


Het was een religieus verlangen dat mocht hopen,
het was de heilige graal van de wetenschap. We

hadden hoge en lage ambities – tot een scheppingsmythe
die werkelijkheid werd, tot een monsterlijke daad van ei-
genliefde. Zodra daar zicht op was, hadden we geen ande-
re keuze dan ze na te jagen en niet stil te staan bij de gevol-
gen. Verheven gesteld wilden we ontkomen aan onze
sterfelijkheid en de godheid weerstaan of zelfs vervangen
door een volmaakt ik. In praktischer zin waren we eropuit
een verbeterde, modernere versie van onszelf te bedenken
en genoegen te scheppen in het uitvindplezier, de sensatie
van het meesterschap. In de herfst van de twintigste eeuw
kwam het er ten slotte van, de eerste stap naar de vervul-
ling van een aloude droom, het begin van de lange les die
we onszelf zouden gaan leren dat wij nog zo ingewikkeld
mochten zijn, nog zo gebrekkig en moeilijk te beschrijven
in zelfs onze eenvoudigste handelingen en hoedanighe-
den, maar dat we dan toch nagemaakt en verbeterd kon-
den worden. En als jongeman was ik daarbij, als geestdrif-
tige early adopter in die kille dageraad.
    Maar kunstmatige mensen waren lang voor hun komst
al een cliché, dus toen het eenmaal zover was, leken ze
voor sommigen een teleurstelling. De verbeelding, die
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sneller is dan de geschiedenis, dan de technische vooruit-
gang, had deze toekomst al gerepeteerd in boeken en toen
in films en tv-drama’s, alsof daar menselijke acteurs lie-
pen die met een bepaalde glazige blik, gekunstelde hoofd-
bewegingen en een zekere stijfheid in de onderrug, ons
konden voorbereiden op het leven met onze neven en
nichten uit de toekomst.
    Ik was een van die optimisten, gezegend met een onver-
wacht kapitaal na de dood van mijn moeder en de ver-
koop van het ouderlijk huis, dat op waardevolle bouw-
grond bleek te staan. De eerste vervaardigde mens die echt
bruikbaar was, met een intelligentie en uiterlijk die accep-
tabel waren en met geloofwaardige bewegingen en wisse-
lende gelaatsuitdrukkingen, kwam in de verkoop de week
voordat de Falkland Task Force zich aan zijn hopeloze
missie zette. Adam kostte . pond. In een gehuurd
busje bracht ik hem naar mijn onaantrekkelijke flat in
Noord-Clapham. Ik had een drieste beslissing genomen,
maar ik werd gesterkt door de berichten dat sir Alan
 Turing, oorlogsheld en schutspatroon van het digitale
tijdperk, hetzelfde model had besteld. Dat wilde hij waar-
schijnlijk door zijn lab uit elkaar laten halen om de com-
plete werking te onderzoeken.
    Van die eerste editie heetten er twaalf Adam en dertien
Eva. Melig, dat vond iedereen, maar zeker commercieel.
Omdat het idee van de biologische rassen wetenschappe-
lijk in een kwade reuk stond, waren de vijfentwintig zo
ontworpen dat ze etnisch een hele scala bestreken. Er wa-
ren geruchten en vervolgens klachten dat de Arabier en de
Jood niet uit elkaar te houden waren. Door een willekeu-
rige programmering en levenservaring was bij allemaal
het hele spectrum aan seksuele voorkeur gewaarborgd.
Aan het eind van de eerste week waren alle Eva’s verkocht.
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Oppervlakkig beschouwd had ik mijn Adam misschien
voor een Turk of een Griek kunnen aanzien. Hij woog
vijfenzeventig kilo, dus moest ik mijn bovenbuurvrouw
Miranda vragen me te helpen om hem op de wegwerp-
draagbaar die bij de koop was inbegrepen van de straat
naar binnen te brengen.
    Terwijl zijn batterijen oplaadden, zette ik koffie voor
ons en bladerde daarna de  pagina’s van het online
handboek door. Het taalgebruik was meestal helder en
nauwkeurig. Maar Adam was door verschillende instan-
ties gemaakt, waardoor de gebruiksaanwijzing soms de
charme van een nonsensgedicht had. ‘Ontsluit bovenzij-
de van Bk-vest voor zorgeloos emoticon met moeder-
bordoutput ter vermindering van stemmingswisselin-
gen.’
    Uiteindelijk zat hij naakt aan mijn minuscule eettafel,
met de kartonnen en piepschuim verpakking om zijn en-
kels verspreid en zijn ogen dicht, terwijl er een zwart snoer
van het contactpunt in zijn navel naar een dertien ampère -
stopcontact in de muur liep. Het zou zestien uur duren
om hem aan de praat te krijgen. En dan nog de down -
loadsessies van updates en persoonlijke voorkeuren. Ik
wilde hem nú, en Miranda ook. Als hunkerende jonge ou-
ders verlangden we naar zijn eerste woordjes. Er zat geen
goedkope luidspreker in zijn borst verscholen. Uit de op-
gewonden publiciteit wisten we dat hij klanken vormde
met adem, tong, tanden en gehemelte. Zijn levensechte
huid voelde nu al warm aan en zo glad als die van een kind.
Volgens Miranda zag ze zijn wimpers knipperen. Ik wist
zeker dat ze de trillingen zag van de metrotreinen die der-
tig meter onder ons reden, maar ik zweeg.
    Adam was geen seksspeeltje. Maar hij was wel tot seks
in staat en bezat werkzame slijmvliezen, waarvan het on-



McEwan - Machines2.qxp_Ar Nederhof  29-04-19  15:40  Pagina 9



derhoud dagelijks een halve liter water vergde. Toen hij
aan tafel ging zitten, merkte ik op dat hij niet besneden
was, gemiddeld geschapen, met overvloedig donker
schaamhaar. Dit zeer geavanceerde model van een kunst-
matige mens weerspiegelde vermoedelijk de begeerten
van zijn jonge programmeurs. De Adams en Eva’s moes-
ten levendig zijn, was de gedachte.
