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Harcon Mones bewoog zich moeizaam en traag over het smalle bergpad. Hij had het koud en 

was moe en doorweekt van de regen die al urenlang genadeloos op hem neersloeg. Hij bevond 

zich in een desolate omgeving: een woest en grillig berglandschap waar het pad dat hij had 

gekozen, dat de berg op voerde, niet meer was dan een nauwelijks te onderscheiden richel. Een 

goede schuilplaats voor verzetsstrijders als hij, maar ook deprimerend en kil. Harcon hevig 

verlangde naar de luwte en warmte van zijn verblijf hoger langs de berghelling, een goede 

maaltijd, warme kleren, slaap, kortom alles wat hij op dit moment niet had.  

Maar waar hij misschien wel meer dan ooit naar hunkerde op dit moment was rust, een einde 

van zijn hectische en zware leven als verzetsstrijder. Gewoon weggaan, en alle zorgen achter zich 

laten. Nu hij zo moederziel zichzelf de berg opsleepte begonnen de twijfels bij hem te knagen. 

Waar het allemaal goed voor was, die onmogelijke strijd tegen het onomkeerbare, dat constante 

lijden, die voortdurende zelfopoffering. Hij kon nu zelfs bijna begrip opbrengen voor Yla, de 

vrouw die vandaag was overgelopen naar de vijand. Want hij wist wat voor een bestaan ze 

tegemoet ging: een gelukkig en probleemloos bestaan als eerzaam burger en een gegarandeerd 

goede toekomst voor het kind dat ze over drie maanden zou baren. En het enige wat ze ervoor 

moest opgeven was een deel haar geestelijke vrijheid. 

Harcon schudde alle gedachten van zich af en verbeet de pijn. Hij probeerde in zijn geest weer 

scherp te stellen waarom hij nog steeds in het verzet zat. Het werkte. Toen hij een kwartier later 

aankwam in het hoofdkwartier van zijn verzetsgroep was hij weer even vastberaden als altijd om 

een einde te brengen aan de heerschappij van God. 

Of tenminste, de man die zich God noemde. 

 

Harcon kreeg geen warm bad en ook geen slaap, maar toen hij die avond zoals wel vaker een 

bespreking had met zijn medestrijders, was zijn humeur weer een stuk beter. 

Natuurlijk beheerste het overlopen van Yla aanvankelijk een groot deel van het gesprek. Het 

overgrote deel toonde zich geschokt. Toch was het niet de eerste keer dat een lid van de 

verzetsgroep was overgelopen. In de laatste tien jaar was de verzetsgroep geslonken van 

honderdzestig tot nog geen dertig mensen. Een groot deel was gedood of gevangen door God's 

Leger, maar meer dan veertig man was uit vrije wil uitgestapt. Het was een bevestiging geweest 

van het wrange feit dat ze in geen enkel opzicht erin waren geslaagd een vuist te maken tegen de 

gevestigde wereldorde.  
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"Dit alles doet me twijfelen of we wel moeten doorgaan op deze voet", verzuchtte Abdur, een 

grote donkere man met een kop die uit graniet gehouwen leek. Hij had een oogje gehad op Yla, 

dus het was begrijpelijk dat juist hij deze opmerking plaatste. 

Harcon had deze opmerking zien aankomen en antwoordde snel en beslist: "We kunnen niet 

anders. Als we opgeven worden ook wij marionetten van God en zijn verdoemde werktuig, de 

MDroid. Willen jullie dat? Je geestelijke vrijheid opgeven?" 

Iedereen schudde vermoeid met het hoof. 

"Maar...", zei Abdur. 

"Wat?" 

Abdur maakte een verontschuldigend gebaar met zijn handen en woog voorzichtig zijn woorden, 

"Natuurlijk willen we strijden voor onze vrijheid, maar op dit moment lijkt zo'n strijd niet eens 

mogelijk. God's macht is veel te groot..." 

Harcon ging rechter op zitten, "Bedenk wel Abdur, dat onze tegenstander niet God is, maar 

slechts een doorgeslagen wetenschapper, Yaskulah Montini." De aanwezigen aan tafel zuchtten. 

