfs twee die zich 
zelf ook lieten verbannen om naar andere dorpen te kunnen gaan. 

Niels was ondertussen de leider van het ondergronds verzet ge-
worden in het dorp. Guntir had wel enige sympathie voor het ver-
zet, maar was er zelf niet echt actief in. Hij gaf af en toe een bood-
schap door, maar dat was eigenlijk alles dat hij deed. En hij twijfel-
de of hij dat nog lang zou blijven doen. De meeste boodschappen 
begreep hij zelf niet eens, want het verzet gebruikte codewoorden 
waar hij zelf de betekenis vaak niet van kende. 

De Letoniaanse familie Taslin waarvoor hij werkte, kreeg regel-
matig bezoek van andere Letonianen. Als het bezoek op voorhand 
gepland was, of als hij een pauze had tijdens het bezoek, dan gaf hij 
de namen door van de bezoekers – en vooral van hun Cycladers – 
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aan Lensge, die de communicatie coördineerde voor hun dorp. 
Guntir kon zelf zien of er boodschappers van het verzet bij waren 
doordat die zich kenbaar maakten met een afgesproken signaal. 
Het signaal was subtiel maar gemakkelijk herkenbaar: het enige dat 
ze deden was ofwel de linkermouw, ofwel de rechterbroekspijp van 
hun uniform een klein beetje opstropen terwijl ze naar hem keken. 
Hij gaf hetzelfde signaal aan Cycladers die hij niet kende. Soms 
kreeg hij van Lensge een boodschap in codetaal om door te geven 
aan een bezoekende Cyclader, soms kreeg hij een boodschap die hij 
aan Lensge doorgaf. Alle boodschappen waren uiteraard monde-
ling; er was geen enkele manier om voorwerpen, zelfs geen blad 
papier, Ortygia binnen of buiten te smokkelen. Sommige Letonia-
nen steunden het verzet, en zij waren natuurlijk uitermate nuttig 
voor de communicatie. 

Guntir voelde dat het moment van de grote opstand dichterbij 
kwam. Bijna alle Cycladers van zijn Tempelgroep maakten nu deel 
uit van het verzet. Hij wist niet hoe de opstand juist zou verlopen, 
maar hij voelde dat ze stilaan een kritische massa hadden bereikt, en 
dat alles grondig gepland werd. Hij werd er zenuwachtig van, maar 
het gaf hem ook een goed gevoel. 

✮  
Niels nam het woord op de volgende bijeenkomst van het verzet 

in het dorp. Er waren nu bijna duizend leden van het verzet in hun 
dorp alleen al. Ze kwamen bijeen in één van de Tempels. 

“De tijd van voorbereidend werk is voorbij”, sprak Niels plech-
tig. “We zijn nu klaar voor de grote opstand. Voor eens en voor al-
tijd zullen we de Letonianen verjagen! De vruchten van ons werk 
zullen we verdelen onder elkaar, in plaats van alles aan de Letonia-
nen te geven in ruil voor een miezerig hongerloon!” 

85



De normalen knikten en mompelden instemmend. Ze zouden 
luid willen juichen, maar ze moesten voorzichtig zijn. Niet te veel 
de aandacht trekken van de andere dorpsbewoners, er konden al-
tijd verklikkers in de buurt zijn. 

“We zullen de mannen- en vrouwendorpen terug bij elkaar voe-
gen,” ging Niels verder, “en we zullen vrouwen en kinderen heb-
ben zoals de Letonianen!” 

Nu waren het vooral de Cycladers die goedkeurende geluiden 
maakten; de normalen waren minder vertrouwd met het concept 
van familie en gezin. Niels vervolgde zijn speech: “Maar broeders, 
luister goed! We zijn veel te weten gekomen, en niet alles is zoals het 
lijkt. Zelfs de Letonianen staan niet echt aan de top, zij zijn niet de 
ware heersers. Hoe weinig ze ook doen, ze zijn zelf slechts knech-
ten... knechten van de Titanen.” 

De zaal werd rumoerig. Dit was nieuw. Vanuit alle richtingen 
klonken er vragen: “Hoezo Titanen?”, “Wat zijn Titanen?”, 
“Waarom hebben we nog nooit Titanen gezien?”, “Waar zijn die 
Titanen dan?” 

Niels ging onverstoorbaar verder: “De Titanen zijn voor ons 
onzichtbaar, ze leven in een Zone die zelfs voor Letonianen onbe-
reikbaar is en ze hebben geen dienaars, noch Cycladers, noch Le-
tonianen. Ze leven in een nóg tragere tijd dan de Letonianen, en 
hun bestaan is een goed bewaard geheim, zelfs voor vele Letonia-
nen. Maar we zijn er nu zeker van dat ze echt bestaan, en dat zij het 
zijn die de echte touwtjes in handen hebben.” 

De zaal werd stil en luisterde met ongeloof en verbazing naar de 
woorden van Niels. Was hij gek geworden? Of sprak hij de waar-
heid? Het drong allemaal nog niet echt door, maar Niels was nog 
niet klaar met spreken: “Broeders, we moeten stoppen met blinde-
lings te geloven in Ēl-Jabbār-Kāli. We hebben aanwijzingen dat de 
Titanen heel ons geloof hebben verzonnen, als middel om ons te 
controleren. Ēl-Jabbār-Kāli bestaat niet!” 
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Een schokgolf van verontwaardiging ging door de zaal. Dit was 
ketterij van de ergste soort. Heiligschennis! Blasfemie! En dat nog 
wel in een Tempel van Ēl-Jabbār-Kāli! Iedereen was het erover eens: 
Niels was krankzinnig geworden. Zelfs Guntir, die al lang bevriend 
was met Niels, vond dat dit soort uitspraken echt niet aanvaard-
baar waren. Wat had godsdienst trouwens met hun verzet te ma-
ken? Waarom moest Niels daar nu zo nodig over beginnen? Wat 
bezielde Niels om zoiets te zeggen? Guntir was helemaal in de war. 

Het ging allemaal heel snel nu. Guntir kon alleen toekijken. En-
kele mannen grepen Niels ruw vast en sleurden hem uit de Tempel. 
Ze brachten hem manu militari naar de Hoge Tempel. 

In de jongensdorpen diende de Hoge Tempel enkel voor de Ze-
gening van Ēl-Jabbār-Kāli, het hoogtepunt van het Inwijdingsritu-
eel. In de mannendorpen was de rol van de Hoge Tempel eerder 
die van een rechtbank. Als er een conflict was tussen twee of meer-
dere mannen dat ze op geen enkele manier onderling geregeld kre-
gen, dan konden ze naar de Hoge Tempel gaan om een oplossing te 
vragen aan Ēl-Jabbār-Kāli, de Rechtsprekende. Dat kwam echter 
slechts zelden voor. De meeste mannen waren dan ook nog nooit 
in de Hoge Tempel geweest. 

De Tempel stroomde leeg. Guntir volgde de mensenmassa tot in 
de Hoge Tempel. Hij zag hoe Niels stevig werd vastgehouden door 
drie mannen, terwijl een vierde man naar boven keek en met luide 
en plechtige stem sprak: “Ēl-Jabbār-Kāli, Rechtvaardige en Onge-
nadige, luister naar deze nederige stervelingen! Wij waren zojuist 
allemaal getuige van verwerpelijke blasfemische uitspraken van 
Niels Tallmann! Zeg ons wat we met hem moeten doen!” 

Er volgde een lange stilte. Guntir herkende Lakr en Hedicfirr, ze 
stonden vlakbij de man die gesproken had. Niels probeerde iets te 
zeggen maar nog voor er een verstaanbaar woord uit zijn mond kon 
komen, werd hij bewusteloos geslagen door Lakr. 
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Plots weergalmde er een diepe, metaalachtige vrouwenstem door 
de Tempel: “NIELS TALLMANN IS VERBLIND DOOR WAANZIN. 
BRENG HEM NAAR MIJ, EN IK ZAL HEM GENEZEN!” 

Lakr ging onmiddellijk op zoek naar een mes om Niels te doden. 
Toen hij een mes gevonden had en terug richting Niels liep, hield 
Hedicfirr hem tegen: “Nee, Lakr! Dat is niet wat Ēl-Jabbār-Kāli, de 
Helende, bedoelde! We moeten hem in het Heilige gedeelte leggen, 
levend, zodat hij kan genezen worden van zijn waanzin!” 

Er brak een korte discussie los. Hoe moesten de woorden “breng 
hem naar Mij” opgevat worden? Men besloot om de nog steeds 
bewusteloze Niels in het Heilige gedeelte neer te leggen en dan al-
lemaal de Tempel te verlaten zodat Ēl-Jabbār-Kāli over hem kon 
neerdalen. Aan de ingang van de Tempel bleven een hoop mannen 
de wacht houden om Niels te ‘testen’ bij het verlaten van de Tem-
pel. Aangezien Niels buiten bewustzijn was geweest, kon hij niet 
weten wat er gezegd was; als de interpretatie van Hedicfirr juist 
was, dan zou Niels zijn geloof moeten teruggevonden hebben, en 
als Lakr toch gelijk had gehad, dan zouden ze alsnog Niels kunnen 
doden en offeren aan Ēl-Jabbār-Kāli. 

Guntir was overweldigd door de gebeurtenissen, maar hij was 
vooral geïntrigeerd door wat Niels gezegd had. Zou er toch een 
grond van waarheid in zitten? Zijn nieuwsgierigheid nam de bo-
venhand. Terwijl de meeste mannen bij de Hoge Tempel bleven, 
ging hij snel maar onopvallend naar de privé-kamer van Niels, op 
zoek naar informatie. Het had geen zin om de computer te raad-
plegen, want hij kende Niels goed genoeg om te weten dat hij zijn 
geheimen niet digitaliseerde omdat hij terecht vreesde dat de Leto-
nianen mee konden lezen. Guntir zocht iets meer low tech. 

Op de tafel lagen papieren met allerlei haastig geschreven woor-
den erop. Hij vond ook een klein notitieboekje dat op het eerste 
zicht onbeschreven was. Alle bladzijden waren leeg. Maar het boek-
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je zag er wel uit alsof er al veel in gebladerd was. Hij stak het snel in 
z'n broekzak, niet zeker of het dat was wat hij zocht. 

Hij hoorde in de verte voetstappen naderen, en hij verliet snel de 
kamer. Het zou bijzonder gevaarlijk kunnen zijn om gezien te wor-
den in die kamer, op dat moment. Hij besloot om terug naar de 
Hoge Tempel te sluipen, voor zijn afwezigheid zou worden opge-
merkt. 

Toen Guntir terug bij de Hoge Tempel aankwam, zag hij hoe 
Niels plechtig naar buiten stapte. Niels sprak de menigte toe met 
een vreemde blik in zijn ogen: “Broeders, ik heb Ēl-Jabbār-Kāli, de 
Genezende, gezien! Alles is opgehelderd! Ēl-Jabbār-Kāli, de Lief-
hebbende, is onze redder!” Niels sprak zoals altijd duidelijk ver-
staanbaar en met veel vuur, maar zijn toon was onherkenbaar en hij 
sprak luider en trager dan normaal. 

“De strijd tegen de Letonianen is zinloos”, verkondigde hij. “De 
wereld, de mensheid, onze dorpen, Ortygia: het is allemaal het 
werk van Ēl-Jabbār-Kāli, de Almachtige, de Maker van Werelden! 
Wie zijn wij om de Grote Plannen in vraag te stellen van Ēl-Jabbār-
Kāli, de Alwetende en Alomtegenwoordige?” 

Het was voor iedereen duidelijk dat Niels volledig veranderd 
was. Hedicfirr grijnsde zelfvoldaan naar Lakr. Een triomfantelijke 
grijns die zonder woorden zei: “Zie je wel!” 

Na een lange retorische pauze ging Niels opgetogen verder: 
“Broeders, laat ons vieren! Ter gelegenheid van mijn spirituele red-
ding gaat er zo dadelijk in alle Tempels van het dorp een extra Kā-
licōpula door, ter ere van Ēl-Jabbār-Kāli, de Vergevingsgezinde!” 
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14 
❁ 

BIFURCATIE 
Jason was verbitterd en gefrustreerd. Zijn meest veelbelovende 

idee was op niets uitgedraaid, na tientallen decennia van intensief 
en duur onderzoek. 

Het idee was op zich eenvoudig: hij wou een machine maken 
om boodschappen uit de toekomst te ontvangen. Het mechanisme 
was gebaseerd op quantum-verstrengelde deeltjes waarmee infor-
matie terug in de tijd gestuurd kon worden. Zodra de verstrengelde 
deeltjes geprepareerd waren, werd een vraag geformuleerd die ho-
pelijk in de toekomst kon beantwoord worden. De verstrengeling 
moest vervolgens in stand worden gehouden tot het antwoord ge-
kend was. Het antwoord werd uiteindelijk, zodra het gekend was, 
gecodeerd in één helft van de verstrengelde deeltjes en daardoor 
ook onmiddellijk in de andere helft. Het antwoord zou met andere 
woorden direct beschikbaar moeten zijn op het moment dat de 
vraag gesteld werd, ook al was nog niet geweten waarom het ant-
woord juist was. Jason noemde het een orakel-machine. 
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Het potentieel was natuurlijk enorm. Men zou toegang kunnen 
krijgen tot wetenschappelijke ontdekkingen van ver in de toe-
komst. Met de hulp van de wijsheid van de toekomst zouden ze een 
veel verstandiger beleid kunnen voeren. 

In wetenschappelijke middens was de realiseerbaarheid van het 
idee van Jason eerst controversieel, tot een aantal vooraanstaande 
theoretici bevestigden dat het theoretisch mogelijk was, in prin-
cipe. Een prototype van de orakel-machine werd gebouwd. Maar 
het bleek zeer veel energie te kosten om de juiste verstrengeling te 
verkrijgen en lang genoeg te behouden. Volgens sommige fysici was 
dat onvermijdelijk, aangezien volgens hun theorie de benodigde 
energie afhing van hypothetische tijd-ruimte-kegels, meer bepaald 
dat die energie omgekeerd evenredig was met de verhouding tussen 
de informatie-theoretische omvang van de consistente en inconsis-
tente alternatieven. Met andere woorden: hoe moeilijker de vraag 
en hoe meer nuttige informatie er in het antwoord zat, hoe meer 
energie het kostte om de vraag te stellen. Om die reden gebruikten 
ze enkel ja/nee vragen, waar met slechts één bit op kon geantwoord 
worden. 

Bij wijze van test hadden ze de vraag “Is 1+1 gelijk aan 2?” ge-
steld, en ze kregen onmiddellijk het antwoord “ja”, ook al hadden 
ze vooraf afgesproken dat ze dat antwoord pas een jaar later effec-
tief zouden doorsturen (hetgeen ze een jaar later dan ook deden, 
ondanks de bezwaren van een kleine maar mondige minderheid die 
bij wijze van experiment een fout antwoord wilden doorsturen). 
De energie die nodig was voor die ene orakelbit, viel best wel mee, 
en het enthousiasme was groot over de aanpak. Maar het was na-
tuurlijk een nogal triviale test. 

Er was veel discussie geweest over welke ‘echte’ vraag er gesteld 
moest worden aan de orakelmachine. De vraag die het uiteindelijk 
werd, was de volgende: 

“Is het zinvol om hierna nog orakelvragen te stellen?” 
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Er waren voor- en tegenstanders van de vraag. De tegenstanders 
stelden dat het antwoord in elk geval “ja” zou zijn – het was im-
mers redelijk om ervan uit te gaan dat we veel konden leren van de 
toekomst – en dat het een verspilling van tijd en geld was om die 
vraag te stellen. De voorstanders gaven toe dat het antwoord inder-
daad waarschijnlijk “ja” zou zijn, en dat het dus niet zo'n nuttige 
vraag was, maar dat het een goede test was voor de orakelmachine. 
Ze merkten bovendien op dat het antwoord in principe “nee” zou 
kunnen zijn: misschien was de kost per bit zo groot dat het niet de 
moeite waard was, waren er onvoorziene gevaren aan de technolo-
gie, zou de informatie uit de toekomst tot desastreuze dingen lei-
den, of was er nog een andere reden om geen gebruik te maken van 
de orakelmachine. 

