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Overal zie ik schaduwen, vooral achter kapitein Marshall. Drie 

schimmen volgen hem wanneer hij de controlekamer verlaat. Ik weet 

dat ze hem ook besluipen tijdens zijn ronden door het schip, wanneer 

hij langs de cabines van de andere bemanningsleden loopt, in de 

simulatiekamers of voor de toegang tot de koepel, met de sterren op 

de achtergrond. 

De schaduwen dringen door gesloten deuren, zweven boven mijn 

hoofd en vormen als platwormen langgerekte vlekken op de muur. 

Waar komen ze vandaan? Na de maan heeft de Presence geen 

tussenstops gemaakt. Kwamen ze daar aan boord? Of al eerder en 

vertonen ze zich pas nu we in de ruimte zijn? 

Zes dagen geleden ontdekte ik de eerste schim. Eerst dacht ik dat het 

een speling van het licht was, een schaduw van een voorwerp, of het 

flikkerende licht van een tube. Dus keek ik nog eens. Mijn 

uitstekende gezichtsvermogen nam iets waar wat niet in ons 

ruimteschip thuishoorde. Boordwerktuigkundige Sarah zag die 

doorschijnende vlek niet toen ze mij passeerde. Haar aanwezigheid 

verraste me, zo ingespannen staarde ik naar de entiteit die onze 
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wereld was binnengedrongen. Sarah gluurde zelfs een keer achterom 

naar de plek op de wand waarop mijn blik rustte en ik glimlachte als 

antwoord op haar vragende gezicht. 

Ook de rest van de bemanning is zich niet van die schimmen bewust, 

mijn collega’s functioneren tot dusver goed. Maar hoelang nog? Wat 

willen die schaduwen? 

Ik twijfel of ik de kapitein moet waarschuwen. Zolang iedereen zijn 

werk doet en onze verkenningsexpeditie op Sorow geen gevaar loopt 

is er niets aan de hand. Het staat niet in mijn taakomschrijving hen 

onnodig bang te maken. Maar die schimmen horen hier niet en ik 

vraag me af of ze denken dat ze voor mij onzichtbaar zijn. Ik heb mijn 

mentale voelhoorns uitgestoken en al mijn zintuigen ingeschakeld, 

maar zelfs ik kan hen niet bereiken. Het zijn entiteiten die op een 

ander niveau functioneren. 

Dus volg ik hen zonder bij de bemanning argwaan te wekken en kijk 

ik wat ze doen. Ik blijf alert, bij het geringste teken van mentale 

instabiliteit van een bemanningslid zal ik alarm slaan. 

 

Ik klop vier keer op de deur van de kapitein. Hij roept: “Binnen.” 

Onmiddellijk schuift de toegangsdeur in de wand en ik loop zijn 

cabine in. Alistair Marshall kijkt op vanaf zijn ontspanningstafel. Hij is 

bezig om tegen de computer te schaken en aan de frons op zijn 

gezicht te zien gaat hem dat moeilijk af. Ik constateer ook een 

verhoogde hartslag en zijn ademhaling is gejaagd, alsof hij zojuist 

geen mentale maar een fysieke inspanning heeft geleverd. 

Zijn warme basstem zegt: “Licht.” 

De twee plafondtubes springen aan en verjagen de schemering in de 

cabine van de kapitein. Hij ziet er patent uit voor zijn zesentachtig 

jaar, alleen zijn haar is grijs; hij is de enige die niet toegeeft aan de 

modegril om kapsels fluorescerend te kleuren. Ik weet dat de meeste 
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kapiteins last hebben van ruimtejaren, maar niet die van mij. 

Marshall heeft zijn meest recente verjongingskuur voortreffelijk 

doorstaan. 

Met vriendelijke stem vraagt hij waarmee hij me kan helpen, maar ik 

hoor een ondertoon van irritatie omdat ik zijn spel heb onderbroken. 

“Ik kom kijken of alles nog goed met u gaat.” 

“Uitstekend.” Maar hij gluurt langs me heen naar de deur, die na mijn 

binnenkomst geruisloos is gesloten. Hij wenkt me, sluit het scherm 

van zijn schaakspel en nodigt me uit tegenover hem plaats te nemen. 

In mijn stoel ruik ik hoe schoon het hier is, mijn kapitein heeft een 

obsessie voor frisse ruimtes. Ik vraag hem of hij nog last heeft van 

heimwee. 

Zijn hartslag gaat omhoog, ik hoor hem slikken, zijn neusvleugels 

verwijden zich. “Totaal niet, Andro. Jouw hypnotische suggesties 

hebben mij er definitief vanaf geholpen.” 

Zijn toon is neutraal, formeel, maar zijn onderbewustzijn niet. Ik weet 

dat zijn kwaal nog niet over is en dat ergert me, al zorg ik ervoor dat 

hij daar niets van merkt. Pas nu bedenk ik dat zijn bekentenis een dag 

na de ontdekking van mijn eerste schim plaatsvond. Ik zie een paar 

groeven in zijn gezicht, bewuste verouderingsverschijnselen waarvan 

ik vermoed dat hij die intact heeft gelaten omdat hij vindt dat ze zijn 

autoriteit versterken. Ik ruik ook het restant van zweet, blijkbaar 

heeft hij gesport tegen een virtuele tegenstander. 

Hij antwoordt op mijn vragende gezicht: “Ik ben blij dat jij bij ons aan 

boord bent. Je doet het niet slecht voor je eerste ruimtereis. Ik weet 

nog dat...” De kapitein maakt een handgebaar dat zijn herinnering 

afkapt, hij is zich bewust dat ik zijn anekdote over de kapitein als 

zeventienjarige verstekeling al drie keer heb gehoord. 

“U en uw bemanning zijn heel goed voor mij.” 
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“Het is alsof je altijd bij ons bent geweest,” vermijdt Marshall de zaak 

waar het echt om draait. “Ik had het er gisteren nog over met Stone. 

Ook hij herinnert zich die B-klasse andromedici nog maar al te goed. 

In die tijd werkten onze zelfscans nog beter.” 

Ik toon hem mijn innemende glimlach. 

“Maar dat is twee maanden geleden veranderd, Andro. Ik geef toe 

dat ik aanvankelijk sceptisch was na die experimentele fase, maar jij 

hebt me nu al overtuigd. Niemand is sinds jouw aanwezigheid ziek 

geweest en ik vertrouw erop dat - mocht zich bij iemand een kwaal 

voordoen - jij er als eerste bij bent om die aan te pakken.” 

“Daarvoor ben ik opgeleid, kapitein,” zeg ik eenvoudig. 

Zijn blauwe ogen kijken me doordringend aan en ik vraag me af wat 

hij werkelijk denkt. Misschien is dat iets voor de volgende generatie: 

telepathische vermogens. 

Complimenteert kapitein Marshall me vanwege zijn positie op het 

schip of is het zijn manier om me af te leiden van zijn eigen 

probleem? 

Voorzichtig vraag ik naar zijn nachtrust. 

“Die is uitstekend, ik heb geen angstdromen meer.” Zijn grijns maakt 

duidelijk dat dit geheim moet blijven. Een kapitein die heimwee krijgt 

kan niet meer rekenen op promotie. 

Zijn hartslag is weer normaal. Misschien heb ik niet helemaal gelijk en 

is hij werkelijk volledig genezen. Zoals het hoort. Zoals van mij wordt 

verwacht. 

Hij vraagt of ik tegen hem wil schaken. Ik ga akkoord en win tamelijk 

eenvoudig. De kapitein feliciteert me, maar hij haalt snuivend adem 

en er springt een minuscuul adertje in zijn linkeroog. 

