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Voor 
jamie 

(bijgenaamd Poosen)

en 

jessica 
(bijgenaamd The Real Yoalan)

Het is al een zegen 

om een levenslange vriend 

te hebben die ik 

volkomen kan vertrouwen 

en op wie ik kan bouwen, 

maar ik heb het geluk 

er twee te hebben. 

Jullie weten niet hoeveel 

jullie voor me betekenen.





Heeft hij die het lam maakte, ook jou gemaakt?

– william blake, ‘De tijger’
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Iedereen  dacht dat Diabolics geen angst kenden, maar vanaf mijn 
vroegste jeugd kende ik niet anders. En uitgerekend op de ochtend dat 
ze me in mijn kraal kwamen inspecteren, lag de angst op de loer.

Ik kon niet praten, maar de woorden die ik hoorde begreep ik meest-
al wel. De kraalmeester waarschuwde hysterisch zijn assistenten: straks 
zou senator von Impyrian arriveren, samen met zijn vrouw, de Impy-
riaanse matriarch. De oppassers liepen voor mijn kooi heen en weer, 
bekeken me van top tot teen, op zoek naar gebreken.

Met bonzend hart wachtte ik de komst van de senator en zijn matri-
arch af, mijn spieren gespannen voor het gevecht.

En toen waren ze er.
Alle trainers en oppassers vielen voor hen op hun knieën. De kraal-

meester bracht eerbiedig hun handen naar zijn wangen.
‘We zijn zo vereerd met uw bezoek.’
De schrik sloeg me om het hart. Wat waren dit voor lui dat zelfs de 

afschrikwekkende kraalmeester zich aan hun voeten wierp? Voor mijn 
gevoel was het gloeiende krachtveld van mijn kooi nog nooit zo benau-
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wend geweest. Ik maakte me zo klein mogelijk. Senator von Impyrian 
en zijn vrouw slenterden naar me toe en bekeken me vanaf de andere 
kant van de onzichtbare barrière.

‘Zoals u ziet,’ zei de kraalmeester tegen hen, ‘is Nemesis ongeveer 
even oud als uw dochter en voldoet ze fysiek aan uw specificaties. In de 
komende paar jaar wordt ze alleen maar groter en sterker.’

‘Denk je echt dat dit meisje gevaarlijk is?’ zei de senator lijzig. ‘Ze 
ziet er eerder uit als een doodsbang kind.’

Ik verkilde toen hij dat zei.
Ik mócht niet bang zijn. Als ik bang was, kreeg ik elektrische schok-

ken, minder te eten, slaag. Niemand mocht ooit merken dat ik bang 
was. Ik keek de senator woest aan.

Hij schrok, wilde nog iets zeggen, aarzelde, kneep toen zijn ogen tot 
spleetjes en wendde zijn blik van me af. ‘Misschien heb je gelijk,’ mom-
pelde hij, ‘het zit in de ogen. Ze heeft wrede ogen. Liefje, weet je heel 
zeker dat we dit monster in huis moeten halen?’

‘Elke familie van aanzien heeft tegenwoordig een Diabolic. Onze 
dochter wordt níét het enige onbeschermde kind,’ zei de matriarch. Ze 
wendde zich tot de kraalmeester. ‘Ik wil zien of we waar voor ons geld 
krijgen.’

‘Uiteraard,’ antwoordde de kraalmeester. Hij draaide zich om en 
wilde een oppasser bij zich roepen. ‘Ik zal een knecht.. . ’

‘Nee.’ De stem van de matriarch was vlijmscherp. ‘We moeten ze-
kerheid hebben. We hebben zelf drie gevangenen meegenomen. Het is 
afdoende als we die op dit schepsel uittesten.’

De meester glimlachte. ‘Maar natuurlijk, Grandeé von Impyrian. U 
kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Er zijn zo veel fokkers die het niet zo 
nauw nemen...  Nemesis zal u niet teleurstellen.’

De matriarch knikte even naar iemand die ik niet kon zien. En pre-
cies waar ik zo bang voor was, gebeurde ook, drie mannen werden 
naar mijn kooi geleid.

Ik trok me nogmaals tot aan de achterkant van het krachtveld terug, 
de huid op mijn rug begon te tintelen van angst. In mijn maag sperde 
zich een ijzige muil open. Ik wist wat er ging gebeuren. Dit waren niet 
de eerste mensen die bij me werden gebracht.
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De hulpjes van de kraalmeester bevrijdden de mannen van hun kete-
nen, deactiveerden het krachtveld van mijn kooi, duwden ze naar bin-
nen en trokken de barrière weer op. Ik wilde dit niet. Echt niet.