Natuurlijk wisten ze dit, maar uit gewoonte waren zij, net als de gehele wereld, de man God gaan 

noemen. Harcon vervolgde: "En Yaskulah heeft de hele wereld in zijn macht met dat apparaatje 

van hem, de MDroid, dat hij op elke mens geïnstalleerd heeft. Ingenieus, zonder twijfel maar nìet 

onfeilbaar. Er mòet een manier zijn om die machine te verslaan." 

Abdur keek Harcon wrokkig aan; "Dat zal, maar intussen moet je het met me eens zijn dat we 

kansloos zijn tegen God's Leger." 

Harcon moest Abdur gelijk geven. God's Leger had in de negentien jaar heerschappij van God de 

laatste dissidenten, die de MDroids hadden afgewezen, genadeloos opgejaagd, en was zo 

succesvol geweest dat Harcon's groep op dit moment hoogstwaarschijnlijk de enig overgebleven 

dissidentencel op de hele wereld waren. Dertig mensen tegen 8 miljard onvoorwaardelijke 

volgelingen van God, het was meer dan een ongelijke strijd, het was een zieke perversie daarvan. 

Harcon wist even niet meer wat hij moest zeggen. 

Toda, de Japanner van Harcon's verzetsgroep, schraapte zijn keel; "Misschien is dit het moment 

voor wat goed nieuws?", opperde hij voorzichtig. 

Hij had meteen de onverdeelde aandacht. 

"Ik heb opgemerkt dat er een scheurtje dreigt te ontstaan in het immer zo keurig opgepoetste 

plaatje van God's wereldorde." 

De aanwezigen rond de tafel waren oprecht verbaasd. De negentien jaren aardse heerschappij 

van God waren verlopen zonder ook maar één valse noot: geen oorlogen, geen misstanden, geen 

criminaliteit, alleen maar tevredenheid en burgerzin. Harcon had de hedendaagse wereldorde 

ooit treffend omschreven als de grootste poppenkast ooit. Heel leuk en vriendelijk, maar even 

onecht als Jan Klaassen of Katrien.  

"Er is een ziekte uitgebroken, de Rode Plaag wordt het genoemd." 

Men was met stomheid geslagen. 
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In de weken die volgden bereikten steeds meer berichten over de Rode Plaag het hoofdkwartier 

van de verzetsstrijders. En de berichten waren schokkend. De Plaag hield als een tyfoon huis in 

de gehele wereld en maakte tienduizenden slachtoffers. Harcon en zijn mannen waren dagenlang 

gekluisterd aan hun computer waarmee ze de beschikking hadden over alle nieuwsbronnen in de 

wereld. De media spraken van de grootste ramp die de mensheid had getroffen sinds God uit de 

Hemelen was neergedaald om zijn volk te leiden. Een verschrikkelijke ziekte, waarbij mensen 

begonnen te hallucineren om tenslotte geheel krankzinnig te worden en in helse pijnen te sterven. 

De wereld was, zo berichtte de media, op het punt in algemene paniek te raken. 

Natuurlijk sloeg door alle onheilspellende berichten ook in het kamp van Harcon de angst toe. 

Want, waarom zouden de verzetsstrijders gespaard worden? Als de uitvoerige analyses in de 

media geloofd moesten worden was er geen sprake van een brandhaard van waaruit de ziekte 

zich verspreid had. De ziekte was overal vrijwel gelijktijdig opgedoken; op alle continenten en 

zelfs in de Satellietstad Pax Deum die in de ruimte in een baan rond de aarde zweefde. Dus er 

was geen enkele reden om aan te nemen dat zij, levend op een geïsoleerde plaats in de bergen 

gespaard zouden blijven. Harcon had slechts met de grootste moeite zijn metgezellen kunnen 

kalmeren. 

 

Maar terwijl in de wereld om hen heen de bevolking in een maand tijd gedecimeerd werd, sloeg 

de Rode Plaag niet toe in het verzetskamp. Het was bijna ironisch dat zij, in de wereld 

Goddelozen of Duivels genoemd, gespaard leken te worden.  