    Hij werd aangeprezen als een metgezel, een intellectu-
ele sparringpartner, vriend en manusje-van-alles dat kon
afwassen, bedden opmaken en ‘denken’. Elk moment van
zijn bestaan, alles wat hij hoorde en zag, sloeg hij op en
was terug te halen. Autorijden kon hij nog niet en hij
mocht niet zwemmen of douchen of zonder paraplu in de
regen gaan lopen, of zonder toezicht een kettingzaag be-
dienen. Qua actieradius kon hij dankzij doorbraken in de
elektriciteitsopslag zonder bijladen in twee uur tijd zeven-
tien kilometer rennen, of met evenveel energieverbruik
twaalf dagen lang aan één stuk door converseren. Hij had
een levensduur van twintig jaar. Hij had een gedrongen
bouw, vierkante schouders, een donkere huid en dik
zwart naar achter gekamd haar, en hij had een smal ge-
zicht met een lichte haakneus die een felle intelligentie
deed vermoeden, dromerige geloken ogen, strakke lippen
die onder onze ogen al hun doodse geelwitte tint verloren
en een rijke menselijke kleur kregen en bij de hoeken mis-
schien zelfs wel iets ontspanden. Miranda zei dat hij op
‘een havenarbeider van de Bosporus’ leek.
    Tegenover ons zat het ultieme speeltje, de droom van
eeuwen, de triomf van het menszijn – of zijn engel des
doods. Onmetelijk spannend, maar ook frustrerend. Zes-
tien uur was een lange tijd om afwachtend toe te kijken. Ik
vond dat Adam voor het bedrag dat ik na de lunch had
overhandigd wel opgeladen en startklaar had mogen zijn.
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Het was een winterse namiddag. Ik maakte toast en we
dronken nog een kop koffie. Miranda, die sociale geschie-
denis had gestudeerd en bezig was met haar promotie, zei
dat ze graag Mary Shelley als tiener hier bij ons had willen
hebben, niet verdiept in een monster als Frankenstein,
maar in deze knappe donkere jongeman die nu tot leven
kwam. Wat beide wezens gemeen hadden, zei ik, was een
hang naar de bezielende kracht van elektriciteit.
    ‘Die hebben wij trouwens ook gemeen.’ Ze zei het alsof
ze het alleen over haar en mij had en niet over de hele elek-
trochemisch geladen mensheid.
    Ze was tweeëntwintig, volwassen voor haar leeftijd, en
tien jaar jonger dan ik. Over het geheel genomen was er
niet veel wat ons bond. We waren allebei heerlijk jong.
Maar ik vond dat ik in een heel andere levensfase verkeer-
de. Mijn opleiding lag ver achter me. Ik had al een reeks
mislukkingen achter de rug – beroepshalve en financieel
en persoonlijk. Ik beschouwde mezelf als te verbeten, te
cynisch voor een knappe jonge vrouw als Miranda. En
ook al was ze mooi, met lichtbruin haar en een lang, smal
gezicht, en met ogen die vaak door ingehouden vreugde
vernauwd leken, en ook al keek ik haar in bepaalde buien
met verwondering aan, ik had van meet af aan besloten
haar tot de rol van aardig en vriendelijk buurmeisje te be-
perken. We deelden een entree en haar kleine flatje was
recht boven het mijne. Af en toe dronken we samen koffie
en praatten dan over relaties, politiek en wat dies meer zij.
Met volmaakte neutraliteit gaf ze de indruk vrede te heb-
ben met de mogelijkheden. Het leek wel of voor haar een
middag van intiem genot met mij hetzelfde zou zijn ge-
weest als een zedig en vriendschappelijk praatje. Ze was in
mijn gezelschap ontspannen en ik dacht bij voorkeur dat
seks alles zou bederven. We bleven goede maatjes. Maar
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ze had iets bekoorlijks geheimzinnigs of gereserveerds.
Misschien was ik zonder het te weten al maandenlang ver-
liefd op haar. Zonder het te weten? Wat was dat een slappe
formulering!
    Met tegenzin spraken we af om Adam en ook elkaar een
tijdje de rug toe te keren. Miranda moest naar een seminar
ten noorden van de rivier, ik had e-mails te schrijven. Be-
gin jaren zeventig had de digitale communicatie haar
schijn van gemak afgeworpen en was een dagelijks karwei
geworden. Hetzelfde gold voor de hogesnelheidstreinen –
vol en vies. De spraakherkenningssoftware, een wonder
uit de jaren vijftig, was allang monnikenwerk geworden,
waarbij hele volksstammen elke dag uren aan alleen-
spraak opofferden. Brain-computer interface, de wilde
vrucht van het optimisme uit de jaren zestig, kon amper
nog de belangstelling van een kind wekken. Iets waar
mensen het hele weekend voor in de rij stonden, was zes
maanden later even interessant als de sokken aan hun
voeten. Wat was er geworden van de cognitieverhogende
helmen, de sprekende koelkasten met een reukvermogen?
Dezelfde weg gegaan als het muismatje, de Filofax, het
elektrische vleesmes, het fonduestel. De toekomst bleef
maar komen. Onze fonkelnieuwe speeltjes gingen al roes-
ten voor we ermee thuis konden komen en het leven ging
gewoon weer door.
    Zou Adam gaan vervelen? Het valt niet mee om te dic-
teren en tegelijkertijd te proberen een vlaag van koopspijt
af te wenden. Natuurlijk zullen andere mensen, andere
geesten, ons zeker blijven boeien. Naarmate kunstmatige
mensen meer op ons gingen lijken, daarna werden zoals
wij en toen nog meer werden dan wij, konden we er nooit
genoeg van krijgen. Ze zouden ons zeker altijd verrassen.