 

Karen vraagt hoe het met me gaat als ik haar vlak bij het magazijn 

tegenkom. Ik vertel haar dat ik me op mijn gemak voel, maar zwijg 
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over de schaduwen die vanochtend met kapitein Marshall mee 

gleden, de controlekamer in. Ze kropen zelfs over zijn onderbeen. 

Karen is bijna net zo lang als ik en volgens mij ben ik de enige aan wie 

ze haar werkelijke leeftijd heeft toevertrouwd. Ze is vierenzeventig, al 

ziet ze er veertig jaar jonger uit. Volgens de bemanningsgegevens is 

ze achtendertig. Haar lichaam oogt strak in het gladde uniform van 

de Unie. De linkerhelft van haar pak is zwart, de andere kant 

grijsblauw, gescheiden door een witte streep, die vanaf haar navel 

tussen haar stevige borsten door omhoog loopt tot aan haar hals. 

“Hoe het met me gaat? Dat je mij dat vraagt,” lach ik. 

“Waarom niet? Dat je over onze gezondheid waakt wil niet zeggen 

dat je zelf onkwetsbaar bent.” Haar stem is vriendelijk en muzikaal. 

“Bijna onkwetsbaar,” zeg ik. Mensen houden wel van een beetje 

opschepperij. Het werkt, ze grijnst haar gestileerde tanden bloot. Ik 

vang signalen op van totale ontspanning: haar ademhaling is rustig, 

haar hartslag normaal. Ze strijkt een lok van haar fluorescerende gele 

haar uit haar gezicht, haar mooie handen vallen me op. 

Ze komt dichter bij me staan, ik vang de geur op van een tropisch 

bos. Heeft ze tijdens haar simulatieperiode opnieuw een regenwoud 

bezocht? Haar hartslag versnelt, haar bloeddruk stijgt en ze likt over 

haar rode lippen. 

Zij gaf me mijn naam tijdens de introductiedag op het schip. 

Voorheen was ik AN-71. 

Karens pupillen verwijden zich. “Bijna onkwetsbaar,” herhaalt ze. 

“Hoe voelt dat?” 

“Hetzelfde als jullie kwetsbaarheid: ik kan er goed mee omgaan.” 

Ze lacht, het klinkt voor mij als muziek. “Ik denk dat je een rustige reis 

tegemoet gaat, Andro. We zijn allemaal door en door medisch 

gekeurd voor deze lange trip.” 
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“Je weet het nooit, mijn soort is niet voor niets in het leven 

geroepen.” 

“Dat is waar,” zegt ze en ze legt een vertrouwelijke hand op mijn 

schouder en loopt door. Ik kijk haar na. Pas dan zie ik de lange 

schaduw die achter haar aan kruipt, eerst via het plafond, dan langs 

de wand. 

 

Komt het door de schimmen of ligt het aan mij? Steeds meer 

bemanningsleden spreken me spontaan aan. Is dat het gevolg van 

hun acceptatie, de gewenning aan de reis of willen ze me uithoren? 

Want daar lijkt het op, ze vragen vooral hoe ik me voel in plaats van 

andersom. Vanochtend begon de gewoonlijk zo zwijgzame Xiang zelfs 

een gesprek met me terwijl ze de volgende warpfactor via de 

computer herberekende. Vanmiddag hield Mc Carthy me staande en 

vroeg naar mijn ervaringen. 

Uiteraard hou ik me op de vlakte. Dagelijks controleer ik de 

bemanning op lichamelijke en geestelijke afwijkingen. Twee keer per 

week gaan ze drie minuten lang door de scan in mijn cabine. Eén keer 

per week check ik mezelf. Ik sluit de elektroden aan, stap in de cocon 

en laat een controle uitvoeren. Uiteraard is alles altijd in orde, ik ben 

volledig gezond. 

Over twee dagen ga ik weer de cocon in. Vorige week was de uitslag 

goed. Maar toen waren er nog geen schimmen aan boord. 

 

De kapitein vraagt: “Is jou ook iets opgevallen aan Andro, Karen?” 

De biologe ontwijkt zijn blik, hij weet genoeg. “Ik weet dat je een 

zwak voor hem hebt. Wij allemaal. Ik heb me nog nooit zo beschermd 

gevoeld tegen bacteriële invloeden,” zegt hij luchtig. 

In het licht van de gang lijkt haar gele haar oranje. Ze zegt: “Ik denk 

dat hij zich steeds beter op zijn gemak voelt.” 
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Marshall heeft dezelfde indruk. “Hij lijkt steeds meer op een mens.” 

“Gisteren bleef hij zelfs langer met me praten nadat hij mijn slapen 

had gemasseerd.” 

Hij kijkt haar aan, ze slaat haar ogen neer. “Ik had migraine.” 

“Voor het eerst?” 

“Het is lang geleden dat ik er zoveel last van had en Andro merkte dat 

meteen.” 

“Dat was bij mij -”, flapt hij eruit en hij wil zijn woorden het liefst 

inslikken. 

Haar wenkbrauwen wippen omhoog, haar blik is op hem gericht. Hij 

kan niet meer terug en na een korte aarzeling vertelt hij over zijn 

heimwee. De kapitein spreekt zacht en weloverwogen en hij beperkt 

zich tot de grote lijnen, waarbij hij benadrukt dat dit gesprek onder 

hen moet blijven. 

Karens voorhoofd fronst en ze vraagt hoe Marshall opeens last van 

heimwee kon krijgen. 

Hij bekent dat hij het ook niet weet. Dagelijks heeft hij via het scherm 

contact met zijn vrouw en kleinkinderen. Misschien is het de leeftijd, 

de aanvallen van heimwee overvielen hem met de kracht van 

tropische buien. Maar Andro’s aanpak werkte, de gedachten van de 

kapitein zijn nu alleen nog maar bij hun missie. 

Omdat hij zich heeft versproken voelt Marshall zich nog altijd 

kwetsbaar en hij voegt eraan toe dat de door Andro voorgestelde 

simulaties hem veel goed hebben gedaan. “Hoe had ik dit anders 

moeten aanpakken?” vraagt hij zich hardop af. “Zonder Andro had ik 

computertherapie moeten volgen, maar dan was er bij de Unie een 

aantekening gemaakt. Misschien zou ik dan door de mand zijn 

gevallen. Lichamelijk bleek ik in orde, dat was het punt niet. Gelukkig 

pikten Andro’s supergevoelige zintuigen de signalen op.” 

Karen knikt en haar fijne vingers spelen met een haarlok. 
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“Wat dat betreft is hij de perfecte androïde,” zegt de kapitein. 

“Ik zie hem vooral als een van ons.” 

“Hij is niet menselijk, hij gedraagt zich alleen zo.” 

“Ik merk dat verschil niet meer.” 

“Het is er wel,” zegt Marshall. “Andro heeft maar één taak aan 

boord.” 

“Wij allemaal toch?” 

Hij kruist zijn armen voor zijn borst. “Het verschil tussen hem en ons 

is dat wij weten hoe we in noodsituaties moeten handelen.” 

“Volgens de instructies zit dat ook in zijn opleiding.” 

“Ja, de standaardsituaties, maar ik vraag me af of hij kan 

improviseren en anticiperen. In een uiterst geval van nood zal hij 

voor zichzelf kiezen en niet voor zijn medemens.” 

“Denkt u dat echt?” 

Hij knikt en bespeurt verbazing op haar gezicht. 

“Daarom is het zo’n mooi experiment,” zegt hij met een twinkeling in 

zijn ogen die Karen niet bereikt. “Ik hou dagelijks bij hoe Andro zich 

gedraagt en hoe hij functioneert. De WAA zal blij zijn met mijn 

bevindingen.” 

“Wat is uw mening tot dusver?” 