 

De spanning en opwinding waren net weer een beetje gekoeld in het kamp, toen uit het niets Yla 

opdook, volkomen overstuur. Harcon en twee metgezellen ondersteunden haar naar de centrale 

ontmoetingsruimte en maakten het haar makkelijk. Harcon voelde, toen hij haar in een diepe 

stoel neerzette, de onheilspellende vormen van de MDroid tegen de onderrug van Yla zitten. 

Yla maakte een verwarde en uitgeputte indruk, maar nadat ze een kop soep en wat brood had 

gekregen knapte ze zienderogen op en begon ze te praten.  

Ze praatte een uur lang bijna onafgebroken. Ze vertelde over hoe ze was opgepakt door God's 

Leger en hoe ze naar Caeli, het hoofdkwartier van God's Leger aan de voet van berg waarop 

God's Burcht lag. Hier was ze tijdenlang ondervraagd over de Goddelozen waar ze onder had 

geleefd. 

"Hebben ze je gemarteld?", vroeg Harcon op dit moment. 

"Nee", zei Yla verwonderd, "integendeel. De mensen waren heel medelevend en meevoelend. Ik 

had het gevoel dat ze medelijden met me hadden dat ik zolang in God's ongenade had geleefd. 

En ze prezen me dat ik eindelijk uit eigen initiatief de Goddelozen verlaten had." 

"Wat gebeurde er toen?", vroeg Yul, een jonge intelligente man en één van de beste vrienden van 

Harcon. 

"Ze boden me de kans aan, na een lange preek, om mijn lichaam en geest weer volledig te maken 

door het empathische lichaamsdeel aan te nemen..." 

"De MDroid", begreep Harcon het eufemisme. 
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"Ja, en natuurlijk nam ik het aan, want daarvoor was ik tenslotte gekomen. En toen ik het 

eenmaal aangenomen had, werd ik meteen opgenomen in de maatschappij. Ik kreeg een huis, een 

baan, een léven! Ik was zo blij als een kind." 

"Wat gebeurde er geestelijk met je?", vroeg Toda, de Japanner. 

"Precies wat ik dacht. Aanvankelijk niets, of tenminste: bijna niets. Tot ik merkte hoe de MDroid 

steeds meer mijn geest overnam. Het was angstwekkend, maar ook in zekere zin geruststellend, 

alsof ik werd gegrepen door een warme stroom. In een bepaald opzicht was het heerlijk om me te 

laten meevoeren, zonder nog te hoeven vechten, want ik wist waar het heen leidde: een 

vreedzaam en prettig leven." 

"Ignorance is Bliss", fluisterde Yul zacht.  

"Maar toen kwam de Rode Plaag!", snikte Yla en het werd haar even te veel; "Het was 

verschrikkelijk. In een mum van de tijd vielen er tientallen, nee: honderden doden, alleen al in de 

wijk waarin ik woonde. Er heerste paniek. Mensen gingen massaal op bedevaart richting God's 

Burcht." 

"Waarom?" 

"Om hem genade te smeken. De mensen menen dat ze om wat voor reden dan ook de toorn van 

God hebben gewekt, en dat de Rode Plaag daarvan het resultaat is. Maar ik wilde niet naar God's 

Burcht, want ik dacht dat het geen zin had. Dus bleef ik achter in de uitgestorven stad. Ik werd 

eenzaam en wanhopig. En bang, zo bang... Uiteindelijk besloot ik terug te gaan naar mijn enige 

echte vrienden. Hoe erg de MDroid ook ... tegenstribbelde." Yla keek hen heel lang met 

betraande ogen aan. Het lijden was in haar ogen te zien en Harcon besefte wat een mentale 

kracht moest hebben gekocht zo'n beslissing te maken, terwijl de MDroid al aan je gedachten 

trok. 

Hij zuchtte en besloot; "Die MDroid aan je lijf zal operatief verwijderd moeten worden, Yla. Ik 

hoop dat Toda zo'n ingreep niet verleerd is..." 

 

Die avond, toen Yla al sliep, trad Harcon de kleine kamer van Toda binnen. De Japanner, die 

kaarsrecht op een stoel voor zich uit zat te staren, merkte hem aanvankelijk niet eens op. Hij leek 

te mediteren.  

"Toda", zei Harcon, "Ik heb iets bedacht." 

Toda kwam met een schok terug tot de werkelijkheid en hervond zich opmerkelijk snel; "En wat 

zal dat zijn, Harcon?" 