Misschien zouden ze ons in de steek laten op manieren die
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onze verbeelding te boven gingen. Tragiek was een moge-
lijkheid, maar verveling niet.
    Wel vervelend was het vooruitzicht van de handlei-
ding. De gebruiksaanwijzing. Ik had het vooroordeel dat
elk apparaat dat al niet uit zijn werking liet blijken hoe het
moest worden gebruikt, de moeite van het bezitten niet
waard was. In een ouderwetse opwelling drukte ik de
handleiding af en ging toen op zoek naar een map. Intus-
sen bleef ik e-mails dicteren.
    Ik kon mezelf niet zien als Adams ‘gebruiker’. Ik was er-
van uitgegaan dat er niets over hem te leren viel wat hij me
niet zelf kon leren. Maar de gebruiksaanwijzing in mijn
handen was opengevallen bij hoofdstuk veertien. Hier
was het taalgebruik duidelijk: voorkeuren, persoonlijk-
heidsinstellingen. Dan een reeks kopjes – Hulpvaardig-
heid. Extraversie. Openheid voor ervaringen. Zorgvul-
digheid. Emotionele stabiliteit. Deze lijst kende ik wel.
Het vijffactorenmodel. Omdat ik geesteswetenschappen
had gestudeerd, wantrouwde ik zulke reductieve catego-
rieën, al wist ik van een bevriende psycholoog dat ze elk
nog tal van subgroepen bevatten. Toen ik even op de vol-
gende bladzijde keek, zag ik dat ik verschillende instellin-
gen op een schaal van een tot tien moest kiezen.
    Ik had een vriend verwacht. Ik stond klaar om Adam te
behandelen als een gast in mijn huis, als een onbekende
die ik zou leren kennen. Ik had gedacht dat hij optimaal
afgesteld zou arriveren. Fabrieksinstellingen – een eigen-
tijds synoniem voor het noodlot. Mijn vrienden, familie
en bekenden waren allemaal in mijn leven gekomen met
vaste instellingen, met een onveranderbare geschiedenis
van genen en achtergrond. Zo wilde ik het ook bij mijn
dure nieuwe vriend. Waarom werd dit aan mijzelf over-
gelaten? Al wist ik natuurlijk het antwoord wel. Maar wei-
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nigen van ons zijn optimaal afgesteld. Zachtmoedige Je-
zus? Bescheiden Darwin? Een in de achttienhonderd jaar.
Ook al zou het de beste, minst schadelijke persoonlijk-
heidskenmerken kennen, wat niet mogelijk was, dan nog
zou een mondiale onderneming met een kostbare reputa-
tie geen misstap kunnen riskeren. Caveat emptor.
    God had ooit een geheel gevormde metgezel ten behoe-
ve van de oorspronkelijke Adam geleverd. Ik moest er zelf
een bedenken. Bij Extraversie stond een gerangschikte
reeks kinderlijke uitspraken. Hij is graag de gangmaker en
Hij weet mensen te vermaken en mee te krijgen. En onderaan:
Hij voelt zich ongemakkelijk bij andere mensen en Hij is het
liefst op zichzelf. En in het midden stond: Hij houdt van een
feestje, maar hij is altijd weer blij als hij thuis is. Dat was ik.
Maar moest ik een kopie van mezelf maken? Als ik op elke
schaal iets uit het midden koos, kreeg ik misschien wel het
toppunt van nietszeggendheid. Extraversie leek haar te-
gendeel in zich te bergen. Er was een lange lijst bijvoeglijke
naamwoorden om aan te vinken: gezellig, verlegen, ont-
vlambaar, spraakzaam, eenzelvig, uitbundig, bescheiden,
vrijmoedig, energiek, humeurig. Die wilde ik geen van
alle, niet voor hem en niet voor mij.
    Afgezien van de momenten dat ik doldwaze besluiten
nam, was ik het grootste deel van mijn leven, vooral als ik
alleen was, in een neutrale stemming, waarbij mijn per-
soonlijkheid, wat dat ook mocht zijn, afwachtend was.
Niet vrijmoedig, niet eenzelvig. Gewoon aanwezig, niet
voldaan en ook niet somber, maar bezig taken uit te voe-
ren, aan het eten of aan seks te denken, naar het scherm te
turen, onder de douche te gaan. Van tijd tot tijd spijt over
het verleden, af en toe bange voorgevoelens over de toe-
komst, zich nauwelijks bewust van het heden, behalve na-
tuurlijk op zintuiglijk terrein. De psychologie, die eens
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zoveel belang had gesteld in de miljarden manieren waar-
op de geest ontspoort, werd nu aangetrokken door dat
wat ze beschouwde als de gezamenlijke emoties, van ver-
driet tot blijdschap. Maar ze had een enorm terrein van
het dagelijks bestaan veronachtzaamd: bij afwezigheid
van ziekte, hongersnood, oorlog of andere crises wordt
een groot deel van het leven geleid in de neutrale zone, een
bekende tuin, maar wel een grauwe – onopvallend, on-
middellijk vergeten, moeilijk te beschrijven.
    Ik kon destijds niet weten dat deze gerangschikte keu-
zemogelijkheden weinig invloed op Adam zouden heb-
ben. De echte bepalende factor was het zogeheten ‘machi-
nale leren’. De handleiding bood alleen maar een illusie
van invloed en controle, het soort illusie dat ouders heb-
ben over de persoonlijkheid van hun kinderen. Het was
een manier om mij te binden aan mijn aankoop en de fa-
brikant juridische bescherming te bieden. ‘Neem de tijd,’
raadde de gebruiksaanwijzing aan. ‘Kies zorgvuldig. Gun
uzelf zo nodig een aantal weken.’
    Ik liet een half uur voorbijgaan voordat ik weer bij hem
ging kijken. Geen verandering. Nog altijd aan de tafel, met
zijn armen recht vooruit gestoken en zijn ogen dicht.
