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INTRODUCTIE 

 
Dit is het verhaal dat ik 1 juli 2014 inzond naar de Paul 

Harland Prijs Verhalenwedstrijd: integraal en zonder 

verdere aanvullende wijzigingen.  

 

Net als met mijn inzending van het jaar daarvoor (“Een 

aantal consequenties…”, nu “Gila Pradopo”) gaat dit 

verhaal – onder andere met de feedback van de jury –

een aantal aanvullende redactierondes in en worden 

stukken toegevoegd die ontbreken, gaten opgevuld 

waardoor de interne logica en consistentie van het 

verhaal nog iets strakker wordt en stukken hersteld die 

verwijderd zijn in verband met woordenaantallen. 

 

Voor “Luchteilanden” worden opnieuw vier 

illustratoren ingezet en zal die definitieve versie 

eveneens gratis beschikbaar worden gesteld voor o.a. 

de Kobo, iTunes en Android e-books markt.  
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LUCHTEILANDEN 
 

Duizend jaar waren verstreken. Bijna. 

Negenhonderdnegen-en-negentig, plus… Nee, te 

moeilijk. Duizend jaar minus vijftien eenheden. Ze sloot 

even haar ogen, voelde het nerveuze trillen in haar 

handen, in haar benen, nam haar positie in en wachtte 

op het begin van haar deel. 

Mima had nauwelijks meegewerkt aan de 

voorbereiding die maanden en jaren geleden begonnen 

waren, had geen hand gehad in het uitzoeken en 

samenbrengen van briljante componisten, had niets 

gedaan in het kiezen en aansturen van geniale 

choreografen, talentvolle decorontwerpers, 

uitzonderlijke kostuumontwerpers. Ze had geen van 

haar gedichten ingezonden. Ze was architect, geen 

kunstenaar.  

Muziek streek neer over de grijze en witte treden, 

liefdevol en tastend, zoekend naar houvast en Mima 

plukte aan de punt van een krul in de prachtige witte 
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kooi: die als een uitbundig gewei rond haar hoofd 

omhoog rees. 

En de muziek werd gevolgd door rijzende stemmen, 

diep en sonoor, dat werd gevolgd door de zoete en 

zware geur van lelies en narcissen. En papieren vogels 

stegen op naar de hemel in wolken van wit en grijs, het 

geluid van de papieren vleugels een 

allesoverkoepelend geruis en geknisper dat de muziek 

uitdaagde op te rijzen. Hoger, hoger en hoger naar de 

zon! 

Dit was het moment.  

Mannen en vrouwen rondom haar ontvouwden hun 

waaiers: rood en goud en groen en Mima deed 

hetzelfde, draaide rond en keek opnieuw omhoog waar 

de duizenden vogels uitwaaierden en weer 

samenkwamen in dichte formaties. 

Straks was ze e e n van de Martiaanse slagschepen 

waarmee de kolonisten terug waren gekomen naar 

Aarde. En daarna? Ee n van de sinaasappelbomen uit 

een ver verleden: een perfect ontworpen 

exportproduct van de vroegere concurrent van de 
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Suliman-familie. En nu? Nu was ze een vluchteling die 

achthonderd jaar geleden was toegelaten op het eiland, 

in een tijd van chaos waarin massieve stormen over het 

oppervlak raasden en de winters beneden buitensporig 

koud konden zijn.  

Haar hand volgde de beweging van de papieren vogels, 

spon een vergelijkbaar patroon door te rijzen, te dalen, 

door de waaier verder open te spreiden, weer dicht te 

vouwen. Boem. De exodus! Miljoenen mensen die naar 

sterren sprongen. Stappen en wervelingen, waaier 

open en dicht. Boem. Daling naar mineur. De epidemie! 

Miljoenen mensen die stierven. Boem. Onsterfelijkheid! 

Fluit en harpistel stegen naar triomfantelijke hoogten 

en haar lichaam volgde met draaien en buigingen en 

haar voeten bewogen hoog boven de aarde en de 

wolken voort over de glazen vloer en terwijl de muziek 

aanzwol en nieuwe klanken en nieuwe instrumenten 

werden toegevoegd en terwijl de patronen verschoven, 

sloot Mima opnieuw haar ogen en de wereld verdween 

en alleen haar lichaam bleef nog over: haar armen, haar 

buik, haar handpalmen, haar vingers rondom de basis 
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van de waaier, haar gezicht verborgen achter haar 

masker, haar blote voeten op het warme glas en in haar 

hoofd alleen nog maar de golven van de muziek waarop 

haar lichaam als vanzelf bleef draaien en doorbewegen. 

Ze probeerde niet aan haar moeder te denken: 

onwrikbaar, drukte het beeld weg van wat komen zou. 

Ze probeerde niet te denken aan de broeiende en bijna 

wanhopige spanning in de steden en de dorpen.  

Aan het einde van deze dag zou niets meer hetzelfde 

zijn. 

Duizend jaar en twintig eenheden. 

Ze maakte twee fouten, een derde in een toch al 

slordige representatie van haar rol en ze voelde haar 

angst ombuigen naar euforie toen ze de vaste stappen 

en bewegingen helemaal losliet en verwarring schiep 

(waarom staat ze hier? Niet daar?), haar arm 

omhooggestrekt (Wat is dat met die arm?Waarom staat 

ze met haar rug naar me toe?), de waaier als een stok 

omhooggestoken voordat ze hem op de volgende slag 

van een zware drum (boem!) weer open liet vallen, 

weer liet zakken en die beweging doorzette met haar 
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bovenlichaam tot haar elleboog bijna het glas en door 

het glas bijna de leegte daaronder raakte, ze daarna 

haar armen spreidde en zich oprichtte met een 

uitbarsting van vreugde en een diep gevoel van 

bevrijding dat opsteeg van haar lendenen, dat een 

moment bleef hangen in haar buik en toen naar buiten 

barstte in een lach. 

Niemand anders had haar ogen gesloten. Niemand 

anders week af van de ingestudeerde passen en 

bewegingen. 

Toen ze uiteindelijk een eeuwigheid later het midden 

bereikte hield ze stil en liet ze bijna peinzend de waaier 

zakken, voordat ze bijna lui haar lichaam strekte en 

haar ogen opende. 

Haar rol was uitgespeeld. 

Ze draaide zich om, keek naar de dansers. 

Duizend jaar en drie uur. 

Zelfs op deze dag, waarop kleurige maskers en 

prachtige gewaden de schijn van gelijkheid hadden 

moeten scheppen, was het verschil onmiskenbaar. De 

onderklasse: stijlvol en complex. De bovenklasse: 
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ingetogen en sierlijk. De middenklasse: wild en 

flamboyant. Dansend, zwevend op hun voeten boven de 

wolken.  

Ze keek op. 

De papieren vogels waren weg, de hemel leeg en blauw.  

Ze draaide een kwartslag en keek naar de grote toren 

aan de zijkant van het plein, haar ankerpunt, begon 

zich toen door hat pad in de langzame kolkstroom van 

mensen te bewegen tot ze buiten stond, tussen de 

groepjes die stonden te wachten, te praten, haar soms 

even aanstaarden voordat ze hun blik weer afwendden 

naar hun gesprekspartners. 

Vandaag— Vandaag zou een nieuwe erfgenaam 

(zijzelf) na vijftig jaar twijfels (wie gaat het worden?) 

en vaagheden (waarom is nog steeds niemand 

gekozen?) bekend worden gemaakt en vandaag— 

Ze liet zonder haar pas te vertragen haar waaier en 

haar masker vallen, haakte de constructie los die om 

haar schouders zat, die op haar borst drukte, liet deze 

op het gras vallen terwijl haar voeten en haar sterke 

benen haar voortstuwden: verder naar buiten waar 



 

9 

haar twee oudere zussen stonden en haar hand streek 

even over haar buik waar het begin van haar kind 

groeide. 

“Gaan jullie mee naar beneden?” vroeg ze, wetende dat 

het antwoord nee zou zijn. Geen millenniumduik voor 

hen en alles was goed en zoals verwacht. Ze wisselden 

zelfgemaake cadeautjes uit. 

 

Jade.  

Ze zag Jade op de afgesproken plek naast de oude 

boom, zijn lange lichaam gekleed in cre me, Jade met 

zijn strakke kousen rond zijn harde kuiten, grote 

knopen in een schuine lijn omhoog van zijn middel 

naar zijn schouder waar de punt van zijn elegante  jasje 

half openhing.  

Jade. Ze trok een sprint over het gras om de laatste 

driehonderd meter te overbruggen en toen ze haar 

tempo had gebroken tot voetstaps, haar armen naar 

achter en haar borst naar voren geworpen als een 

danser, haar hart gevuld van opwinding en vol met pijn 

omdat ze wist wat komen zou, toen bleef ze even 
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abrupt staan. 

Hij zal nooit gaan. Zelfs op dit laatste moment zal hij 

blijven. 

“Hallo schoonheid,” zei ze blij. 

Jade greep haar arm, trok haar dichter naar zich toe en 

Mima begroef zich bijna in haar beste vriend, haar 

liefste van al haar minnaars, sloeg haar arm om zijn 

middel, streelde zijn nek en zijn fijne zwarte krullen en 

gaf hem toen bedroefd een kus. 

“Ik heb iets voor je,” zei ze en ze maakte zich resoluut 

los, greep in haar buideltje, gaf hem haar gedicht, een 

rolletje met vijf vellen papier. 

“Ik ook voor jou,” zei hij en hij gaf haar een klein 

doosje.  

