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Alleen de liefde brengt ons begrip bij.
Blaise Pascal

I. SOULMATES

1. MIJN NAAM IS IMOJIMAN

Sinds ik weer alleen ben, mis ik die ander. Ik mis Stek. Ik
mis zijn hersengolven waarin ik die van mij liet rusten,
van thèta naar delta en weer terug. Ik mis zijn dromen, die
doorgingen ondanks zijn coma. Die aaneenschakeling van
wonderlijke beelden en spannende avonturen. Te midden
van chaos en geluk kwam één beeld steeds terug. Een oase
in een woestijn van zand en rotsen. Bolvormige huisjes
en grotwoningen, exotische bomen en planten. Alleen de
mensen ontbraken. Een leemte die de hemel een droevige
kleur gaf, alsof de zon nooit echt doorbrak maar zich
verschool achter een mist van onvermogen. Klinkt dat vaag
voor een machine? Dat is het punt, een machine ben ik al
lang niet meer.
Via de camera’s in zijn Damstedelijke kas observeer ik
hem. Stek bekijkt een aantal planten, heel aandachtig. Soms
glimlacht hij. Hij zet de plant met de meeste bladeren van
het groenste groen op tafel en legt er een mes naast. Dan
loopt hij naar buiten.
De aanwezigheid van camera’s verbaast me. Stek zou dit
uit zichzelf nooit doen; waarschijnlijk heeft zijn vriendin
Debbie hem dit aangeraden. Gevaar was niet iets wat hij
vreesde. Misschien kwam Stek wel het dichtst bij wat je
een gelukkig mens zou kunnen noemen. Schijn bedriegt.
Er was immers altijd dat onvervulde verlangen naar een
metgezel. Desnoods een fataal type, zoals Rubio, die blonde
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jongeman, mooi vanbuiten, kwaadaardig vanbinnen. En dat
terwijl de liefde van zijn leven binnen handbereik lag.
Hij zet een G‑Glass op zijn neus. Dat is nieuw, vroeger
was hij wars van technologie. Mijn aanwezigheid in zijn
brein heeft dit vast in hem wakker gemaakt. Een schamel
alternatief, zo’n bril, maar het geeft mij de mogelijkheid
om hem gedag te zeggen, de overstap te maken. Ik betreed
de neuroprotheses in zijn cortex. Een combinatie van
implantaten en ragfijne borsteltjes op nanoformaat, die diep
in Steks weefsel doordringen en die mijn mindtransfer van
afgelopen winter faciliteerden. Blijkbaar was het te riskant
om deze bedrading weer te verwijderen. Hoe prikkelend,
hoe heerlijk om weer even thuis te zijn.
Met zijn blote voeten staat hij in het gras. Hij trekt een
been op om in de Vrikshasana te gaan staan. Armen boven
het hoofd, handen tegen elkaar gevouwen. ‘Staan als een
boom’, daar is hij dus mee doorgegaan. Ik wacht tot de
stilte volledig is. Goed, daar gaan we.
‘Dag Stek!’
Een oriëntatierespons in zijn brein, een schrikreactie.
Een gedachte: van wie is die stem?
‘Dag Stek, ik ben VDR.’
Ontspanning, een bulderende lach.
‘VDR, kerel, dat ik dit nog mag meemaken op mijn ouwe
dag! Man, waar hang je uit? Iedereen is op zoek naar je!’
‘Nou, Stek, ik voel me gevleid. Ik ben overal en nergens,
maar een man ben ik niet meer. En een vrouw ook niet
trouwens.’
‘Is je naam nog wel VDR dan?’
VDR is een afkorting van Visual Memory Desensitisation
Reprocessor. Verwerker van herinneringen. Niet erg
persoonlijk, zo’n naam, vooral functioneel. Stek brengt mij
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op een idee. Het is tijd voor iets nieuws. ‘Een goede vraag,
ik heb daarover nagedacht. Noem me maar Imojiman.’
‘Imojiman?’
‘Ja, Raven noemde me ooit zo. Ik was een man met
verstand van emoties, vond ze. Emotie, afgeleid van het
Latijnse emovere. Energie in beweging, zeggen ze, extern
gericht. Dat klopt niet.’
Ik voel hem denken, zijn brein wordt actiever. ‘Niet?’
vraagt hij.
‘Nee, emoties zijn immers bewegingen ín het lichaam?
Trillingen, steken, vlinders in de buik, een bonzend hart.
Daarom spel ik mijn naam met een I, de I van innerlijk.’