De meerderheid van de wetenschappers was er tegen om tijd te 
verspillen met die overbodige vraag – ze zouden liever direct nutti-
gere vragen stellen over de grote onopgeloste wiskundige en na-
tuurkundige problemen. Bij de oudere wetenschappers kwam dat 
omdat ze graag nog tijdens hun leven antwoorden willen krijgen, 
bij de jongere wetenschappers was het eerder een kwestie van jeug-
dig ongeduld. Maar zij hadden niet de luxe om zoals Jason op een 
cryo-knop te kunnen duwen. De cryo-technologie was enkel be-
schikbaar voor het topkader, om evidente redenen: als alle weten-
schappers naar de toekomst zouden kunnen springen, dan zou op 
de duur niemand in het heden overblijven en zou de wetenschap-
pelijke vooruitgang stagneren. 

Jason had als leider van het ANANKE-onderzoek de knoop moe-
ten doorhakken. Normaal zou hij in zo'n situatie de meerderheid 
volgen, maar in dit geval had hij toch de vraag “Is het zinvol om 
hierna nog orakelvragen te stellen?” gekozen. 

Toen ze uiteindelijk de vraag gingen stellen, liep er van alles mis. 
De apparatuur kreeg de meest onwaarschijnlijke defecten, de voor-
ziene energiebudgetten bleken enkele grootte-ordes te optimis-

92



tisch, alles liep vele jaren vertraging op. En dan was het op een goe-
de dag eindelijk toch gelukt. De vraag was gesteld. 

De orakelmachine gaf onmiddellijk het onverbiddelijke ant-
woord: “nee”. 

❁  
Aanvankelijk waren zowat alle mannen die bij Peisinoë langs-

kwamen, mannen die er geprivilegieerd en belangrijk uitzagen. 
Piekfijn verzorgd, duur maatpak, blinkende schoenen, afgeborstel-
de types. Het waren ministers, diplomaten, grote bedrijfsleiders, 
invloedrijke top-ambtenaren, miljardairs, dat soort volk. 

Het interesseerde haar niet echt wie het juist waren – daar 
moesten de ANANKE-lobbyisten die na haar aan de beurt kwamen 
zich maar mee bezighouden. Dat was tenslotte de taakverdeling: de 
lobbyisten brachten mannen aan die een bedreiging of een moge-
lijke opportuniteit vormden voor ANANKE, zij maakte ze kneed-
baar met behulp van haar gave, en de lobbyisten deden vervolgens 
de inhoudelijke afhandeling. Peisinoë had geen zin om na te gaan 
wie ze juist over de vloer kreeg. In het begin had ze daar soms naar 
gevraagd. Het bleken meestal ambitieuze, harteloze, verbitterde 
smeerlappen te zijn die over lijken gegaan waren om hun macht en 
rijkdom te verwerven. Al gauw wou ze het niet meer weten, want 
de biografieën degouteerden haar alleen maar. 

Het enige waar ze zich nog wel een beetje in interesseerde, waren 
de kleren die de mannen droegen. Ze had altijd gedacht dat maat-
pakken tijdloos waren, maar er werd blijkbaar toch wel een zekere 
mode gevolgd. Ze moest zich soms inhouden om niet hardop te 
lachen als ze sommige kostuums zag. De mode evolueerde snel aan 
het tempo waaraan zij door de tijd reisde. Ze kreeg de tijd niet om 
gewend te geraken aan de nieuwe mode, en soms waren er hypes – 
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vooral wat betreft haarstijl – die ronduit absurd en belachelijk wa-
ren voor een buitenstaander zoals zij. 

De laatste tijd kreeg ze nogal rare ‘klanten’ over de vloer. Hoe 
onnozel de kledij ook was, het waren altijd wel kleren die er uitza-
gen alsof ze duur waren, nieuw en van hoge kwaliteit. Maar de laat-
ste reeks mannen droeg bijzonder bescheiden gewaden. Versleten. 
Vuil. De mannen waren vaak ongeschoren, en sommigen hadden 
kleine verwondingen aan hun gezicht, alsof ze pas gevochten had-
den. Van de laatste vijf mannen waren er drie die één of meerdere 
vingers misten. En er waren er nu al zes geweest die een vreemde 
spreuk uitriepen terwijl ze binnenkwamen, “el dzja baar kaa lie” of 
iets dergelijks. Ze vroeg zich af wat dat allemaal te betekenen had. 
Misschien moest ze eens aan de lobbyisten vragen hoe het zat. 
Waarschijnlijk waren het één of andere soort religieuze fundamen-
talisten of terroristen die omwille van één of andere dwaze reden 
het ANANKE-project dwarsboomden. Zo zagen ze er toch uit. 

Peisinoë was te lui om uit bed te komen en langs te gaan bij de 
lobbyisten verderop in de gang. Ze drukte nog eens op het cryo-
knopje. Vanuit haar standpunt kwam er onmiddellijk iemand bin-
nen. 

Haar normale routine was om zonder een woord te zeggen di-
rect haar gave te gebruiken en de man terug weg te sturen. Het 
duurde niet langer dan een halve minuut van woordeloze seksueel-
psycho-kinetische hypnose. Meer was bij de meeste mannen niet 
nodig om hun wil te breken en ze vatbaar te maken voor manipula-
tie door de lobbyisten. 

Maar deze keer besloot ze om eerst eens met de man te praten. 
Ze moest niet aan de lobbyisten vragen wie die vreemde mannen 
waren, en wat hun probleem met ANANKE was. Dat kon ze even-
goed rechtstreeks aan de mannen zelf vragen. 

Zoals ze verwacht had, was het weer zo'n man met versleten kle-
ren. Hij had een blauwe plek op zijn voorhoofd. Ze hield zich in en 
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gebruikte haar gave nog niet. In de plaats daarvan verwelkomde ze 
de man en vroeg ze naar zijn naam. “Ik heet Niels Tallmann”, ant-
woordde hij met licht trillende stem. 

Niels slikte en probeerde zelfverzekerd te klinken: 
“Ik heb zojuist een robot-kopie van jou gezien. Ik neem aan dat ik 
moet geloven dat jij zogezegd de enige echte Ēl-Jabbār-Kāli bent?” 
Hij lachte ietwat geforceerd. “Ik ben niet bang. Ik weet dat je niet 
echt een godin bent! Heel ons geloof is een verzinsel!” 

Peisinoë was verbaasd. Een robot? Een godin? Wat voor nonsens 
was dat? Stuurden ze zwakzinnigen naar haar? Maar waarom zou-
den ze dat doen? Haar nieuwsgierigheid was gewekt. 

“Waarom zou ik een godin zijn?”, vroeg ze zich luidop af. “Wie 
heeft je dat wijsgemaakt?” 

Dat was een onverwachte vraag voor Niels, die even uit zijn lood 
geslagen was. “Euh... iedereen!?”, antwoordde hij aarzelend. “De 
Letonianen in Ortygia, de onderwijs-robots, iedereen in het dorp, 
de Tempels, de Inwijding, de Kālicōpulæ, alles!” 

Peisinoë had geen flauw idee wat al die woorden betekenden. 
Dit had geen zin. Zo zou ze geen zinnig woord uit de man krijgen. 
Ze probeerde iets anders. “OK, laat maar zitten. Ik ben dus geen 
godin, daar zijn we het over eens. Wat is je beroep?” 

“Ik ben Cyclader.” 
“Wat is dat, een Cyclader?” 
“Een dienaar van de Letonianen.” 
“Wie zijn de Letonianen?” 
“Zij die in Ortygia wonen, in de Trage Zone.” 
“De Trage Zone? Wat bedoel je daarmee?” 
“In Ortygia gaat de tijd trager vooruit. Eén uur in de Trage Zone 

duurt eigenlijk een dag, één dag duurt eigenlijk 24 dagen.” 
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Nu kreeg Peisinoë het plots benauwd. Manipulatie van de tijd? 
De cryo-technologie werd blijkbaar niet alleen door haar en de an-
dere ANANKE-medewerkers gebruikt. Wat was er aan de hand? 

Ze kroop uit haar bed. Haar spieren voelden stram. 
Welk jaar was het eigenlijk? Het was lang geleden dat ze nog eens 

naar de tijd had gekeken. Ze zocht haar telefoon, maar kon die ner-
gens vinden. Vreemd – ze was er zeker van dat ze die op het nacht-
kastje had gelegd. Had iemand haar telefoon weggenomen? 

“Als je niet Ēl-Jabbār-Kāli bent, wie ben je dan wel?”, vroeg 
Niels. Juist, Niels was hier nog. Maar ze wou alleen zijn, haar ge-
dachten op een rijtje zetten, de informatie verwerken. Niels liep in 
de weg. Tijd om haar gave te gebruiken en hem weg te sturen. Ze 
keek Niels strak aan. 

Kijk naar mij. Vergeet alles. Laat vanaf nu elke hartslag dienen 
om die bloedworst, die vleesballon tussen je benen harder en harder 
op te pompen. Kijk naar m'n borsten. Kijk naar m'n mond. Voel 
mijn lippen rond je lid glijden. 

Niels verstijfde onmiddellijk. Hij staarde haar met een doffe blik 
aan terwijl zijn mond openviel. 

Luister naar mijn bevelen. Voel hoe je paal in mijn zachte bin-
nenkant schuift. Gehoorzaam! Je bent nu diep in mij. Geniet! Spuit! 
Blijf stijf! Blijf geil! Luister goed naar wat ik nu ga zeggen! 

“Vergeet alles wat wij hiervoor gezegd hebben. Ga deze kamer 
buiten en doe alles wat gezegd wordt door de volgende persoon die 
je ziet. Alles. Gehoorzaam!” 

Je hebt me gehoord. Je bent één grote, dikke lul. Je bent niets anders 
dan je lul. En ik ben zó onweerstaanbaar dat ik je lul, en dus jou, 
volledig controleer en kan commanderen. Voel hoe je stoot in mij, voel 
mijn strak poesje, voel mijn fluwelen tong! Je kan mij niet vergeten! 
Je kan mij niet weerstaan! Ik heb je stevig vast, ik hou je essentie in 
mijn handen en kan je zoveel genot of pijn verschaffen als ik maar 
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wil! Stop met denken, volg gewoon mijn bevelen op en dan zal je met 
heel je lichaam en geest bevredigd worden zoals nooit tevoren! 

Niels liep mechanisch naar buiten, terwijl zijn lichaam bij elke 
stap spastisch samentrok in een reeks mini-orgasmes. 
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15 
❁ 

GEVANGEN 
Lana was tevreden. Alle werven zaten op schema, het werk vor-

derde beter dan verwacht. Het was tijd om te ontspannen. Lana 
ging graag naar nieuwjaarsfeestjes, en het was weer bijna het einde 
van een eeuw. Ze stelde de cryo-knop in op 31 december 2199. 

Het feest was fantastisch. Lana moest wel nog wennen aan de 
veranderende normen op vlak van recreatief drugsgebruik. Alcohol 
en tabak waren al lang illegaal in bijna alle landen. Cannabis was 
overal legaal en volledig ingeburgerd, maar werd zelden nog ge-
rookt of verdampt. Het werd vooral geconsumeerd in verwerkte 
vorm, in koekjes of taartjes of milkshake-achtige drankjes. Een hip 
feestje had tegenwoordig veel weg van een dessertenbuffet. 

Hoewel ze naar een retro-feestje ging, klonk de muziek voor 
Lana als witte ruis aangevuld met ontploffingen op de niet geheel 
monotone maat van een kapotte metronoom. Als er al melodieën 
waren, dan waren die zo snel en zo atonaal dat ze ze niet kon on-
derscheiden van de ruis. Gelukkig kon tegenwoordig iedereen het 
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geluidsvolume individueel regelen – ze kon haar muziek dus ge-
woon afzetten als het te erg werd. 

Ze moest het laat gemaakt hebben. Toen ze wakker werd, was 
het 2 januari. Ze voelde zich nog altijd een beetje stoned, en ze had 
wat buikpijn. Veel te veel taartjes gegeten. 

Alles ging goed met ANANKE. Het wetenschappelijk team van 
Jason maakte veel vooruitgang, en natuurlijk stond de rest van de 
wereld ook niet stil op vlak van wetenschap en technologie. Lana 
had al lang niet meer gesproken met Peisinoë, maar volgens de lob-
byisten verliep alles naar wens. En inderdaad, er waren altijd ge-
noeg middelen voorhanden en het bekomen van de nodige ver-
gunningen en bouwgronden was nooit een probleem. In zo goed 
als alle landen hadden ze nu schuilkelders gebouwd, met een geza-
menlijke capaciteit van meer dan een miljoen personen. 

Tot nu toe was Lana nog nooit meer dan 10 jaar in één keer 
vooruit gesprongen. Maar eigenlijk had ze nog maar weinig te 
doen: ANANKE was zodanig gegroeid dat ze bijna alles kon delege-
ren aan anderen. Ze hadden een classificatie-systeem uitgewerkt om 
politieke, economische en organisatorische gebeurtenissen te rang-
schikken op belang en dringendheid. Categorie 1 waren gebeurte-
nissen die een grote bedreiging voor heel het project vormden en 
onmiddellijke aandacht nodig hadden tot op het hoogste niveau. 
Een wereldoorlog bijvoorbeeld. Categorie 2 waren gebeurtenissen 
van continentaal niveau die afgehandeld konden worden door de 
verantwoordelijke voor het continent. Categorie 3 waren niet-
dringende globale gebeurtenissen, zoals nieuwe wereldwijde wetge-
ving of verdragen die mogelijk op termijn een impact zouden kun-
nen hebben op het project. Categorie 4 waren dringende gebeur-
tenissen op land-niveau, af te handelen door de land-verantwoor-
delijke. Enzovoort, tot en met categorie 17 voor niet-dringende 
gebeurtenissen op stad-niveau in steden waar ANANKE nog niet 
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fysiek aanwezig was. Lana kreeg rapporten van de gebeurtenissen 
van categorie 2 en 3, en ze werd enkel gewekt voor gebeurtenissen 
van categorie 1. 

Bij gebeurtenissen van categorie 1 kwam de crisisraad bijeen om 
te bespreken wat er moest gebeuren. Die raad bestond uit vier top-
lobbyisten, drie top-organisatoren (waaronder Lana), drie verte-
genwoordigers van de cryo-toeristen die veel hadden betaald om 
zich via ANANKE te laten invriezen om medische of andere rede-
nen, Jason en een andere top-wetenschapper, en de financieel be-
heerder. De crisisraad kwam nooit fysiek bijeen, enkel virtueel.  

De laatste eeuw waren er geen gebeurtenissen van categorie 1 
meer geweest. De verslagen van de continent-verantwoordelijken 
leken ook steeds korter te worden. 

Lana begon zich voor het eerst te vervelen in haar werk. Ze be-
sloot om eens een grote sprong vooruit te maken, 100 jaar ineens. 

❁  
Lana keek op de klok. Het was het jaar 2267. Er moest dus een 

gebeurtenis zijn van categorie 1, dacht ze, terwijl de hologrammen 
van de andere leden van de crisisraad één voor één verschenen. Een 
lobbyist nam het woord: “Welkom op deze crisisraad. Om te be-
ginnen: er is geen dringende situatie. We hebben de tijd om rustig 
te overleggen. Het gaat om een geleidelijke trend, die echter toch 
belangrijk genoeg geacht wordt om te escaleren tot categorie 1.” 

Hij pauzeerde even. De ernstige en bezorgde gezichten rondom 
Lana ontspanden ietwat. De lobbyist ging verder. 