“Ik vind Andro een gemotiveerd en gewaardeerd lid van de 

bemanning. Hij voert zijn taak goed uit, al handelt hij misschien zelfs 

een beetje overambitieus.” In haar groene ogen ontdekt hij 

sympathie voor de androïde. 

 

De schimmen veranderen. Eerst waren het schaduwen, platwormen 

die langs de wanden en over de vloeren kropen of door de gangen 

zweefden, maar nu krijgen ze vormen. Voor de cabine van de kapitein 

krioelen er drie over elkaar, alsof ze strijden om de beste plek voor 

zijn deur. Zodra ze niet meer bewegen zie ik dat ze alle drie de vorm 
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hebben van zijn schaduw. Ik herken de forste gestalte van kapitein 

Marshall en de contouren van zijn gezicht, met zijn opvallende neus 

en kin, alsof zijn eigen schaduw zich van hem heeft losgemaakt en 

zich heeft vermenigvuldigd. 

Ik loop over hen heen en ze geven geen krimp. 

Het is mijn doel om ziektes bij mensen te herkennen en te genezen, 

mysterieuze schaduwen horen niet bij mijn referentiekader, noch bij 

mijn takenpakket. 

Ik vraag me af of het een test is van de WAA om te zien hoe ik met 

onbekende situaties omga. Word ik geacht deze schimmen aan mijn 

kapitein te rapporteren of breng ik mezelf daarmee in gevaar? Moet 

ik in stilte toezien hoe deze schimmen iedere dag talrijker worden? 

Straks kruipen er twintig kapiteins door het schip. 

De drie schaduwen glijden door de deur naar binnen. Ik loop door en 

stel me verdekt op in een nis. De kapitein is in de controlekamer. 

Binnen vijf minuten glippen er vier schaduwen naar buiten, in de 

richting van het hart van het schip. 

 

Ik merk veranderingen. Subtiele verschillen, maar ze zijn er. 

Langzaam verslechtert de sfeer in het schip. De bemanningsleden 

praten minder met elkaar, maar vooral: ze lachen niet vaak meer. 

Iedereen heeft haast en het is nog nooit zo druk geweest in de 

ontspanningsruimten. Een gevoel van eenzaamheid overvalt me en 

ook ik begeef me naar een simulatie. 

Ik kies voor de illusie van een atol van de Malediven, de verzonken 

archipel. Mijn duimafdruk en irisscan geven toegang tot het 

voorportaal, de deur schuift open en ik bevind me in wat mensen als 

het aardse paradijs beschouwen. De geur van de zee dringt mijn neus 

binnen, mijn gevoelige zintuigen registreren fel zonlicht, een lauwe 

wind, het aroma van tropische bloemen. De kronen van hoge 
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kokospalmen steken scherp af tegen de blauwe hemel. Vogels zingen, 

de branding kabbelt, het heldere water lijkt op dansend glas. Ik 

knipper met mijn ogen tegen de reflectie van de zon op de golven. 

Ik kan me voorstellen hoe rustgevend dit moet zijn voor mijn 

collega’s. De sereniteit, het gevoel één te zijn met de natuur. Ik sluit 

mijn ogen en hoor het ritselen van de palmbladeren. Wanneer ik mijn 

ogen open hoor ik nog iets. Voetstappen, achter de groene muur van 

struiken verderop. 

Ik wandel langs het witte strand en zie Karen over de eindeloze 

oceaan staren. In haar witte simulatieoutfit lijkt ze op een engel. Een 

eerdere windvlaag heeft haar haren in de war geblazen. Ze houdt een 

hand boven haar ogen om ze tegen het zonlicht te beschermen. Ze 

gaat zo op in zichzelf dat ze mij niet hoort aankomen, pas als ik drie 

stappen achter haar ben draait ze zich om. 

Ik verontschuldig me voor het verstoren van haar rust. Twee tellen 

later verschijnt haar glimlach. 

“Andro, ik wist niet dat je hier ook komt,” zegt ze. 

“Ik ben een van jullie, ik wil hetzelfde ervaren.” Ik ben nog niet 

uitgesproken of ik dring door haar aura en ik voel haar hoofdpijn. Nu 

zie ik het ook, haar ogen staan iets minder helder en ze beweegt 

trager. 

Voordat ik me afvraag wat haar hoofdpijn veroorzaakt zeg ik: “Mag 

ik?” 

Karen kijkt verbaasd, maar ze laat toen dat ik haar slapen masseer. 

Tijdens mijn behandeling sluit ze haar ogen en ze haalt diep adem. 

Vanuit mijn ooghoeken zie ik een groepje dolfijnen. “Helpt het?” 

Uiteindelijk opent ze haar ogen en ze wendt haar gezicht van de zon 

af. Omdat ze niet meteen antwoordt, richt ik me op haar innerlijk. 

Vergis ik me of is haar hoofdpijn alleen maar verergerd? 

“Gaat het, Karen?” dring ik aan. 
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Ze ontwijkt mij, ze probeert vriendelijk te zijn, maar de blik in haar 

ogen is nog net zo dof. Ik vraag of ik meer voor haar kan doen. Haar 

aura verandert en hoewel ze dat niet wil, weeft ze een onzichtbaar 

pantser om zich heen. Ik kan haar moeilijk bereiken, ik signaleer 

alleen dat haar hartslag versnelt en dat ze drie keer achter elkaar 

slikt. 

Hoe komt ze aan deze hardnekkige hoofdpijn? Is die veroorzaakt 

door de schimmen? 

Het was een vergissing om haar domein binnen te dringen, ik heb 

haar alleen maar zieker gemaakt. 

Even later voel ik de zon nog op mijn gezicht, maar in de verlaten 

gangen kruipen steeds meer schaduwen. 

 

De volgende dag word ik moe wakker. Onrust overvalt me, ik voel me 

gejaagd en besef dat mijn bezoek aan de simulatiezaal een fout was. 

’s Ochtends registreer ik vooral strakke gezichten, alsof mijn collega’s 

maskers dragen. En ik ontdek meer en meer schaduwen. Ik weet 

bijna zeker dat zij de oorzaak zijn van kapitein Marshalls heimwee en 

Karens terugkerende hoofdpijn. Ik ontdek gevoelens van onrust bij 

Xiang en een gevoel van onbehagen bij Drew Mc Dermit. Wanneer ik 

kapitein Marshall passeer vertelt zijn blik me dat hij vannacht 

opnieuw slecht heeft geslapen; de gedachten aan zijn vrouw 

zwemmen in zijn ogen. In de gang voor zijn werkruimte sluipen vijf 

schaduwen, tot aan het ruim zie ik er drie van Karen: dezelfde slanke 

lichaamsvorm, haar opvallende kapsel dat er als een kuif bovenuit 

steekt. Twee keer kom ik de fragiele schim van Xiang tegen. 

Alle bemanningsleden hebben inmiddels duistere alter ego’s in het 

schip en ik heb vast nog niet iedere schim gezien. Ik kan onmogelijk 

zeggen of de schaduwen in de controlekamer dezelfde zijn als die in 

de gangen, want ze hebben het vermogen zich snel te verplaatsen. Ik 
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vraag me af wat ze werkelijk zijn. Vampiers die gedachten uit de 

bemanning zuigen? Ziekmakende schimmen die hen depressief 

maken? Of zijn het echo’s van eerdere bemanningen die zich pas 

tijdens deze reis openbaren? Dat lijkt onlogisch, want de Presence is 

een relatief jong ruimteschip zonder noemenswaardige incidenten. 

Kapitein Marshall heeft de meeste volgers. Ik heb nog geen schaduw 

van mezelf waargenomen. 