Maar ik meende dat zijn gitzwarte haar iets was opgebold
en een zekere glans gekregen had, alsof hij net onder de
douche was geweest. Toen ik dichterbij kwam, zag ik tot
mijn vreugde dat hij weliswaar niet ademde, maar dat er
ter hoogte van zijn linkerborst gestaag en kalm een regel-
matige hartslag klopte, zowat eenmaal per seconde naar
mijn onervaren schatting. Wat een geruststelling. Hij had
geen bloed om rond te pompen, maar deze simulatie had
haar uitwerking. Mijn twijfel verflauwde ietsje. Ik had
zelfs een beschermend warm gevoel jegens Adam, ook al
wist ik hoe onzinnig dat was. Ik stak mijn hand uit en leg-
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de die op zijn hart en voelde de kalme, jambische slag te-
gen mijn handpalm. Ik besefte dat ik zijn persoonlijke
ruimte schond. Het was niet moeilijk om in deze levens-
functies te geloven. De warmte van zijn huid, de stevige
soepelheid van de spieren eronder – mijn verstand zei
plastic of zoiets, maar mijn tastzin reageerde op vlees.
    Het was griezelig om bij die naakte man te staan, heen
en weer geslingerd tussen dat wat ik wist en wat ik voelde.
Ik liep achter hem om, deels om buiten het bereik te zijn
van ogen die elk moment open konden gaan en mij dan
boven hem zouden zien torenen. Hij was gespierd om zijn
nek en ruggengraat. Langs zijn schouderlijn liep donker
lichaamshaar. Zijn billen vertoonden gespierde holten.
Daaronder de bekabelde kuiten van een sportman. Ik
hoefde geen superman. Ik betreurde het eens te meer dat
ik te laat voor een Eva was geweest.
    Onderweg de kamer uit keek ik nog even om en ervoer
toen zo’n moment dat het gevoelsleven kan verstoren: een
verrassend besef van iets wat vanzelf spreekt, een onzin-
nige sprong in het begrip van iets wat we al weten. Ik stond
met één hand aan de deurknop. Misschien was de aanlei-
ding Adams naaktheid en fysieke aanwezigheid, maar ik
keek niet naar hem. Het kwam door de botervloot. En ook
door de twee borden en kopjes, twee messen en twee le-
pels her en der op tafel. De overblijfselen van mijn lange
middag met Miranda. Twee houten stoelen waren wegge-
schoven van de tafel en gezellig naar elkaar toe gedraaid.
    We waren de afgelopen maand hechter geworden. We
praatten gemakkelijk. Ik zag in hoe dierbaar ze me was en
hoe achteloos ik haar kwijt zou kunnen raken. Ik had nu
weleens iets mogen zeggen. Ik had haar als iets vanzelf-
sprekends beschouwd. Een ongelukkig voorval, een per-
soon, een medestudent, zou tussen ons kunnen komen.
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Haar gezicht, haar stem, haar manier van doen, ingehou-
den maar ook scherpzinnig, waren helder aanwezig. Het
gevoel van haar hand in de mijne, die dromerige, ver -
strooide manier van doen. Ja, we waren heel hecht gewor-
den en ik had niet gemerkt dat dit gebeurde. Ik was een
domoor. Ik moest het haar zeggen.
    Ik ging weer naar mijn werkkamer, die tegelijk dienst-
doet als mijn slaapkamer. Tussen het bureau en het bed
was genoeg ruimte om op en neer te lopen. Dat ze niets
van mijn gevoelens wist was nu een bron van zorg. Het
zou beschamend en hachelijk zijn om ze te beschrijven. Ze
was een buurmeisje, een vriendin, een soort zusje. Ik zou
me tot iemand richten die ik nog niet kende. Ze zou ge-
dwongen zijn achter een scherm vandaan te komen of een
masker af te doen en tegen me te praten in bewoordingen
die ik nog nooit van haar had gehoord. Het spijt me zo... Ik
vind je heel aardig, maar je moet weten... Of ze zou geschokt
zijn. Of, heel misschien, verheugd om dat ene te horen
waarnaar ze had verlangd, of wat ze zelf had willen zeggen
maar een afwijzing bij vreesde.
    Toevallig waren we allebei op dat moment vrij. Ze
moest erover hebben nagedacht, over ons. Het was geen
onmogelijke fantasie. Dat zou ik haar rechtstreeks moe-
ten zeggen. Ondraaglijk. Onvermijdelijk. En zo ging het
maar door, in een steeds kleiner kringetje. Rusteloos ging
ik weer naar de andere kamer. Ik zag geen verandering bij
Adam in het voorbijgaan naar de koelkast, waarin een
halfvolle fles witte bordeaux stond. Ik ging tegenover hem
zitten en hief mijn glas. Op de liefde. Ditmaal voelde ik
minder vertedering. Ik zag Adam zoals hij was, een leven-
loos voorwerp met bij wijze van hartslag telkens een elek-
trische ontlading, met een huidwarmte die zuiver schei-
kundig was. Eenmaal geactiveerd, zouden zijn ogen
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opengaan dankzij een soort microscopisch onrustmecha-
niek. Dan zou het lijken of hij me zag, ook al was hij blind.
Of niet eens blind. Eenmaal op gang zou een ander sys-
teem hem de schijn van ademhaling geven, maar niet van
leven. Een pas verliefde man weet wat leven is.
    Met de erfenis had ik iets kunnen kopen ergens ten
noorden van de rivier, in Notting Hill of Chelsea. Mis-
schien was ze zelfs met me meegegaan. Dan had ze ruimte
gehad voor alle boeken die waren opgeslagen in de garage
van haar vader in Salisbury. Ik zag een toekomst zonder
Adam, de toekomst die tot gisteren nog de mijne was: een
stadstuin, hoge sierplafonds, een roestvrijstalen keuken,
oude vrienden te eten. Overal boeken. Wat te doen? Ik zou
hem – of het – terug kunnen brengen of met een klein ver-
lies online kunnen verkopen. Ik wierp er een vijandige
blik op. De handen lagen met de palm omlaag op tafel, het
haviksgezicht was nog altijd naar de handen gebogen.