“Eigenlijk zijn er twee trends. Ten eerste zijn er in steeds meer 
landen socialistische revoluties uitgebroken waardoor een aantal 
van onze eigendommen verdwenen zijn en waardoor de financiële 
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sector in die landen zwaar verstoord is, of zelfs helemaal 
afgeschaft.” 

De financieel beheerder vulde aan: “Als het zo voort gaat, dan 
gaan we onvoldoende rendement op ons kernkapitaal kunnen rea-
liseren om de structurele kosten te blijven dragen.” 

“Ten tweede”, zei de lobbyist, “is er het probleem van vermin-
derde beïnvloedbaarheid. In de nieuwe socialistische regimes is er 
doorgaans een systeem van verregaande democratie, met perma-
nente afzetbaarheid van alle verkozenen. Dat is problematisch aan-
gezien het op die manier veel moeilijker wordt om te wegen op het 
beleid door middel van beïnvloeding van enkele sleutelfiguren. 
Maar ook in de oude parlementaire democratieën zitten we met 
een probleem, vanwege de vervrouwelijking. Daardoor kunnen we 
Peisinoë niet inzetten. Op dit moment zijn wereldwijd 86% van de 
presidenten en ministers vrouwen, en bij de topambtenaren en 
bedrijfsleiders zitten we ook al aan 78%.” 

Lana overliep snel de samenvatting van de voortgang van de 
bouwwerken van het afgelopen decennium. Meer dan de helft van 
de werven was geblokkeerd omwille van bouwvergunningen die 
niet in orde geraakten en soortgelijke problemen. Dit gaat inder-
daad niet de goede richting uit, dacht ze. 

Jason zei: “Onder andere door het orakel-fiasco zitten we met 
een serieus motivatieprobleem bij onze onderzoekers. Nu wordt 
het ook nog eens steeds moeilijker om de nodige middelen en toe-
latingen te verkrijgen voor onze experimenten. Onze onderzoekers 
krijgen steeds meer burn-outs, nemen steeds vaker ontslag, en zelfs 
de zelfmoordstatistieken zien er slecht uit. We zitten binnenkort 
aan het kantelpunt waarop we niet alleen geen vooruitgang meer 
boeken, maar zelfs de bestaande expertise niet in stand kunnen 
houden.” 

Een vertegenwoordiger van de cryo-toeristen begon zich zicht-
baar op te winden. Nog voor Jason helemaal uitgesproken was, 
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barstte hij uit: “Dit is onaanvaardbaar! We hadden al veel eerder 
moeten ingrijpen! Plan M moet nu onmiddellijk gestart worden!” 

De andere vertegenwoordigers waren instemmend aan het knik-
ken, en ook de meeste lobbyisten knikten mee. Lana slikte. Het 
voorstel was al wel vaker op tafel gekomen, maar in deze omstan-
digheden zou ze het niet gemakkelijk kunnen tegenhouden. 

Plan M bestond erin om ANANKE verregaand te militariseren. 
Ze zouden op een strategische locatie een staatsgreep forceren en 
een geschikt middelgroot land overnemen in de vorm van een mili-
taire dictatuur. De technologische voorsprong die ze hadden op de 
rest van de wereld zou voldoende militair voordeel opleveren om 
op die manier een stevige thuisbasis te creëren. 

Lana was altijd al tegen dat plan geweest. “Plan M gaat in tegen 
alles waar ANANKE voor staat!”, protesteerde ze. “Onze doelstel-
ling is om de mensheid ten dienste te zijn door voorbereid te zijn 
op alle mogelijke catastrofes die de mensheid zichzelf aandoet. Niet 
om zelf bij te dragen aan zo'n catastrofe!” 

Een lobbyist begon cynisch te lachen. “Ach Lana, je bent toch zo 
naïef! Je kan niet koken zonder af en toe een ei te breken. Als we 
niet snel ingrijpen dan is er binnenkort geen ANANKE meer. Wil je 
dat dan misschien?” 

“We hebben hierover al vaak genoeg gediscussieerd,” zei de fi-
nancieel beheerder, “het heeft geen zin om nog meer tijd te verspil-
len met telkens dezelfde argumenten. Laat ons stemmen!” 

Lana had nog geprobeerd om de discussie toch terug te openen, 
maar het enige dat ze bereikte was dat er eerst gestemd werd over de 
kwestie of er over Plan M gestemd moest worden. Met een ruime 
meerderheid werd besloten dat er onmiddellijk kon overgegaan 
worden tot de stemming, zonder verdere discussie. Lana was de 
enige die tegen het Plan M stemde. Er waren twee onthoudingen, 
en alle anderen stemden voor. De crisisraad was voorbij. Lana 
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voelde haar ogen vochtig worden en staarde verslagen voor zich uit 
terwijl de hologram-hoofden verdwenen. 

❁  
De crisisraad was nog maar net voorbij toen Lana een oproep 

van Jason kreeg. Blijkbaar had hij haar nog iets te vertellen. Vreemd 
genoeg had hij een éénrichtingskanaal geopend – hij kon haar dus 
niet zien of horen. Lana had Jasons gezicht nog nooit zo ernstig 
gezien. “Lana, het spijt me,” begon hij, “maar luister goed. Je bent 
niet langer lid van de crisisraad. De andere raadsleden wilden je 
laten vermoorden, omdat ze vrezen dat jij de uitvoering van 
Plan M gaat proberen tegen te werken en omdat je zoveel weet over 
ANANKE. Ik heb ze gelukkig kunnen tegenhouden door ze ervan te 
overtuigen dat je misschien nog nuttig kan zijn in de toekomst. Je 
zal nu gevangen gehouden worden, in de vorm van een verplichte 
cryo-slaap voor onbepaalde duur, tot men het opportuun vindt 
om je terug wakker te maken. Vaarwel of tot ziens, Lana.” 

De woorden waren nog niet tot haar doorgedrongen terwijl ze 
Jason de opdracht zag invoeren en autoriseren: “Begin gedwongen 
cryo-slaap voor Lana Liddov-Cheviva. Duur: onbepaald. Voor-
waarde tot ontwaking: enkel bij unanieme beslissing van de crisis-
raad van ANANKE” – Jason dacht even na, en voegde dan nog toe: 
“of het overlijden van alle leden van de crisisraad.” 

Lana had nog steeds tranen in de ogen, maar nu moest ze onwil-
lekeurig glimlachen. Die goede oude Jason, dacht ze, altijd zo 
grondig en rekening houdend met alle mogelijke uitzonderingen 
en randgevallen. 

Glimlachend, met een traan op haar wang bevroor ze in de tijd. 
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16 
❁ 

DE GROTE 
ONTWERPER 

Peisinoë kon nog steeds haar telefoon niet vinden. Er was ner-
gens in de kamer een tijdsaanduiding te vinden. Nog iets om te 
vragen aan de lobbyisten, dacht ze, dat ze hier eens een klok aan de 
muur hangen! Ze trok wat meer kleren aan en deed haar schoenen 
aan. Vreemd: de kleren en schoenen zagen er wel min of meer het-
zelfde uit als voorheen, maar ze zou durven zweren dat haar schoe-
nen vroeger beter pasten en dat haar jas anders aanvoelde dan vroe-
ger. 

Waarschijnlijk waren haar kleren vervangen geweest terwijl ze in 
cryo was, bedacht ze. Dat was wellicht zo nu en dan nodig aange-
zien enkel zijzelf, en de kleren die ze aanhad, in cryo-bewaring gin-
gen, niet de kleren die in de kast hingen. Ze had eerder ook al ge-
merkt dat haar kamer veranderde tijdens haar cryo-slaap: soms 
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drukte ze op het knopje en waren bijvoorbeeld de muren ineens 
opnieuw geschilderd. 

Ze liep naar de gang. Alles zag er in de gang anders uit dan in 
haar herinneringen. Het leek wel alsof ze zich in een ander gebouw 
bevond. Waar waren de lobbyisten naartoe? 

Vlak naast haar kamer was een klein kamertje dat volledig leeg 
was, op een holografisch beeldscherm na. Dat moest de interface 
zijn van de cryo-machine. Als de lobbyisten haar nodig hadden, 
dan werd ze vanuit deze controlekamer wakker gemaakt. Ze las wat 
er op het scherm stond: 

 
 Status Peisinoë: wakker 

  wakker gedurende: 572s (9m 32s) 
  duur afgelopen cryo-slaap: 218940s (2d 12u 49m 03s) 
 Status huidige patiënt: in nabehandeling 
  voorbehandeling begon 1071s (17m 51s) geleden [OK] 
  behandeling begon 571s (9m 31s) geleden [OK] 
  nabehandeling begon 191s (3m 11s) geleden 
  geschatte tijd tot voltooiing: 1174s (19m 34s) 
   
 Huidig tijdstip: 971 941 476 704 
 (Oude tijdrekening: 19u24, donderdag 15 februari 32768) 

Peisinoë kon haar ogen niet geloven. Er moest iets zijn dat niet 
klopte. Het jaar 32768 ? De vorige keer dat ze naar de klok had ge-
keken zat ze nog ergens in het begin van de 22ste eeuw. Ze pro-
beerde zich te herinneren hoe vaak ze sindsdien op het cryo-knopje 
had geduwd, hoeveel mannen ze had ‘bewerkt’. Zeker meer dan 
honderd. Maar dan nog. Dat jaartal kon toch echt niet juist zijn. 
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Was het misschien een vergissing, of een programmeerfout? Waren 
er écht meer dan dertigduizend jaren voorbij gegaan?  

Terwijl ze ongelovig naar het scherm staarde, verhoogden de 
getallen elke seconde. De klok bleef ongestoord verder tikken. Zou 
ze echt in het jaar 32768 zitten? Zó ver in de toekomst? 

Jason! Zou Jason nog leven? 
Ze moest Jason vinden. Hij zou haar alles kunnen uitleggen. Als 

hij nog leefde. Maar hoe kon ze hem vinden? Ze herkende niet eens 
het gebouw waar ze in rondliep. Het leek wel alsof ze haar kamer 
hadden verplaatst naar een ander gebouw. 

Ze liep door de vreemde, brede gangen maar kwam nergens een 
mens tegen. In de muren waren er overal nissen met vreemde 
standbeelden. Het plafond was hoog en gewelfd, beschilderd met 
prachtige fresco's. Waar in godsnaam was ze nu? Waar waren al de 
lobbyisten naartoe? 

Ongeduldig rende ze door het gebouw, op zoek naar een uit-
gang, of naar iemand die haar naar Jason kon brengen. Het was een 
enorm gebouw met een ingewikkelde structuur en vooral veel ge-
sloten deuren. Achter één van die deuren was er nu wellicht ie-
mand aan het inpraten op Niels Tallmann. Maar de deuren waren 
op slot en ze had niet het geduld om overal aan te kloppen. 

Eindelijk vond ze een deur die op een kier stond. Ze deed voor-
zichtig de deur een beetje verder open en zag een dikke, kalende 
man aan een bureautafel zitten, in een comfortabele stoel. Op de 
tafel lag een chaotische hoop van magazines, gadgets, plastieken 
beeldjes en lege flesjes frisdrank, met een laagje stof over al die 
rommel, behalve twee grote dozen met papieren zakdoekjes die 
duidelijk regelmatig gebruikt werden. De man keek zwetend naar 
24 camerabeelden tegelijkertijd, op een reusachtig scherm. Op alle 
beelden was ogenschijnlijk dezelfde ruimte te zien, toch wat betreft 
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de achtergrond. Op de voorgrond waren de taferelen verschillend 
maar vergelijkbaar. 

In het midden van de ruimte was er telkens een vrouw, in prach-
tige gewaden gehuld. De meeste vrouwen waren versteend, in cryo-
slaap, met hun geslachtsdelen bloot en in een lichaamshouding die 
weinig aan de verbeelding overliet. Zo nu en dan kwam er een jon-
ge knaap in beeld, die enkele rituele gebaren maakte, zijn broek liet 
zakken en de versteende vrouw penetreerde. Iets later kwam er dan 
een knipperende groene rand rond het beeld, en werd de cryo-slaap 
gedurende enkele seconden opgeheven terwijl de jongeman klaar-
kwam. De vrouw versteende terug, de groene rand verdween, en de 
knaap verdween uit het beeld. Gedurende een minuut of twee was 
er niets anders te zien dan de versteende vrouw, en dan kwam de 
volgende jongeman aan de beurt. Op elk van de 24 beelden was het 
een andere vrouw, maar de gewaden en het decor waren identiek. 

Vanuit de deuropening keek Peisinoë met verbazing naar de 
vreemde beelden. De dikke man in de comfortabele stoel had haar 
aanwezigheid nog niet opgemerkt. Tussen de rommel op zijn bu-
reau zag ze een kleurrijke advertentie liggen. Ze kon enkel de titel 
lezen: “Wil je ook eens weten hoe het voelt om honderden groene 
blaadjes tegelijkertijd te ontmaagden?” Blijkbaar had de advertentie 
op één of andere manier ‘gemerkt’ dat ze er naar keek, want plots 
begon de inhoud van het papier te bewegen, groter te worden en 
zich in drie dimensies te manifesteren. Een zwoele mannenstem 
weerklonk, met een reclameboodschap gericht aan Peisinoë: “Wil 
jij jezelf een godin voelen, aanbeden door honderden maagdelijke 
mannen? Wil jij de ultieme seksuele ervaring van je leven meema-
ken? Een heerlijke en onvergetelijke belevenis, voor slechts 2.995 
credits!” 

De stem versnelde vervolgens tot een nauwelijks verstaanbaar 
geratel om als het ware de kleine lettertjes voor te lezen: “Aanbie-
ding onder voorbehoud. Hoewel de wettelijk voorziene hygiëne- en 

107



veiligheidsvoorschriften nauwlettend worden toegepast en gecon-
troleerd, is de organisatie niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 
ongevallen; deelname op eigen risico. Afhankelijk van de wachtrij-
en en het beschikbare aanbod zal er een tijdbudget worden aange-
rekend van – ” 

De reclamestem werd onderbroken door de man in de stoel die 
grommend met zijn vuist op de advertentie sloeg. Hij draaide zijn 
stoel naar Peisinoë. “Wat doet u hier?”, vroeg hij, oprecht verbaasd. 

“Ik zoek Jason Maunnen”, zei ze. “Waar kan ik hem vinden?” 
“U bedoelt de Grote Ontwerper?” De man keek haar argwanend 

aan. “Ik kan niet zeggen waar hij momenteel verblijft.” 
“Weet je het niet of mag je het niet zeggen?”, vroeg ze. 
“Op die vraag kan ik niet antwoorden.” 
“Maar Jason is mijn man! Waar is hij?” 
Er kwam niet onmiddellijk een antwoord. Peisinoë had geen tijd 

voor dit soort gedoe. Ze fronste haar wenkbrauwen en met haar 
seksueel-psychokinetische gave greep ze, weliswaar virtueel, de man 
zodanig hard vast bij zijn penis dat het zeker pijn moest doen. 

Wil je dit onbenullig orgaan nog ooit kunnen gebruiken? Werk 
mee of ik trek je lul er gewoon af! 

De man begon te beven van angst en sprak zo snel hij kon: “De 
Grote Ontwerper slaapt op het hoogste verdiep van dit gebouw. 
Maar dat is een streng bewaakt gebied, je kan daar niet zomaar 
naartoe!” 

“Hoe geraak ik op dat verdiep?”, vroeg Peisinoë vriendelijk, 
maar ze liet haar psychokinetische greep niet los. 

“Ik kan je naar de lift brengen”, stamelde de man, doodsbang 
ineengekrompen. “Maar die gaat niet tot het bovenste verdiep. Ik 
weet niet hoe je hoger kan geraken. Echt niet!” 