‘Wat is dit?’ zei een van de gevangenen op hoge toon terwijl hij beur-
telings naar mij en naar hun gelegenheidspubliek keek.

‘Zie je dat dan niet?’ De matriarch stak haar arm door die van de se-
nator. Ze wierp haar echtgenoot een tevreden blik toe en zei op vrien-
delijke toon tegen de gevangenen: ‘Jullie zijn misdadigers, hebben ge-
weld gebruikt, en dat is precies de reden waarom jullie hier zijn. Maar 
je krijgt nu de kans om je fouten goed te maken. Als jullie dit kind 
doden zal mijn man jullie gratie verlenen.’

De man gaapte de senator aan, die met zijn hand een achteloos ge-
baar maakte. ‘Zo is het. Wat mijn vrouw zegt, klopt.’

Een andere man vloekte hartgrondig. ‘Ik weet wat dat ding daar is. 
Denkt u soms dat ik achterlijk ben? Daar blijf ik mijlenver bij uit de 
buurt!’

‘Als je niet meewerkt,’ antwoordde de matriarch glimlachend, ‘wor-
den jullie alle drie geëxecuteerd. Nou, dood het kind.’

De gevangenen namen me van top tot teen op, en na een ogenblik 
brak het gezicht van de grootste van de drie in een wrede grijns open. 
‘Het is een meisje van niks. Ik doe het wel in m’n eentje. Kom eens hier, 
meissie.’ Hij beende naar me toe. ‘Wilt u het bloederig of zal ik gewoon 
haar nek breken?’

‘Wat jij wilt,’ zei de matriarch.
Door zijn zelfvertrouwen vatten de anderen moed en hun gezicht 

straalde van de hoop op vrijheid. Mijn hart bonsde tegen mijn rib-
benkast. Ik kon ze op geen enkele manier waarschuwen dat ze uit mijn 
buurt moesten blijven. Maar ook al had ik dat wel gekund, ze hadden 
toch niet naar me geluisterd. Hun leider had verklaard dat ik eruitzag 
als een klein meisje, dus dat was wat ze nu zagen. Die fout zou hen 
noodlottig worden.

De grote kerel stak een hand uit en wilde me ruw beetpakken. Hij 
kwam zo dichtbij dat ik zijn zweet kon ruiken.

Door de stank knapte er iets in me. Het was net als al die andere ke-
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ren: de angst verdween. Paniek loste op in een golf van woede. Ik zette 
mijn tanden in zijn hand. Het bloed spoot er warm en koperachtig uit. 
Hij schreeuwde en probeerde zich los te rukken… Te laat. Ik greep zijn 
pols, gooide mezelf naar voren en draaide tegelijk zijn arm om. Zijn 
gewrichtsbanden knapten. Ik gaf een trap tegen zijn achterbenen en 
schopte hem tegen de grond. Ik sprong over hem heen en landde stam-
pend met mijn laarzen op zijn achterhoofd. Zijn schedel versplinterde.

De andere man, die ook te brutaal was geweest en zich ook te dicht 
bij me had gewaagd, besefte nu welke fout hij had gemaakt. Hij gilde 
het uit van afgrijzen, maar hij ontkwam niet. Ik was te snel. Met mijn 
handpalm duwde ik het kraakbeen van zijn neus recht zijn hersens in.

Ik stapte over de twee lijken heen om naar de derde man te gaan, de-
gene die zo verstandig was om wel bang voor me te zijn. Schreeuwend 
wankelde hij tegen het krachtveld naar achteren, trok zich terug zoals 
ik daarstraks had gedaan, toen ik nog niet boos was. Hij stak zijn tril-
lende handen in de lucht. Hij snikte zo erg dat zijn lichaam schokte.

‘Alsjeblieft. Doe me alsjeblieft niks, alsjeblieft!’
Toen hij dat zei, aarzelde ik even.
In mijn leven, in mijn hele leven was het zo gegaan, moest ik aanval-

lers van me afslaan, moorden om de dood op afstand te houden, do-
den om niet gedood te worden. En slechts één keer eerder had iemand 
om genade gesmeekt. Toen had ik me daar geen raad mee geweten. En 
terwijl ik me over de ineengedoken man boog, sijpelde dezelfde ver-
warring door me heen en bleef ik als aan de grond genageld staan. Wat 
moest ik nu doen?

‘Nemesis.’
Opeens stond de matriarch voor me met alleen het krachtveld nog 

tussen ons in. ‘Begrijpt ze me als ik iets zeg?’ vroeg ze aan de kraal-
meester.