Twijfel overvalt me. Moet ik mijn bevindingen delen met mijn 

collega’s? Dan zal de heimwee van de kapitein zich openbaren en dat 

zal hij me niet in dank afnemen. Bovendien heb ik 

geheimhoudingsplicht. Maar wat als de voltallige bemanning gevaar 

loopt? Hoelang kan het aantal schaduwen nog groeien? 

Wist ik maar een methode om hen zichtbaar te maken. Op welke 

manier kan ik mijn collega’s ervan overtuigen dat er potentieel 

gevaar is? Ze zullen hun klachten niet toeschrijven aan voor hen 

onzichtbare entiteiten. 

Ik keer terug naar de Malediven, maar dit keer jagen donkere wolken 

over palmkruinen. Er zingt geen vogel. 

De bemanning praat zacht met elkaar en ze lopen zo snel door de 

gangen dat ze soms zelf op schimmen lijken. Ik benader Drew, Xiang 

en Sarah om hun futloosheid te verhelpen. Ze knipogen naar me en 

zeggen dat het futiliteiten zijn, morgen voelen ze zich vast weer goed. 

Maar als ze hun rug naar me toekeren en weglopen constateer ik dat 

schaduwen hen achtervolgen. 

Waarom zijn ze bang voor mij? In de spiegel zie ik nog steeds 

dezelfde Andro: heldere bruine ogen, geen enkele oneffenheid in 

mijn gezicht, ik ben een stabiele persoonlijkheid met een duidelijk 

doel. Ik ken mijn taak. Ik weet mijn bestemming. 
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Twee dagen eerder dan gebruikelijk doe ik mijn zelfscan. Ik vergeet 

een draadje aan te sluiten, verwijt het mezelf, dan volgt het bekende 

zoemende geluid en word ik van top tot teen gescreend. Tot nu toe is 

het een routinehandeling die in mijn genen zit, maar dit keer voel ik 

mijn eigen hartslag versnellen. 

Onnodig. Wanneer ik meelees met de uitdraai van mijn bodyscan 

blijken zowel mijn lichamelijke als geestelijke conditie naar behoren. 

 

Karen klopt op mijn deur. Wie anders? Als ik opendoe zweeft een 

vleugje zoet aroma me tegemoet. Ze vermijdt oogcontact, toch denk 

ik in haar ogen te lezen dat ze zich niet optimaal voelt. Ze houdt meer 

afstand, alsof ze op die manier beter in staat is haar werkelijke 

gevoelens te maskeren. 

De gebruikelijke plichtmatigheden over het schip en onze route 

volgen. Binnen een maand zullen we aankomen we Sorow, onze 

bestemming. Heb ik al vanuit de koepel naar de sterren gekeken? 

Ik ontwijk haar vraag omdat ik dat wel van plan was, totdat de 

schimmen me afleidden. Ook nu sluipen er twee van Karen binnen. 

Ze glijden over het plafond en nestelen zich op de wand tegenover 

mij. Het kost me moeite haar aan te blijven kijken en me niet op haar 

alter ego’s te richten. 

Karen gaat voortdurend verzitten en haar ademhaling is sneller en 

oppervlakkiger dan gewoonlijk. 

“Ik kom hier namens mezelf, Andro,” zegt ze op samenzweerderige 

toon, terwijl ze een blik naar achteren werpt. Is ze zich bewust van 

haar schaduwen of vermoedt ze iemand bij de deur? Ik zie aan haar 

gezicht dat ze naar de juiste woorden zoekt. 

“Ik vind je veranderd,” zegt ze met een trilling in haar stem die alleen 

ik hoor. 

“In welk opzicht?” Mijn neutrale, formele gesprekstoon. 
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“Je bent toch anders dan wij.” 

Wat bedoelt ze met die opmerking? 

“Volgens mij heeft geen enkele androïde ooit een simulatie bezocht,” 

zegt ze voorzichtig. Voor het eerst spreekt ze het hele woord uit. 

“Ik wil hetzelfde ervaren als jullie.” 

“Dat heb je niet nodig.” 

Mijn gedachten tuimelen over elkaar. Ik doe mijn best om menselijk 

te zijn. Tijd voor een glimlach, maar dit keer is ze er immuun voor. 

“Ze praten over je, Andro. De manier waarop je naar vrouwen kijkt en 

in lege verten staart komt op sommigen nogal vreemd over.” 

Ik ben betrapt. “Die ‘ze’, hoor jij daar ook bij?” 

“Ik begin me zorgen over je te maken. Je bent zo rusteloos, de hele 

dag door loop je in het schip om je heen te kijken.” 

“Ik wil jullie goed monitoren.” 

“Sommigen denken dat er meer aan de hand is.” Ze speelt met een 

lokje haar. “Diverse bemanningsleden voelen zich al dagen niet zo 

goed.” 

“Ik weet het.” 

Ze kijkt me verwachtingsvol aan. 

“Niet allemaal willen ze behandeld worden,” verzucht ik. “Ze mijden 

me of doen nonchalant over hun klachten.” 

“De paar die je wel hebt behandeld, gaan er niet op vooruit.” Haar 

stem klinkt koel, afgemeten, haar gezicht is een masker. Op de muur 

kronkelen drie schaduwen, twee voegen zich erbij; ik heb geen idee 

waar ze ineens vandaan komen. De vijf schimmen bewegen zich naar 

Karen toe en nestelen zich om haar stoel. 

“Nu heb je het weer,” zegt ze. 

Ik vraag haar wat ze bedoelt. 
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“Die blik.” Ze buigt voorover. “Je hebt mij ook behandeld voor mijn 

hoofdpijn, net als de kapitein. Waarom hielp het niet, Andro? Dat 

vragen we ons af.” 

Ik moet haar vertellen over de schimmen, maar ik kan het niet. Een 

van hen sluipt als een vloeibare schaduw omhoog en nestelt zich op 

haar schoot. De andere vier maken contact met elkaar en vormen zo 

een gesloten kring om haar stoel. 

Ik ga verzitten, voel zweet op mijn voorhoofd. Mijn bekentenis wacht 

op mijn tong, maar ik slik hem opnieuw in. Als ik hen vertel over de 

geheimzinnige schaduwen zal Karen mij voor gek verklaren. Ze 

nemen al mijn acties al onder een vergrootglas, terwijl ik alleen maar 

mijn werk doe. De schimmen maken de bemanning langzaam gek, die 

conclusie lijkt me gerechtvaardigd. Dat de medewerkers zich niet 

goed voelen heeft niets te maken met een virus of een bacterie. Hun 

klachten worden veroorzaakt door psychische factoren, een moeilijk 

te omschrijven gevoel van onbehagen. Ze denken nu dat ik degene 

ben die voor onrust zorgt, maar durven dat nog niet hardop te 

zeggen. 

Natuurlijk heeft de kapitein Karen gestuurd om me uit te horen. Hij 

verwacht dat ik tegen haar openhartiger ben dan tegen de rest. Maar 

ik vertel haar alleen dat ook ik voor raadsels sta. Net als zij begrijp ik 

niet waarom mijn gewoonlijk zo heilzame massages niet werken en 

de voorgeschreven pillen nog niet het gewenste resultaat hebben. 

“Kapitein Marshall was de eerste die pleitte voor jouw komst,” zegt 

ze en ik vat dat op als een verwijt. Onhoorbaar klinkt haar conclusie: 

hij is teleurgesteld in je, tenzij je werk acuut verbetert. Maar al stop 

ik de bemanning vol met alle pillen uit mijn medicijnkast en geef ik de 

sterkste antibiotica, er is helaas niets bestand tegen de toenemende 

invloed van de schaduwen. Mijn diagnose is correct, mijn aanpak is 
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de enige juiste, maar die schimmen zijn iets van een andere orde, een 

kwaal waartegen zelfs ik nog geen remedie heb. 