Peisinoë ging met de man mee. Ze liepen terug naar waar ze 
vandaan was gekomen. Ze herinnerde zich niet dat ze onderweg 
een lift was tegengekomen. Juist toen ze begon te denken dat de 
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man haar wou misleiden, kwam de man tot stilstand bij een 
vreemd standbeeld van een soort omgekeerde zeemeermin: een 
creatuur met onderaan vrouwenbenen, vanaf de buik schubben en 
een vissenkop, en acht octopus-tentakels als armen. De man hield 
zijn gezicht voor de vis-ogen terwijl hij sprak: “Lift openen”. Het 
standbeeld verdween en een deuropening kwam in de plaats. 

Ze stapte in de lift. De man bleef staan. Hij durfde niet mee te 
komen. Hij had schrik om in de problemen te komen, aangezien 
hij haar de lift eigenlijk zelfs niet had mogen laten zien. 

Ze zou hem met haar gave wel kunnen verplichten om mee te 
komen, maar ze kreeg plots medelijden met de arme man. 

Goed, blijf jij maar hier. Kom maar lekker klaar. Je hebt me goed 
geholpen, brave jongen. 

Ze knipperde eens met haar ogen en de man viel op de grond 
van puur genot. 

De deuren van de lift sloten zich. Er was geen bedieningspaneel. 
Hoe moest ze deze lift bedienen? Ze had beter toch die man mee-
genomen. Ze wist zelfs niet hoe ze de deuren terug open kon krij-
gen. Was dit een val? Misschien was het helemaal geen lift, maar 
een gevangeniscel? Ze begon te panikeren. 

Toen klonk er een ietwat artificieel klinkende vrouwenstem: 
“Onbekende gebruiker. Gelieve een verdieping te kiezen.” 

Peisinoë haalde opgelucht adem en zei: “Lift, breng mij naar de 
hoogste verdieping.” 

Zoals ze verwachtte liet de lift dit niet toe: “Toegang geweigerd.” 
“Breng mij dan naar de op één na hoogste verdieping.” 
“Gekozen verdieping: +41.” 
Ze voelde de lift naar boven gaan. Boven de deur verschenen 

getallen: -83, -82, -81, … De getallen volgden elkaar snel op. Na 
minder dan een minuut kwam de lift tot stilstand bij +41, en de 
deuren openden zich. 
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❁  
Dit verdiep zag er helemaal anders uit dan het verdiep waar ze 

vandaan kwam. Het zag er hier kil en industrieel uit. Ze bevond 
zich in een gang met aan weerszijden een tiental liften. Ze kon maar 
één richting uit, en daar bewaakte een veiligheidsagent de door-
gang. Ongeduldig gebruikte ze haar gave om hem te neutraliseren. 
Ze had geen tijd voor praatjes. De agent stortte ineen in een orgas-
tische kramp. 

Ze liep verder. Ze bevond zich in een gigantische kantoorruimte, 
met overal glazen wanden. Gelukkig leek niemand haar aanwezig-
heid op te merken. Op goed geluk bleef ze rechtdoor lopen tot ze 
aan een kantoor kwam dat duidelijk belangrijk moest zijn, want het 
was groter dan de andere kantoren en het was het enige kantoor 
dat geen glazen wanden had maar echte, stevige muren. De deur 
was niet op slot. Ze stapte naar binnen. 

In het midden van de kamer stond Vineva, de receptioniste van 
het instituut waar het ANANKE-project begonnen was. Peisinoë 
had niet verwacht om háár daar aan te treffen. 

“Goedenavond, kan ik u van dienst zijn?”, zei Vineva. De stem 
klonk houteriger dan hoe ze het zich herinnerde. 

“Hallo Vineva, je kent me wel, ik ben Peisinoë…” zei ze. Vineva’s 
gezicht verried geen enkele blijk van herkenning, dus ze vervolgde 
aarzelend: “… de ‘journaliste’, weet je nog? Ik ben op zoek naar Ja-
son. Weet jij waar ik hem kan vinden?” 

“Genoteerd dat u mij wenst aan te spreken als Vineva. Sorry, ik 
ken niemand met de naam Peisinoë en ik ken geen journalisten. 
Gelieve te specifiëren wie of wat u precies bedoelt met ‘Jason’.” 
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Peisinoë was in de war door die kille reactie van Vineva, maar ze 
had nu geen tijd om uit te vissen wat er juist scheelde. “Jason 
Maunnen, de Grote Ontwerper?” probeerde ze. 

“De Grote Ontwerper is momenteel in cryo-slaap. Hij is enkel 
beschikbaar in geval van een escalatie van categorie 1 tot 3.” 

“Kan hij gewekt worden?” 
“Nee. De Grote Ontwerper is momenteel in cryo-slaap. Hij is 

enkel beschikbaar in geval van een escalatie van categorie 1 tot 3.” 
Plots besefte Peisinoë dat dit niet echt Vineva was, maar slechts 

een holografisch beeld dat eruit zag als Vineva. Ze was aan het pra-
ten met een computerprogramma, niet met een mens! Dat ver-
klaarde veel, dacht ze, en ze liep dwars door het hologram naar de 
andere kant van de kamer. Daar bevond zich een trap naar boven. 

Ze stormde de trap op en kwam uit in een luxueus woonvertrek. 
Jason zat versteend in een zetel. Hij zag er anders en vooral veel ou-
der uit dan de vorige keer dat ze hem gezien had. Biologisch gezien 
moest hij zeker al ouder dan 60 zijn! Zijn blonde krullen waren 
ondertussen lange witte haren geworden, zijn zeeroversbaard was 
vervangen door een perfect getrimd, grijs-wit ringbaardje. Ze liep 
naar hem toe. Toen ze een meter of drie van hem verwijderd was, 
botste ze echter plots tegen een onzichtbare wand, een soort 
krachtveld. De stem van Vineva klonk op de achtergrond: “Bezoe-
ker niet toegelaten. Vervroegde ontwaking geactiveerd.” 
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17 
✮ 

DEMOTIE 
Heel het dorp was euforisch. Een extra Kālicōpula, dat gebeurde 

zo goed als nooit! De volgende reguliere Kālicōpula was pas inge-
pland binnen meer dan twee weken. Voor de Cycladers ging de tijd 
snel voorbij, maar voor de normalen was dat nog een lange periode 
om te overbruggen zonder vrouwen. De extra Kālicōpula kwam 
voor hen letterlijk en figuurlijk als een godsgeschenk. 

Terwijl er in het dorp een feeststemming heerste, was Guntir in 
gedachten verzonken. Hij kende Niels al lang. Niels leek hem niet 
iemand te zijn die zijn verstand gemakkelijk verloor. De nieuwe, 
vrome Niels was niet de Niels die hij kende. 

Niels sprak niet meer met hem, hij sprak enkel nog maar met 
niet-verzetsleden, als een soort profeet of orakel, voortdurend zo-
genaamd diepzinnige religieuze en conservatieve vaagheden spui-
end. Zijn devote volgelingen hingen aan zijn lippen om die non-
sens te aanhoren. Maar in Guntirs geest bleven de ketterse woor-
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den rondspoken van de zogenaamd krankzinnige Niels, de Niels 
van vóór de miraculeuze ‘genezing’. 

Guntir probeerde het raadselachtige notitieboekje te doorgron-
den dat hij in de kamer van Niels had gevonden. De bladzijden 
moesten met een soort onzichtbare inkt beschreven zijn, dacht hij, 
maar hij kon geen manier bedenken om de letters zichtbaar te ma-
ken. Hij moest zich haasten. Het was bijna tijd om te vertrekken 
naar de Kālicōpula. Guntir ging uit gewoonte voor hij vertrok naar 
de sanitaire collector en hij nam nog snel een stralingsdouche. Ge-
frustreerd bleef hij heel de tijd het boekje doorbladeren. 

En toen, in de douche, zag hij plots dat er op sommige bladzij-
den iets stond geschreven. Het UV-licht van de douche maakte het 
handschrift van Niels zichtbaar. Dat hij daar niet eerder aan had 
gedacht! Guntir begon moeizaam de kribbels te ontcijferen. Hij 
was het niet gewend om handgeschreven tekst te lezen. 

“Hedicfirr heeft een Letoniaans geschiedenisboek gevonden en ge-
deeltelijk gememoriseerd. Hier volgt een overzicht van de geschiedenis 
op basis van dat boek. Alle tijdsaanduidingen zijn bij benadering – 
het boek gaf niet altijd nauwkeurige dateringen en Hedicfirr's ge-
heugen is niet perfect – en zijn uitgedrukt in de oude notatie (in 
UTC jaren). 

-13,8G: ontstaan ons deel van het multiversum 
-4,6G: ontstaan onze ster en planeet 
-3,6G: eerste leven op onze planeet 
-500M: primitieve watermensen 
-200M: primitieve landmensen 
-60M: primitieve aapmensen 
-200K: biologisch moderne mensen 
-8K: eerste Agricultisten 
-5,6K: Grote Zondvloed 
-1K: eerste Theoreten 
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-0,7K tot +0,7K: Boeddha, Jezus, Mohammed, enz. 
  (Primitieve Profeten van de Onduidelijke Openbaring) 

1,8K: eerste Operators 
1,9K: eerste Technologisten 
2,1K: eerste Titanen 
2,3K: Grote Donkere Dood van de Oppervlakte 
2,4K: Ondergrondse Wedergeboorte 
2,5K: eerste Letonianen en Cycladers (bouw van Ortygia) 
3,8K: Grote Verstikking 
6,2K: Tweede Grote Verstikking 
7K tot 8,7K: Definitieve Profeten van de Volledige Openbaring 

  (bouw van de Hoge Tempels van Ēl-Jabbār-Kāli) 
11,4K: Moderne Separatie en eerste Kālicōpulæ 
17,2K: Derde Grote Verstikking 
17,2K tot 26,9K: lange periode van ‘Duistere Stagnatie’ 
27,1K: Nieuwe Wedergeboorte 
31,9K: heden [volgens boek]” 

Guntir las gefascineerd, al begreep hij slechts gedeeltelijk wat er 
stond. Maar hij had nu geen tijd om verder te lezen. Hij verstopte 
het notitieboekje en vertrok; hij moest rennen om op tijd in de 
Tempel te zijn. 

Tijdens het eerste deel van de Kālicōpula – het deel waarbij de 
vrouwen in een lange, sexy stoet afdaalden in de tempel – was 
Guntir in gedachten nog steeds bij het notitieboekje. Hij had nau-
welijks aandacht voor de vrouwen. Enkel als hij aan de golf van 
gebrom kon horen dat er een uitzonderlijk knappe vrouw voorbij-
kwam, werden zijn overpeinzingen even onderbroken om naar de 
vrouw in kwestie te kijken. Als Cyclader zou hij straks één van die 
vrouwen mogen uitkiezen. Al had hij eigenlijk niet bijzonder veel 
zin in seks, na de bizarre gebeurtenissen van de dag. 
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De afdaling was voltooid. De eerste naam verscheen op de Pilaar 
van Ēl-Jabbār. “NIELS TALLMANN”, stond er. Dat was onver-
wacht, want Niels kreeg meestal geen al te goede evaluaties van zijn 
Letoniaanse meester, Fillohaerdt. Hij eindigde bijna altijd bij de 
laatsten van de Cycladers – bij de vorige Kālicōpula stond hij nog 
op de 34ste plaats. Maar blijkbaar had de bekering van Niels een 
gunstig effect gehad op zijn positie. Niels riep “Kāli!” en liep naar 
een lange, slanke, jonge, langbenige en rondborstige blondine, die 
met een verleidelijke, licht hese stem “Jabbār!” antwoordde. 

Guntir zag de jaloezie in de ogen van de andere mannen. Het 
was duidelijk dat Niels lang niet de enige man was die specifiek die 
vrouw als eerste keuze had. Vreemd genoeg zag Niels zelf er eerder 
ontgoocheld uit, alsof hij eigenlijk op meer had gehoopt, alsof hij 
niet tevreden was met het aanbod van vrouwen. Nochtans waren 
de vrouwen op deze Kālicōpula knapper dan gewoonlijk, en had 
Niels voor het eerst in zijn leven de eerste keuze gekregen. 

De volgende drie namen die verschenen waren, toevallig of niet, 
ook de enige drie Cycladers van zijn Tempelgroep die niet behoor-
den tot de verzetsbeweging. Guntir was niet echt aan het opletten, 
hij was aan het nadenken over de merkwaardige ontgoocheling van 
Niels. Waarschijnlijk had hij de blik van Niels gewoon verkeerd 
geïnterpreteerd, besloot hij. 

En toen gebeurde het ondenkbare. 

De vijfde naam die verscheen… was geen Cyclader! Het was een 
normale, geen Cyclader! Guntir en de andere Cycladers waren 
stomverbaasd. Dit was onmogelijk. Cycladers kregen altijd voor-
rang op de normalen. Dat was altijd al zo geweest. Er was iets mis. 
Er was iets serieus mis. 

Terwijl de ene na de andere normale aan de beurt kwam, begon 
Guntir in paniek te geraken. Er was maar één mogelijke verklaring. 
Hij was geen Cyclader meer! En hij niet alleen! Op één of andere 
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manier waren álle Cycladers behalve Niels en de drie anderen, nu 
geen Cyclader meer. Massale demotie. Maar hoe? Waarom? Had er 
iemand hen verklikt bij de Letonianen? 

Niels! Het moest Niels geweest zijn! Niels moest alles hebben 
opgebiecht tijdens zijn zogenaamde ‘genezing’. Niels was een ver-
rader! Guntir voelde de woede opborrelen. De achterbakse, venij-
nige, smerige, geniepige onderkruiper! 

Er waren al zeker meer dan honderd namen verschenen, mis-
schien al bijna tweehonderd. Nu pas verscheen de eerste naam van 
een Cyclader – of beter, een ex-Cyclader. Het was iemand die hij 
niet zo goed kende, een nieuwe, die nog niet lang geleden tot het 
verzet was toegetreden. 

Hij telde het aantal overgebleven vrouwen. Het waren er nog 
maar 63. Als er 50 vrouwen overbleven dan zou het ritueel van 
Jabbār-Grâh beginnen. Guntir gruwelde bij de gedachte. 

Nog 13 te gaan, dacht hij. De volgende twee namen waren terug 
normalen. Maar dan kwam er terug een Cyclader, iemand die al 
wat langer bij het verzet zat maar er, zoals Guntir, niet zo'n actieve 
rol in had gespeeld. Guntir hoopte dat hij nu snel aan de beurt zou 
komen. Nog 10 kansen... 

Er volgden weer namen van normalen. Drie, vier, vijf, zes nor-
malen. En dan verscheen zijn naam. “GUNTIR RYSKOTT”. 

Nog nooit was hij zó opgelucht geweest om zijn naam op die 
verdomde pilaar te zien verschijnen. Hij riep “Kāli!” Zijn vreugde 
werd getemperd door het besef dat bijna alle andere Cycladers wél 
aan het barbaarse ritueel zouden moeten meedoen. Misschien zou-
den er vannacht vrienden van hem sterven. 

De vrouwen die nu nog overbleven waren, in vergelijking met de 
reeds gekozen vrouwen, niet al te aantrekkelijk. Ze waren oud, te 
dik, te dun, lelijk, of een combinatie ervan. Hun borsten waren 
verrimpeld, te klein, of te artificieel. Ze deden hun best om zich 
toch zo verleidelijk mogelijk te gedragen – uiteraard hadden ook zij 
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geen zin in het ritueel van Jabbār-Grâh – maar dat had vooral een 
averechts effect op Guntir. Misschien werkte het voor mannen die 
vaak rond positie 250 zaten, op de grens tussen individuele keuze 
en de eerste Grâh, maar voor Guntir was dit een groteske en weer-
zinwekkende vertoning. Een aantal vrouwen deed zelfs geen moeite 
meer. Ze hadden zich al neergelegd bij hun lot. Zij staarden met 
doffe ogen voor zich uit, zonder enige hoop, terwijl de meeste an-
dere vrouwen suggestieve bewegingen maakten met hun heupen, 
borsten, handen en mond. Guntir voelde meer plaatsvervangende 
schaamte dan opwinding. Hij moest echter snel iemand uitkiezen. 