Een moment lang stonden ze daar in stilte, ogen in 

elkaar vastgeklonken en hun beider voorhoofd in een 

diepe frons tot Mima het moment brak en het doosje 

opende, haar mond opende en de ring trillend bij haar 

oog hield. Hij was daarbinnen in een representatie van 

draad. En zijzelf, hand in hand met hem. Het spoor van 

hun bijna levenslange vriendschap in vier kleine 



 

11 

symbolen rondom.  

Hij trok het lint los, ging door de handbeschreven 

vellen en ze liet de ring zakken, observeerde hem 

gespannen toen hij terug ging naar het eerste vel en 

verstild de woorden las. En haar lach twinkelde 

opgelucht door het park toen hij begon te lachen en 

haar wangen werden nat van haar tranen toen hij stil 

begon te huilen en haar hart was opnieuw gebroken 

toen hij verscheurd het laatste vel liet zakken. 

“Ja,” zei hij vervolgens schor en zacht. “Ik had een 

vermoeden. Is het kind van mij?” 

Ze schudde haar hoofd. “Van iemand anders.” 

“Waar ga je naartoe?” 

“Dat kan ik je niet vertellen.” 

 

In de kleine valkamer leunde ze een moment met 

gesloten ogen tegen de wand, haar rug tegen de harde 

richel waar de twee deuren samenkwamen, haar 

handen trillend, gaf een diepe zucht, verstrakte en 

kokhalsde bijna toen haar verdriet de overhand kreeg 

en haar handen werden vuisten (“Ga je me 
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tegenhouden?”) waarvan de knokkels tegen de stof van 

haar blouse schuurden (geen tijd, geen tijd!) en 

opnieuw vergat haar lichaam een moment hoe het 

adem moest halen.  

Hij had zijn hoofd geschud: “Nee,” streek een nieuwe 

traan weg. 

En Mima ontweek verdere vragen, zei uiteindelijk 

zacht: “Ik kom terug. Vier jaar is niet zo veel als het lijkt.” 

Ze boog haar hoofd, handpalm tegen de deurpost, 

vingers gespreid, nagels krassend tegen het ruwe 

oppervlak. Toen opende ze haar ogen, opende een lijn 

met het eiland, controleerde voor de derde keer haar 

bepakking en schraapte haar keel. “Is alles daarboven 

nog steeds in orde Cheryl?” 

“Ja,” zei Cheryl zacht. “Je hebt na landing ongeveer zes 

uur de tijd.” 

“Dank je.” 

Ze gespte het harnas rond haar schouders, rond haar 

armen, alles in efficie nte, vloeiende bewegingen. 

“Kun je de deuren openen?” 

“Natuurlijk,” zei Cheryl en met een zachte plof viel de 
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vloer weg. 

De donkere wanden? Verdwenen. De lucht? Kouder dan 

ijs. Beneden en rondom haar alleen nog maar wolken 

en de blauwe hemel en een glimps van de aarde. En 

toen ze zich omdraaide? De bodem van Eiland 32, wit 

en eindeloos groot. Het vulde de hemel boven haar, 

kilometer na kilometer. Vastgeklonken in tradities en 

niet in staat om te voldoen aan haar verlangens. 

“Dag Cheryl,” zei ze zacht. 

“Dag Mima.” 

“Gefeliciteerd met je duizendste verjaardag.” 

“Dank je wel, lieverd. Wees voorzichtig daar beneden.” 

“Doe ik.” 

 

Appels.  

Verschrompelde grijze appels. De grond onder de 

appelbomen lag bezaaid met appels: verminkt door de 

vogels die gaten hadden gepikt en hele stukken hadden 

weggevreten. Het lange gras hing hier moe neer en het 

oude huis had een groot gat in het dak van een 

zolderkamer waarin gras en wild kruid groeide.  
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Het korte moment van meditatie tijdens de val had 

haar hoofd geklaard en voor even haar somberheid 

weggeblazen en ze streek bijna lachend neer tussen de 

bomen, haar hand op de greep van de schep die in de 

aarde was gestoken en stijf naar het huis neigde. Ze 

trok. Trok nogmaals, trok hard opwaarts om de ranken 

te breken van de klimop die rond de steel was gegroeid. 

Het was meer dan zestien jaar geleden dat ze hier voor 

het laatst geweest was. Toen? Een jongetje van zes.  

De kleine robot lag naast het huis, begraven onder een 

berg zand en puin. Ze draaide de schep, streek even 

peinzend over het staal en keramiek van het platte blad 

dat onbeschadigd was, alsof ze het die ochtend nog had 

laten produceren. 

Ze sloot haar ogen, keek naar de beelden die Belue haar 

gaf, spreidde haar vingers die kleverig loskwamen, aan 

elkaar geplakt door het sap van de ranken van de 

klimop. 

Daar! 

En het scherp van de schep sneed moeiteloos door 

eindeloze lagen dood materiaal, door zand en 
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graswortels tot ze op steen stuitte. Zes keer, zeven keer 

sneed ze en wrikte ze tot ze de kleine machine raakte. 

Als kind was het haar niet gelukt. En nu was ze blij dat 

het ding hier nog steeds lag, sluimerend, een zwak 

signaal net sterk genoeg om door Mima’s eigen 

systemen opgevangen te worden. 

Alles wat ze droeg zou hier achterblijven. Alles wat 

verbonden was met aan Eiland 32. Alles dat een signaal 

uitzond. Mima was niet van plan gevonden te worden. 

 

De kleine robot kwam met slappe ledematen los uit het 

zand toen ze met twee handen langzaam maar stevig 

aan het hoofd trok, kwam trillend op de grond tot leven 

toen ze het ronde vlak achter de oren indrukte, richtte 

zich op en herorie nteerde zich, keek omhoog.  

Schattig, dacht Mima. 

“Wie ben je?” zong het met een mooie, melodieuze 

stem. 

Mima rees op. “Mijn naam is Mima Suliman.” 

“Waar kom je vandaan?” 

“Van Eiland 32.”  
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“Waarom ben je hier?” 

“Ik ben op de vlucht.” 

“Waarom?” 

Ze aarzelde even. Maar ze was niet meer op Eiland 32. 

“Omdat ik zwanger ben en mijn baby onder mijn 

voorwaarden wil krijgen en mijn kind op mijn eigen 

manier wil opvoeden” Ze deed een stap in de richting 

van het huis, keek neer op de robot. “Wat is je naam?” 

“Gerben— Wat is er zo grappig?” 

“Niets,” zei Mima met twinkels in haar ogen. “Zullen we 

de rest later bespreken?” Gerben. Ze proestte het bijna 

uit, hield zich in. “Ik heb ongeveer tien eenheden de tijd 

en ik heb je hulp nodig. Ik moet het huis binnen. Ik heb 

een verbinding nodig met Belue. En dan moet ik een 

oorlogsschip vinden dat hier vlakbij is neergestort.” Ze 

noemde de naam. “Lukt dat? Kun je dat? Wil je dat?” 

“Ja.” 

Belue had dus niet gelogen.  

“Mooi.” 

Ze maakte de gespen van haar valpak los, liet het 

harnas op de grond vallen en liep naar de voordeur van 
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het huis: groen achter een witte boog van steen. “Kun je 

de deur openen?”  

 

Bomen, dacht Zafira Suliman. 

Het Suliman-landgoed spreidde zich in een vrijwel 

perfecte cirkel rondom haar uit. Laag na laag van 

terrassen met palmen en loofbomen, pijnbomen, 

fruitbomen zorgvuldig onderhouden door de machines 

die als grote spinnen over het terrein kropen: nog 

steeds de beste teelt van het eiland. Generatie op 

generatie was het landgoed overgedragen van moeder 

op dochter en dochter op dochter, met twee 

uitzonderingen die subtiel uit de geschiedenis waren 

geveegd: bastaardkinderen. 

Spoedig was deze grond en al deze bomen en al haar 

overgebleven geheimen van Mima. 

Vandaag— 

Ze beet haar tanden op elkaar, tuitte haar lippen, keek 

op naar de glazen koepel waar het gouden licht van de 

avondzon ongefilterd doorheen viel.  

Vier kinderen, drie waardeloze uitvreters…  
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Zonder Noam: beschermer, strijder, loyaal tot op zijn 

botten en de meest begenadigde architect die ze ooit 

had ontmoet, zou ze hier waarschijnlijk niet meer 

hebben gestaan. Ze streek met haar blik over haar 

terrein. Haar andere zoon en haar twee dochters 

(doelloos maar in ieder geval geen zelfmoordenaars) 

stonden binnen zichtsafstand van haar verwijderd, 

verwikkeld in gesprekken met de gasten.  

Losbollen, salontafel-leiders, waardeloze fantasten. 

Vandaag was een dag die bijna vijftig jaar geleden al 

had moeten plaatsvinden, maar de verslapping in de 

scholing en opvoeding van de peuters (buiten haar 

macht) had hen alles gegeven behalve discipline en 

plichtsbesef. 

Ze had het geprobeerd. 

Zafira leunde voorover, keek fronsend over de 

terrassen. Mensen, bomen, paden, struiken, lage 

muren, openingen. Waar wa s Mima? 

Geen van de mensen op het pad tussen de bladerrijke 

bomen (perziken) van dit segment (variant 152) leek 

op haar zoon— dochter… Ze klemde de kleine metalen 
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bol in haar rechterhand strakker tegen haar lende, 

gee rgerd door deze onverwachte slordigheid van 

Mima. 

