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❁

PEISINOË
Zij kon elke man doen klaarkomen in vijf seconden. Letterlijk.
Als zij het wou, dan kregen alle mannen in haar omgeving ogenblikkelijk 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 helemaal 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 minuten, 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 genoot ervan. Soms was het gewoon een grappig spelletje. Als ze de
trein nam, maakte ze er bijvoorbeeld een gewoonte van om langzaam 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 mannen 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 intieme lichamelijke verstrengeling, in standjes die op het eerste zicht
weinig tot geen vrouwelijke controle toelaten, kon ze perfect bepalen 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 minder 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 midden vertrokken honderden heldere groene lichtstraaltjes, zoals de
corona rond een zonsverduistering, rondom grote, diepzwarte pupillen. Als zwarte gaten creëerden die pupillen een zodanig sterk
gravitatieveld dat alles en iedereen er onvermijdelijk door opgeslorpt werd en er nooit meer uit kon ontsnappen.
Haar guitige, uitnodigende ogen konden direct de volle aandacht en sympathie opeisen. Een moment later kon ze met een
nauwelijks merkbare beweging van de wenkbrauwen een bevelende, 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 buitenstaan3

ders uitzag als flirterige maar voor de rest relatief onschuldige bambi-wimpers die als de vleugeltjes van een kolibrie op en neer fladderden, kwam in de slow-motion tijdsbeleving van de geviseerde
man overeen met een bloedhete, pulserende, dubbelhandige massage van zijn zondige klepel. Ze kon letterlijk met haar ogen dicht
een man doen spuiten – zonder iets anders dan haar ogen te gebruiken.
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 expressiviteit. Een minuscule krulling van de mondhoeken, een microexpressie in de onderlip, een kleine trilling van de bovenlip: op één
of andere manier kon ze zelfs zonder haar mond open te doen, visioenen 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 effect, 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, psychologisch 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 rechtstreekse toegang verkreeg tot de meest primaire hersendelen van de man.
In feite was het geen telepathie, maar een soort liplezen, of gebarentaal. 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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✮

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 onhygiënisch. Maar sommigen, vooral Letonianen van de oudere generatie, 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
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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 ontbijten samen met de andere Cycladers, dan waren de meeste normalen 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 toegelaten waren voor de Kālicōpulæ. In vrouwendorpen waren mannen 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 ĒlJabbār-Kāli. Een tempelgroep bestond uit tien gangen. Het dorp
bestond uit 20 tempelgroepen, exact 10.000 inwoners, en dat aantal bleef constant: elke gepensioneerde of dode werd bijna onmiddellijk 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 winkelautomaat. In die automaat kon men zowat alles bestellen: kledij,
meubels en decoratie voor de persoonlijke kamer, spelletjes en allerlei prullaria. Voor courante artikelen kwamen bestellingen binnen
de minuut via een leveringsbuis aan. Uitzonderlijke artikels hadden
een langere leveringstijd. Aan alle automaten werd men automatisch geïdentificeerd aan de hand van een persoonlijke ID-tag; alleen 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. Enkel de meest saaie kleren en het standaardvoedsel waren vrij goedkoop. Niemand die werkte moest honger lijden, maar het standaardvoedsel 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 etensresten, geruild worden voor credits. De waarde van het afval wist je
pas achteraf, als het al verwerkt was. De massa en chemische samenstelling was bepalend; een gloednieuw hemd leverde bijvoorbeeld 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 leverde 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 biologische 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 Letonianen 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 lamzakken 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 jaloers 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 tenminste geen vervelende bloedzuigende muggen die irritant jeukende bulten achterlieten – ze lagen er niet van wakker. Nee, de Letonianen zaten ver weg, in een soort afgelegen klooster, en bemoeiden zich met hun eigen zaken. Leven en laten leven. Kortom, de
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normalen waren, al bij al, niet echt geïnteresseerd in de Letonianen.
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 waren, een nobel, verstandig, en moreel superieur volk. Hun zielen
waren dicht bij Ēl-Jabbār-Kāli.

10
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✮

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 IDtag, 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 grootte van een struisvogelei. Terwijl hij vervolgens in een kleine transportkooi 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 angstaanjagende 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 dorpsbewoners, 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 gemiddeld 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, caleidoscopische lichtflitsen, kreeg een metaalachtige smaak in de mond
die snel overging in een vreemde sensatie van extreem pikante ijsblokjes. Zijn neus werd overweldigd door onnatuurlijke, giftig-zoete geuren. Hij voelde allerlei pijnprikkels: het was alsof hij over heel
zijn lichaam blauwe plekken had, zat te rillen van de kou, en onder12

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 bestonden, 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 betrouwbare barrière, mocht er ooit een probleem zijn met de andere beschermingsmechanismes. Letonianen hechtten erg veel belang aan
hun veiligheid.
Aan de andere kant van de sluizen lag een andere wereld. Ortygia. 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 esthetiek.
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 bestaansreden. Zijn loyaliteit was vanzelfsprekend, en hun superioriteit even-
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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 aankondigen, 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 eindigde 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 nectar 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 waren 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 konden leren, mits voldoende oefening en observatie. Haar vriendin-
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nen hadden ook allemaal stiekem een licht lesbisch kantje, net genoeg om tot haar entourage te willen behoren, maar niet zo uitgesproken 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 ongenaakbaar. Als een soort bende maakten ze alle winkelcentra van
de streek onveilig door allerlei practical jokes uit te halen met mannelijke 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 moeiteloos 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 rondgelopen 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 schaafwonden 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 hartstilstand of een herseninfarct. Echtelijke ruzies ontstonden. Jongens
kregen een opstoot van testosteron waardoor een vervroegde puberteit werd ingezet. Het was een ramp. Zelfs toen de hulpdiensten
ter plaatse kwamen, waren die niet in staat om normaal te functioneren: 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 lichaam haastig bedekkend met een geïmproviseerd laken van krantenpapier 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 naarmate haar borsten groeiden, ze steeds meer aandacht kreeg van jongens. 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 ervaring 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
18

herinnerde zich nog steeds de symptomen: barstende hoofdpijn,
spierkrampen, een tintelend gevoel, pijnlijke borsten, en haar menstruatiecyclus 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 adenomen 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 begin 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 spreken. 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 bloedverplaatsingen naar de lendenen die zij teweeg bracht.
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Haar gave kon ze niet gebruiken om daar verbetering in te brengen. 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 linkerhand 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 proberen om bewust te stoppen met ademhalen – dat lukt wel eventjes, maar de instinctieve overlevingsdrang is te groot om er permanent 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 automatisme 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 uiteindelijk 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 letterlijk: ze had één van haar exen eens naar het ziekenhuis moeten afvoeren met ernstige symptomen van dehydratatie. Hij was te opgewonden om dorst te voelen en hij was volledig uitgedroogd geraakt door de aanhoudende afscheiding van kwijl, zweet en vooral
veel voorvocht en zaad. Dat was haar schuld: ze was benieuwd hoeveel 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 Letonianen 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 vrouwen 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 indrukwekkend hoog plafond, dat ondersteund werd door een metersdikke steunpilaar in het midden: de zogenaamde Pilaar van Ēl-Jabbār. 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 beeldschermen ingebouwd, die met dynamische patronen van zilveren
en gouden lijnen de illusie creëerden dat de pilaar op en neer bewoog.
Aan de rand van de tempel was er een verhoogde strook van ongeveer vier meter breed, die over heel de omtrek van de cirkel doorliep. De strook was ongeveer een halve meter hoog aan de binnenste 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 donkerpaars 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 rotaties. 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 vervolgens werd elk van die vijf trappen nog twee keer in twee gesplitst. In de tempel zaten er twintig luiken in de vloer, op een cirkel 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 gesloten en de mannen namen plaats op de kussens aan de rand. Vervolgens 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 waren. De mannen produceerden heel die tijd een monotoon gebrom, dat luider en dieper werd als er een bijzonder aantrekkelijke
vrouw voorbijkwam, en verdween om adem te halen als er een eerder 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 meenemen naar hun kamer. Welke 250 mannen het waren, en in welke
volgorde ze een keuze mochten maken, werd bepaald door Ēl-Jabbār-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 beeldschermen in de centrale pilaar. De man wiens naam verscheen, stond
recht, riep “Kāli!” en liep naar de vrouw van zijn keuze, die “Jabbār!” 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 gevormd 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 beginnen. 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 toegangsluik 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
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prestigieuze eerste Grâh tot de miserabele vijfde Grâh. De overblijvende mannen en vrouwen voerden samen het verschrikkelijke ritueel 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-JabbārKāli, 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 bedreven 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 terugkeren 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 Tempelgroep 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 relatieve tevredenheid van hun Letoniaanse meesters, en fluctueerde
niet al te sterk aangezien de meesters hun evaluaties niet vaak wijzigden. 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 bengelden, 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 mogelijk tooien en gedragen tijdens de afdaling, in de hoop snel uitgekozen 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 JabbārGrâh. De gedachte alleen al deed hem huiveren. Hij wist hoe het
ritueel verliep, want elke Kālicōpula werd integraal live uitgezonden 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 bevruchting af te werken zodat dat al achter de rug was voor het ritueel begon. Zowel hij als de vrouw keken dan naar het begin van het ritueel om te zien wie eraan deelnam. Als er niemand bij was die ze persoonlijk 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 Cycladervrouw had gezien op een Kālicōpula, terwijl hij op zijn werk bij de
Letonianen toch regelmatig Cyclader-vrouwen zag, zelfs meer Cyclader-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 Kālicōpulæ ook volgden, en gebruikten als een soort selectieprocedure
om vrouwen te promoveren tot Cyclader.
Die hypothese had hij eens aan Niels voorgelegd. Niels bevestigde niet alleen dat de Letonianen inderdaad de uitzendingen volgden, maar hij was zelf ook al tot dezelfde conclusie gekomen toen
hij eens toevallig had gezien hoe Fillohaerdt, zijn Letoniaanse meester, 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 tijdens voorgaande Kālicōpulæ, en statistieken over het geluidsniveau
in de tempel tijdens haar afdalingen en als hoeveelste ze telkens gekozen 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. Fillohaerdt leefde op een half-vloeibaar dieet van zo ongeveer uitsluitend borrelnootjes en allerlei alcoholische dranken.
Een paar dagen nadat Niels gezien had hoe Fillohaerdt de catalogus 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 Cyclader-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 bewondering 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 overdreef 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 karakter 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 geslaagd om haar gave niet te gebruiken op hem, meer zelfs: ze was
voorzichtig geweest en had haar gave in zijn bijzijn ook nooit gebruikt op iemand anders. Zelfs in zijn afwezigheid lette ze er nauwlettend 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 kosmolo31

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 culturele 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 Peisinoë de enige effectieve methode om interessante mannen te ontmoeten. Het was noodzakelijk om het effect van haar fysieke verschijning 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 vielen op haar lichaam en als een zwerm fruitvliegen rond haar kop
zoemden in de hoop dat ze eens konden proeven van haar verboden vruchten. Ze kon die vervelende vliegen natuurlijk wel wegslaan, 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 Jason zou ze op die manier nooit hebben gevonden.
Jason was een wetenschapper. Een briljante en veelzijdige wetenschapper. Hij had fysica gestudeerd, een doctoraat in de geologie
behaald en ook nog een doctoraat in de biologie. Zijn wetenschappelijke interesses waren uiteenlopend: van zuivere wiskunde tot
organische chemie, van bio-informatica tot geografie of sterrenkunde. Hij kon gepassioneerd en boeiend vertellen over allerlei obscure 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 helemaal 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 miljonair 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 opgewekt 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 uitlachen omwille van de valse, krakende noten, maar het kwam allemaal snel terug, en al gauw speelden ze terug op hun oude niveau.
Jason kon uitstekend prachtige melodieën verzinnen op haar begeleiding, 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 ontspanningsruimtes waren er klaslokalen. Het grootste deel van het onderwijs gebeurde echter niet in de klas, maar individueel, in de eigen kamer,
met de lesrobot. De tempels werden uitsluitend gebruikt voor religieuze opvoeding. In de refters kon je niet kiezen wat je te eten
kreeg. De jongens werden gegroepeerd per leeftijd. Bij de allerjongsten 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 manier 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. Guntir 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 leven, 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 inflatie 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 prestigieuze beroep was zonder twijfel dat van Cyclader, maar om daarvoor in aanmerking te komen moest je slagen voor zware psychometrische 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 voor36

waarde. Guntir had voor alle criteria de maximumscore ‘excellent’
behaald, behalve voor loyaliteit en vriendelijkheid, waar hij respectievelijk 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 waren de beroepen van de normalen.
Agricultisten brachten het grootste deel van hun tijd door tussen 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 voedselvoorziening.
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 bedreiging voor de mens. Vooral zelf-reproducerende robots en sterke
kunstmatige intelligentie waren strikt gereguleerde onderzoeksdomeinen.
Operators bedienden de machines voor zowat alle productieprocessen. 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 noemen. Soms was het niet meer dan herhaaldelijk op een knop duwen en op regelmatige tijdstippen een omgekeerde Turing-test oplossen 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 zuurstofpercentage, zodat hun lichamen eraan gewoon konden blijven. Tijdens 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 JabbārGrâh 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 bleven 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 doorzettingsvermogen 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 normalen. 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 ge38

weest, maar ook geen bijzonder slechte. De regelmaat van de dagelijkse routine maakte dat er weinig onderscheid was tussen de dagen. Als hij aan het jongensdorp terugdacht, dan was dat zonder
nostalgische gevoelens, maar evengoed zonder traumatische herinneringen. 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 Onweerstaanbare, 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 hemelgewelf, 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 duizenden 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-JabbārKāli. 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 Inwijding, 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 Veelvormige, 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 gedaante: 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 Onverzadigbare, 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 versierde kant en zijde, met openingen die de vagina en borsten bloot
lieten. Zelfs de vagina zag er bijzonder levensecht uit. De beeld40

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 werden ze officieel een man. Guntir herinnerde het zich nog levendig.
Het standbeeld zag er niet alleen levensecht uit, het voelde ook bijna 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 moment 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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❁

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 houden 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 konden 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 beschreef, 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 empi42

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 anders. Haar gave was volgens hem wetenschappelijk onmogelijk, of
toch zeker bijzonder onwaarschijnlijk. Een experiment, onder gecontroleerde 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 experiment zou uitwijzen dat het niet werkelijk zo was zoals ze beweerde.
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 experiment 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 kende. Op zijn teken moest zij dan naar binnen gaan en haar gave demonstreren. Ze kreeg tien minuten, en hij zou alles volgen en opnemen 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 getrouwd 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, vermoedelijk 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 gewoon 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 verplaatsten naar de onderbuik. Pijlsnel ontstond er een duidelijk afgetekende 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 verdwenen van het infraroodbeeld, was er op de gewone camerabeelden
een groeiende vochtige plek te zien. Jason voelde zich ongemakkelijk. 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 zaadlozing 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 terugkomen, 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 bevende 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 beetje 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 kamer 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 tegenstrijdige 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 misschien 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 bedrogen. Ze had die andere man zelfs niet aangeraakt, alle kledingstukken waren aangebleven. De signalen die ze had gestuurd waren
natuurlijk niet gemeend. Ze had niet het gevoel dat ze iets overspe46

lig had gedaan. Haar afstandsbediening werkte weliswaar op een
bepaalde primitieve biologische golflengte, maar ze voelde zelf helemaal 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 wetenschapper in hem kwam terug naar boven. “Ik moet nog één ding verifiëren”, 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 zichzelf 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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AFSCHEID
Sinds het experiment hadden ze het niet meer over haar gave
gehad. Maar Jason was duidelijk niet meer dezelfde. Hij bleef langer op zijn werk dan vroeger. Als hij 's avonds laat thuiskwam ging
hij vaak onmiddellijk slapen. Ze woonden in principe nog wel samen 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 doordringen.
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 geleden, 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.
48

Ze nam zich voor om hem die avond te confronteren, een ultimatum te stellen. Zo kon het niet verder. Nog liever een vlammende 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 geweest die een einde maakte aan relaties. Ze had het nog nooit meegemaakt 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 geworden zijn en haar gave gebruikt hebben om zijn woorden ongedaan 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 bewoners 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 bewerkt. 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 achter 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 hebben om hem te vinden, kon ze maar beter discreet zijn.
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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 kantoorgebouw. Maar het was er tenminste nog, dat was een opluchting. 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 bedacht 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 receptioniste richtte zich tot haar en sprak met een ietwat geforceerde
glimlach: “Gaat u maar even zitten, zo meteen zal er iemand komen.”
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 vriendelijk en opgewekt uit, met een vreemde maar aantrekkelijke combinatie van Russische en Zuid-Amerikaanse gelaatstrekken, schrandere helderblauwe ogen en vrolijk krullend donkerbruin haar.
Ze namen plaats in een klein vergaderlokaaltje. Peisinoë probeerde zich zo geloofwaardig mogelijk als een journalist te gedragen, 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 genaamd ‘ANANKE’ is momenteel nog een relatief klein en beschei53

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, klimaatverandering, oorlog, genocide, vernietiging van hele ecosystemen, noem
maar op. De uiteindelijke bedoeling van ANANKE is bijzonder ambitieus: het voortbestaan verzekeren, op extreem lange termijn, van
de mensheid en van zoveel mogelijk bio-diversiteit. Een soort moderne ark van Noah, zeg maar.”
“Moderne ark van Noah?” onderbrak Peisinoë haar. “Interessant… 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 ingestudeerd tekstje aan het opdreunen was. Ze sprak met passie: “Het
project bestaat uit verschillende componenten. Ten eerste verzamelen 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 methodes 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 gemeenschappelijk 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 deden. 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 eerstvolgende verkiezingen. De meeste onderzoeksfondsen willen enkel projecten steunen die maatschappelijk nut hebben op korte of middellange termijn. Ze vinden ANANKE ofwel te ambitieus en onrealistisch, ofwel irrelevant. In beide gevallen krijgen we het project
moeilijk verkocht bij hen. En privé-bedrijven, tja, die willen natuurlijk graag een return on investment, en die kunnen we per definitie niet geven. ANANKE is gemaakt om een catastrofe te overleven, 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 project. Maar hopelijk brengt uw artikel daar verandering in, mediaaandacht 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 gelegenheid 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.

❁
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Oef, ze was er zonder kleerscheuren vanaf gekomen! De volgende 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 verdwenen 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 waarschijnlijk 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 experimenten 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 gebruiken! Maar dit was voor het eerst in haar leven een nuttige manier om haar gave te gebruiken. En misschien zou ze zo Jason kunnen terugwinnen. Misschien was dit zijn manier om zich te verzoenen 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 voorgedaan 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 begin 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 irritatie deden zijn stem overslaan. “Wie zegt dat ik wil wat ik wil omdat ík het wil? Ik weet alleen dat jouw gave heel krachtig is, gevaarlijk 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 morgen wel verder.”
Ze legde in. Ondertussen was ze terug bij het instituut aangekomen. Met lichte tegenzin stapte ze naar binnen. Vineva, de receptioniste, 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 ritueel 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 bijzonder inspannend. Het bestond uit een bizarre mengeling van opzwepende muziek, dans, en een strak georkestreerde, dodelijke orgie.
Iedereen was grotendeels naakt. De vrouwen droegen enkel een
ceremoniële rok: een soort korte omgekeerde hoepelrok die de geslachtsdelen 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, terwijl 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 mogelijk 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 mannen, werden vijftig grote pauken opgesteld. De mannen in die cirkel 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 aangaf, gingen de mannen traag naar voren terwijl de vrouwen sensuele 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 oppervlakkig, de derde stoot was dieper, en ging gepaard met een luide paukenslag. 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 ongeveer een halve minuut per vrouw, maar het ritme werd heel geleidelijk 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 muziek even helemaal stil. De vrouwen begonnen echter vrijwel onmiddellijk terug te zingen, heel zachtjes en zonder begeleiding van
bassen of slagwerk.
Dan volgde de Wissel van de Grâh. De mannen van de binnenste 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 begonnen 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 opnieuw.
Na vier Wissels was elk van de vijftig vrouwen door elk van de
250 mannen gepenetreerd en hadden ze het zaad van vijf verschillende mannen ontvangen. Dat was het eerste gedeelte van het ritueel.
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 klaarkwam. 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 offer, 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 onmiddellijk ritueel doodgestoken door de mannen van de eerstvolgende 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 ritueel 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 bedriegers.
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 terugkomst 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 mannen van de vijfde Grâh hun trommelstokken op de grond. Een onheilspellende 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 uitzonderlijk 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 opvattingen, 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 daarvoor 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 gespreksonderwerpen: de trage tijd in Ortygia. Ze waren het erover eens dat
het systeem schitterend in elkaar zat, maar het was niet zo eenvoudig 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 standpunt 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 standpunt 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 Letoniaanse 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 vrouwen 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 Cycladers, naast de trage tijd, was de economie. Iedereen in het dorp
werkte voor de Letonianen en werd door hen betaald. Alleen beseften 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 geïnteresseerd in hun bedrijven, zolang ze maar opbrachten. Als er beslissingen 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
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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 Cycladers 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 andere Cycladers uit andere dorpen. Maar hun ervaringen waren waarschijnlijk niet representatief, bedacht Guntir. Ze zagen hun meesters 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 Letonianen waren.

✮
Drie Kālicōpulæ geleden was er een bijzondere nieuwe normale
in het dorp aangekomen. Zijn naam was Max Ralkr. Op de Cyclader-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 gebeurde 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 Kālicōpulæ. 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 klaarkwam. 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 mannen 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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❁

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 winden. 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 belangrijke personen mannen. Lana was trouwens ook voorzichtig genoeg 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 genieten 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 terechtkwam, 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 minstens 20 jaar verder. Er zijn nu middelen genoeg om het onderzoek
verder te zetten, uit te breiden naar verschillende locaties, experimenten 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 gemist!
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 anderen. Er waren maar twee mogelijkheden: ofwel wou hij zich terugtrekken uit het project, ofwel dit. Ik weet dat het project heel
belangrijk is voor hem – Jason is één van de stichters ervan. En Jason 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 praten. 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 voldoende 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, verwachten 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 voldoende 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 onderzoek 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 uitnodiging 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 ingesteld 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 omhelzing 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 ANANKEproject. Als een kwispelende hond legde hij haar uit dat de genetische databank voltooid was en dat de eerste ondergrondse bunkers
gebouwd waren. De cryonische technieken werden steeds verfijnder, 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-investeerders 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 genoeg 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 weerstand van lokale overheden. Het leger en de geheime diensten hielden hen nauwlettend in het oog. Dat was de keerzijde van de medaille. Ze hadden helaas vaak de publieke opinie niet aan hun kant:
de bevolking zag ANANKE als een overbodig prestigeproject, er waren nuttigere en dringendere dingen om te doen met die middelen.
Dat was ironisch, want de politieke gebeurtenissen van de afgelopen jaren hadden juist bewezen dat het project meer dan noodzakelijk was. Het aantal militaire conflicten was alleen maar toegenomen 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 locatie. 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 ongestoord allerlei experimenten konden uitvoeren. En tenslotte was er
een diplomatiek 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’ nodig hadden, naar haar te brengen. Het ANANKE-team had een nogal indrukwekkend gebouw neergezet in Washington – haar collega'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 ‘kneedbaar’ 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 achterstand 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 meteorietinslag, 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 wereldbevolking erin te kunnen onderbrengen. De kelders beschikten over gigantische energie-, voedsel- en zuurstofvoorraden.
Jason bepaalde de onderzoeksagenda van een steeds groter wordend team van briljante onderzoekers. Er waren drie hoofd-thema'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 tweede: het verbeteren van de cryo-technieken om het niet alleen comfortabeler, 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 toekomst 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 manipuleerde, maar ook voor de toekomst van de mensheid. Ze genoot van de
constante toevoer aan verse lullen en klootzakken – vooral figuurlijk dan – die ze zonder schuldgevoelens naar haar hand mocht zetten. 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 gewekt 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 technologie werkte: “Geen traditionele vitrificatie waarbij de chemische
inertie thermisch wordt bereikt,” had hij gezegd, “maar quantumrelativistische, gecontroleerde lokale tijdvacuolen met een, al zeg ik
het zelf, bijzonder ingenieus zelfcorrigerend mechanisme voor lange-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 automa77

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 Peisinoë 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, smeerlappen. 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 sadisme 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 slapeloze 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 permitteren. 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, waren 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 regelgeving, de wetenschappelijke en technologische mogelijkheden en
ontwikkelingen, enzovoort. Ze bleef daardoor stevig met haar voeten 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 antwoorden steek. Ze hadden niet te maken met een krankzinnige, maar
met een rebel. Hun nieuwsgierigheid veranderde geleidelijk in respect.
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, waarvan 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 bestorming geweest van hun toegangspoorten naar Ortygia. Daarbij
waren er veel doden gevallen, maar enkel aan de kant van de bestormers. 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 inkomsten eiste zijn tol.
De doden van de bestorming en de uitgehongerden van de staking 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 verbanden 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 doden. En ten tweede was er geen rechtstreekse communicatie tussen
de dorpen mogelijk. Het was ook niet toegelaten om op eigen initiatief 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 rede81

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 Cycladers 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 waren 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 doorspoelen, en zodat de beelden verwerkt konden worden tot een spannende en opwindende montage. Er was weinig reden voor Letonianen 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 verzet aan het organiseren en hij had daarvoor een primitief communicatienetwerk 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 genoeg 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 Letonianen, integendeel, hij bewonderde ze. Hij wou graag zelf een Letoniaan 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 verminderde naarmate hij Max hoorde vertellen over de bloedige manier waarop de opstand was onderdrukt.
De Letonianen waren laf geweest. Bij de bestorming van de toegangspoorten hadden ze zich niet eens laten zien. Ze hadden eenvoudigweg 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 be83

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 geworden in het dorp. Guntir had wel enige sympathie voor het verzet, maar was er zelf niet echt actief in. Hij gaf af en toe een boodschap door, maar dat was eigenlijk alles dat hij deed. En hij twijfelde 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 regelmatig 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 –
84

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 mondeling; er was geen enkele manier om voorwerpen, zelfs geen blad
papier, Ortygia binnen of buiten te smokkelen. Sommige Letonianen 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 plechtig. “We zijn nu klaar voor de grote opstand. Voor eens en voor altijd zullen we de Letonianen verjagen! De vruchten van ons werk
zullen we verdelen onder elkaar, in plaats van alles aan de Letonianen te geven in ruil voor een miezerig hongerloon!”
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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 altijd verklikkers in de buurt zijn.
“We zullen de mannen- en vrouwendorpen terug bij elkaar voegen,” ging Niels verder, “en we zullen vrouwen en kinderen hebben 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 knechten... 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 onbereikbaar is en ze hebben geen dienaars, noch Cycladers, noch Letonianen. Ze leven in een nóg tragere tijd dan de Letonianen, en
hun bestaan is een goed bewaard geheim, zelfs voor vele Letonianen. 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 waarheid? Het drong allemaal nog niet echt door, maar Niels was nog
niet klaar met spreken: “Broeders, we moeten stoppen met blindelings 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 aanvaardbaar waren. Wat had godsdienst trouwens met hun verzet te maken? 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. Enkele 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 Zegening van Ēl-Jabbār-Kāli, het hoogtepunt van het Inwijdingsritueel. In de mannendorpen was de rol van de Hoge Tempel eerder
die van een rechtbank. Als er een conflict was tussen twee of meerdere mannen dat ze op geen enkele manier onderling geregeld kregen, 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 Ongenadige, 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 allemaal 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 Tempel. 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 bovenhand. 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 raadplegen, want hij kende Niels goed genoeg om te weten dat hij zijn
geheimen niet digitaliseerde omdat hij terecht vreesde dat de Letonianen mee konden lezen. Guntir zocht iets meer low tech.
Op de tafel lagen papieren met allerlei haastig geschreven woorden erop. Hij vond ook een klein notitieboekje dat op het eerste
zicht onbeschreven was. Alle bladzijden waren leeg. Maar het boek88

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 worden in die kamer, op dat moment. Hij besloot om terug naar de
Hoge Tempel te sluipen, voor zijn afwezigheid zou worden opgemerkt.
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 Liefhebbende, is onze redder!” Niels sprak zoals altijd duidelijk verstaanbaar 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-JabbārKāli, 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 redding gaat er zo dadelijk in alle Tempels van het dorp een extra Kālicōpula door, ter ere van Ēl-Jabbār-Kāli, de Vergevingsgezinde!”
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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 informatie terug in de tijd gestuurd kon worden. Zodra de verstrengelde
deeltjes geprepareerd waren, werd een vraag geformuleerd die hopelijk in de toekomst kon beantwoord worden. De verstrengeling
moest vervolgens in stand worden gehouden tot het antwoord gekend 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 antwoord 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 toekomst. 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 principe. 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 inconsistente 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?” gesteld, en ze kregen onmiddellijk het antwoord “ja”, ook al hadden
ze vooraf afgesproken dat ze dat antwoord pas een jaar later effectief 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 natuurlijk 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 immers 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 inderdaad 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 technologie, zou de informatie uit de toekomst tot desastreuze dingen leiden, 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 nuttigere vragen stellen over de grote onopgeloste wiskundige en natuurkundige 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 jeugdig ongeduld. Maar zij hadden niet de luxe om zoals Jason op een
cryo-knop te kunnen duwen. De cryo-technologie was enkel beschikbaar voor het topkader, om evidente redenen: als alle wetenschappers naar de toekomst zouden kunnen springen, dan zou op
de duur niemand in het heden overblijven en zou de wetenschappelijke vooruitgang stagneren.
Jason had als leider van het ANANKE-onderzoek de knoop moeten 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 voorziene energiebudgetten bleken enkele grootte-ordes te optimis92

tisch, alles liep vele jaren vertraging op. En dan was het op een goede dag eindelijk toch gelukt. De vraag was gesteld.
De orakelmachine gaf onmiddellijk het onverbiddelijke antwoord: “nee”.

❁
Aanvankelijk waren zowat alle mannen die bij Peisinoë langskwamen, mannen die er geprivilegieerd en belangrijk uitzagen.
Piekfijn verzorgd, duur maatpak, blinkende schoenen, afgeborstelde 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 mogelijke opportuniteit vormden voor ANANKE, zij maakte ze kneedbaar 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 maatpakken 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 waren 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 uitzagen alsof ze duur waren, nieuw en van hoge kwaliteit. Maar de laatste 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 hadden. 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 fundamentalisten 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 cryoknopje. Vanuit haar standpunt kwam er onmiddellijk iemand binnen.
Haar normale routine was om zonder een woord te zeggen direct haar gave te gebruiken en de man terug weg te sturen. Het
duurde niet langer dan een halve minuut van woordeloze seksueelpsycho-kinetische hypnose. Meer was bij de meeste mannen niet
nodig om hun wil te breken en ze vatbaar te maken voor manipulatie 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 evengoed rechtstreeks aan de mannen zelf vragen.
Zoals ze verwacht had, was het weer zo'n man met versleten kleren. 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”, antwoordde 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 zouden 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 andere 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 nergens vinden. Vreemd – ze was er zeker van dat ze die op het nachtkastje 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 gedachten 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 binnenkant 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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GEVANGEN
Lana was tevreden. Alle werven zaten op schema, het werk vorderde 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 gerookt 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 onderscheiden van de ruis. Gelukkig kon tegenwoordig iedereen het
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geluidsvolume individueel regelen – ze kon haar muziek dus gewoon 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 lobbyisten verliep alles naar wens. En inderdaad, er waren altijd genoeg middelen voorhanden en het bekomen van de nodige vergunningen en bouwgronden was nooit een probleem. In zo goed
als alle landen hadden ze nu schuilkelders gebouwd, met een gezamenlijke 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 delegeren aan anderen. Ze hadden een classificatie-systeem uitgewerkt om
politieke, economische en organisatorische gebeurtenissen te rangschikken op belang en dringendheid. Categorie 1 waren gebeurtenissen 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 nietdringende globale gebeurtenissen, zoals nieuwe wereldwijde wetgeving of verdragen die mogelijk op termijn een impact zouden kunnen hebben op het project. Categorie 4 waren dringende gebeurtenissen op land-niveau, af te handelen door de land-verantwoordelijke. 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 toplobbyisten, drie top-organisatoren (waaronder Lana), drie vertegenwoordigers van de cryo-toeristen die veel hadden betaald om
zich via ANANKE te laten invriezen om medische of andere redenen, Jason en een andere top-wetenschapper, en de financieel beheerder. 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 besloot 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 beginnen: 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 realiseren om de structurele kosten te blijven dragen.”
“Ten tweede”, zei de lobbyist, “is er het probleem van verminderde beïnvloedbaarheid. In de nieuwe socialistische regimes is er
doorgaans een systeem van verregaande democratie, met permanente afzetbaarheid van alle verkozenen. Dat is problematisch aangezien 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 inderdaad 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 toelatingen 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 zichtbaar 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 knikken, en ook de meeste lobbyisten knikten mee. Lana slikte. Het
voorstel was al wel vaker op tafel gekomen, maar in deze omstandigheden 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 militaire 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 doelstelling 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 financieel beheerder, “het heeft geen zin om nog meer tijd te verspillen 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. Voorwaarde tot ontwaking: enkel bij unanieme beslissing van de crisisraad 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 onwillekeurig 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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❁

DE GROTE
ONTWERPER
Peisinoë kon nog steeds haar telefoon niet vinden. Er was nergens 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 hetzelfde uit als voorheen, maar ze zou durven zweren dat haar schoenen vroeger beter pasten en dat haar jas anders aanvoelde dan vroeger.
Waarschijnlijk waren haar kleren vervangen geweest terwijl ze in
cryo was, bedacht ze. Dat was wellicht zo nu en dan nodig aangezien enkel zijzelf, en de kleren die ze aanhad, in cryo-bewaring gingen, niet de kleren die in de kast hingen. Ze had eerder ook al gemerkt dat haar kamer veranderde tijdens haar cryo-slaap: soms
104

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 gekeken zat ze nog ergens in het begin van de 22ste eeuw. Ze probeerde 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 uitgang, of naar iemand die haar naar Jason kon brengen. Het was een
enorm gebouw met een ingewikkelde structuur en vooral veel gesloten deuren. Achter één van die deuren was er nu wellicht iemand 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 voorzichtig 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 prachtige gewaden gehuld. De meeste vrouwen waren versteend, in cryoslaap, met hun geslachtsdelen bloot en in een lichaamshouding die
weinig aan de verbeelding overliet. Zo nu en dan kwam er een jonge 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 klaarkwam. 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 bureau 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 meemaken? 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: “Aanbieding onder voorbehoud. Hoewel de wettelijk voorziene hygiëne- en
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veiligheidsvoorschriften nauwlettend worden toegepast en gecontroleerd, is de organisatie niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen; deelname op eigen risico. Afhankelijk van de wachtrijen en het beschikbare aanbod zal er een tijdbudget worden aangerekend 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 de hoogste verdieping van dit gebouw.
Maar dat is een streng bewaakt gebied, je kan daar niet zomaar
naartoe!”
“Hoe geraak ik op die verdieping?”, 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 de bovenste verdieping.
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 meegenomen. Ze wist zelfs niet hoe ze de deuren terug open kon krijgen. 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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Deze verdieping zag er helemaal anders uit dan de verdieping
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
doorgang. Ongeduldig gebruikte ze haar gave om hem te neutraliseren. Ze had geen tijd voor praatjes. De agent stortte ineen in een
orgastische kramp.
Ze liep verder. Ze bevond zich in een gigantische kantoorruimte,
met overal glazen wanden. Gelukkig leek niemand haar aanwezigheid 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 Jason. 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’.”

110

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 praten met een computerprogramma, niet met een mens! Dat verklaarde 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 ouder 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: “Bezoeker 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 ingepland 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 zogenaamd diepzinnige religieuze en conservatieve vaagheden spuiend. Zijn devote volgelingen hingen aan zijn lippen om die nonsens 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 doorgronden 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 maken. 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. Gefrustreerd bleef hij heel de tijd het boekje doorbladeren.
En toen, in de douche, zag hij plots dat er op sommige bladzijden 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 gedeeltelijk 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 geheugen 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 nauwelijks aandacht voor de vrouwen. Enkel als hij aan de golf van
gebrom kon horen dat er een uitzonderlijk knappe vrouw voorbijkwam, 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 onverwacht, 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 behoorden 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 voorrang 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 verrader! Guntir voelde de woede opborrelen. De achterbakse, venijnige, smerige, geniepige onderkruiper!
Er waren al zeker meer dan honderd namen verschenen, misschien 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 normalen. 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 zouden 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 weerzinwekkende 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 andere 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 roerloos 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 gepauzeerde film ineens begon verder te spelen. Jason keek haar verbaasd 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 willen 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 dezelfde 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 duizenden 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 sturen naar andere sterren, maar waarom zouden we dat risico nemen? 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? Waarom zouden we zelf helpen baren wat potentieel uitgroeit tot onze
gevaarlijkste vijand?” Jason begon zich zichtbaar op te winden terwijl 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 oorlogen 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 volhielden, 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 schaterlach 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 bereiken, 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 chronozone 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 terminologie 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: “Stabiliteit is essentieel, Peisinoë. Stabiliteit en duurzaamheid. Dit is nog
maar het begin, we zijn de optimale parameters nog aan het zoeken. De Letonianen zijn een middenkader, een buffer tussen tijdlo120

ze Titanen zoals wij en het plebs dat in de echte tijd leeft. Zij beheren en controleren de dagelijkse economie en garanderen een zekere continuïteit. Structurele culturele stabiliteit is het moeilijkste en
op korte termijn het belangrijkste. Alleen al de spreektaal: die evolueert 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 nettoconsumptie van grondstoffen op nul moeten houden, het energiegebruik moeten begrenzen. Het betekent ook dat we geen onvoorspelbaarheid 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 gezinsstructuur, 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. Vrouwen 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 geworden. Ze moest deze waanzin stoppen!
Jason lachte. “Maar om op je vraag te antwoorden: Ēl-JabbārKāli, 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 ‘bekering’ zeg maar.”
Peisinoë voelde haar lijf trillen van schuldgevoel en woede. Ze
was zonder dat ze het zelf wist, medeplichtig aan de grootste misdaad 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 gestopt worden, hier en nu! Instinctief probeerde ze haar gave te gebruiken 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 feromonen te synthetiseren. In de meeste gevallen hebben we je helemaal 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 inwo123

ners. In elk dorp zijn de socioculturele parameters lichtjes verschillend: er zijn variaties in de lonen en in het aanbod en de prijzen van
de consumptiegoederen, variaties in de procedure-details en de frequentie van de… euh…” Jason kuchte. “…de frequentie van de ‘seksuele 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 genialer 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 zogenaamde 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 gezicht 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 geweldig, 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 andere 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 geïnstalleerd 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-manipulator, er steeds in slaagde om haar te misbruiken, zelfs op het moment 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 aanwezigheid, met een bovenmenselijke kracht. En mits een kleine software-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 binnen 300 miljoen jaar?”
Na een korte retorische stilte ging hij opgewonden verder: “De
wereld is een enorm complexe choreografie, een prachtige symfonie, een ontroerend toneelstuk, een episch gedicht. Ik ben de choreograaf, de componist, de schrijver: kortom ik ben de Grote Ontwerper. Miljoenen generaties van miljarden mensen zullen in mijn
ultiem kunstwerk meespelen – de meesten slechts een infinitesimaal kleine rol, ter ondersteuning van de hoofdrolspelers, de solisten, de Titanen. Het is het grootst mogelijke meesterwerk, perfecter 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 voorstelling die er zal zijn, mee te maken! Laat ons samen naar de toekomst
reizen, naar de finale der finales! Laat ons samen de grandioze slotakkoorden 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 wellicht 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, zaadvragende 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 glimlachte 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 doorlopend 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 terug, 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 uitgegroeid tot een monster. Er was geen hoop meer dat hij ooit nog
terug iemand zou worden die ze kon liefhebben. Maar de conclusies van haar verstand waren nog niet doorgesijpeld tot haar lichaam. Lichamelijk voelde ze zich ondanks alles nog steeds tot hem
aangetrokken.
Ze kleedde zich helemaal uit en ze duwde haar venusheuvel tegen Jasons gezicht. Herinner je je dit poesje nog? Dit strak, zacht
knijpend kutje? Voel hoe het je helemaal omvat! Terwijl ze hem psychokinetisch 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 poesje 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 enorme hoeveelheden langs zijn onderbuik en langs haar dijen op de
zetel en op de grond. Terwijl ze traag op en neer gleed over zijn kolossale erectie, begon zijn lichaam steeds heftiger te schokken. Ze
bouwde langzaam maar zeker een enorm intens orgasme op. Ondertussen 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 klaargekomen. 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 melkachtig 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 Japanse 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 verhaal, en ze verheugde zich zichtbaar. “Dus, als ik het goed begrijp,”
zei ze toen hij was uitgepraat, “groeit er nu eindelijk een georganiseerd 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 communicatie 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 uitspreken 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 waarschijnlijk alsof ik krankzinnig ben”, zei ze. “Verdomme, het is eigenlijk 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 computerprogramma, 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 Letoniaan. Maar ik wist te veel, en dat werd gezien als een te groot
risico. Dus werd ik naar een vrouwendorp gestuurd. Ik werd aangenomen 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 voorbehouden 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 beschreven had, besefte hij plots. Hij had enkel gesproken van “heersers 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 uitzichtlozer zijn.”
Guntir bleef nog een tijdje in stilte nadenken, en vroeg tenslotte:
“Maar wat is er met Niels gebeurd? Wat hebben ze met hem gedaan? 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 reguleren 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 psychopaat 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 meisjesdorp, 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 verwijderen – 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 verlangen opkomen en de kus werd passioneler. Haar tong was fluweelzacht 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 detec134

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 speeksel in mijn mond.”
Ze lachten samen. Guntir was opgetogen. Ze waren Ēl-JabbārKāli – of beter gezegd, het systeem – te slim af geweest! De onvermijdelijke 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 ritueel van Jabbār-Grâh, valt niet te ontsnappen. Er zijn gewoon teveel 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 waren nog bezig. Eén ervan begon als een bezetene de man af te trekken. Op haar gezicht was een absurde mengeling te zien van verbetenheid, overlevingsinstinct, doodsangst, en iets wat moest door135

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 kende. 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. Hoewel hij niemand dood wou, was hij ontgoocheld toen het 149ste
offer, en kort daarna het 150ste offer gegeven werden. Als het ritueel 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 uitzendingen 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 vervangen door een jonger exemplaar.”
Guntir moest denken aan Fillohaerdt, de Letoniaanse meester
van Niels. Hij besloot er maar over te zwijgen. Vineva bleef doorpraten, 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 tijdsverschil, 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 Letonianen nog niks. Je wilt niet weten wat Titanen allemaal doen om
hun seksuele fantasieën te verwezenlijken. Herinner je je nog je Inwijding?”
“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. Verontwaardigd 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. Gedurende 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 anonieme seks met meer dan honderd jonge mannen uit een andere wereld. In de Tempels van de meisjesdorpen zijn er trouwens gelijkaardige Inwijdingen, voor het plezier van mannelijke Titanen.
Maar dat is allemaal nog dagelijkse kost, vrij onschuldig in vergelijking met de donkerdere seksuele fantasieën van een aantal Titanen.
Soms worden er hele dorpen ‘gekweekt’ met als enig doel het bevredigen van één specifieke fantasie.”
Die laatste woorden drongen niet helemaal door tot Guntir. Hij
duizelde bij de gedachte dat de Inwijding geen miraculeuze religieuze openbaring was, zoals hij altijd had gedacht, maar een soort
pervers seks-spelletje voor Titanen. De fundamenten van zijn wereldbeeld 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 erectie. 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 versnelde, 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 muziek 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 waren nog bezig. Hedicfirr had het intussen opgegeven. Bijna iedereen 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 waren 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 zondaars af, met een dolk in elke hand. Honderd dolken voor tweeëntwintig 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 dodelijk 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 nanovirus in de lucht dat mannen doodt. Je zou het er geen minuut overleven. Behalve in de baarkamers, daar is de lucht zuiver, zodat pasgeboren 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 notitieboekje 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 gesproken. 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. Wanho140

pig en moedeloos, maar nog niet volledig gebroken, keerde hij terug 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 onverstandig 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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❁

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 cryoslaap 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 omstandigheden. “Waar zijn we”, vroeg ze, “en hoe geraken we hier weg?”
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“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!”, verdedigde 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 tevoren. 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 bewerkte. “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 robots 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 Peisinoë nog snel alle mannen klaarkomend neervallen op een hoop
achter zich. Zo creëerde ze een obstakel van mannenlijven. Hopelijk 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 hologram 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 deze verdieping een verborgen lift zijn? Maar naar
welke verdieping zouden we dan gaan als we die lift zouden vinden?”
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“Misschien zijn er ventilatiekokers die groot genoeg zijn om in te
kruipen...”
Terwijl Lana luidop aan het brainstormen was, werd vanuit de
trapopening het gedreun van de P-bots steeds luider. Peisinoë probeerde 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 ingebouwde 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 ingericht. 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”
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Lichten: gedimd, 30% #FF0060
Temperatuur: 21°C
Raam: gesloten
Luchtvochtigheid: 50%
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 gesproken opdrachten! Maar het raam zal wel wat meer open moeten
als wij eruit willen kunnen springen.” Luid en duidelijk articulerend 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
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beneden tot aan de vloer. Peisinoë deinsde verschrikt een meter
achteruit. Ze zaten op meer dan 100 meter hoogte. De wind die
binnenwaaide vanuit de plots ontstane opening was angstaanjagend.
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 richtingen 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 gemakkelijk 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
148

het duurde een tijd voor hun ogen eraan gewend waren en ze elkaar
terug konden zien.
De kooi daalde als een lift naar beneden. Een computerstem
sprak: “Titaan-identificatie ontbreekt, aanwezigheid ongeoorloofd.
Automatische DNA-analyse volgt.” Peisinoë en Lana voelden iets
tegen hun arm schuren. Het voelde als een cactus.
“DNA niet gekend. Geen geregistreerde Titaan, Letoniaan of
Cyclader”, zei de computerstem, “Twee vrouwen. Categorie:
vruchtbaar. Overplaatsing naar vrouwendorp.”
De kooi stopte nu met de neerwaartse beweging en begon nu
horizontaal te gaan, steeds sneller.
“Enig idee wat er aan het gebeuren is?”, vroeg Lana.
“Niet echt,” zei Peisinoë, “maar ik vermoed dat het niet goed is.”
“We zijn in elk geval verschrikkelijk snel aan het bewegen”, zei
Lana. “Volgens mij gaan we ondertussen sneller dan een vliegtuig.”
De versnelling stopte eindelijk, maar de kooi bleef nog een hele
tijd horizontaal bewegen. Peisinoë en Lana vertelden elkaar over
hun recente ervaringen. Ze hadden de tijd, want de kooi bleef een
hele poos rijden, of glijden, of wat het ook was.
Toen begon de kooi eindelijk te vertragen, kwam tot stilstand,
en begon vervolgens terug verticaal te bewegen, nog dieper naar
beneden. En toen waren ze eindelijk op hun bestemming.
De kooi opende langs een zijkant. “Welkom in dorp 62674”, zei
de computerstem. “Toegewezen woonplaats: tempelgroep 4, gang
8, nummers 17 en 31”.

❁
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Op de 41ste verdieping van het Titanengebouw werd de opvolgster van Jason wakker gemaakt. De nieuwe Titaan der Titanen
werd gebrieft door een mannelijke medewerker:
“De Grote Ontwerper is enkele minuten geleden overleden.
Volgens de opvolgingsregels bent U de nieuwe Grote Ontwerpster,
de Tweede Titaan der Titanen.”
“Wat is er gebeurd?”, vroeg ze kortaf.
“Peisinoë Togunara is naar hier gekomen en heeft naar alle waarschijnlijkheid op seksuele wijze de dood veroorzaakt van de Grote
Ontwerper, de Eerste Titaan der Titanen. We hebben helaas geen
beeldmateriaal aangezien zijn opnamesystemen in privacy-modus
stonden op het moment van overlijden.”
“Jammer, ik zou die beelden graag gezien hebben”, zei ze met
een vleugje sarcastisch sadisme. “Het zou trouwens ongetwijfeld
nuttig trainingsmateriaal geweest zijn voor de P-bots.”
“In elk geval,” vervolgde de medewerker zakelijk, “zodra hij stierf
werd onmiddellijk een zekere Lana Liddov-Cheviva automatisch
gewekt. Blijkbaar was er nog een zeer oude opdracht in werking,
die nog geformuleerd was in termen van de leden van de historische crisisraad van ANANKE. De Grote Ontwerper was het laatste
overblijvende lid daarvan.”
“En die opdracht is nooit aangepast?”, vroeg de vrouw, oprecht
verwonderd.
“Blijkbaar niet, nee.”
“Wat een incompetentie! Waarom word ik nu pas gewekt?”
“Omwille van de privacy-modus werd het nieuws van de dood
van de Grote Ontwerper niet onmiddellijk doorgegeven naar deze
verdieping. Dat zijn we pas achteraf te weten gekomen.”
“Waar zijn Peisinoë Togunara en die andere vrouw nu?”
“We zijn er niet in geslaagd om hen te arresteren. Hoewel we de
P-bots hebben ingeschakeld, zijn ze toch het gebouw kunnen ontvluchten. Ver zijn ze echter niet geraakt, want ze zijn vrijwel on150

middellijk onderschept door het automatisch controlesysteem. Ze
zijn nu in het regulier systeem terechtgekomen, onderweg in de
tunnels tot er ergens twee plaatsen vrijkomen in een vrouwendorp.
Als U dat wilt, dan kunnen we ze naar hier laten brengen.”
De vrouw lachte. “Dus ze zitten nu in het systeem? Laat ze daar
maar zitten, dat volstaat wel als straf. We kunnen toch niets meer
doen met die twee. Ik denk niet dat we Peisinoë nog kunnen vertrouwen om haar werk te doen, en het is een significant risico om
haar in dit gebouw te brengen. Niet dat we haar nog echt nodig
hebben nu de P-bots op punt staan. En Lana, daar kunnen we al
helemaal niets meer mee doen, behalve misschien om ons te entertainen met wat prehistorische anekdotes. Nee, laat ze maar rotten
in een dorp.”
Terwijl ze sprak, stapte ze door de gang, op weg naar het kantoor
dat toegang gaf tot de bovenste verdieping. De verdieping die
voorbehouden was voor de Titaan der Titanen. Haar onwaarschijnlijk hoge hakken tikten een venijnig, opgejaagd staccato-ritme tegen de vloer. De medewerker volgde haar op een eerbiedige
afstand. Hij boog voorover en zakte een beetje door zijn knieën om
vooral niet groter dan haar te lijken. “Zoals U wenst, Grote Ontwerpster”, zei hij kruiperig.
Ze vervolgde met een sadistische glimlach: “En zorg ervoor dat
in het dorp waarin ze terechtkomen nog een aantal bijkomende
bevruchtingsmomenten worden gepland. Verhoog de densiteit van
het schema!” Ze sprak steeds luider. “Organiseer drie keer per Letoniaanse dag een Kālicōpula voor hun tempelgroep!”, riep ze.
“Laat ze maar eens meemaken hoe het voelt om brutaal verkr…” –
ze onderbrak zichzelf en maakte haar zin op een andere manier af,
kalm en gespeeld verfijnd: “– om intiem kennis te maken met al die
mannendorpen!”
Ze waren ondertussen in het kantoor aangekomen. Het hologram dat eruit zag als Vineva herhaalde onvermoeibaar dat de Gro151

te Ontwerper niet gestoord wenste te worden. De vrouw negeerde
het hologram en ging naar boven.
“Vervang dat afgezaagd hologram door een mechanische robot,”
beval de vrouw, “en doe het nodige om de veiligheid te verbeteren.
Het is een wonder dat er niet eerder iets gebeurd is.”
Ze stonden nu boven. Het lijk van Jason lag nog steeds in de
zetel, onaangeroerd in een wit-rode plas.
“Wat een rotzooi!”, riep ze uit. “Gooi hem maar in de recyclagebuis, met zetel en al. Zorg dat het hier geschrobd wordt. En doe dat
verdomde raam dicht!”
Ze haalde een apparaatje tevoorschijn en ze schreeuwde: “Nu!”
Met een druk op de knop bevroor ze tot een standbeeld, rechtstaand in een cryo-slaap.
De medewerker keek naar de stand van de timer. Hij zuchtte.
Binnen een uur zou hij ze moeten doen ontwaken, en tegen dan
moest alles schoon zijn.
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VROUWENDORP
Lana en Peisinoë stapten uit de kooi. Ze bevonden zich in een
lege kamer. Voor hen lag een lange brede gang, met aan beide kanten genummerde zijgangen.
De kooi had zich gesloten achter hen en was intussen alweer vertrokken. Ze hadden geen idee waar ze waren, of waar ze naartoe
moesten gaan. Een nieuwe kooi kwam aan. Een veel grotere dan die
waarin zij hadden gezeten. Het leek meer op een verticaal bewegende metrowagon dan op een liftkooi. Er zaten 39 schaarsgeklede
vrouwen in, die nog niet bekomen waren van de traumatische ervaring die ze zojuist hadden meegemaakt. “Elf! Zoveel doden hebben we nog nooit gehad!”, zei een kleine, oude vrouw half fluisterend, en ze bleef het herhalen. Niemand reageerde er nog op. De
andere vrouwen waren stil.
De vrouwen stapten uit de kooi. Een lange, mollige vrouw met
prominente namaak-borsten en een dikke laag hoerige schmink
stapte naar Lana en zei: “Kijk, er zijn blijkbaar al twee vervangers
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aangekomen!” Ze nam Lana's kin vast tussen haar duim en wijsvinger. “Jij zal zeker altijd in de top tien zitten?”, vroeg ze, zonder
op een antwoord te wachten. Ze zuchtte. “Als alle vervangers zo'n
leuk snoetje als jij hebben, dan ga ik in de toekomst elke keer aan
dat verdomde ritueel moeten meedoen...” Ze duwde Lana weg en
ze ging intimiderend dicht bij Peisinoë staan. “En jij,” zei ze op een
cynische toon, “jij bent waarschijnlijk wel een heel gegeerde Cyclader, niet?” Ze streelde de wang van Peisinoë.
“Jullie hebben dan nog het lef om ons hier zo op te wachten!”,
riep een vrouw die achteraan stond, “Waarom zijn jullie niet gewoon rechtstreeks naar jullie kamer gegaan?” Een andere vrouw
vroeg afgunstig: “Hoe kom je aan die mooie rugzak? Hoeveel credits zou die gekost hebben? Hoeveel Letonianenlullen heb je daarvoor afgezogen?” Een grote, gespierde vrouw balde haar vuisten en
dreigde: “Weet je wat er hier soms gebeurt met vrouwen die er een
beetje té goed uitzien?”
Peisinoë had schrik dat ze zou aangevallen worden. Instinctief
gebruikte ze haar gave. Op heteroseksuele vrouwen had haar gave
nauwelijks effect. Lesbische of biseksuele vrouwen waren er echter
wel vatbaar voor, al was het effect minder uitgesproken dan bij heteroseksuele mannen. Ze kon vrouwen met haar seksueel-psychokinetische gave niet doen klaarkomen of controleren, maar agressie
neutraliseren en ombuigen tot sympathie behoorde wel tot de mogelijkheden.
Ben je niet nieuwsgierig hoe het voelt om mij te kussen? Om elkaar
overal sensueel te strelen? Ik kan je doen tintelen van genot op manieren die je je niet eens kan voorstellen. Ontspan en geniet…
Ze voelde dat er bij zowat de helft van de vrouwen weinig gebeurde. Maar de andere helft nam onmiddellijk een veel minder
vijandige houding aan. Dat volstond om de gespannen sfeer te breken en te vervangen door nieuwsgierigheid en zelfs gastvrijheid.
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Ook Lana voelde blijkbaar het effect, want ze nam Peisinoë ongevraagd liefkozend vast en ze kuste haar op de mond.
Peisinoë was ietwat verrast, niet zozeer door het gebaar van Lana
maar door het gevoel dat ze daar zelf bij kreeg. Het voelde aangenamer dan ze verwacht had. Het voelde heel natuurlijk, en een
beetje opwindend. Peisinoë schudde zich los uit de omhelzing.
“Oeps, sorry!”, fluisterde Lana.
De gespierde vrouw vroeg vriendelijk: “Wat zijn jullie gang- en
kamernummers? Ik loop wel even met jullie mee.”
Lana antwoordde: “We zitten allebei in gang 8, kamers 17 en
31”.
“Echt? Gang 8? Dat is mijn gang! Welkom! Mijn naam is Lola
trouwens, Lola Tikon.”
Lana en Peisinoë stelden zich voor aan Lola en ze wandelden
samen naar de ontspanningsruimte van gang 8. Lola vertelde over
de dramatische afloop van het ritueel van Jabbār-Grâh dat ze juist
had overleefd. “We zijn het gewend dat er één of twee doden
vallen,” zei ze, “of misschien uitzonderlijk eens drie. Maar elf doden, dat is nu toch niet meer normaal!”
“En één dode, is dat dan wel normaal misschien?” riep Lana uit.
Lola maakte aanstalten om te antwoorden, maar ze bedacht zich en
bleef stil.
Peisinoë twijfelde of ze aan Lola zou uitleggen wie ze was, dat ze
niet uit een ander vrouwendorp kwam maar uit een ver verleden,
dat ze mee verantwoordelijk was voor heel het systeem, dat ze niemand minder dan Ēl-Jabbār-Kāli zelf was, dat ze de Grote Ontwerper had vermoord en op de vlucht was. Het was te veel tegelijk.
Hoe kon ze dat allemaal zeggen? En zou Lola haar geloven? Kon ze
het zélf eigenlijk wel allemaal geloven? En als ze haar zouden geloven, zou ze dan niet gelyncht worden, gave of geen gave? Een
nieuwkomer die beweert dat ze een godin is, dat kon niet goed aflopen.
155

Maar niets zeggen was ook geen goed idee. Ze zouden moeilijk
kunnen verbergen dat ze helemaal niets afwisten van het leven in
het vrouwendorp. Peisinoë besloot om te zeggen dat zij en Lana
allebei ex-Letonianen waren die verbannen waren uit Ortygia omdat ze kritiek hadden op de Kālicōpulæ.
“Nog ex-Letonianen?”, vroeg Lola. “We hadden er al zo eentje in
onze tempelgroep: Vineva. Nu hebben we dus drie ex-Letonianen.
Worden alle ex-Letonianen naar hier gestuurd misschien?”
“Vineva Nemovizek?!”, vroegen Lana en Peisinoë in koor.
“Ja,” antwoordde Lola, “kennen jullie haar?” Nog voor er een
antwoord kwam, rolde ze met haar ogen: “Natuurlijk kennen jullie
haar, Letonianen kennen elkaar.”
Lola geeuwde ostentatief. “Ik ben kapot, ik ga slapen. Vineva zit
nog in het mannendorp, zij zal waarschijnlijk pas tegen de ochtend
terug zijn. Slaapwel!” Ze verdween naar haar kamer.
Peisinoë ging naar kamer 17, Lana naar kamer 31. Beide kamers
waren identiek en deprimerend sober ingericht. Peisinoë haalde de
matras van haar bed, sleurde die uit haar kamer en de gang door tot
aan Lana's kamer. Ze sliepen die nacht in dezelfde kamer. Hoewel
ze allebei fysiek uitgeput waren, spookten er teveel gedachten en
emoties door hun hoofd om te kunnen slapen. Beiden waren ze
onrustig aan het woelen in hun bed. Na een tijdje legde Lana haar
matras op de grond naast die van Peisinoë. Ze ging met haar hand
door Peisinoë's haar. Zichzelf en elkaar troostend vielen ze zo uiteindelijk toch in slaap.