Toen vielen zijn ogen op een wat oudere vrouw, die hem roer-
loos aankeek met doordringende, heldere ogen. Er zat een vreemde 
combinatie van trots, wijsheid, angst en opstandigheid in haar blik. 
Hij koos haar uit. 
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18 
❁ 

CONFRONTATIE 
Peisinoë zag Jason plots tot leven komen. Het was alsof een ge-

pauzeerde film ineens begon verder te spelen. Jason keek haar ver-
baasd aan: “Peisinoë! Wat doe jij hier?” 

“Jason! Eindelijk! Ik heb je zo gemist! Ik snap er allemaal niets 
van! Wat is dat met die ‘Trage Zone’? Wat is er allemaal gebeurd?” 

“Ach, Peisinoë toch,” zei hij, “dat doet er niet toe.” Hij sprak 
zoals een wijze oude opa zijn kleindochter zou toespreken als ze een 
domme vraag stelt. “De dorpen, de Trage Zones, dat is maar de 
ondersteuning voor iets veel belangrijker.” 

Ze probeerde naar Jason te stappen, maar ze botste weer tegen 
het onzichtbaar krachtveld dat een schild vormde rondom hem. 

“Waarom kan ik niet dichterbij komen?”, vroeg ze. 
“Ah, dat is een voorzorgsmaatregel,” zei Jason. “Ik zou niet wil-

len dat er mij iets overkomt.” 
“Maar mij kan je toch vertrouwen?” 
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“Ja, misschien kan ik jou wel vertrouwen. Maar ik vertrouw 
jouw feromonen niet. Die kunnen een…” – hij zocht even naar het 
juiste woord – “…benevelende invloed hebben. Laat ons zeggen dat 
ik liever het zekere voor het onzekere neem en voorlopig niet de-
zelfde lucht inadem als jij.” 

Peisinoë zuchtte. Nog steeds die paranoia. Wist hij nu nog altijd 
niet, na meer dan 30.000 jaar, dat ze haar gave niet op hem wou 
gebruiken? 

“Och Jason,” zei ze, “je bent nog geen haar veranderd. Maar heb 
je al eens naar de klok gekeken? Weet je wel welk jaar het is?” 

“Natuurlijk, Peisinoë. Ik weet maar al te goed waar ik me bevind 
in de tijd. En dit is nog maar het begin! Wat zijn nu enkele duizen-
den jaren? De aarde is klein qua ruimte, maar groot qua tijd. Er ligt 
meer dan een miljoen chronozones voor het grijpen! Een enorm 
braakliggend volume in de beschikbare tijdruimte!” 

“Waar heb je het over? Wat bedoel je?” 
“Je begrijpt het echt niet, hè. We zitten hier vast op een eiland! 

Ons zonnestelsel, dat is alles dat er is! Ja, we kunnen schepen stu-
ren naar andere sterren, maar waarom zouden we dat risico ne-
men? Er is geen enkele manier om die kolonies te controleren! Wie 
zegt dat zij ons trouw gaan blijven? Wie zegt dat zij op termijn geen 
technologische voorsprong opbouwen en ons vernietigen? Waar-
om zouden we zelf helpen baren wat potentieel uitgroeit tot onze 
gevaarlijkste vijand?” Jason begon zich zichtbaar op te winden ter-
wijl hij zijn monoloog vervolgde: “De geschiedenis leert ons dat alle 
grote leiders dezelfde fout gemaakt hebben: ze probeerden kost wat 
kost land te veroveren, territorium, ruimte. Ze voerden bittere oor-
logen over onnozele lapjes grond. Terwijl de echte macht niet 
schuilt in de ruimte, maar in de tijd! Ze staarden zich blind op hun 
controle over de ruimte, maar ruimte is nutteloos zonder tijd. Geen 
wonder dat al die keizerrijken, dynastieën, republieken en multina-
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tionals het nooit langer dan een kosmologische vingerknip volhiel-
den, hooguit een chronozone of twee.” 

“Maar Jason, is dat nu de bedoeling? Wereldleider worden?” 
“Beter nog: ik ben de Grote Ontwerper, de Titaan der Titanen!” 

Hij lachte geheimzinnig. “Snap je het dan niet? We hebben tijd!” 
Zijn hoofd knikte heftig op en neer, alsof hij met zichzelf instemde, 
en hij herhaalde de woorden, luider nu, dit keer met de nadruk op 
het tweede woord: “We hebben tijd! Ja, we hebben tijd! We hebben 
alle tijd! Alle tijd van de wereld!” 

Haar nekhaar kwam overeind van de angstaanjagende schater-
lach die volgde, bulderend en nagalmend. 

“Stel je voor,” ging hij verder, stiller nu, samenzweerderig bijna, 
“een leven als alleenheerser, een hele planeet voor jou alleen, met 
achter de schermen, diep onder de grond, een leger van een miljard 
onwetende maar gewillige dienaars! Heel de wereldbevolking ten 
dienste van jou! Een planeet op maat! Dat is wat we kunnen berei-
ken, niet alleen voor onszelf, maar ook voor duizenden anderen. 
We verkavelen de tijd, elk krijgt een stuk. Een eeuw per persoon 
volstaat voor wie geen nakomelingen wenst, een volledige chrono-
zone of zelfs meer voor wie dat wel wil, met geleidelijke uitdoving 
van de planetaire exclusiviteit en uiteindelijke integratie in het 
middenkader voor de verre nabestaanden.” 

Jason had een manische blik in zijn ogen. Peisinoë kon zijn ter-
minologie niet helemaal volgen, maar de richting die zijn discours 
aan het uitgaan was, stond haar helemaal niet aan. Ze vroeg zich af 
wat dit allemaal te maken had met wat Niels Tallmann haar had 
verteld. Ze had zoveel vragen. Ze wou antwoorden! 

“Wat is de Trage Zone? Wie zijn de Letonianen?”, vroeg ze. 
Jason kwam tot rust en nam een docerende houding aan: “Stabi-

liteit is essentieel, Peisinoë. Stabiliteit en duurzaamheid. Dit is nog 
maar het begin, we zijn de optimale parameters nog aan het zoe-
ken. De Letonianen zijn een middenkader, een buffer tussen tijdlo-
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ze Titanen zoals wij en het plebs dat in de echte tijd leeft. Zij behe-
ren en controleren de dagelijkse economie en garanderen een zeke-
re continuïteit. Structurele culturele stabiliteit is het moeilijkste en 
op korte termijn het belangrijkste. Alleen al de spreektaal: die evo-
lueert zo snel dat we, zonder tegenmaatregelen, elkaar binnen de 
kortste keren niet meer zouden verstaan. Maar op lange termijn 
moeten we ook rekening houden met factoren zoals biologische 
evolutie, geologie, onwaarschijnlijke astronomische gebeurtenissen, 
enzovoort. We kunnen ons geen enkel risico veroorloven. Zelfs iets 
met een minuscuul kleine kans wordt op voldoende lange termijn 
een onvermijdelijkheid.” 

Hij stond recht en praatte al ijsberend verder: “Duurzaamheid 
betekent dat we de populatie constant moeten houden, de netto-
consumptie van grondstoffen op nul moeten houden, het energie-
gebruik moeten begrenzen. Het betekent ook dat we geen onvoor-
spelbaarheid mogen toelaten. De biologische evolutie van de mens 
moeten we onder controle houden door zorgvuldig uitgekiende 
voortplantingsprocedures. Alle andere biomassa moet op termijn 
ofwel verdwijnen, ofwel onder strikte genetische controle staan. 
Het klimaat moet nauwkeurig beheerst worden.” 

“En wat is Ēl-Jabbār-Kāli?” 
“We hebben een religie geconstrueerd als stabiliserende factor 

voor de cultuur van het plebs. Er zijn drie cruciale componenten in 
onze huidige socio-culturele aanpak: radicale gender-apartheid, een 
sterke godsdienst, en de negatie van de traditionele gezinsstruc-
tuur, waarbij biologische verwantschap irrelevant wordt zodat het 
ook geen basis kan vormen voor nepotisme en clan-vorming. Om 
het plebs gemotiveerd en gecontroleerd te houden, hebben we de 
incentives gereduceerd tot hun evolutionaire essentie: seks. De 
mannen worden gestimuleerd tot consistente prestaties omdat ze 
met elkaar in concurrentie staan in een permanente wedloop om 
de beste vrouwen te krijgen. Homo's en asexuelen kunnen op die 
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manier niet geprikkeld worden, maar die gaan er vanzelf wel uit als 
neveneffect van de procedures die we ontwikkeld hebben. Vrou-
wen worden niet ingeschakeld als reguliere arbeidskrachten, want 
het is gebleken dat zij te moeilijk beheersbaar zijn. De enige rol 
voor vrouwen is die van voortplanting en seksueel motivatie-object 
voor mannen. We hebben de procedures geïmplementeerd in de 
vorm van religieuze rituelen – dat lijkt het beste te werken.” 

Het begon steeds duidelijker te worden voor Peisinoë dat het 
ANANKE-project helemaal niet was wat ze dacht dat het was, of 
alleszins niet meer. Jason was een megalomane sociopaat gewor-
den. Ze moest deze waanzin stoppen! 

Jason lachte. “Maar om op je vraag te antwoorden: Ēl-Jabbār-
Kāli, dat ben jij! Religie is nuttig als methode om het plebs hun 
maatschappijmodel te doen aanvaarden als een onveranderlijke 
evidentie. Zo nu en dan zijn er ondanks al onze inspanningen toch 
uitbarstingen van opstandigheid en atheïsme. Op die momenten 
helpt het natuurlijk dat de religie die we creëerden, niet volledig 
fictief is.” Jason giechelde. “De macht van Ēl-Jabbār-Kāli is reëel, 
dankzij jou! We zorgen ervoor dat de leiders van de relschoppers bij 
jou terechtkomen en een grondige heropvoeding krijgen, een ‘be-
kering’ zeg maar.” 

Peisinoë voelde haar lijf trillen van schuldgevoel en woede. Ze 
was zonder dat ze het zelf wist, medeplichtig aan de grootste mis-
daad tegen de mensheid aller tijden! Ze vervloekte zichzelf. Hoe 
kon ze zo achteloos haar gave ten dienste gesteld hebben van zo’n 
verwerpelijk project! Ze hadden haar misbruikt – Jason had haar 
misbruikt! – en zij had zich láten misbruiken! 

Ze begon inwendig te koken. Jason moest kapot! Hij moest ge-
stopt worden, hier en nu! Instinctief probeerde ze haar gave te ge-
bruiken om Jason te vernietigen. Ze keek hem strak aan. 

Zwijg! Denk alleen aan mij. Word geil. Gehoorzaam mij! 
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Haar psychokinetische gave had echter weinig tot geen effect. 
Jason glimlachte. “Peisinoë toch, ben je nu aan het proberen je gave 
te gebruiken? Doe geen moeite, het krachtveld houdt je feromonen 
tegen – en zonder die feromonencocktail werkt je gave niet, zoals je 
merkt. We hebben trouwens een manier gevonden om jouw fero-
monen te synthetiseren. In de meeste gevallen hebben we je hele-
maal niet meer nodig in het heropvoedingsproces. We gebruiken 
nu synthetische feromonen in combinatie met een holografische 
robot. Een getrouwe reconstructie van jouw lichaam. Die robot 
heeft geleerd om jouw interactiepatronen tot in de kleinste details 
te imiteren. We noemen het een P-bot – de P staat officieel voor 
Persuasie, maar voor mij staat de P natuurlijk voor Peisinoë.” 

Ze was sprakeloos. “In elk geval,” vervolgde hij, “in het begin 
faalden de P-bots nog regelmatig, maar naarmate we meer en meer 
gegevens konden extraheren uit jouw gedrag, werden ze beter en 
beter. Er zijn er nu enkele duizenden van in omloop, met uiteraard 
een gemeenschappelijk geheugen. Enkel in het uitzonderlijke geval 
dat er een P-bot toch nog eens faalt, dan maken we jou wakker. 
Dat levert dan weer nieuwe gegevens op, waardoor de P-bots zich 
verder verbeteren.” 

Ze moest een manier vinden om Jason te stoppen. Er moest 
toch een manier te vinden zijn om hem tegen te houden. Deze 
misdadige krankzinnigheid mocht ze niet laten gebeuren! Maar 
haar gave kon ze deze keer niet gebruiken. Ze had tijd nodig om na 
te denken. Ze probeerde tijd te winnen door Jason aan de praat te 
houden. 

“Wat een ingenieus systeem, Jason! Het is dus niet nodig dat ik 
al dat werk zelf doe, het kan geautomatiseerd worden!” Ze deed 
haar best om zo oprecht mogelijk te klinken. 

“Precies. En dat is maar goed ook, want op deze schaal zouden 
we niet toekomen met maar één Peisinoë. Er zijn momenteel meer 
dan honderdduizend mannendorpen met elk tienduizend inwo-
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ners. In elk dorp zijn de socioculturele parameters lichtjes verschil-
lend: er zijn variaties in de lonen en in het aanbod en de prijzen van 
de consumptiegoederen, variaties in de procedure-details en de fre-
quentie van de… euh…” Jason kuchte. “…de frequentie van de ‘sek-
suele terugkoppelingen’, enzovoort. We vergelijken de dorpen op 
vlak van globale productiviteit en graad van opstandigheid, en zo 
convergeren we naar de optimale parameters op vlak van culturele 
stabiliteit en economische efficiëntie.” 

“Ongelofelijk! Wat een meesterlijk plan!”, reageerde Peisinoë 
bewonderend. “Ik wist al dat je briljant was, maar je bent nog geni-
aler dan ik dacht!” Ze deed alsof ze enthousiast de waanzinnige 
ideeën van Jason goedkeurde. Ze hoopte dat hij niet doorhad dat ze 
acteerde. 

“De basis-structuur heb ik ontworpen,” zei hij trots, “maar dat 
is eigenlijk gewoon een kwestie van gezond verstand. Een werker 
die te oud wordt om netto nog productief te zijn, die vraag je niet 
om zichzelf in de recyclagebuis te werpen. Nee, je stuurt hem naar 
een ‘pensioendorp’, om daar van zijn oude dag te genieten.” Hij 
tekende met zijn handen aanhalingstekens in de lucht terwijl hij 
het woord ‘pensioendorp’ uitsprak. 

“Het komt op hetzelfde neer – natuurlijk bestaan die zoge-
naamde pensioendorpen niet – maar voor de perceptie maakt het 
een groot verschil. Ik zeg het, gewoon gezond verstand. Perceptie is 
heel belangrijk voor de motivatie en voor de stabiliteit.” 

Peisinoë hoopte dat de walging die ze voelde, niet op haar ge-
zicht te lezen was. Ze probeerde haar gave nog eens te gebruiken, 
subtieler nu, zodat Jason het niet zou merken. Feromonen of niet, 
misschien zou het toch helpen. 

“Ik begrijp het,” zei ze, “je moet er maar opkomen!” Je bent ge-
weldig, zo verstandig en aantrekkelijk! Ik heb je gemist. Ik zie je 
graag, Jason. “Maar zeg eens, heb je mij niet gemist? Werd je echt 
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niet jaloers toen ik die beelden doorstuurde waarop ik het met an-
dere mannen deed?” Wil je mij niet voor jou alleen hebben? 

“Aanvankelijk wel, ja,” antwoordde Jason droog, “dat moet ik 
toegeven. Maar je hoefde die beelden niet door te sturen, ik kon zo 
ook al wel volgen wat je allemaal deed. Er zijn genoeg camera's ge-
ïnstalleerd in die kamer. In elk geval: het grote voordeel van dat 
extra materiaal is dat het heel wat bijzonder nuttige bijkomende 
gegevens opleverde voor het leerproces van onze P-bots.” 