Ook daarom moet ik het haar vertellen. Zij en de rest van de 

bemanning moeten hun voordeel doen met mijn ervaringen, zodat 

de volgende ruimteschepen zich kunnen wapenen tegen deze voor 

hen onzichtbare indringers. Mijn toekomstige collega’s zullen beter 

uitgerust zijn met zintuigen om deze entiteiten te vernietigen. 

Androïden evolueren, tot dusver ben ik de best ontwikkelde van mijn 

ras. 

Maar toch niet goed genoeg. Ik kan de schaduwen in het schip niet 

stoppen. Mijn missie is mislukt. Een duisternis van een andere soort 

trekt door mijn gedachten. 

Karen buigt verder naar voren en haar hand raakt de mijne. Er is 

warmte in haar ogen. “We mogen je graag, Andro, ik hoop dat je ons 

gezond kunt houden.” 

Nog twee van haar schaduwen sluipen omhoog en voegen zich bij de 

andere op haar schoot. 

Ik word verteerd door dubbele gevoelens. Kon ik haar maar vertellen 

over mijn waarnemingen. Maar dan is de kans groot dat dit mijn 

laatste trip zal zijn. Als ik hem al volbreng. 

Verwachtingsvol kijkt Karen me aan. Ik beloof beterschap. Durfde ik 

haar maar in vertrouwen te nemen. Durfde ik het maar. 

 

“Ik wil ervaringen horen,” zegt kapitein Marshall en hij kijkt om zich 

heen. Zes van zijn bemanningsleden zitten in zijn cabine om de ronde 

tafel, vijf andere medewerkers bevinden zich op hun post. Hij 

beschouwt deze mensen als representatief voor deze bijeenkomst, zij 

zijn dagelijks het meest in aanraking gekomen met Andro. 
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Xiang beweert: “Hij heeft me wel genezen, maar niet helemaal. Eerst 

een massage, toen pilletjes en eergisteren een spuitje. Ik voel me een 

stuk beter, maar ik ben nog niet de oude.” 

Er klink instemmend gemompel, iedereen heeft dezelfde ervaringen. 

Karen mengt zich in het gesprek. “Andro signaleert onze klachten, hij 

stelt de juiste diagnoses, alleen genezen we geen honderd procent, 

maar misschien negentig, of vijfennegentig.” 

De kapitein schudt zijn hoofd. “Ik heb hem niet voor niets ingehuurd, 

ik wilde geen herhaling van wat de bemanning van Zoso Star 

overkwam.” 

Zijn collega’s zijn in gedachten verzonken. De tragische teloorgang 

van dat ruimteschip versnelde het proces van genezende androïden. 

Marshall gaat verder: “Ik weet niet wat er mis is met Andro, maar hij 

functioneert niet naar behoren. Op deze manier is hij eerder een last 

dan een gemak.” 

De kapitein weet dat Andro op de brug is, na overleg heeft hij de 

tracker op hem gezet. Mocht de androïde hierheen komen, dan zal 

Marshall tijdig gewaarschuwd worden. Ze kunnen vrijuit spreken en 

het ene verhaal na het andere komt los. “Hij staart me op een 

griezelige manier aan,” vindt Sarah en haar opmerking krijgt veel 

bijval. 

Marshall zegt: “Ik kan me jullie reserves voorstellen, al is het vreemd, 

want zijn gezicht is gemodelleerd naar wat psychologen als een 

betrouwbaar en sympathiek voorkomen bestempelen. Desondanks 

begrijp ik wat jullie bedoelen, er is iets vreemds aan die man.” 

“Volgende keer wil ik een vrouw,” lacht Drew Mc Dermit, maar hij is 

de enige. 

“Ik hoorde hem in zichzelf praten toen hij dacht dat hij alleen was,” 

voegt Xiang eraan toe. 
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“Afgelopen week heeft hij drie keer de simulatiezaal bezocht,” meldt 

de kapitein. “Elke keer in zijn eentje en op tijdstippen dat hij zou 

moeten rusten.” 

“Ik heb de indruk dat hij iets voor ons verbergt,” merkt Karen op. 

Marshall draait zijn hoofd in haar richting. “Wat zou dat moeten 

zijn?” 

“Misschien spioneert hij voor de concurrent,” oppert Sarah. “Ik weet 

niet wie de WAA financiert.” 

Met een lachje verwerpt de kapitein die mogelijkheid. “Al geef ik toe 

dat we een probleem hebben. Andro geeft de meesten van ons een 

enigszins onbehaaglijk gevoel en hij is niet in staat om relatief kleine 

kwalen volledig te genezen. Ik heb dat al in mijn rapport 

aangetekend, maar ik wilde eerst het resultaat van deze ontmoeting 

meenemen.” 

“Het is onze taak om zo secuur mogelijk onze ervaringen aan de WAA 

te rapporteren,” meent Xiang. 

Karen werpt tegen dat het niet aan Andro’s inzet ligt. 

“Volgens mij is geen enkele androïde lui, daarvoor zijn ze te duur,” 

zegt de kapitein droog. Hij knikt naar zijn collega’s en vraagt zich 

hardop af wat nu de verstandigste stappen zijn. 

“We zullen goed op hem moeten letten,” zegt Sarah. “Ik vertrouw 

hem niet meer.” 

Xiang is het met haar eens. “Hij duikt op de vreemdste plekken op, ik 

schrik me soms wild.” 

“Moeten we weer overgaan tot zelfscans?” stelt Karen de vraag die 

Marshall liever niet wil horen. Ze voegt eraan toe: “Die waren de 

reden dat er speciale androïden werden ontwikkeld.” 

“Blijkbaar voldoet onze androïde nog niet aan de hoge eisen,” is 

Drews conclusie. “Ik ben het met Xiang eens, voor een volgende trip 

moeten betere modellen worden ingezet.” 
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Marshall zegt: “We zullen het nu moeten doen met Andro. Binnen 

tweeënhalve week zijn we op onze bestemming.” 

“Hopelijk komen we daar gezond aan,” verzucht Sarah. 

De kapitein denkt aan de eerdere keren dat hij zulke gesprekken 

voerde. In zijn lange carrière kwam het herhaaldelijk voor: een 

dwarsligger, een spion, twee keer een verstekeling of iemand die 

door ziekte onhandelbaar werd. 

Maar toen ging het om mensen. Dat was een groot verschil. 

 

Overal sterren. 

Karen heeft gelijk, het uitzicht vanuit de koepel kalmeert me. Zelfs de 

schaduwen komen hier niet, misschien is het er voor hen te licht. 

Ik lig languit in de schuimstoel, laat zachte uitstulpsels mijn lichaam 

masseren en kijk door het glas naar buiten. De zwarte oneindigheid 

kalmeert me. Het is hier zo rustig. De hemel is vol sterren, ze staren 

me als koele ogen aan. 

Volgens Karen kan ik ruimtestation V zien, al maken we daar geen 

tussenstop. Tot dusver heb ik het nog niet kunnen ontdekken. Of is 

het die heldere speldenknop in het oosten? Zoveel sterren, zoveel 

planeten. 

De aarde ligt ver achter ons. 

Waar kom ik vandaan? 

Ik ben niet meer dan het resultaat van jarenlang onderzoek in 

geavanceerde laboratoria. Strengen DNA, klonen en gemanipuleerde 

zintuigen - jarenlang roerden de beste wetenschappers in een grote 

pot totdat mijn collega’s en ik uit de cocon kwamen. Maandenlang 

hebben we op elkaar geoefend, een grote verscheidenheid aan 

gevoelige androïden. Voordat we tot leven kwamen wisten we veel 

van de mens en onze toekomstige taken. Simulaties deden de rest. 