Mijn domme verliefdheid op techniek! De zoveelste fon-
dueset. Ik kon maar beter bij die tafel weggaan voor ik me-
zelf armer maakte met één mep van mijn vaders oude
klauwhamer.
    Ik dronk niet meer dan een half glas en ging toen weer
naar de slaapkamer om afleiding te zoeken bij de Aziati-
sche valutamarkten. Al die tijd luisterde ik of ik in de flat
boven me voetstappen hoorde. Tot ’s avonds laat keek ik
tv om niets te missen van de Task Force die binnenkort
zou uitvaren om dertienduizend kilometer overzee iets te
gaan heroveren wat we toen de Falklandeilanden noem-
den.

Op mijn tweeëndertigste was ik volledig blut. Dat ik mijn
moeders erfenis aan een hebbedingetje had verspild, was
maar een onderdeel van mijn probleem – maar wel ty -
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perend. Als ik ergens geld vandaan kreeg, zorgde ik dat het
verdween, verstookte het in een magisch vreugdevuur,
stopte het in een hoge hoed en haalde er een kalkoen uit.
Vaak, zij het niet in dit laatste geval, was het mijn bedoe-
ling om met minimale inspanning een veel groter bedrag
tevoorschijn te toveren. Ik was gek op trucs, semilegale lis-
ten, sluwe handigheidjes. Ik hield van grootse en briljante
gebaren. Als anderen die maakten, voeren ze daar wel bij.
Ze leenden geld, gebruikten dat op interessante wijze en
bleven ook als ze hun schulden aflosten toch nog rijker.
Of ze hadden een baan, een beroep, zoals ik zelf ook had
gehad, en werden bescheidener rijk, in een gestadig tem-
po. Intussen speculeerde ik mezelf tot in de stille armoede,
in twee vochtige kamers op de begane grond in het kleur-
loze niemandsland van Edwardiaanse rijtjeshuizen tussen
Stockwell en Clapham in Zuid-Londen.
    Ik groeide op als enig kind in een dorp nabij Stratford
in Warwickshire, met een muzikant als vader en een wijk-
verpleegster als moeder. Vergeleken bij Miranda’s jeugd,
was de mijne cultureel ondervoed. Er was geen tijd of
ruimte voor boeken, of zelfs maar voor muziek. Ik stelde
al vroeg belang in elektronica, maar deed uiteindelijk een
studie antropologie aan een onbeduidende universiteit in
het zuiden van de Midlands; ik volgde een herscholing tot
jurist en eenmaal afgestudeerd specialiseerde ik me in be-
lastingrecht. Een week na mijn negenentwintigste ver-
jaardag werd ik geschorst en ging ik bijna nog even de ge-
vangenis in. Na mijn honderd uur taakstraf kwam ik tot
de overtuiging dat ik nooit meer een vaste baan moest ne-
men. Ik verdiende wat geld aan een boek over kunstmati-
ge intelligentie dat ik in vliegende vaart schreef – verloren
aan iets met een levensverlengende pil. Ik verdiende een
redelijk sommetje aan een onroerendgoedtransactie –
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verloren aan iets met autoverhuur. Ik erfde een bedragje
van een lievelingsoom die had geprofiteerd van een
warmtepompoctrooi – verloren aan iets met ziektekos-
tenverzekeringen.
    Op mijn tweeëndertigste hield ik het hoofd boven wa-
ter door online op de aandelen- en valutamarkten te han-
delen. En dat was net zoiets. Zeven uur per dag zat ik over
mijn toetsenbord gebogen terwijl ik intussen kocht, ver-
kocht, aarzelde, nu eens mijn armen in de lucht stak en
dan weer vloekte, in het begin tenminste. Ik las wel markt -
rapporten, maar ik meende dat ik met een willekeurig sys-
teem te maken had en handelde meestal op de gok. Soms
liep ik binnen, soms liep ik leeg, maar gemiddeld over het
jaar genomen verdiende ik ongeveer evenveel als een
postbode. Ik betaalde mijn huur, die indertijd nog laag
was, at en kleedde me naar behoren en dacht dat ik nu wel
gaandeweg mijn evenwicht vond en mezelf leerde ken-
nen. Ik was vastbesloten er als dertiger veel meer van te
maken dan als twintiger.
    Maar het aangename ouderlijk huis werd net verkocht
toen de eerste overtuigende kunstmatige persoon op de
markt kwam. . Robots, androïden, replica’s waren
mijn passie, te meer na mijn onderzoek voor dat boek. De
prijzen zouden zeker nog dalen, maar ik moest er meteen
eentje hebben, bij voorkeur een Eva, maar een Adam
mocht ook.
    Het had ook anders kunnen lopen. Mijn vorige vrien -
din, Claire, was een verstandig iemand die was opgeleid
tot tandartsassistente. Ze werkte in een praktijk in Harley
Street en zij had me Adam wel uit mijn hoofd gepraat. Ze
was een vrouw van de wereld, van deze wereld. Zij wist
hoe een leven moest worden ingericht. En niet alleen dat
van haar. Maar ik had haar gekwetst door een daad van
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onmiskenbare ontrouw. In een tafereel van koninklijke
razernij had ze me verstoten, waarbij ze ten slotte mijn
kleren op straat had gegooid. Lime Grove. Ze had nooit
meer tegen me gepraat en stond hoog op mijn lijst met
fouten en mislukkingen. Zij had me van mezelf kunnen
redden.
    Maar. Laat die ongeredde ik ter wille van het evenwicht
voor zichzelf spreken. Ik kocht Adam niet om geld te ver-
dienen. Integendeel. Mijn motieven waren zuiver. Ik be-
taalde een vermogen in naam van de nieuwsgierigheid,
die trouwe motor van de wetenschap, van het intellectuele
leven, van het leven zelf. Dit was geen tijdelijke bevlieging.