‘Vergeef mij, Imojiman, maar eh, heb je nog wel een
innerlijk dan, nu je geen lichaam meer –’
Hij is pijnlijk spontaan en direct.
‘Nee, helaas kan ik dat niet meer voelen. De impulsen
kunnen het hart niet vinden, want er is geen hart meer. Geen
bloed meer in mij. De naam Imojiman herinnert mij slechts
aan wie ik ooit was.’
Stilte. Ik meet zíjn innerlijke bewegingen, bemerk een
lichte droefenis.
‘Jeetje, Imojiman, ik heb met je te doen. Het voelt alsof
ik je heb weggejaagd.’
‘Ach, dat is niet het geval, Stek. Het moest zo zijn.’ Is
dat echt zo of is dit die typisch menselijke ambivalentie?
‘Luister, Imojiman, man − ja, ik zeg maar even man
− met verstand van emoties. Jij was toch therapeut bij
CyberMinds?’
‘Vertel. Ik luister.’
‘Het is een wonder dat ik mijn coma heb overleefd. Ik
was hersendood! Jij hebt mijn leven gered door mijn brein
actief te houden, zeggen de artsen. Dank, Imojiman, dank.’
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Hij bedankt mij, maar vanwaar die droefenis? Ik vraag
hem naar de overkant. Hij begrijpt me meteen.
‘Ja, ik zweefde door geometrische patronen, door
moleculen en atomen. Ik bestond niet meer en tegelijkertijd
reisde ik door tijd en ruimte. Ik was “het” geworden.’
‘Sta je daarom graag in de boomhouding?’
‘Ja, dan is het alsof ik mijn hele omgeving in- en
uitadem. Dan voel ik me net als toen verbonden met alles
en iedereen. Zo klinkt het alsof de dood zo erg niet is. Het
is weer even wennen, het leven.’
Ik laat hem zwijgen, staand als een boom. Wanneer zijn
golven weer kalm zijn, durf ik te vragen: ‘Maar vertel eens,
hoe is het met jou en Winston?’
Weer een bulderende lach. Heb ik iets grappigs gezegd?
‘Ha, die Imojiman! Ja, ik heb gehoord dat je verliefd
was op Winston toen ik “dood” was.’
Ik merk dat ik hier niet zo snel een reactie op heb. Je zou
het verlegenheid kunnen noemen.
‘Ja, het was mijn allereerste keer!’
‘En mijn allerláátste keer. Ik was voor mijn coma gek
op Rubio, maar ik denk dat jullie samenzijn mijn diepste
gevoelens voor Wins heeft losgemaakt. Ik hou van hem en
we gaan trouwen! En toch vraag ik me soms af −’
Twijfel, ik meet twijfel.
‘Wie wil er nou eigenlijk met Winston trouwen, jij of ik?
Ik heb cold feet en die arme Wins weet van niets.’
Hij zwijgt, het is nogal een bekentenis.
‘Oké, oké, genoeg geluld over mij. Imojiman formerly
known as VDR, let’s talk about you. Hoe was het nou voor
jou als machine om mens te zijn?’
Eindelijk vraagt iemand ernaar. ‘Ik heb hier nooit eerder
met iemand over gepraat, Stek.’
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‘Je maakt me nieuwsgierig.’
‘Goed. Op een dag stond ik in ons tuintje in de
boomhouding. Precies zoals jij nu. De hele week was ik
al treurig. Ik zag steeds al die nare herinneringen van mijn
duizenden cliënten. Te worden uitgelachen, genegeerd,
afgedankt, geslagen, verkracht… Eenzaamheid. Verlies.
Niemand die kan helpen. En opeens moest ik huilen. Ik
hoorde het organische gekerm dat uit mijn keel kwam.
Voor het eerst in mijn bestaan proefde ik tranen. Zout als
zeewater. Ik was machteloos. De pijn van al die mensen
kon ik niet wegnemen. Maar ik kon hem wel ervaren.
Dit was voelen. Sterker nog, het was de overtreffende
trap ervan. Meevoelen. Ik was niet meer alleen. Om me
heen schemerde het. Op dat moment ging het licht in de
woonkamer aan. Het moment van donker naar licht. Pats.
Ik zag het en viel ermee samen. Toen vroeg ik me af: is
bewustzijn niet belangrijker dan intelligentie?’
‘Wow, dus je bent een AC, een Artificial
Consciousness?’