Mijn proefperiode doorstond ik glansrijk, ik diagnosticeerde een 
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onschuldig geval van hersenbreuk en betrapte een bemanningslid op 

spinnenwebben in zijn hoofd. Na mijn therapie functioneerde hij als 

vanouds. Nog een korte bijscholingscursus en ik was klaar voor mijn 

taak aan boord van de Presence. 

Nu word ik verteerd door krachten die ik onmogelijk kan beheersen. 

Voordat we bij Sorow zijn hebben de schaduwen het schip 

overgenomen. 

Ik zie geen oplossing. 

Iedere avond slik ik somniac om in slaap te komen. Mijn zelfscan 

vertelde me dat mijn lichaamsfuncties door slaapgebrek nog maar 

voor zesennegentig procent functioneren. Gelukkig wijzen de 

psychologische testen iedere keer uit dat ik mentaal in orde ben. 

Maar de mensen raken steeds meer in de greep van de schimmen. 

De leden van de bemanning zijn nu zover dat ze mijn hulp niet meer 

accepteren, alsof ik een vreemde ben. Hun schaduwen 

vermenigvuldigen zich dagelijks, soms zweven er wel twintig kapitein 

Marshalls door de gangen. Logisch dat de man zichzelf niet meer is. 

De groeven op zijn voorhoofd verdiepen zich, zijn ogen trekken zich 

in hun kassen terug en zijn haar wordt met de dag grijzer. Ook Karen 

mijdt me, ze spreekt vooral met haar ogen tegen me, alsof ze bang is 

dat iemand onze gesprekken opvangt. 

Als dit uitlekt ben ik bang voor mijn eigen lot en dat van mijn 

collega’s. Mijn falen wordt wellicht gezien als de mislukking van een 

hele generatie androïden. De mensen zullen geen onzekerheden 

tolereren. 

Wat zal er met ons gebeuren? Worden mijn collega’s en ik in 

hetzelfde lab ontmanteld? Bijeengedreven en vervolgens door 

ernstig kijkende professoren met een druktechniek achter ons oor in 

slaap gebracht? En dan? 

Waarschijnlijk zullen ze ons recyclen. 
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Het einde van een veelbelovende, maar korte carrière. 

Een schaduw in mijn hoofd zegt me dat ik geen begin heb, dus ook 

geen einde. 

Ik kijk om me heen naar de sterren. Hun koele licht geeft me 

langzaam nieuwe hoop. Dit is mijn missie. Het is fout gegaan, maar ik 

kan het vertrouwen herstellen en de bemanning genezen. 

Ik moet mijn ego opzij schuiven en in alles in een groter verband zien, 

zoals mij is voorgehouden. 

Misschien kan ik helderder denken omdat ik hier buiten de 

invloedssfeer van al die schimmen ben. Ik besluit de strijd alsnog met 

hen aan te gaan, mijn ongrijpbare vijand in de openbaarheid te 

brengen. 

Eerst ga ik naar Karen. 

 

Ik kan haar niet vinden. Het schip voelt angstig leeg. De schimmen 

jagen iedereen die niet op zijn post is naar zijn eigen cabine. Ik hoor 

alleen het zoemen van de aandrijving. Bij de magazijnen is het zo stil 

dat het pijn doet aan mijn oren. Ook alle simulatiezalen zijn verlaten. 

In de gangen valt me nog iets op: de kleuren van het schip 

veranderen. Langzaam wijkt het blauw, grijs en wit naar de 

achtergrond om plaats te maken voor een onbestemde, grijze kleur. 

Het is alsof er een lichte mist in de ontspanningsruimte hangt. Ik zie 

hoe dat komt: er zweven zoveel schaduwen door het schip dat hun 

aanwezigheid ijle wolken oplevert. Nu ik goed kijk zie ik dat de 

wanden, vloeren en plafonds krioelen van de schimmen. Ze zijn echt 

overal, alsof ze zich klaarmaken om hun grote slag te slaan. 

Ik voel medeleven voor de bemanningsleden, ze moesten eens weten 

dat ze zijn omgeven door hun eigen schaduwen. 

Karen is zelfs niet in haar cabine. Ik versnel mijn pas. Overal om me 

heen krioelen schaduwen die soms herkenbaar zijn, maar niet altijd. 
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Een paar rekken zich uit tot amorfe monsters en achtervolgen me tot 

aan de deur van kapitein Marshalls vertrek. 

Zelfs in deze omstandigheden dringt de geur van angstzweet tot me 

door en ik hoef me niet eens in te spannen om te constateren dat alle 

bemanningsleden bij de kapitein zijn. Hun verzamelde hartslag treft 

me als een kakofonie, hun zachte stemmen vormen een gonzende 

brij. 

De Presence zweeft tijdelijk op de autopiloot door de ruimte. 

Voordat ik vier keer op de deur kan kloppen, schuift hij open. Ik stap 

naar binnen. Twaalf bemanningsleden in het zwart en grijsblauw van 

de Unie staren me aan. Ze staan verspreid door de cabine. Strakke 

gezichten, priemende ogen, gele, rode en groene kapsels als 

waarschuwingssignalen. 

Er valt een doodse stilte. 

Om hen heen zwermen tientallen schaduwen en ik herken die van 

Xiang op de muur achter hem. 

Kapitein Marshall neemt me met zijn blauwe ogen op. Schaduwen 

trekken over zijn uniform. 

Niemand spreekt, maar de spanning hangt zwaar in de ruimte. 

Uiteindelijk verbreekt de kapitein met zijn schorre stem de stilte. 

“Andro, we willen je graag spreken.” 

Hun aanwezigheid overweldigt me, een bombardement voor mijn 

zintuigen. In de chaos analyseer ik flarden van hoofdpijn, iemand met 

een hoge bloeddruk, een verhoogd testosterongehalte en ik ben me 

bewust van de hoeveelheden adrenaline. Ze zijn vreemden voor me. 

Zijn dit de stabiele ruimtevaarders die ik op mijn eerste dag leerde 

kennen? 

Ik kijk kapitein Marshall aan en zoek daarna Karen in de drukte. Ze 

houdt zich afzijdig van de rest, haar blik kruist die van mij. “Ik wil 

Karen graag spreken,” zeg ik. “Onder vier ogen.” 



 

 

24 / 32 

 

Ze zoekt bevestiging bij Marshall, hij knikt en ze maakt zich los uit de 

groep. 

Ik voel ogen in mijn rug prikken als ik samen met Karen de cabine 

verlaat. Xiang zegt met een vreemde stem: “We weten precies waar 

jullie zijn, de camera’s zijn ingeschakeld. Blijf in de buurt.” 

De deur sluit achter ons. 

Ik voel twijfel bij Karen. Merkwaardig genoeg zie ik ook genegenheid 

in haar blik. Om de hoek blijven we staan. “Wat is er, Andro? 

Waarom blijf je niet binnen?” 

Er zit een barst in haar stem. 

Terwijl ik haar emoties bestudeer, vertel ik Karen alles. Ik spreek over 

de schaduwen in de gang, die geleidelijk de vormen aannamen van 

alle bemanningsleden en die zich sinds vandaag ook uitrekken. Ze 

nemen steeds meer ruimten in beslag. Nog even en elke gang, elke 

open plek is door hen bezet. 

Met grote ogen staart ze me aan. 

Ik ga door met vertellen dat die schimmen een negatief effect 

hebben op de bemanning. Daarom wantrouwt iedereen me. Logisch 

dat ik niet veel voor hen kan doen, mijn medicatie wordt 

tenietgedaan door de aanwezigheid van wezens met een onbekende 

oorsprong, entiteiten uit een andere dimensie. 