Dit is beschamend. 

Vrienden, kennissen, vreemden in afwachting van het 

moment dat moeder en dochter samen de volgende 

fase van de rondleiding zouden geven. Zafira 

verontschuldigde zich tot de drie gasten die haar 

omringden, beklom de stenen treden naar een hoger 

segment en reikte opnieuw uit naar Mima, nu met een 

override (kom op, kom op, kom op! Kom op, Mima), 

maar zonder resultaat.  

De tijd raakte op.  

Ze opende een verbinding met Cheryl en wenkte Noam, 

deelde de informatiestroom. “Waar is Mima?” 

“Niet op het eiland,” antwoordde de centrale 

intelligentie. 

“Ze is niet teruggekomen?” 

“Nee.” 

“Wanneer maakte ze haar duik naar de oppervlakte?” 

“Vijf uur geleden.” 
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De exacte tijd verscheen linksonder in haar zichtsveld. 

“Toon me de opnames van haar val en haar landing.” 

Zafira’s ogen schoten vuur toen ze zag hoe Mima’s 

koers afweek van die van de andere mannen en 

vrouwen en haar zoo— dochter uiteindelijk in een 

appelboomgaard neerkwam. 

Ze fronste, schudde haar hoofd toen ze de kleine 

gestalte van Mima met een schep naar het huis zag 

lopen. 

“Vergroot het beeld,” zei Noam. 

Ze versnelde de tijd, zag Mima weer naar buiten komen 

in een slechtzittende flodderende overall, de 

camerahoek een paar graden verschoven omdat het 

eiland in die tijd een kilometer verder was gedreven. 

“Die robothond—” 

“We hebben helaas niets om dat ding te volgen,” zei 

Noam. “Het is onderdeel van Belues territorium en het 

signaal wordt door Belue afgeschermd.” 

Ze dacht bittere gedachten, streek de voorste stroken 

van haar rok glad. En uiteindelijk is zelfs een dag als 

vandaag —waarin je toch al in het middelpunt stond— 
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een grote geslaagde grap voor je, nietwaar Mima? en ze 

rechtte haar rug, haar onderdrukte woede een 

witgloeiend vuur ter hoogte van haar hart.  

Ze opende haar ogen toen Noam zijn keel schraapte: in 

gedachten reeds bezig met de volgende stappen. 

“Hebben we budget voor—” 

Ogen. Ze knikte toen Noam opkeek. “Ja. Schakel de ogen 

in,” trok met korte zachte rukken aan zijn jasje zodat 

het perfect om zijn hals sloot. Meer uit gewoonte dan 

iets anders, het wit in sterk contrast met zijn donkere 

huid. Toen greep ze zijn hand, zocht in zijn ogen (zo 

meegaand en toch zo onverwrikbaar), vloekte 

geluidloos. 

Mima: heb ik dingen gezien die er niet waren? En Noam: 

was het wijs om Mima's opleiding en opvoeding 

helemaal aan jou over te laten? Heb  ik dingen gemist die 

zich recht onder mijn neus afspeelden? 

Nee. Nee. Noam had hier niets mee te maken. Nee. Dit 

was Mima. Zafira wendde zich af, kneep haar ogen 

samen. Het was beter geweest als je gewoon openlijk 

tegen me in opstand was gekomen, Mima. Ze tuitte haar 
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lippen en Zafira keek opnieuw naar Noam, haar 'plan B' 

toen Mima nog niet geboren was. Nu zet je me voor het 

blok... en nee! Ze keek ziedend naar de blauwe hemel 

boven de koepel. Geen bastaardkinderen. Niet als ik dit 

kan tegenhouden. 

Ze wrong haar handen. Wat is je doel, Mima? 

Vernedering? Is dat het doel van je spel? Ze keek naar 

het huis, keek naar de tuin.  

“Noam. Haal Mima terug.” 

Hij knikte. 

“En Noam?”  

Hij keerde zich om, rechterhiel op de bovenste trede 

van de trap, gezicht emotieloos naar haar opgeheven. 

Haar stem werd scherp, klonk koud. 

“Stel me niet teleur.” 

 

Gras. 

Mima had die hele middag gerend, merendeels 

heuvelafwaarts met de robot als haar gids en tegen het 

vallen van de avond bereikte ze het wrak van het grote 

Aardse slagschip, een lange keten van dertig 
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gekoppelde segmenten die in een lengte van een 

kilometer over de heuvel en door het gras naar 

beneden liep: de witte huid zwartgeblakerd waar felle 

explosies de romp wreed hadden opengerukt.  

Ze had hier kunnen landen, zonder de bescherming van 

Belue, maar dan had alles hier en nu ten einde 

gekomen. Er waren regels. Er waren beperkingen. En 

dit specifieke gat dat Mima in Cheryls bewaking had 

gevonden, onwrikbaar ingebouwd door de 

oorspronkelijke ontwerpers, lag diep verborgen door 

doelbewuste menselijke versluiering. 

Ze snoof, spoog een fluim in het gras, keek verder langs 

de heuvel naar beneden, naar het schip van de 

Federatie van Mars dat samen met dit schip was 

neergestort en zes kilometer verder als een scherpe 

splinter uit de zee stak, punt recht omhoog, vlak bij de 

restanten van de dode stad Marseille. 

Ze moest uit het zichtsbereik van Eiland 32 komen en 

uit het directe bereik van Cheryl’s sensors en binnen de 

veilige grenzen van een levende stadsstaat. Zolang ze 

buiten was, was ze prooi voor Zafira. 
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Mima streek met haar hand over de krassen op haar 

huid van de doorns en takken van struiken waar ze zich 

door en langs had gewerkt, bewoog zich even binnen 

het bewustzijn van het vuil van de modder waar ze 

doorheen was gewaad, streek even door haar korte 

haar dat nog nat was van het water van de laatste rivier 

waar ze doorheen was gezwommen. 

Goed. 

Ze knikte, rukte een grashalm los (rogge, een 

vertakking van variatie 23), slipte naar beneden, bleef 

de steile heuvel afrennen om niet onderuit te gaan tot 

ze de kop van het dode schip bereikte waartegen ze 

met haar handen en haar sterke armen en haar sterke 

rug haar lichaam volledig tot stilstand bracht.  

Een paar seconden, dacht ze terwijl ze hijgend met haar 

handen op haar kniee n stond, het afgebroken einde van 

de grashalm geplet tussen haar tanden. Een paar 

seconden rust— en een vogel vloog op van het gras en 

Mima keek op, en ze liet haar blik over het blauw van 

de hemel schieten, voelde de angst als het scherp van 

een mes langs haar ruggegraat en zich diep in haar 
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buik begraven. Vijf uur. Teveel tijd was verloren gegaan. 

Teveel tijd.  

Haar moeder— 

Nee. Noam.  

Systematisch en onwrikbaar. Noam was degene die ze 

ontlopen moest: haar mentor, haar intellectuele 

evenknie. En niet langer meer degene die ze als haar— 

Ze ging rechtop staan, keek langs de heuvel naar 

beneden, keek naar Gerben. 

“Breng me naar de hangar.” 

De kleine robot keek op, keek naar het landschap 

beneden haar. 

“Driehonderd meter.” 

“Belue, ben ik nog steeds veilig? Of niet?” 

Een diepe en raspend stem via Gerben. “Ja. Zolang je 

geen wetten overtreed en geen misdaden begaat.” 

“Goed,” zei Mima, nergens meer zeker van in dit 

moment van angst en adrenaline en gaten in haar 

geheugen. “En ik kan alles uit dit wrak halen wat ik 

nodig heb?” 

“Ja.” 
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“Fantastisch! Dank je.” 

Ze sloeg met haar platte hand tegen de kop van het 

monster, liep de heuvel af, begon te lachen om haar 

eigen paranoia en de waanzinnige high van de eerste 

werkelijke glimpen van een mogelijk succes, begon 

weer te rennen. 

 

Al de zachte delen van de soldaat in het vijftiende 

segment waren lang geleden opgevreten en tot stof 

vergaan en haar pak en polscomputer begraven onder 

een dunne laag zand in de buik van het schip, botten 

broos en grijsgekleurd, schoenen en coverall, waarvan 

het materiaal nauwelijks was aangetast, bijna in Mima’s 

maat en Mima keek een laatste keer naar de 

fragmenten van het stuk van het spaakbeen en de 

ellepijp en de andere beenderen die onder handen en 

haar vingers tot splinters en brokken waren gebroken 

toen ze de resten uit het zand had getrokken, uit het 

pak had geschud en ze stapte weer het late middaglicht 

in, kleding, schoenen en een polscomputer in een 

geï mproviseerde zak.  
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Verder naar beneden. 

 

De eenwieler hing opgerold en vastgegespt tegen de 

zijwand van het ruim in negentiende segment, exact 

zoals Belue haar uren eerder had beschreven. Een 

zijwand die nu een deel van het plafond vormde. Wilde 

zwijnen hadden op de bodem van het ruim met gras en 

takken hun nest gemaakt en twee bomen waren met 

hun kale kruin tegen de grenzen van hun gevangenis 

aangegroeid. Het rook er naar bederf en moederkoren. 

Mima bleef even staan, daar bovenop de opengerukte 

romp, schoof toen de tafel verder naar achteren en liet 

zich door het grote gat langs de kruin van de grootste 

boom naar beneden zakken, hing een moment aan haar 

rechterhand, ging toen hand over hand verder tot ze op 

een dikke tak stond en hurkte daar even neer (haar 

flank tegen de dikke stam) om zo het einde van het 

touw om haar pols te binden zodat ze beide handen vrij 

had. Toen klom ze langs de donkere takken weer 

omhoog naar de eenwieler.  