Jason klonk steeds triomfantelijker. Hij genoot er zichtbaar van 
om eindelijk aan haar te onthullen hoe hij, als een meester-manipu-
lator, er steeds in slaagde om haar te misbruiken, zelfs op het mo-
ment dat zij hém probeerde te vernederen door vreemd te gaan. 

“Naast de holografische robots hebben we trouwens ook een 
reeks mechanische robots gemaakt. Die zijn een stuk kostelijker en 
moeilijker om te maken, maar ze hebben wel bepaalde voordelen. 
Ze hebben in tegenstelling tot de hologrammen een fysieke aanwe-
zigheid, met een bovenmenselijke kracht. En mits een kleine soft-
ware-aanpassing zijn het uiteraard ook uitstekende seksrobots. Dus 
op dat vlak heb ik je niet bepaald gemist, integendeel!” 

“Maar ik heb jou wel gemist, Jason, op alle vlak!” 
Ik zou je zo graag nog eens voelen, met heel mijn lijf! 
Ze begon zich traag uit te kleden en vroeg ondeugend: “En zeg 

nu zelf, heb je niet liever het origineel dan de imitatie?” 
Ik kan je meer genot verschaffen dan duizend seksrobots! 
“Heb je niet liever iemand die je liefde kan beantwoorden?”, zei 

ze. “Iemand die voor jou kiest, jou graag ziet, écht graag ziet, en 
niet gewoon geprogrammeerd is om te doen alsof?” 

Ze merkte dat er iets klikte bij Jason. De kille, psychopathische 
wetenschapper maakte plots terug even plaats voor de man waarop 
ze ooit verliefd was geworden. 

“We zijn voor elkaar gemaakt, Peisinoë!”, zei hij, en hij klonk 
weer eventjes zoals vroeger, zoals vóór dat verdomde experiment. 
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“Samen kunnen we de tijd veroveren”, vervolgde hij. “Reis met me 
mee naar het einde van de tijd! We zullen de wereld voor ons alleen 
hebben, in een enorme luxe en welvaart leven die zelfs ik me niet 
kan voorstellen. Kijk eens aan hoe sterk de technologie geëvolueerd 
is in amper 30.000 jaar. Wat zou er allemaal niet mogelijk zijn bin-
nen 300 miljoen jaar?” 

Na een korte retorische stilte ging hij opgewonden verder: “De 
wereld is een enorm complexe choreografie, een prachtige symfo-
nie, een ontroerend toneelstuk, een episch gedicht. Ik ben de cho-
reograaf, de componist, de schrijver: kortom ik ben de Grote Ont-
werper. Miljoenen generaties van miljarden mensen zullen in mijn 
ultiem kunstwerk meespelen – de meesten slechts een infinitesi-
maal kleine rol, ter ondersteuning van de hoofdrolspelers, de solis-
ten, de Titanen. Het is het grootst mogelijke meesterwerk, perfec-
ter dan een Goddelijke schepping of de natuur zelf. En jij, Peisinoë, 
–” 

Jason zette een paar passen in de richting van Peisinoë. Haar 
borsten waren intussen ontbloot, maar ze bedekte haar tepels met 
haar armen terwijl hij sprak. 

“– jij bent de enige die het waard is om mijn publiek te zijn, om 
heel het stuk te zien, heel de symfonie te horen, de enige voorstel-
ling die er zal zijn, mee te maken! Laat ons samen naar de toekomst 
reizen, naar de finale der finales! Laat ons samen de grandioze slot-
akkoorden aanhoren van de menselijke beschaving!” 

Ze strekte haar armen uitnodigend voor zich uit. “Ja, Jason! Ik 
wil je! Samen met jou wil ik de tijd trotseren!” 

Twijfel niet. Wil je mij niet voelen, huid tegen huid? 
Met een haastig uitgevoerd, ingewikkeld handgebaar wuifde 

Jason het krachtveld weg, werden de lichten gedimd tot een warme 
rode gloed, en ging de temperatuur van de kamer een graad of twee 
naar omhoog. Hij omhelsde Peisinoë. Ze trilde van emotie: ze werd 
plots overheerst door een complexe mengeling van lichamelijke 
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herkenning, echo's van oude liefde en lust, en nieuwe gevoelens 
van walging en misselijkheid. Ze kon met moeite overeind blijven 
staan. Als Jason haar niet stevig zou vasthouden dan was ze wel-
licht gevallen. Ze voelde ondertussen Jasons lid groeien tegen haar 
buik. 

Het krachtveld was weg! Nu was het aan haar! Ze rukte zich los 
uit de omhelzing en keek hem aan met de meest geile, zaadvragen-
de en tegelijkertijd onweerstaanbaar bevelende blik ooit. 

Ik ga je uitmelken, Jason. Elke druppel vocht zal ik uit je zuigen. 
Spuit maar. Kijk naar mijn borsten en spuit, jij zwijn. 

“Doe je kleren uit,” beval Peisinoë, “en ga maar lekker in de zetel 
zitten.” Nog voor ze uitgesproken was, had Jason zijn broek al uit. 
Ze zag een dikke klodder sperma in zijn onderbroek en ze glimlach-
te onwillekeurig. Hij nam haastig plaats in de zetel. 

Brave jongen. Ik ga je doen genieten zoals ik je nog nooit eerder 
heb doen genieten. Je zal klaarkomen zoals nooit tevoren. Dit wordt 
de seks van je leven! Kijk naar mijn mond. Voel mijn lippen glijden 
over je paal! Ik wil dat je spuit in mijn mond! Ik wil al je zaad! 
Pomp die ballen leeg! Kom klaar! Spuit het er allemaal maar uit! 

Jason leunde achterover in de zetel, met een versufte blik en een 
dwaze grimas van genot, terwijl er onrustwekkende hoeveelheden 
sperma uit zijn penis gulpten. In het begin spoot het er nog uit in 
een lange reeks witte kwakjes, maar nu was het eerder een doorlo-
pend stroompje geworden van een steeds doorzichtiger vocht. 

Ik heb je lul stevig vast met twee handen. Laat die erectie groeien 
voor mij! Voel hoe lekker ik je aftrek. Ik drijf het tempo op, ik wil nog 
meer zaad zien spuiten! 

Een melkachtige plas werd gevormd op de grond. Jason moest al 
minstens een halve liter vocht verloren hebben, en het debiet van 
de stroom nam nog toe. 

Peisinoë had gemengde gevoelens. Ze wou haar oude Jason te-
rug, ze was nog steeds verliefd op Jason zoals hij vroeger was. Maar 
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ze besefte dat de oude Jason nooit zou terugkomen. Sprongen 
vooruit in de tijd konden het verleden niet ongedaan maken. Jason 
was nu enkele decennia ouder dan haar, en hij was in die tijd uitge-
groeid tot een monster. Er was geen hoop meer dat hij ooit nog 
terug iemand zou worden die ze kon liefhebben. Maar de conclu-
sies van haar verstand waren nog niet doorgesijpeld tot haar li-
chaam. Lichamelijk voelde ze zich ondanks alles nog steeds tot hem 
aangetrokken. 

Ze kleedde zich helemaal uit en ze duwde haar venusheuvel te-
gen Jasons gezicht. Herinner je je dit poesje nog? Dit strak, zacht 
knijpend kutje? Voel hoe het je helemaal omvat! Terwijl ze hem psy-
chokinetisch bleef stimuleren, ging ze ook echt op zijn steenharde 
paal zitten. Op die manier werden zijn erogene neuronen volledig 
verzadigd en begonnen zijn geslachtsklieren in een destructieve 
eindspurt nóg meer vocht af te scheiden. Zijn ejaculaat bestond 
intussen enkel nog uit waterachtig zaadvocht zonder zaadcellen. 
De pulserende fontein tussen haar benen deed haar kreunen van 
genot. 

Goed zo. Blijf maar lekker spuiten terwijl je in mij zit. Mijn poes-
je heeft lang genoeg moeten wachten. Voel hoe je erectie blijft groeien 
en mij helemaal vult. Stoot maar! Harder! Dieper! Sneller! Laat je 
helemaal gaan! 

De ogen van Jason draaiden weg en zijn lijf begon te trillen en te 
schokken. Zijn huid zag heel erg bleek. Peisinoë had haar ogen al 
een tijdje dicht en genoot van de vibraties. Het zaad lekte in enor-
me hoeveelheden langs zijn onderbuik en langs haar dijen op de 
zetel en op de grond. Terwijl ze traag op en neer gleed over zijn ko-
lossale erectie, begon zijn lichaam steeds heftiger te schokken. Ze 
bouwde langzaam maar zeker een enorm intens orgasme op. On-
dertussen werd Jason bleker en bleker. En hij bleef maar schokken, 
trillen en spuiten. 
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Peisinoë kwam minutenlang kreunend klaar. Jason was intussen 
buiten bewustzijn, maar onder invloed van Peisinoë's orgasme 
werd zijn penis nóg harder, en zijn ononderbroken ejaculatie werd 
alsmaar intenser. Ze was nog nooit zo lang en zo hevig klaargeko-
men. Het duurde even voor ze bekomen was. 

Ze zuchtte diep. Haar orgasme doofde geleidelijk uit en haar 
verstand nam terug de bovenhand. Zo, nu waren alle resterende 
lichamelijke gevoelens voor Jason zeker ‘uit haar systeem’, bedacht 
ze. Ze trok zich weg van Jason. Haar druipnatte benen veegde ze af 
aan zijn kleren, die een paar meter verder op de grond lagen. Een 
hoek van Jasons kamer was ingericht als badkamer. Ze nam snel 
een douche en kleedde zich terug aan. 

Jason was intussen als het ware doodgebloed langs zijn penis. 
Zijn erectie begon geleidelijk te verslappen, maar er bleef nog steeds 
een klein stroompje uitkomen. Eerst een steeds helderder melkach-
tig vocht, dan een rozige vloeistof die alsmaar meer kleur kreeg en 
uiteindelijk zuiver bloed werd. Jason lag dood in de zetel, in het 
midden van een grote rode plas die haar deed denken aan de Japan-
se vlag: een rode cirkel op een witte achtergrond. 

“Al bij al een mooie dood, voor zo'n monster”, zei ze in zichzelf, 
terwijl er een rilling door haar rug ging. Een rilling van wroeging 
maar ook opluchting. 
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19 
✮ 

VINEVA 
NEMOVIZEK 

Guntir kwam aan op zijn kamer samen met de vrouw die hij had 
uitgekozen. Onderweg hadden ze geen woorden gewisseld. Hij liet 
haar binnen, sloot de deur achter zich en stelde zich voor: “Mijn 
naam is Guntir. Ik ben een Cyclader, of beter gezegd, ik was een 
Cyclader. Blijkbaar ben ik dat nu niet meer.” 

Hij bood haar zijn stoel aan – er was maar één stoel in de kamer 
– en hij ging zelf op het bed zitten. 

“Ik ben Vineva,” zei ze, “Vineva Nemovizek. Lang geleden was 
ik ook een Cyclader. Tot ik te oud werd naar de smaak van mijn 
Letoniaanse meester.” 

Guntir vertelde haar over het verzet, over de ketterse toespraak 
en de miraculeuze genezing van Niels. Terwijl hij vertelde hoe hun 
opstand in de kiem gesmoord was, voelde hij zich machteloos en 
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moedeloos. Maar Vineva luisterde met gretige ogen naar zijn ver-
haal, en ze verheugde zich zichtbaar. “Dus, als ik het goed begrijp,” 
zei ze toen hij was uitgepraat, “groeit er nu eindelijk een georgani-
seerd verzet! Dat is het beste nieuws in jaren!” 

Guntir was minder optimistisch. “Maar nee! We zijn verslagen! 
Niels heeft ons verraden, we zijn onze leider kwijt, de opstand is de 
kop ingedrukt nog voor hij begonnen is!” 

“Dat kan wel zo zijn, maar we kunnen hieruit leren. Het verzet 
kan zich heropbouwen.” 

“Maar hoe? We hebben zelfs geen Cycladers meer om de com-
municatie met andere dorpen te organiseren.” 

“Luister goed, Guntir. Omdat je er zelf over begon, durf ik te 
vertellen wat ik nu ga vertellen. Beloof me dat je me zal laten uit-
spreken en me niet onmiddellijk naar de Hoge Tempel sleurt.” 

“Natuurlijk, waarom zou ik dat doen?” 
“Omdat ik misschien… ketterse dingen zou kunnen zeggen.” 
“Zoals Niels?” 
“Zoals Niels, ja.” 
“Ik beloof het”, zei Guntir ongeduldig. 
“Goed. Wel, Niels had volledig gelijk. De Titanen bestaan echt. 

Meer zelfs, ik ben er zelf één geweest!” 
Guntir wist zich geen houding te geven. Was dit een grap? 
“Ik was zelfs één van de allereerste Titanen. Niet dat we onszelf 

toen zo noemden, dat is pas veel later gekomen. Duizenden jaren 
later.” 

Ze zuchtte diep en stond dan recht. “Het klinkt voor jou waar-
schijnlijk alsof ik krankzinnig ben”, zei ze. “Verdomme, het is ei-
genlijk ook krankzinnig! Maar toch is het de waarheid. Ik was een 
Titaan, en ik werkte rechtstreeks voor Jason, die ze tegenwoordig 
de Grote Ontwerper noemen. Tot hij me niet meer nodig had. De 
laatste paar weken werd alles wat ik deed opgenomen, en toen werd 
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ik vervangen door een robot, door een hologram. Een computer-
programma, verdorie!” 

Ze sloeg met haar vuist op de tafel om haar woorden kracht bij 
te zetten. Guntir schrok. De tafel was dun en fragiel, en had geen 
poten maar hing langs één zijde aan de muur vast. Ze bleef nog een 
tijdje natrillen. 

“Ik ben alles geweest, Guntir, alles! Ik heb tot alle geledingen van 
de maatschappij behoord, van de absolute top tot het absolute 
dieptepunt – in die volgorde, spijtig genoeg. Ik ben Titaan geweest, 
en toen ik overbodig werd als Titaan, werd ik gedegradeerd tot Le-
toniaan. Maar ik wist te veel, en dat werd gezien als een te groot 
risico. Dus werd ik naar een vrouwendorp gestuurd. Ik werd aan-
genomen als Cyclader. En nu ben ik zelfs dáár niet goed genoeg 
meer voor.” Haar stem klonk niet wanhopig, maar kwaad. 

Guntir moest onwillekeurig slikken na die laatste zin. Blijkbaar 
vond Vineva het niet alleen heel erg om een normale vrouw te zijn 
– dat begreep hij maar al te goed – maar ze was zelfs niet tevreden 
om Cyclader-vrouw te zijn! Dat had hij nog nooit meegemaakt. Bij 
alle voorgaande Kālicōpulæ had hij altijd de nacht doorgebracht 
met knappe, jonge vrouwen die bijna allemaal de ambitie hadden 
om Cyclader te worden, maar het uiteraard nog niet waren want 
anders zouden ze niet deelnemen aan de Kālicōpulæ. De meesten 
zouden ook nooit Cyclader worden – die eer was enkel voorbe-
houden voor de absolute top, de eerstgekozenen. 

Hoe ongeloofwaardig het verhaal van Vineva ook klonk, Guntir 
was geneigd om het te geloven. Het was gewoonweg te bizar om 
verzonnen te zijn. Bovendien had hij zelf het woord ‘Titaan’ niet in 
de mond genomen toen hij aan Vineva de toespraak van Niels be-
schreven had, besefte hij plots. Hij had enkel gesproken van “heer-
sers over de Letonianen”. Als dit allemaal verzinsels waren, dan 
zouden Vineva en Niels onafhankelijk van elkaar hetzelfde woord 
verzonnen hebben. 
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Vineva bleef verder praten, op een rustigere toon nu. “Het stemt 
me hoopvol dat er een verzetsbeweging ontstaat. Succesvol of niet, 
dat is minder belangrijk. Waar een wil is, is uiteindelijk een weg. Ik 
begon al te vrezen dat er geen wil was. Dan zou de situatie veel uit-
zichtlozer zijn.” 