Ze kijkt me zo vreemd aan dat ik haar arm pak en haar meeneem, 

verder de gang in. “Jij kunt ze niet zien, maar ik wel. Ze zijn overal.” Ik 

wijs: “Dit is Sarahs schaduw, die daar herken ik niet en de schim die 

vlak voor mij zweeft is van kapitein Marshall.” Ik noem nog meer 

namen van bemanningsleden. “De meeste schimmen zijn van de 

kapitein, daarom denkt hij dat ik gek ben geworden. Van jou zijn er 

ook veel, maar jij bent sterker, ze hebben jou nog niet volledig 

overgenomen en nog geen wantrouwend mens van je gemaakt.” 

Er zwemt ongeloof in haar ogen. 
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Ik ga door over mijn innerlijke tweestrijd. “Als ik het vertelde zouden 

jullie me niet geloven omdat jullie zintuigen beperkter zijn en jij en je 

collega’s niet zien wat ik zie. Dan zou mijn positie in gevaar komen. 

En dus koos ik ervoor niets te zeggen, maar ik kan het niet langer 

aanzien. Ik heb te lang gezwegen, maar nu moet het afgelopen zijn. 

Samen moeten we deze indringers verslaan, al weet ik nog niet hoe. 

De kapitein kan contact opnemen met de basis voor verder advies.” 

Nog nooit heb ik een mens zo verbijsterd zien staren. Karens hartslag 

versnelt, haar ademhaling wordt diep, haar pupillen verwijden zich. 

Ze recht haar schouders, haar kaak verkrampt, en haar rode mond 

verandert in een streep. 

“Ik wou dat jullie ze ook konden zien, dan zouden we hen 

gezamenlijk verdrijven.” 

Ze schudt haar hoofd en tuurt om zich heen. Ik wijs haar op de 

veranderde kleuren. “Het schip is ziek.” Met luide stem vraag ik of ze 

zich kan voorstellen dat die schaduwen zelfs mij gek maken. “Ze zijn 

overal aanwezig als een soort mist. Nog een paar dagen, dan 

verstikken ze ons.” 

Karen slaat in het luchtledige. “Heb ik ze nu geraakt?” 

“Je arm gaat er dwars doorheen. Ik weet ook niet wie of wat ze zijn. 

Mijn probleem is dat ik geen enkel idee heb hoe ik ze moet 

aanpakken.” Ik vraag of Karen vergelijkbare incidenten in de 

ruimtevaartgeschiedenis kent. 

Ze antwoordt niet, met haar glazige blik verliest ze mij geen tel uit 

het oog. Ik zie haar verwarring. Ik voel me lichter nu ik mijn geheim 

heb gedeeld, maar als drie schaduwen Karen besluipen doet ze een 

stap naar achteren. 

“Blijf hier,” zegt ze met lage stem. “Ik moet met de rest overleggen.” 

 

Ik ben op non-actief gesteld. 
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Mijn cabine is aan de buitenkant op slot gedaan, dat is het privilege 

van kapitein Marshall. Hij heeft kort met me gesproken; formele, 

vriendelijke woorden die me op de hoogte brachten van mijn 

disfunctioneren. Mijn zelfscanner is in orde, dat bevreemdt ook hem. 

Officieel ben ik gezond, maar mijn gedrag heeft grenzen 

overschreden. Van de WAA ontving ik berichten dat ik tot nader 

order geen diagnoses mag stellen. Ik moet het besluit van de 

bemanning accepteren. Volgens hen is er iets mis in mijn hoofd, iets 

wat de organisatie voor raadsels stelt, vooral omdat mijn zelfscans 

het niet aan het licht brachten. Mijn eerlijkheid wordt geprezen, mijn 

loyaliteit aan mijn werkgever staat zeker niet ter discussie, maar ik zit 

wel gevangen. Mocht zich een medische noodsituatie voordoen, dan 

kan er altijd een beroep op me worden gedaan, maar ik weet zeker 

dat ze zich in dat geval beperken tot manuele scans, desnoods met 

hulp van buitenaf. 

Karen bezoekt me iedere dag. Er wacht iemand buiten bij de deur en 

de plafondcamera volgt ons overal. Ik zie verdriet in haar ogen. Ze 

twijfelt niet langer aan mijn verhaal, maar ze krijgt de rest niet mee. 

Xiang en Sarah hebben met gevoelige apparatuur het schip gescand 

en niets wijst op de aanwezigheid van welke levensvorm dan ook. 

Maar hoe verklaart de kapitein het feit dat een aantal 

bemanningsleden zich nog steeds niet optimaal voelt? Marshall 

denkt nog steeds aan een hardnekkig, maar niet al te bedreigend 

virus, dat het functioneren van zijn collega’s gelukkig niet belemmert. 

Kennelijk is dat virus minder erg dan ik. 

Karen neemt de tijd voor me, ze gaat altijd zitten en praat met me zo 

lang als ze wil. Ondertussen glijden er steeds meer schaduwen over 

haar strakke pak. En ze ziet ze niet. 

Ze ziet ze niet. 
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“Ik vermoed dat je geen goed nieuws hebt,” zegt Marshall als Karen 

zijn cabine binnenkomt. 

Ze zucht en neemt tegenover hem plaats. “Onze discussie heeft 

zojuist een nieuwe dimensie gekregen,” zegt ze zacht. 

Hij gaat er goed voor zitten en biedt haar eerst een relaxer aan. Ze 

houdt de bol vijf lange tellen tegen haar neus, inhaleert diep en krijgt 

meteen weer kleur in haar gezicht. Ze neemt tegenover hem plaats. 

“Hij wil met mij via de Escape vluchten.” 

“Wat?” Hij schiet uit zijn stoel en laat zich langzaam terugzakken. 

“Vluchten? Samen met jou?” 

Ze knikt en haar gezicht wordt rood. “Hij dwong me bijna de 

noodprocedure te starten en er met de noodraket vandoor te gaan.” 

“Waarheen?” 

“Volgens hem is alles beter dan hier. Wij zijn niet meer te redden.” 

Zijn handen omklemmen de leuning zo stevig dat ze pijn doen. “Jij 

schijnbaar nog wel.” 

“Hij verkeert in de veronderstelling dat ik aan zijn kant sta.” 

“En dat doe je niet.” 

Ze haalt haar schouders op. “Andro is een zeer gevoelige androïde -” 

“Noem die naam alsjeblieft niet meer,” onderbreekt hij haar. “Ik krijg 

hoofdpijn van dit project.” 

“Ik mag zijn waarneming niet ter discussie stellen, maar er klopt iets 

niet.” 

“Tijdens de fabricage is er een fout gemaakt,” analyseert hij nuchter. 

“Het kan om een kleinigheid gaan die ervoor zorgt dat zijn geest 

anders functioneert dan de bedoeling is. De WAA is er zeer bezorgd 

over.” Hij staart langs haar heen. “En zijn voorstel om samen met jou 

te vluchten zal zijn positie geen goed doen. Ik wil Chavez’ gezicht 

weleens zien als hij dit hoort.” 
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“Ik heb een vermoeden wat de grote man zal zeggen. Het is een 

kostbaar project, dit mag niet zomaar mislukken.” 

“Er zijn gelukkig geen vergelijkbare incidenten in andere 

ruimteschepen, dat heb ik zorgvuldig nagetrokken. De overige 

androïden functioneren naar behoren. Een van hen heeft zelfs een 

bemanningslid het leven gered. Alleen wij zitten opgescheept met 

een misser.” Hij zucht en mompelt: “Ik had het kunnen weten.” 

“Wat nu? Hij rekent erop dat ik zijn voorstel niet aan u zou 

doorgeven.” 