Haar adem kwam pas echt los toen de centrale borging 
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met een scherpe ‘klik’ openklapte en ze dook opzij toen 

de eenwieler langs haar viel; klemde een tak vast toen 

het ding krakend en met een klap onder haar door 

zwaaide en toen bungelend onder het gat bleef hangen. 

Angst! Angst bracht zweet in haar handpalmen en 

zweet over haar rug en Mima klom in een grimmig 

zwijgen over de takken naar het strakgespannen touw, 

klom daarlangs verder omhoog tot vlak onder het gat 

en bleef daar even hangen, haar ogen zoekend naar de 

hemel gericht, Gerben vlak boven en vlak naast haar, 

haar hart opnieuw een wild beest in haar keel. 

“Enig teken van activiteit, Belue?” 

“Nee,” sprak de cluster van intelligenties, haar 

raspende stem nu op een plek in haar hoofd, de oude 

polscomputer van de dode soldaat als geleider. “Niet in 

deze sector.” 

“En in het spoor van Eiland 32?” 

“Nee.”  

“Dank je.” 

Ze werkte zich over de rand, spoog een fluim in het gat 

en begon met haar kont op de zonverwarmde romp 
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hand over hand de armadillo omhoog te trekken, haar 

voeten schrap tegen twee steunen die ze eerder tegen 

het plastaal had geplakt, begon te grommen toen haar 

spieren pijnlijk begonnen te protesteren, begon te 

vloeken toen ze e e n hand vrijmaakte om met het 

pistool een klodder lijm tegen het touw en de romp te 

schieten (het touw in een dubbele lus strak rond haar 

andere pols gebonden, haar spieren al snel brandend 

van de pijn, haar tanden opeengeklemd), schoot toen 

schreeuwend en vloekend opnieuw en opnieuw met 

het lijmpistool tot de lijm hard was en het touw goed 

geborgd en ze los kon laten, de spieren in haar 

rechterhand en haar rechterarm brandend en trillend 

van overbelasting en misbruik.  

Ze stond op (en zelfs nu waren haar bewegingen 

vloeiend en zonder overbodigheden), boog zich 

voorover, maakte een nieuwe lus door het oog van het 

wiel van de armadillo onder de rand en gebruikte de 

tafelpoot als hefboom waarmee ze de armadillo over 

die rand in veiligheid trok, sneed alles los en schoof 

toen met de hiel van haar linkervoet de tafel over de 
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rand in het gat. 

Vijfhonderd jaar. Vijfhonderd jaar en de energiecel was 

nog steeds voor 93% vol.  

Ze rechtte haar rug en streek met haar mouw het snot 

van haar neus en haar bovenlip, sneed het laatste touw 

door, liet de eenwieler van haar hoge positie langs de 

buitenkant van de romp van het kilometerlange 

slagschip naar beneden vallen en op de grond klappen, 

keek met haar armen langs haar lichaam toe hoe het 

ding bijna vrolijk opstuiterde en zijdelings weer op de 

grond terecht kwam, rondtolde, weer neerkwam en 

onbeschadigd een paar meter langs de heuvel omlaag 

rolde. 

Militaire kwaliteit en begon aan het eerste touw over de 

ronde romp naar beneden te rennen, de vezels raspend 

en gierend door de lus aan haar riem, stopte pas toen 

haar gezicht bijna het gras raakte. 

“Eiland 32 heeft zestig ogen gelanceerd,” zei Belue in 

haar hoofd. 

Ze knikte, sneed het touw door. “Hoeveel tijd heb ik 

nog?” en ze keek even in de richting van het Eiland, 
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masseerde haar rechterschouder, trok met haar 

linkerhand de machine overeind. 

“Dertig eenheden.” 

Ze activeerde het interne brein van de eenwieler. Wat 

als je géén hefboom had gevonden? Bevroor. Ik had mijn 

touw. 

Er klonken drie zachte tonen en de armadillo 

stabiliseerde zich, liet een klikgeluid horen.  

“Mijn naam is Xiu. Wie ben jij?” vroeg het toen. Stem 

warm en laag. 

Ze noemde haar naam, zag in de vlakken die door de 

polscomputer in haar hoofd werden geprojecteerd hoe 

de machine uitreikte naar Belue. 

“De oorlog is voorbij,” zei ze. 

Het stuurde haar een lachend gezicht. “Wat kan ik voor 

je doen, Mima?”  

“Help me te ontsnappen,” zei Mima. Ze keek op. 

“Gerben?” 

De kleine robot stak haar hoofd over de rand en Mima 

liet los en stapte opzij en stapte uit de weg toen de 

armadillo zich zacht zoemend begon te ontvouwen om 
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haar in te laten. 

“Ja?” 

“Ruim de sporen op, zoals we hebben afgesproken.” 

Het zou haar niet veel tijd geven, maar zelfs een paar 

eenheden waren beter dan niets. 

 

Water. 

Noam stond op de rand van de derde verdieping, 

handen op zijn rug en zijn blik ver voorbij de terrassen 

en de velden die het grondgebied van Suliman 

vormden, gericht op de krommingen en veranderende 

lichtvlakken en snoeren van lichtjes aan de overkant 

van het meer, van de prachtige stad die Boaz heette. 

Zijn gedachten? Waren bij Mima. 

Het landhuis bevond zich op de rand van de heuvel van 

de proeftuinen, ver van de plek waar Zafira vergeefs op 

Mima had staan wachten. Het was opgetrokken uit 

rechte, donkergrijze wanden en glazen panelen, 

merendeels open in het milde klimaat onder de grote 

koepel van dit segment van het eiland. Hoewel slank en 

meer dan een kop kleiner dan Jade (die bedachtzaam in 
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de deuropening was blijven staan), sprak uit Noams 

houding een massiviteit, een indruk van gewicht, van 

onwrikbaarheid, onderstreept door een diepe kalmte.   

Toen Jade verder de kamer inliep draaide Noam zich 

om, maakte een gebaar naar de tafel waar een pot thee 

klaarstond.  

Vier waren zoals Mima ontsnapt naar de 

benedenwereld. Drie inmiddels weer teruggebracht. 

Naamloos onder bescherming van bepaalde regels die 

meer dan vierhonderd jaar terug gingen. De schande 

desondanks bijna onverdraaglijk voor de betrokken 

families. 

Het is werkelijk zo slecht als deze kinderen denken, dacht 

Noam. Hij keek naar Jade die (onzeker?) stond te 

wachten tot hij het volgende gebaar zou maken, de 

diepere pijn als een half-transparante laag over de 

oprechte vrolijkheid van deze jongen. Dit eiland is een 

drijvende gevangenis. 

“Thee?” 

Jade knikte, deed een stap naar het grote raam, hield 

zich in, liep toen naar Noam en gaf hem de vijf vellen 
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die Mima hem eerder die dag gegeven had. 

Noam las zorgvuldig de woorden, negeerde de emoties 

bij de boodschappen die Mima voor hem had 

achtergelaten, keek aan het einde op. 

“Ze is zwanger?” 

Jade knikte. “Dat denk ik. Dat schrijft ze.” 

Waarom— wilde Noam vragen, maar het antwoord 

kwam vrijwel onmiddellijk en hij hield zich in, begreep. 

Mima had meer dan acht jaar geleden haar eigen 

draagmoeder opgezocht: de vrouw die de zygote, het 

uiterste begin van Mima, had overgenomen uit het 

lichaam van Zafira.  

Daarna? De school, waar de kinderen opgroeiden en 

werden opgeleid en opgevoed en begeleid in de meest 

basale aspecten van hun eigen ontwikkeling en 

persoonlijkheid. Vier jaar lang, afgeschermd van alles. 

“Wat is het nut van dit alles, Noam?” had ze hem later 

gevraagd. 

“Traditie,” had hij gezegd. 

“Dan moet die traditie veranderen. Wat als ik mijn eigen 

kind zou willen baren, niet wil afstaan?” 
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“Dan zal dat niet mogelijk zijn. Deze wereld. Je 

familiestatus.” 

Een andere herinnering, een knallende ruzie naar 

aanleiding van sporen en patronen die Zafira in Mima’s 

research en gedrag had ontdekt toen Mima zestien was, 

een paar maanden later. “Hoe wordt ik draagmoeder?” 

Een vlaag, een bevlieging die verklaarbaar was vanuit 

de romantische illusies die in eeuwen voorheen 

rondom dat werk gesponnen waren. Zafira, 

schreeuwend:“Jij wordt geen draagmoeder, kind! Dit is 

beneden jouw stand. Beneden mijn stand! En 

allesbehalve wat je graag zou willen geloven. Noam, 

vertel Mima hoe slecht— hoe weinig je—” 

Hij keek op naar Jade, hief twee vingers in een 

verontschuldigend gebaar toen e e n van zijn externe 

ogen een melding teruggaf, sloot zijn eigen ogen en liet 

de beelden binnenkomen en— Sporen liepen vanaf het 

bos aan de top van de heuvel door het gras naar een 

oude slagkruiser. Lange stappen, alsof ze rennend naar 

beneden was gegaan. Verder naar beneden was de 

afdruk van een object slecht weggewerkt als iets dat 
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nog het meest leek op de schermutseling van twee 

wilde dieren. Vanaf dat punt hielden de zichtbare 

sporen op en Belue, de lokale cluster van het gebied 

onder hen, weigerde ook maar iets los te laten over wat 

darna was gebeurd. Maar bovenop het wrak— hij keek 

met bewondering, met trots bijna naar de visuele 

reconstructie dat het oog had gemaakt, van Mima’s 

werk in het ruim, de manier waarop ze de armadillo 

had losgemaakt, de tafel die op de bodem van dat ruim 

lag, de zorgvuldige planning die blijkbaar ongemerkt 

daaraan vooraf was gegaan en hij fronste en balde zijn 

linkervuist, boog zijn hoofd. Ik zou haar inderdaad 

kunnen laten gaan. En hij opende zijn ogen, keek een 

moment naar de lichten van de stad aan de andere kant 

van het meer, kneep zijn ogen samen, dreef weg… 

Mima, vlug als kind, vloeiend als water, begenadigd 

leerling, koppig als Zafira, trots als Zafira, vindingrijk 

als Zafira— 

Zafira—  

Inderdaad. Ik zou haar inderdaad kunnen laten gaan. 