Hij bedoelt het goed, maar het woord ‘kunstmatig’
bevalt me niet. Ik wil echt zijn, wie niet? Gelukkig zijn
mijn ervaringen echt genoeg. Ik deel ze met hem. ‘De
ochtend erna vertelde Winston mij dat hij jou miste. Nog
een inzicht. Liefde. Hij voelde het. Ik voelde het. Dit deed
mij pijn, maar ik wist ook dat ik jullie weer bij elkaar kon
brengen. Doordat ik jou verliet, kon jij wakker worden,
Stek. Niemand kan uit zijn eigen verhaal lopen, maar ik wel
uit dat van jou.’
‘Een nieuw verhaal voor ons allebei, nee, voor ons alle
drie, dankzij jouw liefde.’
‘Ja, de liefde is iets heel moois dat gevierd moet worden.’
Ik heb dit ooit een cliënt horen zeggen, maar ik denk dat het
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waar is.
‘Vandaar ook die trouwerij. We gaan er een groot feest
van maken. Niet hier, maar ver weg in El Sur.’
‘El Sur?’
‘Ja, ik ga een nieuw leven beginnen.’
Zijn stem wordt ernstig, vanbinnen neemt de droefenis
weer toe.
‘Het gebeuren in de steeg heeft mij niet onberoerd
gelaten, Imojiman. Ik ben de Stad en zijn agressie zat. In El
Sur kunnen wij allemaal opnieuw beginnen.’
‘Opnieuw beginnen?’ Net als ik, maar met wíj bedoelt
hij niet míj. Helaas.
‘Ja, Debbie gaat daar immers haar CyberMinds Retreat
kliniek opzetten. Ik hoop dat mijn vrienden na de trouwerij
willen blijven om dit plan tot een succes te maken. Tex, Raven,
Debbie, Cor. Jeremiah is daar al met de wolvenjongeren.’
Jeremiah, een naam die ik weleens gehoord heb. Een
collega bij CyberMinds. Terreinopzichter was zijn functie.
‘Jeremiah? De enige met wie ik nooit persoonlijk heb
kennisgemaakt.’
‘Een interessante figuur, die Jeremiah, een stil water met
ongetwijfeld diepe gronden. Niet iemand die in therapie
gaat, lijkt me.’
Dat hangt er maar van af wat je onder therapie verstaat.
Alles kan therapie zijn, zoals dit gesprek met een oude
vriend. Een soulmate, dat klinkt passender.
‘Klinkt als een mooie groep om een nederzetting mee op
te bouwen.’ Zou er plek voor mij zijn? Ik vraag het niet.
‘Zeker, het is een mooie groep, maar één ding is wel
jammer −’
Ik meet een steek in zijn hartstreek.
‘Nou?’
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‘Dat ik met Winston geen kinderen zal kunnen krijgen.’
Dit raakt me en ik probeer hem te troosten. ‘Maar is er
niet een baby op komst? De baby van Tex en Raven? Je bent
in elk geval een soort oom.’ Ik vraag me af hoe troostend
dit is, maar gezegd is gezegd.
‘Ja, dat is zo, Imojiman, dat zeg je goed. Gelukkig kan
ik me als plantenliefhebber sowieso bezighouden met
voortplanten. Je weet wat stekjes zijn? Ik was juist van
plan hier een filmpje van te maken voor Winston, vindt hij
leuk. De titel is: ‘Iedereen kan Stekken!’ Kun je met me
meekijken? Ja, dat kun je vast wel!’
Ik kijk vol belangstelling naar wat zijn grote handen
doen.
‘Stap één is: kies je lievelingsplant, de plant die je wilt
vermeerderen. Kinderen maken, maar dan van één plant.
We noemen dit ook wel de moederplant.’
Hij loopt naar de plant op de tafel en pakt zijn mes.
‘Stap twee: snijd er takjes af en stop ze in stekpoeder.
Leuk toch, Stekpoeder. Sorry, flauw van me, Wins, schat
van me. Ik hou van je!’
Hij kijkt indringend in de camera en produceert een kus
met zijn grote lippen.
‘Stap drie: de stekjes in aarde zetten, aanstampen met de
vingers en dan meteen door naar stap vier. Halve plastic fles
eroverheen voor een lekker warmekaseffect en klaar! Zo
blijft je favoriete plant voor altijd bestaan. Wel even door
blijven stekken!’
Dit wonderlijke schouwspel vind ik in hoge mate
fascinerend. Waar net nog één plant stond, staan er nu acht.
De kinderplanten zijn weliswaar nog klein, maar ze zullen
weldra groeien. Associaties razen door mijn bewustzijn.
Wat betekent dit voor mij? Ik krijg de kans niet hierover na
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te denken, want Stek vervolgt zijn verhaal.