Guntir bleef nog een tijdje in stilte nadenken, en vroeg tenslotte: 
“Maar wat is er met Niels gebeurd? Wat hebben ze met hem ge-
daan? Als Ēl-Jabbār-Kāli niet bestaat, wat is het dan dat Niels zo 
heeft veranderd?” 

Vineva had onmiddellijk een antwoord klaar. “Zo te horen is hij 
waarschijnlijk bij een P-bot geweest, of misschien zelfs bij Peisinoë 
zelf. Het is een soort seksuele brainwashing. Er is geen weg terug 
voor die arme Niels, vrees ik. Het effect van de brainwashing is 
permanent en onomkeerbaar.” 

Ze ging terug zitten op de stoel. “Iets anders nu: als je geen zin 
hebt in seks, Guntir, dan is dat geen probleem. Ik weet dat je denkt 
dat Ēl-Jabbār-Kāli ons ter plekke zal neerbliksemen als we vannacht 
niet neuken. Maar dat is niet echt hoe het werkt. Ēl-Jabbār-Kāli 
bestaat namelijk niet, weet je wel. Nee, het is gewoon een kwestie 
van biotechnologie. Meisjes krijgen op jonge leeftijd een centraal 
gestuurd implantaat dat zaadcellen detecteert, identificeert, en 
eventueel filtert. Het wordt gebruikt om de bevolkingsgroei te re-
guleren aan de hand van bevruchtingsquota tijdens Kālicōpulæ: 
een deel van de implantaten wordt door het centrale systeem in 
anticonceptie-modus gezet, de rest laat wel bevruchting toe. De 
implantaten sturen ook door wiens sperma er aanwezig is, zodat 
kan worden nagegaan dat de rituelen correct verlopen en indien 
nodig ingegrepen kan worden. Gezellig, nietwaar?” Haar stem zat 
vol walging en ze schudde afkeurend haar hoofd. 

“Het is ziek, Guntir, alles, heel de boel, heel dit klotesysteem. Ze 
noemen hem de ‘Grote Ontwerper’, maar het is gewoon een psy-
chopaat met veel te veel macht.” 
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Even leek het alsof ze zich weer begon op te winden, maar ze 
kalmeerde en ging verder met een milde stem. “Hij is niet altijd zo 
geweest, hij had zelfs goede bedoelingen in het begin. De tijd heelt 
alle wonden, zeggen ze. Maar in dit geval heeft de tijd een monster 
gebaard. Een verschrikkelijk, ongelofelijk –” 

Guntir liet haar niet uitspreken. “Dat kan allemaal wel zo zijn, 
Vineva, maar wat maakt het uit of het Ēl-Jabbār-Kāli is die voor 
onze dood zorgt, of een implantaat?” 

Ze lachte. “Wel, aangezien ik niet ben opgegroeid in een meis-
jesdorp, heb ik mijn implantaat pas gekregen toen ik ontslagen 
werd als Cyclader, toen ik voor het eerst moest meedoen aan de 
Kālicōpulæ. Het apparaatje is echter ontworpen om ingeplant te 
worden bij pubermeisjes, niet bij vrouwen van mijn leeftijd. Kijk 
maar eens.” Ze haalde een glanzend metalen knikkertje zo groot als 
een kleine erwt uit haar broekzak. “Dit is mijn implantaat. Of toch 
het belangrijkste deel ervan. Het was vrij gemakkelijk te verwijde-
ren – het had nog geen tijd gehad om helemaal vast te groeien. 
Geef mij eens een kus.” 

Voor de woorden tot Guntir waren doorgedrongen voelde hij 
Vineva's lippen tegen de zijne. Dat voelde onverwacht lekker. Deze 
lippen waren meer ervaren dan die van de vrouwen die hij vroeger 
had gekust. Ze deed hem plots denken aan Sophej, aan vrouwen uit 
een andere tijd, verboden vrouwen… Hij voelde lichamelijk verlan-
gen opkomen en de kus werd passioneler. Haar tong was fluweel-
zacht en sensueel lenig. En toen brak ze de kus plots af. 

“Bedankt. Dit zal wel volstaan.”, zei ze. Ze nam het metalen 
knikkertje in haar mond, draaide het een paar keer rond met haar 
tong en spuwde het terug uit. “Zo. Klaar. Voor mijn implantaat is 
het in orde nu. Wij hebben zojuist seks gehad”, zei ze nonchalant. 

Ze lachte toen ze het stomverbaasd gezicht van Guntir zag. “Ik 
heb mijn implantaat een beetje gehackt. Het ding maakt nu geen 
onderscheid meer tussen spermacellen en andere cellen. Het detec-
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teert het genetisch materiaal van mij en van jou, en geeft door aan 
de centrale server dat wij seks gehad hebben. Normaal gezien doet 
het dat alleen als het spermacellen detecteert, maar mijn gehackt 
implantaat ziet geen verschil tussen sperma daar beneden en speek-
sel in mijn mond.” 

Ze lachten samen. Guntir was opgetogen. Ze waren Ēl-Jabbār-
Kāli – of beter gezegd, het systeem – te slim af geweest! De onver-
mijdelijke religieuze plicht bleek uiteindelijk niet meer dan een 
technisch snufje dat omzeild kon worden! 

Guntirs nieuwsgierigheid was gewekt. Hij vroeg: “Ken je nog 
van die kunstjes? Zijn er zo nog religieuze plichten die te omzeilen 
zijn?” 

“Nee, helaas niet. Aan de Kālicōpulæ zelf, en vooral dan het ri-
tueel van Jabbār-Grâh, valt niet te ontsnappen. Er zijn gewoon te-
veel ogen die meekijken.” 

“Het ritueel van Jabbār-Grâh!”, riep Guntir uit. “Straks missen 
we het!” Zowat al zijn vrienden en kennissen – op Niels na – 
moesten nog in de Tempel zijn. 

✮  
Guntir zette snel de uitzending aan. De terugkomst van de derde 

Grâh was bijna afgelopen. Er waren nog drie mannen zwetend aan 
het stoten op het ritme van de opzwepende muziek, de rest had 
zich al teruggetrokken. De camera wisselde af tussen close-ups en 
een overzichtsbeeld van heel de Tempel. Er waren 47 vrouwen die 
plechtig rechtop zaten, hun handen vormden een kommetje voor 
hun buik, met daarin een wit kwakje. De drie andere vrouwen wa-
ren nog bezig. Eén ervan begon als een bezetene de man af te trek-
ken. Op haar gezicht was een absurde mengeling te zien van verbe-
tenheid, overlevingsinstinct, doodsangst, en iets wat moest door-
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gaan voor een zwoele, geile blik. Haar borsten zwiepten op en neer, 
glimmend van zweet en sperma. De opluchting was overduidelijk 
hoorbaar in haar stem toen er na het nodige gesnok een “Grah!” 
kwam en ze eindelijk kon declameren: “Ēl-Jabbār-Kāli, neem dit 
148ste offer in ontvangst!” 

Guntir voelde zich zowel misselijk als opgewonden bij het zien 
van de beelden. Misselijk in zijn hoofd, opgewonden in zijn broek. 
Hij schaamde zich voor zijn opwinding. De twee mannen van de 
derde Grâh die nog bezig waren, waren normalen die hij niet ken-
de. Bij de vierde Grâh zaten er een heleboel Cycladers die hij goed 
kende, zoals Lensge, Hedicfirr, en Lakr.  

Hij betrapte zichzelf erop dat hij hoopte dat één van die twee 
mannen van de derde Grâh niet op tijd zouden klaarkomen. Hoe-
wel hij niemand dood wou, was hij ontgoocheld toen het 149ste 
offer, en kort daarna het 150ste offer gegeven werden. Als het ritu-
eel pas eindigde bij de terugkomst van de vierde Grāh, wist hij uit 
ervaring, dan vielen er vaak niet één, maar meerdere doden. 

De vijftig vrouwen waren hun borsten ondertussen zo wulps 
mogelijk aan het insmeren met sperma, terwijl de mannen van de 
vierde Grāh traag naar hen toe stapten. Guntir zette het beeld af. 

“Ik kan hier niet naar kijken,” zei hij, “ik wil alleen weten wie er 
morgen nog leeft en wie niet. Laat ons straks verder kijken, als de 
eindfase begint.” 

Vineva keek hem meelevend aan. “Het is onvoorstelbaar dat de 
Letonianen daar naar kunnen kijken en er geil van worden. Toen ik 
als Cyclader-vrouw werkte, werd ik regelmatig gedwongen om het 
met mijn Letoniaanse meester te doen. Ik werd verkracht, zeg 
maar, maar ik werd beter behandeld en het ging sneller voorbij als 
ik deed alsof ik het zelf ook wou. Regelmatig keek hij naar uitzen-
dingen van het ritueel van Jabbār-Grâh terwijl we het deden. Hij 
begon altijd hautain te snuiven en te lachen als er iemand niet op 
tijd was met het ‘offer’. Het opwindendste van heel het ritueel 
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vond hij de doden – hoe meer hoe beter voor hem. Hij kwam altijd 
klaar vlak nadat er mensen werden doodgestoken. Het was zo'n 
gortige smeerlap, je kan je dat niet voorstellen. Enfin, ‘was’, het ís 
nog altijd een even gortige smeerlap, maar nu heeft hij mij vervan-
gen door een jonger exemplaar.” 

Guntir moest denken aan Fillohaerdt, de Letoniaanse meester 
van Niels. Hij besloot er maar over te zwijgen. Vineva bleef door-
praten, en hij had geen zin om haar te onderbreken. 

“Eigenlijk was ik als Cyclader-vrouw niet meer dan een hoer. Ik 
hield het alleen maar vol omdat het alternatief nog erger was.” 

Guntir kende het woord ‘hoer’ niet. Prostitutie bestond niet in 
zijn wereld, vrouwen werden nooit betaald voor seks. Maar hij kon 
uit de context en de manier waarop ze het woord uitsprak wel min 
of meer afleiden wat ze bedoelde. 

“En het viel uiteindelijk nog relatief mee, dankzij het tijdsver-
schil, en doordat hij meer dan één Cyclader-vrouw in zijn collectie 
had om zichzelf mee te bevredigen. Het was niet leuk, maar liever 
dat dan zélf aan dat ritueel van Jabbār-Grâh mee te moeten doen.” 

“Niet alle Letonianen zijn zo'n perverse varkens”, nuanceerde ze. 
“En in vergelijking met sommige Titanen zijn zelfs de ergste Leto-
nianen nog niks. Je wilt niet weten wat Titanen allemaal doen om 
hun seksuele fantasieën te verwezenlijken. Herinner je je nog je In-
wijding?” 

“Ja, natuurlijk”, zei Guntir zonder aarzelen. Hij dacht terug aan 
de magie van het realistische standbeeld dat heel even tot leven leek 
te komen terwijl hij het als jonge man ritueel penetreerde. Veront-
waardigd zei hij: “Als Ēl-Jabbār-Kāli niet bestaat, dan vraag ik me af 
wat er toen gebeurd is.” 

Vineva lachte. “Je hebt toen een Titaanse vrouw geneukt. Gedu-
rende een paar seconden. De rest van de tijd was ze bevroren in de 
tijd. De Titanen zitten niet zoals de Letonianen in een Trage Zone 
waar de klok trager tikt. Ze kunnen de tijd volledig laten stilstaan.” 
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“Dus dat standbeeld...” 
“Dat was gewoon een vrouw, bevroren in de tijd. Het is best wel 

een interessant gevoel trouwens, zoveel verschillende jongeheren 
op zo'n korte tijd, die je allemaal aanstaren alsof je een godin bent. 
Toen ik nog Titaan was heb ik het één keer geprobeerd, uit 
nieuwsgierigheid. Alles bij elkaar misschien tien minuten anonie-
me seks met meer dan honderd jonge mannen uit een andere we-
reld. In de Tempels van de meisjesdorpen zijn er trouwens gelijk-
aardige Inwijdingen, voor het plezier van mannelijke Titanen. 
Maar dat is allemaal nog dagelijkse kost, vrij onschuldig in vergelij-
king met de donkerdere seksuele fantasieën van een aantal Titanen. 
Soms worden er hele dorpen ‘gekweekt’ met als enig doel het be-
vredigen van één specifieke fantasie.” 

Die laatste woorden drongen niet helemaal door tot Guntir. Hij 
duizelde bij de gedachte dat de Inwijding geen miraculeuze religi-
euze openbaring was, zoals hij altijd had gedacht, maar een soort 
pervers seks-spelletje voor Titanen. De fundamenten van zijn we-
reldbeeld werden onderuit gehaald. 

✮  
Vineva zette de uitzending van het ritueel van Jabbār-Grâh terug 

aan. De muziek was al aan het versnellen naar een climax toe, en er 
waren nog een stuk of vijftien koppels bezig. De vrouwen waren in 
een hels tempo de mannen aan het aftrekken alsof hun leven er van 
afhing. Hun leven hing er dan ook letterlijk van af. Bij een aantal 
mannen was de situatie nogal hopeloos, ze hadden zelfs geen erec-
tie. De vrouwen probeerden tevergeefs de penissen nieuw leven in 
te blazen door ze naarstig te pijpen en haastig tussen hun borsten te 
laten glijden, maar het hielp niet veel. Naarmate de muziek ver-
snelde, nam de paniek en doodsangst toe, en dat werd al gauw een 
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vicieuze cirkel waar je maar moeilijk uit kon ontsnappen. De mu-
ziek kon nu elk ogenblik stoppen. Een aantal koppels had het al 
opgegeven. Ze probeerden hun laatste levende momenten nog zo 
waardig mogelijk door te brengen. 

Lensge was blijkbaar al in veiligheid, maar Lakr en Hedicfirr wa-
ren nog bezig. Hedicfirr had het intussen opgegeven. Bijna ieder-
een die nu nog bezig was, was ex-Cyclader, op twee normalen na. 
Dat waren er twee die ook betrokken waren bij het verzet, en die op 
vorige Kālicōpulæ altijd in de top-100 hadden gezeten. Ook zij wa-
ren het niet gewend om het ritueel van Jabbār-Grâh uit te voeren. 

De muziek stopte. De tijd was op. Er waren nog elf koppels over 
die geen offer hadden gebracht, waaronder Lakr en Hedicfirr. De 
mannen van de vijfde Grāh hadden hun trommelstokken al geruild 
voor rituele dolken. Ze stapten plechtig op de zogenaamde zon-
daars af, met een dolk in elke hand. Honderd dolken voor tweeën-
twintig zondaars. Guntir hoorde nog net Hedicfirr roepen naar 
Lakr: “We hadden hem beter vermoord!” Hij bedoelde natuurlijk 
Niels. Het antwoord van Lakr ging verloren tussen het gegil en 
geschreeuw. 

De Tempelvloer was nog nooit zo rood gekleurd geweest. Elf 
mannen en elf vrouwen waren gedood in naam van de godin. 

Guntir en Vineva brachten de rest van de nacht huilend door in 
elkaars armen, tot het moment gekomen was waarop ze terug naar 
het vrouwendorp moest. Hij had moeite om afscheid te nemen van 
haar. Hij wou haar niet laten weggaan. “Ik kan hier niet blijven, 
Guntir,” zei ze, “maar niet omdat ik geloof dat Ēl-Jabbār-Kāli me 
zal doen doodvallen.” 

“Waarom dan niet?” 
“Binnen een uur wordt de lucht hier volgepompt met een dode-

lijk nanovirus dat speciaal ontworpen is om enkel mensen met 
twee X-chromosomen aan te vallen. Vrouwen dus. Het duurt een 
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dag of twee voor het virus helemaal terug weg zal zijn, en zo lang 
kan ik mijn adem niet inhouden.” 