'Inderdaad'. 
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“Stel me niet teleur, Noam.” 

Hij keek om, keek naar Jade en plaatste een hand op 

zijn eigen wang. Nee. Het was Zafira geweest die lang 

geleden zijn talenten had herkend. Het was Zafira 

geweest die hem een concrete kans had gegeven. En hij 

voelde de afgedreven delen van zijn geest naar hun 

eigenlijke plaats terugglijden en dat korte moment van 

richtingloosheid verdwijnen. Nee... Mijn loyaliteit ligt bij 

Zafira en zijn handen en zijn geest gingen tot actie over 

en Noam liet nieuwe instructies uitgaan en herstelde zo 

zijn eigen slordigheden en zijn eigen gaten: onbewust 

maar doelbewust door hem ingepast zodat Mima een 

grotere kans had gekregen te ontsnappen aan het 

zoekpatroon .  

Jade ging naast hem staan, plaatste een hand op Noams 

schouder. “Waar is ze?” 

“Dat weten we nog niet.” 

“Wat gaat Zafira doen? Zodra Mima terug is?” 

Noam schudde zijn hoofd, plaatste zacht zijn hand op 

die van Jade. “Dat weet ik niet. De zygote gaat 

waarschijnlijk direct naar een draagmoeder, zoals het 
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hoort. En dan zal Zafira verder besluiten wat er met 

Mima gaat gebeuren.” Hij gaf de vellen terug aan Jade. 

“Waarom ben je hier? Waarom denk je dat Mima je 

naar mij liet komen?” 

Jade haalde zijn schouders op, liep naar de tafel in het 

midden van de kamer.  

Noam volgde hem, wachtte een lang moment op wat 

komen zou. Woorden? Een beweging? Niets. Hij wees 

naar de bank, wees naar het papier in Jade’s hand, 

vroeg: “Wat weet je over mij?” 

Jade ging zitten, liet zijn armen op de leuning rusten. 

“Wat iedereen weet.” 

Noam zat neer (elegant, rug recht). “Van mijn tijd 

voordat ik voor Zafira Suliman ging werken, lang 

voordat ik haar partner werd?” 

Jade haalde zijn schouders op, liet zijn handen weer op 

de leuning vallen. “Niets.” 

“Ik heb Zafira's derde kind gedragen. Het is geen groot 

geheim, maar ook niet iets waar Zafira en ik erg open 

over zijn. Ik woonde op de andere kant van het eiland. 

Ik kom net als jij uit een… onfortuinlijke familie.” 
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Noam leunde voorover, schonk thee voor Jade en 

schoof het glas in zijn richting (de bewegingen simpel 

en sierlijk). “Ik ben Zafira's alternatieve keuze als de 

andere opties falen.” Hij schonk voor zichzelf in, liet de 

geur van kaneel en kardemom even tot zich 

doordringen en blies in het geheven glas tussen zijn 

vingers, keek Jade recht aan. 

“Mima werkt nooit zonder een plan. Stel da t ze over 

vier jaar terugkomt. Vier jaar is voldoende om de 

voorscholing te omzeilen. Vier jaar is voldoende voor 

vergiffenis.” Hij zweeg even. “Over vier jaar is Zafira 

151 jaar oud.” 

Hij sloeg zijn ogen neer, streelde even het deel tussen 

sleutelbeen en hals, keek even peinzend naar de voeten 

van de jongen— 

Nog negen jaar. 

—keek op en knipperde met zijn ogen toen hij aan de 

bittere woorden van Zafira dacht, meer dan veertig jaar 

geleden in zijn bed: “Ik verachtte mijn moeder. Ik had 

andere dromen dan de overname van het familiebedrijf 

toen ik twintig werd.”  
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“Weet je wat de werkelijke reden was voor het feest in 

de tuinen van Suliman?” 

De jongen haalde zijn schouders op. 

“Nee.”  

Noam knikte vriendelijk. “Vandaag zou de initie le 

overdracht van het familiebedrijf naar Mima bekend 

worden gemaakt.” 

Jade keek op, zette zijn glas op de tafel tussen hen in, 

begon te glimlachen (sympathiek) toen iets duidelijk 

werd waar Noam geen weet van had, begon te lachen, 

begon te schateren (aanstekelijk) tot hij tranen in zijn 

ogen had. 

“Sorry. Sorry.”  

Noam sloeg zijn ogen neer, deels om zijn eigen wrange 

geamuseerdheid te verbergen, dronk voorzichtig van 

zijn thee en meer dan een uur lang deelden ze 

herinneringen.  

 

Aarde. 

Jade besloot een groot deel van de weg naar de rand 

van het landgoed te lopen, de geur van vers 
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omgewoelde aarde zwaar en klei-achtig in de lucht. Bij 

de grote poort, een witte boog, gedragen door oude 

zuilen van grove stenen, stond een kleine publieke 

drager te wachten. Vers omgewoelde aarde dat donker 

tussen de wortels van de bomen en de rand van het pad 

lag. Meters voor de uitgang bleef hij staan en hij wreef 

met beide handen zijn gezicht, keek naar de lichten die 

langzaam terugdreven naar het grote landhuis, begon 

weer te lachen. 

Deze avond was verhelderend geweest.  

Dat oude wijf— Jade was altijd door haar als vuil 

behandeld. “Je werkt niet hard genoeg.” “Je ben niet 

briljant genoeg.” “Je komt van een inferieure lijn.”  Zafira 

en Mima? Niet veel anders, ondanks haar jarenlange 

inspanningen, haar bovengemiddelde prestaties: 

“Noam en jouw moeder zijn altijd meer een moeder voor 

me geweest dan Zafira, Jade.”  

Zelfs vijf jaar na Mima’s transitie sprak Zafira nog 

steeds de helft van de tijd onverschillig over ‘hem’. 

Het was Jade een groot raadsel wat een man als Noam 

aan Zafira bond. Wat het ook was, was nooit Mima’s 
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kant opgekomen. 

Hij knielde, greep in een opwelling een handvol verse 

aarde, sloot zijn hand, stond, kneep, liet alles weer 

vallen en sloeg toen zijn handen af. Mima, altijd al 

voorzichtig in haar woorden, had zich nooit over haar 

relatie met Zafira uitgelaten, nooit over haar eigen 

plannen.  

De depressie daalde weer neer, vermomd als 

vermoeidheid. 

Hij stapte in de drager, gaf instructies voor de stad, 

leunde achterover en liet zich wegvoeren. 

Het huis van Suliman… 

Die middag was Jade aanwezig geweest bij de ‘grote 

onthulling’ die uiteindelijk niet meer was gebleken dan 

de aankondiging van vijf nieuwe genetische variaties 

op bestaande vruchtbomen. 

Jade kende Zafira goed genoeg om te zien waar ze 

zichzelf had ingehouden, waar ze bijna haar woede 

naar buiten had laten komen, waar ze halve leugens 

had staan verkondigen (iets waaraan de oude heks een 

hekel had) en nu begreep hij waarom. 
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Het huis van Suliman leidde al meer dan twee eeuwen 

een problematisch bestaan. Zafira had bij haar 

overname de neerwaartse spiraal weten te stoppen 

door nieuwe gewassen te introduceren en terug te 

grijpen op oervariaties van de vruchtbomen in haar 

assortiment, maar de afgrond bleef dreigend dichtbij. 

Onzuivere opvolging zou het huis schaden. Weining, 

maar genoeg.  

Zo wrang, haar afwezigheid.  

Zo wreed, deze jarenlange misleiding.  

Zo typisch, voor Mima.  

Het rijtuig kwam zacht tot stilstand bij de grote fontein 

in het prachtige vierde hart van Boaz en leunde opzij. 

Hij stapte uit, begroef zijn handen in zijn zakken.  

Oud en jong mengden zich in de stromen van mensen 

door de straten van de binnenstad, waar gewapend 

beton over negen hoge stenen bogen over traag 

stromend water de drie bruggen naar dat centrum 

vormden.  

160 jaar. Veredelde zelfmoord. Vrijwel elk kind en elke 

puber sprak over de tarting van die dood en de 
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ontmanteling van de traditie die daaronder lag. Slechts 

een enkeling nam werkelijk actie of had een eeuw jaar 

later nog steeds diezelfde overtuiging (als ze zichzelf 

niet al voortijdig om zeep hadden geholpen) en de 

meesten van hen waren in Jade’s opzicht idioten. 

"Het is de meest armzalige oplossing voor een probleem 

dat niet meer bestaat,"  had Mima ooit gezegd. "En 

alleen ‘redelijk’ in een wereld die niet meer in beweging 

is." 