‘Ze zijn wel zo menselijk dat ze de taal oppikken,’ zei de kraalmees-
ter, ‘maar ze weet niet hoe ze erop moet reageren, tenzij we haar herse-
nen door de apparaten laten aanpassen.’

De matriarch knikte en draaide zich weer naar me toe. ‘Dat was 
indrukwekkend, Nemesis. Ik wil je wat vragen: wil je hier weg? Wil 
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je iets dierbaars van jezelf hebben, waarvan je kunt houden en wat je 
kunt beschermen, een thuis met meer luxe dan je ooit zou durven dro-
men?’

Houden van? Luxe? Die woorden kende ik niet. Ik wist niet wat ze 
betekenden, maar ze zei het heel vleiend, met een stem vol beloften. Hij 
weefde zich als een melodie door mijn geest, overstemde het gejammer 
van de doodsbange man.

Ik kon mijn ogen niet losmaken van de scherpe blik van de matri-
arch.

‘Als je meer wilt zijn dan een beest in deze dompige kooi,’ zei ze, 
‘bewijs dan dat je het waard bent om de Impyriaanse familie te dienen. 
Laat zien dat je kunt gehoorzamen als het erop aankomt. Dood deze 
man.’

Houden van. Luxe. Ik wist niet wat ze waren, maar ik verlangde er-
naar. En ik zou ze krijgen ook. Ik greep de man vast en brak zijn nek.

Toen het derde lijk voor mijn voeten op de grond viel, glimlachte de 
matriarch.

Later brachten de oppassers me naar het laboratorium, waar een jong 
meisje stond te wachten. Voor haar veiligheid was ik geboeid, mijn 
armen en benen waren in dik ijzer geklonken met een gloeiend kracht-
veld eromheen. Ik kon mijn blik niet afwenden van dit merkwaardige, 
trillende schepseltje met donker haar, een donkere huid en een neus die 
nooit gebroken was geweest.

Ik wist wat dit voor schepsel was. Dit was een écht meisje.
Dat wist ik omdat ik er ooit een had gedood.
Ze deed een stap naar me toe en ik gromde naar haar. Geschrokken 

deinsde ze terug.
‘Ze heeft een hekel aan me,’ zei ze, en haar onderlip trilde.
‘Nemesis heeft geen hekel aan je,’ stelde de dokter haar gerust, en hij 

controleerde nogmaals mijn ketenen. ‘Diabolics doen nu eenmaal zo in 
dit stadium van hun ontwikkeling. Ze lijken op ons, maar ze zijn geen 
echte menselijke wezens zoals jij en ik. Het zijn roofdieren. Ze kennen 
geen empathie en zijn niet vriendelijk. Daar zijn ze domweg niet toe 
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in staat. Daarom moeten we ze als ze oud genoeg zijn civiliseren. Kom 
eens hier, Sidonia.’

Hij wenkte haar en Sidonia liep achter hem aan naar een computer-
scherm. ‘Zie je dat?’ vroeg hij.

Ik zag het plaatje ook, maar het boeide me niet. Ik had genoeg sche-
dels kapotgeslagen om te weten hoe menselijke hersenen eruitzagen.

‘Dit wordt de frontale cortex genoemd.’ Hij zweeg even en er flak-
kerde angst op in de blik die hij op het meisje wierp. ‘Ik heb dit na-
tuurlijk niet zelf onderzocht, maar in mijn vak leer je door domweg 
apparaten te observeren.’

Sidonia fronste haar wenkbrauwen, alsof ze helemaal niets snapte 
van wat hij had gezegd.

Zenuwachtig ging hij in rap tempo verder: ‘Voor zover ik het be-
grijp, gaan deze machines dit deel van haar hersenen groter maken. 
Veel groter. Daardoor wordt Nemesis slimmer. Dan leert ze met je 
te praten en een gesprek te voeren. De machines starten dan ook het 
vriendschapsproces op.’

‘Vindt ze me dan wel aardig?’
‘Na vandaag is ze je beste vriendin.’
‘Dus dan is ze ook niet meer zo boos?’ zei Sidonia met een klein 

stemmetje.
‘Nou ja, Diabolics zijn nu eenmaal opvliegend van aard. Maar Ne-

mesis zal tegenover jou niet agressief zijn. In het hele universum ben 
jij straks de enige van wie ze ooit zal houden. Maar iedereen die jou 
probeert pijn te doen, tja, die moet op zijn tellen passen.’

Sidonia grijnsde van oor tot oor.
‘Goed, liefje, je moet ergens gaan staan waar ze je kan zien. Oogcon-

tact is cruciaal voor het vriendschapsproces.’
De dokter zette Sidonia voor me neer, zorgvuldig buiten mijn bereik. 