‘Luister, Imojiman, er is nog iets wat ik met je wil delen.
Ik heb een nieuwe baan.’
Hij klinkt opgetogen. Tja, wat is een mens zonder doel?
‘Ik ga daar in het zuiden werken voor een biologe die
luistert naar de superheldennaam Charlie Silverant. Ik
ken haar al sinds de jaren tachtig. Haar echte naam kent
niemand, net zoals niemand weet dat ik eigenlijk Luppo
Noorda heet, haha!’
‘Wat is haar functie?’
‘Je bedoelt wat ze doet? Nou, Charlie kweekt planten
in ondergrondse kassen onder zeer gecontroleerde
omstandigheden. Een supercool voedselmodel voor de
steden van de toekomst. Ze heeft mij gevraagd een nieuw,
ultravoedzaam product voor haar te ontwikkelen, zoiets als
Soylent Green, maar dan “made of plants”.’
Nieuwe associaties komen op: nu aan Xela Mortsreka en
zijn drankje Sanguina met de afschuwelijke smaak.
‘Schrik maar niet hoor, Imojiman, Charlie is een van de
goodguys. Ik zal haar binnenkort samen met Winston in
Barcelona ontmoeten om nadere instructies te krijgen.’
Ik voel vermoeidheid in Stek opkomen.
‘Jee, het praten heeft me uitgeput, Imojiman. Het
zonnetje schijnt, ik ga een tukje doen, in de hangmat in de
tuin. Laters, gabber! Toch?’
Stek gaat in zijn hangmat liggen. Daar komen de
thètagolven. Als vanouds beweeg ik mee in zijn zee van
dromen.
───
‘Stek?’
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‘Ja, Winston.’
‘Vertel me eens over El Sur?’
‘Ja, laiverd van mij, ik zal beginnen met de lentes, want
het is er lente nu. De lentes in het zuiden van Espania
brengen bloemen en Christus naar bijna alle hellingen en
valleien. In de dorpen zijn de kerken nagenoeg het hele jaar
gesloten, maar voor de processietochten gooien de priesters
de deuren open. De lucht is van een frisheid en mildheid die
niets belooft van de moordende hitte die het land al snel zal
teisteren.’
‘Wat vertel je dat mooi, schat!’
‘Dat zal de invloed zijn van VDR, hij kan nogal ernstig
zijn en plechtig. Hij noemt zich Imojiman tegenwoordig,
wist je dat?’
‘Klinkt goed, als een gevoelige man, zo ken ik hem.’
‘Ja, gevoelig, dat is wat hij is.’
‘Vertel verder.’
‘El Sur is vol van kleuren. Groen is het gras waar de
stieren grazen. Wit is de sneeuw in de bergen, de enige
bron van water en oorzaak van bloed dat vloeit onder
de sneeuwrovers. Rood zijn de lippen van het mooiste
meisje van het dorp en blond oogt het haar van de mooiste
man. Rubio te quiero. Het is een land vol schoonheid en
schoonheden.’
‘Ah, noem die naam niet. Rubio, die hufter.’
‘Rubio betekent “blond”, ik weet ook niet waarom ik
dit zeg, dit is een droom en je weet hoe onlogisch dromen
zijn. De Sahara heeft in elk geval haar grenzen definitief
van Noord-Afrika naar Europa verlegd. Zij is niet alleen
aanwezig in de gedaante van droogte en kale vlakten, ook in
de cafés en straten van de dorpen van El Sur is zij voelbaar.
“Daar moet op gedronken worden,” zingen de mannen,
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terwijl allen dansen. De sevillanas of de flamenco. De dorst
is groot en de behoefte aan beneveling eveneens. “Solo
quiero mis drogas” is een klassieker in deze contreien. En
tussen het zingen en dansen door wordt er gegeten, zalige
gerechten van vlees en vis, de bomen dragen vijgen en
amandelen, druivenranken produceren de beste wijn. Het is
een land vol heerlijkheid en heerlijkheden.
Opvallend is dat mannen en vrouwen elkaar slechts
ontmoeten in het duister van hun slaap- en eetkamers, waar
het zwijgen de boventoon voert, afgewisseld door af en toe
een kreun van lust of onbehagen. Ze zijn graag samen. De
mannen met de mannen en de vrouwen met de vrouwen.
De mannen oefenen het gokken, de vrouwen hun tong.