Hij slaakte een zucht, opende een gedichten van Mima 

van twee jaar geleden, fronste. Het was allemaal daar. 

Hij las de eerste regels: 

 

Herinner je je 

Het huis en de appelbomen 

Verlaten 

Vergeten 

 

In tegenstelling tot die kus 

Zo levendig 

Je handen 
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Zo sterk 

Je gezicht  

Zo lief 

 

We spraken over ontsnapping 

En het leven op de grond 

 

Romantische fantasiee n 

Van twee kinderen 

Onbewust 

Van latere verantwoordelijkheden 

 

Hij sloot zijn ogen, masseerde met duim en ringvinger 

de huid tussen zijn wenkbrauwen, las. 

Vier jaar geleden: 

 

Lijnen kunnen breken 

En weer hersteld 

 

Verwachtingen vervuld 

En gebroken 
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Jij en ik 

Zijn nooit bang geweest 

Om beiden te doen 

 

Zes jaar geleden: 

 Zinvol en zinloos 

 

We dansen op een melodie 

Die niet langer meer past  

Bij de omstandigheden 

 

Elke utopie 

Word daarmee  

Een gevangenis 

 

Elk leven 

Zinvol en zinloos 

Vreugdevol en zonder reden 

 

Als ik met jou door de velden loop 
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En alles vergeet 

Ervaar ik alles tegelijk 

 

Ik realiseer me 

Wie ik ben 

Wat ik wil 

 

Laten we gaan als de tijd klaar is 

 

Mima werkt nooit zonder een plan. Hij keek op, keek 

over het plein waar een groep mannen en vrouwen in 

rood en groen waren samengekomen en vroeg zich af 

hoe het beneden zou zijn, waar Mima uiteindelijk uit 

zou komen. Een plek zoals hier? Waar lichamen en 

gezichten nauwelijks een indicatie gaven van sekse, 

waar beide geslachten verenigd konden zijn zoals bij 

hemzelf, of gedeeltelijk gescheiden zoals bij mensen als 

Mima? Of geheel gescheiden zoals bij mensen als 

Noam? Hij dronk van zijn drankje (roze), zag een 

vrouw (in zwart) vanaf het pad met de bomen naar het 

(rode) centrum van de open ruimte lopen waar ze stil 
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hield en van twee flessen dronk, bevend neerzeeg en 

rook kwam uit haar mond. 

Hij stond op (wanhoop! En het tafeltje kwam met een 

klap tegen stoelen die kletterend neergingen) 

Deed twee stappen (de groep op het plein 

versplinterde en mensen renden weg in drie 

richtingen, waarvan een in de richting van de 

brandende vrouw) 

Sprong over de omgevallen tafel (vlammen sloegen uit 

haar mond, barstten onder haar ribben vandaan en 

haar lichaam sloeg achterover, kronkelde in pijn) 

En zag een tweede, een jongen dichterbij (meer 

vlammen!) 

En hoorde zijn eigen stem (“Nee! Nee!” alsof het van 

iemand anders was) 

Begon te rennen (handen om lichamen opzij te duwen 

van mensen die waren opgestaan maar niet in staat te 

bewegen) 

Viel op zijn kniee n (en keek naar vochtige, levende 

ogen vanuit een beroet gezicht, de lippen gezwollen, 

gebarsten en verschroeid, tanden zwart, longen 
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weggebrand, lichaam op de grens van de dood) 

En huilde (zijn handen naast zijn kniee n op de grond, 

niet in staat het contact te maken dat hij wilde maken 

terwijl de jongen stierf) 

Het manifest dat in de lucht boven het lijk dreef was 

slechts vier woorden lang: “Ik was al dood.” 

Dat boven het meisje: “Ik was een gevangene.” 

En zijn tranen, zijn tranen, zijn tranen waren niet voor 

hen, maar voor hemzelf. Voor hemzelf, omdat hij nog 

steeds een gevangene was van zijn eigen angsten, 

omdat ook in hemzelf een dode plek zat, omdat hij hier 

was en niet daar beneden. 

Te extreem. Te extreem. Te extreem. Te extreem. Te 

extreem. Te— 

Hij boog zijn hoofd, sloeg zijn armen om zijn eigen 

middel, kromp ineen tot een bal op de grond naast de 

dode jongen en ging onder in de golven van zijn eigen 

verdriet terwijl hij de handen op zijn schouders en 

heup en bovenbeen buitensloot, buitensloot, negeerde, 

buitensloot. 

Eiland 32 was de enige wereld die hem zekerheden 
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bood.  

De enige wereld die veilig voelde. 

Een gevangene. 

 

Het nieuws van de zelfmoorden bereikte Zafira Suliman 

ongeveer op dat zelfde moment, toen ze een thee 

inschonk voor Noam. Ze bevroor in haar handeling, 

kneep haar ogen samen, zette toen voorzichtig de pot 

neer. 

“Dit wordt een herinneringswaardige jaarwisseling,” 

zei ze toen grimmig en zacht, voordat ze het volledige 

overzicht in de ruimte voor zich opende. 

Bijna honderd jaar geleden— 

Drie nieuwe zelfmoorden elders op het eiland voegden 

zich bij diegenen die ze al open had staan. Twee 

pogingen: voorkomen door omstanders. Ze boog haar 

hoofd, nam de pot weer op, schonk in. 

“Meer dan dertig pogingen om weg te lopen. Zes 

zelfmoorden. En de avond is nog niet voorbij… Wat had 

de jongen te zeggen?” 

“Jade. Weinig,” zei Noam afwezig, stem omfloerst. Zijn 
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handen maakten kleine bewegingen terwijl hij deed 

wat hij deed, voordat hij met een ruk terugkeerde naar 

de werkelijkheid rondom hemzelf. Licht viel in zachte 

banen over zijn wang en zijn hals. 

Hij was aangedaan. Ze boog voorover, greep zijn hand, 

kneep. 

“Wil je een moment voor jezelf, liefje?” vroeg ze. 

Hij schudde zijn hoofd, schudde nogmaals, verzette iets 

in zijn geest en keek op, zweeg, sprak toen: “Het kind 

van Mima is niet van jouw lijn.” 

Zafira  

hoorde alleen de klap,  

kon zich niet herinneren hoe ze de pot had omgestoten,  

zag de thee rondom de omgevallen pot over de tafel 

kruipen, over de rand gaan en voelde hoe het nog 

steeds heet onder de zool van haar naakte linkervoet 

liep. Haar hand nog steeds uitgestrekt in een bevroren 

beweging.  

“Waarom—” 

De pijn in zijn ogen ging diep. 

“Is het—” 
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Hij schudde zijn hoofd. 

“Dan—” 

Hij knikte. “Een maand geleden heeft ze een ingreep 

laten doen. Het zijn niet haar eicellen.” 

Zafira kneep haar handen tot vuisten, boog toen 

voorover, greep de theepot van de tafel en smeet deze 

door de kamer (het trok een spoor van water door de 

lucht). De klap waarmee het tegen het grote raam 

kwam brak het zwarte keramiek in grote scherven die 

met een helder geluid op de grond terecht kwamen. 

Noam stond langzaam op. 

Ze keerde hem haar rug toe, beende woest naar de 

andere kamer. 

“Waar houdt dit op,” schreeuwde ze van daar. “Waar 

houdt dit op?” 

Ze hield stil, keek naar zichzelf in de spiegeling van de 

donkere wand, naar haar vertrokken gezicht, zag het 

karikatuur van zichzelf en begon te lachen. 

“Mijn complimenten, Mima,” mompelde ze en ze drukte 

met de toppen van haar vingers op een plek net onder 

een naad, wachtte tot de lade helemaal was 
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uitgeschoven, haar mond een harde streep en haar hart 

als een wild bonkend dier tegen haar ribben. De zware 

geur van de rustgevende extracten vulde de ruimte 

rondom haar. 

Het is lang geleden dat iemand me zo kwaad heeft 

gemaakt. 

 

Zwammen. 

Mima minderde vaart, kwam tot stilstand en liet de 

armadillo naar achter kantelen, wachtte tot het harnas 

zich had opengevouwen zodat ze zich volledig kon 

oprichten en stapte toen opzij. Ze lag voor op schema. 

De ogen van Noam weren nergens te zien. Er was tijd 

en ruimte voor wat ontlasting. 

Ze keek naar het gevallen eiland links van haar, het 

nummer (15) duidelijk zichtbaar. Het had een groot 

deel van de stad verpletterd en stak met e e n zijde hoog 

tegen de hemel af. Glas van een luchtmeer was op 

verschillende plekken gebarsten en de barsten 

tekenden scherpe lijnen tegen het blauw van de hemel. 

Een wapen. 
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Eiland 15. Een prototype bijna. Minder stabiel, de 

blauwdruk voor de eerste eilanden die ook op andere 

werelden waren ingezet. Eiland 15. Nieuwe planten en 

bomen. 

Gebruikt als wapen. 

Net als Eiland 41 (klimaatverandering) en Eiland 44 

(herstel van de Noordelijke biotoop). De gigantische 

gebroken karkassen elders. 

Wapens.  

Wreed, angstaanjagend, iets van een barbaars verleden.  

Ze snoof. De lucht was zwanger en zwaar en zoet van 

de geur van rottende bladeren en het rottende lijk van 

een half opgevreten paard dichtbij. Het pad was een 

overblijfsel van een vierbaansweg, bedekt door meters 

grond, maar nog steeds gebruikt door dieren. Minstens 

een kilo eetbare zwam groeide tegen de stam van een 

oude eik. 