Er was een geschiedenis, een rekening, een termijndepo-
sito en ik had het recht dit aan te spreken. Elektronica en
antropologie – een verre neef en nicht die de late moder-
niteit samengebracht en in de echt verbonden heeft. Het
kind van die verbintenis was Adam.
    En zo verschijn ik voor u, als getuige à decharge, na
schooltijd om vijf uur, als typisch voorbeeld van mijn tijd
– korte broek, geschaafde knieën, sproeten, kort-vanach-
ter-en-opzij, elf jaar. Ik sta vooraan in de rij te wachten tot
het lab opengaat en de ‘Radioclub’ begint. De leiding be-
rust bij meneer Cox, een goedmoedige reus met peenhaar
die natuurkunde doceert. Mijn project is een radio bou-
wen. Dat is een geloofsdaad, een langgerekt gebed dat al
weken duurt. Ik heb een plaat van hardboard, vijftien bij
vijfentwintig centimeter, eenvoudig om in te boren. Alles
draait om de kleuren. Blauwe, rode, gele en witte draden
volgen hun bescheiden loop over de plaat, maken rechte
hoeken, verdwijnen naar onder en komen elders weer bo-
ven, onderbroken door felgekleurde bobbeltjes, kleine le-
vendig gestreepte cilindertjes – condensators, weerstan-
den –, daarna een inductiespoel die ik zelf heb omwonden



McEwan - Machines2.qxp_Ar Nederhof  29-04-19  15:40  Pagina 21



en daarna een opamp. Ik heb geen idee. Ik volg een bedra-
dingsschema zoals een novice misschien de Schrift zou
murmelen. Meneer Cox geeft zachtjes raad. Onbeholpen
soldeer ik het ene stuk, het ene draadje of onderdeel aan
het andere. De rook en lucht van soldeersel is een drug die
ik diep inhaleer. Ik plaats in mijn circuit een tuimelscha-
kelaar van bakeliet dat naar mijn overtuiging nog uit een
jachtvliegtuig afkomstig is – een Spitfire natuurlijk. De
laatste verbinding, drie maanden nadat ik ben begonnen,
loopt van dat donkerbruine stuk plastic naar een batterij
van negen volt.
    Het is een koude, winderige avondschemer in maart.
Nog meer jongens zitten over hun project gebogen. We
zijn twintig kilometer verwijderd van de geboorteplaats
van Shakespeare, in een ‘bog-standard’-scholengemeen-
schap – dertien in een dozijn. Een voortreffelijke plek dus
eigenlijk. Aan het plafond gaat het tl-licht aan. Meneer
Cox staat aan de andere kant van het lab met zijn rug naar
me toe. Ik wil niet zijn aandacht trekken voor het geval het
mis mocht gaan. Ik zet de schakelaar om en – o, wonder –
hoor het geluid van statische elektriciteit. Ik morrel aan de
variabele-afstemmingscondensator: muziek, vreselijke
muziek, vind ik het, want er zitten violen bij. Dan komt de
snelle stem van een vrouw die een andere taal spreekt.
    Niemand kijkt op, niemand heeft belangstelling. Een
radio bouwen is niks bijzonders. Maar ik ben sprakeloos,
in tranen haast. Geen enkele technologie zal me ooit nog
zo verbazen. Elektriciteit gaat door stukjes metaal die ik
zorgvuldig heb gerangschikt en plukt de stem uit de lucht
van een buitenlandse dame die zich ergens ver weg be-
vindt. Haar stem klinkt vriendelijk. Ze is zich niet van mij
bewust. Ik zal nooit haar naam weten of haar taal verstaan,
en haar nooit tegenkomen, niet dat ik weet. Mijn radio,
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met zijn onregelmatige klodders soldeersel op een plaat,
lijkt niet minder een wonder dan het bewustzijn zelf dat
uit de materie voortkomt.
    De hersenen en de elektronica waren nauw verwant, zo
ontdekte ik toen ik in mijn tienerjaren eenvoudige com-
puters bouwde en ze zelf programmeerde. Daarna inge-
wikkelde computers. Elektriciteit en stukjes metaal kon-
den getallen optellen, woorden, plaatjes, liedjes maken,
dingen onthouden en zelfs spraak in schrift omzetten.
    Toen ik zeventien was, haalde Peter Cox me over om
aan een plaatselijke universiteit natuurkunde te gaan stu-
deren. Binnen een maand verveelde ik me en wilde ik iets
anders gaan doen. De stof was te abstract, de wiskunde
ging me boven de pet. En intussen had ik een paar boeken
gelezen en werd ik geboeid door denkbeeldige mensen.
Hellers Catch-18, Fitzgeralds The High-Bouncing Lover,
Orwells The Last Man in Europe, Tolstois Eind goed, al goed
– veel verder kwam ik niet en toch besefte ik de zin van
kunst. Het was een vorm van onderzoek. Maar ik wilde
geen letterkunde studeren – te intimiderend, te intuïtief.
Een A’tje met een studieoverzicht dat ik meenam uit de
universiteitsbibliotheek verklaarde de antropologie tot
‘de wetenschap van de mens in zijn samenleving door
ruimte en tijd’. Een systematische studie, met daar boven-
op ook nog eens de menselijke factor. Ik schreef me in.
    Het eerste wat ik leerde: mijn studie was jammerlijk
armlastig. Niks even een jaartje naar de Trobriand-eilan-
den waarvan ik las dat het er taboe was om in het bijzijn
van anderen te eten. Goede manieren betekenden: alleen
eten, met je rug naar vrienden en familie. De eilanders
hadden bezweringen om lelijke mensen mooi te maken.