“En wat zou er gebeuren als ik met je meekwam?” 
“In het vrouwendorp zit er permanent een gelijkaardig nanovi-

rus in de lucht dat mannen doodt. Je zou het er geen minuut over-
leven. Behalve in de baarkamers, daar is de lucht zuiver, zodat pas-
geboren jongetjes niet onmiddellijk zouden sterven. Maar daar heb 
je niet veel aan – je zou al lang besmet zijn voor je in de baarkamers 
zou kunnen geraken.” 

Het afscheid was onvermijdelijk. Vineva gaf hem een tedere kus 
en fluisterde: “Niet opgeven, Guntir. Nooit opgeven. Vaarwel.” 

En toen was Vineva weg. 
Pas toen ze al lang verdwenen was besefte hij dat hij haar het no-

titieboekje van Niels niet had laten zien. In het UV-licht van de 
douche las hij het boekje meerdere keren tot hij het zowat uit het 
hoofd kende. Guntir was nu zeker dat Vineva de waarheid had ge-
sproken. Meer zelfs, hij vermoedde dat veel van de informatie die 
Niels te weten was gekomen, eigenlijk lang geleden door Vineva 
gelekt en verspreid was, toen ze nog Letoniaanse was. 

✮  
Guntir stond voor één van de ingangen van de tijd-sluizen naar 

Ortygia. Hij staarde naar de holografische projectie voor zijn ogen: 

 Toegang geweigerd. 
 Cyclader-licentie ongeldig. 

Machteloos bleef hij tegen de poort stampen tot zijn voet er pijn 
van deed. Hij stond op het punt om helemaal in te storten, maar 
toen dacht hij terug aan de afscheidswoorden van Vineva. Wanho-
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pig en moedeloos, maar nog niet volledig gebroken, keerde hij te-
rug naar zijn kamer. Hij begon nu eigenlijk pas na te denken en de 
gebeurtenissen te verwerken. 

Het verzet was onthoofd. Ze waren hun leider kwijt. Ze zaten 
zonder communicatiekanaal met de andere dorpen – alle Cycladers 
van het verzet waren hun licentie kwijt. Maar dit mocht niet het 
einde zijn van het verzet! 

Niels was onvoorzichtig geweest met die speech. Het was onver-
standig om iedereen zo lang in het ongewisse te laten en dan plots 
te confronteren met de harde waarheid. Als het verzet enige kans 
op slagen zou hebben, dan was het niet met geheimdoenerij en 
plotse onthullingen, maar met transparante informatie. 

Guntir nam zich voor om het verzet terug op te starten. 
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20 
❁ 

VERVANGING 
Lana bevond zich plots in een donkere kamer. Er was net genoeg 

licht om te zien dat het niet háár kamer was. De stoel waar ze op zat 
was anders, en de kamer was kleiner geworden. Véél kleiner. 

Ze droogde haar tranen en dacht na over het bevel dat ze het 
hologram van Jason zojuist had horen invoeren. “Gedwongen cryo-
slaap voor Lana Liddov-Cheviva. Duur: onbepaald. Voorwaarde tot 
ontwaking: enkel bij unanieme beslissing van de crisisraad van 
ANANKE of het overlijden van alle leden van de crisisraad.” 

Ze was in cryo-slaap geweest, bedacht ze, minstens lang genoeg 
om haar naar een andere kamer over te plaatsen, en nu was ze om 
één of andere reden gewekt. Er waren twee mogelijkheden: ofwel 
had de crisisraad haar nodig, ofwel bestond er geen crisisraad meer. 
Zouden de lichten zo meteen aangaan en de hoofden verschijnen 
van de raadsleden? Waarvoor zouden ze haar nodig hebben? Welk 
jaar zou het zijn? 
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Het bleef donker. Als ze haar nodig hadden, waarom bleef het 
dan donker? Waarom gebeurde er niets? 

Ze liep op de tast naar de enige lichtbron: een deur met delen in 
mat glas, die gedeeltelijk het licht door lieten schemeren van het 
vertrek ernaast. De deur kon niet open. Ze was opgesloten. Ze 
bonkte op de deur en riep “Hallo? Is daar iemand?” 

❁  
Peisinoë vroeg zich af wat ze moest doen. Ze had zojuist Jason 

vermoord terwijl ze zelf was klaargekomen. Ondanks de douche 
die ze net genomen had, voelde ze zich vies. Maar ze had nu geen 
tijd om zich te bezinnen over haar daden. Ze kon niet in Jason’s 
woning blijven, zeker nu niet meer. Waar kon ze naartoe? Gewoon 
teruggaan zoals ze gekomen was? Vanuit de trapopening hoorde ze 
een groeiend rumoer van verontruste stemmen. Waarschijnlijk had 
iemand opgemerkt dat er iets mis was met de bewakingsagent. 

Ze keek rond in de kamer. De muren waren gevuld met deuren 
met daarachter grote ingebouwde kasten. Op één van de deuren 
stond geschreven “VOOR NOODGEVALLEN”. Ze opende de deur. In 
de kast lag enkel een grote rugzak. Juist toen ze de rugzak wou 
openen om te kijken wat er inzat, hoorde ze van achter een andere 
kast gebonk en de stem van Lana. 

Peisinoë opende de kast waarin Lana opgesloten zat. “Peisinoë!”, 
riep Lana uit. “Wat is er gebeurd? Welk jaar is het?”, vroeg ze. Ze 
was duidelijk erg opgelucht om haar te zien. 

“Geen idee wat er allemaal gebeurd is,” antwoordde Peisinoë, 
“maar het jaar is 32768, Jason is een psychopaat geworden, ik heb 
hem vermoord, en we moeten hier zo snel mogelijk weg!” 

Lana bleef verbazingwekkend rustig, gegeven de omstandighe-
den. “Waar zijn we”, vroeg ze, “en hoe geraken we hier weg?” 

143



“We zijn op de 42ste verdieping van een enorm gebouw. Ik ben 
langs die trap gekomen.” Peisinoë wees naar de trap. Toen pas zag 
Lana het levenloze, uitgemergelde lichaam van Jason in de zetel 
liggen, omgeven door een walgelijke plas van bloed en sperma. 

“Jezus, Peisinoë, wat heb jij met Jason gedaan?”, mompelde ze. 
Peisinoë bloosde. “Euh… hij… euh… hij heeft zichzelf… euh…” 

Ze zocht het juiste woord. “Doodgeschoten?” probeerde ze. Lana 
keek haar bedenkelijk aan. “Hij moest gestopt worden!”, verdedig-
de Peisinoë zich. “Ik wist geen andere manier – ” 

“Bespaar me de details. Kunnen we je gave niet gebruiken om 
hier weg te geraken?” 

“Het valt te proberen.” 
Ze liepen de trap af, naar het kantoor op de 41ste verdieping. De 

hologram-versie van Vineva sprak hen toe: “De Grote Ontwerper 
wenst momenteel niet gestoord te worden.” Peisinoë liep dwars 
door het hologram en Lana volgde haar. 

De gang was gevuld met mensen die de doorgang blokkeerden. 
Zowel mannen als vrouwen. Een uit de kluiten gewassen man riep: 
“Daar zijn de indringers! Grijp ze!” Hij kwam op hen afgestormd, 
samen met vier andere mannen. Peisinoë richtte haar blik op hen. 

Kijk naar mij en word geil. Kalmeer. Voel je lul groter en groter 
worden. Als je braaf bent, laat ik je lekkerder spuiten dan ooit tevo-
ren. Doe wat ik zeg. Doe gewoon wat ik zeg. 

“Laat ons door!”, riep Peisinoë. De mannen gingen onmiddellijk 
uit de weg. De vrouwen bleven verbaasd staan, maar werden opzij 
geduwd door de gehoorzame mannen. Lana en Peisinoë liepen 
richting de lift, terwijl Peisinoë de volgende reeks mannen bewerk-
te. “Handig, die gave van jou!” lachte Lana. 

Toen riep er één van de vrouwen: “Stuur de P-bots!” 
Lana keek onbegrijpend naar Peisinoë. Het was nog zeker vijftig 

meter tot aan de liften, en ze geraakten niet snel vooruit. Er 
kwamen al een aantal liften naar boven. Een liftdeur ging open. Zes 
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P-bots stapten uit. Het waren zes identieke kopieën van Peisinoë, 
perfecte imitaties van haar lichaam. Zouden het holografische 
robots zijn of mechanische? Waarschijnlijk waren ze mechanisch, 
bedacht Peisinoë. Holografische robots zouden niet met de lift 
moeten gaan. 

De volgende lift kwam al aan, met nog eens zes P-bots. De ro-
bots stapten langzaam maar zeker naar hen toe. De P-bots liepen 
elegant en zonder haast. Het enige dat verried dat het robots waren 
en geen echte vrouwen, was hun perfect synchrone tred en het 
zware geluid dat de twaalf voeten maakten als ze de grond raakten. 
De vloer daverde en kraakte bij elke stap. Die robots moesten elk 
minstens 200 kilogram wegen. “Terugkeren!”, riep Peisinoë naar 
Lana. 

Terwijl ze terug renden naar waar ze vandaan kwamen, liet Pei-
sinoë nog snel alle mannen klaarkomend neervallen op een hoop 
achter zich. Zo creëerde ze een obstakel van mannenlijven. Hope-
lijk zou dat de P-bots vertragen, dacht ze. 

Vineva groette hen nogmaals met dezelfde woorden: “De Grote 
Ontwerper wenst momenteel niet gestoord te worden.” Het holo-
gram sprak onverstoorbaar voort terwijl ze er weer dwars doorheen 
liepen. 

Ze waren terug in de kamer van Jason. Ingesloten. 
“Wat in hemelsnaam zijn die – ”, begon Lana terwijl ze nog op 

adem aan het komen was. “Geen tijd,” onderbrak Peisinoë haar, 
“we moeten snel een manier vinden om hier weg te geraken!” 

Lana begon allerlei mogelijke uitwegen te verzinnen. 
“Kunnen we op het dak geraken?” 
“Is er een manier om die robots te neutraliseren?” 
“Zou er op dit verdiep een verborgen lift zijn? Maar naar welk 

verdiep zouden we dan gaan als we die lift zouden vinden?” 
“Misschien zijn er ventilatiekokers die groot genoeg zijn om in te 

kruipen...” 
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Terwijl Lana luidop aan het brainstormen was, werd vanuit de 
trapopening het gedreun van de P-bots steeds luider. Peisinoë pro-
beerde rustig te blijven en na te denken. De rugzak! Ze liep snel 
naar de ingebouwde kast, greep de rugzak, wierp hem naar Lana en 
zei: “Hopelijk zit hier iets bruikbaar in!” 

Lana bekeek de rugzak. “Dit is geen gewone rugzak, er zit ook 
een parachute aan! Als we hier inderdaad 42 verdiepingen boven de 
grond zijn, dan moet een parachutesprong mogelijk zijn.” 

Voor het eerst keek Peisinoë door het venster. Het was een groot, 
hoog raam over de hele breedte van de muur tegenover de inge-
bouwde kasten. Er was op het eerste gezicht geen enkele manier om 
het raam open te doen. Als ze door het raam keek, zag ze enkel de 
lucht en licht glooiende grasvelden waar geen einde aan kwam. 
Geen enkel teken van menselijke beschaving. Het gebouw stond 
blijkbaar op zichzelf. 

Lana zei: “Doe jij die rugzak alvast aan, en maak hem goed vast! 
Ik zal me aan jou vasthouden. We zullen samen moeten springen.” 
Terwijl ze sprak inspecteerde ze de kamer, op zoek naar een manier 
om het raam te openen. De kamer was nogal minimalistisch inge-
richt. Nergens een bedieningspaneel te bespeuren. Kokhalzend 
doorzocht ze dan maar de broekzakken van Jason. Ze vond een 
soort afstandsbediening. Lana nam het apparaatje vast. 

Onmiddellijk verscheen een kleine holografische projectie met 
de interface van één of ander domotica-systeem. Ze bekeek het 
beeld vluchtig. 

Status persoonlijk beschermingsschild: niet actief 
Status Vineva-bot: actief, instelling “niet storen” 
Lichten: gedimd, 30% #FF0060  Temperatuur: 21°C 
Raam: gesloten     Luchtvochtigheid: 50% 
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Glas: naar buiten transparant, naar binnen spiegelend 
Huidig profiel: seksuele ontspanning 
Huidig tijdstip: 971 941 584 712 
(Oude tijdrekening: 22u51, donderdag 15 februari 32768) 

Ze zuchtte en zei: “Nu nog uitzoeken hoe ik hiermee het raam 
open kan doen.” Ze was nog niet helemaal uitgesproken of er 
klonk al een computerstem die zei: “raam openen”. Het raam zakte 
twintig centimeter naar beneden, zoals een gigantische zijruit van 
een auto. Aan de bovenkant ontstond een opening. 

“Dat is gemakkelijk,” zei Peisinoë, die ondertussen de rugzak 
aanhad en voor het raam stond, “blijkbaar herkent dat ding ge-
sproken opdrachten! Maar het raam zal wel wat meer open moeten 
als wij eruit willen kunnen springen.” Luid en duidelijk articule-
rend beval ze: “Open het raam helemaal!” 

Nu gebeurde er echter niets. Het dreunend geluid van de P-bots 
stopte even, en ze hoorden Vineva: “De Grote Ontwerper wenst 
momenteel niet gestoord te worden.” 

Lana besefte dat het domotica-systeem enkel naar haar luisterde, 
waarschijnlijk omdat zij de afstandsbediening vasthad. Ze 
herhaalde de laatste woorden van Peisinoë: “Open het raam 
helemaal!” 

Dit keer antwoordde de computerstem wel: “Waarschuwing: 
veiligheidsrisico. Bent u zeker dat het raam volledig mag geopend 
worden?” 

De P-bots waren de trap aan het bestijgen. 
“Ja! Het raam mag helemaal open!” riep Lana, en terwijl ze naar 

Peisinoë stapte, zakte het raam in minder dan een seconde naar 
beneden tot aan de vloer. Peisinoë deinsde verschrikt een meter 
achteruit. Ze zaten op meer dan 100 meter hoogte. De wind die 
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binnenwaaide vanuit de plots ontstane opening was angstaanja-
gend. 

De eerste P-bot was nu boven. Lana vloog op Peisinoë af en 
duwde haar mee terwijl ze zelf uit het raam naar beneden sprong, 
zich vastklampend aan Peisinoë. 

❁  
Vrijwel onmiddellijk opende Lana de parachute. Die vertraagde 

hun vrije val tot een geleidelijke afdaling. Lana stuurde behendig 
weg van het gebouw. Vanuit de lucht konden ze het gebouw voor 
het eerst helemaal zien. Het was een enorm gebouw, niet zozeer in 
de hoogte maar vooral in grondoppervlakte. Het leek een kruising 
van een futuristische piramide en een Gotische kathedraal. 

Ze waren bijna beneden. Een P-bot sprong hen achterna en viel 
te pletter tegen de schuine basis van het gebouw, met een galmende 
knal van metaal tegen metaal. De onderdelen vlogen in alle richtin-
gen en kwamen luid kletterend naar beneden. De andere P-bots 
bleven wijselijk in het gebouw. 

De landing was niet perfect maar toch redelijk zacht. Lana 
maakte de parachute los van de rugzak. “Ze zullen met de lift naar 
beneden gaan,” zei ze, “en hier in de open vlakte zijn we een ge-
makkelijk doelwit. We moeten hier weg!” 

Ze renden weg van het gebouw, zo snel ze konden. Plots zakte 
zonder enige waarschuwing de grond onder hun voeten weg. Ze 
vielen in een val en opeens zaten ze gevangen in een soort kooi. 

Peisinoë gilde, Lana vloekte. Het was donker. De grond boven 
hen was terug dichtgegaan. Er was alleen een zwak groen licht, en 
het duurde een tijd voor hun ogen eraan gewend waren en ze elkaar 
terug konden zien. 
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