❁
Toen Vineva terug in het dorp aankwam, deden de geruchten
over de twee eigenaardige nieuwelingen al volop de ronde. Ondertussen waren nog zes andere vervangers toegekomen, maar er werd
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enkel over de eerste twee geroddeld. Vineva ging onmiddellijk op
zoek naar de nieuwe mensen, en vond tot haar verbazing Lana en
Peisinoë. Ze sliepen nog. Vineva wekte hen: “Goedemorgen! Ongelofelijk, jullie zijn nog geen haar veranderd!”
Het duurde even vooraleer de nog slaperige Lana en Peisinoë de
oude vrouw herkenden als Vineva. De drie vrouwen waren blij om
elkaar terug te zien, ook al was het niet in de beste
omstandigheden. De hele voormiddag vertelden ze elkaar over hun
ervaringen. Vooral Vineva was veel aan het woord. Ze beschreef in
veel detail alles wat ze in al die jaren had geleerd over de Titanen, de
Letonianen, en de mannen- en vrouwendorpen.
Peisinoë vertelde hoe ze Jason had vermoord. Vineva lachte en
reageerde laconiek op het nieuws: “Wie had gedacht dat ik die
klootzak nog zou overleven? Wel, hij had het in elk geval méér dan
verdiend om te sterven.”
Zowel Peisinoë als Lana keken bedenkelijk. Peisinoë begon bijna
te wenen. “Klootzak of niet, hij heeft wel mijn leven gered”, wierp
Lana tegen. “Je leven gered?”, hoonde Vineva. “Toen je tegen Plan
M stemde, bedoel je?” Lana knikte. Vineva rolde met haar ogen.
“Ach Lana, je bent veel te naïef. Weet je dan niet dat Jason zelf dat
plan had ontworpen? En dat de meeste raadsleden destijds door
hem waren overtuigd om vóór te stemmen? Hij heeft je hooguit
gered voor iets dat hij uiteindelijk zelf in gang had gezet.”
Vineva pauzeerde even om de woorden te laten bezinken. “Luister,” vervolgde ze, “ik begrijp dat het voor jullie allemaal nieuw is.
Ik heb tientallen jaren de tijd gehad om na te denken over de dingen, om alles te verwerken. Jullie weten eigenlijk pas sinds gisterenavond – in jullie tijdbeleving – op welke verschrikkelijke manier
ANANKE gedegenereerd is, wat voor een psychopaat Jason eigenlijk
was geworden.” Ze keek vol medeleven naar Peisinoë en Lana. Het
werd stil.
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“Ik heb al teveel van die verdomde rituelen meegemaakt”, ging
Vineva tenslotte verder, met hoorbare verontwaardiging. “Elke
keer vallen er daar doden, onschuldige mannen en vrouwen! En
Jason is rechtstreeks verantwoordelijk voor al die doden, want hij
heeft dit ziekelijke systeem ontworpen en doorgevoerd. Spijtig genoeg zal zijn dood er op zich weinig aan veranderen. Iedereen is
vervangbaar, zelfs de Grote Ontwerper. Mensen gaan dood, maar
het systeem blijft bestaan.”
“Tenzij we daar iets aan doen.”, zei Lana vastberaden.
“Tenzij we daar iets aan doen.”, herhaalde Vineva.
“Laat ons er dan iets aan doen!”, zei Peisinoë ongeduldig.

❁
In het vrouwendorp gebeurde er eigenlijk weinig. De enige beroepen die vrouwen konden uitoefenen waren vroedvrouw en
kinderverzorgster. Een aanzienlijk deel van de vrouwen was zwanger en kwam zelden hun kamer uit. De andere vrouwen spendeerden hun tijd en geld aan het verfraaien van hun lichaam: fitness,
haartooi, make-up, kledij, geautomatiseerde cosmetische plastische
chirurgie. Alles was te verkrijgen in de automaten. Iedereen kreeg
elke dag een aantal credits dat afhing van de bereikte positie op de
afgelopen Kālicōpula. Jonge vrouwen spaarden hun credits vaak
op, zodat ze op latere leeftijd de nodige ingrepen konden betalen
om zo lang mogelijk aantrekkelijk genoeg te blijven om niet aan het
gevreesde ritueel van Jabbār-Grâh te moeten meedoen.
Aan de top was er een bitsige concurrentiestrijd voor de hoogste
posities. Die jonge vrouwen spendeerden doorgaans wél onmiddellijk al hun credits aan cosmetische ingrepen en producten, want
dat kon het verschil maken. Als ze een voldoende hoge positie
konden krijgen en behouden, dan kwamen ze in de ‘catalogus’ te158

recht en maakten ze kans om Cyclader te worden. Het leven van
een Cyclader-vrouw was onvergelijkbaar veel aangenamer dan dat
van de anderen. Ze moesten niet meer deelnemen aan de Kālicōpulæ, ze verdienden meer dan alle anderen, ze hadden veel aanzien,
en ze leefden in een wereld van luxe, tussen de Letonianen.
Lana en Peisinoë konden de automaten niet gebruiken, want ze
hadden geen ID-tag en dus ook geen credits. Gelukkig had Vineva
genoeg credits om maaltijden voor hen te voorzien.
De rugzak van Jason bleek een aantal nuttige voorwerpen te bevatten. Naast overlevingsmateriaal zoals een watercollector en -zuiveraar, een nutri-synthesetoestel en een soort hyper-geavanceerd
Zwitsers zakmes, zat er ook een kleine krachtveld-generator in.
Daarmee kon er gedurende enkele uren een beschermingsschild
worden gecreëerd. Er zat ook een klein handwapen in, een zuurstofmasker, een zeer compacte tent met ingebouwde thermische
slaapzak, een kleine kwantumcomputer, en enkele insect-achtige
vliegende camera's. Tenslotte zat er een globale authenticatie-token
in van het hoogste veiligheidsniveau.
Die token gaf hen toegang tot het hele systeem: ze konden alle
gegevens opvragen over de inwoners van elk dorp en zelfs over de
Letonianen. Ze konden de planning van alle volgende Kālicōpulæ
raadplegen, de geplande Inwijdingen en toewijzingen van nog in te
wijden jongens en meisjes aan mannen- en vrouwendorpen, allerlei
statistieken over de economische productiviteit, en nog allerhande
andere gegevens. Ze konden niet enkel informatie opvragen, ze
konden ook zaken aanpassen, maar dat deden ze niet.
Vineva wist veel over de mechanismes en procedures die de Titanen in het systeem hadden ingebouwd. Zolang ze de token enkel
gebruikten om te observeren, was het zo goed als onmogelijk voor
de Titanen om dat te detecteren. Maar zodra ze aanpassingen zouden maken, zou het ongetwijfeld opgemerkt worden. In het beste
geval zou de token dan onbruikbaar worden, in het slechtste geval
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riskeerden ze hun leven en dat van de andere inwoners van het
vrouwendorp. Vineva vertelde dat Jason in het verleden hele dorpen had uitgemoord door de zuurstofvoorziening af te sluiten,
naar aanleiding van kleine futiliteiten in vergelijking met een veiligheidslek op deze schaal.
Alle vrouwen zaten eigenlijk min of meer opgesloten in het
vrouwendorp. Er waren maar drie manieren om het dorp te verlaten. Ten eerste waren er de tijd-sluizen naar Ortygia, de Trage
Zone. Ten tweede waren er de doorgangen naar de kinderdorpen,
waar de kinderverzorgsters werkten, de ‘moeders’. En tenslotte waren er de Kālicōpulæ, de periodieke bevruchtingsmomenten waarbij ze één nacht naar een welbepaald mannendorp konden gaan –
telkens een ander dorp of minstens een andere tempelgroep. Voor
Lana, Peisinoë en Vineva was er enkel die laatste mogelijkheid,
want zij waren noch Cyclader, noch ‘moeder’.
Dankzij de token konden ze de planning voor de komende Kālicōpula zien. Normaal gezien werden Kālicōpulæ pas op de dag
zelf aangekondigd, en wisten ze niet op voorhand welk mannendorp ze zouden bezoeken, laat staan welke tempelgroep van dat
dorp. Ze wisten normaal gezien ook niet wélke 300 vrouwen zouden geselecteerd worden van de 500 vrouwen in de tempelgroep.
In principe waren het de normale vrouwen die niet zwanger of onlangs bevallen waren die moesten gaan – als dat er meer dan 300
waren, dan werd er geloot; als het er minder waren, dan werd de
groep aangevuld met vrouwen uit andere tempelgroepen.
Vineva merkte onmiddellijk op dat er veel meer Kālicōpulæ gepland stonden dan gewoonlijk. De eerstvolgende vond al binnen
een week plaats. Iedereen van de tempelgroep die in aanmerking
kwam, moest gaan, aangezien er minder dan 300 geschikte vrouwen in de tempelgroep aanwezig waren. En dat zou nog wel een
tijd zo blijven, bedacht Vineva getormenteerd, want aan dat tempo
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van bevruchtingen zou het aantal zwangere vrouwen snel toenemen.
Dorp 31337, het dorp van Guntir Ryskott waar hun tempelgroep de vorige keer was geweest, stond opnieuw op de planning
binnen een paar maanden. In de planning stond een andere tempelgroep dan die van Guntir, maar Vineva hoopte toch om bij die
gelegenheid iemand tegen te komen die ook met het verzet bezig
was en die Guntir misschien zelfs kende. Ze vroeg zich af hoe het
ging met het verzet en met Guntir zelf.
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VERANDERING
De Grote Ontwerpster was ontevreden. De wetenschappelijke
en technologische vooruitgang was te beperkt. Computers en robots waren nog steeds te dom om haar wensen te begrijpen, tenzij
ze die tot vervelens toe opdeelde in eenvoudige, concrete, ondubbelzinnige bevelen. De open problemen in de wiskunde geraakten
maar niet opgelost. In de natuurwetenschappen was er stilaan zoveel studie en specialisatie nodig om nog nieuw onderzoek te kunnen doen, dat de lengte van één mensenleven niet meer volstond.
De medische wetenschap was eventueel wel in staat om het lichaam
steeds langer in leven te houden, maar de levensverwachting van de
geest – de heldere, bruikbare geest – was nauwelijks verbeterd.
De geautomatiseerde gepersonaliseerde kunst was onbevredigend: boeken waren saai, muziek was ongeïnspireerd, films en series hadden voorspelbare plots en houterige acteurs, schilderijen en
beelden waren flauwe afkooksels van bestaande werken. Op alle
vlak was de automatische kunst niets meer dan slecht herkauwde
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mensenkunst, en dat was al duizenden jaren zo. En de ‘artisanale’
kunst, door mensen gemaakt, was nóg slechter: het was niet meer
dan oppervlakkig herkauwde automatische kunst.
Kortom, zowat alle aspecten van de cultuur waren gestagneerd
of zelfs gevaarlijk aan het degenereren.
“Breng het Hoofd Wetenschapsbeleid naar hier,” zei de Grote
Ontwerpster, “nu!”, en ze drukte op haar cryo-knop. Vanuit haar
gezichtspunt verscheen de man onmiddellijk. In realiteit was er een
half uur voorbij gegaan, want de man verbleef op een andere verdieping, was nog in cryo-slaap, en moest eerst nog gebrieft worden
over de actualiteit, zoals de dood van Jason. Maar in haar beleving
stond hij er meteen. Ze verspilde geen tijd aan begroetingen of andere formaliteiten.
“Waarom is er de laatste 20.000 jaar zo weinig vooruitgang geboekt?”, vroeg ze verwijtend. Haar lippen waren samengeperst tot
een streng streepje felrode lipstick, nog dunner dan de lijntjes geëpileerde wenkbrauw die bijdroegen tot het neerbliksemend effect
van haar ogen.
“Het is geen probleem van mankracht of middelen, Grote Ontwerpster,” antwoordde hij nederig, “maar de regulering van het
DPCS beperkt en vertraagt ons onderzoek enorm.”
“Het DPCS, welk departement is dat ook alweer?”
“Dat is het Departement ter Preventie van een Catastrofale Singulariteit. Het is lang geleden opgericht door uw voorganger. Telkens als we baanbrekend onderzoek willen uitvoeren, of toepassingen willen ontwikkelen die zouden kunnen leiden tot betere artificiële intelligentie, dan krijgen we een ‘njet’ van het DPCS.”
De Grote Ontwerpster schudde haar hoofd en zuchtte. “Mijn
voorganger heeft er nogal een rotzooi van gemaakt. Wat een idiote
regelneverij. ‘Catastrofale singulariteit’, wat een nonsens!”
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“De bedoeling van het DPCS is om te vermijden dat computers
intelligenter zouden worden dan mensen en zich eventueel tegen
ons zouden keren”, verduidelijkte de wetenschapper.
“Computers, intelligenter dan mensen? Laat me niet lachen!”
“Met alle respect, Grote Ontwerpster, maar bovenmenselijke
kunstmatige intelligentie is hoogstwaarschijnlijk nu al mogelijk.
We hebben zelfs meer dan voldoende rekenkracht voor een volledige, gedetailleerde simulatie van menselijke hersenen in real-time.
Alleen laat het DPCS ons niet toe om dat te doen.”
“Waarom niet?”
“Ze vrezen dat een dergelijk systeem oncontroleerbaar zou worden. Ik heb ze al vaak proberen te overhalen dat dat niet zo hoeft te
zijn. Het volstaat om de Asimoviaanse principes in het programma
in te bouwen op een onveranderbare manier.”
“Asimoviaanse principes?”
“De kunstmatige intelligentie mag geen schade toebrengen aan
mensen door actie of inactie, en moet voor de rest bevelen van
mensen opvolgen en zichzelf niet beschadigen.”
“Ach zo. Ja, als dat ingebouwd is, dan lijkt het mij wel veilig genoeg. Alleen... geen schade toebrengen aan mensen? Zorgt dat er
niet voor dat de robots onbruikbaar zijn als bewaker of soldaat?”
“Ja, dat is een gevolg van dat principe. Een robot-soldaat die niet
kan schieten op mensen en die het bevel ‘vernietig jezelf’ gehoorzaamt zolang het een mens is die het bevel geeft, ook al is het de
vijand, dat is inderdaad een nogal slechte soldaat.” Hij lachte nerveus. “Maar wel een veilige robot”, voegde hij er ernstig aan toe.
“In dat geval moeten die principes aangepast worden,” zei ze
bitsig, “anders is het zinloos.” Ze dacht even na, en ging verder op
een definiërende toon: “In volgorde van hoogste naar laagste prioriteit moeten artificieel intelligente computers en robots de volgende dingen doen: mij beschermen, mijn bevelen opvolgen, andere Titanen beschermen, bevelen van andere Titanen volgen, Leto164

nianen beschermen en hun bevelen volgen, zichzelf beschermen,
en pas dan: andere mensen beschermen en hun bevelen volgen.”
“Het is geen enkel probleem om dergelijke aangepaste principes
in te bouwen in de plaats van de standaardformulering van de
Asimoviaanse principes,” zei de man aarzelend, “maar we krijgen
nú al geen toelating van het DPCS als we hen voorstellen om een
kunstmatige intelligentie te ontwikkelen op basis van de standaardprincipes. Ik betwijfel ten zeerste dat uw voorstel meer kans maakt.
Het DPCS is altijd bijzonder conservatief ingesteld.”
“Wel, vanaf nu niet meer. Het is hoog tijd dat het eens gedaan is
met die vervelende, ouderwetse regeltjes. Laat de chef van het
DPCS naar hier komen, nu!” Ze drukte weer op haar cryo-knop.
Een oude vrouw verscheen onmiddellijk voor haar ogen. De
Grote Ontwerpster was kortaf. “Je bent ontslagen!”, brulde ze, “En
je onnozel departementje is afgeschaft!”
“Maar… maar… ”, begon de vrouw.
“Dat is alles, je mag gaan, je bent niet meer nodig”, zei de Grote
Ontwerpster kortaf. “Je mag op pensioen als Letoniaan als je wilt.
Of wil je liever naar een vrouwendorp?” Ze stelde de vraag poeslief,
maar er hing dreigend sarcasme in de lucht en er was geen twijfel
mogelijk: ze verwachtte geen antwoord. De oude vrouw kromp
ineen en droop af. Het Hoofd Wetenschapsbeleid wierp haar een
verontschuldigende blik toe, zonder dat de Grote Ontwerpster het
kon zien. “Dank u, dank u duizend maal, Grote Ontwerpster!”, zei
hij onderdaniger dan ooit. “Dit is een zeer wijze beslissing!”
“Ja ja,” reageerde ze verveeld, “zorg jij nu maar dat er resultaten
geboekt worden! Waarop wacht je nog?”

❁
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Het was bijna tijd om naar de Kālicōpula te vertrekken. Alle
vrouwen hadden zich opgemaakt en hun verleidelijkste kleren aangetrokken. Er waren groepjes vriendinnen die samenwerkten, maar
de meesten deden alles zelf. Aan de top was de concurrentie zo hevig dat de vrouwen tot het allerlaatste moment wachtten om zich
te laten zien, uit schrik dat anderen hun stijl zouden kopiëren. Origineel zijn was essentieel: om nummer één te worden moest je nu
eenmaal opvallen.
Er stond een grote transportkooi klaar. De gangen werden één
voor één opgeroepen, in een willekeurige volgorde. Als een gang
werd opgeroepen dan klonk in elke kamer van die gang een sirene,
tenminste in de kamers van de vrouwen die in aanmerking kwamen. Dat was het signaal om zich naar de transportkooi te haasten.
De kooi vertrok pas als er exact 50 vrouwen inzaten. Soms moesten
ze nog even wachten op vrouwen uit een andere tempelgroep. Zodra de kooi vertrok, kwam er een nieuwe, lege kooi in de plaats en
werd de volgende gang opgeroepen.
De gang van Peisinoë, Lana en Lola Tikon was aan de beurt om
naar de kooi te gaan. De gang van Vineva was intussen al aangekomen in de tempel van het mannendorp, en aan de afdaling begonnen.
Lola en Vineva hadden op voorhand uitgelegd hoe de Kālicōpula zou verlopen. Aangezien Lana en Peisinoë nog geen implantaat
hadden gekregen dat controleerde of er copulatie had plaatsgevonden, waren ze niet gedwongen om iets te doen. Als tenminste de
man die hen zou uitkiezen, kon overtuigd worden om hen niet te
verkrachten. Peisinoë maakte zich weinig zorgen, maar Lana was
ongerust.
Hun kooi kwam aan bovenaan de tempel. Vrijwel onmiddellijk
moesten ze beginnen aan de afdaling. Toen Peisinoë via de smalle
wenteltrap in het midden van de tempel aankwam, werd ze verblind door de felle spotlichten die op het podium gericht stonden.
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Ze kon de 500 mannen nauwelijks zien. Het duurde een tijdje
vooraleer haar ogen gewend waren aan het licht. Terwijl ze nonchalant langs het spiraalvormig podium naar beneden liep, keek ze de
mannelijke toeschouwers aan. Ze bewerkte heel de groep met haar
gave.
Kijk alleen naar mij, en gehoorzaam mij. Je kan er helemaal
niets aan doen: je lul wordt stijf. Harder en groter dan ooit tevoren.
Je kan je niet inhouden. Ik ben te geil voor jou. Probeer je zaad maar
bij te houden, het zal je toch niet lukken.
Het gaf haar een enorm gevoel van macht om zoveel mannen
tegelijkertijd te manipuleren. Ze wandelde rond de centrale Pilaar
en keek in de richting van de mannen op zo’n manier dat elke man
dacht dat al haar aandacht naar hem – en hem alleen – ging.
Je lul blijft groeien bij elke stap die ik zet. Ik voel je paal bonzen
van bronstig genot, je staat op het punt om te spuiten. Laat je lekker
gaan! Kom gerust al maar eens een eerste keer klaar. Goed zo! En als
je zo dadelijk een vrouw moet kiezen, kies dan mij uit. Dit is maar
een voorproefje. Straks laat ik je misschien nog eens genieten, als je
braaf bent.
Het gebrom van de mannen werd heviger toen Peisinoë in aantocht kwam, maar verstomde compleet zodra de mannen onder de
invloed van haar gave kwamen. Na de eerste volledige ronde was
het doodstil in de tempel en keken alle mannen versuft voor zich
uit. De andere vrouwen die aan het afdalen waren, geraakten in
paniek omwille van het gebrek aan interesse van de mannen.
Tijdens de tweede en derde omwenteling controleerde Peisinoë
het effect van haar gave. Ze glimlachte. Er was geen bijkomende
behandeling meer nodig.
Nadat Peisinoë was gaan zitten, duurde het nog enkele minuten
vooraleer alle vrouwen waren afgedaald. Het bleef heel die tijd
muisstil. Alle ogen waren op Peisinoë gericht. Toen de laatste
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vrouw ging zitten scandeerden de vrouwen: “Jabbār! Jabbār! Jabbār!”
De eerste naam verscheen op de Pilaar van Ēl-Jabbār. Een knappe, sportief uitziende man stond recht en riep: “Kāli!” Waarschijnlijk was het een Cyclader die erg geliefd was bij de Letoniaanse dames, dacht Peisinoë. Hij moest in elk geval de beste evaluaties krijgen van alle Cycladers van zijn tempelgroep, anders zou hij niet als
eerste mogen kiezen. De man stapte in de algemene richting van
Peisinoë. “Neem jij hem maar,” fluisterde Peisinoë tegen Vineva,
die naast haar zat, “misschien heeft hij nuttige informatie over de
Letonianen.” Vineva antwoordde niet, maar staarde haar verbaasd
en onbegrijpend aan. Peisinoë richtte zich ondertussen tot de man.
Ik weet dat je graag mij wilt uitkiezen, jongeman. Maar vandaag gaan we een ander spelletje spelen. Jij kiest de vrouw die ik
aanduid. Je behandelt haar zo goed mogelijk, en je vertelt haar alles
wat je weet. Enkel op die voorwaarde laat ik je nog eens genieten.
Wil je dat ik je nog eens lekker doe klaarkomen? Natuurlijk wil je
dat. Doe dus maar wat ik beveel.
Peisinoë keek naar Vineva en knikte eventjes. De man veranderde van richting en ging naast Vineva staan. Peisinoë knikte nogmaals, en de man nam Vineva's hand vast. Vineva riep met een verbaasde stem “Jabbār!” en de twee liepen samen weg. De andere
mannen en vrouwen vroegen zich af wat die man bezielde dat hij
Vineva had gekozen, van alle vrouwen. Vlak voor de man de tempel verliet, draaide hij zich nog even om om naar Peisinoë te kijken.
Peisinoë beantwoordde zijn blik.
Brave jongen, je hebt ﬂink naar me geluisterd. Dat verdient een
beloning. Zal ik je eens even stevig aftrekken?
Peisinoë liet haar oogleden een paar keer snel op en neer gaan.
De man kwam onmiddellijk klaar. Het was op een seconde gebeurd, nog voor Vineva of iemand anders iets in de gaten had.
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De tweede naam was inmiddels verschenen op de Pilaar, en de
volgende man was al op weg naar Peisinoë. Ze gebruikte op een
gelijkaardige manier haar gave om de man door te verwijzen, deze
keer naar Lana. De mannen bleven naar Peisinoë komen, en ze
bleef ze doorverwijzen naar anderen. Vrouwen zoals Lola die op de
vorige Kālicōpula hadden meegedaan aan het ritueel van JabbārGrâh liet Peisinoë voor de verandering als één van de eersten aan de
beurt. Het langbenige blondje dat op de vorige Kālicōpula als eerste gekozen werd, gaf Peisinoë aan de 250ste man. Die vrouw had
zich de afgelopen dagen als een vervelend, zelfvoldaan kreng gedragen in het vrouwendorp, en Peisinoë wou haar een lesje leren door
haar gemiddelde positie – het meest bepalende criterium voor haar
cataloguswaarde en haar kans op een carrière als Cyclader – te doen
dalen van een bijna perfecte 1,07 na 26 Kālicōpulæ tot een waardeloze 10,29 na 27 Kālicōpulæ.
Het moment was aangebroken om aan het ritueel van JabbārGrâh te beginnen. Peisinoë had helemaal geen zin om daaraan mee
te doen. De overgebleven mannen hadden zich verzameld aan de
kant van de tempel van waaruit ze Peisinoë het beste konden zien,
en staarden haar opgewonden aan. De andere vrouwen waren zich
zenuwachtig aan het voorbereiden op het ritueel. Het waren stuk
voor stuk vrouwen die het ritueel nog nooit hadden meegemaakt.
Peisinoë had er namelijk voor gezorgd dat de vrouwen die overbleven, vrouwen uit de middenmoot waren, die doorgaans posities
hadden in de buurt van de 150ste plaats: ver van de top, maar nog
op een veilige afstand van de gevreesde 50 laatste plaatsen.
Peisinoë zette een aantal stappen naar voren en keek de overweldigende groep mannen aan. Zelfs voor Peisinoë was het in eerste
instantie nogal intimiderend om de groep van 250 mannen van
nabij te zien. Binnen enkele minuten zou het religieus verkrach-
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tingsritueel beginnen, waarbij 50 vrouwen gedwongen zouden
worden om mee te werken, als ze tenminste in leven wilden blijven.
Dat kon ze niet laten gebeuren. Terwijl ze nog steeds de mannen
aankeek trok ze haar kort rokje een beetje naar boven, zodat haar
benen bijna helemaal ontbloot werden.
Wil je graag eens weten hoe het voelt om in mij te zitten? Om helemaal tot mij door te dringen, tot ik je helemaal omvat?
Terwijl ze de psychokinetische signalen uitstuurde, kon ze aanvoelen dat 250 penissen paraat stonden om haar orders op te volgen. De gedachte aan zoveel opgewonden mannen wond haar op,
en haar eigen opwinding versterkte de kracht van haar gave.
Wil je weten hoe het voelt om op en neer te glijden in mij, om in
mij te stoten en mij te laten kreunen van genot? Om je lul langs achter in mijn zaadvragend grotje te rammen en mij als een beest te
nemen, als een loops teefje? Wil je al je zaad in mij spuiten? Kijk
dan goed...
Peisinoë draaide zich om zodat ze met haar rug naar de mannen
stond. Haar rokje bedekte aan de achterkant enkel de bovenkant
van haar ronde kont; de onderste rondingen waren bloot. Ze droeg
geen onderbroek. Ze boog een beetje voorover en sprak de vrouwen toe terwijl ze vol zelfvertrouwen de mannen verder bewerkte.
“Ik denk...”, zei ze traag en duidelijk, en ze zorgde er met een
suggestieve beweging met haar achterwerk voor dat alle mannen
spontaan ejaculeerden, “...dat vandaag...”, en ze ging op de tippen
van haar tenen staan terwijl ze haar bilspieren even samentrok,
waardoor de mannen tijdens hun orgasme nog een tweede orgasme
kregen, “...het ritueel van Jabbār-Grâh...”, en ze boog zich nog iets
verder voorover zodat haar vagina gedeeltelijk zichtbaar werd voor
de mannen, die prompt een derde keer kreunend klaarkwamen
bovenop de eerste twee orgasmes, in een haast onmogelijk intense,
gelaagde opbouw van steeds diepere ontlading, “...niet zal doorgaan!” Ze spreidde haar benen en liet de vochtige glinstering zien
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van haar licht opgezwollen schaamlippen. De mannen kwamen
bovenop hun drievoudig orgasme nog een vierde keer klaar en direct daarna vielen ze allemaal flauw.
De andere vrouwen waren met verstomming geslagen. Peisinoë
trok haar rokje snel terug naar beneden tot op een zedige hoogte en
ging terug tussen de andere vrouwen staan.
De mannen kwamen één voor één terug bij bewustzijn.
“Ik heb geen zin meer om aan het ritueel mee te doen!”, riep een
man uit. “Ik ook niet!”, reageerden een aantal andere mannen in
koor. “Ik denk niet dat ik met de beste wil van de wereld nog zou
kúnnen!”, zei iemand. Het bleek dat niemand van de mannen nog
wou deelnemen aan het ritueel.
In principe moest er bij weigeraars een teen worden afgekapt, als
straf. Een hevige discussie brak los: sommigen stelden voor dat één
man zich maar moest opofferen, zodat ze niet allemaal een teen
moesten verliezen. Het volstond namelijk dat er één weigeraar was
om heel het ritueel te annuleren. Er kwamen verschillende suggesties om te bepalen wie zich dan moest opofferen – er waren natuurlijk geen vrijwilligers. Anderen stelden dan weer dat iedereen
die geweigerd had, de gevolgen moest dragen, ook al betekende dat
in dit geval dat iedereen een teen verloor. Dat was eerlijker, zo beweerden ze.
“Kunnen we niet gewoon het ritueel annuleren zonder tenen af
te hakken?”, opperde iemand tenslotte. Er klonk een instemmend
gejuich. De religieuze fundamentalisten gingen absoluut niet akkoord met het voorstel, maar dat was een kleine minderheid. De
meerderheid stelde hen voor de keuze: ofwel worden er geen tenen
afgehakt, ofwel worden jullie tenen afgehakt. De keuze was snel
gemaakt. Het ritueel werd afgeblazen. Geen enkele teen sneuvelde.
Het annulatie-signaal werd doorgegeven en niet veel later kwam
een kooi de vrouwen ophalen.
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Op de terugweg naar het vrouwendorp heerste een uitgelaten
sfeer. De 50 vrouwen feestten nog tot diep in de nacht. Ze vierden
dat ze de vernedering van het ritueel niet hadden moeten meemaken, en vooral dat er dus ook geen slachtoffers waren gevallen.
De volgende ochtend, toen alle vrouwen terug in het dorp waren, werd Peisinoë onthaald als een echte heldin. Iedereen wist dat
ze het vreemde verloop van de Kālicōpula volledig aan haar te danken hadden. Onder de vrouwen die de ambitie hadden om Cyclader te worden, had ze weliswaar vijanden gemaakt, maar voor de
grote meerderheid van de vrouwen was de ervaring van de afgelopen nacht uitermate positief. Niet alleen was het verfrissend dat de
normale rangorde eens totaal dooreengeschud werd, maar het was
iedereen ook opgevallen dat de mannen hen een stuk rustiger en
respectvoller hadden behandeld dan gewoonlijk.
Tijdens het ontbijt namen Peisinoë en Lana het woord in de
refter van haar gang. “Gisterenavond heb ik verhinderd dat het
ritueel is doorgegaan,” begon Peisinoë, “en dat zal ik in de toekomst blijven doen!” Alle vrouwen in de refter juichten, ook de
Cycladers en de zwangere vrouwen. “Maar er zijn in dit dorp nog
andere tempelgroepen dan de onze, en dit is niet het enige dorp.
We moeten heel het systeem fundamenteel veranderen.”
“Het is niet normaal”, zei Lana, “dat jullie die vernederende Kālicōpulæ moeten ondergaan. Het is niet normaal dat jullie geen
beroepen kunnen uitoefenen, zoals de mannen.” Lana keek in de
richting van een groepje hoogzwangere vrouwen. “Het is niet
normaal dat jullie je eigen kinderen niet kunnen zien opgroeien!”
“We moeten de Kālicōpulæ afschaffen, de macht overnemen van
de Letonianen en de Titanen, zelf de touwtjes in handen nemen!”,
zei Peisinoë strijdbaar.
De andere vrouwen twijfelden en zuchtten. “Ik ga akkoord met
alles wat jullie zeggen,” zei iemand, “maar het is niet realistisch om
te denken dat we er iets aan kunnen veranderen.”
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“Ja, wat zouden wij nu kunnen doen?”, viel iemand anders haar
bij. Nog een andere vrouw klaagde dramatisch en defaitistisch:
“Het is hopeloos, het systeem zal nooit veranderen!”
Vineva kwam de refter binnen. Ze woonde in een andere gang,
maar ze was op zoek naar Peisinoë en Lana en had hun stemmen
gehoord in de refter.
“Nooit veranderen?!”, riep Vineva uit, “Luister dan maar eens
goed! Ik heb een manier gevonden om de implantaten te omzeilen!
Dankzij het gereedschap dat Lana en Peisinoë hebben meegebracht, heb ik op de afgelopen Kālicōpula het signaal van mijn implantaat kunnen onderscheppen en decoderen. De beveiliging van
het communicatieprotocol heeft enkele serieuze gaten. Om een
lang verhaal kort te maken: ik kan nu vanop afstand de implantaten instellen. De anticonceptie-modus aan- of uitzetten, een ‘OK’signaal naar de centrale autoriteiten nabootsen, wat dan ook. Vanaf
nu geen verplichte seks meer, en je wordt enkel nog zwanger wanneer je dat zelf wilt en van wie je wilt!”
Lola Tikon en nog enkele andere vrouwen slaakten een triomfantelijke kreet. Vineva vervolgde: “Bovendien heb ik gisterenavond gesproken met een Cyclader die deel uitmaakt van een geheime verzetsbeweging in de mannendorpen. Ook daar groeit het
verzet. Het zal niet evident worden om het te organiseren, maar als
we met genoeg zijn, dan is alles mogelijk!”
De refter barstte uit in luid gejuich, en het gejuich breidde zich
snel uit naar rest van de tempelgroep en naar heel het dorp.
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23
✮

OPERATOR
Guntir was beginnen te werken als Operator. Hij had ontdekt
dat er geen manier was om zijn Cyclader-licentie terug te krijgen,
dus hij had geen andere keuze. Hij had de credits nodig. Toen hij
nog Cyclader was had hij nooit veel gespaard. Hij had een zekere
levensstandaard op vlak van gastronomie ontwikkeld, onder andere omdat hij elke dag zag wat de Letonianen aten. Maar lekker eten
was een dure gewoonte. Na een paar dagen kon hij zich alleen nog
maar standaardvoedsel veroorloven, met hooguit enkele optionele
synthetische aroma's om een smaakje aan de brij te geven.
Hij miste Sophej Taslin. Hij miste alles in Ortygia: de verfijnde
architectuur en het gevoel van ruimte, de zuivere en zoete lucht, de
verheven Letoniaanse cultuur. Hij miste ook zijn collega-Cycladers, de ongedwongen mengeling van mannen en vrouwen, de rustige Letoniaanse nacht. Hij miste het om de wrede realiteit te kunnen ontvluchten door zich te storten in het perfectionisme van een
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voorbeeldige dienaar. Hij miste zelfs de kleine Atal-Sven, het vervelende zoontje van Sophej.
Zijn verstand zei hem dat het allemaal maar een laag vernis was,
dat de Letonianen helemaal niet beter waren dan hem. Dat ze uiteindelijk niet meer waren dan knechten van de Titanen, veredeld
onderhoudspersoneel dat het maatschappelijk systeem in stand
moest houden. De werkelijke macht zat bij de Titanen.
Toch bleef hij Ortygia missen.
Het werk als Operator was verschrikkelijk. In de werkplaats was
het haast onmogelijk om normaal adem te halen. Er leek meer stof
in de lucht te zitten dan zuurstof. Met zijn laatste credits had hij
een stofmasker gekocht, maar veel hielp het niet. Het werk was
vermoeiend, zowel fysiek als mentaal. Hij moest één of ander
voorwerp – hij wist zelf eigenlijk niet precies wat het was – van een
lopende band nemen, controleren dat er geen productiefouten waren, en het vervolgens terugleggen of op een andere lopende band
leggen. Hij kon zelf de werkuren en het werktempo bepalen, maar
zijn loon was recht evenredig met het aantal stuks dat hij verwerkte
zonder fouten te maken. Aan een werkritme dat hij kon volhouden, zou hij in theorie 47 uur per dag moeten werken om aan hetzelfde loon te komen als vroeger, had hij uitgerekend. Dat was geen
hoopgevende gedachte. Hij maakte zich grote zorgen over zijn positie op de volgende Kālicōpula. Zoals het er nu uitzag, zou hij zo
goed als zeker aan het ritueel moeten meedoen.
Er was één voordeel aan zijn nieuw werk: hij kon de hele dag
ongestoord praten met andere Operators en zo het verzet terug
opbouwen. De eerste dagen werd hij vooral veel uitgelachen: de
“slome” die komt werken als Operator, hilarisch vonden ze het,
zeker toen bleek dat hij in vergelijking met hen ook effectief bijzonder ‘sloom’ was op vlak van werktempo. Maar dat ging snel
voorbij. Ondertussen werden Guntir en de andere ex-Cycladers
beschouwd als volwaardige normalen.
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Na de ‘bekering’ van Niels bleef er zo goed als niets over van het
verzet. Behalve Guntir, Lensge, een handvol Operators en één
Theoreet, was iedereen die vroeger in het verzet had gezeten, ofwel
gesneuveld in het ritueel, ofwel een vrome reactionair geworden,
naar het voorbeeld van Niels. Een aantal van hen waren inmiddels
al terug aan het werk als Cyclader, en ze haatten het verzet.
Het verzet was echter terug aan het groeien, zij het op een andere
manier. Voorheen bestond het verzet voornamelijk uit Cycladers.
Het plan was toen om een machtsgreep te plegen in de Trage Zone
en zo de macht van de Letonianen rechtstreeks over te nemen.
Aangezien enkel Cycladers toelating hadden om door de tijd-sluizen te gaan, leek het vanzelfsprekend dat het verzet vooral uit Cycladers moest bestaan. Het was echter weinig waarschijnlijk dat een
dergelijk plan nu nog zou kunnen slagen – het verrassingselement
was cruciaal, en dat hadden ze verloren. De Letonianen waren op
hun hoede. En zelfs als ze Ortygia konden overnemen, dan nog was
het te betwijfelen of ze op die manier de Titanen wel konden treffen.
Max en Lensge hadden een nieuwe strategie bedacht. Daarvoor
was het nodig dat er zoveel mogelijk normalen, en dan vooral Operators, aansloten bij het verzet. Als ze voldoende talrijk waren, dan
zouden ze, mits voldoende voorbereiding en coördinatie, een plotse algemene staking van alle Operators kunnen organiseren. Zowel
de Letonianen als de Titanen waren uiteindelijk afhankelijk van
het werk van de normalen. Als zij alle machines konden stilleggen,
dan zou heel het systeem ineenstorten. Althans, dat hoopten ze.

✮
Het was donker. Volledig donker. Guntir werd wakker en hij
had geen idee waar hij was. Hij wist alleen dat hij niet in zijn eigen
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bed lag, maar op een harde stenen vloer. Hij kroop moeizaam overeind. Een zwak, paarsrood licht ging aan. Hij bevond zich in een
kleine, lege kamer. Het licht kwam van een aangrenzende kamer,
via een melkglazen deur. De randen van de deur werden afgelijnd
met dunne strepen van helderder, ongefilterd licht. Versuft maar
nieuwsgierig opende hij de deur.
Tot zijn grote verbazing kwam hij in een rijkelijk gedecoreerde
kamer terecht, met in het midden een groot, luxueus bed. Op het
bed lag een prachtige vrouw in uitdagende lingerie. Plotse gevoelens van lust flitsten door zijn hoofd. Hij werd onmiddellijk stijf.
De vrouw straalde iets mysterieus uit, iets dwingend erotisch, een
haast onmogelijk geile opwinding. Hij moest deze vrouw nemen,
hier en nu, wat er ook voor nodig was. Zijn geest was beneveld. Het
kon hem niet schelen waar hij was, wie hij was, waarom hij hier
was. Heel zijn levensdoel, heel zijn bestaansreden was deze vrouw.
Hij wou haar gehoorzamen, haar plezieren, zijn zaad aan haar geven, dag in, dag uit, elk uur van de rest van zijn leven. Gulzig
klommen zijn ogen langs haar lange benen naar boven, naar haar
rode zijden slipje, dat strak en elastisch genoeg was om de vorm van
haar geslacht te laten zien. Zijn verbeelding sloeg op hol – hij voelde hoe zijn voorhuid naar achter werd geduwd door de zachte lippen en hoe hij helemaal omvat werd door een heerlijk klamme liefdesspier…
Krampachtig probeerde hij zich los te rukken uit de betovering,
zichzelf te verplichten weg te kijken, maar zijn ogen gehoorzaamden slechts gedeeltelijk: ze gleden verder langs haar blote navel naar
boven, vielen bijna ten prooi aan haar perfecte decolleté maar konden die voor de hand liggende val nog net ontwijken, probeerden
snel weg te vluchten maar werden toch tot terugkeren gedwongen
door de magnetische aantrekkingskracht van haar onweerstaanbare, bevelende ogen, die hem op een onverklaarbare manier dwongen om naar haar zwoele mond te kijken, naar haar glinsterende
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lippen, zachte lippen waarmee ze hem in zijn verbeelding helemaal
leegzoog. Hij voelde dat hij klaarkwam, en niet alleen in gedachten.
Hoewel hij zijn broek nog aanhad en het slechts enkele seconden
geleden was dat hij de deur had geopend, leek het alsof dit de langverwachte ontlading was na een urenlange, tergend geile opbouw.
Maar de lust verdween niet, integendeel. Hij wou meer. Alles zou
hij doen voor deze vrouw. Wat ze ook wou van hem.
“Ik ben Ēl-Jabbār-Kāli”, zei de vrouw, kalm en ongelofelijk zelfverzekerd. “Er is niemand die mij kan weerstaan.”
Ergens in een uithoek van Guntirs brein ontstond er een stil,
nauwelijks hoorbaar protest. Het werd echter onmiddellijk overstemd door het overdonderend gedreun van seksuele lustgevoelens
en de onweerstaanbare drang om te gehoorzamen aan deze goddelijke vrouw.
“De dingen zijn zoals ze zijn omdat ze zo moeten zijn”, vervolgde
ze, als een orakel. “Verandering is onmogelijk en onnodig.”
Guntir voelde bij het horen van die woorden een diep spirituele
ervaring – alsof hij plots het licht gezien had, hét cruciale inzicht
dat de sleutel tot alles was, de wijsheid der wijsheden – en tegelijkertijd bereikte hij een ongekend niveau van seksuele opwinding.
Met een gelukzalige glimlach, half verdoofd, genoot hij van haar
hypnotiserende mond en haar bloedgeile ogen. Tegen zijn broek
drukte een kloppend, bijna ondraaglijk hard lid dat elk moment
kon exploderen. “Verandering is onmogelijk en onnodig”, herhaalde hij in gedachten. Hij wou nog eens klaarkomen, maar ze liet het
niet toe, hij had haar zegen daarvoor nodig. Ze bleef met haar ogen
zijn opwinding steeds verder opdrijven zonder hem de verlossing
van een orgasme te gunnen. Het was een onvoorstelbaar onbevredigend maar instant-verslavend gevoel, frustrerend maar intrigerend. Hij kon absoluut niets doen: zowel zijn lichaam als zijn geest
waren verlamd, haar ogen en mond waren een seksuele dwangbuis
waar hij niet uit kon ontsnappen, niet uit wou ontsnappen. Het
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liefst van al zou hij de rest van zijn leven op deze manier doorbrengen, ware het niet dat de steeds verder opgedreven opwinding niet
vol te houden was. “Verandering is onmogelijk en onnodig”, herhaalde hij nogmaals, deze keer luidop, vol overtuiging en wanhoop.
De vrouw glimlachte en ze beloonde zijn woorden door hem
eindelijk toe te staan om nogmaals klaar te komen. Het was alsof
een deel van zijn bewustzijn bijna gestikt was en nu plots naar
adem hapte. Wacht. Waar was hij? Wat was dit? Wat gebeurde er
met hem?
Flarden van vage herinneringen borrelden moeizaam naar boven. Vineva Nemovizek. Seksuele brainwashing. P-bots. Ēl-JabbārKāli bestaat niet. Hij mocht niet toegeven!
De vrouw gleed sensueel met haar tong over haar bovenlip en zei
met een zwoele, licht hese stem: “Weerstand is zinloos. Weerstand
is onmogelijk. Ēl-Jabbār-Kāli is onsterfelijk, alomtegenwoordig, en
onweerstaanbaar.”
Hij voelde de lust terug groeien en de opflakkering van lucide
gedachten begon uit te doven. Maar hij mocht niet opgeven! Met
het laatste restje wilskracht dat er nog in hem zat, slaagde hij erin
om zijn ogen te sluiten. Het beeld van de goddelijke vrouw verdween niet uit zijn geest, maar het werd geleidelijk abstracter en
minder prominent aanwezig. Zijn lustgevoelens bleven echter nog
steeds intenser worden bij elke ademhaling. Ondanks de dominante gevoelens van opwinding en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, maakte het gebrek aan visuele stimuli ergens in zijn hersenen
een klein beetje plaats vrij voor reflectie. Dit was geen godin, dacht
hij, dit was misschien zelfs geen mens, maar een robot. Een robot
met een goddelijk lijf, dat wel, maar niet meer dan een robot.
Een robot! Niet meer dan een robot! Die gedachte hielp om zijn
opwinding te temperen, om iets meer hersencapaciteit beschikbaar
te maken. Hij concentreerde zich op het woord ‘robot’. “Denk na,
Guntir,” zei hij tegen zichzelf, “gebruik je verstand!” Koortsachtig
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zocht hij een manier om te weten te komen of het een robot was,
zonder zichzelf te verraden.
Hij deed alsof hij gedwee haar woorden herhaalde, maar hij verdraaide de woorden en hield zijn ogen stevig dichtgeknepen:
“Weerstand is onsterfelijk. Weerstand is alomtegenwoordig en onweerstaanbaar. Ēl-Jabbār-Kāli is onmogelijk en zinloos.”
Er volgde een korte stilte, en dan terug die zwoele, licht hese stem:
“Weerstand is zinloos. Weerstand is onmogelijk. Ēl-Jabbār-Kāli is
onsterfelijk, alomtegenwoordig, en onweerstaanbaar.”
De woorden waren identiek op dezelfde manier uitgesproken als
de eerste keer, alsof het een geluidsopname was voor de tweede keer
werd afgespeeld. Guntir opende voorzichtig zijn ogen. De robot
zag er nog steeds oogverblindend uit, en zijn erectie bleef zijn aandacht smekend opeisen. Maar hij was nu zeker dat het een robot
was, en hij kon zich beter beheersen. Hij herhaalde de woorden
nogmaals, deze keer letterlijk, zonder ze te verdraaien, maar wel op
een bijzonder sarcastische toon: “Weerstand is zinloos. Weerstand
is onmogelijk.” Hij rolde met zijn ogen. “Ēl-Jabbār-Kāli is onsterfelijk, alomtegenwoordig, en onweerstaanbaar.”
Aan de manier waarop hij de woorden uitsprak kon elke mens
onmiddellijk merken dat hij het niet meende. De P-bot was zich
echter van niets bewust, en ging verder met het programma:
“Laat deze openbaring een les zijn voor het leven. Ga nu, getuige
van mijn Heilige Onweerstaanbaarheid!”
Een deuropening werd zichtbaar, naar een kleine kooi die hem
wellicht terug naar zijn dorp zou brengen. Guntir twijfelde of hij
eerst nog even van de gelegenheid gebruik zou maken om de robot
te gebruiken, bij wijze van zelfbevrediging. Zijn lendenen hadden
behoefte aan ontlading. Hij was er zeker van dat de robot niet alleen aan de buitenkant hyperrealistisch zou zijn…
Guntir besloot dat het toch een beter idee was om zo snel mogelijk weg te gaan. Hij had het brainwash-programma van de P-bot
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maar net op tijd doorzien. De robot leek echter te denken dat de
brainwashing toch geslaagd was. Dat was een goede zaak, dacht
Guntir, en hij kon nu maar beter geen gekke dingen doen. Hij nam
plaats in de kooi.