Hij ontweek mijn happende mond en plaatste elektroden op mijn sche-
del. Even later begonnen die te zoemen en te gonzen.

Er ging een tinteling door mijn hersenen, sterren flikkerden voor 
mijn ogen.

Mijn haat, mijn behoefte om om me heen te slaan, te verscheuren en 



15

te vernielen… Die stierven weg. Begonnen weg te ebben. Nog een sis-
sende golf, en toen nog een.

Ik staarde naar het kleine meisje voor me en er werd iets nieuws in 
me wakker, een sensatie die ik nooit eerder had ervaren.

Binnen in me was het nu een en al geraas, en ik voelde dat er veran-
deringen en verschuivingen plaatsvonden.

Ik wilde dit meisje helpen. Ik wilde haar beschermen.
Het razen ging maar door, en toen stierf het weg alsof zij nog het 

enige was wat er in het universum bestond.

Nadat mijn brein was aangepast, deed de dokter een paar uur lang 
enkele tests. Sidonia mocht steeds een beetje dichter bij me in de buurt 
komen. Hij hield me in de gaten terwijl ik naar Sidonia keek.

Eindelijk was het zover.
De dokter trok zich tot op een afstandje terug en stond toe dat Sido-

nia vlak voor me ging staan. Trillend op haar benen kwam ze overeind. 
De dokter hield uit voorzorg een elektrisch vuurwapen op me gericht 
en maakte toen pas mijn ketenen los.

Ik rechtte mijn rug en schudde de boeien van me af. Het kleine meisje 
ademde scherp in, haar sleutelbeen stak uit naast haar dunne hals. Die 
zou ik met gemak kunnen breken. Dat wist ik. Maar toch, ook al kon 
ik haar pijn doen, ook al hadden ze me bij haar losgelaten, zoals dat 
ook was gebeurd bij de anderen die ik had afgeslacht, kromp ik alleen 
al ineen bij het idee dat ik dit breekbare wezentje iets zou aandoen.

Ik liep naar haar toe om haar van top tot teen te bekijken, dit meisje 
dat me zo oneindig veel waard was geworden dat ik haar leven belang-
rijker vond dan het mijne. Wat was ze klein. Ik verwonderde me over 
wat ik voelde vanbinnen, het gloeide helemaal, als warme kooltjes in 
mijn borst. Die wonderlijke gloed was er doordat ik naar háár keek.

Toen ik de zachte huid van Sidonia’s wang aanraakte, dook ze ineen. 
Ik bekeek aandachtig haar donkere haar, zo’n contrast met mijn lichte, 
witblonde haren. Ik boog me dicht naar haar toe om de irissen van 
haar grote ogen te bekijken. Daarin kolkte angst en ik wilde die angst 
wegnemen. Ze trilde nog steeds, dus legde ik mijn handpalmen op haar 
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magere armen en bleef heel stil staan, hoopte dat ze door mijn kalme 
houding tot bedaren kwam.

Sidonia hield op met beven. De angst verdween. Ze trok haar mond-
hoeken omhoog.

Ik deed haar na, dwong mijn lippen in een krul. Het voelde onna-
tuurlijk en vreemd aan, maar ik deed het voor háár. Het was de eerste 
keer van mijn leven dat ik iets deed omwille van een ander en niet om-
wille van mezelf.

‘Hallo, Nemesis,’ fluisterde Sidonia. Ze slikte luidruchtig. ‘Ik heet 
Sidonia.’ Er verscheen een rimpel tussen haar wenkbrauwen en toen 
drukte ze haar hand op haar borst. ‘Si-do-ni-a.’

Ik deed haar na, klopte op mijn borst. ‘Sidonia.’
Sidonia lachte. ‘Nee.’ Ze pakte mijn hand beet en legde die op haar 

borst. Ik voelde het uitzinnige bonzen van haar hart. ‘Ik ben Sidonia. 
Maar je mag me Donia noemen.’

‘Donia,’ herhaalde ik, en ik tikte op haar sleutelbeen om te laten 
merken dat ik het begreep.

Donia schonk me een glimlach waardoor ik me… warm, blij, trots 
voelde. Ze keek naar de dokter achter haar. ‘U hebt gelijk! Ze heeft 
geen hekel aan me.’

De dokter knikte. ‘Nemesis is nu met je verbonden. De rest van je 
leven zal ze leven en ademen voor jou.’

‘En ik vind haar ook aardig,’ zei Donia, en ze glimlachte naar me. 
‘Volgens mij worden we vriendinnen.’