Kinderen werden actief aangemoedigd om seksuele han-
delingen met elkaar te verrichten. De yam was het gang-
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bare betaalmiddel. Vrouwen bepaalden de status van
mannen. Zo vreemd en zo opwekkend. Mijn kijk op de
menselijke natuur was gevormd door de grotendeels
blanke bevolking die was samengedromd in het zuidelijk
deel van Engeland. Nu vond ik de bevrijding in een bo-
demloos relativisme.
    Op mijn negentiende schreef ik een geleerde verhan-
deling over eerculturen, getiteld ‘Breingestaalde boei-
en?’. Onbewogen vergaarde ik mijn casestudy’s. Wat wist
ik nu helemaal en wat kon het me schelen? Er waren
plaatsen waar verkrachting zo gewoon was dat het niet
eens een naam had. Een jonge vader werd de keel afge-
sneden omdat hij vanwege een oude vete zijn plichten
verzaakte. Hier was een familie die halsoverkop een
dochter wilde vermoorden omdat ze hand in hand was
gezien met een jongen uit de verkeerde godsdienstige
groepering. Daar hielpen oudere vrouwen maar al te
graag bij de genitale verminking van hun kleindochters.
En waar was de  instinctieve ouderlijke drang om lief te
hebben en te beschermen? Het culturele signaal was lui-
der. En de universele waarden dan? Op hun kop gezet. In
Stratford-upon-Avon niets van dat alles. Het draaide al-
lemaal om de geest, de traditie, de godsdienst – niets dan
software, dacht ik nu, en maar beter te beschouwen in
waardevrije termen.
    Antropologen velden geen oordeel. Ze observeerden en
deden verslag van de menselijke verscheidenheid. Ze vier-
den het verschil. Wat ontaard was in Warwickshire, was in
Papoea-Nieuw-Guinea niets bijzonders. Wie had het
recht om ter plaatse te zeggen wat goed of slecht was? Zeker
geen koloniale mogendheid. Aan mijn studie ontleende ik
een aantal ongelukkige conclusies over de moraal waar-
door ik een paar jaar later in de beklaagdenbank van een
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County Court belandde, op verdenking van een samen-
zwering met anderen om op grote schaal de belasting-
dienst te misleiden. Ik deed geen poging om de rechter er-
van te overtuigen dat er ver van zijn rechtbank misschien
wel een kokosstrand was waar zo’n samenzwering eerbied
zou afdwingen. In plaats daarvan kwam ik vlak voordat ik
de rechter aansprak tot bezinning. Fatsoen was echt, het
was waarachtig, goed en slecht waren eigen aan de aard der
dingen. Aan de hand hiervan moesten onze daden worden
beoordeeld. Dat was mijn uitgangspunt voordat de antro-
pologie op mijn pad kwam. Kruiperig en in beverige, aar-
zelende toonaarden verontschuldigde ik me bij de recht-
bank en ontliep zodoende een vrijheidsstraf.

Toen ik ’s ochtends later dan anders de keuken in kwam,
waren Adams ogen open. Ze waren lichtblauw, gevlekt
met minuscule rechtopstaande staafjes zwart. De wim-
pers waren lang en dik, als bij een kind. Maar zijn knip-
permechanisme werkte nog niet. Dat was ingesteld op on-
regelmatige tussenpozen en aangepast aan stemming en
gebaren, gereed om te reageren op de handelingen en de
spraak van anderen. Met tegenzin had ik tot ’s avonds laat
het handboek gelezen. Hij was uitgerust met een knipper-
reflex om zijn ogen tegen rondvliegende voorwerpen te
beschermen. Op dit moment was zijn blik zonder beteke-
nis of bedoeling en daardoor onbewogen, even levenloos
als de strakke blik van een etalagepop. Tot dusver ver-
toonde hij geen van de haperende bewegingen die zo
warm het menselijk hoofd typeren. Elders nergens li-
chaamstaal. Toen ik zijn pols wilde voelen, vond ik niets
– een hartslag zonder pols. Zijn arm was zwaar om op te
tillen, onwillig in het ellebooggewricht, alsof elk moment
de rigor mortis in kon treden.



McEwan - Machines2.qxp_Ar Nederhof  29-04-19  15:40  Pagina 25



    Ik keerde hem de rug toe en zette koffie. Mijn gedach-
ten waren bij Miranda. Alles was veranderd. Er was niets
veranderd. Tijdens mijn vrijwel slapeloze nacht had ik be-
dacht dat ze bij haar vader op bezoek was. Ze zou van haar
seminar rechtstreeks naar Salisbury zijn gegaan. Ik zag
haar in haar trein van Waterloo Station zitten, met op
schoot een ongelezen boek, turend naar het landschap dat
voorbijsnelde, de op en neer gaande telefoondraden, zon-
der aan mij te denken. Of alleen maar aan mij denkend.
Of terugdenkend aan een jongen op haar seminar die had
geprobeerd haar aan te staren tot ze haar ogen neersloeg.
    Ik keek op mijn telefoon naar het tv-nieuws. Een flon-
kerend mozaïek van geluid en sprankelend licht aan zee.
Portsmouth. De Task Force gereed voor vertrek. Het leeu-
wendeel van het land was in een droomtheater, in histo-
rische kledij. Laatmiddeleeuws. Zeventiende eeuw. Begin
negentiende. Plooikragen, pofbroek, hoepelrokken, poe-
derpruiken, ooglapje, houten benen. Accuratesse was on-
patriottisch. Historisch waren wij uitzonderlijk en de
vloot was op weg naar succes. Tv en pers bevorderden een
vage collectieve herinnering aan verslagen vijanden – de
Spanjaarden, de Hollanders, de Duitsers tweemaal deze
eeuw, de Fransen van Azincourt tot Waterloo. Een lucht-
parade van straaljagers. Een jongeman in gevechtstenue,
zo van Sandhurst, vertelde met toegeknepen ogen aan een
verslaggever welke moeilijkheden hun te wachten ston-
den. Een hoge officier sprak over de onwankelbare stand-
vastigheid van zijn mannen. Ik was ontroerd, ook al had
ik daar een afkeer van. Toen een massaal korps Highland-
doedelzakspelers naar de loopplank van hun schip mar-
cheerde, zwol mijn borst op. Daarna terug naar de studio
voor grafieken, pijlen, logistiek, doelstellingen, verstandi-
ge stemmen die het eens waren. Voor diplomatieke maat-
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regelen. Voor de premier in haar nette blauwe mantelpak
op de stoep van Downing Street.