Wilde geiten en schapen hielden het gras kort. Het 

beton van het dak van het gebouw waarop ze tot 

stilstand was gekomen deels zichtbaar door 

plaatselijke erosie. Ze klom tegen de eik, sneed met het 
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lange mes het okergele vlees los (eten voor vanavond 

en morgen), vond water in een kleine kom, schepte wat 

in een zak en ging naar de rand van het dak, trok haar 

broek omlaag. 

Terwijl ze hurkte moest ze glimlachen. Jade had haar 

ooit laten zien hoe ver hij naar achteren kon pissen 

toen hij nog een meisje was. Ze deed nu hetzelfde, met 

alle kracht die ze had. Voor jou, Jade. 

Toen begon ze te huilen, alsof ze die ochtend niet al 

voldoende had gejankt. 

 

Beton... 

Twee dagen later stond ze aan de rand van het bos en 

in de beschutting van de bomen, op de scherpe rand 

van een heuvel en Istanbul rees uit boven de vlakte met 

torens die gebouwd waren om stormen te doorstaan, 

grote gaten in een eindeloos veld van beton tussen haar 

en de stad waar ooit interplanetaire schepen in 

ondergrondse dokken hadden staan wachten tot 

passagiers waren ingestapt en uitgestapt, nog steeds 

onderhouden door robots die hun energie kregen van 
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kilometersgrote oogstvelden van zonnecollectoren in 

de omgeving omdat niemand ooit de moeite had 

genomen om ze uit te zetten. 

Drie van Noams ogen hingen in de lucht boven de stad, 

zichtbaar als kleine stippen. 

De eenwieler had haar tot aan de rand van de 

ruimtehaven gebracht, heimelijk, bijna onzichtbaar 

door haar vermogen zich aan te passen aan haar 

omgeving, maar de open vlakte werd te riskant.  

“Ik kan je daar niet verbergen, Mima,” had Xiu gezegd. 

“Hoe lang nog, Belue?” vroeg ze Belue. 

“Sorry, Mima,” zei Belue raspend in haar hoofd, “maar 

je hebt geen toegang tot die gegevens.” 

Ze knikte, ontvouwde zich, stapte af, greep Gerben en 

zette haar op de grond. De kleine robot strekte zich, 

zakte bijna opgelucht door haar poten, stond weer 

recht. De lucht was vochtig van de wind die van de zee 

kwam. Heet en vochtig. 

Ze streelde over het gladde oppervlak van Jades ring 

aan het touw rond haar nek, keek op (het luchteiland 

was al te ver over de horizon om nog een glimp te zien) 
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en sloot haar hand over haar vuist, opnieuw een brok 

in haar keel en haar maag in verwarring. 

“We wachten.” 

Vijf dagen later was Zafira’s budget op en keerden de 

ogen eilandwaards. 

 

Istanbul. “Mima?” Menselijke en niet-menselijke 

lichamen uit kweektanken en vanuit genetische 

manipulatie. “Is dát het leven wat je wilt?”  Kleuren 

zonder verdere betekenis. Veel mannen droegen 

baarden. “Zonder doel of betekenis?”  De meeste 

vrouwen niet. Kapsels waren complexe constructies die 

soms hoger reikten dan haar handen als ze zich 

helemaal uitrekte. “Als een parasiet?”  Heuvels en dalen 

waren groen en grijs waar gras overging in stenen 

plateaus en lange, brede lanen die as slingers door het 

langschap liepen. Daken van huizen en wijken waren 

tuinen. “Zonder waarde?”  De stad had levende avatars 

geschapen vanuit elke mogelijke fantasiewereld, 

bezeten door de slapende mensen in vloeistoftanks, 

gekoppeld via onafgebroken datastromen. 
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Er was geen haast. De mensen rondom haar. Geen 

haast. Geen doel. Geen bestemming. 

Het wiel reed langzaam door de drukke, brede straat. 

Van Esenyurt door Bagcilar naar Fatih waar meer en 

meer menselijke gestalten zich mengden met de 

fantasiebeesten (vachten en kleding azuurblauw, 

kobaltblauw, koraalrood en de kleur van zonsopkomst 

en zonsondergang: oranje en warm geel), een bijna 

perverse expositie van lichaamshaar voor iemand met 

haar achtergrond. 

 

Aan de voorzijde van de Hagia Sofia en aan de rand van 

een groen veld met gras en bomen liet ze Xiu tot 

stilstand komen, gaf ze een gesproken instructie 

waarmee het harnas openklikte en met een diepe zucht 

van bevrijding zette Mima haar voeten op de grijze 

tegels, de grijze tegels die onderdeel waren van het 

gigantische complexe patroon van donkergrijs en roze 

van de bloembladen van gigantische rozen, verzonken 

in het plein, het hart van het ontwerp gevormd door de 

grote vijver met een grote fontein waarvan de hoge 
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stralen een regen van koele waterdruppeltjes over de 

vlakte wierp. 

Opgelucht strekte ze haar armen, strekte ze haar 

benen, rekte ze zich, en onbewust maar doelbewust liet 

ze haar hand op haar buik zakken, voordat ze zich 

glimlachend omdraaide. Ze was slechts het zoveelste 

lichaam in een dichtbevolkte stad met 

tweehonderdvijftigduizend inwoners. Anoniem. Xiu de 

armadillo en Gerben de robot? Een relikwie. 

Vervangbaar en waardeloos. 

Ze keek op. 

Geen wolken. 

Geen eilanden. 

Ze haalde diep en huiverend adem, draaide zich 

nogmaals om, voelde de zon op haar gezicht, keek om 

toen ze voor de tweede keer (en deze keer niet 

gedempt door de eenwieler) de schokken in de grond 

onder haar voeten voelde, van grote lichamen die aan 

de rand van het plein als honden om elkaar heen leken 

te dartelen. 

“Kom,” zei ze tegen Gerben en ging hem voor naar de 
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gebouwtjes niet ver bij haar vandaan. Vis (vers volgens 

haar polscomputer) lag uitgestald tussen ijs. Koude 

lucht streek over haar hand toen ze even met haar 

vingers boven koraalrode schubben zweefde. 

Ze knikte naar een jongen met een grote blonde baard 

en probeerde niet te veel naar zijn kinbeharing te 

staren. Het was… vies. 

“Wat wil je voor die vis?” vroeg Mima. 

“Wat heb je te bieden?” vroeg hij. 

Ze wees naar Gerben. “Niet veel. Hopelijk genoeg. Deze 

robot.” Ze keek naar de armadillo. “Verse zwammen die 

ik in het bos heb gevonden? Verhalen. Gedichten?” 

Het meisje dat naast hem was komen staan sloeg een 

arm om zijn middel, knikte. 

“Een gedicht,” zei ze. “Een gedicht. Wat heb je?” 

Mima streek met haar hand over haar korte haar, 

plotseling verlegen. 

“Een ontsnapping. Een gevallen eiland,” zei ze zacht. 

“Ontsnapping.” 

“Nu?”  

“Of later,” zei het meisje. 
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Mima keek naar de anderen, nam een besluit. “Nu. 

Waar?” 

“Hier?” zei de jongen en Mima knikte, liep naar het 

midden van het kleine plein en haalde adem, bracht 

haar hart tot rust, sprak, vergat de mogelijkheid van 

kritiek door haar gebrek aan perfectie op dit vlak, van 

falen. Dit is niet het Eiland. 

 

“Ontsnapping.” 

 

Ze verschoof haar bewustzijn een fractie meer, zodat ze 

helemaal in haar lichaam zat. 

 

“Ingekapseld  

Uitgevouwen 

Een schep in de grond 

De verbinding met de wereld rondom me 

Begraven 

 

Mijn hart 

Klopt in mijn hals 
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Uitgevouwen 

Is dit wat ik wil?  

Ingekapseld 

Is dat waar ik voor wegloop? 

 

Vier jaar 

Een vrouw 

Twee decennia 

Van verlangen 

Kleine stappen naar de uitgang 

Op aarde 

De tijd zo kort 

Elke handeling overwogen 

 

Zie je me? Ben ik voldoende verborgen, moeder? 

Weet je wie ik ben? 

Ken je mijn gedachten, mijn gevoelens? 

Ga je me vinden voordat ik het volgende punt bereik? 

De tafel als hefboom in mijn handen  

Voor de sleutel van mijn vrijheid? 

Nee 
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Gehoorzaamheid? 

Nee. 

 

De tijden zijn veranderd 

Mijn lichaam geen verlengstuk meer van jouw verleden 

Plicht slechts een treurig masker  

Voor de eeuwige honger van de leegte 

Mijn kind een gebroken lijn 

Een nieuw begin” 

 

Mima stopte even, veegde de tranen uit haar ogen, keek 

naar het fantasiebeest met een jongen van een jaar of 

acht op haar hoge rug die erbij ware komen staan. Ze 

knikte, haalde adem, begon te glimlachen, te stralen, 

stopte dat gevoel terug in haar voordracht, begon het 

einde van het gedicht met een stem die alleen maar in 

kracht toenam. 

 

Ik wacht geduldig tot je geld op is 

Tot de economie van je stijfkoppigheid het punt raakt  
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Waarop je verlies te groot wordt 

Je de werkelijkheid gaat zien  

Die altijd voor je heeft gezeten: 

Liefdevol 

 

Ja. Ik zou hier kunnen blijven, dacht ze later die avond in 

een schoon bed, gewassen en gemasseerd, in de armen 

van een gladgeschoren man en een haarloze vrouw met 

een huid bijna zo donker als de hare. Zelfs als ook het 

leven hier niet meer dan een oude dans op een oude 

melodie blijkt te zijn. 