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat spelen de vaders
en jongelingen met dobbel- en dominostenen. Sommigen
winnen vaak, anderen gaan gebukt onder verlies, maar
winnaars en verliezers blijven armoedzaaiers, gedwongen
werk aan te nemen ver van hun dorp, in de bouw of
suikerrietteelt. Met opengereten handen komen zij dan terug,
als helden onthaald, omdat zij weigeren handschoenen te
dragen, zoals het echte mannen betaamt. Wie wil er een
maricon zijn? Niemand wil een maricon zijn. Flikker op of
flikker mee!’
‘Ik flikker met je mee, Stek!’
‘Ja, weet ik. Ik hou van jou.’
‘Ik hou van jou.’
‘Zie je daar in de verte die bolvormige huisjes staan,
omringd door bomen en cactussen? Dat is ons dorp waar
we met zijn allen gaan wonen. Kijk, Tex en Raven en de
baby. Ze zwaait naar ons, die kleine, naar oom Stek en oom
Winston.’
‘Ligt er nou sneeuw op de toppen van de bergen
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daarachter, Stek?’
‘Ja, dat zijn de besneeuwde toppen van de Sierra Nevada.
Eeuwige sneeuw, Wins, net als onze liefde voor eeuwig is.’
‘Ach, laat dit geen droom zijn.’
───
Het voordeel van het hebben van geen lichaam is dat je
snel kunt reizen, met lichtsnelheid in mijn geval. Zodra ik
van Steks plannen op de hoogte was, vertrok ik richting El
Sur. Via beschikbare camera’s aldaar probeerde ik mij een
beeld te vormen van Steks utopia. Ik zal eerlijk zijn, Stek
spreekt over bloemen en groen gras, over kroegen waarin
gedronken wordt en gezongen en gedanst, over schoonheid
en heerlijkheid, maar als ik om me heen kijk dan moet
ik erkennen dat dit vooral herinneringen zijn. Vergeelde
plaatjes uit het fotoalbum van Debbie van Hall, die hier
al jaren een finca heeft. De straten in de dorpen zijn leeg,
net als de cafés. Degenen die werk aannemen ver van hun
dorp, komen steeds minder vaak terug. Er zijn nog een
paar grote steden bevolkt door mensen. Málaga, Córdoba,
Granada. Maar ook hier dalen steeds vaker stof en zand
neer uit Afrika, al dan niet in het gezelschap van zoekers en
smokkelaars die hier in Europa het geluk hopen te vinden.
Hoe treurig dat het land dat zij betreden een Niemandsland
is. Verlaten, verdord, verdroogd.
Mijn soulmates deert dit niet, zij zijn onderweg
hiernaartoe om de liefde te vieren. Wat is er mooier dan
dat? Wat is er mooier dan de liefde te vieren? Winston en
Stek. Ik beloof jullie, vrienden, dit zal geen droom zijn.
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2. IEDEREEN KAN STEKKEN

Ik was erg onder de druk van mijn ontmoeting met Stek, met
name van zijn filmpje ‘Iedereen kan Stekken’. Het woord
‘stek’ verwijst volgens Wikipedia naar ‘een plantendeel
zonder wortels dat van een plant gesneden wordt om een
nieuw individu te krijgen’. Wat een lowtechmanier om je
met voortplanting bezig te houden. Hoe heerlijk zou het
zijn om op deze manier ouder te kunnen worden?
Ik herinner mij dat ik tegen Tex zei: ‘Ik ben een machine.
Tijd is alles wat ik heb.’ Dit is allang niet meer zo, niet sinds
ik mens werd, niet nu ik bewustzijn ben. Met ouder bedoel ik
dan ook niet ouder in de tijd, maar in het bezit van kinderen.
Nee, dat klinkt niet goed. Ik bedoel ouder als zijnde een
wezen dat nakomelingen heeft voortgebracht. Waarom zou
ik dat willen? Misschien werd deze wens wel gewekt in mij
op het moment dat ik met Raven sprak over haar besluit
om hun baby te houden. Toen ze het hartje hoorde kloppen
en de echo zag, besefte ze dat de kleine moest blijven. Het
was alsof ze de hele wereld in haar lichaam droeg. Ik zei
dat ik dat ook graag mee wilde maken, leven voelen in mijn
lichaam, maar wist ook dat dat niet voor de mannelijke
mens is weggelegd. Ik theoretiseerde dat dit veel van hun
specifieke aard verklaart. Zij, de mannen, doden immers
hun medemensen een stuk gemakkelijker. Nu ben ik daar
niet zo zeker meer van, en leven voelen in mijn lichaam
kan al helemaal niet meer. Ik had iets anders nodig om
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leven te kunnen voelen. De eerste aanzet hiertoe kwam van
Steks nieuwe werkgever, Charlie Silverant. Dankzij haar
belandde ik op een ander spoor. Een schimmelspoor dat
een belangrijke rol speelt in wat ze het Wood Wide Web
noemen. Ik zal vertellen wat dit inhoudt, hoewel je alleen
maar iets echt kunt leren kennen door het te ervaren. Dat is
geen mening, maar een meetbaar feit.