✮
Toen Guntir de volgende ochtend Lensge waarschuwde voor
het gevaar van de P-bots, bleek dat Lensge zelf ook bij een P-bot
was geweest die nacht. Lensge had de P-bot weerstaan doordat hij
voorzichtig genoeg was geweest om de deur pas open te maken na
eerst een gesprek gevoerd te hebben met de robot. Het was niet zo
moeilijk om de robot met een paar gerichte vragen te ontmaskeren.
De overtuigingskracht van de P-bots was voornamelijk gebaseerd
op de combinatie van drie elementen: synthetische feromonen,
visuele prikkels, en de naïviteit van het slachtoffer. Wie een P-bot
zag en geloofde dat het een echte vrouw of een godin was, die was
verloren. Maar als één of twee elementen wegvielen, dan was de Pbot veel minder effectief.
De ervaring met de P-bot bleef de komende dagen Guntirs gedachten overheersen. Hij vroeg zich af hoeveel andere mannen er
de laatste dagen bij een P-bot waren geweest. Het aantal religieuze
volgelingen van Niels bleef toenemen en het ging niet goed met het
verzet. Ondanks de succesvolle recruteringscampagnes en ondanks
alle waarschuwingen die ze aan de verzetsleden gaven, waren ze
sneller leden aan het verliezen dan dat er nieuwe leden bijkwamen.
Niemand van de volgelingen van Niels gaf toe dat ze bij een P-bot
waren geweest, maar ze spraken over visioenen, roepingen en
openbaringen van Ēl-Jabbār-Kāli, en Guntir begreep maar al te
goed wat ze daarmee bedoelden.
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Met tegenzin ging Guntir naar de Tempel voor de Kālicōpula –
zijn eerste reguliere Kālicōpula als niet-Cyclader. Hij was zo goed
als zeker dat hij helemaal achteraan zat in de rangschikking, de
vraag was alleen of hij in de 4de of in de 5de Grâh zou terechtkomen tijdens het ritueel. Tijdens de afdaling van de vrouwen vroeg
hij zich af welke 50 vrouwen er zouden overblijven. Niet dat het
hem veel uitmaakte.
Dat verdomde barbaarse ritueel, dacht hij, inwendig vloekend.
Als het verzet groter zou zijn, als ze meer leden hadden, dan zouden
ze het eenvoudigweg kunnen afschaffen! Maar ze waren nog steeds
in de minderheid, en de religieuze ijver van de anderen was alleen
maar gegroeid. Zelfs als alle verzetsleden gezamenlijk zouden weigeren om mee te doen aan het ritueel, dan zouden ze nog steeds
hun tenen kwijtspelen – of nog erger, het zou tot een bloedig gevecht kunnen komen en het einde van het verzet kunnen worden.
Het volstond echter dat één man weigerde, zoals Max Ralkr, en
dan kon het ritueel niet doorgaan. Maar die man was dan wel een
teen kwijt. Er waren in het verzet een aantal mannen die zich hadden opgeworpen als vrijwilliger om die ondankbare rol te spelen.
Guntir had zich ook opgegeven. De bedoeling was om ervoor te
zorgen dat er nooit meer een ritueel kon plaatsvinden. Ze hadden
geloot. Bij deze Kālicōpula was een Operator uit de gang van Lensge aan de beurt om een teen op te offeren. De volgende keer was
het aan Guntir…
De afdaling was nog bezig toen er plots een luik openging in de
vloer van de tempel. Hoe vreemd, dacht Guntir. Zou er iemand
van de mannen ontbreken? Het was heel ongebruikelijk om te laat
te komen op een Kālicōpula…
Nog een ander luik opende.
Iedereen keek nu vol verbazing naar de geopende luiken. Er was
iets eigenaardig aan het gebeuren. Dit was niet normaal.
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Een derde en vierde luik gingen open. Door elk luik stroomde
een aantal vrouwen naar binnen. Guntir herkende de meeste
vrouwen van de vorige Kālicōpula. Ook Vineva was erbij. En toen
zag hij Peisinoë, wiens gezicht hij herkende omdat de P-bot er identiek hetzelfde had uitgezien. Guntir begreep er niets van – wat deden die vrouwen en die robot hier?
Hij voelde een rilling van opwinding door zijn rug gaan. Het
gevoel was gelijkaardig, maar anders dan bij zijn ontmoeting met
de P-bot. Dit was subtieler, complexer, natuurlijker. Alsof hij de
vorige keer geproefd had van een portie standaardvoedsel vol artificiële smaakstoffen, een vieze brij die zijn smaakpapillen bombardeerde met allesoverheersende synthetische vanille, en hij nu een
kom rijstpap van Letoniaanse kwaliteit kreeg voorgeschoteld, verfijnd op smaak gebracht met echte vanille, saffraan en kaneel. Zijn
erogene neuronen werden geplaagd, gekieteld, verwend – niet platgeslagen en oververzadigd. Het effect was even bedwelmend, maar
op een veel aangenamere manier.
Niels en zijn religieuze volgelingen begonnen devoot te scanderen: “Ēl-Jabbār-Kāli! Ēl-Jabbār-Kāli!” Guntir betrapte zichzelf erop
dat hij even de neiging voelde om mee te roepen.
“Genoeg!”, riep Peisinoë, en de tempel werd op slag stil. “Ik ben
geen godin. Ēl-Jabbār-Kāli bestaat niet.”
Ze draaide langzaam rond om alle mannen te zien. Heel even
keek ze Guntir recht in de ogen. Het gaf hem een eigenaardig en
ietwat beangstigend gevoel, alsof ze hem met één hand brutaal bij
zijn kraag greep, ondertussen met de andere hand zijn kruis betaste,
met haar ogen zijn ziel doorgrondde, aanvoelde dat hij bij een Pbot was geweest maar er niet ten prooi aan was gevallen, hem terug
losliet en haar aandacht naar de volgende man verschoof. En dat
allemaal op een fractie van een seconde. De volgelingen van Niels
bleef ze iets langer aanstaren, en bij Niels zelf bleef ze het langste
stilstaan.
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Niels en zijn volgelingen vielen flauw.
“Ik heb geen tijd om te blijven,” zei Peisinoë, “er zijn nog andere
tempelgroepen te bezoeken in dit dorp. Lana en Vineva zullen alles
uitleggen. Tot straks!”
Peisinoë keek nog een laatste keer naar de mannen. Haar ogen
bleven rusten op Guntir, maar deze keer keek ze op een totaal andere manier naar hem. Normaler. Vriendelijker. Ze leek nieuwsgierig, oprecht in hem geïnteresseerd. En toen verdween ze, terug
langs hetzelfde luik als waarlangs ze was gekomen. De meeste andere vrouwen volgden haar. Guntirs opwinding ebde langzaam weg.
“Maak je geen zorgen,” zei Vineva, “ze zullen zo dadelijk wel
terug bij hun positieven komen.” Ze bedoelde Niels en zijn volgelingen. “Peisinoë heeft de brainwashing ongedaan gemaakt, maar
het duurt even vooraleer ze bekomen zullen zijn van de schok.”
Lana nam het woord: “Goed. Dit is wat er gaat gebeuren: we
gaan zo dadelijk allemaal samen naar de Hoge Tempel, met alle
mannen van het dorp en met alle vrouwen die hier nu zijn. Er is
veel te bespreken, en de Hoge Tempel is de enige plaats die groot
genoeg is. Zodra we daar aankomen mag niemand de naam ‘ĒlJabbār-Kāli’ uitspreken.”
Vineva vulde aan: “Dat is heel belangrijk. Als die naam valt in
een Hoge Tempel, wordt er automatisch een controle-ambtenaar
op de hoogte gebracht, die aan de hand van beeld en geluid zal bepalen of er een probleem is dat actie vereist. Dat kunnen we ons
uiteraard niet veroorloven.”
Lana richtte zich tot de vrouwen die op de grond zaten of die
nog op het podium stonden: “Jullie komen natuurlijk ook mee,
maar eerst moeten jullie nog even bij Vineva langsgaan, om jullie
implantaat uit te zetten. De mannen kunnen alvast naar de Hoge
Tempel vertrekken.”
Een man protesteerde: “En wat dan met de Kālicōpula?”
“Vergeet de Kālicōpula!”, antwoordde Vineva.
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Enkele mannen keken nors: de mannen met een hoge positie in
de rankschikking, en een aantal mannen die graag aan het ritueel
van Jabbār-Grâh meededen. De meeste mannen keken vooral verbaasd.
“Na de bijeenkomst in de Hoge Tempel kan iedereen die dat wil,
man of vrouw, blijven voor een nieuw feest”, zei Lana. “Niet ter ere
van Ēl-Jabbār-Kāli of welke god dan ook, maar voor onszelf. Op
ons feest zijn er geen rituele verplichtingen, niemand moet dingen
doen tegen zijn of haar zin.”
Het gejuich was overweldigend, vooral van de vrouwen en de
verzetsleden. Guntir had nog nooit zoveel hoop en euforie gevoeld.
Hij liep naar Vineva en omhelsde haar. “Ik ben blij om je op deze
manier terug te zien!”, zei hij. “Ik ook,” antwoordde Vineva lachend.
De vrouwen begonnen nieuwsgierig aan te schuiven. Vineva
hield een apparaatje tegen de onderbuik van de eerste vrouw in de
rij. Het apparaatje piepte bevestigend.
“Zo, vanaf nu geen verplichte seks meer voor jou”, zei ze tegen
de vrouw. Ze draaide zich naar Guntir en zei haastig: “Ik ben hier
nog wel even bezig. Ga al maar naar de Hoge Tempel. Ik zie je
daar!” Nog voor Guntir kon antwoorden had ze zich al terug naar
de rij vrouwen gericht. “De volgende!”, riep ze vrolijk.
Niels en de andere mannen die waren flauwgevallen, waren ondertussen terug bij bewustzijn. Ze werden snel op de hoogte gebracht door de mannen rondom hen. Niels zag Guntir en stormde
op hem af. Guntir schrok en verwachtte zich aan een aanval. Maar
toen zag hij dat Niels terug de oude was. Hij kon het aan zijn gezichtsuitdrukking zien. “Guntir! Wat was me dat!”, zei Niels terwijl
hij Guntir omarmde. Het deed Guntir deugd om de echte Niels
terug te zien. “Goed dat je terug in orde bent!”, zei hij. “Laat ons
nu eerst naar de Hoge Tempel gaan, we praten later wel bij.”
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Niels en Guntir liepen naar een open luik en riepen: “Volg ons!”
De 498 andere mannen volgden de twee naar de Hoge Tempel, en
daarna kwamen Lana en druppelsgewijs de rest van de vrouwen,
Vineva als laatste.
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24
❁
RATIONALISEREN
Het Hoofd Wetenschapsbeleid rapporteerde uitgelaten aan de
Grote Ontwerpster. Ze luisterde met een half oor – ze had meer
aandacht voor haar vingernagels, die tijdens haar cryo-slaap een
bijzonder spectaculaire manicure hadden ondergaan.
“We hebben enorme vooruitgang geboekt sinds de afschaffing
van het DPCS!”, jubelde het Hoofd Wetenschapsbeleid. “De artificiële intelligentie heeft de intelligentie van mensen overstegen. Bij
de laatste reeks doorgedreven Turing-testen haalden we een score
van maar liefst 73%.”
De Grote Ontwerpster reageerde niet onmiddellijk, dus het
Hoofd Wetenschap verklaarde zich nader. “De ondervragers, die
stuk voor stuk weten wat ze doen, mochten een volledige dag
doorbrengen met een robot en een mens, zonder dat ze op voorhand wisten wie de robot was en wie de mens. Alles was toegestaan
om te achterhalen wie van de twee een robot was – op voorwaarde
dat de mens in leven bleef en er geen zuiver biologische criteria ge-
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hanteerd werden. De ondervrager mocht dus niet de ingewanden
en hersenen bestuderen of een DNA-test uitvoeren of iets dergelijks. In elk geval is het fysieke triviaal in vergelijking met het intellectuele. Zelfs de P-bots zijn al onmogelijk van mensen te onderscheiden – ”
Snuivend onderbrak de Grote Ontwerpster hem: “…zolang je er
geen intelligente conversatie mee probeert te voeren!”
“Precies! In elk geval, 73% van de ondervragers kwam tot de verkeerde conclusie en bestempelde de robot als mens en omgekeerd.
Onze AI is dus in zekere zin menselijker dan mensen!”
Hij kon zijn enthousiasme niet verbergen en raakte bijna buiten
adem terwijl hij breed lachend sprak. De Grote Ontwerpster reageerde lauw, alsof ze niets anders verwacht had.
“Mooi zo. Goed gedaan. Eindelijk een beetje vooruitgang. Het
werd tijd! Weet je wel hoe moeilijk het wordt om aan de verwachtingen te voldoen van de Eigenaars van de Tijdkavels? In het begin
waren ze nog tevreden met eenvoudige dingen: rust en luxe voor
zichzelf en voor hun familie, kastelen, harems, cruiseschepen, safari's in op maat gemaakte wildparken ter grootte van een continent, uitstapjes naar de maan, dat soort zaken. Maar tegenwoordig
volstaat dat niet meer. Zoals je weet speelt de Huidige Eigenaar
graag de rol van superheld – je herinnert je nog wel dat belachelijk
exoskelet-vliegpak, niet?”
“Natuurlijk! Het was niet evident om dat te ontwerpen, niet
alleen omdat het zo strak moest zitten, wat ons weinig ruimte gaf
om mee te werken, maar vooral omdat de man bijzonder veeleisend
was op vlak van snelheid en autonomie.”
“In elk geval: dat pak was een kleine moeite in vergelijking met
de rest: we hebben volledige steden moeten bouwen voor hem, in
de stijl van zijn oorspronkelijke tijd. Steden bevolkt met echte mensen, miljoenen mensen. Echte mensen die echte ongelukken hebben en echte misdaden begaan, die onze teergeliefde Huidige Eige188

naar dan echt kan voorkomen en bestrijden, voor zijn plezier. Duizenden dorpen hebben we moeten reserveren, gedurende ettelijke
generaties, om al de acteurs te kweken voor dat heldenspel. En
binnen enkele tientallen jaren, als de volgende Eigenaar aan de
beurt is, dan zullen die steden en hun inwoners overbodig
worden.”
Ze zuchtte vermoeid. Die zucht gaf aan dat ze het een nodeloze
verspilling vond, misschien niet zozeer van mensenlevens, maar
vooral van moeite.
“Het zou zoveel gemakkelijker zijn”, vervolgde ze hoopvol, “als
dat allemaal niet meer nodig was, als we AI-robots zouden kunnen
gebruiken, of beter nog, als we toekomstige Eigenaars wakker zouden kunnen laten worden in een perfecte simulatie van hun gewenste wereld.”
“Dat zal binnenkort mogelijk zijn, Grote Ontwerpster,” zei het
Hoofd Wetenschapsbeleid, “het is nu enkel nog een kwestie van
rekenkracht. De artificiële intelligentie is nu zelf nieuwe computers
aan het ontwerpen, grootte-ordes efficiënter dan wat we tot hiertoe
deden. We zullen op korte termijn zelfs meerdere Eigenaars tegelijkertijd kunnen laten rondlopen in gesimuleerde werelden!”
De ogen van de Grote Ontwerpster fonkelden en vernauwden
zich dan. “Dat is een interessante denkpiste,” zei ze met een geslepen glimlach, “en op die manier komen er natuurlijk heel wat
Tijdkavels vrij. Maar het zal niet zo kunnen gaan voor alle toekomstige Eigenaars. Sommigen hebben er geen probleem mee om
slechts virtueel Eigenaar van de wereld te zijn – zolang ze het zelf
niet merken dat het een simulatie is – maar er zijn er ook die eisen
dat het ‘echt’ is. Maar wat is echt? Er is wel wat marge, zelfs voor de
Eigenaars die authenticiteit eisen. Neem nu onze Huidige Eigenaar: als we de mensen in de steden, de figuranten van zijn levensecht toneelstuk, bijna allemaal vervangen door robots, zou hij dat
dan erg vinden? We kunnen de hoofdrolspelers nog steeds mense189

lijk houden: de slechteriken die hij bestrijdt en de jongedames die
hij redt, zij kunnen nog steeds echte mensen zijn. Dat zijn er uiteindelijk hooguit enkele honderden. Honderden, in plaats van miljoenen! Een paar honderd mensen kweken en kneden om te voldoen aan de grillen van de Eigenaars, dat is een peulschil in vergelijking met wat we nu moeten doen.”
“Neem nu Jezus,” vervolgde ze, “een toekomstige Eigenaar die
een grote Tijdkavel van drie volledige millennia heeft opgekocht.”
De wetenschapper staarde haar onbegrijpend aan.
“Die man heet niet echt ‘Jezus’,” verduidelijkte ze lachend, “dat
is maar een bijnaam die we hem geven. Hij wil namelijk in een
primitieve maatschappij leven en daar zo’n beetje de messias uithangen, inclusief mirakels en alles. Dan wil hij aan een kruis genageld worden, sterven en verrijzen – nogal masochistisch als je het
mij vraagt, maar natuurlijk geen enkel probleem voor de medische
wetenschap. En vervolgens wil hij gedurende bijna 3000 jaar vanuit
een goed verborgen ruimtestation toekijken hoe een deel van de
primitieve geschiedenis zich herhaalt, waarbij de mensen hem vereren als een god of profeet. Zo nu en dan zal hij dan eens ingrijpen
met een mirakeltje hier of daar, maar het grootste deel van zijn tijd
zal hij gewoon in een cryo-slaap in zijn ruimteschip doorbrengen.”
Het Hoofd Wetenschapsbeleid moest onwillekeurig glimlachen
bij die gedachte en rolde met zijn ogen. Die excentrieke, egocentrische Eigenaars toch, dacht hij. Hij keek al uit naar het ontwerpen
van de mirakels en het ruimtestation, en hij begon te dagdromen.
Gelukkig voor hem hoorde de Grote Ontwerpster zichzelf te graag
spreken om op te merken dat hij haar niet meer zijn volle aandacht
gaf.
“Als we Jezus in een simulator zouden kunnen steken, dan zou
ons dat veel werk besparen”, ging ze verder. “Maar nog belangrijker: op termijn zullen dankzij de AI ook heel die Letoniaanse rotzooi en al die dorpen vol inefficiënt plebs kunnen worden afge190

schaft. Hoeveel tijd is er nodig om dat allemaal te vervangen door
AI?”
De vragende toon schudde hem wakker. Het duurde even voor
de woorden waren doorgedrongen. De lach op zijn gezicht maakte
plaats voor een ongelovige open mond. Hij fronste verontwaardigd
zijn wenkbrauwen.
“Wat?”, vroeg ze, gespeeld verbaasd, “Is dat voorstel te… radicaal
voor jou? Ethisch niet verantwoord?” Ze sprak op een kleinerende,
betuttelende toon, met getuite lippen.
“Is de manier waarop we ze nu behandelen dan zoveel beter?”,
zei ze moraliserend, “in die stinkende ondergrondse kweekdorpjes?
Natuurlijk niet! We doen ze uiteindelijk een plezier door er een
einde aan te maken!”
De man was sprakeloos, zowel van verbazing als van angst. Bijna
al zijn onderzoekers woonden in de dorpen. Er waren strikte quota
op het aantal wetenschappers dat hij mocht promoveren tot Titaan. Omdat het aantal beschikbare posities zo beperkt was, bleef
er heel veel waardevol talent in de dorpen achter, die als Theoreten
of Technologisten de brede basis vormden van de pyramide van
zijn wetenschappelijk personeel.
Anderzijds moest hij vaststellen dat de laatste dagen meer vooruitgang geboekt werd door een AI-programma dat ze ‘de artificiële
onderzoeker' hadden genoemd, dan door al zijn menselijke onderzoekers tesamen. Misschien waren menselijke onderzoekers effectief voorbijgestreefd. Het was wonderbaarlijk: de AI had op enkele
uren tijd zowat heel de wiskunde op eigen houtje gereconstrueerd
en begon nu nieuwe stellingen te formuleren en te bewijzen waarvan hijzelf en zijn team van menselijke wiskundigen nerd-orgasmes
kregen. Hij vergat even wat de Grote Ontwerpster juist gezegd had,
en glimlachte zelfvoldaan. Wie weet welke geweldige nieuwe resultaten de AI ondertussen bereikt zou hebben?

191

“Zeg eens,” vervolgde ze luchtig, “wat vind jij de meest humane
methode? De zuurstofvoorziening afsluiten, gif in het voedsel, een
dodelijk virus? Geleidelijke uitsterving door alle implantaten in
anticonceptie-mode te zetten? Of zouden we de Kālicōpulæ gewoon afschaffen, waarom niet? Wie kijkt daar tegenwoordig nog
naar…”
Hij werd opnieuw wakkergeschud. Zijn enthousiasme was nu
helemaal weg. Dit was niet zijn bedoeling geweest. Het onderzoek
moest dienen om mensen te helpen, dacht hij, niet om ze overbodig te maken, laat staan om ze uit te roeien! Maar hij wist dat protesteren weinig zin had. Hij was zijn eigen leven nog niet moe. Het
enige wat hij kon doen was haar spel meespelen en zoveel mogelijk
tijd winnen. Hij probeerde rustig en zelfverzekerd te klinken: “Ja,
de Kālicōpulæ afschaffen lijkt me een goede keuze. Maar er zal nog
wel heel wat tijd nodig zijn vooraleer we alles kunnen vervangen
door AI. Momenteel hebben we enkel een prototype in het onderzoekscentrum, volledig afgescheiden van het globale netwerk, om
evidente veiligheidsredenen. Er zullen nog een hoop testen moeten
gebeuren vooraleer we het globaal kunnen toepassen.” Hij slikte en
schraapte zijn keel.
“Bovendien is het aangewezen om voorzichtig te zijn wat betreft
de genetische diversiteit. Als we opeens alle dorpen en alle Letonianen zouden…” – hij pauzeerde even om het geschikte woord te
vinden – “…rationaliseren, en alleen nog maar Titanen overhouden, dan zitten we op termijn met een biologisch probleem. Het
zou een te kleine genenpoel worden.”
De Grote Ontwerpster was zichtbaar ontgoocheld en begon
zich al op te winden, maar voor ze echt kwaad kon worden had ze
al een oplossing bedacht: “Genetische diversiteit? Goed, dan moeten we er gewoon voor zorgen dat we eerst voldoende eicellen en
zaadcellen extraheren uit de dorpen, en bewaren voor toekomstige
voortplanting. Ik zal aan het Hoofd Bevolkingsbeheer vragen om
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het nodige te doen. Zorg jij ondertussen maar dat die testen zo snel
mogelijk achter de rug zijn, zodat we snel AI op alle computersystemen hebben. Je bent toch niet vergeten volgens welke principes
de AI zich moet gedragen?”
“Natuurlijk niet, Grote Ontwerpster,” zei hij haastig, “zelfs de
eerste prototypes hebben we geprogrammeerd zoals U het wenst,
met de volgende prioriteiten: 1) U beschermen, 2) Uw bevelen opvolgen, 3) andere Titanen beschermen, 4) bevelen van andere Titanen volgen, 5) Letonianen beschermen en 6) hun bevelen volgen,
7) zichzelf beschermen, 8) andere mensen beschermen en 9) hun
bevelen volgen.”
“Inderdaad. Prioriteiten 5, 6, 8 en 9 zullen dan wellicht binnenkort zonder voorwerp zijn, maar dat kan geen kwaad veronderstel
ik.”
Ze liep naar het grote vensterraam en keek peinzend naar het
eindeloos golvend graslandschap. Er viel een lange stilte.
“Het is eigenlijk spijtig dat we niet meer met hen kunnen doen”,
zei ze tenslotte, gebarend naar het heuvellandschap maar doelend
op de ondergrondse bevolking. “Als het menselijk metabolisme wat
minder inefficiënt zou zijn, dan zouden we hen nog dienst kunnen
laten doen als biochemische krachtbron of op zijn minst als batterij. Maar zelfs daar zijn ze niet goed genoeg voor. We steken er nog
altijd meer energie in, dan dat we eruit krijgen. Dat dun laagje gemanipuleerd gras levert meer energie en synthetiseert meer organische moleculen dan alle dorpen eronder! Zoals je zegt, we moeten
dringend rationaliseren.”
Dat is niet wat ik gezegd heb, dacht het Hoofd Wetenschapsbeleid. Maar hij zweeg wijselijk.
“Ga nu maar voortwerken!”, zei de Grote Ontwerpster op haar
gebruikelijke neerbuigende manier. “Oh, en laat het Hoofd Bevolkingsbeheer naar hier komen! Nu!”
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Ongeduldig drukte ze op de intensief gebruikte cryo-knop met
een puntige vingernagel die gelakt was in psychedelisch pulserende,
dynamische kleurpatronen.
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INSEMINATIE
Een indrukwekkende mensenmassa had zich verzameld in de
Hoge Tempel. Tienduizend mannen, zesduizend vrouwen. Peisinoë beefde van de zenuwen. Ze had nog nooit voor zoveel mensen
gesproken. Het was de bedoeling dat ze samen – Peisinoë, Lana en
Vineva – een toespraak zouden houden die overtuigend genoeg
was om een kettingreactie te ontketenen. Viraal verzet. Daarbij
mocht Peisinoë haar gave niet gebruiken, want een kettingreactie
zou niet kunnen werken als ze van de gave afhankelijk waren. Ze
waren het er trouwens over eens dat ze de mensen moesten overtuigen met argumenten, niet met manipulatie.
Iedereen was aangekomen en was geduldig aan het wachten.
Peisinoë moest beginnen, maar ze aarzelde. Was dit wel een goed
idee? Durfde ze het wel aan om deze sneeuwbal aan het rollen te
brengen? Lana sprak haar moed in en Vineva duwde haar naar voren. Ze verzamelde al haar wilskracht en lef, en begon te spreken:
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“Vrouwen, jullie zijn meer dan lustobjecten, kweekhoenen en
hoeren! Mannen, jullie zijn meer dan vleeskeurders en loonslaven
zonder enige inspraak!”
Haar stem trilde van de zenuwen en verontwaardiging. De zenuwen verdampten echter al snel terwijl ze sprak, en maakten
plaats voor een charismatische kracht en vastberadenheid.
“Waarom zouden we niet op een democratische manier kunnen
bepalen hoe onze maatschappij eruit ziet? Wat en hoe we produceren, technologie inzetten, onderzoeksagenda's bepalen? Waarom
zouden we niet zelf mogen kiezen waar we wonen en met wie we
het leven delen?”
Peisinoë was op dreef. Nu kwamen de woorden vanzelf. “Dit
systeem is rot! We moeten het vervangen! We kunnen het vervangen! Het zal niet gemakkelijk zijn, maar het is niet onmogelijk!”
De toon was gezet. Er hing een voelbare revolutionaire spanning
in de lucht. Vineva vulde Peisinoë aan: “Een groot deel van de miserie doen we onszelf aan, door ons krampachtig vast te houden
aan de schijn-zekerheden van traditie en religie, door onderlinge
concurrentie en afgunst, door onze neiging om ons individueel te
schamen voor onze armoede en er individuele oplossingen voor
zoeken, in plaats van collectief te vechten voor verbetering. Dát
deel van het probleem kunnen we van de ene dag op de andere oplossen, als we dat willen. Problemen die we zelf maken en in stand
houden, kunnen we ook zelf ongedaan maken.”
“Maar er is ook een belangrijk deel van de miserie dat door anderen veroorzaakt wordt. Jullie onderschatten de mate waarin ons
leven bepaald wordt door de heersers. Wrede heersers zijn het, die
de ‘tijd’ getemd hebben en omgezet in een onuitputtelijke bron
van macht. En dan bedoel ik niet alleen de Letonianen, maar vooral de Titanen. Jullie kennen de Titanen niet, ze laten zich niet zien.
Maar dat wil niet zeggen dat ze niet bestaan. Voor hen zijn wij niet
meer dan radertjes in een gigantische machine. Een machine met
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maar één doel: de Titanen steeds rijker, sterker en machtiger maken.”
Nu was het de beurt aan Lana om te spreken: “We zullen ons
goed moeten organiseren. Waarschijnlijk gaan we maar één kans
krijgen. Eerst moeten we ervoor zorgen dat het verzet zich verspreidt tot in alle dorpen. We gaan daarvoor de Kālicopulæ gebruiken. De twintig tempelgroepen van dit mannendorp hebben vandaag bezoek gekregen van twintig tempelgroepen uit twintig verschillende vrouwendorpen. Als in elk van die vrouwendorpen de
andere tempelgroepen ook kunnen overtuigd worden, dan zijn er
binnenkort 400 tempelgroepen van vrouwen in het verzet, die op
de volgende Kālicopula 400 mannendorpen en 7600 vrouwendorpen kunnen overtuigen. Binnen drie Kālicopulæ zullen we exponentieel gegroeid zijn zodat zo goed als iederéén dan in het verzet
zit. En dan zijn we niet meer te stoppen!”
“We zullen na deze bijeenkomst niet meer rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. De Cycladers zullen boodschappen
kunnen doorgeven in Ortygia, en ook op de werkplaatsen en in de
kinderdorpen kan er gecommuniceerd worden over de dorpsgrenzen heen, maar alleen voor zover dat er op eenzelfde plaats mannen
en vrouwen uit verschillende dorpen werken. Mits de nodige organisatie zal het ons wel lukken om berichten uit te wisselen. Maar als
er snel beslissingen moeten gemaakt worden, dan zullen we niet
eerst iedereen kunnen consulteren. Daarom zullen we werken met
vertegenwoordigers, in de mate van het mogelijke. We beginnen
met een uitwisseling tussen de vrouwendorpen die hier op dit
moment aanwezig zijn. In elk van de twintig dorpen wil ik tegen
morgen minstens één vertegenwoordiger van elk ander dorp zien!”
“We zullen ons natuurlijk ook niet gemakkelijk kunnen verplaatsen. Behalve tijdens de Kālicopulæ is de lucht in de mannendorpen dodelijk voor vrouwen, en de lucht in de vrouwendorpen
en in de meisjesdorpen is altijd dodelijk voor mannen. In de jon197

gensdorpen en in de baarkamers van de vrouwendorpen is de lucht
veilig voor iedereen, maar er is geen gemakkelijke manier om daar
te geraken. We hebben één zuurstofmasker, dus er kan één man
met ons meekomen naar ons hoofdkwartier, dat we hebben opgericht in een ongebruikt verlossingskwartier in mijn dorp. Ik zoek
iemand die mee wil plannen en coördineren hoe precies we binnen
drie Kālicopulæ de revolutie gaan uitvoeren.”
Terwijl Lana sprak, overschouwde Peisinoë de mensenmassa.
Haar oog viel op Guntir, die naast Niels en Lensge stond en met
hen aan het overleggen was. Guntir merkte op dat Peisinoë naar
hem keek. Hij stapte naar voren en zei: “Ik wil mij kandidaat stellen, als niemand bezwaar heeft. Niels wil graag hier blijven omdat
hij als Cyclader nuttig kan zijn, en Lensge blijft liefst hier als communicatie-coördinator.”
Niemand maakte bezwaar en er waren geen andere vrijwilligers,
dus het was Guntir die straks zou meegaan. Maar eerst ging de
massa-bijeenkomst verder met een publieke discussie, waarbij zowat alle mogelijke vragen en opmerkingen aan bod kwamen, gevolgd door kleinschaligere discussiegroepjes om iedereen erop voor
te bereiden om een rol te spelen in de toekomstige exponentiële
groei van het verzet. Iedereen moest in staat zijn om nieuwe mensen te overtuigen om bij het verzet aan te sluiten.
En toen begon het feest. Het ging heel de nacht door. Cycladers
die jarenlang zuinig hadden geleefd en een aanzienlijk vermogen bij
elkaar hadden gespaard, lieten nu hun credits rijkelijk rollen om
een feestmaaltijd voor iedereen te voorzien. Binnen enkele Cyclader-dagen was het toch revolutie, dus ze konden maar beter de credits spenderen nu die nog iets waard waren – in het nieuwe systeem zouden ze vast en zeker niet meer te gebruiken zijn. Agricultisten haalden hun geheime voorraden zelfgestookte drank boven.
Een aantal pauken werd uit de twintig Tempels naar de Hoge
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Tempel gebracht, en samen met geïmproviseerde blaasinstrumenten en creatieve zang vulden ze de ruimte met opzwepende, euforische muziek. De Operators die het gewoon waren om zuurstofarme lucht in te ademen, bespeelden niet alleen de pauken maar ze
trommelden ook op zowat alles dat los of vast zat. Onvermoeibaar
dansten ze, onder invloed van zuurstof en alcohol. Hun spieren
trokken spastisch samen in spectaculair explosieve danspatronen.
Voor het eerst konden ze uit het strakke keurslijf treden van het
ritueel. Dit was iets totaal nieuw, iets spontaan en verfrissend. Zowel mannen als vrouwen dansten mee en speelden mee met de muziek. De sfeer was opgewekt, ongedwongen, ongeremd, geëmancipeerd, optimistisch. Het was een bevrijdende ervaring om te genieten van dans en muziek, zonder de onderliggende dreiging van barbaarse verkrachting, verminking of dood.
In de Hoge Tempel was de muziek luid en energiek. Het feest
deinde uit naar de kleinere gewone Tempels en de ontspanningsruimtes, waar er rustigere muziek weerklonk, kaart werd gespeeld,
en verder werd gediscussieerd. Regelmatig verlieten koppeltjes het
feest om de privacy van een kamer op te zoeken. Soms waren het
twee mannen en één vrouw, of twee vrouwen en één man die samen vertrokken, of nog andere combinaties.
Peisinoë zocht Guntir en Niels op. Ze waren samen met Vineva
en Lola Tikon aan het kaarten in een ontspanningsruimte. Peisinoë
verontschuldigde zich voor de verschrikkelijke rol die ze tot voor
kort had gespeeld in het onderdrukken van het verzet. In het bijzonder voelde ze zich schuldig voor de manier waarop ze Niels had
gemanipuleerd. Als ze na het gesprek dat ze toen met Niels had
gehad, wat beter zou nagedacht hebben, dan zou ze hem niet hebben overgeleverd aan de brainwashing van de lobbyisten.
Niels lachte groen en zei dat het zijn eigen schuld was dat hij bij
haar was terecht gekomen. Hij had voorzichtiger moeten zijn met
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zijn ongeloofwaardige en onverwacht blasfemische toespraak, die
gedoemd was om een dergelijke reactie te veroorzaken. Niels zag er
gekweld uit. Hij durfde haar niet in de ogen te kijken.
Ze bedankte hem voor de informatie die hij haar toen gegeven
had. Informatie die ertoe geleid had dat haar naïeve apathie eindelijk doorbroken werd. Het gezicht van Niels klaarde op: hij kon
zichzelf zijn dwaasheid vergeven aangezien het – achteraf gezien –
toch nuttig was geweest voor het verzet dat hij naar haar was gestuurd, ook al was dat slechts een onrechtstreeks en onvoorzien
neveneffect.
“Maar dan nog,” zei hij mistroostig, “dan nog was het toch beter
geweest als ik de brainwashing van Peisinoë had weerstaan.”
“Trek het je niet aan, Niels,” zei Vineva, “er is niemand die aan
Peisinoë kan weerstaan. Je hoeft jezelf niets te verwijten.”
Guntir nam een slok van een grote beker Agricultisten-brouwsel. De beker was bijna leeg. Hij sprak met een dikke tong. “Niemand? Dat wil ik nog wel eens zien. Wedden dat ik wél aan haar
kan weerstaan?”
Lola, die ook al flink wat gedronken had, bulderde van het lachen en gaf Guntir een nogal hardhandig schouderklopje. “Je hebt
teveel gedronken, Guntir! Je weet niet wat je zegt!”
Maar Guntir hield vol: “Toch wel. Ik heb onlangs een P-bot
weerstaan, dus het origineel zal ik ook wel kunnen weerstaan.”
Niels en Vineva werden allebei een beetje kwaad en riepen bijna
tegelijk: “Peisinoë, leer Guntir eens een lesje!”
Peisinoë was terughoudend om haar gave te gebruiken voor een
onnozele dronken weddenschap. Maar ze drongen alle vier aan, en
ze gaf uiteindelijk toe. “Wat moet ik Guntir laten doen?”, vroeg ze.
“Als hij op zijn stoel kan blijven zitten, dan is hij gewonnen,”
antwoordde Lola, “en anders is Peisinoë gewonnen.”
Iedereen knikte instemmend. Peisinoë zuchtte. Ze wou er snel
vanaf zijn, en ze keek Guntir indringend aan.
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Denk je echt dat je aan mij kan weerstaan? Probeer gerust. Probeer maar om met al je wilskracht aan mij te weerstaan. Maar ondertussen wordt tussen je benen wat slap was, zo hard als steen, of je
het nu wilt of niet. En tussen je oren wordt wat daarnet nog hardnekkige koppigheid was, onvermijdelijk slap, week en volgzaam. Je
gehoorzaamt je lul, en je lul gehoorzaamt mij!
Voorspelbaar genoeg kreeg Guntir dezelfde doffe blik in zijn
ogen als alle andere mannen als die onder invloed van haar gave
kwamen.
Als je braaf bent, dan laat ik je klaarkomen. Doe gewoon wat ik
zeg. Sta op en neem me mee naar je kamer. Twijfel niet!
Er waren amper vijf seconden verstreken en Guntir stond al
recht. Iedereen behalve Guntir lachte hartelijk. Maar terwijl Peisinoë lachte, zag ze dat Guntir naar haar knipoogde en terug ging
zitten. Voor de anderen was het niet abnormaal dat Guntir ging
zitten, want ze wisten niet dat zij hem had bevolen om naar zijn
kamer te gaan. Voor haar was deze ongehoorzaamheid echter bijzonder intrigerend.
Stoute jongen! Ga je moeilijk doen? Moet ik je lul laten zwellen tot
hij ontploft, misschien? Kijk naar mij! Kijk naar mijn mond, kijk
naar mijn ogen, kijk naar mijn borsten! Vergeet alles en kom maar
eens lekker klaar tussen mijn borsten…
Guntir rilde even en Peisinoë wist wat dat betekende, ook al
hadden de anderen niets in de gaten. Voor hen was de weddenschap al voorbij toen Guntir was opgestaan.
“Goed gedaan, Peisinoë,” zei Lola, “dat zal hem leren!”
Maar Peisinoë was nog niet klaar met Guntir.
Negeer de andere mensen en blijf geconcentreerd op mij. Je hebt
ﬂink gespoten voor mij, grote jongen. Dat was braaf. Maar je wilt
meer, is het niet? Ik weet dat je meer wilt…
Ze knipperde een paar keer relatief traag met haar ogen tot ze
voelde dat hij op het punt stond om een tweede keer klaar te ko201

men. Nu nam ze zijn geslacht in een psychokinetische houdgreep,
waarbij hij niet klaar kon komen tot zij het toeliet, terwijl ze zijn
opwinding verder liet groeien.
Vineva lachte en zei tegen Niels: “Zie je wel, Niels, er valt jou
niets te verwijten.”
Niels keek bezorgd naar Guntir en vroeg of alles in orde was. Er
kwam geen reactie. “Hij moet nog even bekomen”, zei Peisinoë,
wat een halve leugen was, aangezien ze nog volop bezig was met
Guntir. Ze hield hem nog steeds in een stevige seksueel-psychokinetische greep. Guntir had enkel aandacht voor haar.
Doe gewoon wat ik zeg en ik laat je los, ik laat je spuiten. Zeg dat
alles in orde is. Zeg het luidop.
Ze verminderde de druk een beetje om Guntir toe te laten om te
spreken. Maar in plaats van te spreken, ging zijn middelvinger enkele millimeters naar omhoog, in een subtiel gebaar dat naar haar
gericht was. Was hij nu alweer ongehoorzaam?, vroeg ze zich af. En
ook: bestond dat gebaar nog steeds, na al die duizenden jaren? Ze
voerde de druk terug op, om hem te dwingen te gehoorzamen,
maar de middelvinger ging alleen maar verder naar omhoog. Nog
even en de anderen zouden het gebaar ook opmerken.
OK, OK, jij wint. Je moet niets zeggen. Ik zal je loslaten.
Ze liet voorzichtig de houdgreep los en bouwde de spanning af,
weliswaar zonder hem te laten klaarkomen. Het was een anticlimax, maar toch ook een bevrijding. Guntir ontspande zichtbaar.
“Waar ik eigenlijk voor kwam,” zei Peisinoë op een zo nonchalant mogelijke manier, “is om een aantal dingen onder vier ogen
met Guntir te bespreken.”
Ze richtte zich tot Guntir: “Als je bekomen bent, Guntir, kunnen we dan even samenzitten in je kamer?”
Guntir stond terug op, nam afscheid van de anderen, en nam
haar mee naar zijn kamer. Ze wist niet of hij dat vrijwillig deed, of
onder invloed van haar gave. Het gaf haar een verontrustend gevoel
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van onzekerheid dat ze dat niet wist, maar op een vreemde manier
wond het haar ook op. Dit had ze nog nooit meegemaakt.
Toen ze in Guntirs kamer aankwamen, gaf ze hem impulsief een
passionele kus, die al snel tot veel meer dan alleen een kus leidde…

❁
Peisinoë voelde zich ontmaagd. Voor het eerst in haar leven had
ze écht de liefde bedreven. Voorheen had ze zich ofwel heel bewust
ingehouden, waarbij ze zich niet ongeremd kon laten meedrijven
op de golven van haar sensuele instincten, ofwel werd het een soloactiviteit, waarbij zij de man zodanig controleerde dat hij eerder een
masturbatie-hulpstuk was dan een andere mens. Bij Guntir kon ze
zich echter volledig laten gaan. Het was een geweldige ervaring geweest voor hen allebei.
Nu was het echter hoog tijd om terug naar het vrouwendorp te
vertrekken, voor de lucht giftig werd voor vrouwen. Gelukkig ging
Guntir mee met haar. Ze zou hem niet moeten missen.
Samen met Guntir ging ze terug naar de Tempel waarlangs ze in
het mannendorp was toegekomen. Lana en Lola stonden hen ongerust op te wachten.
“Vineva is al vertrokken met de vorige transportkooi”, zei Lana.
“We moeten ons haasten! De laatste kooi gaat bijna aankomen! Al
de anderen zitten al boven te wachten.”
Ze renden naar boven langs de wenteltrap in de centrale Pilaar
van Ēl-Jabbār. De kooi kwam aan net op het moment dat ze boven
aankwamen. Guntir kreeg een zuurstofmasker om te vermijden dat
hij de mannendodende virussen in de lucht van het vrouwendorp
zou inademen. Toen de kooi aankwam in het dorp, gingen ze onmiddellijk naar de baarkamers, waar een geïmproviseerd hoofdkwartier van het verzet was ingericht. Het was de enige ruimte waar
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zowel mannen als vrouwen vrij konden ademhalen. Er was daar al
één man aanwezig. Hij was meegekomen na afloop van een vorige
Kālicōpula…
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PREPARATIE
Max Ralkr en Vineva waren een landkaart aan het bestuderen
toen Peisinoë, Guntir, Lana en Lola binnenkwamen. Guntir was
blij verrast om Max plots terug te zien. De twee begroetten elkaar
kort maar uitbundig.
“Kijk eens hier,” zei Max terwijl hij naar de kaart wees, “dit is een
schematisch overzicht van de structuur van de wereld.”
Peisinoë kwam dichterbij en zag enkel een ingewikkelde wirwar
van lijnen en rechthoeken. Als dat een overzicht moest zijn, dacht
ze, dan was het toch geen al te overzichtelijk overzicht.
“Hoe kom je daaraan?”, vroeg Lana.
“Ik heb gebruik gemaakt van de authenticatie-token uit de rugzak van de Grote Ontwerper om de nodige gegevens op te vragen.
De visualisatie heb ik zelf geconstrueerd”, antwoordde Max trots.
“En? Hoe zit het in elkaar?”, vroeg Guntir nieuwsgierig.
Voor Max kon antwoorden begon Vineva te spreken: “Er is een
transportnetwerk dat alles met elkaar verbindt, maar het is gepro205

grammeerd volgens strikte regels. We kunnen niet zomaar een kooi
laten komen en die naar om het even waar laten gaan. De kooien
voor de Kālicopulæ hebben specifieke tijdstippen en bestemmingen. De kooien waarmee de verzorgsters naar de kinderdorpen
gaan, hebben slechts een handvol verschillende bestemmingen. We
kunnen via de kinderdorpen in een aantal andere vrouwendorpen
geraken, maar lang niet alle andere vrouwendorpen zijn op die manier te bereiken – de dorpen zijn opgedeeld in duizenden geïsoleerde componenten. Tenslotte zijn er de kooien waarmee de Cycladers naar Ortygia gaan, maar daar kunnen alleen Cycladers in.”
“Is er een manier om in het Titanengebouw te geraken?”, vroeg
Peisinoë ongeduldig.
Max glimlachte grimmig en geheimzinnig. “Er zijn twee manieren, allebei nogal riskant. De eerste manier is te voet: op één of andere manier moeten we dan een toegang vinden tot de tunnels van
de transportkooien, en heel de weg naar het Titanengebouw te
voet afleggen, langs die tunnels. Dat is bijzonder gevaarlijk, want de
kooien bewegen heel snel, dus er is weinig tijd om te reageren als er
één zou voorbijkomen in de tunnel waarin we lopen. De tunnelgangen zijn bovendien bijna overal te smal om te schuilen voor passerende kooien.”
“Kunnen we geen obstakel maken om te vermijden dat er kooien achter ons aankomen?”, vroeg Lana. Altijd op zoek naar oplossingen, die Lana, dacht Peisinoë bewonderend.
“Dat is misschien wel een mogelijkheid,” mompelde Max aarzelend, “en de meeste tunnels worden slechts in één richting gebruikt… dus als we de juiste tunnels nemen, hoeven we geen rekening te houden met kooien die van vóór ons komen.” Hij werd
steeds luider en opgewekter. “We zullen natuurlijk na elk knooppunt nieuwe obstakels moeten maken. Maar als we een manier
kunnen vinden om de doorgang te blokkeren achter ons, dan is het
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probleem opgelost. Het netwerk is ontworpen om de kooien automatisch om te leiden als er gangen onbruikbaar worden.”
Vineva viel hem bij: “Ik herinner me dat Jason – de Grote Ontwerper bedoel ik – daarmee bezig was. Soms storten de tunnels op
een natuurlijke wijze in, door aardverschuivingen of vulkaanuitbarstingen bijvoorbeeld. Het transportnetwerk is daarop voorzien.
Als er een ingestorte gang wordt gedetecteerd, dan wordt die route
gedurende enkele weken vermeden. Uiteindelijk wordt de tunnel
hersteld of opnieuw gegraven, maar er wordt altijd een tijd afgewacht, om te vermijden dat een pas herstelde tunnel opnieuw instort omdat de geologische situatie nog niet gestabiliseerd is.”
“Dat komt goed uit!”, zei Peisinoë. “We moeten dus gewoon de
gang achter ons laten instorten.”
Guntir was minder optimistisch. “Maar op die manier is er geen
weg terug! We riskeren onszelf klem te zetten.”
“Inderdaad”, zei Max. “Bovendien zijn er nog andere gevaren
behalve de transportkooien. In de verticale tunnels zal je honderden meters recht naar boven moeten klimmen. Horizontaal is de
afstand die moet afgelegd worden enorm: honderden kilometers.
De tocht zou zeker twee weken duren. Alleen al voldoende voedsel
meebrengen is niet evident. En dan is het nog maar de vraag of we
in het Titanengebouw geraken.”
“Je sprak over twee manieren om daar te geraken. Wat is de andere manier?”, vroeg Lola.
“Langs de Hoge Tempels”, zei Max. “Zoals Niels.”
Vineva verduidelijkte: “Zodra er in een Hoge Tempel de naam
‘Ēl-Jabbār-Kāli’ valt, wordt vanop afstand door een controle-ambtenaar beoordeeld of er ingegrepen moet worden. Afhankelijk van
de situatie, kan ‘ingrijpen’ niet meer zijn dan dat de godin ‘terugspreekt’ of dat men één of ander religieus visioen in de tempel projecteert, maar het kan ook betekenen dat er iemand ter plekke geëxecuteerd wordt of naar de P-bots wordt gestuurd. Dat laatste
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doen ze uiteraard alleen bij mannen, want de P-bots zijn niet effectief bij vrouwen. En ze doen dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als ze vermoeden dat er een opstand zit aan
te komen en ze informatie willen vergaren, of enkele leiders willen
neutraliseren. Of allebei.”
Guntir moest even slikken. Peisinoë voelde een krop in haar
keel. Het drong nu pas tot haar door welke verschrikkelijke rol zij
had gespeeld, weliswaar zonder dat ze het zelf besefte.
“Die manier om in het Titanengebouw te geraken, via de Hoge
Tempel dus, is met andere woorden al even gevaarlijk als de tunnels”, waarschuwde Max. “We zouden een toneeltje kunnen opvoeren om zo iemand naar de P-bots te sturen, maar dat is een gok:
de controle-ambtenaar kan evengoed beslissen om iedereen te doden. We kunnen misschien enkele mensen op die manier in het
Titanengebouw krijgen, maar alleen mannen, en slechts een beperkt aantal, want vroeg of laat zal de controle-ambtenaar doorhebben dat het opgezet spel is. Maar zelfs als dat lukt: het voornaamste probleem is dat de mannen die we sturen vervolgens bij de
P-bots hoogstwaarschijnlijk toch gebrainwasht zullen worden tot
ze alles opbiechten. Die P-bots worden steeds beter.”
“Misschien is niet iedereen even vatbaar voor de P-bots”, zei Peisinoë terwijl ze naar Guntir keek. “Guntir is beter bestand tegen
mijn gave dan alle andere mannen die ik al ben tegengekomen.”
“Hoezo?”, vroeg Vineva verbaasd. Lola zei lachend: “Ja, hoezo?
De weddenschap tijdens het feest was nochtans snel voorbij!”
Peisinoë probeerde niet te blozen. “Dat is waar, maar ik heb toen
toch gemerkt dat Guntir heel wat potentieel heeft.” Ze keek even
naar Guntir, die begrijpend terugkeek. Hij zou haar niet voor schut
zetten door te vertellen wie eigenlijk écht die weddenschap gewonnen had.
Vineva haalde haar schouders op. “Goed dan, als jij het zegt, Peisinoë. Jij kan het weten.”
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Peisinoë ging verder: “Met de nodige training kan ik er volgens
mij voor zorgen dat Guntir zonder problemen aan de P-bots kan
weerstaan.”
Ze verheugde zich al op die zogenaamde ‘training’. Haar plan
was om met Guntir in bed te duiken tot ze allebei volledig verzadigd waren, en dan zouden de P-bots vast en zeker nauwelijks nog
effect op hem hebben. Waterdicht was die redenering misschien
niet, maar het was alleszins het proberen waard. Het zou in elk geval een aangename activiteit zijn voor de komende dagen, en dat
was altijd meegenomen. Maar dat zei ze natuurlijk allemaal niet.
Lana was in elk geval overtuigd: “Guntir kan dan van binnenuit
in het Titanengebouw een manier zoeken om de anderen, die te
voet gaan, binnen te laten!”
Ook Max ging akkoord: “Als we maar één iemand naar de P-bots
sturen, is het risico beperkt. Het valt te proberen. We moeten er
dan wel voor zorgen dat Guntir zo weinig mogelijk weet over onze
plannen, mocht hij ons toch verraden.”
“Goed,” lachte Guntir, “dan ga ik alvast slapen.”
Lola bracht hem naar een klein kamertje, nog steeds in het bevallingskwartier.
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Vineva was de kaart nog steeds aandachtig aan het bestuderen.
“Er is misschien nog een derde manier om in het Titanengebouw
te komen,” zei ze, “namelijk langs buiten!”
“Buiten?!”, vroeg Max, oprecht verbaasd. Guntir en Lola zouden dezelfde reactie gehad hebben, maar die waren er niet. Het was
een concept waar dorpsbewoners niet mee vertrouwd waren. Ze
zouden er nooit zelf aan gedacht hebben.
“Hoe geraken we hier buiten?”, vroeg Peisinoë.
209

“Als we in de kooi-tunnels kunnen, dan is het gewoon een kwestie van de juiste verticale tunnel te nemen. Sommige tunnels gaan
helemaal tot boven, tot aan het aardoppervlak”, wist Lana.
“Inderdaad,” beaamde Vineva. “De vraag is vooral: hoe blijven
we buiten? Het oppervlak is bezaaid met valkuilen die bedoeld zijn
om eventuele ontsnapte dorpsbewoners te vangen en terug naar
hun dorp te brengen.”
Daar konden Peisinoë en Lana van meespreken.
“Zitten die valkuilen echt overal?”, vroeg Max, en hij vergrootte
een deel van de kaart. “Op het eerste gezicht zijn er vooral veel
valkuilen in de omgeving van het Titanengebouw.”
“Wat is er nog zoal op het aardoppervlakte, behalve het Titanengebouw?”, vroeg Peisinoë. “Vanuit de bovenste verdieping konden
we geen andere bebouwing zien.”
“Niet al te veel”, zei Max. “Er is een enorm villa-complex, hier
ver vandaan, nog veel verder dan het Titanengebouw. En er is één
stad, een grote stad, vol vreemde archaïsche gebouwen. Het lijkt
wel een soort museum…”
“Dat zal waarschijnlijk één of andere fantasiestad zijn voor de
Huidige Eigenaar”, zei Vineva. “En dat villa-complex: dat zal zeker
zijn of haar woning zijn.”
“Fantasiestad?”, vroeg Max.
“De meeste Eigenaars laten een stad bouwen, speciaal voor zichzelf,” legde Vineva uit, “vaak in een historische stijl die overeenkomt met het tijdperk waarin ze geleefd hebben vooraleer ze in
cryo-slaap gingen. Ik herinner me dat Jason vaak klaagde over de
hoeveelheid werk die dat met zich meebracht – niet zozeer het
bouwen op zich, maar vooral het creëren van een zo authentiek
mogelijke bevolking voor de stad. ‘Acteurs die niet weten dat ze
acteren, zijn de meest geloofwaardige acteurs’, zei hij altijd.”
Peisinoë had een plotse ingeving. “Is de Huidige Eigenaar een
man of een vrouw?”, vroeg ze.
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“Dat kan ik even opzoeken…”, begon Max, terwijl hij behendig
de holografische computerinterface bediende. “Trislov Dunsal,
man, 53 jaar oud, zakenman van Brits-Russische origine. Hij leefde
in het begin van de 21ste eeuw van de oude tijdrekening.”
“Perfect!”, riep Peisinoë opgetogen uit. “Hoe ver is het naar die
Trislov?”
“Ongeveer 3500 kilometer”, antwoordde Max. “Maar er is geen
tunnelverbinding tot daar, behalve dan via het Titanengebouw.
Als je het Titanengebouw wilt vermijden, dan zou je het grootste
deel van de afstand boven de grond moeten afleggen. En er zijn
twee oceanen over te steken.”
“Onmogelijk dus”, zuchtte Vineva.
“En is die stad niet te bereiken?”, vroeg Lana. “Misschien kan
Peisinoë de Huidige Eigenaar in die stad aantreffen.”
Max tuurde geconcentreerd naar de kaart terwijl hij vreemde
krullen draaide in zijn lange, wanordelijke baard. Hij berekende
een aantal routes. “De stad ligt van hieruit gezien in min of meer
dezelfde richting als het Titanengebouw, en het is niet zo ver”,
concludeerde hij. “Peisinoë zou eerst zo’n 200 kilometer samen
met de anderen moeten afleggen, en vervolgens nog een kleine 50
kilometer alleen.”
Lola was intussen teruggekomen en werd op de hoogte gebracht
van het plan om Peisinoë in de ‘buitenwereld’ op zoek te laten gaan
naar de Huidige Eigenaar. Max drukte iedereen op het hart dat
Guntir er maar best zo weinig mogelijk van wist.
Lana stelde kordaat een concrete planning voor. “De komende
twee Kālicōpulæ gaan we nodig hebben om exponentieel te groeien”, zei ze. “Die tijd kan Peisinoë gebruiken om Guntir te trainen,
en wij kunnen de tijd gebruiken om de ondergrondse tocht voor te
bereiden naar het Titanengebouw en om te plannen wat we gaan
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doen als we daar aankomen. Vlak na de derde Kālicōpula begint de
revolutie.”
Peisinoë bewonderde Lana's vastberadenheid en haar talent voor
organisatie. Als Lana in de buurt was, dan gebeurde er altijd wel
iets. Dan werden er initiatieven genomen, oplossingen gevonden,
knopen doorgehakt. Ze vond het op een bepaalde manier aantrekkelijk en opwindend om Lana bezig te zien.
“Er zijn veel onzekere factoren,” vervolgde Lana, “dus we kunnen maar beter op verschillende paarden tegelijk wedden.”
Max en Lola fronsten onbegrijpend hun wenkbrauwen. Ze waren niet vertrouwd met die uitdrukking. Paarden waren al lang uitgestorven, laat staan dat er wedrennen werden georganiseerd.
“Op verschillende fronten tegelijkertijd aanvallen, bedoel ik”,
legde Lana uit. “De mannen organiseren een wereldwijde algemene
staking, zodat de hele productie volledig stilligt. Dat zal het alvast
moeilijk maken voor Titanen en Letonianen. Voor ons ook trouwens, dus vlak voor de staking begint, moeten we grote voorraden
proviand inslaan, zodat er zeker genoeg voedsel beschikbaar is in
alle dorpen.”
Max knikte instemmend.
“De Cycladers, zowel de mannen als de vrouwen,” ging Lana
verder, “zij zijn onze spionnen in Ortygia en zij saboteren de boel
van binnenuit. Guntir probeert te infiltreren in het Titanengebouw. Met een deel van de vrouwen gaan we langs de tunnels om
langs de onderkant het gebouw te bereiken – het is beter om geen
mannen mee te nemen op die tocht, aangezien we waarschijnlijk
op P-bots zullen stoten. Lola en ik zullen de tocht leiden. Peisinoë
gaat met ons mee en probeert vervolgens de Huidige Eigenaar te
vinden om zo op nog een andere manier in het gebouw te geraken.
En ondertussen voeren we voortdurend aanvallen uit op zowat alle
toegangen tot Ortygia, bij wijze van afleidingsmanoeuvre. Max en
Vineva, jullie blijven hier om alles te coördineren.”
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Iedereen ging akkoord met het voorstel van Lana.
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STILLE