De dokter lachte zachtjes. ‘Vriendinnen, ja. Ik beloof je dat Nemesis 
de beste vriendin wordt die je ooit zult hebben. Ze zal tot de dag dat je 
sterft van je houden.’

En eindelijk kon ik dit gevoel, deze vreemde maar heerlijke nieuwe 
innerlijke sensatie een naam geven, dit was wat de Impyriaanse matri-
arch me had beloofd.

Dit was houden van.
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1

Sidonia  had iets gevaarlijks gedaan.
Ze was uit een groot rotsblok een beeld aan het snijden. Het hakken 

en flitsen van haar lasermes had iets hypnotiserends, het stak helder af 
tegen het donkere raam dat op de sterrenhemel uitkeek. Ze richtte het 
mes nooit waar ik het verwachtte, maar wist altijd een stenen tafereel 
te creëren dat mijn verbeelding te boven ging. Vandaag had ze van een 
ster een supernova gemaakt, een voorstelling uit de Helionitische ge-
schiedenis, levendig weergegeven in steen.

Maar met één veeg van haar mes had ze een te groot brok weg-
gemaaid van de sokkel waar het beeld op rustte. Ik zag het meteen 
en sprong overeind, in opperste staat van paraatheid. Het bouwwerk 
wankelde. Elk moment kon het hele beeld omlaagstorten.

Donia knielde neer om het door haar gecreëerde visuele effect te be-
kijken, zich totaal niet bewust van het gevaar.

Ik liep stilletjes naar haar toe. Ik wilde haar niet alarmeren, dan zou 
ze kunnen schrikken en een plotselinge beweging kunnen maken of op-
springen, en zich aan de laser kunnen bezeren. Het was beter om zelf 
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de situatie te redden. Ik rende de kamer door. Ik was nog niet bij haar 
of het eerste krakende geluid klonk al, het beeld helde naar voren en 
stofdeeltjes regenden op haar neer.

Ik greep Donia beet en trok haar weg. Een enorm geraas explodeer-
de in onze oren, stof verstikte de bedompte lucht in het atelier.

Ik wrong het lasermes uit Donia’s hand en zette het uit.
Ze trok zich los, wreef in haar ogen. ‘O nee! Dat had ik niet zien 

aankomen.’ Ze keek verschrikt naar de puinhoop. ‘Ik heb het ver-
knoeid, hè?’

‘Dat beeld maakt niet uit,’ zei ik. ‘Ben je gewond?’
Ze wuifde mijn vraag mistroostig weg. ‘Ongelooflijk dat ik dat heb 

gedaan. Het ging net zo goed…’ Ze schopte tegen een brok steen, 
zuchtte en keek me aan. ‘Heb ik je al bedankt? Nee. Dankjewel, Ne-
mesis.’

Ik hoefde haar bedankje niet. Haar veiligheid, die deed ertoe. Ik was 
haar Diabolic. Alleen mensen hengelden naar complimenten.

Diabolics waren geen mensen.
We zagen eruit als mensen, zeker. We hadden hetzelfde dna als men-

sen, maar we waren net een beetje anders: wij waren ervoor gemaakt 
om volkomen genadeloos te zijn en geheel en al trouw te blijven aan 
één persoon. Voor diegene zouden we moorden, graag zelfs, maar al-
leen voor die ene persoon. Dat was de reden waarom de elitaire kei-
zerlijke families ons zo graag inlijfden als levenslange lijfwacht voor 
henzelf en hun kinderen, en om hun vijanden dwars te zitten.

Maar de laatste tijd bleek dat de Diabolics hun werk veel te goed de-
den. Donia glipte vaak de senaatszaal in om haar vader aan het werk 
te zien. In de afgelopen weken was in de keizerlijke senaat een discussie 
losgebarsten over de ‘dreiging der Diabolics’. De senatoren hadden het 
over Diabolics die op eigen houtje in actie kwamen, die om het minste 
of geringste vijanden van hun meester doodden. Zelfs familieleden van 
hun beschermeling werden om zeep geholpen om de belangen van het 
kind te beschermen en het vooruit te helpen. Voor sommige families 
vormden we eerder een gevaar dan een aanwinst.

Ik wist dat de senaat over ons lot had beslist, want deze ochtend had 
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de matriarch haar dochter een officiële brief doorgestuurd die recht-
streeks van de keizer kwam. Donia had er even naar gekeken en zich 
toen op haar beeldhouwwerk gestort.

Ik woonde al bijna acht jaar bij haar. We waren zo’n beetje samen 
opgegroeid. Alleen als ze zich zorgen over mij maakte, werd ze zo stil 
en raakte ze zo afgeleid.