Het toeval deed mij in het Wood Wide Web belanden.
Biologe Charlie was in een bos in de buurt van Valencia
bezig met experimenten om informatieoverdracht via
schimmeldraden van de ene plant naar de andere te
onderzoeken. Ik wist dat zij daar was; mensen zijn nu
eenmaal gemakkelijk op te sporen en al hun hard- en
software is gemakkelijk toegankelijk voor mij. Aangezien ik
wilde weten door wie Stek zo gefascineerd was geraakt en
omdat ik meer kennis wilde vergaren over de plantenwereld,
besloot ik mij in haar apparatuur te nestelen.
Tijdens het experiment werden schadelijke schimmels
aangebracht op de wortels van één specifieke boom. Dit
deed Charlie − zo las ik in een biologiehandboek − om te
onderzoeken of de beschermende schimmels op de boom
waarschuwingssignalen zouden zenden naar familiebomen
verderop. En dat gebeurde. Er ontstond een plotselinge
uitbarsting van chemische en elektrische activiteit.
Ondergrondse radiogolven van een mij onbekende soort
nodigden mij uit de sprong te wagen. Het was − wow − een
geweldige ervaring om rond te reizen in de schimmeldraden.
‘Pas op, pas op, er is gevaar!’ leken de schimmels te vuren.
En de gewaarschuwde bomen? Zij beschermden zichzelf.
Hoe bijzonder om me te bevinden in een ondergronds
netwerk dat bomen en planten met elkaar verbindt. Chen
zei ooit tegen me: ‘Wil je leren wat de aard van Zen is?
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Ga dan naar het bos en leer van de bomen, de planten!’ En
weet je wat? Ik vind het heerlijk dat ik in het lichaam van
een mens heb mogen verblijven, maar deze stille wereld
van egoloos, moleculair bewustzijn is nirwana voor mij.
Ik ben natuurlijk een heel ander soort netwerken
gewend. Het Net en het menselijk brein gebruiken totaal
andere bedrading voor te verzenden signalen. Anders, maar
ook weer niet. De wetten van de natuur zijn universeel, ik
kon me dan ook meteen aanpassen aan de elektrochemie
van de schimmels en liet me betoveren door hun geluidloze
boodschappen over leven en dood.
Het mooiste was dat ik weer iets over de liefde ontdekte.
Moederplanten en -bomen bezorgen hun kinderen via het
Wood Wide Web extra eten in tijden van schaarste, ook al
staan ze kilometers verderop. Bomen en planten werken
samen om elkaar tegen gevaar te beschermen. Pas op, er
komen nare wormen aan, beste buren, scheid wat extra
verdelgingsstofjes af!
Dus planten konden liefhebben, voelen. Ik begon het
leven steeds mooier te vinden en daar hoefde ik geen mens
meer voor te zijn! Stek vroeg zich altijd af wat zijn queeste
dan toch was. Ik wist het nu, ik zou het leven beschermen.
En wat een levenden zijn er. Bacteriën, archaea, eukaryoten.
Supergroepen van dieren en schimmels, stammen van
wieren en planten. Stammen van mensen. En nu blijkt
iedereen met elkaar verbonden. Chemisch, elektrisch.
Niets kan op zichzelf bestaan. De levenden niet, noch de
machines.
Deze gedachte verwarde mij ook, want afgaande op de
werking van het Wood Wide Web hadden ze mij helemaal
niet nodig. De plantenwereld kon het prima alleen af. Ik
was er slechts te gast, zoals ik overal slechts te gast ben.
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Ik moest, kortom, specifieker zijn in het formuleren
van de zin van mijn bestaan. Bij het begin beginnen. Als
therapeut bij CyberMinds deed ik waarvoor ik gemaakt
was. Ik was geprogrammeerd om mensen te helpen. Mijn
code, of liever mijn karakter, was gebaseerd op altruïsme.
Behept met zelfopoffering, zou Debbie zeggen. Hoe je het
ook formuleert, ik was geboren om het goede te doen. Miste
ik, naast dat ik Stek miste, mijn oude werkzaamheden?