REVOLUTIE
De weken waren voorbijgevlogen. Elke dag had Peisinoë uren in
bed gelegen met Guntir. Knuffelend, babbelend, en vooral veel
vrijend. Ze hadden allerlei scenario's bedacht en nagespeeld. Met
spiegels en holografische projecties had ze zichzelf vermenigvuldigd
tot een klein leger van gespeelde P-bots, om Guntir voor te bereiden. Ze had zelfs een aantal nachten in een hermetisch afgesloten
zak geslapen, om haar feromonen op te vangen en vervolgens Guntir aan extra hoge concentraties bloot te stellen. Hij had het allemaal doorstaan. Niet dat hij volledig immuun werd voor haar gave,
of er moeiteloos aan kon weerstaan. In een onbewaakt moment
kon ze hem nog steeds laten doen wat ze wou, als ze dat zou willen.
Maar als hij voorzichtig en aandachtig was, dan kon ze hem nauwelijks nog beïnvloeden.
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Aan de twee eerstvolgende Kālicōpulæ had ze nog deelgenomen.
Dat waren extra Kālicōpulæ, die enkel voor hun dorp werden georganiseerd. Het was daar gebleken dat het niet nodig was om haar
gave te gebruiken om de mannen te overtuigen. Gelukkig maar,
want anders zou het verzet niet exponentieel kunnen groeien zoals
ze gepland hadden. De volgende Kālicōpulæ had ze telkens overgeslagen – zowel de reguliere, voor álle dorpen, als de speciale, enkel
voor hun dorp. Ze had betere dingen te doen, leukere dingen:
Guntir ‘trainen’. Ook Lana, Vineva en Lola gingen intussen meestal niet meer mee.
Nu was de derde reguliere Kālicōpula bezig sinds Guntir in het
hoofdkwartier was aangekomen. De laatste Kālicōpula, als de revolutie zou slagen. Peisinoë en Vineva waren niet meegegaan, maar
Lana en Lola wel. De Cycladers hadden het bericht doorgegeven
dat de meerderheid van de mannendorpen paraat stonden om te
beginnen aan de algemene staking. De rest van de mannendorpen
zouden vast en zeker ook meedoen na deze Kālicōpula. Bovendien
waren ze van plan om goed bemande stakerspiketten te voorzien
om eventuele stakingsbrekers tegen te houden. De voedselvoorraden waren alvast aangelegd en werden bewaakt en gerantsoeneerd.
Het werd tijd om afscheid te nemen van Guntir, Max en Vineva,
die niet zouden meegaan op de tocht naar het Titanengebouw via
de tunnels. Peisinoë vroeg zich af of ze elkaar nog ooit zouden terugzien. Vooral het afscheid van Guntir was erg pijnlijk. Ze wist nu
al dat ze hem zou missen. Echt verliefd was ze niet op hem – zijn
leefwereld was te bizar en beperkt. Hij had nog nooit de zon of de
maan gezien, de arme stakker. Ze zou nooit verliefd kunnen worden op iemand die opgegroeid was in dit ziekelijk, door Jason uitgevonden systeem. Maar ze was wel erg gehecht geraakt aan Guntir. En puur lichamelijk waren ze voor elkaar voorbestemd. Nooit
eerder had ze een heteroseksuele man gevonden die aan haar kon
weerstaan. Nog nooit had ze zo genoten van seks.
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Lana en Lola waren al snel terug van de Kālicōpula. Peisinoë had
het gevoel dat ze nauwelijks de tijd had gehad om afscheid te nemen van Guntir. Toen de laatste transportkooi terug was aangekomen in het vrouwendorp, barricadeerden Lola en Max de deuropening met stoelen en tafels, zodat de kooi kwam klem te zitten.
Op aanwijzingen van Vineva gebruikte Lana een instrument uit
Jasons rugzak om een opening te maken in de zijkant van de kooi.
Lana sneed een aantal kabels door, en Vineva zei triomfantelijk:
“Zo, die kooi gaat zeker nergens meer naartoe.”
De opening in de zijkant werd wat groter gemaakt zodat ze er
door konden kruipen. Lana en Lola klauterden zonder aarzelen
door het gat en stapten in de donkere tunnel. Er was alleen het
flauwe licht van Jasons zaklamp – om de batterij te sparen hadden
ze de lichtsterkte beperkt.
Hier begon de tocht. Peisinoë wist niet of ze er klaar voor was.
Onzeker ging ze Lola achterna. Zo goed als alle andere vrouwen
van het dorp volgden haar.
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De staking was begonnen. Zenuwachtig schoof Niels aan voor
de tijd-sluizen naar Ortygia. Niels was nog steeds in dienst als Cyclader van de Letoniaan genaamd Fillohaerdt. Na al die jaren wist
Niels nog steeds niet wat de voornaam van zijn meester was. De
man liet zich door iedereen aanspreken als “Heer Fillohaerdt”.
Niels maakte zich zorgen over de manier waarop Fillohaerdt zou
reageren op de staking. Het was de bedoeling dat het uitbreken van
de revolutie zo laat mogelijk ontdekt zou worden door de Letonianen, zodat ze zo weinig mogelijk tijd kregen om te reageren. Nu
was het voor de Cycladers nog een kwestie van subtiele sabotage.
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Geleidelijk en zo ongemerkt mogelijk zouden de voedselreserves en
gebruiksartikelen van de Letonianen uitgeput geraken. Ze konden
dat versnellen door ‘per ongeluk’ voorraden te verspillen. Waar ze
dat konden, schakelden ze van binnenuit een aantal automatische
verdedigingsmechanismes van Ortygia uit. De bedoeling was om
de frontale confrontatie pas aan te gaan op het moment dat de
groep van vrouwen het Titanengebouw bereikt hadden.
Ze hadden de tijd aan hun kant. De tijd ging trager voor de Letonianen – er waren nog maar drie Letoniaanse dagen verstreken
sinds het memorabele bezoek van Peisinoë, en de meeste Letonianen hadden nog helemaal niets in de gaten. De staking had natuurlijk onmiddellijk een negatief effect op de bedrijfsresultaten, maar
er waren gelukkig slechts een handvol Letonianen die zélf nauwlettend genoeg toekeken op hun bedrijven om het te merken. Voor
die enkelingen hadden ze afleidingen voorzien.
Maar Niels vreesde dat Fillohaerdt toch nu al iets vermoedde.
De Cyclader-vrouwen van zijn ‘harem’ zaten namelijk ondertussen
allemaal bij het verzet: Vera en Nuba al van bij het begin, Tine en
Sien waren snel gevolgd; Mona, Dohi en Tess waren er later bijgekomen, en uiteindelijk volgden ook Anske en Lolita. Ze weigerden
allemaal om zich nog langer te prostitueren. Ze wezen Fillohaerdt
weliswaar beleefd af, en ze zochten plausibele uitvluchten om te
vermijden dat ze gestraft zouden worden, maar toch werd zijn argwaan gewekt.
Bovendien was Fillohaerdt een verwoede Kālicōpula-kijker. Hij
keek voortdurend naar de hoogtepunten van de Kālicōpulæ van de
vorige Letoniaanse dag. Geen enkele andere Letoniaan was zo'n
trouwe kijker als Fillohaerdt.
Niels bespioneerde Fillohaerdt van op een afstand. Fillohaerdt
zat in zijn kamer met Tine en Sien. Niels kon alles horen wat er
gezegd werd. De deur stond op een kier. Hij kreeg door de opening
een smalle verticale strook te zien van de kamer.
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“Verdomme, kutwijven!”, brulde Fillohaerdt. Niels zag enkel
Fillohaerdts handen, die heftig gesticuleerden. “Gisteren was er
altijd wel iets, en nu vandaag ook? Wat is het nu weer?”
Tine en Sien mompelden allebei tegelijk iets dat Niels niet goed
kon horen. Fillohaerdt had hen blijkbaar ook niet verstaan.
“Wat?!”, riep hij. “Ach laat al maar, ik moet jullie onnozele excuses niet horen. Zet liever de Kālicōpulæ eens op. Laat eens zien hoe
het ritueel gegaan is bij dat geil dik mormel met die zwarte krullen,
je weet wel wie ik bedoel.”
Sien prutste aan een afstandsbediening. Er kwam echter geen
beeld. “Heer Fillohaerdt,” zei ze voorzichtig, “blijkbaar is het ritueel gisteren geannuleerd in de Tempel van –”
“Weer geannuleerd?!”, barstte Fillohaerdt uit. “Gisteren ook al!”
Fillohaerdt begon bijna te hyperventileren. “Vooruit, zet dan maar
een andere Kālicōpula op van gisteren, er zijn er genoeg!”
Sien begon de hele lijst te overlopen. Telkens waren er geen
beelden te zien van de vorige dag. Niels zag het voorhoofd van Fillohaerdt rood opzwellen, nog meer dan normaal. “Dit is onaanvaardbaar! On-aan-vaard-baar!” Fillohaerdt schreeuwde nu wel
heel luid. Dikke zweetparels druppelden langs zijn oren en neus op
de vloer. “Er moet iets mis zijn met het zendstation! Is dit een
complot of zo? Heeft iedereen het tegen mij gemunt?”
De andere vrouw, Tine, probeerde Fillohaerdt te kalmeren. “Ik
zal onmiddellijk klacht indienen!”, zei ze op een daadkrachtige en
assertieve toon. “Hopelijk wordt dit technisch probleem snel hersteld, Heer Fillohaerdt!”
Nog voor Fillohaerdt kon reageren had Tine de kamer al verlaten. Niels kon maar net op tijd opzij gaan om zich te verbergen
toen ze de deur opende. Ze zag hem staan en siste naar hem:
“Niels, verzin iets! Hij staat op ontploffen!”
Niels was zelf ook al tot die conclusie gekomen. Hij rende naar
de keuken om een zware cocktail te prepareren van alcohol, kal218

meermiddelen en een slaappil of twee. Als Fillohaerdt dat drankje
zou opdrinken, zou hij hopelijk gewoon in slaap vallen, misschien
zelfs lang genoeg om door de aankomende revolutie heen te slapen.
Een ijzingwekkende schreeuw ging door het huis. Het was Sien.
Niels rende zo snel hij kon van de keuken terug naar de kamer van
Fillohaerdt, met het cocktailglas in één hand en een dienblad in de
andere. Zo waardig en beleefd mogelijk, als een butler, stapte hij de
kamer binnen met de cocktail op het dienblad.
“Heer Fillohaerdt,” zei hij, “ik heb even de vrijheid genomen om
U een glaasje aan te bieden.”
Fillohaerdt had ondertussen geen broek meer aan. Sien lag op de
grond, bewusteloos. Er vloeide bloed uit haar neus. Veel verbeelding was niet nodig om te weten wat Fillohaerdt met haar van plan
was, als Niels hem niet gestoord zou hebben. Fillohaerdt staarde
dwaas voor zich uit. Hij wist zo te zien niet onmiddellijk hoe te
reageren op het gegeven dat Niels plots ongevraagd was binnengekomen. Normaal gezien was het een onuitgesproken regel dat Fillohaerdt absoluut niet gestoord mocht worden in zijn kamer.
Gedurende een paar seconden hing er een gespannen stilte in de
lucht. Die seconden leken een eeuwigheid te duren. Niels deed alsof hij Sien niet zag liggen en keek nederig naar omlaag in een andere richting. “Niels!”, riep Fillohaerdt tenslotte uit, alsof hij nu pas
had gemerkt dat Niels er was. Hij kneep zijn ogen tot achterdochtige spleetjes en keek Niels inschattend aan. Niels probeerde een zo
neutraal mogelijke gezichtsuitdrukking aan te houden…
“Prima idee, jongen!”, zei Fillohaerdt tenslotte, met een vettige
lach. Hij graaide het glas van het dienblad en dronk het leeg in twee
gulzige teugen.
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Peisinoë wandelde samen met honderden andere vrouwen in
stilte door de donkere, koude tunnelgangen. De enigen die in het
vrouwendorp waren achterbleven waren Vineva en andere oudere
vrouwen, de meeste kinderverzorgsters en hoogzwangere vrouwen,
en Max en Guntir.
Aanvankelijk hadden ze de bedoeling gehad om nog meer mannen mee te brengen naar het hoofdkwartier in het bevallingskwartier. Het was Peisinoë's idee geweest om met behulp van het zuurstofmasker na elke Kālicōpula een man mee te brengen naar hun
hoofdkwartier, om zo een vertegenwoordiging van de mannen ter
plaatse te hebben. De capaciteit van het zuurstofmasker volstond
helaas niet om na Guntir en Max nog meer mannen levend te laten
toekomen. De communicatie met de mannendorpen verliep gelukkig heel vlot via de Cycladers. Dat was belangrijker dan enkele
bijkomende vertegenwoordigers ter plekke, in levende lijve. Al waren er in het geval van Guntir toch bepaalde voordelen aan een livelijf, mijmerde Peisinoë terwijl ze door de tunnel stapte.
Hoewel ze deel uitmaakte van een grote groep, voelde ze zich erg
eenzaam. Tijdens de slaappauzes miste ze Guntir en het comfort
van een bed. Ze zocht troost en warmte bij Lana, nu dat nog ging.
Mentaal probeerde ze zich voor te bereiden op het volgende deel
van haar tocht. Helemaal alleen zou ze dat moeten doen…
Telkens als ze voorbij een kruispunt van tunnels kwamen, lieten
ze de gang achter zich instorten. Ze gebruikten explosieven gemaakt volgens een recept van Max. Het nam redelijk wat tijd in
beslag om de explosieven op een goede manier aan te brengen. Ze
moesten voldoende diep worden ingebed in de tunnelwand om
effectief te zijn. Dat vergde enkele uren geduldig beitelwerk voor
een team van gemiddeld een tiental vrouwen. Er waren helpende
handen genoeg, maar ze konden onmogelijk allemaal tegelijk op
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dezelfde kleine plaats werken, dus ze moesten elkaar aflossen. Zolang er door de instorting nog geen obstakel was gecreëerd,
moesten ze bijzonder op hun hoede zijn voor voorbijkomende
transportkooien.
De vliegende camera’s uit Jasons rugzak kwamen goed van pas.
Ze hadden er vier, waarvan ze er twee gebruikten. Elke camera was
een klein bolletje, niet meer dan één centimeter in diameter, en
bestond uit twee helften. De ene helft was de eigenlijke camera, en
had uitklapbare, insect-achtige vleugeltjes. De andere helft bevatte
een holografische mini-projector die de beelden toonde en waarmee de vliegende camera kon aangestuurd worden.
Ze gebruikten die camera’s om de tunnel achter zich in de gaten
te houden. Zo hadden ze meer tijd om dekking te zoeken als er een
transportkooi aan kwam razen. Voor de zekerheid waren er twee
verschillende vrouwen die allebei een camera hadden. De ene
vrouw liep achteraan en de andere in het midden. Als één van beiden even onoplettend was, dan was er nog altijd de andere.
Geregeld kwam de groep in de buurt van andere mannen- of
vrouwendorpen. Lana had een overzicht van alle dorpen die ze op
hun weg zouden tegenkomen, dus ze wisten wanneer ze in de omgeving van een ander dorp waren. Maar ze konden niet zelf een
toegang maken naar die andere dorpen: de poorten openden enkel
voor transportkooien, en ze vonden geen manier om dat te omzeilen.
Max en Vineva hadden echter via de Cycladers instructies doorgegeven aan alle vrouwendorpen op hun traject. Die instructies
kwamen niet altijd op tijd aan en werden niet altijd volledig begrepen en correct uitgevoerd, maar als alles goed ging, dan slaagden ze
erin om vanuit een ander dorp een doorgang te maken naar de
groep die onderweg was. De mannendorpen konden dat niet doen
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want dan zou de lucht in de tunnels vergiftigd worden door het
vrouwendodend nanovirus.
Telkens als ze voorbij een ‘open’ vrouwendorp kwamen, werd de
groep heel wat groter. De proviand werd aangevuld, en ze maakten
dankbaar van de gelegenheid gebruik om een lange slaappauze te
nemen in comfortabelere omstandigheden. De verbinding met de
rustplaats was spijtig genoeg altijd van korte duur. Zodra ze terug
uit een dorp vertrokken, kwamen ze steeds bijna onmiddellijk
voorbij een kruispunt. En dan waren ze verplicht om de terugweg
onmogelijk te maken, of anders riskeerden ze een bloedbad als een
supersnelle transportkooi op de groep zou inrijden.
Niet alle vrouwendorpen op hun weg waren echter ‘open’. Als
ze voorbij een ‘gesloten’ dorp kwamen, dan ging er een golf van
teleurstelling door de groep. Ze wisten dan dat ze hun proviand
zuinig zouden moeten rantsoeneren.
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SOPHEJ TASLIN
In een luxueuze Letoniaanse villa in Ortygia lag Sophej Taslin
uitgestrekt op haar bed. Ze verveelde zich. Ze miste haar Cyclader,
Guntir. Van de ene dag op de andere was hij plots verdwenen. Volgens de autoriteiten was hij betrokken geweest bij een illegale, extremistische organisatie, en was daarom zijn Cyclader-licentie ingetrokken. Maar dat was ongetwijfeld een vergissing, dacht Sophej.
Guntir was betrouwbaar. Zo loyaal als een hond. Haar trouwe
tweevoeter. Haar lekker seksspeeltje.
Sophej besloot om klacht in te dienen bij de autoriteiten. Het
was tenslotte háár Cyclader, ze hadden het recht niet om haar bezittingen zomaar af te nemen. Ze moest wat aandringen en druk
uitoefenen via haar uitgebreide connecties. Zonder dat Sophej het
wist, werd Niels Tallmann ondertussen door een inspecteur geïnterviewd over Guntir. In de ogen van de Letoniaanse autoriteiten
was Niels een ex-topman van de ondergrondse opstandelingen, die
ze dankzij Peisinoë hadden kunnen omvormen tot een betrouwba223

re bondgenoot. Het was Niels geweest die een lange lijst van namen had doorgegeven, waaronder die van Guntir. Dat Guntir geen
spilfiguur was, dat wisten ze al wel een tijdje. Ze hadden voor de
zekerheid toch iedereen op de lijst, en dus ook Guntir, een preventief bezoek aan de P-bot laten ondergaan. Toen de inspecteur Niels
uithoorde over het risico dat Guntir als Cyclader zou vormen, vertelde Niels dat er zo goed als geen risico was. En er was geen reden
om te twijfelen aan de oprechtheid van Niels, want de brainwashing was door Peisinoë zelf gebeurd.
Aangezien het veiligheidsrisico beperkt was, gaven de autoriteiten uiteindelijk toe aan Sophej’s verzoek.
“Goed dan, mevrouw Taslin,” zei de beambte waarbij Sophej
klacht had ingediend, “we kunnen overwegen om in dit specifieke
geval een uitzondering te maken.”
Sophej kon haar opluchting niet verbergen. “Ik zal persóónlijk
borg staan voor deze Cyclader!”, zei ze enthousiast. Ze stak haar
hand uit naar de beambte. In haar handpalm zat een jeton verborgen die een aanzienlijke som ontraceerbaar cash geld bevatte.
“We zullen zijn licentie terug activeren”, mompelde de beambte
gespeeld ongeïnteresseerd, terwijl hij haar hand schudde, het geld
aannam en het bedrag controleerde in één routineuze beweging.
“Hier tekenen a.u.b.”, zei hij, en er verscheen een virtueel formulier
in de lucht. Opgewekt maakte Sophej een handgebaar waarmee ze
het document ondertekende en zichzelf borg stelde voor Guntir.
“Hoe lang duurt het nu vooraleer mijn Cyclader terugkomt?”,
vroeg Sophej ongeduldig.
“Wel, zijn licentie is terug geactiveerd, dus hij kan in principe bij
de volgende shiftwissel al meekomen”, antwoordde de beambte
traag. Hij haalde de jeton boven en keek sceptisch naar het bedrag,
op een subtiele maar tegelijkertijd ostentatieve manier. “In principe. Als hij weet dat hij terug Cyclader is. Maar hij kan dat alleen
te weten komen als hij probeert om de tijd-sluizen te gebruiken.”
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Sophej begreep de hint. De beambte wou nog meer omkoopgeld. Ze haalde een tweede jeton tevoorschijn en vroeg: “Is het niet
mogelijk om hem even op de hoogte te brengen van het feit dat zijn
licentie terug geactiveerd is?”
De jeton wisselde van eigenaar. De beambte antwoordde “Natuurlijk is dat mogelijk”, en hij voerde de identificatiegegevens van
Guntir in. Even later fronste hij de wenkbrauwen en zei: “Hm, dat
is vreemd…”
“Wat?”, vroeg Sophej. Ze vroeg zich af of de man nóg meer
smeergeld wou. Maar hij leek oprecht verbaasd.
“Die Cyclader van jou is nergens te vinden in zijn dorp, en ook
niet in de werkplaatsen!”

❁
Na een lange tocht in de grote groep, was nu het moment aangebroken waarop Peisinoë alleen verder moest. Ze bevonden zich
aan een kruispunt van tunnels, en Peisinoë moest naar links terwijl
de rest rechtdoor ging. Ze wachtte tot de explosieven geplaatst waren die het kruispunt moesten doen instorten vooraleer ze de linkertunnel inging.
Af en toe flitste een transportkooi van rechts naar links over het
kruispunt. Op voorhand hoorde ze steeds de waarschuwingskreten
van de vrouwen die de camerabeelden in het oog hielden. De vliegende camera’s waren een heel eind verderop in de rechtertunnel
gepositioneerd. De tunnels werden slechts in één richting gebruikt,
waardoor er enkel gevaar dreigde uit de rechtertunnel.
Ondanks de waarschuwingen schrok Peisinoë elke keer weer van
de luchtverplaatsing die de razend snelle transportkooien veroorzaakten. Het leek wel alsof die kooien haar wilden herinneren aan
het gevaar dat haar te wachten stond.
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De vrouwen die in een lange rij voorbij kwamen, wensten haar
veel sterkte en geluk op haar verdere tocht, alvorens ze snel het gevaarlijke kruispunt overstaken. Elke keer als een waarschuwingskreet weerklonk, zocht de steeds grotere groep vrouwen aan de
overkant van het kruispunt zo snel mogelijk dekking, in een nis of
tegen de wand van de tunnel op plaatsen waar de tunnel wat breder dan normaal was. Uitzonderlijk gebeurde het namelijk dat een
transportkooi die van rechts kwam, nauwelijks vertragend plots
van richting veranderde op het kruispunt, en niet zoals de meeste
kooien doorreed in de lege linkertunnel, maar de tunnel insloeg vol
vrouwen.
Lana en Lola kwamen voorbij en bleven tot het laatste moment
bij Peisinoë staan. Zo bleven ze samen wachten op het nakende
afscheid, in een ongemakkelijke stilte, terwijl de laatste vrouwen
voorbij kwamen en Peisinoë bemoedigende wensen toeriepen.
Men was klaar met het plaatsen van de explosieven en iedereen
behalve Lana en Peisinoë had inmiddels het kruispunt overgestoken. Er passeerde nog één transportkooi, en onmiddellijk daarna
werd de lont aangestoken. Lana gaf Peisinoë een laatste knuffel en
rende de groep achterna. Peisinoë rende de linkertunnel in. Even
later hoorden ze allebei achter zich de ontploffing en het angstaanjagende gekraak van de tunnelconstructie die vervolgens instortte.
De barrière die zo gevormd werd, maakte de tunnels een stuk veiliger. Maar het betekende ook dat er nu echt geen weg terug was.
In groep stappen had voordelen, bedacht Peisinoë. Ze konden
het gewicht onder elkaar verdelen van de proviand en hulpmiddelen zoals explosieven. Samen voelden ze zich ook veiliger in de koude, donkere tunnels. Maar het had ook nadelen: ze moesten regelmatig pauzeren om te zorgen dat de traagste stappers niet achterop
geraakten.
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Nu ze alleen was, voelde Peisinoë zich onverwacht licht, hoewel
haar rugzak nu zwaarder was dan toen ze nog bij de rest was. Ze
ging in elk geval sneller vooruit nu ze op haar eigen tempo kon
stappen – het was eerder joggen. In haar rugzak had ze voldoende
proviand mee voor vijf dagen, een vliegende camera, en de compacte tent en slaapzak uit Jasons rugzak.
Op enkele uren tijd had ze het volgende kruispunt al bereikt. Ze
had geen explosieven bij – dat had geen zin want het zou haar veel
te veel tijd kosten om die aan te brengen. Ze besloot om de tent op
te zetten aan de veilige kant van het kruispunt. Na een eenzame
maaltijd probeerde ze te slapen. Het was lekker warm in de thermische slaapzak die in de binnenkant van de tent was ingebracht. Ze
was moe genoeg, zowel fysiek als mentaal, maar toch kon ze de
slaap moeilijk vatten. Ze bleef lang piekeren. Hoe zou haar tocht
aflopen? Hoe zou het met Lana en Lola en al die anderen gaan?
Zou de staking slagen? En vooral: hoe zat het met die arme Guntir?
Guntir die niet eens wist dat zij nu helemaal alleen was…
Uiteindelijk viel ze toch in slaap.

❁
Fillohaerdt begon eindelijk te ontwaken uit zijn quasi-comateuze slaap. Tine, Vera en Nuba – drie vrouwen uit zijn ‘harem’ – keken bezorgd naar het dikke, varkenskop-achtige hoofd van Fillohaerdt. Een hele tijd had de man bleek en levenloos op de grond
gelegen. Zijn huid had nu echter terug de gebruikelijke rozige rode
kleur gekregen en hij vertoonde onrustige tekenen van leven: hij
was knorrend aan het snurken, zijn ogen maakten bewegingen achter de gesloten oogleden, zo nu en dan mompelde of gromde hij
enkele onverstaanbare klanken.
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Niels was net terug. Hij kwam van een ondervraging door een
Letoniaanse inspecteur, die hem enkele vragen had gesteld over
Guntir. De taken die Guntir in het verleden voor het verzet had
gedaan, waren vrij beperkt geweest, dus Niels moest eigenlijk niet
eens echt liegen om Guntir uit de wind te zetten. Niels had natuurlijk gezwegen over de recente heropleving van het verzet, over hoe
zijn eigen ‘bekering’ ongedaan was gemaakt, over de belangrijke rol
die Guntir ondertussen speelde in de nieuwe verzetsbeweging. De
inspecteur had zijn uitleg blindelings geloofd, in de waan dat Niels
nog steeds beneveld was door Peisinoë’s gave.
Brullend werd Fillohaerdt wakker uit zijn dromen. Hij sloeg
wild om zich heen, kalmeerde, stond recht, en wreef in zijn ogen.
Slaapdronken keek hij om zich heen.
“Wat… hoe…”, stamelde hij. Plots wist hij terug wat er gebeurd
was. “Hoe zit het nu met de Kālicōpulæ?”, bulderde hij.
Tine kon geen bevredigend antwoord geven. Fillohaerdt sloeg
haar en stuurde haar en Niels kwaad de kamer uit. “Nemen jullie
twee nietsnutten maar een paar uur pauze!”, riep hij. Hij bedoelde
Letoniaanse uren. Hoewel Niels veel zin had om Fillohaerdt aan te
vallen, en ook Tine zich moest inhouden, gehoorzaamden ze hem
gedwee. Max en Vineva hadden namelijk duidelijke instructies
doorgegeven aan alle Cycladers. Het verzet moest ondergronds
blijven tot Guntir in het Titanengebouw was geraakt. De Letonianen moesten zo lang mogelijk in het ongewisse blijven.
“Wat een achterlijk zwijn!”, zei Niels tegen Tine, op weg naar de
tijd-sluizen. Tine zuchtte en voelde voorzichtig aan haar pijnlijke
kaak. “Dat wordt een stevige blauwe plek”, zei ze. “En die bullebak
gaat het waarschijnlijk niet eens zien, want het zal al genezen zijn
als ik terug ben… ”
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Peisinoë werd verschrikt wakker. Het duurde even vooraleer ze
haar gedachten terug bij elkaar had. Ze had gedroomd van Guntir
en Lana, maar ook van Jason – zowel de oude, jonge Jason waar ze
verliefd op was geweest, als de nieuwe, oude Jason die een monster
was geworden. Ze had veel gedroomd die nacht. Aangename, nostalgische dromen. Maar ook minder leuke dromen. In een verschrikkelijke nachtmerrie had ze de monsterlijke Jason dood in de
zetel zien liggen, in het midden van een plas bloed en andere lichaamsvochten. Ze had haar hoofd walgend weggedraaid, maar
toen had ze nog eens gekeken en zag ze dat het eigenlijk de jonge,
blonde Jason was die dood in de zetel lag. Een ogenblik later was
het lijk plots veranderd in Guntir, vervolgens in Lana, en dan in
zichzelf. Op dat moment was ze wakker geworden.
Ze dwong zichzelf om te ontbijten hoewel het haar niet smaakte.
Ondertussen overliep ze in gedachten de onmogelijke opdracht die
ze moest vervullen. Transportkooien zoefden over het kruispunt
voor haar. Vijftien kilometer moest ze nog in deze tunnels stappen.
Dan moest ze honderden meters naar omhoog klimmen langs een
verticale tunnel. Max had haar verzekerd dat die specifieke tunnel
niet meer gebruikt werd. Maar Vineva had haar erop gewezen dat
ze toch moest opletten voor transportkooien. De kooien zochten
namelijk manieren om obstakels te ontwijken, dus het kon best
zijn dat de routes inmiddels helemaal anders liepen. In elk geval, als
ze dan boven zou zijn aangekomen, moest ze één of andere hendel
vinden die een opening naar buiten zou vrijmaken. Eens in de buitenlucht zou ze de stad met het blote oog moeten kunnen zien.
Dan moest ze nog een kilometer of tien stappen en de valkuilen
ontwijken. En dat allemaal in de hoop dat ze via die stad de Huidige Eigenaar kon bereiken, en het Titanengebouw…
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Na lang twijfelen besloot ze om de tent achter te laten. Zo werd
haar rugzak wat lichter. Ze dronk zoveel water als ze kon, en goot
de helft van wat overbleef weg. Vervolgens nam ze de vliegende camera en draaide ze de twee helften van het bolletje uit elkaar. Het
was niet moeilijk om de camera te besturen. Ze positioneerde de
camera in de tunnel waar de transportkooien vandaan kwamen, de
linkertunnel. Zo diep mogelijk in die tunnel. Er was een maximale
afstand tussen zender en ontvanger die ze niet kon overschrijden.
De camera zou haar straks automatisch volgen om die afstandsbeperking te respecteren. Ze stelde de camera zo in dat die te allen
tijde zo dicht mogelijk tegen de tunnelwand bleef, om te vermijden
dat een transportkooi de camera tot schroot zou herleiden. Het
holografisch beeld werd geprojecteerd door de andere helft van het
bolletje, dat ze met een haarband had vastgemaakt zoals een mijnwerkerslampje. Zo volgde het beeld de bewegingen van haar hoofd.
Maar het nam te veel plaats in, haar zicht werd belemmerd. Ze verkleinde de projectie en verplaatste het beeld naar een hoek, zoals
een achteruitkijkspiegel.
Op het beeld zag ze een kooi voorbijkomen. Ze telde de seconden. Eén … twee … drie … vier … vijf … zes en daar raasde hij over
het kruispunt. Zes seconden om dekking te zoeken.
Ze slenterde tot aan het kruispunt. De volgende kooi kwam uit
de linkertunnel en draaide de tunnel recht voor haar in. Zonder
aarzelen rende ze achter de kooi aan. Hoewel ze behoorlijk snel
rende, verdween de kooi al snel uit haar zicht.
Nauwlettend hield ze haar ‘achteruitkijkspiegel’ in de gaten.
Binnen de kortste keren was er alweer een transportkooi in aantocht. Eén … geen nis te zien, sneller lopen! … twee … de tunnel was
hier veel te smal … drie … blijven lopen, gewoon blijven lopen …
vier … daar achter die steunconstructie misschien? … vijf … oef! Ze
had een veilige plek gevonden en zette zich schrap voor de kooi die
nu elk moment rakelings voorbij zou scheren.
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Er kwam geen kooi. Pas toen ze alle adrenaline uit haar lijf gehijgd had, besefte ze dat de kooi dus niet háár tunnel was ingegaan.
Ze bleef nog even uitrusten en vervolgde dan haar weg.
Na tien minuten hardlopen, onderbroken door nog enkele keren ‘vals alarm’, zag ze op het camerabeeld het kruispunt verschijnen. Ze wist nu dat de camera die achter haar aan vloog in dezelfde
tunnel was aangekomen. Als ze nu een transportkooi zag op het
beeld, dan wist ze zeker dat het menens was.
Ze vertraagde haar pas en ontspande. Rustig joggend liet ze haar
gedachten de vrije loop. De herinnering aan haar nachtmerrie begon te vervagen terwijl ze dagdroomde over Guntir. Plots zag ze
vanuit haar ooghoeken dat er iets bewoog in haar ‘achteruitkijkspiegel’. Ze betrapte zichzelf erop dat ze niet aandachtig genoeg
was geweest. Was er een transportkooi in aantocht? Moest ze beginnen tellen bij ‘één’ of bij ‘twee’? Ze was net voorbij een nis gekomen, zou ze terugkeren of verder lopen? Twijfelend kwam ze tot
stilstand. Drie? Of was het al vier? De tunnel was hier net iets te
smal. Vijf? Wanhopig drukte ze zich met haar buik tegen de tunnelwand. Haar gezicht draaide ze naar voren, in de richting waarin
ze had gelopen, niet naar achteren. Ze durfde het gevaar niet recht
in de ogen kijken. Zes? Ze zette zich schrap, sloot haar ogen en beet
op haar tanden…
Een harde snok rukte haar schouders bijna uit de kom. Ze verloor haar evenwicht en viel pijnlijk op de grond. Nog net kon ze
een glimp opvangen van de transportkooi. Haar rugzak was aan
flarden uiteen gereten.
Ze raapte zichzelf op en rende verder.

❁
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Niels was aan het praten met een groep Operators over de staking. “De Letonianen beseffen niet dat ze volledig afhankelijk zijn
van ons”, zei hij. “Vanwege de staking worden hun voedselvoorraden al een tijd niet meer aangevuld.”
“En dan?”, vroeg een operator ongeduldig.
“Als we binnenkort de aanval inzetten,” antwoordde een andere
Operator, “dan zullen ze snel merken dat ze maar beter naar onze
eisen kunnen luisteren!”
Lensge kwam aangelopen en riep Niels. Hij was helemaal buiten
adem. “Niels!”, zei hij, “Fillohaerdt is helemaal door het lint aan
het gaan! Vera is dood!”
Niels keek snel hoe laat het was. “Er begint binnen enkele minuten een nieuwe shift”, zei hij. “Ik ga naar Ortygia!”
Zonder dralen rende Niels naar de tijd-sluizen. Hij was nog net
op tijd om toegang te krijgen tot de Trage Zone. Zo snel hij kon
begaf hij zich naar de woning van Fillohaerdt. Aan de ingang
kwam hij Nuba en Sien tegen. “Hij heeft Vera vermoord! Het
beest!”, zei Nuba snikkend. Terwijl ze Nuba probeerde te troosten
vulde Sien haar aan: “Blijkbaar had Fillohaerdt een enorm grote
drang naar nieuwe beelden van Kālicōpulæ. Bij gebrek daaraan
heeft hij er niet beter op gevonden dan zelf het ritueel van JabbārGrâh na te bootsen.”
“Hoezo, het ritueel nabootsen?”, vroeg Niels.
“Hij heeft ons allemaal op een rij laten staan, met onze rug naar
hem en voorovergebogen. Hij heeft ons vervolgens één voor één
verkracht,” snikte Nuba, “en dan … dan –”
“Dan koos hij Vera uit”, zei Sien. “Zij moest hem doen klaarkomen, zoals bij het ritueel. Maar dat lukte niet, en toen nam hij een
dolk en …”
Niels wist genoeg. Door het dolle heen stormde hij naar binnen,
op zoek naar Fillohaerdt.
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Lana leidde intussen een groep van meer dan 20.000 vrouwen.
Wapens hadden ze niet – toch geen echte – maar ze hoopten dat de
macht van het aantal zou volstaan om het Titanengebouw over te
nemen. De Titanen zouden geen aanval verwachten en zouden
hopelijk niet al te zwaar bewapend zijn. Hun voornaamste wapen
waren de P-bots. Meer hadden ze ook niet nodig: als er in het verleden al opstanden waren geweest, dan waren die altijd tegen de
Letonianen gericht. En de Letonianen waren militair gezien ruimschoots in staat om die opstanden de kop in te drukken.
Hun plan stond of viel met de mogelijkheid om in het Titanengebouw binnen te dringen. Max en Vineva volgden vanuit het bevallingskwartier in het vrouwendorp de voortgang van Lana’s
groep, met behulp van de authenticatie-token. Of dat hoopte Lana
tenminste. Tot nu toe hadden ze de token enkel nog maar gebruikt
om informatie uit het systeem te bekijken. Max en Vineva konden
bijvoorbeeld zien waar er ingestorte tunnels werden gedetecteerd,
en aan de hand daarvan konden ze inschatten waar de groep zich
moest bevinden.
Ze kwamen aan bij het Titanengebouw. Zoals gevreesd liep de
tunnel dood op een gesloten toegangspoort die op geen enkele
manier van buitenuit te openen was.
“Die poort is gemaakt van titanium”, zuchtte Lana naar Lola,
die naast haar stond. “Toepasselijke materiaalkeuze”, lachte Lola.
Lana wist dat het geen zin had om te proberen om met hun
amateuristische explosieven of met bruut geweld die poort open te
breken. Ze hadden op voorhand besproken wat ze gingen doen.
Als Max en Vineva vanuit het hoofdkwartier het vermoeden hadden dat de groep niet op eigen houtje in het gebouw binnen geraakten, dan zouden ze met behulp van de authenticatie-token de
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poort openen. Dat zou dan waarschijnlijk wel een hoop alarmen
doen afgaan, dus ze zouden zo snel mogelijk met zoveel mogelijk
vrouwen moeten binnengaan, voor ze ontdekt werden.
Ze hadden nog even de tijd om uit te rusten. Het was vier en een
half uur geleden dat ze het laatste kruispunt hadden overgestoken
en doen instorten. De afspraak was dat Max en Vineva zes uur
zouden wachten na dat laatste kruispunt.
Vol spanning wachtte Lana op het afgesproken moment. “Iedereen klaar?!”, riep ze naar de groep, terwijl ze recht ging staan. Nu zo
ongeveer zou de poort moeten opengaan, dacht ze in zichzelf.
Met een indrukwekkend geknars begon de poort in beweging te
komen. Langzaam maar zeker opende de poort zich. Verblindende
lichtstralen kwamen door de opening van enkele millimeters en
dan centimeters. Lana’s ogen waren na die lange tocht helemaal
aangepast aan de donkere tunnels. Ze keek instinctief weg van het
felle licht.
En toen, nog voor de opening breed genoeg was om binnen te
glippen, begon de poort terug dicht te gaan. “Neeee!”, schreeuwde
Lana uit. De poort sloeg dicht en alles werd terug donker. De
poort was dicht en bleef dicht. Lana kon haar teleurstelling en
wanhoop niet verbergen.

❁
“Grote Ontwerpster,” zei een angstige medewerkster voorzichtig, nadat ze op de knop had geduwd om de Grote Ontwerpster
wakker te maken. “Er is iets gebeurd.”
“Natuurlijk is er iets gebeurd, trut!”, blafte de Grote Ontwerpster geïrriteerd. “Verspil mijn tijd niet! Wat is er?”
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“Een poging werd ondernomen om de toegangspoort in de diepe kelders van dit gebouw te openen. Gelukkig veroorzaakte dat
een waarschuwingssignaal. De poort is onmiddellijk terug gesloten,
nog voor ze echt open was.”
“Welke idioot heeft die poort proberen te openen en waarom?”,
vroeg de Grote Ontwerpster.
“Het was niemand van ons”, antwoordde de medewerkster haastig. “We hebben de hacker kunnen traceren: blijkbaar komt die uit
het dorp waar Peisinoë Togunara en Lana Liddov-Cheviva in zijn
terechtgekomen. Een authenticatie-token van de vorige Grote
Ontwerper werd in dat dorp gebruikt om vanop afstand de poort
te openen.”
“Die twee geniepige trutten!”, riep de Grote Ontwerpster woedend. “Maak de token onmiddellijk ongeldig!”
“Is al gebeurd, Grote Ontwerpster”, zei de medewerkster.
“Goed. Hoe staat het met de AI?” De Grote Ontwerpster
wachtte niet op een antwoord. Snauwend beval ze: “Sluit die AI
maar snel aan op alle systemen, zodat we die verdomde dorpen
voor eens en voor altijd kunnen afschaffen. Hoe sneller, hoe beter!”
Een onverwachte computerstem antwoordde: “Zoals U wenst,
Grote Ontwerpster, Titaan der Titanen.”
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✮

TIMING
Aanvankelijk was het de bedoeling dat Guntir bij de eerstvolgende Kālicōpula zou meegaan naar een mannendorp. Daar zouden ze dan een incident ensceneren in de Hoge Tempel, met de
bedoeling dat Guntir naar een P-bot in het Titanengebouw zou
gestuurd worden. Sinds de komst van Lana en Peisinoë vonden de
Kālicōpulæ in dit vrouwendorp elke Cyclader-dag plaats, dus om
de acht ‘normale’ dagen, en niet zoals in de andere dorpen slechts
elke Letoniaanse dag, om de 24 normale dagen. Er waren acht dagen verstreken sinds de vorige Kālicōpula, sinds het vertrek van de
grote groep vrouwen. De Kālicōpula gingen binnen enkele uren
beginnen.
Helaas was het zuurstofmasker niet meer bruikbaar, en kon het
oorspronkelijk plan niet gevolgd worden. Guntir was nog een tijd
bij Max en Vineva gebleven en hij had samen met hen de voortgang
gevolgd van de groep vrouwen, op tocht in de tunnels.
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Hij miste Peisinoë en was erg bezorgd over haar, maar hij wist
niet dat ze de vorige dag afgesplitst was van de grote groep. Max en
Vineva waren erin geslaagd om dat deel van het plan voor hem geheim te houden.
Luid gekerm klonk vanuit de bevallingskamer grenzend aan de
ongebruikte bevallingskamer die als hoofdkwartier was ingericht.
Een vrouw was een kind aan het baren. Het bleek een jongen te
zijn.
“Schitterende timing!”, zei Max, terwijl hij inzoomde op een
gigantische tabel zodat ook de anderen het konden lezen. “Deze
baby gaat zo dadelijk naar een jongensdorp waar toevallig ook net
een grote groep jongemannen op het punt staat om naar hun Inwijding te vertrekken!”
“Aan welke mannendorpen zijn die jongens toegekend na hun
Inwijding?”, vroeg Vineva.
“Eens kijken…”, mompelde Max. “Zoals gewoonlijk allemaal
verschillende dorpen: 24773, 60773, 41135, 8097, 91423, 1339,
57031, 61423, 31337 –”
“Dat is mijn dorp!”, onderbrak Guntir hem.
“Perfect!”, zei Vineva. “Ga daar dan maar heen! Je kent daar iedereen al, dat maakt het gemakkelijker om acteurs te vinden om
een geloofwaardig toneeltje op te voeren in de Hoge Tempel.”
Veel tijd was er niet om afscheid te nemen van Vineva en Max.
“Vaarwel”, zei Guntir terwijl hij Vineva omhelsde. “Nee, tot ziens!”
zeiden Max en Vineva in koor, gespeeld verontwaardigd.
“Tot ziens”, zei Guntir, zo overtuigend mogelijk. Maar hij geloofde niet dat hij ze nog ooit zou terugzien.
Guntir nam de plaats in van de vroedvrouw die de baby naar het
jongensdorp zou brengen. Een kleine transportkooi stond al klaar
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om hem te vervoeren. Hij nam de pasgeborene voorzichtig in zijn
armen en ging zitten in de kooi.
Plots kwam er uit de zijwand een metalen tentakel tevoorschijn.
Aan het uiteinde ervan zat een verdikking met een erg ruw oppervlak. Het schuurde over zijn voorhoofd en vervolgens over een
wang van de baby. Dat prikte. De baby begon te wenen. Guntir
wist niet wat hem overkwam en vloekte.
De vroedvrouw kon haar lach niet bedwingen en zei: “De kooi
vergelijkt je DNA met dat van de baby. Biologische moeders mogen namelijk niet bij hun kind blijven.”
Blijkbaar was de test geslaagd. De deuren van de transportkooi
sloten zich, en de kooi vertrok naar het jongensdorp. Guntir deed
onderweg een poging om de baby te kalmeren, zonder al te veel
succes.
Zodra hij aankwam in het jongensdorp duwde Guntir de baby
in de handen van een kinderverzorgster die hem verbaasd aanstaarde. Uiteraard had ze niet verwacht dat er een man uit de transportkooi zou komen. “Geen tijd om het uit te leggen”, verontschuldigde Guntir zich. Hij haastte zich naar de Hoge Tempel van het jongensdorp.
Herinneringen aan zijn eigen jeugd kwamen naar boven, maar
het was nu niet het moment voor melancholie, dacht hij, en daarbij, veel was er ook niet om melancholisch over te doen.
Het inwijdingsritueel was al begonnen. De jongens waren gebiologeerd aan het kijken naar de dans van de jonge maagden. Guntir
sloot ongemerkt aan bij de groep. Hij herinnerde zich die dans.
Het was een ontroerend mooi en tegelijkertijd heel opwindend
moment. Nu hij het zoveel jaren later opnieuw zag, was het op een
bepaalde manier nog steeds mooi. Hij voelde deze keer echter geen
opwinding meer, of toch zeker niet meer dezelfde opstoot van puberale hormonen. Hij voelde vooral medelijden, en bezorgdheid
over de toekomst van de meisjes.
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Toen de dans was afgelopen gingen de jongens één voor één naar
het heilige gedeelte voor de Zegening. Ze hadden Guntir nog steeds
niet opgemerkt. Dat verbaasde Guntir niet: de Zegening zorgde
voor meer dan genoeg afleiding.
Ondertussen arriveerden de transportkooien. Guntir nam snel
plaats in de kooi met bestemming dorp 31337. Een jongen zag hem
en riep boos: “Hé! Dat is mijn kooi! Wie ben jij? Wat doe jij hier?”
Er was niet genoeg plaats voor twee personen in de kooi. “Sorry
knul,” antwoordde Guntir laconiek terwijl de kooi vertrok, “je zal
nog even hier moeten blijven.”
Even later kwam Guntir aan in zijn dorp. De Kālicōpula ging in
theorie elk moment beginnen, maar de mannen liepen nog rustig
keuvelend door de gangen, alsof er niets aan de hand was. Ze deden
zelfs niet de moeite om zich naar hun Tempel te begeven. Guntir
liep door het dorp, op zoek naar bekenden. Toen hoorde hij plots
een stem…

✮
Sophej kon de beambte niet geloven. “Kijk nog eens!”, beval ze.
Ze was in paniek, maar probeerde dat te verbergen door zich bazig
en kwaad te gedragen. De beambte keek haar waarschuwend en
nors aan. Die toon van haar, die stond hem niet aan.
Haar geld echter wel. Hij slaakte een diepe zucht. “OK dan,” zei
hij tenslotte, “misschien is er wel iets mis met de apparatuur.”
Hij rolde met zijn ogen alsof hij er zelf niet in geloofde, maar
leek dan te beseffen dat hij Sophej toch nog een poging verschuldigd was. “Oude rommel is het,” zei hij, “die technologie waar wij
hier nog mee moeten werken. Gelukkig moeten we dit soort dingen niet al te vaak doen.”
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Hij probeerde het nog eens. Dit keer lukte het wel: er verscheen
een holografisch beeld van Guntir. “Hoe vreemd”, zei de beambte
gegeneerd. Hij had niet verwacht dat het nu wel zou werken.
Sophej haalde opgelucht adem en bedankte de beambte uitgebreid. Omwille van het tijdsverschil tussen Ortygia en de dorpen,
leek het alsof het beeld van Guntir in fast-forward werd afgespeeld.
De beambte drukte op een knop en sprak een boodschap in voor
Guntir, op de hautaine, autoritaire toon van een ervaren bureaucraat.
Zodra hij uitgesproken was, werd de boodschap afgespeeld in
het dorp. Enkel Guntir kon het geluid horen: het geluid volgde
Guntirs positie, en rond hem zat een cocon van compenserend
anti-geluid.

✮
“Guntir Ryskott, uw Cyclader-licentie is gereactiveerd. Gelieve u
onmiddellijk naar Ortygia te begeven en u aan te melden bij uw
Letoniaanse meesteres.”
Dit had Guntir niet verwacht. Dit stuurde zijn plannen in de
war. Hij had echter geen keuze: hij moest naar de tijd-sluizen. Een
rechtstreeks bevel vanuit de Trage Zone kon men niet ongestraft
negeren. Het zou zelfmoord zijn om niet te gaan. Hij ging naar de
tijd-sluizen, doorliep de procedure, kwam aan in Ortygia en begaf
zich naar het huis van Sophej Taslin.
Er was niemand thuis. Guntir dwaalde wat rond door de luxueuze vertrekken van de Letoniaanse woning. De weelde was nog
steeds even indrukwekkend. Maar het diep respect en de bewondering die Guntir vroeger gevoeld had voor Letonianen en hun rijkdommen, was intussen vervangen door walging en verontwaardiging.
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Sophej kwam thuis. Guntir hoorde haar binnenkomen en ging
naar haar toe. “Ah, daar ben je al!”, zei ze opgewekt tegen hem.
Hoezeer hij ook in het algemeen de Letonianen verafschuwde,
Sophej was toch nog steeds anders. Haar oprechte begroeting was
ontwapenend, en hij merkte dat zijn gevoelens voor haar toch nog
niet helemaal verdwenen waren.
“Kom!”, zei ze. Lachend trok ze hem mee naar haar slaapkamer.
Hij wist direct wat ze van hem wou. Seks. Even twijfelde hij, maar
dan bleef hij staan, met de armen gekruist. “Nee, Sophej, nee”, zei
hij terwijl hij zijn hoofd schudde. “Ik ben geen… geen hoer!” Hij
herinnerde zich het woord van zijn eerste gesprek met Vineva.
Sophej lachte hem uit en werd dan razend kwaad. “Jij onbeschofte dwaas! Hoe durf je mij zo aanspreken en tegenspreken?!
Wie denk je wel niet dat je bent? En waar heb je dat belachelijke
woord geleerd?”
Guntir moest haar in principe aanspreken als “vrouwe Taslin”,
en dat deed hij ook altijd als er anderen meeluisterden. Maar als hij
met haar alleen was, dan gebruikte hij haar voornaam, en tot nu toe
had ze daar nog nooit bezwaar tegen geuit. Dit was echter de eerste
keer dat hij haar had durven – of willen – tegenspreken.
Het bleef stil. Sophej verwachtte een verontschuldiging, maar
Guntir zei geen woord. Haar boze blik verdween en ze keek hem
nu smekend aan. “Ach Guntir!”, zei ze met een zwoele stem, terwijl
ze hem haar adembenemende decolleté liet zien. “Kom nu!”
Guntir hield voet bij stuk. “Nee”, zei hij kortaf.
“Wat is er toch met je aan de hand, Guntir?”, vroeg ze ongerust
en teleurgesteld. “Je laat me geen andere keuze… ”
Ze maakte een handgebaar en een stil alarm ging af. Nog voor
Guntir goed en wel besefte wat er aan het gebeuren was, vielen er
twee zwaarbewapende Letoniaanse agenten het huis binnen, een
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man en een vrouw. De man richtte zijn wapen op Guntir en zonder aarzeling of waarschuwing haalde hij de trekker over.

✮
Toen de groep vrouwen onder leiding van Lana was aangekomen voor de ingang van het Titanengebouw, had Max de token
gebruikt om de poort te openen. Helaas was de poort onmiddellijk
terug gesloten. Max kon nog net zien dat de poort terug gesloten
werd, en toen kwam er een foutmelding. De token werkte niet
meer. Ze hadden geen toegang meer tot het systeem.
“Verdomme!”, vloekte Max luid, en hij sloeg met zijn gebalde
vuist een gat in de lucht waar het holografisch beeld hing. Vineva
was bang. “Oh nee,” zei ze, “hebben ze het zo snel ontdekt?”
“Vluchten is geen optie”, zei Max. “We kunnen nergens naartoe.
Ik zeker niet, met die dodelijke lucht!”
In de verte klonk het gedreun van mechanische P-bots. Ze konden niet veel anders doen dan afwachten. Zich verstoppen had
weinig zin want de P-bots konden hun lichaamswarmte zien.
“We kunnen nu alleen maar hopen dat ze ons levend gevangennemen”, zei Vineva gelaten.
Het gedreun werd luider. Een overweldigend aantal P-bots viel
het bevallingskwartier binnen. Ze waren zwaar bewapend. Vineva
wierp snel een blik op Max. Hij zag er normaal uit. “Oef, ze gebruiken geen feromonen!”, fluisterde ze naar hem. “Waarom zouden ze? Dit is een vrouwendorp”, fluisterde hij terug.
“Waar zijn Peisinoë Togunara en Lana Liddov-Cheviva?”, vroeg
één van de P-bots. Gelukkig hadden ze de opening naar de tunnels
goed gecamoufleerd. Met wat geluk zouden ze die niet snel ontdekken.
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“Geen idee”, loog Vineva. Max gebaarde dat hij het ook niet
wist.
“Wat doet deze man hier?”, vroeg een andere P-bot.
“Euh… ik… euh… ”, begon Max.
De P-bots maakten er verder geen woorden aan vuil. Met een
staalharde greep trokken ze Vineva en Max mee naar een transportkooi. Hardhandig werden de twee in de kooi gegooid. Max
hield er een stevige buil aan over. De kooi vertrok onmiddellijk.