Harcon nam de tijd om de zin zorgvuldig te formuleren; "De media berichtten ons toch de laatste 

weken voortdurend over de vruchteloze zoektocht naar de oorzaak van de Rode Plaag?" 

Toda knikte. 

"Ik geloof dat ik weet wat de oorzaak is!" 

Toda leek niet verbaasd en hij zei: "De MDroid!"  

Harcon keek hem verbluft aan, "Dat is wat ik dacht! Op de een of andere manier is het zo 

logisch. Hoe precies weet ik alleen nog niet. Misschien is het een virus, dat het centrale netwerk 



MDroid 3  Christian Deterink 

www.christiandeterink.nl  5 

gepenetreerd heeft, die zogenaamde Dyson mainframe van Montini waardoor de MDroids 

verstoord worden. Dat zou verklaren waarom de plaag overal tegelijk is opgedoken..."  

Toda knikte instemmend en voegde toe: "Of er doet zich een storing voor in de MDroid-

apparaten zelf, misschien is het wel gewoon slijtage..." 

Ze waren beide even stil van de implicaties van deze mogelijkheden. De veelbetekende stilte leek 

de atmosfeer in de kamer te verzwaren. 

"We moeten de MDroid bij Yla zo snel mogelijk verwijderen", concludeerde Toda uiteindelijk. 

 

Het was vroeg in de ochtend toen Harcon gewekt werd door een hoog snerpend geluid. Het 

duurde enkele seconden voor zijn geest voldoende verhelderd was om te beseffen dat hij gegil 

hoorde. Vrouwengegil. 

Hij sprong uit zijn bed en schoot wat kleren aan. Nog geen minuut later stormde Harcon de 

ontmoetingsruimte in en zag meteen wat er aan de hand was; Yla was geheel doorgeslagen. Ze 

lag op tafel en werd door vier man aan handen en voeten met moeite vastgehouden. Haar hoofd 

was rood aangelopen en ze krijste alsof ze van kop tot kruis opengesneden werd. De Rode Plaag, 

wist Harcon meteen. 

Harcon wenkte Toda, die nabij stond. Toda knikte begrijpend. Hij wist wat er moest gebeuren. 

 

Tien minuten later werd de met moeite onder narcose gebrachte Yla onder het mes gebracht van 

Toda.  

Nog een kwartier later was Yla gestorven.  

De verslagen Toda vertelde, met het bloed van de vrouw nog aan zijn handen, dat de MDroid 

sinds hij de vorige keer één onder handen had gehad moest zijn doorgeëvolueerd, want hij was er 

niet in geslaagd de tentakels van het vermaledijde ding zonder verwoestende schade aan te 

richten uit het lichaam van Yla te verwijderen. 

 

De dood van Yla hield de kleine gemeenschap van verzetsstrijders dagenlang bezig. Nu ze de 

Rode Plaag echt hadden gezien was de angst ervoor nog gegronder en groter geworden, hoezeer 

Toda en Harcon ook benadrukten dat ze niet vatbaar waren voor de Plaag. Sommigen 

voorspelden al het einde van de mensheid. 

Harcon werd in die dagen weinig gezien. Hij had zich truggetrokken in zijn eigen onderkomen en 

dacht na. Over wat de "Goddelozen" nu te wachten stond, wat ze konden doen in deze 

ongekende situatie. En vooral: wat ze moesten doen. Na een week wikken en wegen was Harcon 

eruit en riep hij zijn medestrijders bijeen. 

 

Alle 28 medestrijders waren die avond aanwezig, en de ontmoetingsruimte zat stampvol. Ze 

hadden zo goed en kwaad als het kon een kring gevormd, waarbij het midden was opengelaten. 

Deze opstelling weerspiegelde hun organisatie, waarbij iedere persoon gelijk was aan de andere. 

Daarom werden vergaderingen niet voorgezeten of door iemand geleid. Iemand die dacht iets te 

zeggen te hebben trad gewoon naar voren in het midden van de cirkel. 
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En deze avond was dat Harcon. Hij had wel vaker een dergelijke voortrekkersrol vervuld en was 

een begenadigd spreker. Op een weloverwogen en beheerste manier leidde hij de avond in met 

een samenvatting van de stand van zaken. 