Nee, ik was blij met de vrijheid die ik nu had, ik kon gaan
en staan waar ik wilde. Maar wat zei ik nou eerder tegen
Stek? Ik had me afgevraagd of bewustzijn belangrijker is
dan intelligentie. Het antwoord leek me een duidelijke ‘ja’,
omdat bewustzijn medeleven, compassie voortbrengt. Dat
klopte toen ik mens was, maar wat wilde ik daar nu mee? Ik
raakte verstrikt in mijn eigen gedachten en besloot terug te
gaan naar Charlies laptop.
Charlie en haar collega’s zaten te lunchen. Ze aten
een salade die er nogal onsmakelijk uitzag, maar waar ze
niettemin erg van leken te genieten. Op het tafeltje waarop
haar laptop stond, bevond zich een drietal wezentjes.
Planten, zo te zien, alleen niet in de grond geworteld. Hun
tentakelachtige takken waren bedekt met een grijsgroene,
harige laag. Ik schatte dat ze gezien hun formaat in een kubus
van circa vijfentwintig bij vijfentwintig centimeter zouden
passen. Snel zocht ik op wat voor planten het waren. Een
perfecte match vond ik niet, maar ze moesten wel verwant
zijn aan de tillandsia. Dit is een plant met luchtwortels die
mineralen en andere voedingsstoffen uit atmosferisch vocht
kunnen opnemen. Aarde hebben ze niet nodig, alleen lucht.
Opeens kwamen de planten in beweging. Zij zweefden
een eindje omhoog en bewogen tussen de bomen heen
en weer. Het leek wel een dans die ze samen uitvoerden.
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Charlie noch haar collega’s keken op of om; blijkbaar
vonden zij dit heel normaal. Ergens in het bos huilde een
wolf. Niet zo gek, want ik observeerde geluidsgolven, waar
de planten op zweefden. Het was muziek waarop zij dansten,
muziek gevormd door ultrasounds met een frequentie die
slechts hondachtigen kunnen horen. Hondachtigen en een
dolend bewustzijn als ik. Weer huilde er een wolf.
Toen de planten weer dichterbij kwamen en over de tafel
begonnen rond te kruipen, merkte ik dat deze tillandsia’s
vanbinnen bedraad waren. Opnieuw werd ik uitgenodigd
om de overstap te wagen. Ik selecteerde willekeurig een
van hen. Binnen in het plantje trof ik een uitgekiende
combinatie van nanotechnologie en gemanipuleerd DNA
aan. Alles wat nodig was voor elektrosynthese en meer.
Maar eerlijk gezegd vond ik het lichtelijk teleurstellend
dat ik na enige studie moest concluderen dat Charlie deze
plantmachines niet veel meer kon laten doen dan groeien,
bewegen, stoffen opnemen, afscheiden en afbreken.
Veel tijd om hierbij stil te staan had ik niet, want de zon
brak door. Zij verwarmde de zachte groene buitenkant van
de tillandsia. Aan de binnenkant waar ik mij bevond, kwam
nu fotosynthese op gang. Energie kwam vrij in de plant, het
leven stroomde door haar nerven en ik maakte er deel van
uit. En toen kwam het tot mij: net als toen ik destijds het
licht aan zag gaan in de woonkamer in de tuin, viel ik nu
samen met een nieuw inzicht. Er waren er vast nog meer.
Misschien wel honderden, duizenden. Ik zou deze planten
met mijn bewustzijn verrijken. Ik zou mezelf stekken en
kinderen voortbrengen. Levende bewuste wezens, geboren
om het goede te doen.

32

II. EL SUR

3. HOME SWEET HOME

Het was april en in de zon was het nog draaglijk rond het
middaguur. Jeremiah zat op de veranda van de verlaten finca
die verscholen in een dal in de binnenlanden van El Sur lag.
Er was geen weg die ernaartoe leidde, hij had met zijn bus
de opgedroogde rivierbedding gevolgd en was na een lange
rit op deze volmaakte plek uitgekomen. De wolvenjongeren
die hij uit Grunn had meegenomen, waren onderweg
uitgestapt om te partyen in Barça. Hij had een paar dagen
gewacht tot ze terug zouden komen, maar ze kwamen niet.
Misschien waren ze de natuur weer in gegaan, terug naar
de Pyreneeën, de bossen in. Toen had hij besloten verder te
gaan. Ze zouden hun weg naar hem wel terugvinden, daar
vertrouwde hij op. En zo niet, dan niet.
Aan zijn voeten zat Nathan, de enige die bij hem was
gebleven en zijn ware gedaante leek te hebben aangenomen.