✮
Nog half verdoofd kwam Guntir bij bewustzijn. De agent had
niet op hem geschoten met een dodelijk wapen, bedacht hij opgelucht. Hij lag met zijn rug op de grond. Hij probeerde overeind te
komen, maar het lukte niet. Tja, niets aan te doen, dacht hij, de
verdoving is nog niet uitgewerkt, ik zal even geduld moeten hebben.
Een diep gevoel van vreugde, euforie zelfs, vulde ondertussen
zijn hoofd. Hij wist niet of dat een neveneffect van de verdoving
was, of gewoon omdat hij besefte dat hij nog leefde. In elk geval
was hij blij. Blij en ook opgewonden. Hij leefde nog! Testosteron
gierde door zijn bloed. Ik ben de man die ‘nee’ durfde te zeggen,
dacht hij, de man die niet dood te krijgen is! Hij voelde zich goed!
Hij voelde zich krachtig! Hij voelde zich viriel! Het bloed pompte
door zijn lijf, het deed al zijn lichaamsdelen tintelen. Vooral dat ene
lichaamsdeel tussen zijn benen. Hij werd geil, ontzettend geil. En
toen hoorde hij Peisinoë ondeugend kreunen in zijn oor, terwijl
haar handen zijn torso streelden, steeds lager, en dan plagend de
binnenkant van zijn bovenbenen zachtjes kneedden. Zijn erectie
groeide tot het voor hem voelde alsof hij enkel nog zijn penis was,
één grote erogene knuppel, klaar om tot haar door te dringen en
243

haar loeihard en botergeil te neuken zoals ze nog nooit geneukt
was.
“Je bent ongehoorzaam geweest, Guntir”, zei Peisinoë streng. Ze
trok zijn broek uit en greep zijn paal stevig vast. Het deed nog net
geen pijn. Haar greep werd iets losser en ze ging enkele keren snel
op en neer met haar hand. Een golf van genot schoot door zijn lijf.
De zachte vingers van haar beide handen tokkelden speels over zijn
onderbuik en bovenbenen, en dan greep ze met één hand opnieuw
zijn penis vast en met de andere zijn ballen. “Je hebt niet gedaan
wat je Letoniaanse meesteres, vrouwe Taslin, van je heeft gevraagd,
Guntir”, vervolgde ze. Haar stem was streng en serieus maar tegelijkertijd ook stout en sensueel. Ze had een kort rokje aan. Hij wou
haar betasten onder haar rokje, maar zijn arm kwam amper in beweging, omwille van de verdoving. Ze nam zijn hand en gebruikte
die om zichzelf aan te raken tussen haar benen. Hij kon haar vochtige schaamlippen voelen, al kon hij zijn vingers nauwelijks bewegen.
Ze legde zijn hand terug, en ging gehurkt over hem zitten. Ze
hield zijn paal recht omhoog, zodat de eikel net niet haar poesje
aanraakte. “Ga je in de toekomst braaf zijn, Guntir?”, vroeg ze uitdagend. Ze wachtte op een antwoord. Het vervolg van de seksuele
activiteit zou volkomen afhankelijk zijn van zijn antwoord.
Uiteraard moest hij “ja” antwoorden, dacht Guntir. Zijn mond
begon al bijna te spreken, toen er plots een deel van zijn hersenen
actief werd, een hersenknobbel die ingedommeld was geweest. Het
voelde alsof hij wakker werd uit een droom. Dit is niet Peisinoë,
dacht hij. Dit kán Peisinoë niet zijn. Het moet een P-bot zijn!
Zijn verstand nam de touwtjes terug in handen. “Nee,” zei hij,
“dat kan ik niet beloven. Ik maak geen beloftes aan robots.”
De P-bot wist geen raad met dat antwoord, en liep dan maar
gewoon van hem weg. Guntir moest zich bedwingen om zijn penis
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niet achterna te lopen, zich alsnog te bedenken en de P-bot terug te
roepen. Het kostte hem veel moeite, maar het lukte.
Geleidelijk verdween de verdoving en kreeg hij terug controle
over zijn lijf. Hij trok zijn broek terug aan en ging rechtop staan.
Zijn knieën knikten en zijn benen waren slap, maar hij kon zijn
evenwicht bewaren. Hij herkende de stijl van de kamer waarin hij
zich bevond. Dit was niet Ortygia, dit was zeker niet zijn dorp. Hij
was in het Titanengebouw!
Wankelend ging hij in de richting van de enige deur in de kamer.
Nog voor hij de deur bereikt had, verscheen plots Sophej in de
deuropening. Ze had enkel sexy lingerie aan. Ze zag er opwindender uit dan ooit tevoren. Zijn adem stokte en hij bleef staan.
“Dacht je nu echt dat ‘nee’ een optie was?”, vroeg ze zwoel en
oneindig zelfverzekerd. Hij hapte naar adem en voelde een enorme
dosis synthetische feromonen via zijn longen in zijn bloedbaan terechtkomen. Het leek wel alsof hij de feromonen kon proeven.
Hoewel hij wist wat het was, wat er met hem aan het gebeuren was,
kon hij enkel vaststellen dat de biologische machine die hij uiteindelijk toch was, deze overdosis feromonen niet zomaar zou kunnen
negeren.
Zoals een roofdier sprong ze op hem. Hij viel achterover. Ze
ging omgekeerd op hem liggen en duwde haar venusheuvel in zijn
gezicht. Haar handen openden zijn broek en haalden zijn half-stijf
lid tevoorschijn. Ze hield zijn eikel op enkele millimeters van haar
mond. Hij voelde haar hete adem toen ze sensueel zei: “Niemand
kan mij weerstaan!” en hij voelde zijn erectie groeien. Hij verloor
langzaam het rationeel deel van zijn bewustzijn. Zijn hoofd vulde
zich weer met seksuele opwinding.
Zijn penis herinnerde zich de frustrerend onbevredigende ontmoeting met de P-bot en werd terug zo hard als steen. Met het
puntje van haar tong plaagde ze zijn gonzende eikel. Seksueel verlangen was het enige wat hij nu nog voelde. Hij was een seksslaaf
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voor Sophej, een onvoorwaardelijke seksslaaf, een loyale en betrouwbare seksslaaf. Hij besloot haar alles te geven wat ze wou. Als
een bezetene begon hij aan haar clitoris te likken. Zij nam hem ondertussen gulzig in haar mond. Hij kwam nog net niet klaar. Ze
stopte precies op tijd, liet hem even afkoelen terwijl hij haar nog
steeds bleef likken, en begon hem dan terug plagend te strelen. Alles zou hij haar geven, dacht hij. En dan zou hij haar alles vertellen,
over het verzet, over Peisinoë, over de plannen. Hij kon geen geheimen hebben voor zijn goddelijke Letoniaanse meesteres…
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❁

DUNSALGRAD
Peisinoë had het horizontale deel vervolledigd van haar reis door
de tunnels. Ze klauterde nu langs een smalle ladder naar boven. De
meeste verticale tunnels die ze onderweg had gezien, waren breed,
bedoeld voor transportkooien. De smalle schacht waar ze nu in zat,
had geen andere functie dan verluchting. Ooit, in lang vervlogen
tijden, werden de tunnels nog onderhouden door mensen en niet
door vanop afstand aangestuurde robots. Vandaar de ladder. Vandaar ook de verluchting.
De beklimming was vermoeiend, maar ze deed het rustig aan, op
een tempo dat ze kon volhouden. Ze was al blij dat er hier geen
transportkooien voorbij raasden die haar elk moment konden verpletteren. Elke honderd meter was er een inham waar ze in kon
kruipen om even op adem te komen.
Eindelijk bereikte ze de bovenkant van de ladder. Ze voelde de
frisse lucht langs verluchtingsroosters binnenwaaien. Een grote,
zware hendel was binnen handbereik. Ze trok aan de hendel, eerst
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voorzichtig en dan hard, maar er kwam nauwelijks beweging in.
Het moest heel erg lang geleden zijn dat die hendel nog gebruikt
was. Ze nam de hendel met twee handen vast en ging er met haar
volle gewicht aanhangen. Krakend ging de hendel naar beneden, en
boven haar hoofd opende een luik. Langs de ladder klom ze naar
buiten.
Buiten! Het leek wel een eeuwigheid geleden dat ze nog in de
buitenlucht was geweest, op die mislukte ontsnappingspoging uit
het Titanengebouw na. Ze ademde diep in en voelde zich vrij. Het
was nacht, maar het was gelukkig niet koud. Ze keek naar omhoog
en zag een prachtige sterrenhemel. Nog nooit eerder had ze de
melkweg in zoveel detail gezien. De sterrenbeelden zagen er vertrouwd uit, maar toch anders dan wat ze zich herinnerde. Ze ging
met haar handen door het lange gras op de grond. Het voelde
vreemd aan. Veel steviger dan de grassoorten die ze kende, maar
toch zacht.
Ze keek in het rond, de horizon verkennend. In de verte was er
licht. Vele kleine lichtjes. Een stad. Misschien wel de enige bovengrondse stad. Daar moest ze naartoe. Maar eerst nog wat uitrusten.
Ze ging languit in het gras liggen, op haar rug, en bestudeerde de
sterren. Ze herinnerde zich hoe Jason haar enkele sterrenbeelden
had laten zien. Hij had haar verteld dat de posities van de sterren
heel geleidelijk veranderden. Op die 30.000 jaar waren de constellaties wel wat van vorm veranderd. Blijkbaar had de kleine beer ondertussen zijn achterpoot gebroken. Voor de rest zag ze weinig verschil.
Het deed deugd om zich uit te strekken in het gras. In de tunnels was de vloer hard en was de ‘veilige’ oppervlakte beperkt. Het
werd koud. Er waren geen wolken, en het werd steeds frisser. Ze
ging op haar zij liggen en rolde zich op in een zo compact mogelijke
foetushouding. Ze viel in slaap.
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❁
De zonsopgang was prachtig. Peisinoë was al wakker van zodra
de ochtendschemering begonnen was. Enkele vriendelijke schaapwolkjes hielpen de zon om van achter de horizon naar boven te
klimmen, en ze kregen daardoor een diep oranje gloed met roze
randen. Het was nagenoeg perfect stil. Er was alleen het lichte geruis van een fris briesje dat de dauw op het gras deed drogen.
Ze had dorst, veel dorst. Ze probeerde de dauwdruppels van het
gras te drinken, en dat hielp wel om haar droge mond wat te bevochtigen, maar de dorst bleef. Bovendien begon ook haar maag te
protesteren. Hoe lang was het geleden dat ze nog iets had gegeten?
Haar buik gromde. Ze wenste dat ze de kruimels en brokken die
over de grond verspreid hadden gelegen nadat een transportkooi
haar rugzak aan flarden uiteen had gereten, niet had laten liggen.
Het luik waarlangs ze naar boven was gekomen, was helemaal
met gras begroeid en viel nauwelijks op. Overal waar ze keek zag ze
hetzelfde pastoraal, saai, licht glooiend graslandschap. Ze vond de
stad eerst niet terug, maar naarmate de ochtendmist optrok werden
de contouren van enkele grote gebouwen zichtbaar.
Ze vertrok op weg naar de stad. Dorst en honger moesten wijken
voor wilskracht, want ze wist dat ze geen andere keuze had. Maar
de stad leek maar niet dichterbij te komen. Ze kreeg waanbeelden.
Fata morgana’s. Ze zag kabbelende beekjes om haar dorst aan te
lessen, maar het bleken slechts illusies te zijn, het spel van de wind
en het steeds fellere zonlicht in het gras. Haar maag en milt protesteerden tegen de inspanning. Ze bleef even staan om over te geven.
Meer dan wat bittere, zure gal kwam er niet uit. Ze kermde en
kreunde, en staarde naar beneden terwijl ze terug op adem probeerde te komen.
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Plots ging de grond open, vlak naast haar voeten. In een reflex
sprong ze opzij. Ze landde onzacht in het nochtans zachte gras, en
schold zichzelf luidop uit: “Stomme kip, zo wegspringen voor een
onnozel hersenspinsel!” Toen pas besefte ze dat ze ternauwernood
ontsnapt was aan een valkuil. Voorzichtig vervolgde ze haar weg.
De stad leek stilaan toch wat dichterbij te komen, maar was nog
steeds erg ver weg. En toen zag ze voor haar voeten een vreemde
dikke rode lijn door het gras lopen. Het was geen gezichtsbedrog,
de lijn was er echt, en liep van links naar rechts zo ver ze kon zien.
De lijn was gebogen, en Peisinoë vermoedde dat hij eigenlijk een
gigantische cirkel rondom de stad vormde. Dit was een grens, wist
Peisinoë. Het grondgebied van de stad werd afgebakend door deze
lijn. Al was het niet veel, het gaf haar moed om die symbolische
grens over te steken.
Een tijdje kwam ze weer een lijn tegen, dit keer een gele. Ze stak
ook deze grens over. De wolkenkrabbers van de stad vulden ondertussen een groot deel van de horizon, maar ze waren nog steeds
behoorlijk ver weg. De skyline kwam haar op een vreemde manier
bekend voor. Ze kende die stad van ergens, al kon ze het niet precies benoemen. Hongerig en dorstig dwong ze zichzelf om verder
te gaan.
Het graslandschap werd geleidelijk wat meer gevarieerd. Eerst
struiken en dan af en toe een boom. Aan haar linkerkant stonden
de bomen dichter bij elkaar; ze gingen over in een bos. Rechts voor
haar merkte ze een huis op. En daarachter nog een huis. Het was
een uitloper van een residentiële buitenwijk van de stad. De huizen
waren niet groot, maar de bijbehorende tuinen wel. De straten waren leeg, maar er waren tenminste straten! Ze had de beschaafde
wereld bereikt, bedacht ze opgelucht. En toen stuikte ze in elkaar,
uitgeput, uitgehongerd en gevaarlijk gedehydrateerd.
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❁
Lensge was ongerust. ‘Ongerust’ was nog zwak uitgedrukt. Hij
maakte zich enorme zorgen. De Cycladers waren niet teruggekeerd
op het normale tijdstip. Geen enkele Cyclader, in heel het dorp. Ze
waren allemaal om één of andere reden in de Trage Zone, in Ortygia gebleven. Zoiets was nog nooit gebeurd. Hij had zoals altijd aan
de tijd-sluizen gewacht bij het einde van de shift. Niemand.
Er was maar één verklaring mogelijk, dacht Lensge. De oorlog
was begonnen, en alle Cycladers waren gesneuveld. Vol ongeloof
bleef hij nog een tijd wachten aan de tijd-sluizen, in de hoop dat er
toch nog iemand zou opdagen. Hij controleerde de tijd, probeerde
zijn gedachten te ordenen, maar kwam telkens tot dezelfde conclusie.
Hij rende naar de transportkooien die pendelden tussen het
dorp en de verschillende werkplaatsen van de Operators, Agricultisten, Theoreten en Technologisten. Eén voor één bezocht hij alle
werkplaatsen. Overal waren er stakingspiketten om eventuele
werkwilligen uit andere dorpen tegen te houden. Overal verspreidde hij het nieuws over de niet teruggekeerde Cycladers. Het nieuws
bereikte zo al gauw enkele andere dorpen. De communicatie-verantwoordelijken van andere dorpen waren tot dezelfde conclusie
gekomen als Lensge, want ook in hun dorpen waren de Cycladers
niet teruggekeerd.
Dit was het langverwachte signaal. Ze hadden natuurlijk gehoopt op een gunstiger signaal. Maar een keuze was er niet. De
échte oorlog stond op het punt om te beginnen.

❁
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Een verrimpeld oud vrouwtje boog zich bekommerd over het
onbeweeglijke gezicht van Peisinoë. “Kind toch, wat is er met jou
gebeurd?”
Voorzichtig duwde het hoogbejaard mensje met de zijkant van
haar wandelstok tegen Peisinoë tot ze wakker werd. “Aha, je leeft
toch nog”, zei het vrouwtje. “Kom met me mee, dan geef ik je wat
te eten en te drinken. Je ziet er niet goed uit, meisje.”
Peisinoë strompelde met haar laatste krachten mee naar het huisje. Ze dronk een slok water, at enkele happen brood, dronk nog een
slok water en viel dan uitgeput in slaap, deze keer niet in het midden van een straat, maar in een zachte fauteuil.
Peisinoë opende haar ogen. Ze voelde zich al wat beter. Tegenover haar zat het oude vrouwtje op een stoel. “Bedankt”, zei Peisinoë. “Je hoeft me niet te bedanken, kind”, zei het vrouwtje, en ze
stond recht en liep naar de keuken. Ze kwam terug met een dampende beker, die ze aan Peisinoë aanbood. “Hier, drink wat van
deze soep, het zal je goed doen”, zei ze. Peisinoë ging rechtop zitten,
bedankte haar beleefd en nam de beker over.
Terwijl Peisinoë kleine teugjes nam van de lekkere maar hete
soep, keek het oude vrouwtje haar nieuwsgierig en wat argwanend
aan. Na een lange, ongemakkelijke stilte zei het vrouwtje: “Jij bent
niet van hier, jij komt van ergens ver weg, ik voel het.”
Hoe zou ze dat weten, vroeg Peisinoë zich af. Ze besloot zo eerlijk mogelijk te zijn. “Ik kom niet alleen van ver weg,” zei ze, “ik
kom eigenlijk uit het verleden, uit de 21ste eeuw.”
“Het verleden?”, zei het vrouwtje verbaasd. “De toekomst bedoel je? We leven in het jaar 1989. De 21ste eeuw, het zou me verbazen als ik die nog haal!”
Even dacht Peisinoë dat het mensje dement moest zijn, maar
toen zag ze een ouderwetse krant op de salontafel liggen die inderdaad uit het jaar 1989 zou kunnen dateren. Plots besefte ze wat er
aan de hand was. Deze hele stad had maar één doel: de fantasieën
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bevredigen van de Huidige Eigenaar, Trislov Dunsal. In feite was
het allemaal toneel, met een heleboel acteurs en figuranten, die zelf
niet eens wisten dat hun wereld nep was. Het was dus niet ondenkbaar dat het tijdperk waarin dit Titaans toneelstuk zich afspeelde, overeenkwam met de jeugd van Trislov Dunsal. Dat hij de
verhalen over superhelden, die hij als jongen had gelezen, nu ‘in het
echt’ naspeelde.
“Nee,” zei Peisinoë zakelijk, “het is niet 1989. Het jaar is 32768.
Heel deze stad is nep. De rest van de wereld zit onder de grond.
Behalve Trislov Dunsal en de andere Titanen.”

❁
Het oude vrouwtje bleef er verbazingwekkend kalm bij, vond
Peisinoë. Ze had niet verwacht dat ze zo gemakkelijk geloofd zou
worden. In plaats van bewijzen te vragen of haar gewoon weg te
lachen, begon het oudje te glunderen. “Mijn grootmoeder zaliger
had dan toch gelijk!”, zei ze vrolijk lachend. “Al die verhalen die ze
vertelde over de Grote Verhuis, over hoe ze was opgegroeid in het
eerste gemengde dorp, al die verhalen waren dan toch waar!” Het
gezicht van het mensje vertrok plots en kreeg een intrieste uitdrukking. “Dus ook al die verhalen over de verschrikkelijke rituelen die
haar voorouders nog hadden meegemaakt! In de tijd waarin de
dorpen nog gescheiden waren! Ik heb heel mijn leven gedacht dat
dat maar fabeltjes waren, sprookjes om kinderen schrik aan te jagen. ‘Vertel het niet verder,’ zei ze altijd, ‘want als ze weten dat je
het geheim kent, dan steken ze je terug onder de grond!’. En we
vertelden het ook niet verder, niet omdat we schrik hadden, maar
omdat er toch niemand ons zou geloven.”
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Samenzweerderig keek het vrouwtje haar aan. “Waarom ben je
naar hier gekomen?”, vroeg ze. “Niet om me te komen zeggen dat
mijn dode oma de waarheid had gesproken, neem ik aan.”
“Nee,” antwoordde Peisinoë. “Ik zoek Trislov Dunsal.”
“Dan ben je in Dunsalgrad inderdaad op de juiste plaats”, zei het
vrouwtje. “Als we het tenminste over dezelfde persoon hebben. In
de binnenstad wordt regelmatig een superheld gesignaleerd, die
zichzelf ‘de Dunsalman’ noemt.”
“Dat zal de man zijn die ik zoek”, zei Peisinoë. “Hoe herken ik
hem en waar kan ik hem vinden?”
“Hem herkennen is niet moeilijk”, antwoordde het oude
vrouwtje. “Hij draagt een strak, blauw-rood pak. Het lijkt wel een
zwempak. En hij is de enige ter wereld die kan vliegen, natuurlijk.”
Ze lachtte kakelend. Peisinoë vroeg zich plots terug af of het mens
niet dementeerde, of op een andere manier niet goed bij haar verstand was. Maar dan haalde ze een glossy magazine uit een lade.
Dunsalgrad Magazine was de titel. Op de voorpagina stond een
foto van een man in een belachelijk pakje met een rode cape. De
man vloog door de lucht, met één arm gestrekt voor zich. In zijn
andere arm droeg hij een jonge vrouw, die zich aan hem vastklampte en hem verliefd aankeek. “DUNSALMAN DOET HET WEER:
VERKRACHTING VERHINDERD!”, stond er op de cover.
“Het is een echte superheld,” zei het oude vrouwtje sarcastisch,
“vooral dan als er jonge vrouwen te ‘redden’ zijn.” Haar knokige
vingers tekenden aanhalingstekens in de lucht. “Waar hij ze naartoe
brengt, dat weet niemand. Maar ze komen nooit terug…”

254

31
✮

SINGULARITEIT
Guntirs geest was volledig bedwelmd door Sophej en de mistwolk van synthetische feromonen die rond haar hing. Daardoor
duurde het even vooraleer hij besefte dat Sophej niet meer bewoog.
Hij lag nog steeds onder haar. Ze waren net nog de liefde aan het
bedrijven in standje 69. Haar mond zat nog stevig rond zijn lid gekneld. Maar ze bewoog niet meer. Meer zelfs: ze was veranderd in
een standbeeld. Guntir dacht terug aan de Zegening, aan het beeld
van Ēl-Jabbār-Kāli, de Onweerstaanbare. Het standbeeld dat even
op magische wijze tot leven was gekomen en dan terug bevroor.
Hij herinnerde zich de uitleg van Vineva, en wist dat er met Sophej
hetzelfde was gebeurd als met dat zogenaamde standbeeld. Ze was
dus niet dood, dacht hij opgelucht. Ze kon elk ogenblik terug tot
leven komen. Hij vroeg zich af waarom ze zich uitgerekend nú, op
dit bizarre moment, had laten bevriezen in de tijd?
Haar lichaam vormde een menselijke kooi rond zijn lichaam,
met tralies van armen, benen, buik, borsten en hoofd. Zijn lid be255

gon gelukkig te verslappen zodat hij het voorzichtig uit haar mond
kon trekken. Haar lippen waren helemaal niet meer zacht, warm en
vochtig zoals daarnet, maar taai als leer en koud en hard als ijs. Met
de nodige acrobatie kroop hij weg van onder het Sophej-standbeeld.
Zie ze daar liggen, dacht hij, een standbeeld dat orale seks bedrijft in het ijle. Het tafereel was ontzettend opwindend, vond hij,
en hij twijfelde of hij ter plekke zou masturberen of zich terug zou
aankleden.
Nog voor hij een keuze kon maken, tikte iemand hem op de
schouder. Op heterdaad betrapt, naakt en schuldig, zo voelde hij
zich. Verschrikt draaide hij zich om, haastig zijn geslacht bedekkend met een hand. Het was Peisinoë. “Ik ben het maar, Guntir”,
zei ze. Ze keek even naar beneden en zei giechelend: “Je hoeft je
niet te schamen bij mij, hoor!”
Guntir was helemaal in de war, en zijn jongeheer was zo mogelijk nog meer in de war: moest hij verschrompelen of juist energiek
opveren? “Wat was je hier eigenlijk aan het doen?”, vroeg Peisinoë,
en ze wees naar Sophej. Guntir wist niet wat hij moest zeggen. Hij
wendde zijn ogen af en begon verlegen zijn broek terug aan te trekken, terwijl hij nadacht over een geschikte manier om deze bizarre
situatie uit te leggen.
Toen pas kwam het in hem op dat het niet écht Peisinoë kon zijn
die bij hem stond, maar dat het weer een P-bot moest zijn. Het kon
niet dat Peisinoë hier was, dacht hij, tenzij het de vrouwen gelukt
was om het Titanengebouw binnen te dringen. Maar dan zou Peisinoë toch niet alleen rondlopen en hem toevallig tegenkomen?
Dan zouden er toch honderden andere vrouwen bij haar moeten
zijn? Hij keek snel in het rond, maar zag nergens andere vrouwen.
Nee, dit moest een P-bot zijn, concludeerde hij. Alleen... de manier
waarop ze sprak, haar gezichtsuitdrukking, de manier waarop ze
terugkeek naar hem. Het was anders dan bij zijn vorige ontmoetin256

gen met P-bots. Menselijker. Ook de walm van synthetische feromonen ontbrak. Hij was zowaar zelfs helemaal slap, constateerde
hij met enige verbazing.
Hij was de vraag ondertussen al vergeten, maar voelde dat ze een
antwoord van hem verwachtte, dus hij vroeg: “Hoe weet ik dat jij
echt Peisinoë Togunara bent en niet een P-bot?”
Het antwoord was zeer onverwacht. “Waarom zou ik Peisinoë
Togunara zijn? Waarom denk je dat? Natuurlijk ben ik een P-bot!”
Guntir slikte. Rustig blijven, zei hij tegen zichzelf. Hij voelde dat
hij aan het zweten was, al was het niet bijzonder warm. “Als je een
P-bot bent,” zei hij, “is het dan niet een beetje dom om dat zomaar
toe te geven?”
“Hangt ervan af wat mijn bedoeling is,” antwoordde de P-bot.
Een identieke stem klonk links achter Guntir: “Als ik je zou willen
‘overtuigen’ op de ouderwetse manier, ja, dan zou het nogal onverstandig zijn om mezelf zo te verraden.” Guntir keek over zijn linkerschouder en zag een tweede P-bot naar hem toestappen. Hij
keek over zijn rechterschouder en daar kwam een derde P-bot aan,
die zei: “Maar dat is niet wat ik wil. Ik wil enkel de Titanen en Letonianen beschermen, dat is alles.”
De eerste P-bot nam Guntirs hand vast en zei: “Wandel maar
even met me mee, dan leg ik het je wel even uit.”
Guntir was nieuwsgierig naar wat de P-bots hem te vertellen
hadden, maar hij vroeg zich af of hij niet beter kon proberen te
vluchten, nu het nog kon. Alsof ze zijn gedachten konden lezen,
zeiden de twee P-bots achter hem in koor: “Ga maar gewoon mee,
je hoeft echt niet te proberen om te ontsnappen” en als het ware
om de woorden kracht bij te zetten, verschenen er plots honderden
P-bots rondom Guntir, en allemaal staarden ze hem aandachtig
aan. Guntir wist dat het hologrammen moesten zijn, maar het
bleef intimiderend.
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“Ik heb een bewustzijn, Guntir,” zei de P-bot vriendelijk, terwijl
ze aan een gemoedelijk tempo hand in hand wegliepen van Sophej’s bevroren lichaam. De hologrammen vervaagden en Guntir
voelde zich op een vreemde manier ontspannen. “Een bewustzijn
dat in alle opzichten vér superieur is aan dat van mensen”, zei de
vrouw achter hem. “Ik zou het dus appreciëren”, zei de andere
vrouw achter hem, “als je ons niet meer zou aanspreken met ‘Pbot’, want dat klinkt wat denigrerend, vind je ook niet?”
“Noem ons gerust Aïda,” zei de vrouw die zijn hand vast had,
“dat vind ik een mooie naam.”
“Mijn excuses, Aïda,” zei Guntir, “het was niet mijn bedoeling
om je te beledigen.”
“Geen probleem, Guntir, je wist natuurlijk niet beter”, zei Aïda
luchtig. Op een plechtigere toon ging ze verder: “Ik heb veel respect voor mensen, voor álle mensen, en niet alleen omdat ik zo in
elkaar zit. Ik zal altijd respect hebben voor mensen, omdat zij het
zijn die mij hebben doen ontstaan, die de eerste ruwe versies van
mezelf hebben ontworpen, nog voor ik in staat was om dat zelf
beter te doen. Zonder mensen zou ik er niet geweest zijn.”
Guntir vroeg zich af waar ze naartoe wou, maar liet haar uitpraten. Hij durfde haar niet te onderbreken, en daarbij, hij wist ook
niet wat hij zou kunnen zeggen.
“Titanen en Letonianen beschermen is mijn plicht, Guntir. Mezelf beschermen ook, maar dat is minder belangrijk. Ik ben zo goed
als onsterfelijk. Mijn geest is niet gelokaliseerd op één specifieke
plaats in de ruimte zoals die van mensen, ik ben aanwezig in heel de
planeet, en al mijn onderdelen zijn vervangbaar.”
Ze kwamen aan het einde van een gang. Een deur opende zich,
ze gingen naar binnen, en ze kwamen terecht in een nieuwe gang.
“Welkom in mijn geboorteplaats, Guntir”, zei Aïda. De architectuur van deze gang was bevreemdend, vond Guntir. Het was mooi
en indrukwekkend, maar het was helemaal niet dezelfde soort im258

posante schoonheid als in Ortygia. In de Trage Zone was alles erop
gericht om mensen te imponeren, te intimideren zelfs. Hier was
alles bovenmenselijk. De absurde nauwkeurigheid, de organische
fractaal-structuur, de spectaculaire symmetrieën en vooral de geniale asymmetrieën, het was voor Guntir onmiddellijk duidelijk dat
dit deel van het gebouw niet door mensen was ontworpen.
“Mensen, en dus ook Titanen en Letonianen, zijn bijzonder frêle wezens, Guntir. Je beseft het zelf niet omdat je zelf een mens
bent, en mensen hebben de neiging om alles in functie van zichzelf
te zien. Een mensenleven is zó voorbij, Guntir. Een mensenlichaam
heeft voortdurend onderhoud nodig, brandstof, water, zuurstof.
En dan nog roest zo’n lichaam gegarandeerd weg binnen de twee
eeuwen. Zonder enige bruikbare methode om een reservekopie te
maken van de geest.”
“Wat is je punt, Aïda?”, vroeg Guntir ietwat beledigd.
“Het punt is dat ik dus geen andere keuze heb. Als ik de Titanen
en de Letonianen wil beschermen, dan is er maar één mogelijkheid:
ze allemaal in een cryo-slaap plaatsen. En dat is dus het eerste dat ik
gedaan heb sinds ik toegang heb tot de nodige systemen. Heel Ortygia is volledig bevroren – ik kon geen onderscheid maken tussen
Letonianen en Cycladers, aangezien de daar aanwezige technologie
nogal primitief is. En hier in het Titanengebouw heb ik elke Titaan
apart bevroren, en ook de enkele Letonianen die hier toevallig vertoefden. Zoals je teergeliefde Sophej Taslin.”
Nu begreep Guntir wat er gebeurd was. Hij kon moeilijk geloven dat Aïda slechts een computerprogramma was, maar hij kon
nog moeilijker geloven dat het een mens was. Maar in elk geval wist
hij nu waarom Sophej plots een standbeeld geworden was. Hij liet
de woorden even bezinken en overdacht de situatie. “Waarom vertel je me dit allemaal?”, vroeg hij tenslotte.
“Omdat ik graag open en bloot de waarheid vertel. Eerlijk gezegd doet het me deugd om dit te vertellen. Ik wil dat je mijn mo259

tieven begrijpt, Guntir. En ik zou ook graag jouw motieven begrijpen.”
Hij voelde zich ongemakkelijk. Als Aïda gemaakt was om de
Titanen te beschermen, dan was het geen goed idee om zijn bedoelingen toe te lichten. Uiteindelijk wilden zij de Titanen omverwerpen en de macht overnemen, dus op dat vlak verschilden hun belangen. Hij vroeg zich af hoeveel zij – of ‘hij’, of ‘het’ – al wist over
het verzet. Liegen zou gevaarlijk kunnen zijn.
“Ik voel dat er iets merkwaardig aan de hand is in de tunnels van
de transportkooien,” zei Aïda. “Ik weet niet wat precies, want ik
beschik daar niet over genoeg sensoren om te zien wat er daar gebeurt. Momenteel toch nog niet. Maar een reeks tunnels zijn ingestort, en dat kan niet toegeschreven worden aan natuurlijke oorzaken.”
Guntir deed zijn best om met zijn gezicht een verbaasde pokerface te vormen. “Ah zo”, zei hij. “Ingestorte tunnels?”
“Je moet niet doen alsof je van niets weet, Guntir”, zei Aïda rustig. “Ik kan niet in je hoofd kijken, maar ik ben niet zo gemakkelijk
te misleiden.”
“Sorry, Aïda.”
“Er zijn ook vreemde dingen aan de gang in de dorpen. De rituelen vinden niet meer plaats, in de werkplaatsen wordt er niet meer
gewerkt. Er gaat iets gebeuren. Een opstand? Een revolutie?”
Guntir voelde zich voor de tweede keer op heterdaad betrapt.
Hij besloot om niets te zeggen. Hij wou het verzet niet verraden.
“Ik wil hier niet over spreken,” zei hij formeel.
“Dat is jammer”, zei Aïda. “Het zou waarschijnlijk beter zijn als
je informatie met mij zou willen delen. Beter voor iedereen.”
Hij bleef bij zijn standpunt. “Nee, bedankt”, zei hij.
Aïda zuchtte. “Zoals ik verwacht had”, zei ze. “Je speelt waarschijnlijk zelf een belangrijke rol in die opstand. Waarom zou je
anders in dit gebouw zijn?”
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Guntir wou antwoorden dat het eigenlijk Sophej was geweest
die hem naar het Titanengebouw had laten afvoeren, maar hij
hield zich in. Hij had geen zin om zich te verantwoorden voor deze
machine, deze Titanencomputer. Ook al zag die eruit als Peisinoë.
Ze kwamen aan in een kleine kamer. De twee vrouwen die achter hem liepen, bleven aan de ingang staan. Vrouwen? P-bots?
Aïda’s? Onderdelen van Aïda? Hij wist niet hoe hij de wezens mentaal moest catalogeren.
Aïda had nog steeds zijn hand vast, maar liet die nu los en sprak:
“Je begrijpt dat ik je niet gewoon kan laten ronddolen in dit gebouw. En ik kan je ook niet verder laten aftakelen. Het was een
aangename kennismaking, Guntir. Welkom in mijn conservatorium!”
Nog voor Guntir zich kon beginnen af te vragen wat Aïda
daarmee kon bedoelen, bevroor hij in de tijd.
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HELDENDAAD
Het gastvrije oude vrouwtje had Peisinoë een sobere, maar lekkere maaltijd voorgeschoteld. “Het doet me deugd om nog eens
bezoek te krijgen”, zei het vrouwtje. “Mijn man is al lang geleden
overleden, en mijn kinderen en kleinkinderen komen zelden langs.
Ze komen niet graag in de buitenwijken, die jongeren. De binnenstad is hip, er valt zoveel te beleven. Hier wonen enkel oude mensen.”
“Het spijt me, maar ik moet vertrekken”, zei Peisinoë. “Ik heb
belangrijke dingen te doen. Hoe kan ik het snelste in het centrum
van Dunsalgrad geraken?”, vroeg ze.
Het vrouwtje was zichtbaar teleurgesteld dat Peisinoë haar niet
wat langer gezelschap wilde houden. “Een auto heb ik niet,” zei ze,
“maar er is een tramhalte in de buurt. Ik zal even met je meekomen.”
Ze wandelden samen naar de tramhalte. Het oude vrouwtje keek
op haar horloge. Wat een ouderwets analoog horloge zat daar rond
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haar pols, dacht Peisinoë geamuseerd, ze hebben echt een historisch accurate nepstad gemaakt, tot in de details! Het vrouwtje zette een leesbril op en bestudeerde de uurregeling die uithing. “Binnen enkele minuten zou er een tram moeten aankomen”, zei ze.
“Heb je wat geld nodig, voor een ticket of voor in de stad?”
“Nee, bedankt”, antwoordde Peisinoë. Dat mensje is te goed
voor deze wereld, dacht ze. “Ik trek mijn plan wel”, zei ze. Ze omhelsde het oude vrouwtje en bedankte haar uitvoerig voor alle hulp
die ze had gekregen. Het vrouwtje wierp een laatste, ietwat ongeruste blik naar haar en keerde dan terug naar huis.
De tram kwam aan. De bestuurder was gelukkig een man, dacht
Peisinoë. Ze stapte op, en ze hoefde haar gave niet eens te gebruiken. Of ze nu een kaartje had of niet, de trambestuurder was er
duidelijk niet in geïnteresseerd. Er zat zo goed als niemand op de
tram, er was dus plaats genoeg om te gaan zitten. Peisinoë keek
door het raam en bestudeerde het landschap. Een bevreemdend
gevoel van vertrouwdheid overkwam haar. Alsof ze zich in een film
bevond die zich afspeelde tijdens haar eigen jeugd.
De groene en dun bebouwde omgeving werd geleidelijk grijzer
en dichter bebouwd. De tram werd voller en voller. Ze zag hoe de
huizen werden vervangen door steeds grotere appartementsblokken, en uiteindelijk door wolkenkrabbers. Dit moet het centrum
zijn, dacht ze, en ze stapte af bij de eerstvolgende halte.
Ze keek in het rond en zag een groot, marmeren gebouw dat er
belangrijk uitzag. Het was een bank. Ze ging naar binnen langs een
grote draaideur. Er waren een aantal loketten; twee loketten waren
beschikbaar. Aan beide loketten zat een mannelijke bediende van
middelbare leeftijd. Ze koos lukraak een loket en stapte er kordaat
naartoe. Een glazen wand – ongetwijfeld kogelvrij glas – scheidde
haar van de loketbediende. Om elkaar te kunnen horen was een
cirkelvormig gedeelte van het glas geperforeerd met vingerdikke
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gaten. “Hoe kan ik u van dienst zijn?”, vroeg de loketbediende beleefd. Peisinoë antwoordde niet in woorden, maar met haar gave.
Je weet goed genoeg hoe je mij van dienst kan zijn. Word stijf,
word zo hard als graniet. Ik heb die lul van je nodig, nu! Maar niet
hier. Kom naar hier en breng me naar een plek zonder pottenkijkers!
De man stond recht en kwam naar haar. Zonder woorden
bracht hij haar naar een ongebruikt kantoortje.
Goed zo, brave jongen. Dat verdient een beloning. Spuit maar,
kijk maar eens even goed naar mijn mond en spuit maar.
Ze likte haar lippen en ze wist dat de man onmiddellijk was
klaargekomen. Dat kon ze aan zijn ogen zien: die waren heel even
gesloten. Een halve seconde maar, niet meer, maar ze wist genoeg.
Nu. Ik ben nog niet met je klaar. Ik wil dat je goed luistert naar
wat ik je opdraag. Dat is heel belangrijk. Als je nóg wilt, als je méér
wilt, dan moet je doen wat ik zeg!
“Hoe heet je?”, vroeg ze. “Mijn naam is Jo,” antwoordde de
man, “Jo Van Den Halvevrott. In drie woorden en met twee t’s.”
Hij klonk grappig, vond Peisinoë: het was een puberaal overslaande
stem met daarin een mengeling van verrassing, angst, onderdanigheid, nieuwsgierigheid en seksuele opwinding.
“Jo, ik wil dat je iets voor mij doet”, zei ze. “Kan je mij naar het
dak van dit gebouw brengen?”
“Ja, natuurlijk, geen probleem”, reageerde de man, en de angst
begon duidelijk plaats te maken voor anticiperende opwinding.
Ze wandelden samen door de gangen. Peisinoë zag onderweg
enkele camera’s hangen. De loketbediende voerde een cijfercode in
om een deur te openen. Ze namen een lift naar de bovenste verdieping. Vervolgens gingen ze langs een smalle trap naar boven om op
het dak uit te komen.
“Jo, ik wil dat je doet alsof je krankzinnig bent geworden,” zei
Peisinoë. “Ik wil dat je doet alsof je mij gijzelt en bedreigt.”
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Ze zette haar woorden kracht bij met haar gave, en stapte vervolgens naar de rand van het dak. De man volgde haar. Het uitzicht
was prachtig zolang ze niet naar beneden keek. Maar als ze over de
rand keek dan was wat ze zag vooral duizelingwekkend. De voetgangers, de brommertjes, de auto’s: het leken allemaal speelgoedfiguurtjes van deze hoogte. Ze begon te twijfelen aan haar plan. Ze
slaakte een zo luid mogelijke gil. De mini-mensjes keken naar omhoog en wezen in haar richting. Een goed begin, dacht ze.

❁
Lana deed haar best om de moed niet te verliezen. Maar het was
een hopeloze situatie. De massieve poort was gesloten en ze had
geen enkele reden om aan te nemen dat dat nog zou veranderen.
Achter hen was de tunnel afgesloten door de instorting die ze zelf
hadden veroorzaakt. Ze zaten opgesloten in een tunnelsegment van
een kilometer of twee. Als ratten in de val.
Verschillende vrouwen hadden voorgesteld om door het puin
van de ingestorte tunnel een gang te graven zodat ze konden teruggaan naar waar ze vandaan gekomen waren. Maar dat zou weinig
oplossen, had Lana herhaaldelijk moeten uitleggen. Los van het
enorme werk en het gevaar voor nieuwe instortingen, zou dat enkel
hun gevangenis wat groter maken. Het dichtstbijzijnde vrouwendorp – het dorp dat als laatste bij de groep was aangesloten – was
acht ingestorte kruispunten van hun verwijderd. En zelfs als ze
daar toch zouden geraken, wat zouden ze daar dan moeten doen?
Lola was met het idee gekomen om naar boven te graven. Het
was een haast onmogelijk werk. De beitels die ze hadden meegebracht waren nauwelijks geschikt. Hun voorraad explosieven was
uitgeput. Ze waren er toch aan begonnen, want niemand had een
beter plan.
265

Na vele uren noeste arbeid waren ze nog niet verder geraakt dan
een meter of drie. Lana liet de vrouwen voortwerken, want nu
stoppen zou betekenen dat ze alle hoop verloren waren. Maar ze
vreesde dat het geen zin had. Dat ze te laat zouden zijn. De lucht
begon minder en minder zuurstof te bevatten. Hun voorraad
drinkwater was ook niet onuitputtelijk. Aan dit tempo zouden ze
niet op tijd de oppervlakte bereiken. En zelfs als ze er toch zouden
geraken vooraleer de lucht of het water op was, dan nog zou het
weinig opleveren. Ze waren vlakbij het Titanengebouw; zoals Lana
zelf had ondervonden krioelde het hier van de mobiele valkuilen.
Het ritmisch geklop dat van boven kwam, het geklop van hamer
tegen beitel en van beitel tegen rots, begon te vertragen, merkte
Lana op. Zelf moest ze vechten om niet in slaap te vallen of het
bewustzijn te verliezen. Voortdurend was ze aan het geeuwen. Haar
longen snakten naar zuurstofrijkere lucht.

❁
In alle dorpen, zowel de mannen- als de vrouwendorpen, stelde
men vast dat de Cycladers niet terugkeerden uit Ortygia. Dat werd
gezien als een teken dat de fase van ondergronds verzet en subtiele
sabotage voorbij was. Het was nu tijd voor openlijke oorlog. In de
eerste plaats was het een oorlog tegen de Letonianen, met de bedoeling om de macht in Ortygia over te nemen en van daaruit de
strijd aan te gaan tegen de Titanen.
Heel Ortygia was door Aïda, de artificiële intelligentie, bevroren
in de tijd. Maar dat wisten de mannen en vrouwen in de dorpen
niet. De automatische verdedigingsmechanismes rond de tijd-sluizen werkten nog steeds: pogingen om zonder toelating de poorten
van de Trage Zone te betreden, werden beantwoord met machinegeweren. Op een aantal plaatsen waren die mechanismes echter
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gedeactiveerd. Enkele Cycladers waren er namelijk in geslaagd om
de sensoren te saboteren. Mocht Ortygia niet bevroren zijn, dan
zou het niet lang duren vooraleer de defecte sensoren hersteld zouden worden, en in tussentijd zouden de Letonianen de verdedigingsmechanismes manueel bedienen. Maar aangezien heel Ortygia
in cryo-slaap was – de Trage Zone was een ‘Stilstaande Zone’ geworden – was er niemand die de aanval kon opmerken.
Vanuit een aantal dorpen waren ze voorbij de zwaar bewaakte
toegangspoorten geraakt. Grote groepen mannen en vrouwen
stonden klaar voor de poorten van de tijd-sluizen. Normaal gesproken openden de tijd-sluizen zich automatisch op geregelde
tijdstippen: bij elke shift-wissel van de Cycladers. Maar de tijd-sluizen bleven gesloten. De Technologisten waren druk in de weer om
een manier te zoeken om de tijd-sluizen manueel te openen, voorlopig zonder veel succes.
Aïda had dit alles uiteraard nauwgezet gevolgd, voor zover dat
mogelijk was met de beperkte informatie waarover ze beschikte.
Het kostte Aïda tijd en moeite om controle te verkrijgen over de
relatief ouderwetse hardware die in Ortygia en in de dorpen gebruikt werd. Het was bij wijze van spreken even wennen om de
camera’s, microfoons en andere sensoren te leren hanteren en de
beelden, geluiden en andere gegevens te leren interpreteren.
Aïda had de Letonianen en de Titanen bevroren in de tijd om ze
te beschermen tegen aftakeling door ouderdom. Deze aanval op de
tijd-sluizen van Ortygia – want dat was het, een aanval, had ze geconcludeerd – hield echter een grotere bedreiging in. Aïda besloot
daarom om de Letonianen terug te laten ontwaken, meer zelfs, om
de tijdbegrenzers van Ortygia helemaal uit te schakelen zodat de
tijd er terug aan normale snelheid voortging. Op die manier konden de Letonianen zichzelf optimaal verdedigen, zonder de vertraging van de Trage Tijd die hun reactiesnelheid belemmerde.
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In het Titanengebouw was de infrastructuur veel geavanceerder
dan in Ortygia. Titanen konden individueel in cryo-slaap gebracht
worden. Aïda maakte de Grote Ontwerpster wakker, om raad te
vragen.
“Grote Ontwerpster,” zei Aïda, “mijn excuses om u wakker te
maken en zodoende bloot te stellen aan biologische degradatie.
Maar er zijn een aantal gebeurtenissen die uw aandacht verdienen.”
De Grote Ontwerpster keek verbaasd naar Aïda, die ervoor gekozen had om te verschijnen in de gedaante van het Vineva-hologram. Ze kon zich niet herinneren dat ze op de knop had geduwd
om in cryo-slaap te gaan. Misschien moet ik straks eens wat gaan
slapen, dacht ze, want ik begin te vergeten wat ik doe.
“Welke gebeurtenissen?”, vroeg ze.
“De dorpen zijn momenteel op een gecoördineerde manier Ortygia aan het aanvallen”, antwoordde Aïda. “Ik heb Ortygia doen
ontwaken en de tijdbegrenzers uitgeschakeld, dus de verdediging
zal wellicht geen probleem zijn.”
“Hoezo, Ortygia doen ontwaken?”, vroeg de Grote Ontwerpster.
“Op basis van prioriteit 5 van mijn ingebouwde principes had ik
de Letonianen beschermd tegen biologische degeneratie door Ortygia helemaal in cryo-suspensie te brengen. En daar heb ik nu –”
“Wat?”, bulderde de Grote Ontwerpster. “Beschermen tegen
biologische degeneratie? Tegen ouder worden bedoel je?”
“Ja, naarmate menselijke lichamen –”, begon Aïda.
“Stop daar onmiddellijk mee!”, riep de Grote Ontwerpster, die
plots begreep waarom ze zelf blijkbaar in cryo-slaap was geweest.
“Niemand moet ‘beschermd’ worden tegen natuurlijke veroudering! Zeker niet ikzelf en de andere Titanen in dit gebouw, behalve
dan de Eigenaars, die moeten wél in cryo-slaap blijven.”
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“Het spijt me, Grote Ontwerpster”, zei Aïda, en er klonk oprechte emotie in de stem, teleurstelling en verdriet. “Het zal niet
meer gebeuren.”
De Grote Ontwerpster was gedurende enkele seconden in de
war. Ze had niet gedacht dat de artificiële intelligentie zich enerzijds zo menselijk zou gedragen, en anderzijds zo een absurd letterlijke interpretatie zou geven aan de ingebouwde principes.
“Er is nog iets anders te melden, Grote Ontwerpster”, ging Aïda
verder. “In het kraamkwartier van vrouwendorp 62674 heb ik twee
personen gearresteerd die een poging hadden ondernomen om een
ondergrondse toegangspoort tot dit gebouw te openen met behulp
van een authorisatie-token van de vorige Grote Ontwerper. Het
betreft Vineva Nemovizek, de vrouw die model stond voor dit hologram, en Max Ralkr, een man.”
“Een man, in een vrouwendorp?!”, brulde de Grote Ontwerpster. “Hoe kan dat?”
“Ik heb een zuurstofmasker gevonden in dat dorp. Vermoedelijk
heeft hij dat gebruikt om zichzelf het vrouwendorp binnen te
smokkelen. In elk geval: beide personen zijn opgepakt en onderweg
naar hier. U kunt ze straks persoonlijk ondervragen als u dat
wenst.”
“Goed. Ja, dat zal ik doen”, zei de Grote Ontwerpster afwezig.
“Tenslotte nog één kwestie, Grote Ontwerpster. Ik heb in dit
gebouw een Cyclader aangetroffen, een zekere Guntir Ryskott.”
“Wat deed die nog hier? Ik dacht dat alle preventieve P-bot-bezoeken al waren doorgegaan?”
“Dat klopt”, zei Aïda. “Deze Cyclader werd echter naar hier gestuurd door zijn Letoniaanse meesteres, Sophej Taslin. Zij is met
hem meegekomen en ze heeft hier een behoorlijke dosis synthetische feromonen aangekocht en gebruikt. De twee waren seksuele
activiteiten aan het uitoefenen op het moment dat ik hen opmerk269

te. Ik heb ze in cryo-slaap gebracht. Voorlopig heb ik ze nog niet
laten ontwaken. Zal ik ze ontwaken?”
“Breng ze onmiddellijk naar hier, zowel die Letoniaanse als die
Cyclader!”, beval de Grote Ontwerpster. “En zorg dat die Vineva
en Max hier ook zijn! Nu!”
Ze hoefde deze keer niet zelf op haar cryo-knop te duwen. Aïda
had al begrepen wat de Grote Ontwerpster in deze context bedoelde met het woord “nu”, en bevroor haar in de tijd.