‘Wat stond er in de brief, Donia?’
Ze prutste aan een stuk van het ingestorte beeld. ‘Nemesis… ze heb-

ben de Diabolics in de ban gedaan. Met terugwerkende kracht.’
Met terugwerkende kracht. Dat betekende ook de al bestaande Di-

abolics. Zoals ik.
‘Dus de keizer wil dat je me wegdoet.’
Donia schudde haar hoofd. ‘Dat ga ik niet doen, Nemesis.’
Natuurlijk niet. En vervolgens zou ze ervoor gestraft worden. Met 

scherpe stem zei ik: ‘Als het jou niet lukt om van me af te komen, dan 
moet ik het heft in eigen hand nemen.’

‘Ik zei dat ik het niet ga doen, Nemesis, en jij ook niet!’ Haar ogen 
flitsten op. Ze stak haar kin in de lucht. ‘Ik vind er wel wat op.’

Sidonia was altijd gedwee en verlegen geweest, maar dat uiterlijk 
was misleidend. Al lang geleden had ik ontdekt dat daaronder een sta-
len onderstroom lag.

Haar vader, senator von Impyrian, bleek hier wel aan mee te willen 
werken. Hij koesterde een bittere wrok jegens keizer Randevald von 
Domitrian.

Toen Sidonia voor mijn leven pleitte, sloop er een rebelse glinste-
ring in de ogen van de senator. ‘De keizer éíst dat we haar doden, hè? 
Nou, wees maar niet bang, liefje. Jij hoeft je Diabolic niet te missen. 
Ik zeg tegen de keizer dat we haar hebben gedood en dan is de zaak 
afgedaan.’

De senator vergiste zich.

Net als de meeste invloedrijke mensen leefden de Impyrianen het liefst 
in afzondering en hadden ze alleen contact via de virtuele circuits met 
anderen. De dichtstbijzijnde Uitwoners – de vrije mensen die verspreid 
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op de planeten leefden – woonden stelsels verwijderd van senator von 
Impyrian en zijn gezin. Hij zwaaide van strategische afstand de scepter 
over de Uitwoners. De familievesting cirkelde in een baan om een on-
bewoonde gasreus die werd omringd door dode manen.

Dus we schrokken allemaal toen er weken later uit de diepten van de 
ruimte een sterrenschip opdook, onaangekondigd, zonder enige waar-
schuwing. Het was door de keizer gestuurd, zogenaamd om het lijk 
van de Diabolic te ‘inspecteren’, maar aan boord zat geen gewone in-
specteur.

Het was een inquisiteur.
Senator von Impyrian had onderschat hoe vijandig de keizer tegen-

over zijn familie stond. Simpelweg door mijn bestaan had de keizer 
een excuus om een eigen agent naar de Impyriaanse vesting te sturen. 
Inquisiteurs waren een speciaal soort predikers, opgeleid om de ergste 
heidenen ter verantwoording te roepen en hun de decreten van de He-
lionitische godsdienst op te leggen, desnoods met geweld.

Alleen al door de komst van de inquisiteur zou de senator zo bang 
moeten worden dat hij gehoorzaamde, maar Sidonia’s vader bleef de 
keizer tegen de haren in strijken.

De inquisiteur was gekomen om een lijk te zien en dus kreeg hij een 
lijk te zien.

Het was alleen niet mijn lijk.
Een van de Dieners van de Impyrianen leed aan zonneziekte. Net 

als Diabolics waren Dieners genetisch gemanipuleerd om te dienen. In 
tegenstelling tot ons hoefden zij geen beslissingen te nemen, dus was 
die eigenschap bij hen weggelaten. De senator nam me mee naar het 
bed van de zieke Diener en gaf me een dolk. ‘Doe waar je het beste in 
bent, Diabolic.’

Ik was dankbaar dat hij Sidonia naar haar vertrekken had gestuurd. 
Ik wilde niet dat ze dit zag. Ik dreef de dolk onder de ribbenkast bij de 
Diener naar binnen. Ze kromp niet ineen, probeerde niet weg te ko-
men. Ze keek me met een wezenloze, lege blik aan, en even later was 
ze dood.

Pas daarna kreeg de inquisiteur toestemming om in de vesting te lan-
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den. Hij inspecteerde vluchtig het lijk en zei alleen: ‘Wat vreemd. Ze 
lijkt… nog maar nét dood te zijn.’

De senator stond stekelig naast hem. ‘De Diabolic leed al een paar 
weken aan zonneziekte en lag op sterven. Toen u in dit stelsel aan-
kwam, besloten we om een einde aan haar lijden te maken.’