 

ACHT MAANDEN EN TWEE WEKEN LATER 

 

In een stad met meer gebouwen dan mensen, een tijd 

van vrede en een omgeving die veilig was van 

roofdieren had ze een bijna oneindige keuze die 

uiteindelijk door haar persoonlijke voorkeuren werd 

vernauwd tot een plek op een heuvel onder een grote 

palmboom waar het regenwater in een groot zwembad 

een klein meertje vormde en de oude resten van een 
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hotelcomplex met bogen en zuilen boven het gras 

uitstak en na 1500 jaar nog steeds hoog stond. 

Mima liet zich van de driewieler zakken, sjokte met 

haar zware buik naar de rand van de poel en smeet met 

een lompe beweging het schild en een handvol 

kristallen in het water, voldoende om het water binnen 

de straal van de projector binnen een paar eenheden te 

reinigen, de actieve componenten mild genoeg om later 

de vissen in leven te laten als het veld weg zou vallen. 

Ze streelde de bolling van haar buik waarin het jongetje 

bewoog, met zijn beentje stuiptrok en Mima ging door 

haar kniee n, zat neer in het gras en luisterde naar een 

prachtig en complex lied van een nachtegaal: “Dit is 

mijn gebied, rot op, rot op. Ik ben sterk en mooi. 

Vrouwtjes, hoort dit aan. Ik ben straks bij het water. Dit 

is mijn gebied—” 

Ze glimlachte, strekte zich uit op het gras (een kevertje 

zocht voorzichtig een weg tussen de fijne haartjes op 

haar arm) en ze draaide haar hoofd, zocht de vogel met 

haar ogen langs de bogen van de fundering van een 

tweede complex dat eeuwen geleden al grotendeels 



 

66 

was afgebroken. Het moest ergens daar zitten, 

afgaande op het geluid.  

De eerste wee begon en trok vanuit haar onderbuik 

door haar lichaam. Ze plukte een grashalm, kauwde het 

einde stuk. Tijd verstreek. De tweede en derde wee 

volgden kort daarna in pijnlijke krampen in haar buik 

en ze nam een pijnstiller. 

Toen de zon over haar hoogtepunt heen was, braken 

haar vliezen: warm water dat vanuit haar 

onderlichaam over haar dijbenen stroomde en langs 

haar enkels en blote voeten tussen het gras in de aarde 

verdween. 

Gerben dartelde dichterbij, observeerde haar zwijgend 

met een schuin hoofd. 

Mima hief haar hand. “Alles is in orde,” en liep 

druipend over het gras naar het water, een nieuwe 

halm tussen haar tanden. 

 

Het naamloze jongetje kwam met gesloten ogen en 

gesloten mond bovendrijven in het lichaamswarme 

water: haar duimen over zijn schoudertjes en haar 
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handen rond zijn rug, het kleine lichaampje nog half 

samengekrampt, zijn navel via het grijze koord nog 

verbonden met de placenta binnenin haar.  

Ze hief hem uit het warme water (hand als een 

kommetje onder zijn hoofdje zoals ze eerder in 

eindeloze simulaties geoefend had), keek in het kleine, 

samengeknepen gezichtje met de tandeloze mond dat 

zich verwrong in verzet tegen deze nieuwe realiteit, 

voelde het vet waarmee hij naar buiten was gegleden, 

voelde zijn worsteling om zuurstof. Ee n klets op zijn 

rimpelige kontje en ook dat was opgelost. 

Even liet ze hem huilen, toen sloot ze hem tegen haar 

borst en niet veel later sloten zijn lippen zich om haar 

donkere tepel en dronk hij zijn eerste melk. En toen 

Mima haar ogen sloot was er een gigantisch gevoel van 

tevredenheid. 

 

VIER JAAR LATER 

 

Mima speelde even met Jades ring, liet het toen 

terugvallen tussen haar borsten. Eiland 32 hing nog 
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verborgen boven de wolken. Haar zoon, Uil, stond een 

trede hoger naast haar, zijn hand in de hare en zijn 

gezicht opgeheven naar de lucht. Uil: de naam die hij 

nu graag wilde hebben.  

Mima knielde neer, gezicht op zelfde hoogte als de 

zijne, keek in zijn ogen.  

Hij keek haar peinzend aan, streek toen met zijn hand 

door haar donkere haar, dat in krullen rond haar 

gezicht viel.  

“Ben je bang?” 

Mima knikte. 

“En jij?” 

Uil schudde zijn hoofd. 

“Dat is mooi,” zei ze zacht en ze keek op toen een deel 

van de buik van het eiland zichtbaar werd en ze begon 

spontaan te huilen toen ze aan Jade dacht, ergens 

daarboven, en haar mond vormde geluidloos twee 

simpele woorden: “Hallo Cheryl.” 
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NAWOORD 
 

Dit verhaal is zoals ingezonden naar de PHP en nog niet 

de definitieve vorm. Er zitten nog lelijke stukken en 

lelijke zinnen in die verbeterd kunnen worden.  

 

Voor Luchteilanden besloot ik terug te grijpen op een 

verhaal dat ik ergens in de jaren ’90 inzond naar de 

toenmalige King Kong Award. De titel toen: “Stervende 

leviscus”.  

 

Het basisverhaal is behouden gebleven: hoofdpersoon 

loopt weg van haar thuis omdat de regels en de 

verwachtingen waaraan ze zou moeten voldoen niet de 

hare zijn en omdat wat zij wil niet strookt met wat haar 

familie met haar voor ogen heeft. 

Uiteindelijk, als ze heeft wat ze wilt (haar eigen kind, 

onder haar voorwaarden), keert ze weer terug naar 

huis. 

 



 

70 

Ook de elementen (geslachtsveranderingen, het 

uitbesteden van zwangerschappen aan draagmoeders, 

de zwevende eilanden, de klasse-maatschappij waarin 

ze leeft) en haar landing in een appelboomgaard zijn 

behouden gebleven. 

Het conflict (met haar ouders) was in dat 

oorspronkelijke verhaal nauwelijks uitgewerkt.  

 

“Luchteilanden” haalde de 109e plaats in een poule van 

ruim 200 inzendingen en kwam dus niet door de  

selectieronde voor de longlist. Dit lijkt een terugkerend 

probleem te zijn met mijn werk en iets dat aandacht 

nodig heeft. 

 

De voorselectie-jury heeft geen redenen aangegeven 

waarop dit verhaal is afgekeurd. Er worden op de PHP 

site verder geen criteria vermeld waaraan de verhalen 

minimaal moeten voldoen om door die selectie te 

komen.  

Het juryrapport is op de volgende pagina opgenomen. 
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JURYRAPPORT 
 

109 

 

Eisso post: 

Een beetje een geheimzinnige wereld is interessant. 

Talent voor wereld bouwen heb je ook wel. Je wil 

helaas een beetje teveel, te veel raadsels, te veel 

subplots, te veel dingen die zo anders lopen in onze 

wereld en die de lezer pas na bladzijden begrijpt – als 

hij al heel erg zijn best doet met close reading. 

Ontspan een beetje, doe een ding tegelijk, streef naar 

eenheid en relatieve helderheid, dan zou je een 

prachtig mysterieus, maar niet te mysterieus, verhaal 

kunnen schrijven. Want de mogelijkheid lijk je wel in je 

te hebben. 
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ACCEPTANCE SPEECH 
 
En omdat ik een beetje een ijdeltuit ben en van mening 
was dat dit verhaal beter geslaagd was dan mijn 
inzending van vorig jaar, ging ik er natuurlijk vanuit dat 
ik de eerste prijs zou winnen, of in ieder geval weer in 
de top 3 zou zitten. (LOL) 
 
Dit is het stuk uit die speech dat ik je niet wil 
onthouden: 
 
Doe mee met de workshops.   

Als je beter wilt leren schrijven, meer effect wilt bereiken 

met je verhalen? Meld jezelf aan. Ga dat traject in. 

De Harland schrijfworkshops zijn een eerste stap naar 

een toekomst waarin wij, de schrijvers, samen een kans 

krijgen om een solide schrijvers-ondergrond te bouwen. 

Een ondergrond waarop een brok solide kwaliteit 

neergezet kan gaan worden. 
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Als je denkt: “dat heb ik niet nodig”, kijk dan naar de 

score van de 25 beste inzendingen van 2014. 

Alleen de top 9 van die groep haalt een score boven de 

55.  

Alleen de top 6 haalt meer dan 60 punten. 

Vanaf de 10e plaats zakt de boel vanaf 50 punten snel af 

naar 30. 

Dus: doe mee. 

 

Mijn tweede wens: 

Doe alles wat je kunt om dit jaar je beste verhaal ooit te 
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schrijven. Zelfs als dat puur voor de lol van het schrijven 

is. 

 

Als je wilt winnen? Werk samen. Zoek mensen die stevige 

en integere kritiek kunnen geven. 

Ga voorbij je eigen grenzen. Graaf diep in je eigen 

persoonlijke dingen, graaf diep in je eigen verlangens. 

Maak je volgende inzending, je nieuwe verhaal het 

verhaal dat jij graag zou willen lezen. En maak dat het 

beste verhaal ooit. 

 
Uiteraard zal ik zelf daad bij mijn eigen woorden 
voegen. 