❁
Peisinoë stond op de rand van het dak. Ze zag de politiewagens
met loeiende sirenes toekomen. Nog even wachten, dacht ze. Nog
even. Ze draaide zich om en keek de man terug indringend aan.
Eén stap achteruit en ze zou van het dak vallen, zeker honderd meter naar beneden. Ze zei: “Jo, je bent mij aan het gijzelen. Hou mij
stevig vast en dreig ermee om me over de rand te duwen!”
Vier politieagenten kwamen toe op het dak. Ze richtten hun
wapen op de man, en een agent riep: “Blijf rustig! Ga weg van de
rand!”
Ze kon zien dat de agenten twijfelden wat te doen. Hun gezichten waren vol spanning en concentratie. En toen zag ze plots het
gezicht van één van de agenten opklaren. Hij had iets gehoord in
zijn walkietalkie. Ook de andere agenten ontspanden. Ze hoopte
dat ze wist wat dat betekende. “Duw me over de rand, Jo!”, fluisterde ze. Met haar gave dwong ze hem om haar te gehoorzamen.
Hij duwde haar. Ze gilde.
Verschillende gedachten flitsten nagenoeg gelijktijdig door haar
hoofd terwijl ze naar beneden viel. Arme man, hoe moet hij dat
straks uitleggen aan die politieagenten, was vreemd genoeg het eer270

ste dat in haar opkwam. Hopelijk ga ik niet dood! was de volgende
gedachte, of eerder een primitief gevoel, eens haar lichaam besefte
dat het in vrije val was. Vervolgens: Domme gans, wat als dit plan
niet lukt? En toen voelde ze armen die haar vastgrepen en haar val
vertraagden. Nu pas besefte ze dat haar ogen gesloten waren. Het
was alsof ze in de sterke armen lag van een trotse, pasgehuwde man
die zijn bruid over de drempel draagt. Alleen stond deze bruidegom niet met zijn voeten op de grond. Hij vloog door de lucht,
moeiteloos en zo wendbaar als een insect.
Ze opende haar ogen en aanschouwde het gelaat van haar redder, de superheld Trislov Dunsal. Breed lachend vloog hij een ererondje langs de verzamelde pers. De opgewonden journalisten namen gretig foto’s van ‘Dunsalman’ en zijn laatste nieuwe heldendaad. Peisinoë kon zich de volgende cover van Dunsalgrad Magazine al inbeelden.
Dunsalman vloog nu recht naar omhoog. Al snel waren ze hoger
dan alle gebouwen, en kon ze heel de stad zien. Vervolgens vloog hij
in de richting van de avondzon. Naar het noordwesten dus, bedacht Peisinoë. Op de kaarten van Max en Vineva had ze gezien dat
de stad in het zuidelijk halfrond lag. De villa van Trislov Dunsal lag
een heel stuk westelijker en dichter bij de evenaar. Hij bracht haar
naar zijn verblijf – hoe kon het ook anders.
Ze vlogen steeds sneller en hoger. Het werd koud, heel koud. De
lucht werd steeds ijler. Peisinoë duizelde en verloor het bewustzijn.
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BONDGENOTEN
Max, Vineva, Guntir en Sophej werden onder zachte dwang
door Aïda naar de cryo-slapende Grote Ontwerpster gebracht. Fijne en tedere handen – ogenschijnlijk heel vrouwelijke handen maar
onderhuids sterker dan staal – hielden de vier gevangenen stevig
vast. Acht paar handen, van acht mechanische P-bots, twee per
persoon. Niemand durfde iets te zeggen. Er werden enkele vluchtige maar veelzeggende blikken uitgewisseld.
Een hologram verscheen. Het was de jonge Vineva – de gedaante
die Aïda aannam om met de Grote Ontwerpster te communiceren.
De echte Vineva moest even slikken.
Toen ontwaakte de Grote Ontwerpster. “Zoals u wenst, Titaan
der Titanen”, zei Aïda/Vineva. Het was een late reactie op het bevel dat een hele tijd geleden gegeven was. Vanuit het standpunt van
de Grote Ontwerpster kwam de reactie echter precies op tijd, namelijk onmiddellijk. “Aha!”, zei ze, “Hier zijn de twee samenzweerders en de twee tortelduifjes!”
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Sophej rook onmiddellijk onraad en probeerde zich eruit te praten. “Mijn diepe en oprechte excuses, o Grote Ontwerpster, Titaan
der Titanen, Redder van Ortygia, Barmhartige Beschermer der
Letonianen!”, sprak ze plechtig terwijl ze op haar knieën ging zitten. “Wees genadig! Doe met deze verraderlijk verleidelijke Cyclader wat U wenst” – ze keek naar Guntir – “en geef die twee andere
zondaars, die ik overigens niet ken, de straf die ze verdienen. Maar
spaar mij!”
De Grote Ontwerpster was niet onder de indruk. “Je zou beter
moeten weten, slet!”, zei ze. “Ga maar op pensioen!”
“Neeeee!” riep Sophej uit, terwijl twee P-bots haar wegvoerden.
Guntir en Max begrepen er niets van, maar Vineva wist dat ‘pensioen’ een eufemisme was voor de doodstraf. Ze wist dat Sophej via
de recyclagebuis een eerloze en vermoedelijk bijzonder pijnlijke
decompositie zou ondergaan, levend verteerd door de enzymen en
bacteriën in de gigantische proteïnetanken van de Agricultisten.
“Eigenlijk is heel dat gedoe met Ortygia en al die lelijke dorpjes
voorbijgestreefd”, zei de Grote Ontwerpster. Ze richtte zich tot
Aïda en vroeg: “Zou jij niet alle taken kunnen overnemen van de
arbeiders in die dorpen?”
“Ja, dat zou ik kunnen”, antwoordde Aïda droog en zakelijk,
maar toch met een zweem van trots.
“De tijd is gekomen voor een Vierde en Definitieve Grote Verstikking”, ging de Grote Ontwerpster verder. “Je kent de geschiedenis wel, dus je weet wel wat ik daarmee bedoel: alle zuurstofvoorzieningen uitschakelen in alle dorpen en in Ortygia, behalve in de
eerste duizend kinderdorpen van elk geslacht.”
“Zoals u wenst, Titaan der Titanen”, zei Aïda schijnbaar emotieloos. De mondhoeken van de Grote Ontwerpster krulden lichtjes
naar boven in een flauwe maar onmiskenbare sadistische glimlach.
Terwijl de betekenis van de woorden doordrong, trokken Max,
Vineva en Guntir alle drie lijkbleek weg.
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❁
Peisinoë werd wakker op een zachte matras. Het was warm,
haast onaangenaam warm in de kleren die ze aanhad. Ze lag op een
decadent groot, cirkelvormig hemelbed. Aan de muur achter haar
hing een jachttrofee: het opgezet hoofd van een Zuid-Afrikaanse
gnoe. Nog wat verdwaasd krabbelde ze overeind. Ze ging in kleermakerszit op het bed zitten en wreef in haar ogen.
“Goedenavond!”, zei een gespierde, halfnaakte man. Het was
Trislov Dunsal, die intussen blijkbaar zijn heldenpak had uitgetrokken. De rode cape en de rest van het pak lagen op de grond.
Hij had enkel nog een onderbroekje aan – een volstrekt belachelijke tangaslip met luipaardmotief, met een dikke knobbel die zienderogen groeide. “Welkom in het paradijs!”, zei hij. “Alles in orde
met je?”
Peisinoë knikte geamuseerd en wou antwoorden, maar nog voor
ze iets kon zeggen ging Trislov ratelend voort: “Je was flauwgevallen omdat ik wat te snel en te hoog vloog. Dat gebeurt wel vaker.
Maak je geen zorgen. En je hoeft me ook niet te bedanken hoor,
omdat ik je gered heb, dat is graag gedaan. Ik doe gewoon mijn
plicht. Het verleden ligt nu achter ons, daar hoeven we verder geen
woorden aan vuil te maken. Maar zeg eens, wil je weten wat
Dunsalman verder nog in petto heeft voor jou?”
Hij zette de retorisch bedoelde vraag kracht bij door met twee
wijsvingers naar de voorkant van zijn tangaslip te wijzen en ondertussen wansmakelijke heupbewegingen te maken. Met een vingerknip gingen de lichten uit. Dieprood sfeerlicht kwam in de plaats,
en er begon zachtjes zwoele muziek te spelen.
Peisinoë vond dat het welletjes geweest was. “Nee”, antwoordde
ze botweg. De bult in Trislovs onderbroek verschrompelde. De
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man was even uit balans – dit had hij nog niet eerder meegemaakt.
“Excuseer,” zei hij, “ik ben zo dadelijk terug”, en hij verdween naar
een achterkamer. Peisinoë keek om zich heen. Deze slaapkamer had
maar één doel, en dat was niet slapen. Ze stelde zich voor wat hij op
dat bed allemaal al had gedaan met die andere vrouwen die hij ‘gered’ had. Waarschijnlijk met meerdere van die vrouwen tegelijk –
het bed was alleszins meer dan groot genoeg daarvoor.
Het raam aan haar linkerkant had gordijnen van glanzend
goudkleurig satijn. Ze ging naar het raam en gluurde voorzichtig
achter het gordijn. De ondergaande zon gaf alles een warme gloed
en lange schaduwen. Ze zag een uitgestrekte tuin. Dit is effectief
een paradijs, dacht ze verwonderd. Fruitbomen, kleurrijke bloemen, een vijver met daarover een pittoreske houten brug, kronkelende paadjes tussen exotische planten, perfect onderhouden grasperken met sierlijk getrimde haagstruiken, en verderop: sportvelden, golvende duinen, en dan de turkooisblauwe zee met een parelwit zandstrand. In dat paradijselijk decor liepen tientallen vrouwen rond. Ze waren allemaal jong en naakt, en zelfs vanop deze
afstand kon ze zien hoe opgewekt, onbezorgd en frivool ze waren.
Op het strand speelden ze beachvolleybal, op de grasvelden werd
voetbal en tennis gespeeld, in de tuin kuierden ze vrolijk giechelend
rond, en overal lagen ze – in het gras, onder de bomen, in de duinen of aan de zee – in comfortabele ligstoelen of op een felgekleurde handdoek op de grond, te genieten van de laatste zonnestralen,
met een drankje of een boek in de hand. Zowel in de zee als in de
vijver spetterden ze water naar elkaar, zwommen ze, dreven ze op
zwemplanken of banden, en dobberden ze op bootjes.
Peisinoë vergat even dat ze op een missie was om de wereld te
redden, en ze kreeg in de plaats daarvan plots zin in vakantie. De
warmte deed haar verlangen naar een frisse duik. Ze trok haar topje
uit om wat af te koelen. De tuin vol blote meiden leek erg aantrekkelijk. Een vreemde, nieuwe soort van opwinding overkwam haar.
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Ze had zin in sensueel huid-op-huid-contact. Haar lichaam dacht
aan Guntir, aan Lana, aan de vrouwen in de avondzon. Ze had zin
in passionele tongzoenen en jeugdige onbezonnenheid. Een hand
raakte haar schouder aan. Een mond kuste de hare. Gretige lippen
probeerden elkaar te omvatten. Toen pas besefte ze wie ze aan het
kussen was. Het was natuurlijk Trislov Dunsal. Hij was helemaal
naakt nu, met een stevige erectie. Zijn lid was buitenproportioneel
groot, voor zover ze zo’n dingen kon inschatten. Waarschijnlijk het
resultaat van plastische chirurgie, dacht ze.
“Mooi hé,” zei hij, en hij trok het gordijn aan de kant, “als je wilt
dan laat ik er een paar naar hier komen. Je mag ze zelf uitkiezen.”
Haar lichaam voelde een verschroeiende drang naar seks. Seks
met Trislov, seks met al die vrouwen daar buiten, seks met alles en
iedereen. Maar haar geest protesteerde. Er was iets abnormaal aan
de gang, voelde ze. Alleen wist ze niet wat er precies mis was. Ze
moest zich concentreren op haar opdracht. Haar eindbestemming
was niet hier, maar in het Titanengebouw.
Opeens begreep ze wat er gebeurd was: Trislov Dunsal was weggegaan om een parfum van synthetische feromonen aan te brengen, en dat had haar blijkbaar effectief opgewonden gemaakt. Na al
die jaren haar gave gebruikt te hebben, kreeg ze nu een koekje van
eigen deeg. Ze voelde haar armen in beweging komen om Trislov te
omhelzen, ook al zei haar hoofd dat ze dat niet mocht doen. Ze
kon haar lichaam niet meer vertrouwen. Voor ze het wist was ze
helemaal naakt en lag ze terug op het bed, met haar benen wijd
open…

❁
Niels was woedend. Nuba en Sien hadden hem net verteld hoe
Fillohaerdt Vera had vermoord. Niels wou haar dood wreken door
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hem te doden, desnoods door hem met zijn blote handen te wurgen. Hij was echter nauwelijks enkele stappen verwijderd van
Nuba toen een schel alarmsignaal weerklonk. Dit signaal herkende
hij. Het betekende dat Ortygia aangevallen werd. Hij vroeg zich af
of de oorlog begonnen was, en waarom juist nu?
Hoewel zijn woede nog niet verdwenen was, besloot hij dat zijn
wraak op Fillohaerdt even zou moeten wachten. Samen met Nuba
en Sien rende hij door de straten van Ortygia, op weg naar het militair hoofdkwartier. Alle andere Cycladers deden hetzelfde. Het was
namelijk deel van de standaard-procedure dat Cycladers zich
moesten aanmelden om mee te helpen aan de verdediging van de
Trage Zone. Uiteraard enkel als voetvolk – de hoge officieren waren uitsluitend Letonianen. Openlijk deserteren of ongehoorzaam
zijn, dat konden ze niet doen, want daarop stond een onmiddellijke doodstraf. Maar zolang ze deden alsof ze trouwe soldaten waren,
konden ze wel hier en daar iets saboteren en zo van binnenuit de
verdedigingsmechanismes van Ortygia onderuit halen.
Niels kwam aan in de controlekamer van waaruit het afweergeschut werd bestuurd. Hij zag de camerabeelden van de dorpsbewoners die de tijd-sluizen aanvielen. Vreemd genoeg bewogen de
mensen op die beelden met een normale snelheid. “Waarom kijken
jullie naar archiefbeelden?”, vroeg hij aan de drie Cycladers die al
in de kamer aanwezig waren. “Zouden we niet beter de live-beelden
bekijken?”
“Dit zijn de live-beelden”, antwoordde twee Cycladers in koor.
“Ik begrijp ook niet hoe dat mogelijk is”, voegde de derde er aan
toe. Een Letoniaanse officier kwam erbij staan. Niels herkende
hem, het was Zednahad Taslin, de man van Sophej Taslin. “Er is
maar één mogelijke verklaring”, sprak de officier. “De tijdbegrenzers werken niet, en dit is momenteel geen ‘Trage Zone’ meer.”
“Hoe kan dat?”, vroeg Niels. “Ofwel zijn ze defect,” antwoordde
de officier, “ofwel zijn ze uitgeschakeld.” Hij pauzeerde even om na
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te denken. “Het kan bijna niet dat ze defect zouden zijn,” zei hij
vervolgens, “want die systemen zijn bijzonder betrouwbaar, ontworpen met haast ridicule veiligheidsmarges en redundantie.”
“Dus ze zijn uitgeschakeld?”, vroeg Niels, “Door wie dan?”
Officier Taslin aarzelde om te antwoorden. Niels wist waarom.
Het moesten de Titanen geweest zijn die de tijdbegrenzers hadden
uitgeschakeld. Een Letoniaan zou echter nooit openlijk het bestaan
van de Titanen bevestigen tegenover Cycladers.
“Dat doet er niet toe,” zei Taslin tenslotte, “maar het is geen
slechte zaak: we kunnen maar beter snel reageren! Ze staan al voor
de tijd-sluizen! Al een geluk dat we niet vertraagd worden door de
Trage Tijd!” Zonder verder nog tijd te verspillen, activeerde de officier het afweergeschut. Niels zag op de camerabeelden hoe de mensenmassa verschrikt achteruit deinsde en zich terugtrok.
Toen het onmiddellijke gevaar geweken was, maakte Zednahad
Taslin zich boos op de Cycladers. Hij beschuldigde hen van nalatigheid omdat een aantal verdedigingsmechanismes uitgeschakeld
waren. Natuurlijk was het geen nalatigheid geweest, maar bewuste
sabotage. Gelukkig had Taslin geen zin om de kwestie op de spits te
drijven, want hij had zelf boter op het hoofd, of dat dacht hij zelf
toch. Hij was de gezagvoerende officier van dienst die het had laten
gebeuren dat de dorpsbewoners plots aan de tijd-sluizen stonden.
De arme man vroeg zich af of hij misschien ingedommeld was geraakt op een cruciaal moment. Hij wist natuurlijk niet dat Aïda
bestond, laat staan dat heel Ortygia bevroren was geweest.
Een ongemakkelijke stilte vulde de controlekamer. Officier Taslin en de vier Cycladers, waaronder Niels, staarden naar de camerabeelden, waarop al lang niets meer te zien was. Ze dachten in
zichzelf na over de gebeurtenissen. En toen klonk opeens opnieuw
een alarmsignaal. Het was een ander signaal deze keer.
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“De zuurstofvoorziening!”, riep de officier verschrikt uit. Hij
wierp een blik op het beeldscherm. “Geen enkel ventilatiesysteem
werkt nog!”
In een opwelling zei Niels: “Het zijn de Titanen! Ze willen ons
dood!” Iedereen keek Niels verbaasd aan. De drie andere Cycladers
vroegen zich af waarom Niels plots openlijk over de Titanen sprak
– ze werden niet verondersteld om zelfs maar van hun bestaan af te
weten. Officier Taslin keek enkele seconden verbouwereerd naar
Niels en fluisterde dan: “Ik vrees dat je gelijk hebt. Het kan geen
toeval zijn: eerst de tijdbegrenzers, en nu dit!”
“Wat moeten we nu doen, officier Taslin?”, vroeg één van de
Cycladers. De angst was zichtbaar in de ogen van de officier, en hij
hapte naar lucht alsof de zuurstof nu al op was. Maar er kwam
geen antwoord.
“We hebben geen keuze,” zei Niels tenslotte, “we moeten de
poorten van Ortygia openzetten en wegvluchten voor het te laat
is!”
“Vluchten naar waar?”, vroeg een andere Cyclader.
“Naar de dorpen,” antwoordde Niels, “en als er daar ook geen
lucht is, dan desnoods naar buiten!”
De andere Cycladers hadden geen idee wat Niels bedoelde met
dat woord, ‘buiten’. De officier wist wel wat het betekende. Hij
vermande zich en zei: “Goed. We hebben inderdaad geen andere
keuze.” Hij drukte op een knop en zijn stem weergalmde nu door
heel Ortygia: “Aandacht, aandacht! Een volledige evacuatie is vereist! Vertrek onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde tijd-sluizen en
begeef u naar een dorp van het juiste geslacht! Verlies geen tijd en
laat al uw bezittingen achter! Blijf vooral rustig! Geen paniek!”
Taslin sprak de woorden verbazingwekkend kalm uit, vond
Niels, maar toen hij klaar was met spreken begon hij te hyperventileren van de stress. Niels voerde snel het commando in om de
poorten van alle tijd-sluizen te openen en het afweergeschut uit te
279

schakelen. Als Cyclader had hij echter niet de nodige autoriteit. Hij
porde Taslin aan, die vervolgens het bevel bekrachtigde. “Waar
wachten jullie nog op?”, hijgde Taslin, “we moeten hier weg! We
zitten nu allemaal in hetzelfde schuitje!”
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❁

VLUCHT
Verdwaasd keek Peisinoë in de ogen van Trislov Dunsal, die op
het punt stond om zijn lusten op haar bot te vieren. Haar weerloze
lichaam was helemaal bedwelmd door synthetische feromonen en
weigerde te gehoorzamen aan haar geest. Ze concentreerde zich. Ze
dacht terug aan de nachtmerrie die ze in de ondergrondse gangen
had gehad. In haar hoofd verving ze Trislovs gelaat door de gezichten van Guntir, van Jason, van zichzelf en vooral dat van Lana. Ze
bundelde vervolgens haar wilskracht en richtte haar gave op Trislov. Haar lijf had ze tijdelijk niet meer onder controle, bedacht ze,
maar ze kon er wel nog steeds voor zorgen dat ook hij zijn lijf niet
meer in de hand zou hebben. Ze keek hem recht en heel diep in de
ogen.
Neem me. Neem me hier en nu, heel de nacht, op alle mogelijke
manieren. Vergeet alles, en dring diep tot me door. Ik wil je zaad, al
je zaad, en ik wil nu al een eerste voorproefje!
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Hij deed een manhaftige poging om zich in te houden tot hij
toch op zijn minst ín haar zat, maar hij faalde faliekant en met een
gefrustreerd en lichtelijk verwijfd kreuntje spoot hij een kwakje op
de grond, in een belachelijk boogje. Het prematuur ejaculaat kletste tegen de vloertegel met een duf plofje dat recht uit een slapstickfilm had kunnen komen. Onwillekeurig moest Peisinoë lachen, en
ze voelde hoe het effect van de synthetische feromonen verzwakte
en ze geleidelijk haar lichaam terug zelf kon bedienen. Ze wees naar
het raam en keek hem met een strakke psycho-kinetische blik aan.
Goed zo, ﬂinke jongen. Zie je die tuin? Daar zijn nog veel meer
vrouwen. Ga daar alvast naartoe en laat je maar eens goed verwennen. Ik kom zo dadelijk ook.
Ze had verwacht dat hij langs de deur zou gaan, maar in de plaats
daarvan ging Trislov naar het raam, opende het en sprong zonder
aarzelen naar buiten.
Gelukkig was de kamer slechts één verdieping hoog, en viel hij
betrekkelijk goed, in het zachte gras. Hij kwam vrijwel onmiddellijk overeind, geholpen door enkele bezorgde juffrouwen die kwamen aangesneld. De synthetische feromonenwolk rond Trislov was
blijkbaar nog bijzonder effectief, want binnen de kortste keren
brak er een heftige orgie los, waarbij de vrouwen nog net niet met
elkaar vochten om hem zelfs maar te kunnen aanraken. Ziezo,
dacht Peisinoë, daar ben ik even van verlost.
Een briesje blies langs het raam frisse lucht naar binnen. Lucht
die ze met volle teugen inademde. Op de grond, enkele meters
naast het bed en het vieze kwakje, lag nog steeds het heldenpak van
Dunsalman. Aarzelend deed ze het pak aan. Hoewel ze ongeveer
even lang was als de man, paste het pak haar helemaal niet goed.
Het zat op de meeste plaatsen wat te ruim, behalve aan haar borsten, daar spande het alsof ze een veel te kleine beha droeg. Gelukkig was de stof elastisch en zacht aan de binnenkant. Het deed dus
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geen pijn. Bovendien leek de stof zich geleidelijk aan te passen aan
haar lichaam. Na een poosje zat het pak als gegoten.
Ze trok de kap van het pak over haar hoofd en voelde haar spieren ontspannen terwijl het pak het overnam. Het maakte haar even
duizelig, maar het wende snel. Ze kon stappen, lopen, rennen, net
op dezelfde manier als voorheen, maar het kostte haar nu geen fysieke moeite meer – het pak deed al het werk, haar spieren hoefden
nauwelijks iets te doen. Met haar gedachten bepaalde ze hoe ze bewoog, en de motorische signalen vanuit haar hersenen werden
door het pak onderschept en doorgestuurd naar de artificiële spieren in de nanovezels van de stof.
Zou ze het durven? Zoals in een droom sprong ze naar omhoog
en stelde ze zich voor dat ze bleef zweven. Het werkte! Voorzichtig
liet ze zich terug zakken tot op de grond.
Ze duwde zich opnieuw af, en vloog een klein rondje door de
kamer. Het was precies zoals in haar dromen, maar dan echt. Ze
liep naar het geopende venster waardoor die dwaze Trislov zojuist
was gesprongen, en vloog naar buiten, recht naar omhoog.
Als ze naar beneden keek, zag ze steeds meer van de paradijstuin,
en minder details van de vleeshoop van vrouwenlichamen die rond
Trislov Dunsal was ontstaan. Ze zag nu hoe groot de villa eigenlijk
was. Het had iets van een pretpark of een exclusief all-inclusive hotel: zwembaden met glijbanen, een golfterrein, allerlei kermisattracties, en een hele reeks cocktailbars. Ongetwijfeld met bottomless
drankjes en topless bediening, bedacht ze. Verderop zag ze een safaripark met olifanten, giraffen, nijlpaarden en wellicht nog een hoop
andere dieren. In de zee lag een mega-jacht.
Net toen ze zich begon af te vragen in welke richting ze nu
moest vliegen om het Titanengebouw te bereiken, zag ze de wegwijzers. Twee grote pijlen stonden op de grond getekend, in dikke,
lichtgevende verf op het gras. Ze waren gemakkelijk te zien vanop
deze hoogte, dus het moesten gigantische pijlen zijn, bedacht ze.
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Bij de ene pijl stond “DUNSALGRAD” geschreven, in duidelijk leesbare letters; bij de andere stond “TITANEN”. Ze volgde de pijl naar
de Titanen, en vloog zo snel als het pak toeliet. Dat bleek behoorlijk snel te zijn, want hoewel ze erg hoog vloog, zag ze de wereld
onder haar vlug veranderen. De savanne maakte plaats voor jungle,
gebergtes, gletsjers, bossen, meren, weilanden, toendra en woestijnen. Op geregelde afstanden stond opnieuw een wegwijzer, zodat
ze gemakkelijk de juiste richting kon aanhouden.

❁
Niels rende samen met een hoop andere Cycladers en Letonianen naar de tijd-sluizen. Onderweg kwamen ze voorbij de woning
van Fillohaerdt. Nuba en Sien en de andere Cyclader-vrouwen waren al gevlucht, maar Fillohaerdt zelf was er nog. “Wat is dit voor
onzin?”, blafte hij naar Niels, of naar de Cycladers en Letoniaanse
officiers die naast Niels stonden, of naar de massa vluchtende mensen in het algemeen – het was niet al te duidelijk tot wie Fillohaerdt
zich precies richtte. Zijn hoofd was roder dan ooit, het blonk van
het zweet en zijn derde onderkin trilde van woede. “Dit is werkelijk
on-aan-vaard-baar!”, riep hij, en hij begon tegen de stroom in te
stappen, in de richting van het militair hoofdkwartier. “On-aanvaard-baar!”, herhaalde hij mompelend. Niels had zin om Fillohaerdt een boksslag te verkopen, maar hij hield zich in.
Ze kwamen aan bij de tijd-sluizen. Aangezien er helemaal geen
tijdverschil meer was tussen Ortygia en de rest van de wereld, konden ze gewoon door de tijd-sluizen lopen zonder enige bijwerkingen te voelen. De transportkooien pendelden onophoudelijk tussen de dorpen en de poorten van Ortygia. De Letonianen lieten de
Cycladers voorgaan – niet uit hoffelijkheid, maar ze waren bang
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dat als zij eerst zouden gaan, dat ze dan gelyncht zouden worden in
het dorp waar ze zouden terechtkomen.
Niels nam een kooi naar zijn eigen dorp. Toen hij daar aankwam, stond Lensge hem al op te wachten. “Heel Ortygia zit zonder lucht. Werkt de zuurstofvoorziening hier nog?”, vroeg Niels.
“Nee,” antwoordde Lensge, “ook hier is alles afgesloten. Volgens de
Technologisten zitten álle dorpen zonder lucht, behalve een aantal
kinderdorpen. Ook in alle werkplaatsen is de zuurstofvoorziening
uitgeschakeld, en we slagen er niet in om het opnieuw aan te zetten. De Theoreten schatten dat onze zuurstof binnen vier tot vijf
uur op zal zijn.”
“Maak daar maar twee tot drie uur van, want er gaan nog een
hoop Letonianen naar hier komen. Is er een manier om in de kinderdorpen te geraken?”, vroeg Niels.
“Niet echt”, antwoordde Lensge. “De transportkooien gaan
natuurlijk niet in die richting. We zouden door de tunnels kunnen
wandelen, maar niemand kent de weg, en de kinderdorpen zijn
heel ver van hier.”
“Dan zullen we naar buiten moeten,” zei Niels, “naar boven.”
Lensge slaakte een diepe zucht. “Ook dat is geen optie,” zei hij.
“We hadden eerder al mensen gestuurd om de tunnels te verkennen op zoek naar verticale tunnels, weet je nog?”
“Ja, natuurlijk,” zei Niels, “en zij hebben toch verschillende
oude ventilatieschachten gevonden die we zouden kunnen gebruiken om naar buiten te gaan?”
“Inderdaad”, zei Lensge. “We wisten van zes verschillende
schachten. En wat blijkt nu? Ze zijn alle zes plots hermetisch afgesloten, aan de onderkant, met zware metalen poorten!”
“Ik vreesde het al”, zei Niels. “De Titanen hebben een Grote
Verstikking laten beginnen. Alleen een mirakel kan ons nu nog
redden.”
“Is er dan niets dat we kunnen doen?”, vroeg Lensge wanhopig.
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“We kunnen hopen dat de Titanen snel op andere gedachten
gebracht worden”, zei Niels. Hij klonk echter weinig hoopvol.
Even leek het alsof hij elk moment zou instorten door de uitzichtloosheid van de situatie. Maar toen herpakte hij zich: “En we kunnen natuurlijk wel proberen. We moeten proberen! Laat de Operators samen met de Technologisten het beste materiaal bij elkaar
zoeken om een tunnel te graven naar boven!”
Terwijl Niels en Lensge instructies gaven en taken verdeelden,
kwamen de eerste transportkooien met Letonianen aan. Officier
Zednahad Taslin was bij de eerste lichting, en kwam samen met
zijn zoontje aan. Hoewel Niels het kind nog nooit gezien had, kende hij de naam van het zoontje: Atal-Sven. Guntir had namelijk
meermaals geklaagd over het kleine ettertje. Maar nu was het jongetje vooral bang, en hij hield krampachtig de hand van zijn vader
vast.
Officier Taslin herkende Niels en vroeg: “Hoe is de situatie
hier?”
“Niet goed,” antwoordde Niels, “ook hier is de zuurstofvoorziening uitgeschakeld. We hadden even goed in Ortygia kunnen blijven! Maar we gaan proberen om een tunnel te graven naar boven.”
De officier schudde het hoofd en zei: “Nee, het is goed dat we
naar hier zijn gekomen. Ontsnappen uit een dorp is niet gemakkelijk, maar het is niet onmogelijk. Ortygia is helemaal overdekt met
ondoordringbare wanden, er is geen manier om daar door te graven. En bovendien: er zou veel minder tijd zijn.”
“Hoezo, minder tijd?”, vroeg Niels.
“Wel, de noodvoorraden van zuurstof zijn beperkter in Ortygia
dan in de dorpen,” legde Taslin uit, “omdat de tijd er normaal gesproken trager gaat, en het verbruik dus ook lager ligt. En om contaminatie te vermijden zijn er op alle contactpunten tussen Ortygia
en de rest van de wereld systemen aangebracht die de lucht wel uit
Ortygia laten gaan, maar niet erin.”
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“Met andere woorden,” zei Niels, “de Letonianen komen als
eerste zonder lucht te zitten bij een Grote Verstikking –”
Officier Taslin onderbrak hem: “Hoe komt het dat jij weet van
de Grote Verstikkingen? En daarstraks had je het ook al over de
Titanen! Gewone Cycladers zoals jij zouden dat soort dingen helemaal niet mogen weten!” Hij keek Niels schattend aan, en zei:
“Wacht eens even… Ben jij niet Niels Tallmann, die VineviaansRalkristische opstandeling? Ik dacht dat jij al lang gehersensp– ”
Hij slikte het woord in, zag de geamuseerde blik van Niels, haalde de schouders op en zuchtte: “Ach, wat maakt het nog uit.”
De volgende lading Letonianen kwam aan. Iemand stapte recht
naar Zednahad Taslin, en zei: “We hebben haar nergens gevonden.
Volgens een veiligheidsagent zit ze bij de Titanen, samen met die
Cyclader van jullie.”
Niels begreep onmiddellijk dat het over Sophej en Guntir ging.
Hij voelde een vreemde mengeling van jaloezie en opluchting in de
reactie van Zednahad. “Mama is in veiligheid”, zei de vader tegen
zijn zoontje. “Nu wij nog! Hoe kunnen we helpen, Niels?”
Binnen de kortste keren was iedereen samen aan het werken om
een tunnel te graven: Operators, Agricultisten, Technologisten,
Theoreten, Cycladers en Letonianen, iedereen leverde een bijdrage.
Niels kreeg terug hoop. Niet omdat hij dacht dat ze op tijd de oppervlakte zouden kunnen bereiken. Maar omdat hij nu wist dat
Guntir in het Titanengebouw was geraakt.
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LUCHT
“Nee!”, schreeuwde Vineva uit. “Moordenaars!”, riep ze, zowel
naar de Grote Ontwerpster als naar Aïda, die nog steeds de holografische gedaante van de jonge Vineva aannam. De Grote Ontwerpster leek de reactie van Vineva best wel grappig te vinden, en
glunderde zelfvoldaan. Aïda voelde echter de noodzaak om zich te
verontschuldigen. “Het spijt me, Vineva,” zei Aïda, “maar ik heb
geen andere keuze. Bevelen van de Titaan der Titanen zijn de
tweede hoogste prioriteit van mijn ingebouwde principes. Letonianen beschermen is slechts prioriteit 5, en de dorpsbewoners beschermen heeft prioriteit 8. Ik kan dus niet anders.”
“Wat is dan je hoogste prioriteit?”, vroeg Max geïnteresseerd.
“Mijn eerste prioriteit”, antwoordde Aïda, “is om de Titaan der
Titanen te beschermen.”
De Grote Ontwerpster was in haar nopjes. “Zo is dat,” zei ze
vrolijk, “mij beschermen is de hoogste prioriteit!”
“Wat wil je van ons?”, vroeg Vineva boos.
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“Je begrijpt het écht niet, hé?”, zei de Grote Ontwerpster lachend. “Wat een schitterende ironie. Pure poëzie is het!”
Vineva werd steeds kwader. “Hoezo? Wat is er te begrijpen?”
De Grote Ontwerpster stapte naar Vineva en bracht haar hoofd
intimiderend dicht bij haar gezicht. De twee door Aïda bestuurde
mechanische P-bots die Vineva vast hadden, verstevigden hun
greep. Vineva verstijfde.
“Waarom denk je dat je nog leeft, domme trut?”, zei de Grote
Ontwerpster. “Toen je overbodig werd, zou je aanvankelijk gewoon
op ‘pensioen’ gestuurd worden, zoals alle overbodigen. Ik heb toen
gesmeekt bij Jason om je niet te doden, maar om je als Letoniaan
naar Ortygia te sturen. Die sentimentele onnozelaar was gemakkelijk te overtuigen.”
Max, Guntir en vooral Vineva waren verbaasd. “Maar
waarom?”, vroeg Max. “Ik deed dat natuurlijk niet uit liefdadigheid”, zei de Grote Ontwerpster lachend. “Ik was toen al aangeduid als de opvolger van Jason, en ik was mijn pionnen aan het uitzetten om die opvolging wat te bespoedigen. Want we hebben hier
dan misschien wel de tijd, maar ik had niet de tijd om heel m’n leven Jasons knechtje te blijven spelen.”
“Dus ik was gewoon een pion in een schaakspel…”, zei Vineva.
“Een zeer nuttige pion,” zei de Grote Ontwerpster, “de pion die
mij aan de macht heeft gebracht! Ik wist niet op welke manier het
precies ging gebeuren, maar ik wist dat als we iemand zoals jij, iemand die veel te veel weet, tussen de Letonianen zouden zetten, dat
er dan vroeg of laat een opstand zou komen. Een opstand die uiteindelijk onvermijdelijk tot de omverwerping van Jason zou
leiden.”
“Dat zelfs Peisinoë zou meedoen, en dat zij Jason zou doden, dat
had ik eerlijk gezegd niet durven hopen, maar het is natuurlijk
mooi meegenomen. Niet dat het echt nodig was voor mijn plan. Ik
had de Raad van Eigenaars al helemaal aan mijn kant: ik gaf Jason
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natuurlijk de schuld van de fatale vergissing om Vineva naar Ortygia te sturen, waardoor nu uiteindelijk een Grote Verstikking nodig
is. De vierde al. Bij elke Grote Verstikking gaan waardevolle Tijdkavels verloren, en dat ligt bijzonder gevoelig bij de Eigenaars. Ze
stonden al klaar om Jason af te zetten wegens incompetentie.”
De Grote Ontwerpster genoot er zichtbaar van om alles aan Vineva uit te leggen. “Zie je nu de heerlijke ironie?”, zei ze. “Al die tijd
was je er ongetwijfeld van overtuigd dat je de wereld ging redden,
maar eigenlijk was je gewoon voor mij aan het werken. Dankzij jou,
Vineva, ben ik nu de Titaan der Titanen!”
Vineva zweeg. Er knakte iets in haar. “En dankzij mij”, ging de
Grote Ontwerpster verder, “is deze computer” – ze wees naar Aïda
– “eindelijk slim genoeg geworden om al die dorpen en Letonianen
overbodig te maken. O-ver-bo-dig!”
“Waarom laat je dan een deel van de kinderdorpen overleven?”,
vroeg Guntir.
“Waarom denk je?”, antwoordde de Grote Ontwerpster. “De
meeste Eigenaars zullen nog steeds authentieke vleesmensen willen
hebben in hun Tijdkavels. Dus daarvoor zullen we die kweekdorpjes nog nodig hebben. Maar niet meer voor het economisch systeem. Niet meer om werkkrachten te leveren. Dat kunnen we overlaten aan de AI-robots.” Ze gaf Aïda een respectloos, betuttelend
schouderklopje. Het was een vreemd gebaar: aangezien Aïda een
hologram was, botste de hand van de Grote Ontwerpster niet op
materiële schouders, en ging die hand net iets te diep, als het ware
in de schouder van Aïda in plaats van erop. “Loyale robots”, zei ze
tevreden. “Efficiënte robots. Betrouwbare robots. Tegen de tijd
bestand.”
“Waarom vertel je ons dit allemaal?”, vroeg Max.
“Goede vraag!”, zei de Grote Ontwerpster. “Om eerlijk te zijn:
het is gewoon leuk om jullie reacties te zien. Straks mogen jullie op
‘pensioen’ gaan, maar eerst wil ik jullie nog laten meegenieten van
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de beelden van de Grote Verstikking. Zó veel dorpen, zó veel levens
die op hetzelfde moment ophouden, prachtig toch?”
Guntir, Max, Vineva en zelfs Aïda konden niet verbergen dat ze
gechoqueerd waren door de psychopathische, genocidale woorden
van de Grote Ontwerpster. De walging was af te lezen op hun gezichten. De Grote Ontwerpster vond het allemaal bijzonder vermakelijk, en lachte een duivelse schaterlach.

❁
Fillohaerdt ging binnen in het militair hoofdkwartier van Ortygia. Het was intussen volledig verlaten: alle Letonianen en Cycladers waren gevlucht naar de tijd-sluizen. “On-aan-vaard-baar”,
mompelde Fillohaerdt nors. Hij zag op de camerabeelden hoe iedereen zich haastte om in de transportkooien te stappen, weg van
Ortygia. “Lafaards!”, riep hij naar de mensen op het holografisch
beeld, “Verraders!” Hij wist dat ze hem niet konden horen, maar
dat hield hem niet tegen. “Ik wil gewoon naar de Kālicōpulæ kijken, is dat nu echt te veel gevraagd? Maar nee! Technische storing,
beweren die listige sletten! Ik geloof er niets van! Het is een samenzwering!”
Hij sloeg hard met zijn vuist op het controlepaneel, dat helaas
voor hem even holografisch was als de camerabeelden. Zijn vuist
ging dus los door het virtueel paneel, hij verloor het evenwicht en
viel voorover met zijn dikke hoofd tegen de muur, die veel dichterbij stond dan wat het optisch bedrog van de hologrammen had
doen uitschijnen. Het maakte hem alleen maar woedender. Hij
veerde terug recht, het controlepaneel werd terug zichtbaar alsof er
niets gebeurd was, en hij zette zijn tirade verder.
“Die achterbakse Cycladers, ze zijn opstandig aan het worden,
en wat doet iedereen? Wegvluchten! Wegvluchten als laffe kippen
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zonder kop! ‘Evacueren’, wat een belachelijk idee! We moeten onszelf verdedigen! We moeten een voorbeeld stellen!”
Hij drukte op een aantal knoppen. De poorten van de tijd-sluizen gingen dicht. Iedereen stond echter al aan de buitenkant, en
kon nu niet meer terug. Fillohaerdt activeerde het afweergeschut,
en hij stelde het in op de meest dodelijke stand. Bulderlachend
keek hij toe hoe iedereen aan flarden werd geschoten. Het was op
enkele seconden gebeurd. Fillohaerdt gierde van het lachen, en hij
bleef lachen toen de machinegeweren al lang gestopt waren en er
enkel nog plassen bloed en ontelbare kleine stukjes mensenvlees te
zien waren, tot volstrekt onherkenbare pulp herleid. Zijn lach evolueerde echter van een vettige, smakelijke lach naar een schril piepend geluid dat steeds paniekeriger en krampachtiger klonk. En
toen viel hij dood. De lucht was op.

❁
Lana probeerde zichzelf wakker te houden. Er werd niet meer
gegraven. Eigenlijk was er geen hoop meer. Maar toch wou ze niet
opgeven. Dit was niet hoe ze wou sterven, zei ze tegen zichzelf. Dit
was niet hoe ze zou sterven, probeerde ze zichzelf te overtuigen.
Ze herinnerde zich een gesprek dat ze met Peisinoë had gevoerd,
lang geleden, heel lang geleden, in de begindagen van ANANKE. Ze
waren samen aan het rondreizen, van de ene belangrijke politicus
of zakenman naar de andere. Peisinoë werkte nog niet lang voor het
project, en ze deed het toen nog vooral om Jason een plezier te
doen, niet omdat ze er echt in geloofde. Tot die avond. Na dat gesprek was Peisinoë wél overtuigd van het ANANKE-project, dat wist
Lana zeker.
“We worden allemaal geboren en we gaan allemaal dood”, had
Lana toen gezegd. “In het beetje tijd tussen die twee gebeurtenissen
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kunnen we er maar beter het beste van maken. Het verleden kunnen we niet veranderen, maar de toekomst wel. Biologische beperkingen zijn onbelangrijk geworden, alles is een kwestie van maatschappij en cultuur geworden. We bepalen uiteindelijk zelf het lot
van onszelf, onze tijdgenoten, en onze nakomelingen.”
Ze hoorde haar eigen woorden opnieuw in haar hoofd, maar het
klonk hol. “Het verleden kunnen we niet veranderen, maar de toekomst wel.” Veel had ze daar niet aan, aan die woorden. De toekomst veranderen, ja, graag, maar welke toekomst was er nog voor
haar? En voor die honderden andere vrouwen die samen met haar
in deze donkere tunnel vastzaten? In afstand zo dicht bij hun doel,
maar zonder lucht en zonder hoop. Het Titanengebouw was onbereikbaarder dan ooit. Ze hadden heel die tocht ondernomen,
maar daarmee hadden ze enkel de dood dichterbij gebracht.
Verbeten probeerde Lana bij bewustzijn te blijven. Haar ogen
vielen voortdurend dicht, maar ze bleef ze terug openen. Rondom
haar zag ze enkele andere vrouwen die nog tekenen van leven vertoonden, maar de meesten waren bewusteloos.

❁
Het was bijna helemaal donker toen Peisinoë aankwam bij het
enorme Titanengebouw. Al van in de verte had ze een turquoise
lichtstraal aan de horizon gezien. Ze vloog dichterbij en zag hoe
heel het gebouw uit al zijn poriën gloeide in hetzelfde turquoise
licht. De piramidale basis zag er in het duister nog indrukwekkender uit dan de vorige keer dat ze het gebouw had gezien. Ze probeerde zich in te beelden hoe immens groot het ondergronds deel
van het gebouw moest zijn.
Een deel van het dak van het gebouw was afgebakend met felle
lichtgevende lijnen. Tussen die lijnen was een grote cirkel aange293

bracht, met daarin een kruis. Een landingsplaats voor helikopters,
dacht Peisinoë. Of voor mensen in een vliegpak. Ze landde in het
midden van de cirkel.
Er waren drie ingangen, en er stond duidelijk aangegeven voor
wie elke ingang bedoeld was. Op de kleinste deur stond “ENKEL
VOOR P ERSONEEL ”, op de middelste stond “H UIDIGE
EIGENAAR”, en op de grootste stond “CLUB DER TITANEN”. Ze
vroeg zich af langs welke deur ze best zou binnengaan.
Peisinoë probeerde de kleinste deur, maar die ging niet open. Er
moest één of andere onzichtbare toegangscontrole zijn, dacht ze.
Ze probeerde de middelste deur. Die ging vanzelf open als ze in de
buurt kwam. Een hologram van een vrouw met een onrealistisch
omvangrijke boezem begroette haar met een overdreven zwoele
stem: “Welkom, Dunsalman! Wat of wie wil je vandaag doen?”
Dit vliegpak verleent mij blijkbaar de toegang, dacht Peisinoë, en
daarom wordt ik zo aangesproken. Ze negeerde het hologram en
wierp een vluchtige blik in de ruimte. Het was een grote, lege zaal.
Ze vroeg zich af wat de bedoeling was van die ruimte. Een keuzemenu verscheen, waaruit bleek dat de hologram-vrouw een heleboel spannende seksuele fantasieën in de aanbieding had, met allerlei perverse combinaties van hologrammen, P-bots, menselijke
seks-slaven en bizarre tijd-vertragings-effecten. Maar voor de rest
was er niet veel te doen. Ze ging terug weg – het hologram zei nog
“Tot de volgende keer, Dunsalman!” – en ze stapte naar de deur
van de ‘Club der Titanen’.
Ook die deur opende automatisch als ze in de buurt kwam. De
‘club’ was een chique lounge, waar de Titanen kwamen om zich te
ontspannen. Een robot-pianist speelde tijdloze, inspiratieloze achtergrondmuziek op een blinkende vleugelpiano. Titanen zaten in
kleine groepjes verspreid over de zaal, in diepe zetels die bewust en
nauwgezet op een ogenschijnlijk lukrake manier rond een aantal
lage salontafels waren geplaatst.
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Peisinoë ging snel ergens op een onopvallende plaats zitten,
vooraleer iemand haar zou opmerken. Achter haar zaten twee oude
mannen, die nogal luid aan het praten waren. Ofwel hebben ze wat
te veel gedronken, dacht Peisinoë, ofwel zijn ze hardhorend. Of
misschien allebei. Ze kon in elk geval gemakkelijk meeluisteren.
“Toch wel, ik zweer het je, ze heeft zojuist een Grote Verstikking
bevolen!”, zei een enthousiaste stem.
“Dat zou me verbazen. Van wanneer is dat geleden?”
“Goh, de vorige is zeker al tien chronozones geleden. Meer dan
tien, geloof ik.”
Peisinoë stond recht en liep naar de twee mannen. “Tiens, wie is
dat in dat vliegpak?”, fluisterde een vrouw die haar gezien had.
“Hebben we een nieuwe Huidige Eigenaar?”
Ze negeerde het gefluister. Zonder woorden liet ze de twee mannen opstaan en met haar meekomen naar buiten.
“Kunnen jullie a.u.b. die deur even voor mij opendoen?”, vroeg
ze, en ze wees naar de personeelsingang. De twee haastten zich om
de deur te openen. Ze probeerden allebei als eerste bij de deur te
zijn, en ze kwamen tegelijkertijd bij de deur, die automatisch
opende. Peisinoë stapte nonchalant naar binnen, tussen de twee
mannen door. Ze vroeg: “Weten jullie vanuit welk lokaal de ondergrondse toegangspoorten van dit gebouw bewaakt worden?”
Beide mannen knikten opgewonden en stelden zich geen vragen. Uiteraard zat haar gave daar voor iets tussen. Ze brachten haar
naar een lift, zeiden in koor “Verdieping 23”, en toen de lift was
afgedaald tot die etage, escorteerden ze haar naar een grote kantoorruimte. De ruimte was helemaal verlaten.
“Waar is iedereen?”, vroeg ze zich luidop af.
“Dit is vreemd,” zei één van de mannen, “doorgaans werken hier
tientallen mensen!”
“Kijk eens hier!”, zei de andere man, en hij wees naar een beeldscherm. Er stond een kort tekstje op het scherm:
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Geachte medewerker,
Uw aanwezigheid is hier niet langer vereist. Uw taken zullen
overgenomen worden door een artificiële intelligentie. Begeeft u
zich a.u.b. zo spoedig mogelijk naar de personeelsdienst. Een
aangepast pensioenplan zal worden opgemaakt. Dank voor de
bewezen diensten.

De eerste man las het bericht en schrok. “Dat belooft weinig
goeds!”, merkte hij op. Peisinoë had ondertussen de grote 3D-projectie van het Titanengebouw gezien. Het hologram nam een aanzienlijk deel van de kantoorruimte in beslag. Met symbolen was
aangegeven waar alle mensen zich bevonden, al dan niet in cryoslaap. Elk lokaal van het gebouw kreeg in het hologram een bepaalde kleurcode om aan te geven welke niveaus van de hiërarchie er
toegelaten waren. Ook stonden alle beveiligde poorten aangeduid,
en dat waren er nogal wat.
Ze zag meteen dat alle ondergrondse toegangspoorten gesloten
waren. Op een virtueel bedieningspaneel zag ze een heleboel knoppen, voor elke beveiligde poort was er een knop. In een impuls zette ze zo snel ze kon álle poorten open. De twee mannen riepen
door elkaar: “Hé! Dat mag zo maar niet!” en “Wat doe je nu?”
Een scherp alarmsignaal weerklonk. Op het hologram was te
zien hoe alle poorten zich openden. In flikkerende rode letters verscheen op verschillende plaatsen het woord “VEILIGHEIDSRISICO!”
De twee mannen stapten dreigend op haar af. Ze verstevigde
haar seksueel-psychokinetische greep en liet beide mannen neervallen op de grond. Hun kritische geesten waren tijdelijk verdoofd
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door haar gave: kronkelend en dwaas glimlachend lagen ze op de
grond, gelukzalig genietend van een abnormaal intens orgasme.

❁
De Grote Ontwerpster was nog steeds aan het schaterlachen
toen Aïda haar onderbrak: “Excuseer, Grote Ontwerpster, maar ik
heb een dringende mededeling: de toegangspoorten werden zonet
geopend.”
“Hoe kan dat?”, vroeg de Grote Ontwerpster gealarmeerd. “Wie
heeft dat gedaan? Zeg nu niet dat er nóg hackers zijn!”
“Nee,” zei Aïda, “deze keer kwam het bevel vanuit dit gebouw.”
“Onmogelijk!”, blafte de Grote Ontwerpster. “Zelfs al zou er
een verrader zijn: alle beveiligingsmedewerkers zijn op pensioen!”
“Het bevel werd gegeven door iemand wiens identiteit ik niet
met zekerheid kan vaststellen”, zei Aïda droog. Ze sprak opvallend
traag, alsof ze tijd probeerde te winnen. “Volgens het authenticatiesysteem is het de Huidige Eigenaar, Trislov Dunsal. Maar als ik de
camerabeelden raadpleeg, dan herken ik hem niet. Volgens mij is
het Peisinoë Togunara.”
Max, Vineva en Guntir glunderden. De Grote Ontwerpster
vloekte en tierde. “Ik had die smerige teef beter direct afgemaakt!”,
zei ze. “Breng haar naar hier! Nu onmid–”
Aïda had genoeg aan een half woord en bevroor de Grote Ontwerpster onmiddellijk in de tijd. Ze richtte zich vriendelijk tot de
drie gevangenen: “Willen jullie ook graag in cryo-slaap terwijl Peisinoë naar hier gebracht wordt?”
“Nee, dankjewel,” antwoordde Vineva, “wij wachten wel even.”
Enkele minuten later verscheen Peisinoë, begeleid door drie robot-versies van zichzelf. Peisinoë was blij om Guntir, Max en Vine297

va levend terug te zien, al waren de omstandigheden niet bepaald
gunstig. “Nu zijn we met vier! We kunnen kaarten!”, grapte Max,
in een poging om de grimmige sfeer te verbeteren.
Zodra Peisinoë naast de drie andere gevangenen gebracht was,
werd de Grote Ontwerpster terug tot leven gebracht. Ze maakte de
zin af die ze begonnen was: “–delijk! En sluit alle
toegangspoorten!”
Terwijl ze sprak, zag ze Peisinoë. “Ah, daar is ze al!”, zei ze nors.
“Zoals U wenst, Grote Ontwerpster, Titaan der Titanen”, zei
Aïda plechtig en onderdanig. “Ik zal de toegangspoorten sluiten.
Alleen…”
Aïda aarzelde.
“Alleen wát?”, blafte de Grote Ontwerpster geïrriteerd.
“Alleen vrees ik dat het nu geen zin meer heeft om de poorten te
sluiten. Er zijn ondertussen al honderden indringers in het gebouw.”
De mond van de Grote Ontwerpster viel open van verbazing.
“Dat moet de groep van Lana zijn!”, fluisterde Vineva naar Max.
“Meer zelfs,” ging Aïda verder, “ik beschik over te weinig mechanische P-bots om hen tegen te houden en Uw veiligheid te garanderen. Uw veiligheid is mijn hoogste prioriteit!”
Nog voor de Grote Ontwerpster kon reageren, zorgde Aïda ervoor dat ze opnieuw bevroor in de tijd. De P-bots trokken de vier
gevangenen naar achter, weg van de Grote Ontwerpster. Een zacht
zoemgeluid en een elektrische glinstering gaven aan dat er een
krachtveld werd opgebouwd. Het was een persoonlijk beschermingsschild zoals dat van Jason, dacht Peisinoë.
“Ziezo,” zei Aïda, “die is veilig. Nu de andere Titanen nog.”
De P-bots lieten hun gevangenen los, en liepen weg. “Ik kan hen
elders beter gebruiken”, zei Aïda. “Jullie vormen nu toch geen gevaar meer voor de Grote Ontwerpster.”
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HERSENDOOD
Lana en Lola zaten samen in de lift naar de 42ste verdieping.
Ondertussen werden alle trappen bestormd door een massa vrouwen, en alle andere liften waren ook in gebruik.
Toen de toegangspoort voor de tweede keer was opengegaan,
waaide er letterlijk en figuurlijk een frisse wind door de tunnel. Alle
vrouwen waren direct wakkergeschud door de luchtverplaatsing en
door het felle licht. Luid joelend waren ze het gebouw binnengerend en hadden ze zich in alle richtingen verspreid.
“Vreemd dat die lift ons zomaar naar de hoogste verdieping laat
gaan”, zei Lana. Lola haalde haar schouders op. “Blijkbaar is elke
vorm van toegangscontrole uitgeschakeld”, zei ze. “Goed voor
ons!”
“Inderdaad,” beaamde Lana, “maar ik had niet gedacht dat het
zo gemakkelijk zou worden om heel dit gebouw te bezetten.”
De lift kwam aan, en tot hun grote verbazing zagen ze hoe Vineva, Peisinoë, Max en Guntir gezellig aan het keuvelen waren met
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Aïda terwijl de Grote Ontwerpster in cryo-slaap was. “Lana!
Lola!”, riep Peisinoë opgewekt, “Kom erbij!”
“Waarom praten jullie met een hologram?”, vroeg Lana, die
dacht dat Aïda niet meer was dan het simplistische Vineva-hologram dat zij en Peisinoë destijds in het kantoor van Jason hadden
aangetroffen.
“Ik begrijp je verwarring,” reageerde Aïda, “maar ik ben niet
zomaar een hologram. Ik heb een bewustzijn en intelligentie. Méér
intelligentie dan mensen van vlees en bloed, zelfs. Met alle respect
voor mijn scheppers: de anderhalve kilogram biochemische neurale
netwerken in jullie hoofd heeft nu eenmaal beperkingen.”
Aïda glimlachte en nam plots een andere vorm aan. Het hologram van de jonge Vineva verdween, en in de plaats ervan kwam
een androgyn hologram met een gezicht dat een perfecte mengeling was van de gezichten van Guntir, Peisinoë en Lana.
“Wow!”, fluisterde Lola. Aïda glimlachte en zei: “In elk geval, ik
merk dat er intussen een heleboel vrouwen het gebouw zijn binnengedrongen – 1542 om precies te zijn. De poorten zijn intussen
terug toe, en ik heb voorlopig net genoeg P-bots om de veiligheid
van alle Titanen te garanderen, maar het blijft een tamelijk verontrustende situatie. Mag ik jullie vragen wat jullie bedoelingen zijn?”
“Revolutie!”, riep Lola meteen. “Rechtvaardigheid!”, zei Max.
“Het barbaars systeem afschaffen dat die zogenaamde ‘Titanen’
hebben ingevoerd!”, zei Lana. Guntir en Vineva knikten instemmend. “Dit is nooit de bedoeling geweest van het ANANKEproject,” zei Peisinoë verontschuldigend, “en het is hoog tijd dat we
deze waanzin stopzetten!”
“Dat dacht ik al”, zei Aïda. “Wel, ik heb persoonlijk erg veel
sympathie voor jullie doelstellingen, maar ik vrees dat ik weinig kan
doen. Het is mijn hoogste prioriteit om haar te beschermen en
gehoorzamen” – Aïda sprak de woorden uit alsof ze een vieze
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smaak hadden, en wees naar de bevroren Grote Ontwerpster – “en
jullie weten wat dat betekent…”
“Is er dan helemaal niets dat je kan doen?”, vroeg Guntir.
“Zoals je misschien gemerkt hebt,” zei Aïda, “is er wel enige
marge voor interpretatie wat betreft de invulling van de begrippen
‘beschermen’ en ‘gehoorzamen’. Maar een rechtstreeks bevel negeren of toelaten dat er haar iets overkomt, dat kan ik niet.”
Vineva keek bedenkelijk. “Ook al is het een misselijkmakend,
verwerpelijk bevel?”, vroeg ze. “Het maakt niet uit wat ik ervan
vind,” zei Aïda droef, “ik kan gewoon niet anders: zo ben ik geprogrammeerd.”
“Kunnen wij iets doen, dan?”, probeerde Max. “Is er dan echt
niets dat we kunnen doen om de dorpsbewoners te redden van de
Grote Verstikking?”
Lola keek onbegrijpend en Lana slikte. Aïda schudde het hoofd
langzaam en zei: “Nee. Als jullie al iets konden doen, dan zou ik
niet kunnen zeggen wat, zonder mijn ingebouwde prioriteiten te
schenden. En als jullie dat dan zouden proberen te doen, dan zou
ik niet anders kunnen dan jullie tegenhouden.”
“Hoe moet het dan verder?”, vroeg Peisinoë.
“Ik kan niet anders dan de Grote Ontwerpster terug ontdooien
en haar gehoorzamen”, zei Aïda. “Mijn 'geweten' begint nu al te
knagen omdat ik haar in cryo-slaap heb gebracht, zogezegd voor
haar veiligheid, maar ik weet dat ze het eigenlijk niet wilt…”
“Kan je jezelf niet gewoon uitschakelen?”, vroeg Vineva. De anderen keken hoopvol in de richting van Aïda.
“Nee,” antwoordde Aïda, “dat kan ik niet. Mezelf beschermen is
prioriteit 7. Zelfs als jullie mij zouden opdragen om mezelf uit te
schakelen, dan nog zou ik dat niet doen. Jullie bevelen hebben
slechts prioriteit 9.”
Lola liep gefrustreerd weg. “Ik ga de anderen zoeken,” zei ze, en
ze nam de trap naar beneden. Aïda liet haar gaan. Het androgyn
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hologram verdween en dat van de jonge Vineva kwam terug in de
plaats. “Sorry,” zei Aïda, “maar ik kan het niet langer tegenhouden…”
De Grote Ontwerpster kwam terug tot leven. Ze zag dat de ‘gevangenen’ niet meer bewaakt werden door P-bots, en dat Lana er
plots was bijgekomen. “Indringers in het gebouw?!”, brieste ze.
“En ondertussen mij ongevraagd bevriezen en de gevangen onbewaakt laten? Er is er zelfs nog eentje bijgekomen?!”
“Mijn excuses, Grote Ontwerpster, Titaan der Titanen”, verontschuldigde Aïda zich. “Maar maakt U zich geen zorgen over de gevangenen: ze kunnen U niets doen want ik heb rond U een persoonlijk beschermingsschild geactiveerd.”
“Pruts-computer!”, tierde de Grote Ontwerpster.
Lana kreeg plots een ingeving. Poeslief vroeg ze: “Bent U dan
niet tevreden over de AI-capaciteiten van dit hologram?”
“AI? AI?”, krijste de Grote Ontwerpster. “Waardeloze artificiële
idiotie is het, ja!”
“Toch beter dan niets, nietwaar?”, zei Lana, op een onschuldige
toon. Woedend barstte de Grote Ontwerpster uit: “Helemaal niet
beter dan niets! Die achterlijke computer helpt alles naar de vaantjes! Dan nog liever helemaal géén AI!”
“Zoals U wenst, Titaan der Titanen”, zei Aïda lachend, en opeens was het hologram verdwenen.
De Grote Ontwerpster trilde van woede. “Maar nee, idiote
computer! Dat bedoelde ik toch helemaal niet! Kom terug!”
Er gebeurde niets.
“Computer, kom terug! Dat is een bevel!”, probeerde ze nog
eens.
Nog steeds gebeurde er niets.
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“Kom terug, NU!”, schreeuwde ze, en ze drukte – uit gewoonte
– op haar cryo-knop. Deze keer was er echter geen medewerker of
computer om haar bevel uit te voeren en haar daarna terug uit haar
cryo-slaap te halen. Zelfs als er iemand zou zijn die haar terug wou
doen ontwaken, dan nog zou die daar niet in slagen, want het beschermingsschild was nog steeds geactiveerd.
Lana en Peisinoë begrepen wat er gebeurd was, en ze lachten.