De inquisiteur draaide zich naar hem toe en verklaarde: ‘Dat stond 
anders niet in uw brief. Daarin beweerde u dat het vonnis al was vol-
trokken. En nu ik haar zo zie, ben ik ook verbaasd over haar lengte. 
Voor een Diabolic is ze nogal klein.’

‘Twijfelt u nu ook al aan het lijk?’ brulde de senator. ‘Ik zeg u dat ze 
wekenlang op sterven heeft gelegen.’

Ik sloeg de inquisiteur vanuit de hoek gade. Ik droeg een nieuw ge-
waad, dat van een Diener, mijn omvang en spieren gingen schuil onder 
de wijde plooien. Als hij de truc zou doorzien, zou ik hem doden.

Ik hoopte niet dat het zover zou komen. Wegmoffelen van een ver-
moorde inquisiteur zou wellicht wat… ingewikkeld zijn.. .

‘Als uw familie een beetje meer respect zou tonen voor de Levende 
Kosmos,’ merkte de inquisiteur op, ‘zou uw huishouden zo’n afschu-
welijke aandoening als de zonneziekte misschien bespaard zijn geble-
ven.’

De senator ademde woedend in om antwoord te geven, maar op dat 
moment kwam de matriarch, die bij de deuropening de boel in de ga-
ten had gehouden, tussenbeide. Ze pakte haar man bij de arm en was 
hem vóór.

‘U hebt helemaal gelijk, inquisiteur! We zijn ongelooflijk dankbaar 
dat u uw inzichten met ons wilt delen.’ Ze glimlachte allercharmantst, 
want in tegenstelling tot haar man had de matriarch er helemaal geen 
trek in om de keizer uit te dagen.

Al sinds jonge leeftijd had ze de woede van de keizer gevoeld. Haar 
eigen familie was bij hem in ongenade gevallen, en haar moeder had 
daarvoor moeten boeten. Nu leek ze stijf te staan van de spanning, 
haar lichaam trilde van top tot teen, zo graag wilde ze het haar gast 
naar de zin maken.

‘Ik zou het zo fijn vinden als u vanavond bij onze eredienst aanwezig 
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wilt zijn, inquisiteur. Misschien kunt u ons vertellen wat we beter kun-
nen doen.’ Ze zei het op suikerzoete toon, wat uit haar mond vreemd 
klonk, want meestal was ze bits.

‘Met alle plezier, Grandeé von Impyrian,’ antwoordde de inquisiteur, 
nu hoffelijk. Hij pakte haar hand en bracht haar knokkels naar zijn 
wang.

Ze wendde zich af. ‘Ik zal de nodige voorbereidingen treffen met 
onze Dieners. Deze gaat nu met mij mee. Jij. . .  Meekomen.’ Ze knikte 
me toe dat ik met haar mee moest lopen.

Ik wilde de inquisiteur niet uit het oog verliezen. Ik wilde elke bewe-
ging die hij deed in de gaten houden, elke gezichtsuitdrukking obser-
veren, maar de matriarch liet me geen keus, ik moest haar volgen zoals 
het een Diener betaamde. We liepen het vertrek uit, ver uit het zicht 
van de inquisiteur. De matriarch versnelde haar pas en ik volgde haar 
voorbeeld. Samen slingerden we door de gangen naar de vertrekken 
van de senator.

‘Waanzin,’ mompelde ze. ‘Het is waanzin om uitgerekend nu dit ri-
sico te nemen! Jíj zou daar dood voor die inquisiteur moeten liggen en 
niet hier naast me mogen lopen!’

Ik wierp haar een lange, peinzende blik toe. Ik zou met alle liefde 
voor Donia sterven, maar als het aankwam op mijn leven of dat van 
de matriarch, dan kwam dat van mij op de eerste plaats. ‘Gaat u de 
inquisiteur dan vertellen wat ik ben?’

Ik had het nog niet gezegd of ik bedacht al met welke klap ik haar 
zou doden. Een enkele slag op het achterhoofd… Ik zat er niet op te 
wachten dat ze zou gaan schreeuwen. Als Donia iets hoorde, zou ze uit 
haar vertrekken tevoorschijn kunnen komen. Ik zou het verschrikke-
lijk vinden om haar moeder voor haar ogen te vermoorden.

De matriarch had het overlevingsinstinct waar het haar man en doch-
ter aan ontbrak. Ik had op milde toon gesproken, maar toch vloog er 
een doodsbange blik over haar gezicht. Die was zo snel weer verdwe-
nen dat ik me afvroeg of ik me het had verbeeld. ‘Natuurlijk niet. De 
waarheid zou nu voor ons allemaal fataal zijn.’