"Jullie begrijpen", zei Harcon toen hij de kaders had uitgezet, "dat we als verzetsstrijders uit elke 

situatie voordeel moeten proberen te halen, dus ook uit deze. Ik heb er over nagedacht wat dit 

kon zijn..." 

Uit het lage en afkeurende gemompel leidde Harcon af dat de algemene opinie was vooral niets te 

doen en de storm af te wachten. 

"Ik denk dat dit het moment is om God aan te vallen", hervatte Harcon met heldere stem, 

"Daarom stel ik voor op te trekken naar God's Burcht!" 

Het duurde minuten voor het luidruchtige rumoer enigszins geluwd was.  

"Maar dat is zelfmoord!", riep Yul. Hij kreeg heel veel bijval. 

Harcon hief zijn handen en riep: "Er heerst chaos, daar moeten we nu gebruik van maken!" 

Opnieuw afkeurend geschreeuw. Hella, een oudere vrouw riep: "En zeker zelf geveld worden 

door de Rode Plaag, dank je vriendelijk!" 

Toda trad nu naar voren in de kring en zei met heldere stem: "Zoals ik al eerder zei: Harcon en ik 

vermoeden dat we immuun zijn voor de Rode Plaag aangezien die veroorzaakt wordt door de 

MDroids!" De Japanner genoot normaal veel respect, maar deze keer kreeg hij weinig 

waardering. Yul trad nu ook de ring binnen en riep: 

"Ik stel voor dat we verstandig blijven en ons de komende maanden zo veel mogelijk afsluiten 

van de buitenwereld." Hij oogstte applaus. 

Harcon keek het met lede ogen aan. Dat juist een goede vriend als Yul hem hierbij moest 

tegenzitten. Natuurlijk begreep hij de behoudende opstelling van zijn medestrijders maar aan de 

andere kant vond hij het jammer dat ze de mogelijkheden van de huidige situatie niet zagen, om 

eindelijk, na 19 jaar vruchteloze strijd, echt iets te kunnen veranderen. Hij begreep dat hij zijn 

insteek moest veranderen en maakte een snel besluit. Hij liep weer de kring in en hief zijn handen 

om de aanwezigen tot rust te manen. 

"Goed", zei hij, "goed, ik zie dat er weinig animo is voor actie momenteel. Maar ìk laat me niet 

weerhouden. Als de zaken er zo voor liggen dan wil ik aan ieder van jullie vragen: Ga met me 

mee naar God's Burcht. Maak een persoonlijke beslissing. Met een klein groepje kunnen we ook 

slagen." 

Het werd heel stil. Veel mensen leken zich schichtig iets terug te trekken of kleiner te maken. 

Harcon keek vertwijfeld om zich heen, maar niemand leek enthousiast. Tot Toda opnieuw de 

ring instapte en luid en duidelijk zei: "Ik ga mee, Harcon Mones. Je plan is waanzinnig, maar iets 

doen is beter dan weg te rotten op deze ellendige berg." Hij stelde zich op naast Harcon.  

Toen stapte ook Abdur de ring in, "Ik ook", zei hij grimmig. Zijn houding was na de dood van 

Yla heel erg veranderd. Harcon knikte tevreden naar hem en keek weer rond. Maar meer mensen 

waren er niet. Harcon wachtte nog op wat een eeuwigheid leek. Uiteindelijk verbrak hij de 

ongemakkelijke stilte en besloot: "Goed, dat wordt dan een groep van drie." 
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De aanwezigen waren blij dat de vergadering met deze woorden blijkbaar besloten en was en 

spoedden zich weg. 

 

Het was erger dan Harcon zich had voorgesteld. Veel erger. De eerste steden die ze aandeden op 

weg naar God's Burcht waren spooksteden geworden, waarbij voertuigen en rommel onbeheerd 

waren achtergelaten en doden openlijk op straat lagen. De nog-levenden hadden zich 

waarschijnlijk in hun eigen schulp hadden teruggetrokken. Harcon kon niet begrijpen dat hij 

aanvankelijk nog bang geweest dat ze voor ze God's Burcht hadden bereikt opgepakt zouden 

worden. In deze situatie leek elke politiecontrole te zijn weggestorven; er heerste feitelijke 

anarchie. 