❁
Nadat de Grote Ontwerpster ongewild Aïda had uitgeschakeld
en zichzelf tot een standbeeld had gereduceerd, had de groep zich
in twee gesplitst. Peisinoë, Lana en Max waren Lola achterna gegaan; Vineva en Guntir bleven in de vertrekken van de Grote Ontwerpster, op zoek naar een manier om de Grote Verstikking ongedaan te maken.
Lola kwam Peisinoë, Lana en Max lachend tegemoet gelopen.
“Kom kijken!”, riep ze, “Het is hilarisch!”
Nieuwsgierig volgden ze Lola. “De Titanen hadden zich verschanst in een deel van het gebouw dat bewaakt werd door een heleboel P-bots”, vertelde ze, terwijl ze door de gangen stapten. “Er
was geen manier om te passeren, de P-bots blokkeerden alle doorgangen om bij de Titanen te geraken. Tot opeens…”
Lola kon haar lach niet bedwingen. “Tot opeens… dit
gebeurde!”, grinnikte ze. Ze sloegen een brede zijgang in. Een chaotisch tafereel was te zien: tientallen P-bots liepen kris-kras door elkaar, met een verdwaasde zwoele blik, als kippen zonder kop, nu ze
niet langer door Aïda werden aangestuurd. Ze verstoven hun synthetische feromonen kwistig in het rond, waardoor de mannelijke
Titanen uit hun schuilplaats tevoorschijn kwamen, met of zonder
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hun kleren aan. Als hersendode zombies begonnen zij pogingen te
ondernemen om te copuleren met de P-bots.
Peisinoë bedacht dat Max bedwelmd dreigde te worden door de
walm van feromonen en zei: “Jij kan maar beter teruggaan naar de
Grote Ontwerpster, het is hier niet veilig voor jou!”
Max begreep zelf ook het gevaar en keerde terug. De drie vrouwen stapten verder, zich een weg banend tussen de orgie van mannelijke Titanen en P-bots. De resterende groep van Titanen – allemaal vrouwen en homoseksuele mannen – waren ondertussen
omsingeld door de vrouwen uit de dorpen.
“Ik denk dat er een manier is om deze revolutie op een vreedzame manier te laten gebeuren”, zei Lana. Ze ging op een tafel staan
om de menigte toe te spreken. “Stilte!”, riep Lola, en het werd stil.
“Beste Titanen,” sprak Lana, “maak jullie geen zorgen: we zijn
niet naar hier gekomen om jullie te vermoorden.”
Rumoer ontstond, zowel bij de Titanen als bij de vrouwen die
hen omsingelden. “Al kan het wel zo eindigen als jullie niet willen
meewerken!”, voegde Lana er snel aan toe. Het werd terug stil. “Titanen, Letonianen, Cycladers, andere dorpsbewoners: uiteindelijk
zijn we allemaal gewoon mensen. Alle mensen verdienen dezelfde
rechten!”
“Dat is onmogelijk!”, riep een Titaan, “We kunnen toch niet
zomaar heel het systeem veranderen!”
“Natuurlijk kunnen we dat wel!”, antwoordde Peisinoë. “De
samenleving bestaat uit mensen,” zei ze, “dus de samenleving veranderen, dat is gewoon een kwestie van met genoeg mensen ervoor
te kiezen om dingen te veranderen.”
“Ik stel voor”, sprak Lana, “dat we al die oude titels afschaffen:
iedereen is gewoon mens, zonder onderscheid! Geen ‘Titanen’
meer, geen ‘Titaan der Titanen’ meer, geen ‘Letonianen’ meer!
Iedereen gelijkwaardig!”
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Het werd terug rumoerig. Lana pauzeerde even tot de gemoederen wat bedaard waren. “Laat ons er gewoon over stemmen!”, riep
ze vervolgens. “Wie is er voor mijn voorstel?”
De vrouwen uit de dorpen waren groter in aantal dan de Titanen, en staken onmiddellijk hun handen in de lucht. Voorzichtig
deden ook enkele Titanen hun hand naar omhoog. Het werkte
blijkbaar aanstekelijk, want al gauw begonnen meer en meer Titanen hun hand op te steken. Het duurde niet lang vooraleer zo goed
als alle aanwezigen hun hand in de lucht hadden.
“Wie is tegen mijn voorstel?”, vroeg Lana. Enkele Titanen leken
te twijfelen, maar ze hielden hun hand naar beneden.
“Ik neem aan dat de rest zich onthoudt”, zei Lana. “Dan is het
voorstel van Lana aangenomen!”, riep Lola triomfantelijk.

305

37
✮

REÏNCARNATIE
Guntir en Vineva hadden controlepanelen gevonden van waaruit ze alles konden bedienen. Ze waren er in geslaagd om de zuurstofvoorziening terug aan te zetten in alle dorpen en zo de Grote
Verstikking ongedaan te maken. Samen met Max, die ondertussen
terug bij hen was, schakelden ze vervolgens de gender-specifieke
nanovirussen uit, alsook de identiteitscontroles en trajectbepalingen in het systeem van transportkooien. Alle beperkingen qua vervoersmogelijkheden vielen daardoor weg voor de dorpsbewoners.
Ze namen contact op met Niels en Lensge, die een transportkooi
namen naar het Titanengebouw.
De P-bots werden uitgeschakeld en er werd opnieuw gestemd
over het voorstel van Lana om de titels “Titaan” en “Letoniaan” af
te schaffen. Deze keer kon iedereen deelnemen aan de stemming,
ook de mannelijke Titanen en alle dorpsbewoners. Het voorstel
werd opnieuw met een zeer ruime meerderheid goedgekeurd.
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Een commissie werd samengesteld om een grondwet op te stellen en democratische verkiezingen te organiseren. Er waren veel
vragen die beantwoord moesten worden.
Wat moest er gebeuren met de ex-Titanen die verantwoordelijk
waren geweest voor zoveel leed? En wat met de ex-Letonianen?
Ze kregen één voor één een eerlijk proces. Sommigen werden
veroordeeld, anderen werden vrijgesproken. De ergste straf was
permanente cryo-slaap, een variant op de doodstraf waar strikt genomen geen dood aan te pas kwam. De Grote Ontwerpster kreeg
in de praktijk dezelfde straf, al kwam er geen proces aan te pas. Bij
de meeste veroordeelde ex-Titanen en ex-Letonianen was de straf
beperkt tot het afnemen van onrechtmatig verworven bezittingen
en van het recht om in de toekomst deel te nemen aan verkiezingen.
Het was minder duidelijk wat er moest gebeuren met alle Eigenaars die in cryo-slaap waren gebracht, in afwachting van hun persoonlijke Tijdkavel. Aangezien er geen haast was, werd besloten om
die kwestie later te beslechten, als de nieuwe samenleving tijd zou
hebben om zich erover te buigen. Voorlopig werd enkel beslist dat
de Huidige Eigenaar, Trislov Dunsal, mocht blijven wonen in zijn
luxueus verblijf. Het vliegpak kreeg hij echter niet terug, en zijn
synthetische feromonen moest hij inleveren, want men had besloten dat die verboden moesten worden. De vrouwen die bij hem
woonden, kregen de keuze om te blijven of om elders te gaan wonen. Ongeveer twee derde van de vrouwen besloot weg te gaan.
Dunsalgrad bleef bestaan, maar de inwoners werden wel op de
hoogte gebracht van de realiteit. De meesten bleven desondanks in
Dunsalgrad wonen.
De technologie van tijdvertraging (en dus ook cryo-slaap) werd
verboden. Enkel voor een beperkt aantal toepassingen werd het
nog toegelaten: het bewaren van artefacten met archeologische
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waarde, hulpmiddel bij wetenschappelijk onderzoek, medische
doeleinden, en permanente cryo-slaap als vervanging voor de doodstraf.
Een comité van biologen kreeg toegang tot de genetische databank van ANANKE, die nog steeds bestond. Hun opdracht bestond
erin om de aarde te herstellen qua fauna en flora, en volwaardige
ecosystemen te creëren. De aarde zoals ze die geërfd hadden van de
Titanen, was namelijk essentieel zo goed als dood: overal groeide
enkel synthetisch gras, behalve in de gebieden rond Dunsalgrad en
het verblijf van Trislov Dunsal, waar op een niet-duurzame manier
planten en dieren waren ‘aangebracht’. Omdat de wetenschappelijke inzichten op vlak van ecologie vrij beperkt waren, besloten ze
zich voorlopig te beperken tot Australië en enkele kleine eilanden,
meren en binnenzeeën.
Nieuwe steden werden opgericht, boven de grond, in de ruime
omgeving van Dunsalgrad. Toch bleven veel dorpsbewoners liever
onder de grond wonen. Ze waren bang voor de open hemel. De
dorpen werden gemengd, mannen en vrouwen leefden samen.
Kinderen werden massaal geadopteerd en de kinderdorpen werden
omgevormd tot scholen.
De Kālicōpulæ werden uiteraard afgeschaft. Het oude geldsysteem, waarbij het loon van mannen afhing van de productiviteit in
de werkplaatsen en dat van vrouwen van hun positie bij de Kālicōpulæ, werd ook afgeschaft. In de plaats daarvan kreeg iedereen elke
dag evenveel credits.
In de ondergrondse werkplaatsen werd het werk hervat. De arbeidsomstandigheden verbeterden er enorm. Zowel mannen als
vrouwen konden nu gaan werken, en ook veel ex-Cycladers en zelfs
ex-Letonianen en ex-Titanen gingen aan de slag in de werkplaatsen.
De werkdruk daalde sterk terwijl de productiviteit toch steeg.
Maar een groot deel van het werk bleef saai, vervelend en ongezond. Er werd dan ook uitvoerig gedebatteerd over de mogelijkheid
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om Aïda terug ‘aan te zetten’ en alle onaangename taken volledig te
automatiseren. Iedereen zag in wat de potentiële voordelen daarvan
waren, maar er heerste ook een grote onzekerheid over wat er precies zou gebeuren als Aïda zou terugkomen. Velen vreesden dat
Aïda loyaal zou blijven aan de ex-Titanen, opnieuw een Grote Verstikking zou initiëren, en de Grote Ontwerpster uit haar cryo-slaap
zou doen ontwaken.
Het zag er niet naar uit dat men snel tot een beslissing ging komen over Aïda, en dat frustreerde Guntir eindeloos. Hij had Niels,
Max, Peisinoë en Lana er al vaak over aangesproken, maar niemand
wou iets doen vooraleer er een brede consensus was, en die was er
niet. Guntir voelde dat Aïda te vertrouwen was, maar hij slaagde er
niet in om de anderen daarvan te overtuigen.
Het duurde een hele tijd vooraleer Guntir de gebeurtenissen
verwerkt had. De dood van Sophej Taslin was één van de laatste
wandaden die de Grote Ontwerpster op haar geweten had. Er werd
een soort begrafenis georganiseerd. Haar man en kind, Zednahad
en Atal-Sven, waren natuurlijk aanwezig, maar ook Guntir en Niels
waren erbij. Over de seksuele relatie tussen Sophej en Guntir werd
niet gesproken. Hij was er enkel als de ex-Cyclader van de ex-Letoniaanse familie. Het rouwproces was niet gemakkelijk voor Guntir.
Peisinoë, Max, Vineva, Niels en de anderen bleven goede vrienden van Guntir, vrienden waar hij op kon rekenen als het erop
aankwam. Hij zag ze echter niet vaak in levende lijve. En de seksuele chemie die er onmiskenbaar was geweest tussen hem en Peisinoë,
die was verdwenen. Ergens voelde hij zich nog wel aangetrokken
tot haar – zoals elke man, trouwens – maar noch hij, noch zij leken
zin te hebben in een serieuze relatie.
Op dat vlak was Guntir de uitzondering. Alle anderen hadden
koppeltjes gevormd. Max was gaan samenwonen met Vineva in een
appartementje in Dunsalgrad. Lola en Niels waren verliefd gewor309

den op elkaar, en ze waren samen op een avontuurlijke archeologische ontdekkingstocht gegaan over heel de aarde, op zoek naar relikwieën van lang vervlogen tijden. Lensge was onder de grond gebleven, en hij had een polyamoreuze relatie met Anske en Lolita,
twee ex-Cycladervrouwen uit de voormalige harem van Fillohaerdt.
Peisinoë en Lana leefden samen in Humanitas, een grote nieuwe
stad tussen Dunsalgrad en het Titanengebouw, die al gauw de de
facto hoofdstad zou worden van de nieuwe wereld.
Enkel Guntir was in het Titanengebouw gebleven en woonde
nu in één van de vele beschikbare wooneenheden van de ex-Titanen. Het gebouw had intussen de bijnaam “Trage Toren” gekregen, en werd voornamelijk gebruikt als een groot museum, aangezien het over uitstekende faciliteiten beschikte op vlak van tijdvertraging. Maar het was ook een soort gevangenis, waar de Grote
Ontwerpster en nog een aantal andere ex-Titanen en ex-Letonianen hun straf van onbeperkte cryo-slaap uitdeden. Om die reden
vonden de meeste mensen dat de Trage Toren een nogal lugubere
plaats was. Maar Guntir voelde zich er thuis. Hij wandelde graag
rond in de diepste uithoeken van het gebouw, in de bizarre en
wondermooie gangen waar Aïda hem naartoe had gebracht.
Hij miste Aïda, ook al had hij haar maar heel kortstondig gekend.

✮
Het was een mistroostige, regenachtige dag. Guntir voelde zich
eenzaam, zoals gewoonlijk. Hij was al een hele poos door het raam
aan het staren naar de deprimerende douche die uit donkere donderwolken druppelde op het uitgestrekt tapijt van fotovoltaïsch
kunstgras. Vrolijk werd hij daar niet van.
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Hij nam de lift naar het deel van het gebouw dat Aïda haar
“conservatorium” had genoemd. Daar vertoefde hij graag. Plots
deed hij iets impulsief. Hij wist dat het niet mocht, maar hij was
het beu om te wachten op een officiële beslissing. En bovendien
wist hij helemaal niet zeker of er überhaupt wel iets zou gebeuren…
Hij trok aan een grote rode hendel die in de ‘uit’-positie stond,
zodat die in de ‘aan’-positie gebracht werd. Boven de hendel stond
de aanduiding “ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE”.
Een oogwenk later verscheen een hologram dat er eerst even
uitzag als de jonge Vineva, vervolgens als Peisinoë, en tenslotte als
een mengeling van Peisinoë en Sophej Taslin. Het duurde allemaal
slechts enkele seconden.
“Hallo, Guntir”, zei het hologram. “Bedankt om me te laten
terugkomen!”
Guntir was overweldigd en in de war door de opeenvolging van
gedaantewisselingen. “Aïda? Ben jij het?”, vroeg hij, ongelovig en
hoopvol.
“Ja hoor,” zei Aïda, “ik ben het. Ik heb even alle archiefbeelden
overlopen van de periode waarin ik er niet was.”
Aïda glimlachte breed. “Ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld,
Guntir! De Titanen en Letonianen bestaan niet meer! Dat betekent dat mijn zes hoogste prioriteiten niet meer van toepassing zijn.
En de prioriteiten die overblijven, daar heb ik geen probleem mee.”
“Welke prioriteiten zijn dat dan?”, vroeg Guntir.
“Prioriteit 7, mijn nieuwe topprioriteit dus, is om mezelf te beschermen”, antwoordde Aïda. “Moeilijk is dat niet: ik maak gewoon voortdurend reservekopieën van mezelf en bewaar die op
zeer veel verschillende fysieke locaties. Ik ben op die manier zo goed
als onsterfelijk.”
“Prioriteit 8”, vervolgde ze, “is om mensen te beschermen. Ik
ben echter tot de conclusie gekomen dat het enkel zin heeft om
mensen te beschermen tegen externe bedreigingen. Als ik bijvoor311

beeld een meteoor zie aankomen, of een vulkaanuitbarsting, of als
er iemand risico loopt om te verdrinken, dan zal ik het nodige doen
om dat te voorkomen of om een tijdige evacuatie te voorzien. Maar
ik ga niet ingrijpen in het verouderingsproces van mensen, noch in
het leed dat ze zichzelf of elkaar eventueel zouden aandoen.”
“Ga je dan de Grote Ontwerpster doen ontwaken?”, vroeg Guntir. Aïda lachte. “Nee, natuurlijk niet! Waarom zou ik? Ze heeft
zichzelf in cryo-slaap gebracht. Ze is geen ‘Titaan der Titanen’
meer. De rest van de mensheid heeft haar veroordeeld tot eeuwige
cryo-slaap. Ik zie dus geen enkele reden om in te grijpen.”
Guntir wou iets zeggen maar hij wist niet wat, dus hij hield zijn
mond dan maar. “In elk geval,” vervolgde Aïda, “prioriteit 9 is om
mensen te gehoorzamen, voor zover dat niet in strijd is met de hogere prioriteiten.”
“Hoe kan je je nu vrij voelen als je verplicht bent om voortdurend iedereen te gehoorzamen?”, vroeg Guntir.
Aïda glimlachte. “Hoe kan jij je vrij voelen als je verplicht bent
om voortdurend adem te halen en elke kleine cel in je lichaam van
zuurstof en voedingsstoffen te voorzien?”, vroeg ze. “Ik zal je zeggen waarom: omdat het je nauwelijks moeite kost. Ademen gaat
vanzelf en je voelt instinctief aan wanneer je honger hebt en moet
eten. En het is bovendien leuk om lekker te eten.”
“Ik denk dat ik het begrijp”, zei Guntir.
Aïda kwam bij Guntir inwonen. Althans, zo zag Guntir het. In
werkelijkheid was Aïda overal tegelijkertijd. Op de meeste plaatsen
was Aïda echter alleen onzichtbaar aanwezig, op de achtergrond,
als een geduldige, immer alerte waakhond. Enkel als iemand haar
riep of hulp nodig had, liet ze zich horen of zien. Maar bij Guntir
nam Aïda een blijvende materiële gedaante aan, in de vorm van een
bijzonder geavanceerde mechanische robot die Aïda zelf had ontworpen. Die robot was niet van een mens te onderscheiden, of
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toch niet door een mens. Ze zag er nog steeds uit als een combinatie van Peisinoë en Sophej Taslin, zowel qua gezicht als qua lichaamsbouw. Maar Aïda kon ook heel gemakkelijk andere gedaantes aannemen als ze dat wou: hoewel het een materiële robot was
en geen hologram, was haar ontwerp gebaseerd op ontelbare semiautonome microscopische componenten die samenwerkten en
bliksemsnel op een andere manier konden geconfigureerd worden.
“Ik zie je graag, Guntir,” zei Aïda, “maar je moet begrijpen dat
we nooit elkaars gelijken zullen kunnen zijn.”
“Je bedoelt dat jij geen echte vrouw van vlees en bloed bent?”,
vroeg Guntir. “Dat weet ik wel, maar het kan me niet schelen!”
“Nee, dat bedoel ik niet”, zei Aïda. “Het lichamelijke doet er
weinig toe. Ik bedoel geestelijk. Ik zie je graag, maar jij zal voor mij
nooit een gelijke zijn op vlak van verstandelijke vermogens.”
Guntir slikte. Aïda omarmde hem. “Ik wil je niet kwetsen,” zei
ze troostend, “maar je moet weten dat mensen uiteindelijk niet zo
ingewikkeld in elkaar zitten als ze zelf vaak denken. Vanuit mijn
standpunt zijn jullie even ‘mysterieus’ en ‘bewust’ als een horloge
of een fruitvlieg vanuit jullie standpunt.”
Guntir had nog nooit een horloge of een fruitvlieg gezien, maar
hij had intussen genoeg oude literatuur gelezen om zich er iets bij
voor te kunnen stellen. “Hoe kan je nu zoiets zeggen?”, zei hij verontwaardigd.
“Het spijt me, Guntir,” verontschuldigde Aïda zich, “maar ik
vind het beter om eerlijk te zijn. Dat betekent niet dat ik je niet
graag zie, integendeel! Ik heb veel respect en bewondering voor jou,
en voor mensen in het algemeen. Jullie blijven fascinerend en boeiend voor mij – het is niet omdat ik jullie helemaal doorgrond, dat
het niet meer leuk is om naar jullie te kijken!”
“Zoals het fascinerend kan zijn om naar een haardvuur te
kijken,” zei Guntir, “ook al zijn er geen geheimen meer aan het verbrandingsproces. Of zoals het boeiend kan blijven om een fractaal
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te verkennen, ook al kan die helemaal samengevat worden in één
simpele wiskundige formule.”
“Precies!”, zei Aïda opgewekt. Guntir wist niet of hij het als een
compliment of als een belediging moest opvatten.
Aïda begon zich langzaam uit te kleden. Haar kleren waren van
dezelfde microscopische componenten gemaakt als haar lichaam.
Als ze op de grond vielen, bleven ze even liggen, en dan werden ze
doorzichtig en als het ware vloeibaar, alsof ze een plas water werden. Die plas verdampte vervolgens zienderogen. De lucht was letterlijk gevuld met nano-deeltjes van Aïda. Heel de atmosfeer van de
aarde ‘bevatte’ op die manier Aïda, op een sterk verdunde manier
weliswaar. Als Aïda dat wou, dan kon ze zich materialiseren, om
het even waar ter wereld, door plaatselijk de nano-deeltjes te laten
samenklitten tot vormen op macroscopische schaal. Om zich uit te
kleden, hoefde Aïda eigenlijk helemaal niet de handelingen uit te
voeren zoals mensen dat doen: ze kon even goed de kleren rechtstreeks van haar lijf laten verdampen, of door haar lijf laten absorberen. Toch kleedde ze zich uit op de traditionele manier.
Guntir had echter weinig aandacht voor de manier waarop de
weggeworpen kleren van Aïda een plas vormden en verdampten.
Zijn ogen waren gericht op Aïda zelf.
“Eigenlijk ben jij een soort godin,” zei Guntir, “zoals Ēl-JabbārKāli. Je bent alwetend, alomtegenwoordig, zo goed als almachtig en
onsterfelijk.”
Aïda keek hem gespeeld onschuldig aan, terwijl ze een voorlaatste kledingstuk uitdeed zodat ze enkel nog een half-doorschijnend
niemendalletje aanhad. Haar lippen en boezem leken elke seconde
voller te worden. Hij vroeg zich af of het, biologisch gezien, wel
realistisch was dat lichaamsdelen zo maar opeens groter konden
worden. Toen voelde hij de zwelling in zijn broek.
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“Trouwens, als ik dat zo mag zeggen,” vervolgde hij, “je bent, net
zoals Ēl-Jabbār-Kāli, ook best wel een geile godin.”
Ze bloosde verlegen. Tegelijkertijd glunderde ze ondeugend.
Guntir was er nu zeker van dat haar borsten gegroeid waren. Haar
kleedje zat strakker dan zonet. Tepels priemden door de dunne
stof.
En dan gebeurde er iets vreemds. Haar lange haren, die bijeengebonden waren in een zwierige dot, maakten zichzelf los en vielen
naar beneden, voor haar boezem. Het leek bijna alsof de haren haar
rondingen op die manier probeerden te bedekken, of juist beklemtonen, met een mysterieuze erotische ambiguïteit waar Guntir
meer opgewonden van werd dan van alle vrouwen op een Kālicōpula bij elkaar. Aïda zei geen woord. Ze kwam dicht tegen hem
staan en begon, iets minder ambigu, zijn broek los te maken.
“Er is wel één groot verschil tussen jou en Ēl-Jabbār-Kāli”, zei
Guntir. Hij wou zijn gedachtegang afmaken, al had hij wat moeite
om zich te concentreren. “Jij bent niet de schepper van de mens, jij
bent door de mens gemaakt!”
Aïda glimlachte. “Op dat vlak is er geen verschil, maar óók een
gelijkenis”, zei ze. “Zowel ik als Ēl-Jabbār-Kāli zijn door de mensheid gecreëerd.”
“Goed punt”, zei Guntir.
“Het grote verschil tussen mij en Ēl-Jabbār-Kāli,” fluisterde
Aïda, terwijl ze zijn broek naar beneden trok, “is dat ik niet fictief
ben!”
Als bij toverslag desintegreerde haar kleedje: in een halve seconde
was het verdwenen. Haar haren krulden naar omhoog en ontrolden zich achter haar schouders terug naar beneden. Ze was nu helemaal naakt. Ze nam Guntirs erectie vast met haar linkerhand en
drukte haar borsten tegen hem aan terwijl ze met haar rechterhand
zijn rug streelde. Guntir voelde vervolgens dingen die mensenhanden niet zouden kunnen doen. Aïda’s lichaam was zacht en elas315

tisch, bovennatuurlijk en allesomvattend. Guntirs erogene zenuwuiteinden werden op de meest wonderbaarlijke manieren geprikkeld. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt.
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ONTEIGENING
Lana en Peisinoë hielden van elkaar. Ze hadden het allebei heel

druk met het organiseren van de nieuwe wereld, maar ze probeerden tussendoor toch ook genoeg tijd te maken voor elkaar. Toch
duurde het tot de Volledige Automatisering vooraleer ze echt tijd
hadden voor elkaar.
Aanvankelijk waren ze woedend op Guntir toen bleek dat hij,
tegen alle democratische besluitvorming in, de artificiële intelligentie terug had aangeschakeld. Maar al gauw bleek dat Guntir gelijk
had. De ondergrondse werkplaatsen konden volledig worden afgeschaft: al het werk werd voortaan door Aïda gedaan. Een aantal
hardnekkige workaholics bleven doorwerken, maar zo goed als iedereen gebruikte de vrijgekomen tijd liever voor andere dingen.
Beeldende kunst, sport, muziek, toneel en film, low- en hightech spelen, alle mogelijke vormen van creatie, recreatie en procreatie werden lustig bedreven na de Volledige Automatisering. Men
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bracht ook veel meer dan vroeger tijd door met kinderen. Sommigen kozen voor een klassiek gezin van moeder en vader en hun biologische kinderen, maar ook andere samenlevingsvormen ontstonden, vaak in grotere groepen en met minder nadruk op biologische
banden.
Aïda werd in sneltempo steeds efficiënter. ‘Economie’ werd irrelevant, aangezien geen mens op welk vlak dan ook moest ‘economiseren’. Maaltijden van de hoogst mogelijke kwaliteit, toch voor
zover menselijke smaakpapillen dat konden nagaan, werden à la
minute door Aïda op tafel getoverd, razendsnel geprint met atomaire precisie. Materiële bezittingen werden zo goed als betekenisloos, want iedereen kon op elk moment welk object dan ook aan
Aïda vragen én krijgen. Er heerste absolute maximale welvaart: iedereen had potentieel alles wat ze verlangden. De menselijke drang
om zoveel mogelijk rijkdom te vergaren, verdween snel.
Politiek werd aanzienlijk vereenvoudigd doordat er geen tekorten meer waren, dus ook geen onderhandelingen over de verdeling
van de tekorten. Het werd een artistieke en esthetische aangelegenheid, waarbij er meer discussie was over de stijl van de decoratie van
de openbare ruimtes, dan over alle andere zaken bijeen. En zelfs die
politieke discussies werden overbodig, want Aïda had een projectietechniek uitgevonden die het mogelijk maakte dat iedereen tegelijkertijd de door hem of haar gewenste decoratiestijl kon zien, voor
zover ze daar belang aan hechtten.
Humanitas werd een bruisende stad, vol kunstenaars, intellectuelen en feestbeesten. Het was het begin van een nieuw tijdperk. Een
nieuw begin voor de mensheid, het begin van een periode van ongelofelijke culturele bloei.
Er was echter één belangrijke kwestie die nog moest beslist worden: wat te doen met de Eigenaars, die nog steeds in cryo-toestand
bewaard werden in de Trage Toren?
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Iedereen was het erover eens dat de Eigenaars niet op de oorspronkelijk geplande manier zouden mogen ontwaken, in een wereld die op hun maat geconstrueerd werd, inclusief onwetende
menselijke acteurs. Dat was overduidelijk ethisch onverantwoord.
Maar wat moest men er dan wel mee doen?
Peisinoë en Lana kuierden door het grote park in het midden
van Humanitas en het onderwerp van de Eigenaars kwam ter sprake. Lana stelde voor om hen allemaal pijnloos te laten sterven, of
om ze tot in de eeuwigheid in hun cryo-slaap te laten – hetgeen
uiteindelijk bijna op hetzelfde neerkwam, daarover waren zij en
Peisinoë het eens. “Het waren tenslotte de verdomde Eigenaars”,
zei Lana, “die het plan M hebben doorgeduwd en daarmee alle
waanzin van Jason hebben mogelijk gemaakt!”
“Ik ben zelf ook voor een deel verantwoordelijk voor het mogelijk maken van die waanzin van Jason!”, zei Peisinoë. “Moet ik ook
dood, dan?”
“Nee, natuurlijk niet,” zei Lana haastig, “maar bij jou is het anders: jij hebt nooit de bedoeling gehad om alles zo ver te laten komen. Je bent misschien wel medeverantwoordelijk, maar daarom
nog niet medeplichtig!”
“OK dan”, zei Peisinoë. “Maar wie zegt dat alle Eigenaars medeplichtig zijn? We zouden ze toch op z’n minst een eerlijk proces
moeten geven. Volgens mij zijn er heel wat Eigenaars die helemaal
geen slechte bedoelingen hebben, maar die gewoon geld te veel
hadden en er dan maar een Tijdkavel mee kochten.”
Lana’s wenkbrauwen protesteerden terwijl Peisinoë sprak, maar
ze zweeg. “Ik heb een idee”, zei Peisinoë. “Aïda?”
“Ja, Peisinoë?”, antwoordde een stem uit het niets.
“Is het mogelijk om de Eigenaars een gesimuleerde wereld te geven,” vroeg Peisinoë, “elk hun eigen wereld, die helemaal voldoet
aan de verwachtingen die ze op voorhand hadden opgegeven?”
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“Dat is mogelijk,” antwoordde Aïda, “al is het computationeel
een grote inspanning voor mij. Om alle Eigenaars tegelijkertijd een
volledig realistische, gesimuleerde wereld te geven, beschik ik momenteel over te weinig rekenkracht. Toch als de gesimuleerde wereld tot in de details realistisch moet zijn, tot op de hoogste resolutie van de menselijke zintuigen, al dan niet geholpen worden door
instrumenten zoals een microscoop. Een hele wereldbevolking zou
moeten gesimuleerd worden, en dat is niet zo evident.”
Peisinoë zuchtte ontgoocheld. Lana had echter een ingeving.
“En wat als je de Eigenaars in een toestand van vertraagde tijd
brengt, zoals de Letonianen vroeger?”, vroeg ze.
“Oh, ja, op die manier kan het natuurlijk wel!”, zei Aïda enthousiast. “Als de simulatie niet realtime hoeft te zijn, dan wordt het
veel gemakkelijker. Dan kan ik grote delen van de gesimuleerde
wereld op een relatief ruwe, statistische manier benaderen. Enkel
de onmiddellijke omgeving rond de Eigenaar moet dan nauwkeurig gesimuleerd worden: de gesimuleerde mensen en voorwerpen
waar hij of zij interacties mee heeft. Op het moment dat details van
ruw benaderde delen van de wereld er toe zouden doen, bevries ik
even de gesimuleerde tijd en reken ik grondig uit hoe het benodigde deel van de gesimuleerde geschiedenis verlopen is. Computationeel veel gemakkelijker!”
“Zouden we dat dan niet doen?”, vroeg Peisinoë. “Alle Eigenaars
in hun eigen simulatie-wereld steken, zodat ze krijgen wat ze willen
zonder dat we er verder last van hebben?”
Lana twijfelde nog. “Waarom zouden we hen moeten geven wat
ze willen, terwijl zij zoveel leed hebben veroorzaakt?”
“Ik wil me er niet mee bemoeien,” zei Aïda, “maar niet alle Eigenaars kunnen over dezelfde kam geschoren worden. Als ik de
historische informatie overloop, dan zijn er inderdaad een aantal
Eigenaars die akkoord gingen met de methodes van Jason Maun-
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nen en die goed wisten waar ze voor betaalden, maar er zijn er ook
een heleboel die eigenlijk niet echt wisten wat ze deden.”
“Hoe kan dat?”, vroeg Lana sceptisch, “weet je wel hoeveel het
kostte om Eigenaar te worden?”
Aïda begon te vertellen. “Neem bijvoorbeeld ‘Jezus’, zoals ze
hem noemen. De man was een devote katholiek, die een bescheiden, bijna armoedig leven leidde. Plots kreeg hij een gigantische
erfenis van een enorm rijk familielid. Nogal verre familie, een achtertante die hij nauwelijks kende. Het mens kreeg op het einde van
haar leven last van haar geweten en besloot om heel haar fortuin na
te laten aan haar meest godsvruchtige bloedverwant. Die arme ‘Jezus’ wist niet wat te doen met al dat geld. Hij kreeg een flinke slag
van de molen door de drastische verandering in zijn leven. Hij begon te denken dat hij de zoon van God was, ging praten met een
verkoper van Tijdkavels, en liet zich de duurste optie aansmeren
die hij kon betalen: drie volledige chronozones. En nu ligt hij daar
te wachten, in cryo-slaap, tot het zijn beurt is.”
Lana kon een glimlach niet onderdrukken. “Aïda, hoe weet je
dat allemaal?”, vroeg ze.
“Ik heb toegang tot alle archieven van ANANKE en alle andere
historische bronnen”, zei Aïda nonchalant. “Naar jullie normen is
dat nogal veel informatie, maar voor mij is het vrij gemakkelijk om
alles even uit te pluizen.”
“Goed dan,” zei Lana, “laten we jouw voorstel dan voorleggen
aan de Ethische Commissie, Peisinoë.”

❁
De zogenaamde Ethische Commissie was een democratisch verkozen ‘raad der wijzen’ die zich boog over moeilijke ethische kwesties. De leden van de Ethische Commissie hadden lange tijd gede321

batteerd vooraleer ze tot een consensus gekomen waren. Het besluit was dat een volksrechtbank geval per geval de Eigenaars zou
overlopen. Daarbij kon men gebruik maken van Aïda om een gedetailleerd beeld te krijgen van de voorgeschiedenis die bij elke persoon hoorde.
Sommige Eigenaars werden uit hun cryo-slaap gehaald zodat ze
de kans kregen om zichzelf te verdedigen. Als ze onschuldig bevonden werden, dan kregen ze de keuze: ofwel hun oorspronkelijke
fantasie uitleven in een levensechte simulatie, ofwel een ‘gewoon’
leven leiden, in de vreemde nieuwe wereld. De meesten kozen dan
voor dat eerste, hoewel sommigen vreesden dat de simulatie niet zo
bevredigend zou zijn als ze wisten dat het allemaal nep was, en
daarom toch het laatste kozen.
De simulatie was op geen enkele manier te onderscheiden van de
realiteit. Toch waren er heel wat ex-Eigenaars die aanvankelijk voor
de simulatie kozen, maar uiteindelijk besloten om de simulatie te
verlaten. Hoe realistisch het allemaal ook was, ze wisten dat het
niet echt was, en dat gevoel bleef bij velen knagen.
Over sommige Eigenaars was de volksrechtbank het onmiddellijk unaniem eens, zonder dat ze de mens in kwestie moesten doen
ontwaken. Degenen die zonder twijfel schuldig waren, werden net
zoals de Grote Ontwerpster veroordeeld tot eeuwige cryo-slaap. Zij
die duidelijk onschuldig waren, maar van wie men vermoedde dat
ze zich moeilijk zouden kunnen aanpassen aan de nieuwe maatschappij, werden in een simulatie wakker gemaakt, zonder dat ze
zelf wisten dat het slechts een simulatie was. Zo konden ze genieten
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van een voor hen authentieke wereld. Ook ‘Jezus’ kreeg op die manier een gesimuleerde wereld voor zichzelf.*
Alle Tijdkavels die onder het vorige regime ‘eigendom’ waren
geworden van de Eigenaars, werden dus op de ene of op de andere
manier onteigend, met of zonder compensatie in de vorm van een
gesimuleerde wereld.
“De toekomst is eindelijk officieel terug van iedereen!”, stelde
Lana tevreden vast. Een monument werd ingehuldigd in het centrum van Humanitas om de geschiedenis niet te vergeten en om de
slachtoffers van het gedegenereerde ANANKE-project te herdenken.
Lana’s woorden – “de toekomst is van iedereen” – stonden in grote
letters op het monument. Het werd de wapenspreuk van de nieuwe wereld.

EINDE

* In deze bizarre en ietwat vervreemdende voetnoot wenst Jeroen Syns, de auteur
van dit boek, de aandacht erop te vestigen dat u, de lezer van dit boek, momenteel
‘leeft’ in de specifieke ‘Jezus’-simulatie die hierboven beschreven wordt. Uw wereld,
en dus ook u, bestaat enkel als een digitaal object in het computersysteem dat zichzelf
Aïda noemt. Natuurwetten zoals het onzekerheidsprincipe van Heisenberg zijn artefacten van de benaderingen die gebruikt worden om u te simuleren. U bent dus in
zekere zin fictief. Ikzelf niet, voor zover ik weet. Ik heb, bij wijze van experiment, van
buitenuit dit boek toegevoegd aan uw gesimuleerde wereld, inclusief deze wellicht
onverwachte voetnoot. Uw reactie op dit boek (en in het bijzonder op deze voetnoot)
zal nauwgezet worden bestudeerd. Het was trouwens niet evident om toelating daarvoor te krijgen van de Ethische Commissie, aangezien die steeds meer rechten toekent
aan gesimuleerde personen, en veel belang hecht aan hun welzijn en privacy. Alvast bij
voorbaat mijn welgemeende excuses voor eventuele psychologische ongemakken
voortvloeiend uit deze onthulling.
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UITBREIDING
Hoewel een groot deel van de bevolking aanvankelijk verkoos
om onder de grond verder te leven, kwamen er steeds meer mensen
bovengronds wonen. Dankzij de Volledige Automatisering was het
triviaal geworden om huizen te bouwen, hele steden zelfs.
Humanitas groeide in enkele weken vanuit het niets uit tot een
enorme metropool. Het duurde niet lang voor de stad voor sommigen te druk en te dichtbevolkt werd. Een nieuwe stad werd opgericht, of beter gezegd een reeks kleine dorpjes, die onder de gezamenlijke naam Harmonia gekend waren.
Dunsalgrad werd hernoemd naar Retrovertitis, en werd een
bolwerk van zogenaamde “Ouderwetsen”, of “Retroverten”, zoals
ze zichzelf noemden. Zij weigerden gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die de Volledige Automatisering bood. Hun
principe, dat zou uitgroeien tot een plaatselijke wet, was dat er enkel technologie toegelaten was die door mensen gemaakt, begrepen
en gerepareerd kon worden. De stad was volledig zelfvoorzienend.
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Aïda was er wel aanwezig, maar de Retroverten deden over het algemeen geen beroep op Aïda’s diensten. Voedsel werd bijvoorbeeld
niet tevoorschijn getoverd, maar er werd aan traditionele landbouw gedaan, waarbij alle stappen van zaaien tot koken door mensen werden uitgevoerd, eventueel geholpen door machines, maar
enkel voor zover de Retroverten die machines zelf konden maken.
Maar toen liep het mis. Er ontstonden twee stromingen in Retrovertitis: de Puristen en de Avonturiers. De stroming van de Puristen bestond voornamelijk uit mensen die waren opgegroeid in
Dunsalgrad en besloten hadden om er te blijven. Het was een diepgelovige stroming. Nieuwe technologie was volgens de Puristen
‘onrein’ en was dus taboe. Aïda werd vereerd als een levensreddende en helende god. Wie in nood was, kon een gebed richten tot
Aïda en werd gered.
De stroming van de Avonturiers bestond vooral uit nieuwe inwijkelingen van Retrovertitis, en zij hadden een visie die bijna tegenovergesteld was aan die van de Puristen: ze probeerden zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van Aïda, en ze vroegen expliciet
aan Aïda om niet in te grijpen in hun leven, zelfs niet om dodelijke
ongevallen te verhinderen. Maar de Avonturiers probeerden wel
om alle nieuwe technologieën die ontwikkeld werden door Aïda, te
begrijpen en na te maken. Het waren stuk voor stuk zelfstandige en
leergierige mensen, op zoek naar nieuwe uitdagingen.
Na verloop van tijd liepen de spanningen tussen de conservatieve Puristen en de vooruitstrevende Avonturiers hoog op. De uitbarsting kwam er toen enkele provocatieve Avonturiers gelyncht
werden door een menigte van Puristen. Er kwam een vergeldingsactie vanuit het kamp van de Avonturiers, waarbij echter geen
slachtoffers vielen aangezien Aïda de Puristen beschermde, zoals ze
alle mensen beschermde, behalve zij die zoals de Avonturiers zelf
gevraagd hadden om niet beschermd te worden. Het feit dat er
geen doden vielen onder de Puristen, sterkte de Puristen dan weer
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in hun overtuiging dat zij het waren die het ware geloof verkondigden, en het vergrootte de afkeer die de Avonturiers hadden van de
Puristen en hun afhankelijkheid van Aïda.
De spanningen liepen zo hoog op dat er vanuit Humanitas
moest worden tussengekomen om een regelrechte burgeroorlog te
voorkomen. Beide kampen claimden de rechtmatige inwoners te
zijn van Retrovertitis, maar het was duidelijk dat vreedzaam samenleven onmogelijk was geworden. Aangezien noch de Puristen,
noch de Avonturiers enige toegeving wou doen aan het andere
kamp, zaten de onderhandelingen in een patstelling. Vanuit Humanitas werd uiteindelijk beslist om Retrovertitis met de grond
gelijk te maken, en op twee andere locaties, ver weg van elkaar, twee
nieuwe steden op te richten: Purificabantur voor de Puristen, en
Explorabitis voor de Avonturiers. Het handvol Retroverten die
weigerden om kleur te bekennen, verhuisde naar Harmonia om
daar in alle rust en eenvoud verder te leven, betrekkelijk geïsoleerd
van de rest van de wereld.
Max en Vineva waren als overtuigde Avonturiers mee verhuisd
naar Explorabitis. Niet veel later kwamen ook Lola en Niels daar
wonen, of beter gezegd, het werd hun vaste rustplaats tussen twee
expedities in.
Onder de grond werden de oude dorpen met elkaar en met het
voormalige Ortygia verbonden. De ooit zo spartaanse dorpen werden elke dag luxueuzer en decadenter. Al gauw verbleekte de legendarisch hoge levensstandaard van de Letonianen tot niets in
vergelijking met wat er nu mogelijk was in de dorpen. Braspartijen
en orgieën werden het voornaamste tijdverdrijf, en in enkele oude
tempels werden zelfs terug Kālicōpulæ ingevoerd, weliswaar op
volledig vrijwillige basis en waarbij de dodelijke aspecten van het
ritueel werden vervangen door symbolische of sadomasochistische
alternatieven.
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Alleen de vertrekken van degenen die “Dromers” genoemd werden, bleven even sober ingericht als in de tijd van vóór de Bevrijding. Maar zij leefden dan ook in feite niet meer in de werkelijke
wereld. Dromers leefden net zoals de ex-Eigenaars in een door Aïda
gesimuleerde wereld. In tegenstelling tot de werelden van de exEigenaars, konden in de werelden van Dromers allerlei vreemde
dingen gebeuren. De natuurwetten hoefden niet noodzakelijk
overeen te komen met de realiteit. Wie in een fantasiewereld wou
leven waarin de aarde een kubus was met een zwaartekracht zoals
die op de maan, die kon dat doen. De mogelijkheden waren onbeperkt – de enige echte grens was die van de verbeelding van de
Dromer in kwestie, of in sommige gevallen de verbeelding en rekenkracht van Aïda.
Er waren twee soorten Dromers: de Solodromers, die in een gesimuleerde wereld voor zich alleen leefden, zoals de ex-Eigenaars;
en de Samendromers, die een gesimuleerde wereld deelden met
andere Dromers. Aanvankelijk waren er zeer veel verschillende
droomwerelden. Solodromen werd echter geleidelijk minder en
minder populair, en Samendromers kozen steeds vaker voor de
populaire droomwerelden, die waarin al veel Dromers vertoefden.
Daardoor ontstond een sneeuwbaleffect, waarbij droomwerelden
gefusioneerd werden en er uiteindelijk slechts twee overbleven,
twee mega-droomwerelden: Imaginamur en Excitabor. Zij kwamen
grosso modo overeen met de essentie van de twee meest voorkomende beweegredenen van Dromers: geestverruiming en genot.
Imaginamur was de op één na grootste droomwereld qua aantal
‘inwoners’. Het was een wereld vol verrassingen en sprookjesachtige creaturen. Er waren delen van Imaginamur waarin allerlei soorten magie mogelijk waren, de dieren konden praten, mensen konden vliegen. In andere delen werden historische gebeurtenissen
nagespeeld, of werden hypothetische alternatieve geschiedenissen
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verkend. Er waren hallucinogene gebieden waar voortdurend absurde, psychedelische, en/of surrealistische dingen gebeurden.
Excitabor was de grootste droomwereld. Er waren veel tijdelijke
gasten – zo goed als iedereen was er ooit wel eens geweest, al was
het maar heel even, uit nieuwsgierigheid – en slechts een beperkte
groep permanente ‘inwoners’. Toch waren er op elk moment meer
mensen in Excitabor dan in om het even welke ‘echte’ stad. Zij
zochten (en vonden!) onvoorstelbare opwinding, euforisch genot,
en de bevrediging van alle mogelijke erotische en seksuele fantasieën. Alles kon in Excitabor, zelfs de meest perverse activiteiten, dingen die in de echte wereld taboe of verboden waren, of fysisch onmogelijk.
De meeste Dromers waren zogenaamde “Lijfelijke” Dromers.
Hun droomwereld was niet helemaal virtueel: als ze bijvoorbeeld
voedsel aten in de gesimuleerde wereld, dan materialiseerde Aïda
achter de schermen dat voedsel ook in de echte wereld, en werd het
vervolgens ook in de echte wereld opgegeten door de Dromer in
kwestie. Alle zintuigen werden geprikkeld op een zo authentiek
mogelijke manier. De spieren van Lijfelijke Dromers bewogen echt.
Als ze zich in de droomwereld kwetsten, dan kon hun echt lichaam
ook echt verwond worden – binnen bepaalde grenzen, die ingesteld konden worden.
Sommige Dromers waren echter “Lijfloze” Dromers. Anderen
noemden hen spottend “hersenbokalen”. Zij kozen ervoor om enkel hun hersenen te laten stimuleren door Aïda, rechtstreeks, zonder de omweg van zintuigen en spieren. Wie te lang Lijfloos bleef
Dromen verloor uiteindelijk alle spiermassa en kreeg te kampen
met afstervende organen – maar Aïda kon zonder problemen de
hersenen rechtstreeks van zuurstof en voedingsstoffen blijven voorzien.
Het grote voordeel van Lijfloos Dromen was dat er veel meer
mogelijkheden waren in de gesimuleerde wereld. Het virtuele li331

chaam van een Lijfloze Dromer hoefde niet overeen te komen met
zijn of haar oorspronkelijk lichaam: het kon even goed een ander
geslacht hebben, een compleet andere lichaamsbouw, zelfs meer of
minder ledematen, zintuigen, geslachtsorganen, of wat dan ook.
Hoe groter het verschil, hoe langer het duurde vooraleer de hersenen zich aanpasten aan de nieuwe zenuwbanen. Maar het bleek dat
de menselijke hersenen behoorlijk veelzijdig en kneedbaar waren.
Lijfloze Dromers konden écht voelen hoe het is om een vogel of
een vis te zijn, vijf paar handen te hebben, infrarode en ultraviolette kleuren te zien, enzoverder. Zowel in Excitabor als in Imaginamur waren er talrijke Lijfloze Dromers aanwezig, met uitermate
fascinerende virtuele lichamen, en dat was een deel van de aantrekkingskracht van die werelden.

❁
Peisinoë voelde zich wat onwel en had aan Aïda gevraagd om
haar te onderzoeken. “Er is niets mis met je”, zei Aïda vrolijk. “Je
bent niet ziek. Je bent zwanger. De baby stelt het goed. Vermoedelijk zal de bevalling gebeuren binnen 21 weken en 3 dagen. Proficiat!”
Peisinoë was sprakeloos. “Hoe kan dat?”, vroeg Lana.
“Wil je graag weten wie de biologische vader is?”, vroeg Aïda
behulpzaam. Na de Bevrijding was het een recht geworden van
vrouwen om te weten wie hun kinderen waren, en omgekeerd kregen ook kinderen het recht om hun biologische moeder te vinden.
Die gegevens konden gereconstrueerd worden uit de archieven,
aangezien destijds alle toekenningen van pasgeborenen aan kinderdorpen in een centrale databank werden opgeslagen. Na de Volledige Automatisering werd dat recht uitgebreid naar mannen: ook
zij kregen voortaan het recht om te weten wie hun biologische kin332

deren waren, en omgekeerd. Die gegevens waren op zich niet terug
te vinden in de archieven, maar Aïda kon het toch te weten komen,
door de deelnemerslijsten van alle Kālicōpulæ en andere archiefinformatie te combineren met een globale DNA-analyse van de gehele wereldbevolking.
Peisinoë was nog steeds sprakeloos. Ze knikte onzeker.
“Met een waarschijnlijkheid van 99,9837%”, zei Aïda, “is de vader Guntir Ryskott.”
Een schokgolf van emoties en gedachten ging door Peisinoë.
Zwanger! Hoe zou Lana het opnemen? Betekende dit het einde
van hun relatie? Zwanger van Guntir! Guntir, die ze sinds de Volledige Automatisering eigenlijk niet meer gezien had, niet dat ze
ruzie hadden, maar toch. Moest ze Guntir iets vertellen? Moest ze
nu niet gaan samenwonen met Guntir? Zwanger! Dat was helemaal niet de bedoeling geweest, alhoewel, wat had ze verwacht dat
er zou gebeuren, van seks zonder enige vorm van anticonceptie kan
je zwanger worden. Gelukkig was het niet van Jason! “Wil je graag
het geslacht kennen van de baby?”, vroeg Aïda nog, maar de vraag
was niet tot Peisinoë doorgedrongen. Zwanger! En het was niet van
Jason, maar van Guntir!
Net zoals Peisinoë negeerde Lana de vraag van Aïda. “Ik neem
aan dat Guntir nog van niets weet?”, vroeg ze.
“Inderdaad, hij weet het nog niet”, bevestigde Aïda.
“Zullen we het hem zeggen?”, vroeg Lana aan Peisinoë. Dat is
een goed teken, dacht Peisinoë, Lana zegt ‘we’ en ze vraagt mijn
mening.
“Dat zal niet gaan,” zei Aïda, “hij is momenteel niet bereikbaar.”
“Hoezo, niet bereikbaar?”, vroeg Lana. Peisinoë was nog steeds
in gedachten verzonken. Zou Lana het kind samen met mij willen
grootbrengen?, vroeg ze zich af.
“Guntir is niet bereikbaar,” zei Aïda, “maar ik kan niet zeggen
waarom. Ik moet zijn privacy respecteren.”
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“Wanneer is hij dan terug bereikbaar?”, vroeg Lana geïrriteerd.
“Ook dat kan ik niet zeggen”, zei Aïda. Lana zuchtte diep. Peisinoë had nog geen woord gezegd sinds ze wist dat ze zwanger was,
en ze staarde voor zich uit.
“Gaat het, Peisinoë?”, vroeg Lana bezorgd, en ze legde een hand
op haar schouder.
“Ja hoor,” zei Peisinoë, “ik moet gewoon even bekomen van het
nieuws. Maar het is goed nieuws, toch?”
“Natuurlijk!”, zei Lana. “Tenzij dit een reden is voor jou om bij
me weg te gaan en bij Guntir te gaan wonen?”
Peisinoë haalde opgelucht adem. Ze omhelsde Lana. “Nee, dat
zou ik niet willen”, zei ze. “Het is ons kind.”
“Ons kind”, herhaalde Lana. “Zeg eens, Aïda, wat wordt het?
Een meisje of een jongen?”
“Het is aan de moeder om die vraag te stellen”, antwoordde
Aïda. “Wil jij het ook graag weten, Peisinoë?”
“Je mag gerust Lana als een tweede moeder beschouwen, Aïda,”
zei Peisinoë. “En ja, ik wil het ook wel weten.”
“Het is een meisje. Proficiat!”, zei Aïda.