    Het sprak me aan, al had ik me nog zo vaak tegen dit al-
les verzet. Ik hield van mijn land. Wat een waagstuk, wat
een doldrieste moed. Dertienduizend kilometer. Wat een
fatsoenlijke mensen om hun leven hiermee op het spel te
zetten. Ik nam een tweede kop koffie mee naar de kamer
ernaast, maakte om deze de schijn van een werkplek te ge-
ven het bed op en ging zitten om de stand van de wereld-
markten even op me in te laten werken. Bij het vooruit-
zicht van een oorlog was de Londense beurs nog eens een
procent gedaald. Nog altijd in een patriottische bui ging
ik uit van een Argentijnse nederlaag en kocht aandelen in
een speelgoed- en snuisterijengroep die Union Jacks aan
stokjes maakte waarmee mensen konden zwaaien. Ik be-
legde ook in twee champagne-importeurs en gokte op een
algeheel herstel. Er waren koopvaardijschepen gevorderd
om troepen te vervoeren naar de Zuid-Atlantische Oce-
aan. Een vriend die bij een vermogensbeheerder in de City
werkte, vertelde me dat zijn bedrijf voorspelde dat er en-
kele tot zinken zouden worden gebracht. Het was logisch
om short te gaan met de grote spelers op de verzekerings-
markt en te beleggen in Zuid-Koreaanse scheepsbouwers.
Voor zulk cynisme was ik niet in de stemming.
    Mijn pc, tweedehands bij een uitdragerij in Brixton ge-
kocht, dateerde van halverwege de jaren zestig en was
traag. Het kostte me een uur om de positie bij de vlaggen-
fabrikant in te nemen. Ik zou vlotter zijn geweest als ik
mijn gedachten beter had kunnen beheersen. Als ik niet
aan Miranda dacht en luisterde of ik haar voetstappen in
de flat boven me hoorde, dacht ik aan Adam en of ik hem
moest verkopen of besluiten over zijn persoonlijkheid
moest gaan nemen. Ik verkocht ponden en dacht verder
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over Adam. Ik kocht goud en dacht weer aan Miranda. Ik
zat op de wc en peinsde over Zwitserse franken. Bij een
derde kop koffie vroeg ik me af waar een zegevierend land
zijn geld nog meer aan zou kunnen spenderen. Rund-
vlees. Cafés. Tv-toestellen. Ik kocht aandelen in alle drie
en voelde me deugdzaam, onderdeel van de oorlogs -
inspanning. Algauw was het lunchtijd.
    Ik zat weer tegenover Adam en at een broodje met kaas
en augurk. Nog verdere tekenen van leven? Niet op het
eerste gezicht. Zijn blik, over mijn linkerschouder gericht,
was nog altijd doods. Geen beweging. Maar vijf minuten
later keek ik toevallig even op en zag ik net dat hij adem
ging halen. Eerst hoorde ik een reeks vlugge klikjes, daar-
na een soort muggengejank toen zijn lippen opengingen.
Een halve minuut gebeurde er niets, daarna beefde zijn
kin en maakte hij een levensecht zuiggeluid toen hij zijn
eerste mondvol lucht hapte. Hij had natuurlijk geen zuur-
stof nodig. Die metabole noodzaak was nog jaren weg.
Het duurde zo lang tot hij voor het eerst uitademde dat ik
ophield met eten en gespannen afwachtte. Eindelijk
kwam het – geruisloos, door zijn neusgaten. Algauw nam
zijn ademhaling een gelijkmatig ritme aan en zwol en
kromp zijn borst kalmpjes mee. De schrik sloeg me om
het hart. Met zijn levenloze ogen leek Adam wel een ade-
mend lijk.
    We kennen zoveel van het leven aan de ogen toe. Als de
zijne nu maar dicht waren, bedacht ik, dan zou hij ten-
minste nog lijken op een man in trance. Ik liet mijn
broodje liggen en ging naast hem staan,   en hield uit
nieuwsgierigheid mijn hand vlak bij zijn mond. Zijn
adem was vochtig en warm. Slim. In de handleiding las ik
dat hij eenmaal per dag laat in de ochtend urineerde. Ook
slim. Toen ik zijn rechteroog dicht wilde doen, streek
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mijn wijsvinger langs zijn wenkbrauw. Hij kromp ineen 
en rukte wild zijn hoofd van me weg. Geschrokken deed 
ik een stap naar achter. Daarna wachtte ik af. Minstens 
twintig seconden gebeurde er niets, toen namen de hel-
ling van zijn schouders en de hoek van zijn hoofd in een 
vloeiende, geruisloze beweging oneindig traag hun eerde-
re stand weer in. Het ritme van zijn ademhaling was niet 
verstoord. Dat van mij en ook mijn polsslag waren wel 
omhoog gegaan. Ik stond een eindje bij hem vandaan en 
zag gefascineerd hoe hij terugzakte, als een ballon die 
zachtjes leegliep. Ik besloot om zijn ogen niet dicht te 
doen. Terwijl ik wachtte tot er nog meer bij hem ver-
scheen, hoorde ik in de flat boven me Miranda rondlopen. 
Terug uit Salisbury. Op en neer drentelend naar haar 
slaapkamer. Weer voelde ik de ongeruste spanning van 
onuitgesproken liefde, en op dat moment had ik de eerste 
roerselen van een idee.
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