Dus bleef ze leven. Mijn spieren ontspanden zich.
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‘Nu je hier toch bent,’ zei ze korzelig, ‘kun je je net zo goed nuttig 
maken. Je moet me helpen om het werk van mijn man te verstoppen 
voordat de inquisiteur zijn vertrekken komt inspecteren.’

Daar had ik wel oren naar. We doken de werkkamer van de senator 
in, de matriarch tilde haar gewaad op en waadde door de rommel die 
door de hele kamer verspreid lag: godslasterlijke databasefragmenten 
waardoor dit hele gezin ogenblikkelijk veroordeeld zou worden als de 
inquisiteur die zou ontdekken.

‘Snel,’ zei ze en ze gebaarde dat ik alles moest opvegen.
‘Ik zal het naar de vuilverbrandingsoven brengen... ’
‘Nee.’ Haar stem klonk verbitterd. ‘Als we alles vernietigen, ge-

bruikt mijn man dat domweg als excuus om nog meer te gaan ver-
zamelen. Voorlopig moeten we gewoon zorgen dat alles uit het zicht 
is.’ Ze draaide met haar vingers in een spleet in de muur, waardoor de 
vloer openschoof en er een verborgen ruimte tevoorschijn kwam.

Toen ging ze op de stoel van de senator zitten, waaierde zichzelf met 
haar hand koelte toe terwijl ik de ene na de andere lading brokstukken 
van wat eruitzag als computerpuin en datachips in de ruimte verstopte. 
De senator kon hier dagen achtereen doorbrengen, repareerde alles 
wat er te redden viel, uploadde informatie in zijn persoonlijke data-
base. Las enthousiast al het materiaal en besprak dat vaak met Sidonia. 
Wetenschappelijke theorieën, technologische blauwdrukken. Allemaal 
ketterij. Het druiste vierkant in tegen de Levende Kosmos.

Ik zette de computer van de senator tussen het puin, waarna de ma-
triarch weer naar de muur liep en met haar vingers een draaiende be-
weging in de spleet maakte. De vloer schoof dicht. Ik zette het bureau 
van de senator boven op de geheime ruimte om die te verdoezelen.

Ik kwam overeind en zag dat de matriarch me nauwlettend opnam. 
‘Je zou me vermoord hebben, daar in de gang.’ Haar glinsterende ogen 
daagden me uit het te ontkennen.

Dat deed ik niet. ‘U weet wat ik ben, mevrouw.’
‘En of ik dat weet.’ Ze vertrok haar lippen. ‘Mónster. Ik weet wat er 

achter die kille, zielloze ogen van jou omgaat. Dit is precies waarom de 
Diabolics in de ban zijn gedaan, ze beschermen één persoon en vormen 
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een bedreiging voor de rest. Je mag nooit vergeten dat Sidonia me no-
dig heeft. Ik ben haar moeder.’

‘En u mag nooit vergeten dat ik haar Diabolic ben. Ze heeft mij meer 
nodig.’

‘Jij kunt onmogelijk bevatten wat een moeder voor een kind bete-
kent.’

Nee. Dat kon ik niet. Ik had er nooit een gehad. Het enige wat ik 
wist was dat Sidonia bij mij veiliger was dan bij wie ook in het univer-
sum. Zelfs als het om haar eigen familie ging.

De matriarch liet een onaangenaam lachje horen. ‘Ah, maar waarom 
bespreek ik dit eigenlijk met jou? Jij weet nog minder van familie dan 
een hond gedichten zou kunnen schrijven. Nee, het gaat erom dat jij 
en ik samenwerken. Sidonia is lief en naïef. Buiten deze vesting, in het 
grote keizerrijk… Misschien is zo’n schepsel als jij precies wat mijn 
dochter nodig heeft om te kunnen overleven. Maar je zult nooit, maar 
dan ook nooit met iemand een woord reppen over wat we vandaag 
hebben gedaan.’

‘Nooit.’
‘En als iemand dreigt te ontdekken dat wij onze Diabolic hebben 

gespaard, ruim jij het probleem uit de weg.’
Alleen al door de gedachte ging er een zinderende, beschermende 

woede door me heen. ‘Onmiddellijk.’
‘Zelfs als dat uit de weg ruimen’ – en ze keek me met een scherpe, 

vogelachtige blik aan – ‘begint bij jezelf.’
Ik verwaardigde me niet daarop te antwoorden. Natuurlijk zou ik 

voor Sidonia sterven. Mijn hele universum bestond uit haar. Ik hield 
van niets anders dan van haar, en niets anders was voor mij van waar-
de dan haar bestaan. Zonder haar was er voor mij geen reden van be-
staan meer.

In dat geval zou de dood een opluchting zijn.