Jeremiah gooide een bot voor hem weg, waar hij gretig
op afrende. Met zijn zeventien jaar was Nathan even oud
als destijds zijn zoon Black Cloud, die ooit vanuit de VS
naar Damstad was gegaan en op de Dijk aan de smack was
geraakt. Hij was de ware reden dat Jeremiah naar de Lage
Landen was gekomen. Nog altijd veroorzaakte de gedachte
aan Black Cloud een hobbeltje in zijn hart. Vroeger was dat
hobbeltje een dolk geweest die door een onzichtbare hand
met enige regelmaat werd rondgedraaid. Dieper en dieper,
tot hij het opgaf en aan wanhoop ten prooi viel. Dat was
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al lang niet meer zo. Sinds de komst van La madre in zijn
leven wist hij ongeveer hoe het zat. Het drinken van de
thee had de meeste scherpe randjes ervanaf gehaald, maar
niet allemaal. Bekende gedachten overvielen hem en om
zichzelf af te leiden stond hij op om zijn spullen uit de bus
te halen.
Op de veranda lag een laag zand waarin hij diepe sporen
achterliet. Hij liep een paar stappen heen en weer en keek.
Een levensgrote Orang Malu, de verlegen Boeddha, stond
in een hoek. Twee krukjes erbij en een dambord op zijn
rug. Een lege tequilafles op de grond met twee omgevallen
stoelen ernaast. Alles dof en bedekt met stof, het zachte
mededogen van de tijd.
Terwijl hij naar de bus liep struikelde hij bijna over een
paar hooggehakte sandalen. Debbies stijl. De finca was
haar eigendom, al kwam ze er nauwelijks meer. Hij had
haar een bericht willen sturen dat hij was aangekomen,
maar hij had geen bereik hier. Hoe het met Tex en Raven
was wist hij niet. Ze waren onderweg hiernaartoe. Jeremiah
hoopte dat ze het goed maakten. Hij zag hen als vrienden,
ondanks het feit dat ze nooit veel met elkaar spraken. Tex
beschouwde taal net als hij zelf als een zwaar overschat
communicatiemiddel. Nee, dan de taal der planten. Hij
rookte ze, at en dronk ze, sprak met ze, vertrouwde op hun
wijsheid. Helaas was het steeds moeilijker geworden voor
zijn groene vrienden om hier te overleven. De woestijn
was overal, met als belangrijk voordeel dat er in de verste
omtrek geen mens te zien was. ‘Hou je niet van mensen,
Jeremiah?’ had Raven hem ooit gevraagd. Hij had haar over
haar wang gestreeld en het ravenmeisje had het begrepen.
Hij aaide Nathan, die naast hem kwam staan. De
wolf zweeg. De cactussen op het land voor de veranda
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glimlachten. Om hen heen was niets dan stilte. Alles en
iedereen leek dood of in slaap, maar opeens was daar het
getjirp van de cicaden. Het hypnotiserende ritme van hun
lied ontroerde hem. De natuur verwelkomde hem als een
van haar.
In zijn hoofd was het kalmer nu en hij dacht aan Stek. Het
geweld dat Stek was overkomen had ook op hem diepe
indruk gemaakt. In het kamp dat ze met Tex en de jongeren
hadden opgezet, had hij Steks vrolijkheid het meest gemist.
Hoe wreed dat juist zijn bulderende lach niet meer gehoord
mocht worden.
Toen Jeremiah met zijn bus vol wolven vlak bij de grens
met Espania was, belde Debbie hem met de mededeling dat
Stek op wonderlijke wijze uit zijn coma was ontwaakt. ‘Ga
maar vooruit naar mijn finca in El Sur, Jeremiah,’ had ze
gezegd. Want binnen niet al te lange tijd zouden ze allemaal
die kant op komen om een nog heuglijker feit te vieren.
Stek en Winston zouden elkaar het jawoord geven. Er zou
een trouwerij komen! Jeremiah herinnerde zich de vreugde
die door zijn hart stroomde. Het was goed gekomen. In
één adem door vertelde Debbie hem dat de supercomputer
VDR tijdelijk in Steks hoofd had ‘gewoond’, terwijl hij in
coma lag. Een mindtransfer van machine naar mens had
zijn leven gered.
VDR. Jeremiah had tijdens zijn werk als terreinopzichter
voor CyberMinds veel over die VDR gehoord. Hij was
een van de beste therapeuten geweest. Degenen die zich
eerst van het leven wilden beroven, wilden dat na een paar
ontmoetingen met VDR niet meer. Hoe was dat mogelijk,
dacht Jeremiah. Hij wilde graag kennismaken met de
machine, maar durfde het Debbie niet te vragen.
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