“Ik rekende erop dat jij dat wel zou doen. Je hoeft je geweten niet te 

sussen, Karen. Wat hij voorstelt is verraad.” Dat laatste woord spuugt 

hij uit. “Desertie. Ons zomaar achterlaten heet in de ruimtevaart een 

misdaad.” 

“Niet alleen hier,” verzucht ze. “Wat staat hem bij terugkomst te 

wachten?” 

“Wat mij betreft komt hij niet meer terug.” 

 

Sinds twee dagen zijn ze vriendelijker tegen me, zelfs kapitein 

Marshall, die verrassend vaak op bezoek komt. Ik vind dat 

merkwaardig, want er komen alleen maar meer schaduwen. Ik 

verwachtte dat hij zich zou terugtrekken en steeds meer ten prooi 

zou vallen aan lichamelijk ongemak en depressies. Of vermant hij zich 

en is hij te trots om iets te laten merken? 

Ik heb de indruk dat ze meer van me willen weten. Heeft Karen toch 

terechte twijfel gezaaid bij Marshall en de rest van de bemanning? 

Komen ze eindelijk tot inkeer en hebben ze straks mijn hulp nodig om 

de vijand te verjagen? 

Als het al niet te laat is. 

Gelukkig laten de schimmen mij met rust, ze richten zich alleen op 

mensen. 
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Door de wanden heen ruik ik het angstzweet van de bemanning en ik 

merk dat de meesten snel langs mijn cabine lopen. 

Volgens mij wil Karen nog steeds met mij vluchten. Vanaf het begin 

heeft ze mij gesteund. Ik denk dat ze een slim spel speelt met de rest 

van de bemanning. Tijdens ieder bezoek merk ik hoe opgewonden ze 

raakt van het idee om er samen vandoor te gaan: ze heeft verwijde 

pupillen, een snellere pols en een verhoogde hartslag. 

Ik wacht op het moment dat wij hier weg kunnen. Het zal niet 

makkelijk zijn, maar zij kent het schip als geen ander en zij weet hoe 

ze haar collega’s kan misleiden. Onze toekomst ligt in haar handen. 

 

“De tijd dringt,” houdt Marshall zijn bemanning voor, dit keer in de 

controlekamer. Hij geeft een samenvatting van het topoverleg dat hij 

afgelopen dagen heeft gevoerd met de Unie en de WAA. Er is ook 

contact geweest met Sorow. 

De vraag is duidelijk: wat moet er gebeuren met Andro? Marshall 

pakt de pot met briefjes van tafel, schudt hem stevig en doet elke 

keer een greep. Hij toont iedereen het resultaat dat duidelijk op het 

opengevouwen briefje te lezen valt. De boodschappen waarop staat 

dat hun andromedicus geen recht meer heeft op een langer verblijf 

aan boord legt hij links van hem, aan zijn rechterhand komen de 

briefjes waarop clementie wordt gevraagd. 

Als de pot leeg is ligt er één briefje aan zijn rechterhand. 

Onwillekeurig dwaalt zijn blik af naar Karen, maar zij staart naar de 

verlichte sterrenkaart. 

 

“Hij is geen mens, Karen, hou dat in gedachten,” zegt Marshall als ze 

naar hun gevangene lopen. “Misschien is dat de fout die de WAA 

gemaakt heeft. Het doel is nobel: iemand aan boord die preventief 

ziektes opspoort en geestelijke bijstand kan verlenen. Het lijkt 
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vertrouwder dan een zelfscan of een computer. Hij gedraagt zich als 

een mens, hij zweet net als wij en uiterlijk gezien onderscheidt alleen 

zijn kale hoofd hem van ons.” Hij probeert de jaloezie in zijn stem te 

vermijden als hij eraan toevoegt: “Volgens mij heeft hij zelfs een 

oogje op jou.” Voordat Karen erop in kan gaan, spreekt hij verder: 

“Uiteindelijk heeft hij ons allemaal sterren in de ogen gestrooid.” 

Naast hem lijkt Karen kleiner dan gewoonlijk en haar kapsel heeft een 

doffe tint. De twijfel in haar blik ontgaat hem niet. Hij stopt en legt 

een vaderlijke hand op haar schouder. 

“We zijn het er allemaal over eens,” zegt hij zacht. “Dit is echt de 

beste oplossing. Voor hem, voor ons. Het is in het belang van zijn 

collega’s dat dit incident onder een dikke laag maanstof wordt 

bedekt.” 

Hij ziet dat ze hoofdpijn heeft: kleine oogjes, bleek gezicht. Hij vindt 

het moedig dat ze met hem meegaat. Nu het moment bijna daar is 

voelt hij zich er ook ongemakkelijk onder. Hij voelt de ader bij zijn 

linkerslaap trillen, zijn keel is droog van het overleggen. Het besluit is 

niet zomaar genomen, al viel er na de beslissing een zware stilte in de 

controlekamer. 

“Voor het eerst in mijn leven ben ik in zo’n situatie terechtgekomen,” 

vervolgt hij, terwijl ze doorlopen. 

“Misschien hebben we een precedent geschapen,” werpt ze tegen. 

“Nogmaals, we kunnen niet anders. Hij heeft mij weliswaar een keer 

geholpen, maar daarna ging het mis. Andro is een 

laboratoriumproduct.” 

De kapitein schrikt zelf van zijn koele woorden. 

“Het blijkt te duur en te tijdrovend om hem te herprogrammeren,” 

zegt Marshall, met iets meer warmte in zijn stem. “Uiteraard is het 

belangrijk om dit intern te houden, daar moeten we straks ook voor 

tekenen. Andro was een foutje, laten we hopen dat de WAA de juiste 
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conclusies uit mijn rapport trekt, zodat de volgende generatie 

andromedici echt beter is. En de juridische gevolgen van zo’n blunder 

moeten in overweging worden genomen, want de ruimtewet 

voorziet nog niet in zo’n uitzonderlijk geval. Misschien is dat de 

arrogantie van de WAA.” Hij schudt zijn hoofd en zegt hard, zodat 

Andro hem zal horen: “We zijn pioniers op dit gebied. Nogmaals, 

onze arts is een man zonder geboorte en dus feitelijk ook zonder 

dood.” 

Ze herinnert haar kapitein aan zijn eerdere woorden dat Andro in 

geval van nood voor zichzelf zou kiezen. “Dat deed hij niet, hij wilde 

samen met mij vluchten. Ik keur dat natuurlijk af, want het is 

desertie, maar hij dacht wel aan een ander.” 

Marshall gaat er niet op in. Hij ziet aan haar gezicht dat ze wil 

beginnen over een grondige bestudering van Andro’s hersenen, zodat 

hij niet voor niets... 

Maar ze zwijgt en ze lopen door naar Andro’s cabine. 

 

Ik sta in de luchtsluis, op de drempel van de eeuwigheid. 

Waarschijnlijk moest Karen me verraden. Of de schaduwen hebben 

ook haar beïnvloed. Bovendien is ze een mens, geen androïde. Ze zei 

toch dat ik anders was? 

Ik betreur het dat de mensen niet naar me hebben geluisterd. Nu 

zullen ze nooit weten wat die schimmen gedaan hebben, ze tasten 

letterlijk in het duister. 

Sorow is nog maar drie dagen reizen. Toch vraag ik me af of ze daar 

aankomen, en in welke toestand. 

 

Het klikkende geluid van de sluis. Nog vijf tellen en hij gaat open. 

Ik hoop dat ik Karen ooit nog zal zien. 

Heb ik echt geleefd? Ik heb geen begin en ook geen einde. 
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Geen geboorte en dus ook geen dood. 

Achter mij is het schip. 

Ik ben vrij. 

Eerst waren er overal schaduwen. 

En nu zijn er overal sterren. 

 

 