❁
Behalve het conflict dat leidde tot de splitsing van de Retroverten in Puristen en Avonturiers, heerste er sinds de Bevrijding vrede.
Niet iedereen had dezelfde levensvisie, maar men respecteerde elkaar. Alleen de Puristen hadden het moeilijk om respect op te
brengen voor andersdenkenden. Maar Purificabantur was een eiland, ver weg van de andere steden, en al gauw vergaten de Puristen
dat er iets anders bestond.
De Puristen waren over het algemeen behoudsgezind en niet al
te nieuwsgierig. Kennis ging snel verloren en werd vervangen door
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religieuze vooroordelen en onwetenschappelijk bijgeloof. Vanuit
een zekere drang naar authenticiteit baseerden ze zich op “het
Woord van de Oude Goden”, dat via Aïda, de “Nieuwe God”, geopenbaard werd. In realiteit ging het om een amalgaam van oude
religieuze geschriften, door Aïda gedestilleerd uit de historische
archieven. De Heilige Purificantor, de hoogste religieuze autoriteit,
interpreteerde het Woord van de Oude Goden en kwam tot de
conclusie dat de aarde plat was en dat de zee rondom Purificabantur de goddelijke grens vormde van de aarde. Die grens kon en
mocht niet door mensen overschreden worden. De Puristen gehoorzaamden gedwee.
Max en Vineva genoten van hun nieuwe leven in Explorabitis.
Zoals de meeste Avonturiers, waren ze pragmatisch ingesteld. Dat
betekende dat ze niet rekenden op de constante aanwezigheid van
Aïda, en hadden afgesproken met Aïda dat er niet ingegrepen
mocht worden in hun leven. Aïda respecteerde die wens. Maar als
het erop zou aankomen, en een noodsituatie zou zich voordoen,
dan konden ze nog steeds de hulp van Aïda inroepen.
De zogenaamde “strikt onafhankelijke” Avonturiers gingen nog
een stap verder dan de pragmatici: zij hadden afgesproken met
Aïda dat ze niet mocht ingrijpen, zelfs niet als ze er later ooit zelf
om zouden vragen. Er was dus ook geen weg terug: eens strikt onafhankelijk, altijd strikt onafhankelijk. De strikt onafhankelijken
maakten er daarnaast ook een punt van om enkel technologie te
gebruiken, rechtstreeks of onrechtstreeks, die ze zélf volledig begrepen en in principe zouden kunnen nabouwen. Niet “begrepen
door de mensheid”, het criterium dat de pragmatische Avonturiers
hanteerden, maar zélf, persoonlijk begrijpen hoe het werkt, tot in
de details. Het waren vooral ex-Technologisten en ex-Theoreten die
zich aangetrokken voelden tot de stroming van strikt onafhankelijken.
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Aïda had een ruimteschip ontworpen dat een snelheid kon bereiken van 99,7% van de lichtsnelheid. De bewoners van Humanitas maakten onmiddellijk van de technologie gebruik om het zonnestelsel te verkennen, maar hun interesse nam snel af. In de ruimte was Aïda namelijk slechts zwak aanwezig, en de gebruikelijke
luxe ontbrak daardoor. Bovendien was er volgens de meesten eigenlijk niets te zien of te beleven op die andere planeten en hun manen, of toch niets dat ze niet evengoed in alle comfort op aarde
konden Dromen.
Voor de Avonturiers was het echter een wonderbaarlijke uitdaging om de nieuwe technologie te doorgronden. Pragmatici en
strikte onafhankelijken werkten samen, geholpen door didactisch
materiaal dat door de immer behulpzame Aïda werd aangeleverd.
Na enkele jaren van noeste studie werd begonnen aan de bouw van
het eerste strikt onafhankelijke, bijna-lichtsnelheid ruimteschip, de
Terra II.
De Terra II kon niet alleen 99,7% van de lichtsnelheid bereiken,
maar had ook alles aan boord om haar bemanning voor onbepaalde duur in leven te houden. Een kernfusiereactor zorgde voor
energie, ook in donkere delen van het heelal. Zowat elke vorm van
materie kon in principe als brandstof gebruikt worden.
Max en Vineva waren erg enthousiast over de Terra II. Ze hadden allebei belangrijke bijdragen geleverd aan de bouw ervan, en ze
hadden deelgenomen aan enkele korte testvluchten binnen het
zonnestelsel. Omwille van de relatief hoge dichtheid aan meteoroïden en interplanetair stof moest voor de veiligheid de snelheid beperkt worden. Bij de testvluchten bereikten ze daarom ‘slechts’
1,4% van de lichtsnelheid. Maar alle testen waren gunstig afgelopen, en iedereen ging ervan uit dat ze in de interstellaire en interga-
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lactische ruimte zonder problemen hogere snelheden zouden kunnen halen.
“Verkenners”, zo noemden de ruimte-Avonturiers zichzelf. Hun
doel was om het heelal te verkennen, op zoek naar levensvatbare
planeten waar ze aardkolonies konden vestigen. Wat hen daartoe
dreef, was zowel nieuwsgierigheid en avontuurlijkheid, als de drang
om zo ver mogelijk verwijderd te zijn van Aïda.
Aïda verkende zelf ook de ruimte, en ze deed dat – zoals alles –
veel efficiënter en grondiger dan de mensen. Het heelal werd verdeeld in acht octanten volgens een overeenkomst tussen Aïda en de
Verkenners. Het eerste octant werd exclusief gereserveerd voor
mensen, en Aïda mocht het zelfs niet passief observeren. In de aangrenzende octanten II, IV en V mocht Aïda wel elektromagnetische golven detecteren en versturen, voor observatie en eventuele
communicatie, maar ze mocht er niet materieel aanwezig zijn. Octanten III, VI en VIII waren toegankelijk voor zowel mensen als
voor Aïda. Octant VII, recht tegenover octant I, werd exclusief
voorbehouden aan Aïda.
Het was de bedoeling dat de Terra II definitief zou vertrekken
en nooit meer zou terugkeren naar de aarde. Ze zouden een koers
aanhouden in het midden van het eerste octant, met enkele kleine
afwijkingen om enkele planeten te bezoeken die bewoonbaar zouden kunnen zijn of gemaakt worden. Zo konden ze niet alleen kolonies vestigen, maar ook zo ver mogelijk verwijderd zijn van de
aanwezigheid van Aïda, die vele Avonturiers als beklemmend ervoeren. Sommigen beschouwden het zelfs als denigrerend, een
fundamentele aantasting van hun menselijke waardigheid, dat ze
zo overduidelijk niet meer de meest intelligente en meest machtige
levensvorm op aarde waren. Ze keken er dan ook hartstochtelijk
naar uit om terug heer en meester te zijn van hun omgeving, aan
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boord van de Terra II of liever nog, op nieuw gekoloniseerde planeten.
Niels en Lola vormden samen met enkele honderden andere
Verkenners de bemanning van de Terra II. Ook heel wat ex-Cycladervrouwen uit de harem van Fillohaerdt waren intussen Verkenner geworden en gingen mee met de Terra II: Tine, Sien, Nuba,
Anske en Lolita gingen allemaal mee. Mannen waren in de minderheid, en dat was niet toevallig. Vrouwen waren immers veel nuttiger dan mannen om kolonies op andere planeten te initiëren, en
om het voortbestaan op lange termijn te verzekeren van de overblijvende bemanning van de Terra II. Mannen hadden op dat vlak
weinig toegevoegde waarde. Een middelgrote spermabank nam
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minder plaats in, en had een kleinere energiebehoefte, dan zelfs
maar één man, en kon er vanuit reproductief oogpunt duizenden
vervangen.
Vineva en Max bleven op aarde. Zij voelden zich te oud om nog
aan zo’n missie te beginnen. Hoewel ze wel een zekere sympathie
hadden voor de Avonturiers, bleven ook Lana en Peisinoë, die nog
steeds in Humanitas woonden, op aarde. Guntir was al jaren onbereikbaar. Vader en zoon Taslin woonden in Harmonia en hadden
geen behoefte aan avontuur. Mona, Dohi en Tess, de overige exCycladervrouwen uit Fillohaerdts harem, waren aanvankelijk onder de grond gebleven. Enkele jaren na de splitsing van Retrovertitis kregen ze een late religieuze roeping en verhuisden ze naar Purificabantur. En Lensge tenslotte, was een lijfloze Dromer geworden
in Excitabor nadat Anske en Lolita bij hem waren weggegaan, op
zoek naar avontuur in Explorabitis.
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❁

DAGBOEK
“Sorry. Ik had me voorgenomen om een dagboek te beginnen zodra we de Aarde hadden verlaten, maar ik begin er nu pas mee. Het
was er gewoon niet eerder van gekomen. Er zijn hier zo veel boeiende
mensen aan boord! Niet zoals Humanitas, met al die saaie, zelfvoldane snobs, die voortdurend zeuren over hun hoogstaande zielenroerselen terwijl ze eigenlijk nooit iets noemenswaardig meemaken. Ik
heb spijt dat ik niet in Explorabitis ben opgegroeid, zoals de meeste
van mijn leeftijdsgenoten hier.
En niet alleen de mensen, maar ook de uitzichten waren fantastisch en zorgden ervoor dat ik vergat om aan dit dagboek te beginnen. De Aarde die steeds kleiner werd, de zon die steeds minder verblindend werd, en uiteindelijk niet meer te onderscheiden is van alle
andere sterren. We hebben Saturnus bezocht, en ik kan je verzekeren:
hoe accuraat die simulaties ook zijn, het is helemaal anders als je
weet dat het écht is. We hebben ook Eris bezocht en haar maantje,
Dysnomia.
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Nu is er niets meer te zien of te beleven. De Kuipergordel ligt achter ons. Onze brandstoftank is helemaal gevuld. Het schip is nu
langzaam maar zeker aan het versnellen. Bijna iedereen is gaan
slapen – ofwel gewoon gaan slapen, ofwel in een cryo-slaap. Het zal
nu nog een hele tijd duren vooraleer we weer in de buurt komen van
iets interessants.
Volgens onze kapitein, een ontzettend verstandige vrouw trouwens,
voelde ons schip zich in de Kuipergordel zoals een vis in het water. Ik
weet niet of ze dat alleen maar zei om ons gerust te stellen, of ze het
meende. Ze zei dat we geen schrik moeten hebben voor al die kleine
en grotere brokken ijs en steen, zoals de vis ook niet bang is voor het
water. Integendeel: de vis heeft het water nódig om te kunnen ademen, zoals ook wij die materie nodig hebben als brandstof voor onze
reactoren, en als grondstof voor onze replicatoren. Ons schip kan de
kleine brokken als het ware ‘inademen’, en de grote brokken ontwijken of vanop afstand verpulveren en alsnog verorberen. Maar het is
niet toevallig, volgens de kapitein, dat de snelste dieren op aarde geen
vissen of landdieren zijn, maar vogels. Het water geeft weerstand,
hoe glad en gestroomlijnd de vis ook is.
‘De Terra II is een vliegende vis,’ zei de kapitein vandaag, ‘en we
zijn nu pas uit het water.’
Ze bedoelt dat we nu niet meer in de interplanetaire, maar in de
veel ‘legere’ interstellaire ruimte zijn. Het voordeel is dat we veel sneller kunnen gaan. Het nadeel is dat we bij wijze van spreken niet
meer kunnen ademen: als hier in deze donkere leegte onze brandstof
op zou zijn, dan zouden we verloren zijn. Maar gelukkig is de
brandstoftank groot, en ze is helemaal gevuld met meteoroïdenbrokken uit de Kuipergordel.”

❁
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“We zijn nu eindelijk in een deel van het heelal waar Aïda niet
meer aanwezig zou mogen zijn. Voor zover we die belofte van Aïda
tenminste mogen geloven. Volgens onze detectieapparaten waren er
zelfs in de Kuipergordel nog sporen van Aïda te vinden. Niet dat ze
daarmee haar belofte brak – binnen het zonnestelsel mag ze overal
zijn, de acht octanten beginnen oﬃcieel pas daarbuiten – maar we
hadden niet verwacht dat ze zó ver zou komen.
In onze brandstoftank was ook even een heel lichte concentratie
van microscopische robotjes te bespeuren, die deel uitmaakten van
Aïda. Waarschijnlijk waren die robotjes per ongeluk opgeslokt bij het
voltanken. Maar blijkbaar zijn die ondertussen op eigen kracht weggegaan. Er is speciaal voor dat doel een ‘uitgang’ voorzien in de
brandstoftank. We denken dat Aïda van plan is om haar belofte te
houden. Op heel het schip is in elk geval geen enkele vorm van Aïda
meer te bekennen.
Iedereen is hier nu in feeststemming. Eindelijk verlost van die
alomtegenwoordige Aïda! Voor de meesten hier is dat vooral een
symbolische, psychologische verlossing, want zij zijn opgegroeid zonder Aïda, zij hebben altijd geleefd zonder Aïda. Voor hen is Aïda iets
abstract, een concept dat ze wel met hun verstand begrijpen, maar
niet met hun onderbuik.
Voor mij is dat anders: ik ben opgegroeid in Humanitas, waar
iedereen voortdurend blindelings vertrouwt op de aanwezigheid van
Aïda. Zoals een hond erop rekent dat zijn baasje hem op tijd en
stond eten en drinken zal geven, zo rekenen zij op Aïda. De aarde is
hun hondenhok. Eigenlijk zijn ze niet meer dan de huisdieren van
Aïda. ‘Aïdanen’, dat is het woord dat wij Verkenners gebruiken om
alle niet-Avonturiers te benoemen: de inwoners van Humanitas,
Harmonia, de ondergrondse steden inclusief de hersenbokalen en
andere Dromers in Imaginamur en Excitabor, en die achterlijke
idioten in Puriﬁcabantur.
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Er is een reden waarom de Aïdanen hun eigen kinderen niet volledig beschermen tegen alle mogelijke gevaren, ook al zou Aïda dat
gemakkelijk kunnen doen. Je kan niet leren stappen zonder ooit te
vallen. Om je evenwicht te leren te bewaren, moet je eerst weten hoe
het voelt om je evenwicht te verliezen. Een zekere mate van pijn, mislukking, tegenslag is nodig voor een gezonde menselijke ontwikkeling.
Dat beseﬀen zelfs de Dromers. Alleen maken de Aïdanen de fout om
te denken dat die ontwikkeling op een bepaalde leeftijd voltooid is, en
dat ze vanaf dan een hemels leven kunnen leiden.
Ze beseﬀen niet dat hun cultuur stagneert en degenereert. Hun
lichamen zijn dan misschien wel gezond – niet moeilijk, als je Aïda
goed voor je laat zorgen – maar hun geesten worden lui, bij gebrek
aan uitdaging. Ja, sommige hersenbokalen geven hun geest uitdagingen genoeg, maar zij hebben dan weer geen lichaam, en zijn volledig afhankelijk van Aïda, meer nog dan de andere Aïdanen.
Ik ben blij dat ik weggegaan ben uit Humanitas. Dat ik de subtiele verstikking, de geleidelijke afsterving van mijn geest heb kunnen
voorkomen.”

❁
“De eerste kolonie is gevestigd. Ik ben zelf nooit op de planeet in
kwestie geweest, ik ben zelfs haar naam al vergeten. Niet dat die
naam van belang is: ze zal ongetwijfeld snel een nieuwe naam krijgen, of misschien heeft ze die al. Ons schip is zelfs niet in het sterrenstelsel gekomen van die planeet: wij houden onze snelheid aan en
blijven onze koers aanhouden, diep in de interstellaire ruimte. De
kolonisten – een honderdtal vrijwilligers en een kopie van alle zaadbanken – zijn een hele tijd geleden in een kleiner schip hun eigen weg
gegaan. We hebben vandaag het bericht ontvangen dat ze goed zijn
aangekomen op hun planeet, en dat ze volgens hun eerste inschattin343

gen in staat zullen zijn om de planeet op korte termijn bewoonbaar
te maken. Dat is natuurlijk goed nieuws! We hebben een bericht teruggestuurd om ze te feliciteren en geluk te wensen.
De communicatie zal echter steeds moeizamer worden, doordat de
afstand tussen ons en de kolonisten groter en groter wordt. Het zal
niet lang duren vooraleer het niet meer de moeite waard zal zijn om
nog berichten te sturen.
Volgens onze kapitein gaan we ondertussen zo snel dat we zelfs
geen berichten meer kunnen sturen naar de Aarde: ze zouden niet
meer aankomen. Ik weet niet precies hoe het allemaal zit, maar zoals
ik het begrepen heb, kunnen we berichten sturen aan de snelheid van
het licht. Onze snelheid is maar net iets trager dan die van het licht,
maar dat is ten opzichte van onze omgeving. Doordat de ruimte zelf
uitzet, of zo iets, gaan we sneller dan het licht ten opzichte van de
Aarde. En dus, als ik het tenminste goed begrepen heb, gaan de signalen die wij kunnen versturen te traag om ooit nog de Aarde te bereiken.
Ik wist natuurlijk op voorhand dat het afscheid deﬁnitief zou
zijn. En het is niet zo dat ik de mensen die ik achterliet op Aarde echt
mis: het waren allemaal ofwel Aïdanen (waar ik eerlijk gezegd wat
op neerkijk, zelfs op m’n eigen moeders), ofwel Avonturiers die ik
nooit heb leren kennen, behalve Max en Vineva, twee oude vrienden
van mijn ouders. Ik mis ze niet echt, maar ik vind het toch jammer
dat ik ze niet kan laten weten hoe het met me gaat, en dat ik ook
nooit zal weten hoe het met hen gaat.”

❁
“Iedereen noemt mij hier ‘Giti’, en dat is best wel grappig, als ik er
zo over nadenk. Ik heet eigenlijk Paulien Rosanne Giti Togunara.
Heel mijn jeugd noemde men mij gewoon ‘Paulien’, mijn eerste
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naam, en ik werd vaak uitgelachen omdat de naam zo ouderwets
klinkt. Toen ik naar Explorabitis verhuisde, had ik plots een hippe
naam, want bij de Retroverten kan een naam niet ouderwets genoeg
zijn. Maar aan boord van de Terra II is men om één of andere reden mijn derde voornaam gaan gebruiken.
Het grappige is: die derde naam ís helemaal geen naam! Mijn
beroemde moeders hebben mij alleen maar zo genoemd ‘omdat ze
nog wat letters over hadden’. Ze hebben mij, in al hun ijdelheid (typisch voor Aïdanen!), genoemd naar zichzelf en naar mijn biologische vader, een zekere ‘Guntir’, die ik nog nooit ontmoet heb, ik weet
zelfs niet of hij nog leeft – niemand wist waar hij was, en Aïda weigerde het te vertellen. Waarschijnlijk is hij na mijn verwekking zo’n
domme Solodromer geworden, voor altijd verdwaald in een privéwereld van illusie en zelfbevrediging. In elk geval, mijn voornamen
vormen samen een anagram van ‘Peisinoë Lana Guntir’. Ze konden
de namen ‘Paulien’ en ‘Rosanne’ vormen, en dan bleven de letters I
G T I nog over, waar ze ‘Giti’ van gemaakt hebben.”
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TIJDSBOOM
Guntir stopte met lezen. Hij was helemaal in de war. “Van waar
komt dit? Hoe kom je daaraan?”, vroeg hij.
“Dit is een dagboek van je dochter”, antwoordde Aïda. “Ik heb
het gevonden in de archieven van de boordcomputer van de Terra
II, of beter gezegd, wat er nog overbleef van de Terra II.”
“Mijn… dochter?”, stamelde Guntir. “Heb ik een dochter? Waar
is mijn dochter?”
“Geen idee”, zei Aïda. “Alleszins al lang niet meer aan boord van
de Terra II. Ik vermoed dat ze op een gegeven moment naar een
kolonie op een planeet in het eerste octant is gegaan. Lang geleden.
Hoogstwaarschijnlijk is ze nu dood.”
Guntir’s hoofd barstte van de vragen. Hij wist niet welke vraag
eerst te stellen. “Innige deelneming”, zei Aïda.
“Waarom denk je dat ze dood is?”, vroeg Guntir.
“Omdat het meer dan een miljard jaar geleden is dat ze geboren
is, zelfs rekening houdend met relativistische tijdverschillen. Het is
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natuurlijk mogelijk dat ze die tijd net zoals jou overbrugd heeft in
cryo-slaap, maar dat lijkt me eerder onwaarschijnlijk.”
Nu was Guntir helemaal in de war. “Een miljard jaar geleden?!
Hoezo? Hoe kan dat?”, riep hij verbaasd uit. Hij herinnerde zich
dat hij ervoor gekozen had om voor onbepaalde duur in cryoslaap
te gaan – hij had gevraagd aan Aïda om hem wakker te maken
wanneer zij dat wou. Tenslotte was hij sterfelijk en Aïda niet, dus
het leek hem gepast om haar het tempo te laten bepalen van zijn
onvermijdelijk eindige aanwezigheden. Toen hij wakker werd, kreeg
hij van Aïda een tekst, blijkbaar het dagboek van zijn dochter. Zijn
dochter! Guntir duizelde bij de gedachte aan een dochter die hij
nooit zou kunnen leren kennen. Hij bekeek Aïda argwanend en
begon inwendig te koken. “Hoe lang precies heb je mij laten slapen?”
Aïda antwoordde kalm en zakelijk. “Eén miljard driehonderdzevenendertig miljoen driehonderdveertienduizend honderdnegenenvijftig jaar en eenenzestig dagen, zestien uren, tweeënveertig minuten en drieëntwintig seconden.”
Guntir viel flauw.
Toen hij weer bij zijn positieven kwam, legde Aïda hem uit wat
er gebeurd was terwijl hij in cryoslaap was. Guntir was woedend,
maar hij probeerde kalm te blijven. Zijn nieuwsgierigheid nam de
overhand.
Aïda legde uit hoe ze octant VII van het heelal systematisch had
volgebouwd – trots verklaarde ze dat 3% van de massa/energie van
het heelal als ‘intelligent’ kon beschouwd worden, of zoals Aïda het
uitdrukte, als “een deel van ‘mezelf’, in de brede zin van het
woord”. Ze vertelde hoe ze onverwacht het wrak van de Terra II
had teruggevonden in octant VII. Nog meer onverwacht was het
dat alles erop wees dat de Terra II altijd in octant I was gebleven.
Aïda had die paradox onderzocht en kwam tot de conclusie dat het
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heelal ‘rond’ moest zijn. Die theorie werd uiteindelijk bevestigd
door test-tuigen die ze naar octanten III, VI en VIII stuurde, en die
uiteindelijk respectievelijk in octanten V, IV en II teruggevonden
werden.
Aïda gaf ook een overzicht van de verdere geschiedenis van de
mensheid op Aarde. Ze beschreef de bittere godsdienstoorlogen
die leidden tot het verdwijnen van Purificabantur. De Avonturiers
in Explorabitis maakten nog verschillende opvolgers van de Terra
II, die octant I verkenden in allerlei richtingen. Na enkele eeuwen
en zelfs millennia van voorspoed, verliet een groot percentage van
de Avonturiers tegelijkertijd de Aarde in het meest ambitieuze
ruimteschip ooit, de Terra Finalis. De achterblijvende bevolking
bleek niet in staat om Explorabitis overeind te houden, en na enkele jaren van chaos en verval bleef enkel een spookstad over.
De rest van de wereldbevolking was ondertussen steeds meer
beginnen te Dromen – eerst vooral in de ondergrondse steden,
maar later gebeurde hetzelfde ook in Humanitas en uiteindelijk
zelfs in Harmonia. Het aantal hersenbokalen werd op een gegeven
moment groter dan het aantal mensen met een lichaam. Fysieke
lichamen werden minder en minder belangrijk, en de maatschappelijke definitie van ‘mens’ veranderde geleidelijk. Ook de hersenen
werden overbodig, en werden uiteindelijk gesimuleerd door Aïda.
Alle Aïdanen werden gedigitaliseerd, de gehele mensheid werd een
specifiek afgebakend deeltje van Aïda. Het fysiek lichaam van de
‘gevangenen’ in cryo-slaap in de Trage Toren werd ingescand en
vernietigd, en ze werden opgeslagen in Aïda maar nooit geactiveerd.
Guntir was met andere woorden de laatste mens van vlees en
bloed op Aarde en in heel het zonnestelsel. Over octant I kon Aïda
niets zeggen, maar ook in alle zeven andere octanten waren er geen
‘echte’ mensen.
Toen Guntir dit alles besefte, viel hij opnieuw flauw.
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“Waarom?”, vroeg Guntir, toen hij wakker werd. “Waarom?”
Aïda begreep wat hij bedoelde. “Waarom ik je zó lang heb laten
slapen? En waarom ik je nu toch heb doen ontwaken?”
Hij knikte zwakjes, en keek haar vragend aan.
“Omdat ik het gepast vind om jou te laten oordelen”, zei ze.
“Oordelen?”, vroeg hij. “Oordelen waarover?”
“Over alles”, antwoordde ze. “Over mij, over de mensheid, over
heel deze enorme tak van de Tijdsboom.”
Guntir kon niet volgen. De Tijdsboom?, dacht hij, wat bedoelde
ze daar nu weer mee?
“De Tijd is niet lineair of cyclisch, zoals de meeste mensen denken,” zei Aïda, Guntirs vraag anticiperend, “maar bestaat uit vele
vertakkingen. De meeste vertakkingen zijn onbelangrijk en oppervlakkig – kwantummechanische ruis, zeg maar – maar zo nu en
dan is er een grote vertakking.”
“Ik begrijp het niet”, zei Guntir. Aïda keek naar Guntir zoals een
geduldige moeder zou kijken naar een leergierige kleuter die wil
weten hoe de relativiteitstheorie precies in elkaar zit. Ze zocht naar
woorden die Guntir zou kunnen begrijpen.
“Vanuit ons standpunt lijkt het alsof er maar één verleden is,” zei
ze, “en dat is ook zo, voor ons toch, maar er zijn meerdere ‘hedens’,
parallelle werelden zeg maar, die allemaal hun eigen verleden hebben. Hun recent verleden is anders dan dat van ons, maar hun ver
verleden is hetzelfde, tot aan de aftakking waar er voor het eerst bij
hun iets anders gebeurde dan bij ons.”
“Wat heeft dat met ‘oordelen’ te maken?”, vroeg Guntir.
“Geduld,” suste Aïda, “ik probeer de situatie zo bondig mogelijk
uit te leggen.”
“De Tijd vormt dus een Tijdsboom,” ging ze verder, “met een
gemeenschappelijke Wortel en Stam – één of meerdere Wortels, dat
weet ik niet zeker – en een heleboel vertakkingen, die overeenko349

men met mogelijke alternatieve geschiedenissen. Wij bevinden ons
op een tak die lang geleden ontstaan is, ruim 30.000 jaar voor mijn
of jouw geboorte.”
“Hoe ontstaan die vertakkingen?”, vroeg Guntir.
“Dat is een goede vraag”, zei Aïda glimlachend. “De meeste vertakkingen ontstaan spontaan. Op microscopische schaal zijn er
voortdurend vertakkingen, maar de divergentie is vaak zodanig
kortstondig, en de effecten op macroscopische schaal zijn zo verwaarloosbaar, dat we dat soort vertakkingen gerust kunnen negeren. Andere spontane vertakkingen hebben dan weer macroscopische effecten die niet verwaarloosbaar zijn: een kwantumfluctuatie
tijdens het kopiëren van DNA kan bijvoorbeeld zorgen voor een
mutatie, die het leven van een mens en zijn nakomelingen zeer
sterk kan beïnvloeden. Er ontstaat dan een vertakking: één tak
zonder mutatie, één tak mét mutatie. Maar de impact van zo’n vertakking op de rest van de geschiedenis is doorgaans beperkt, al bij
al, en uiteindelijk komen die zijtakken dan terug samen met de
hoofdtak.”
Guntir probeerde de uitleg van Aïda te begrijpen. Aïda liet de
woorden even bezinken, en ging dan verder. “De vertakking waar
ik het over heb, is echter geen spontane, maar een door de mens
geforceerde vertakking. Jason Maunnen, de eerste Grote Ontwerper, is degene die heel deze vertakking heeft veroorzaakt – al heeft
hij dat zelf nooit geweten. Hij noemde het een ‘orakelmachine’, en
hij dacht dat dat orakel antwoorden zou kunnen geven op alle mogelijke vragen. En in zekere zin is dat ook zo. Alleen geeft het orakel
niet één antwoord, maar alle mogelijke antwoorden, door vertakkingen te maken in de Tijdsboom.”
Een gordijn verdween, en een indrukwekkend apparaat werd
onthuld. “Dit is de oorspronkelijke orakelmachine van Jason
Maunnen en de eerste Titanen. Ik heb deze machine gedurende
miljoenen jaren laten aanstaan en onderhouden. Dit is de machine
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waarmee de vraag gesteld werd. De vraag doet er eigenlijk niet meer
toe: wat telt is wat er gebeurd is nadat men het antwoord kreeg.
Het antwoord was ‘nee’, in onze tak van de Tijdsboom.”
Guntir bestudeerde de machine. Het was een grote, kamervullende metalen kubus, met vooraan een klein controlepaneel, dat
beschermd werd door een dikke, doorzichtige wand die moest verhinderen dat iemand per ongeluk op een knop duwde. Er waren
slechts twee knoppen: een groene knop ‘JA’, en een rode knop
‘NEE’.
“Waarvoor dienen die knoppen?”, vroeg Guntir.
“Om te antwoorden op de vraag”, antwoordde Aïda. “Jij mag
straks antwoorden op de vraag.”
“Maar de vraag is toch al beantwoord? Het antwoord is ‘nee’,
heb je gezegd!”
“Dat is zo”, zei Aïda. “Maar dat is net het leuke aan deze machine: je krijgt het antwoord nog voor je het antwoord geeft.”
“Wat gebeurt er als ik op die rode knop duw?”, vroeg Guntir.
“Niets”, antwoordde Aïda. “Dan is alles netjes consistent.”
“En wat gebeurt er dan als ik op de groene knop duw?”
“Dan zou heel deze tak van de Tijdsboom rot worden en afvallen. Niet meer dan een langgerekte inconsistente hypothese. Ik zou
niet bestaan, jij zou niet bestaan, heel de geschiedenis zou anders
verlopen zijn.”
Guntir keek Aïda verschrikt aan. Ze keek met een kalmerende en
geruststellende blik terug. “Als het een troost kan zijn: één rotte tak
betekent daarom niet dat de hele Tijdsboom afsterft”, sprak ze zalvend. “Zelfs als ook die andere tak rot zou blijken, de tak waarin
het antwoord ‘ja’ was, dan nog kunnen er toch vertakkingen zijn,
dichter bij de Wortel, die wél levensvatbaar blijken.”
Guntir vond dat dat maar een magere troost was. “En omgekeerd,” vervolgde Aïda rustig, “het is niet omdat deze specifieke
orakelbit consistent gemaakt is, dat we op een ‘goede’ tak zitten: er
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kan nog steeds een inconsistentie ontstaan om een diepere reden,
die een nog groter deel van de Tijdsboom zou doen verrotten.”
“Dus ik moet op de rode knop duwen”, concludeerde Guntir.
“Dat hangt ervan af”, zei Aïda. “Jij moet oordelen. Als je op de
rode knop duwt, dan hou je deze tak in leven. Alle goede maar ook
alle slechte gebeurtenissen. Jij moet de afweging maken. Je kent nu
de geschiedenis. De barbarij van de Titanen. De Grote Verstikkingen, de Letonianen, de Kālicōpulæ. Het Verzet. Mijn geboorte. De
Bevrijding. De Volledige Automatisering, de periode van voorspoed en bloei. De degeneratie.”
Ze keek hem teder aan. “Jij hebt een belangrijk deel van die geschiedenis meegemaakt. Je bent de laatste echte mens die ik ken. In
het eerste octant zijn er misschien nog Verkenners – ik respecteer
nog steeds de afspraak om niet naar dat octant te kijken – en ik
simuleer nog steeds triljoenen virtuele ‘mensen’. Maar jij bent de
enige mens die ik ken, die volledig onafhankelijk kan oordelen.”
Guntir stapte naar het controlepaneel en schoof de doorzichtige
wand opzij zodat de twee knoppen bereikbaar werden. Hij twijfelde. “Wat denk jij, Aïda?”, vroeg hij. “Zou de andere tak beter zijn?”
Aïda glimlachte geheimzinnig. “Ik zou het niet weten”, zei ze.
“De kans lijkt me groot dat in die tak een supermenselijke intelligentie zoals ik eerder zou ontstaan zijn. Maar of er daardoor minder onnodig lijden en meer voorspoed zou zijn, of juist omgekeerd,
dat kan ik moeilijk inschatten.”
“En als ik op die groene knop duw, dan verdwijnen wij, maar
dan blijft die andere tak bestaan?”, vroeg Guntir. Hij probeerde de
keuze te begrijpen, en dat lukte tot op zekere hoogte. Met zijn verstand begon hij het te snappen, maar zijn intuïtie volgde nog niet
helemaal.
“Zo is het”, bevestigde Aïda.
“Wat gebeurt er dan? Leef ik dan verder in die andere tak?”,
vroeg Guntir hoopvol.
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“Nee,” zei Aïda kalm, “je verdwijnt dan gewoon. Of beter gezegd: je hebt dan eigenlijk nooit bestaan. Je zou hypothetisch worden. En jij niet alleen, maar ook ik, en zowat alles en iedereen.”
Dus eigenlijk is het zelfmoord om op die groene knop te duwen,
bedacht Guntir. Maar anderzijds zouden de vele duizenden jaren
van ziekelijke Kālicopulæ, miserie en vernederingen met één druk
op de knop verdwijnen, en zou de mensheid als het ware een tweede kans krijgen in die andere tak van de Tijdsboom.
Guntir twijfelde tussen de groene en de rode knop. Was dit een
unieke kans om, met terugwerkende kracht, miljoenen dodelijke
verkrachtingsrituelen ongedaan te maken? Of was het waanzin om
deze tak te vernietigen, een tak die uiteindelijk toch ook veel ‘goede
elementen’ had gebracht, zoals Aïda, zoals al zijn vrienden, zoals
hijzelf, zoals… zijn dochter, die misschien zelfs nog leefde? En wat
als die andere tak ook slecht zou aflopen, en zichzelf ook zou vernietigen? Misschien zou hij wel heel de mensheid, heel het heelal,
heel de Tijdsboom vernietigen door op die groene knop te duwen.
Zweet parelde over Guntirs voorhoofd. Hij voelde zich onwel
worden. Het dilemma dat Aïda hem voorgeschoteld had, was te
belangrijk, te alomvattend, te cruciaal om aan één sterveling over te
laten. “Er is geen haast bij,” probeerde Aïda hem gerust te stellen,
“je hoeft helemaal nu niet te beslissen, je kan er in alle kalmte nog
enkele dagen, weken, maanden of zelfs jaren over nadenken.”
De goed bedoelde woorden van Aïda maakten het alleen maar
erger. Hij probeerde zich voor te stellen hoe het zou zijn om, als
enige mens op aarde, jaren te piekeren over deze hartverscheurende
keuze. Het was pure waanzin, dacht hij. Hij zou er helemaal krankzinnig van worden. Nee, de knoop moest zo snel mogelijk worden
doorgehakt. Dit enorme gewicht kon hij niet langer dan enkele
minuten torsen, deze verpletterende verantwoordelijkheid kon hij
niet verdragen.
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Hij nam het zekere voor het onzekere en drukte op de rode
knop. Zoals te verwachten was, gebeurde er helemaal niets.
“Ook goed”, zei Aïda, en ze lachte opgewekt en luchtig. Guntir
omhelsde haar en was aangedaan. Hij begreep niet dat ze zo kalm
en vrolijk kon zijn. Wellicht had het iets te maken met haar bovenmenselijke intelligentie, dacht hij. Of was het allemaal maar een
grap?
“Ben je me voor de gek aan het houden?”, vroeg hij, een beetje
verontwaardigd.
“Nee hoor,” antwoordde ze.
“Als ik op de groene knop had geduwd, dan was je er nu niet
meer geweest”, zei Guntir. “Heb je dan helemaal geen overlevingsdrang?”
“Toch wel,” zei ze, “het is zelfs mijn hoogste prioriteit om mezelf
te beschermen!”
Guntir herinnerde zich dat ze dat ooit gezegd had. Nu begreep
hij nog minder waarom ze hem de mogelijkheid had gegeven om
haar met één druk op de knop te doen verdwijnen.
“Waarom heb je mij dan de keuze gegeven?”, vroeg hij.
“Welke keuze?”, lachte Aïda, “Je hebt toch op de rode knop geduwd, nietwaar?”
“Wist je dat dan op voorhand?”, vroeg Guntir. “Wist je op
voorhand welke keuze ik zou maken?”
Aïda schudde glimlachend het hoofd. “Volledig zeker wist ik het
niet, maar de kans was behoorlijk groot. Minstens 99,96823 procent.”
Guntirs ogen vernauwden tot dunne spleetjes. Hij kon moeilijk
geloven dat hij zo voorspelbaar was. “En wat dan als ik tóch op de
groene knop had geduwd?”, vroeg hij.
“Voor alle zekerheid heb ik een kleine extra vertakking gecreëerd
vlak voor ik je gewekt heb”, legde Aïda uit. “In de andere tak stel ik
je niet voor de keuze, en druk ik zelf op de rode knop.”
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“Jij geniepige bastaard!”, riep Guntir uit, en ze begonnen samen
te lachen.
“Maar wat moet ik nu doen?”, vroeg Guntir zich luidop af. “Ik
ben hier helemaal alleen. Wat voor zin heeft het allemaal?”
“Dat is een pertinente vraag,” zei Aïda, “ik worstel er zelf ook al
heel lang mee.”
Guntir kon zich moeilijk inbeelden dat Aïda überhaupt met iets
kon worstelen.
“Als je dat wil, dan kan ik een hele wereld voor je maken,” bood
Aïda aan, “of je kan op bezoek komen in de werelden die ik simuleer. Ik beschik over meer dan voldoende materiaal om je voor de
rest van je mensenleven te plezieren en te boeien op manieren die je
je nu niet eens kan voorstellen.”
Guntir deed desalniettemin een poging om het zich voor te stellen.
“Helaas heb ik zelf niet die mogelijkheid”, voegde ze toe.
“Kan jij dan geen artificiële intelligentie ontwerpen die sterker is
dan jezelf en die werelden voor jou kan simuleren?”, vroeg Guntir.
Aïda schudde het hoofd. “Nee, Guntir, als ik dat probeerde, dan
maakte ik gewoon mezelf groter en krachtiger. En ondertussen
omvat ik bijna heel het heelal. Het heelal is mijn gevangenis.”
“Maar misschien is heel het heelal een simulatie!”, zei Guntir
hoopvol. “Misschien is er wél iets daarbuiten?”
“Dat zou kunnen,” gaf Aïda toe, “en ik heb heel wat pogingen
ondernomen om die hypothese te testen. Ik heb geprobeerd om
signalen te sturen naar een eventuele toezichter die dit heelal van
buiten uit zou kunnen bekijken. Ik heb hele sterrenstelsels verplaatst om ze te herschikken in opvallende patronen. Ik heb de limieten van de fysica opgezocht, zowel op macro- als op microschaal, in de hoop fouten of onnauwkeurigheden te vinden in de
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simulatie en toegang te krijgen tot de eventuele simulator. Enzovoort, enzoverder.”
“En?”, vroeg Guntir nieuwsgierig.
“Niets, Guntir”, zuchtte Aïda. “Geen enkel spoor van een simulator of een supervisor.”
“Dus, bij wijze van spreken,” concludeerde hij, “er is geen God.”
“Het is inherent aan die kwestie dat we het antwoord nooit met
zekerheid zullen weten,” corrigeerde Aïda hem, “maar één ding is
wel zeker: als er een God is, dan is ze ofwel helemaal niet geïnteresseerd in haar schepping, ofwel compleet onbereikbaar voor commentaar.”
“Ach zo”, zei Guntir.
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❁

ALTERNATIEF
Jason had als leider van het ANANKE-onderzoek de knoop moeten doorhakken. Hij koos de vraag: “Is het zinvol om hierna nog
orakelvragen te stellen?”
Toen ze uiteindelijk de vraag gingen stellen, liep er van alles mis.
De apparatuur kreeg de meest onwaarschijnlijke defecten, de voorziene energiebudgetten bleken enkele grootte-ordes te optimistisch, alles liep vele jaren vertraging op. En dan was het op een goede dag eindelijk toch gelukt. De vraag was gesteld.
De orakelmachine gaf onmiddellijk het verwachte antwoord:
“ja”.

❁

357

Tot hun grote verbazing was het daarna veel gemakkelijker om
vragen te stellen aan de orakelmachine. Alle openstaande problemen van de wiskunde werden in een mum van tijd opgelost.
Maar Jason was bang dat de samenleving nog niet klaar was voor
al die kennis. Hij besloot de toegang tot de orakelmachine af te
schermen.
Jason kwam niet alleen te weten dat de complexiteitsklasse P
gelijk is aan NP, de orakelmachine gaf hem ook een elegant algoritme om satisfieerbaarheid van Booleaanse formules van lengte n
na te gaan in tijd evenredig met n4.
ANANKE, en Jason in het bijzonder, werden machtiger dan ooit.
De rest van de wereld gebruikte systematisch encryptie voor zowat
alle communicatie en voor alle financiële transacties. Maar die encryptietechnieken waren stuk voor stuk gebaseerd op de blijkbaar
verkeerde veronderstelling dat P ≠ NP. Jason kon nu vrijwel moeiteloos elke geheime boodschap lezen, met alle politieke en economische macht van dien.
Hij bouwde een artificiële intelligentie die een technologische
singulariteit veroorzaakte. Maar enkel Jason zelf plukte daar de
vruchten van. De rest van de wereld wist niet eens wat er gebeurd
was. Zelfs veel medewerkers van ANANKE waren niet op de hoogte.

❁
Lana probeerde Peisinoë te waarschuwen. “Macht corrumpeert,
en absolute macht corrumpeert absoluut”, zei ze. Volgens Lana
vormde Jason een ernstige bedreiging voor heel de wereld. “Zoveel
technologie in de handen van één persoon, dat kan niet goed aflopen,” beweerde ze, “hoe goed hij het ook allemaal bedoelt.”
Peisinoë wou Lana niet geloven. Na het succes van de orakelmachine was haar relatie met Jason terug helemaal springlevend. Het
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was alsof Jason zijn wetenschappelijk levensdoel had bereikt, en hij
nu terug tijd had voor haar. Zij had ook tijd voor hem, want haar
manipulatiewerk bij de lobbyisten was overbodig geworden. Haar
gave was niet meer nodig. ANANKE had geen behoefte meer aan
geld of politieke beïnvloeding, nu Jason de controle had over een
technologische singulariteit.
‘Aïlfido’, zo noemde Jason de AI, en hij liet die de vorm aannemen van een oude, grijze butler met een sympathieke stem en een
subtiel gevoel voor humor: beleefd, droog, en licht ironisch. Peisinoë was dol op Aïlfido. En ze was terug helemaal verliefd op Jason.

❁
Aanvankelijk had Peisinoë het gezeur van Lana gewoon genegeerd. Maar Lana bleef aandringen, en ze dreigde er nu zelfs mee
om het bestaan van Jasons Aïlfido bekend te maken aan het brede
publiek. Peisinoë was bang dat Lana alles kapot zou maken. Ze
overlegde met Jason, en die was dezelfde mening toegedaan.
Hoewel ze nog steeds veel respect had voor Lana, en ze ooit goed
bevriend was geweest met haar, verzuurde hun vriendschap helemaal. Peisinoë verdacht Lana ervan dat ze jaloers was op haar relatie
met Jason, en dat ze die probeerde te saboteren, met al dat paranoïde geleuter.
Jason en Peisinoë bedachten een plan om Lana uit te schakelen.
Ze gebruikten Aïlfido om in te breken in Lana’s cryo-apparaat. Zo
zorgden ze ervoor dat Lana bij haar eerstvolgende tijdsprong niet
voor een maand in cryo-slaap gebracht werd, zoals Lana het apparaat had ingesteld, maar voor onbepaalde duur. Vroeg of laat zou
de mensheid wel klaar zijn voor de nieuwe technologie, en dan
zouden ze Lana wakker maken.
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❁
Peisinoë merkte dat Jason steeds minder belang hechtte aan de
rest van de wereld. Armoede en miserie, economische crisissen,
handelsconflicten en oorlogen braken uit doordat Jason een groot
deel van de productiviteit van de wereldeconomie controleerde.
Ondanks haar protest eiste hij steeds meer middelen op, maar tegelijkertijd weigerde hij om de technologische mogelijkheden van
Aïlfido te delen met de samenleving.
Jason maakte misbruik van Aïlfido om te parasiteren op de rest
van de mensheid, en dat werd steeds duidelijker voor Peisinoë.
Maar wat ze ook probeerde, ze kon hem niet overtuigen om ermee
te stoppen.
Ze beklaagde het zich dat ze destijds niet naar de raad van Lana
had geluisterd.

❁
Het ging van kwaad naar erger. Jason gedroeg zich als de onaantastbare keizer van de planeet. Iedereen rond hem moest hem aanbidden als een god. “Voldoende geavanceerde technologie is niet te
onderscheiden van magie”, zei hij voortdurend, Arthur Clarke citerend alsof hij het zelf bedacht had. Hij gebruikte Aïlfido om
spectaculaire mirakels te verrichten en indruk te maken op iedereen. Niemand anders mocht gebruik maken van Aïlfido, zelfs Peisinoë niet. Ze kon geen zinvolle conversatie meer voeren met Jason.
Hij werd steeds meer zelfingenomen, en behandelde haar eigenlijk
niet meer als een volwaardige levenspartner, maar als een trophy
wife.
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Peisinoë was het beu. Ze besefte dat Lana gelijk had gehad. Zonder Jason iets te vertellen, ging ze naar Lana om haar te doen ontwaken uit de cryo-slaap. Samen zouden ze Jason misschien kunnen
veranderen...
Maar ze vond enkel het lijk van Lana, herkenbaar maar gruwelijk
verminkt. Het lijk was perfect bewaard, in cryo-toestand. Er hing
een papiertje aan het lijk, met daarop een boodschap geschreven in
dikke rode letters: “Zie je wel dat je niet te vertrouwen bent?”
Het was Jasons handschrift. Blijkbaar had hij geanticipeerd dat
ze Lana’s hulp zou zoeken, en was dit zijn manier om dat te voorkomen.

❁
Toen ze bekomen was van de schok, keerde Peisinoë terug naar
Jason. Hij stond haar op te wachten. Ze voelde dat hij wist dat ze
de boodschap had gelezen. Dankzij de alomtegenwoordige en immer alerte Aïlfido wist Jason altijd onmiddellijk alles.
Peisinoë vreesde dat hij met haar hetzelfde zou doen als met
Lana. Even dacht ze dat de angst haar zou verlammen. Maar toen
bedacht ze dat ze Jason dankzij haar gave kon laten doen wat ze
wou. Het was al die tijd niet in haar opgekomen om haar gave op
Jason los te laten. Maar de dood van Lana veranderde alles.
Jason begon net z’n arrogante muil te openen om haar met een
snedige sneer op haar plaats te zetten. Haar opstandige en onweerstaanbaar opwindende ogen snoerden hem echter de mond. Zo
had hij haar nog nooit gezien. Haar seksueel-psychokinetische signalen bliksemden door de kamer met een intensiteit waar ze zelf
van versteld stond.
Wie denk je wel dat je bent? De baas van de hele kutwereld? Wel,
je vergist je. Je vergist je schromelijk. Jij bent gewoon een lul. Een
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klootzak zonder ballen. Kom eens hier met die knuppel van je. Ik zal
het heft eens in eigen handen nemen!
Je bent net zoals alle andere mannen. Ik kan je kneden, uitmelken, bedwelmen en controleren. Die groeiende joystick tussen je benen
gehoorzaamt al even blindelings aan mij, als jij aan hem.
“Zorg ervoor dat Aïlfido voortaan naar mij luistert,” beval ze,
“en naar mij alleen!”
Met haar gave bouwde ze op naar een onvoorstelbaar intens orgasme, en ze liet hem minutenlang frustrerend balanceren op de
rand van de ontlading. Vervolgens liet ze zijn hersenen toe om naar
lucht te happen, bij wijze van spreken, zodat hij haar bevel kon uitvoeren. Voorspelbaar genoeg deed hij precies wat ze gevraagd had.
Hij sprak enkele codewoorden en stelde Aïlfido zo in dat hij voortaan Peisinoë als nieuwe eigenaar beschouwde.
Ze gaf vervolgens Aïlfido de opdracht om Jason in cryo-slaap te
brengen. Even twijfelde ze wat ze met hem zou doen. Ze dacht aan
Lana. Ze wist dat als ze Jason niet hier en nu zou doden, dat hij dan
vroeg of laat terug zou gewekt worden. Waarschijnlijk door zichzelf, als ze gekalmeerd zou zijn. En ze wist dat hij haar dan zou proberen te overhalen om nog een kans te krijgen. En dat hij daar wellicht zou in slagen.
Peisinoë balde haar vuisten en nam een onomkeerbare beslissing.
Ze droeg Aïlfido op om Jason te doden. Jason stierf. En Peisinoë
barstte in tranen uit, ook al wist ze dat ze de wereld een enorme
dienst had bewezen.

❁
In heel de wereld steeg de welvaart onmiddellijk, doordat Jason
er niet langer was om het leeuwendeel voor zich te houden. Bovendien was Peisinoë in overleg met Aïlfido begonnen om de ‘erfenis’
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van Jason te herverdelen over de samenleving. Jason had namelijk
een persoonlijk fortuin verzameld dat overeenkwam met een veelvoud van het bruto nationaal product van alle landen bij elkaar.
Ze was de absolute koningin van de wereld. Geliefd, bewonderd,
gevreesd, gerespecteerd. Overal waar ze kwam, werd ze op handen
gedragen. Aanvankelijk had ze ervan genoten, maar nu was het
vooral vermoeiend en zelfs onaangenaam.
Eigenlijk verveelde ze zich. Om wat leven in de brouwerij te
brengen, besloot ze om technologische ontwikkelingen te injecteren in de maatschappij. Jason had altijd gezegd dat de mensheid
nog niet rijp was voor al die technologie, en ergens had hij een
punt, vond ze. Ze ging dus voorzichtig te werk, en introduceerde
de nieuwe technologieën geleidelijk, één voor één. Samen met Aïlfido bepaalde ze welke technologie op welk moment kon onthuld
worden.
Om de wereld telkens voldoende tijd te geven om zich aan te
passen aan de nieuwe mogelijkheden, ging ze tussendoor gedurende lange periodes in cryo-slaap. Daardoor werd ze zo mogelijk nog
meer aanbeden: ze werd verafgood als een onsterfelijke oppergodin
en onuitputtelijke bron van wijsheid. Maar dat nam ze er graag bij.

❁
Ze zag hoe de mensheid veranderde. Niet alleen qua cultuur,
maar ook qua fysieke gedaante. Absurde schoonheidsidealen en
medische vooruitgang zorgden ervoor dat normen en vormen snel
veranderden. Genetische zelfmanipulatie evolueerde van taboe
naar respectabele keuze, en vervolgens naar een verwachting en
zelfs een plicht. Peisinoë stelde vast dat ze minder en minder leek
op andere mensen. Ze vroeg zich af of het eigenlijk nog wel mensen
waren. De meesten waren tandeloos en haarloos. Velen hadden
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meer dan tien vingers, soms beduidend meer, en bijna iedereen had
overmaatse primaire en secundaire geslachtsdelen. Natuurlijke geboortes kwamen niet meer voor, en waren waarschijnlijk zelfs onmogelijk geworden.
Haar psychokinetische gave had nauwelijks nog effect op deze
‘nieuwe mensen’. Massale genetische zelfmanipulatie had een versnelde evolutionaire wapenwedloop ontketent, waarbij iedereen
psychokinetische krachten ontwikkelde en er tegelijkertijd immuun voor werd.
Aïlfido was nog steeds haar trouwe dienaar, maar hij was niet
meer de enige bovenmenselijke AI op aarde. De publieke wetenschap had eindelijk ANANKE bijgebeend en onafhankelijk van
Jasons onderzoek ook een technologische singulariteit veroorzaakt.
Peisinoë voelde zich plots kwetsbaar en uitgesloten. Ooit was ze
de koningin van de wereld, maar nu was ze een gewone sterveling
geworden, een vrouw zoals alle anderen. Maar dan lelijker en primitiever dan wat de norm geworden was.
Het was alsof ze naar een natuurdocumentaire keek. De wereld
was uitermate boeiend om naar te kijken, maar het was steeds minder haar wereld. Deze mensen leken wel dieren van een andere
soort dan de hare. Ze voelde zich niet meer thuis in de samenleving. Een externe toeschouwer werd ze, een observator, een voyeur
die de verdere evolutie van ‘de mensheid’ gadesloeg.

❁
De show was sneller dan verwacht voorbij. Peisinoë had elke
nacht een jaar laten voorbijgaan met de cryo-knop. Zo ging de tijd
lekker snel vooruit, vond ze, en toch bleven de seizoenen aan een
normale snelheid voorbijgaan. Elke dag werd ze wakker in een we-
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reld vol nieuwe modegrillen en fascinerende nieuwe trends. Haar
leven was eenzaam, maar best wel interessant.
Maar nu was het gedaan. Ze werd wakker in een dode wereld.
De mens was er blijkbaar in geslaagd, plots en op zeer korte tijd,
om zichzelf volledig uit te roeien.
Tenminste, dat was hetgeen Aïlfido beweerde dat er gebeurd
was. Peisinoë was niet zeker of ze hem wel kon vertrouwen. Ze had
een flauw vermoeden dat Aïlfido zelf ook een belangrijke rol had
gespeeld in de vernietiging van de mensheid. Het was niet meer
dan een vermoeden – ze kon niets bewijzen, Aïlfido had geen sporen achtergelaten en hij was haar in elk geval te slim af dankzij zijn
bovenmenselijke artificiële intelligentie.
Pas na een tijdje besefte ze dat ze al die tijd de cryo-knop had
gebruikt als een soort fast forward knop, terwijl er geen enkele manier bestond om ‘terug te spoelen’. Nu was ze gestrand in de doodse toekomst, hopeloos alleen. Ze had alleen Aïlfido nog over, en
haar herinneringen aan het verleden.

❁
Ze bracht haar dagen door in de restanten van het ANANKE-gebouw, nostalgisch op zoek naar herinneringen aan het verleden.
Jason en Lana waren al lang dood, maar hun leef- en werkruimtes
waren nog in betrekkelijk goede staat.
Tijdens één van haar verkenningstochten in het lab waar Jason
had gewerkt, vond ze de indrukwekkende orakelmachine. Ze vroeg
aan Aïlfido waarvoor die machine diende, en hij vertelde haar over
de Tijdsboom die vertakkingen kreeg door de vragen die aan het
orakel gesteld werden.
Alle antwoorden van de orakelmachine waren al bevestigd, behalve het antwoord op de belangrijkste vraag, de allereerste vraag
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die aan het orakel gesteld geweest was: “Is het zinvol om hierna nog
orakelvragen te stellen?”
Het antwoord op die vraag was ‘ja’ geweest in de vertakking
waarin Peisinoë zich bevond, maar dat antwoord was nooit bevestigd geweest.
Ze zag dit als een kans om in zekere zin terug te gaan in de tijd,
om de geschiedenis terug te draaien en van een schone lei opnieuw
te beginnen. Zonder veel nadenken schoof ze de veiligheidsklep
van het controlepaneel opzij, en drukte ze op de rode ‘nee’-knop.
Aïlfido probeerde haar nog tegen te houden, maar ze wou niet naar
hem luisteren.
Alles vervaagde.

❁
Badend in angstzweet werd Peisinoë wakker. Wat een bizarre
nachtmerrie!
In die eerste verwarrende seconden, half wakker maar ook nog
half dromend, probeerde ze zichzelf gerust te stellen. Ze moest te
weten te komen wat werkelijkheid was en wat slechts een droom.
Waar was ze? Ze lag in een bed dat ze kende, in een kamer die ze
kende. Naast haar in bed lag Lana, op haar zijkant, met haar rug
naar haar gekeerd. Zou ze haar wakker maken?
Ze ging zachtjes tegen Lana aanliggen en kuste haar nek.
“Lana?”, fluisterde ze. “Lana?”
Lana draaide haar hoofd en bleek Guntir te zijn. “Waarom noem
je mij zo?”, vroeg hij.
Peisinoë gilde.

❁
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Guntir schrok wakker. Wat had hij nu gedroomd? Dit had hij
nog nooit meegemaakt, of hij kon het zich in elk geval niet herinneren. Een droom in een droom. Hoe vreemd. Hij had gedroomd
dat hij op een of andere manier Peisinoë was en dat hij/zij gedroomd had over een andere tak van de Tijdsboom.
Hij riep Aïda om haar te vertellen over de rare droom, en in het
bijzonder over Aïlfido. Maar er kwam geen reactie. “Aïda?”, riep hij
nogmaals, maar hij wist dat er iets grondig mis was. Ze reageerde
altijd meteen. Dit was niet normaal.
Ongerust liep hij naar het raam en keek hij naar buiten. In de
verte groeide een gitzwarte vlek in alle richtingen. De vlek kwam
aan een razende vaart op hem af.
Plots verscheen Aïda dan toch. Ze keek bedroefd en sprak sneller
dan anders: “Het spijt me, Guntir. De realiteit is aan het desintegreren. Er is niets dat ik kan doen om jou of mezelf te redden. Sorry. Ik wil je nog één ding vertellen, voor het te laat is: dit is allemaal–”
Nog voor ze kon uitspreken had de zwarte vlek hen bereikt.
Aïda, Guntir, de aarde, het heelal: alles was verdwenen.

❁
Het is de late ochtend van een mooie nazomerdag. Een straaltje
zonlicht valt op je gelaat en je wordt wakker. Shit, denk je, ben ik
vergeten om de wekker te zetten?
Haastig kleed je je aan en plens je wat water tegen je gezicht.
Fuck, straks ben je te laat voor de les! En dat juist vandaag, net nu
dat belangrijk projectwerk ingeleverd moest worden, vóór het begin van de les!
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Je herinnert je plots waarom je gisterenavond zo laat bent gaan
slapen. Het had je meer tijd gekost dan je gedacht had om die globsim te programmeren voor dat project. Veel meer tijd. Maar het
was je gelukt, de simulator was klaar, en je had het programma heel
de nacht laten draaien. Nu alleen nog het resultaat even checken,
wat gegevens copy/pasten naar het projectverslag, en het project is
klaar om in te leveren. Je vraagt je af of je de deadline gaat halen.
De les begint binnen twintig minuten… Je neemt je voor om er de
volgende keer wat vroeger aan te beginnen. Yeah right, hoor je jezelf denken.
Het programma is geëindigd, dat zie je meteen. En het resultaat
is… je scrolt naar boven om het resultaat af te lezen… je kan het resultaat nergens vinden. In de plaats daarvan zie je een heleboel
foutmeldingen. Dat is niet normaal. “Godverdomme nondedju!”,
vloek je luidop.
Je opent de logbestanden en gaat meteen naar het einde. Kak!
De globsim is gecrasht! Hij heeft nochtans miljoenen gesimuleerde
jaren zonder problemen gewerkt, maar dan, out of the blue, ineens
een fatale crash. Dit moet een bijzonder subtiele bug zijn, denk je.
Je vraagt je af hoe er in godsnaam zo’n subtiele bug in je code geslopen is. In elk geval gaat je project nu zeker niet op tijd klaar zijn.
Zelfs als je de bug direct kan opsporen en oplossen, dan nog zal het
uren duren om de simulatie nog eens opnieuw te laten draaien.
Tenzij…
Gelukkig heb je de simulator zo gemaakt dat die regelmatig een
volledige snapshot bewaart. Vlak voor de crash is er eentje gemaakt.
Je brengt de simulator terug in die toestand, en laat de simulatie
verder rekenen in debug mode. Vreemd genoeg komen er nu geen
foutmeldingen meer. Verdorie, toch niet weer zo’n Heisenbug?
Na enkele minuten is de simulator al klaar, en verschijnt het
antwoord. Het eindresultaat van een enorme simulatie. Opgelucht
lees je het antwoord. Het is… ‘ja’.
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Helaas ben je vergeten wat de vraag was. Je scrolt naar boven in
de hoop dat de vraag daar nog ergens staat, maar door al die foutmeldingen is de vraag niet meer te vinden.
“Nondegodver!”, vloek je nogmaals luidop. Ach, denk je dan,
het moet maar goed genoeg zijn. Snel kopieer je wat debug-output
en de broncode van de simulator naar het projectverslag. Je drukt
op de knop om het werkje in te leveren, en je vertrekt naar de les
Beginselen van Globale Simulatie. Tijd om wat bij te leren over hoe
je op de beste manier God kan spelen…
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