Ze liepen gedrieën door één van de hoofdstraten van de stad, diep onder de indruk. 

"Het lijkt wel of we teruggekeerd zijn naar de donkere Middeleeuwen", bromde Toda terwijl hij 

bukte en eerbiedig de oogleden van een half tegen een gevel liggend lijk sloot, "De levenden 

mijden deze doden als de zwarte Pest." 

"Ik heb het altijd gezegd", bromde Abdur, "dat er zoiets zou gebeuren dat de gevestigde orde zou 

ondermijnen. Evil Empires hebben nou eenmaal geen bestaansrecht, dat heeft de geschiedenis 

bewezen." 

Harcon dacht hier over na terwijl hij al lopend om zich heen keek. De verschillende portretten 

van God die op vele zichtlocaties hangen waren ongemoeid gelaten, "Ik vraag me af of er wel 

sprake is van ondermijning. Het lijkt er eerder op dat de mensen zich nog onvoorwaardelijker dan 

ooit onderwerpen aan hun God." 

Abdur maakte een wegwerpgebaar, "Ze weten niet beter..." 

Harcon zei niets en liet zijn blik weer dwalen over de straten. De stad was met haar aangeharkte 

tuintjes en keurige huizen enerzijds en de totale desolate aanblik anderzijds een vreemd soort 

mengsel tussen Utopia en de Hel. 

 

Enkele straten later vonden ze een onbeheerd scheerschip langs de kant van de weg. 

Harcon maakte een zwierig uitnodigend gebaar; "Heren, uw vervoer naar God's Burcht staat 

voor. Als u zo vriendelijk bent in te stappen..." 

Hij vond het heel knap van zichzelf dat hij in een situatie als deze nog humor kon opbrengen. 

 

Als Harcon al had gedacht dat hij zo'n beetje het ergste wel gezien had, kwam hij bedrogen uit. 

De situatie rond God's Burcht tartte pas echt alle verbeelding. 

Het had toch nog vele uren gekost voor hij, Toda en Abdur in de buurt van de Burcht waren 

gekomen, maar toen ze er bijna waren zonk de moed hen in de schoenen de Burcht nog ooit 

ongeschonden te bereiken. De wereld in een straal van vele kilometers rond de Burcht leek wel 

één grote mierenhoop. Het was onvoorstelbaar hoeveel mensen zich op dit kleine stukje aarde 

hadden samengepakt. En niet alleen op de grond; in de lucht wemelde het van de copters, 

scheerschepen en skimmers. Het ergste was dat het richting de Burcht alsmaar drukker te worden, 

er was geen doorkomen aan. 
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Vanuit hun zwevende positie zo'n 20 meter boven de grond zagen ze hoe groot de chaos was. 

Min of meer geïmproviseerde tenten en een veelheid aan voertuigen stonden kriskras door elkaar, 

waartussen zich massa's mensen wrongen. Witte rook van kleine vuurtjes steeg op diverse 

plaatsen op het veld op. Op verschillende plaatsen waren mensen op wankele verhogingen 

toespraken aan het houden. Het leken priesters en ze trokken veel aandacht van de mensen, 

alhoewel het vanaf de hoogte van 20 meter ondenkbaar leek dat de priesters te verstaan waren in 

de kakofonie van geluid. 

"Wat een ramp", verzuchtte Toda, "Die arme stumpers komen hier allemaal voor God om hem 

te smeken de Plaag te stoppen. De barmhartige God is een wrekende God geworden. Wat een 

ellende..." 

Harcon knikte maar antwoordde niet omdat hij zich moest concentreren op het besturen van hun 

voertuig. Dit werd steeds moeilijker door de immense drukte. Toen ze twee keer ternauwernood 

een aanvaring hadden vermeden, nam Harcon de beslissing: 

"We zullen moeten landen, vrees ik. We komen hier niet door en zelfs als ons dat lukt kunnen we 

in de drukte straks nooit meer landen." 

Toda en Abdur knikten begrijpend en Harcon zette de landing in. Beneden op de grond gingen de 

mensen gedwee opzij, fatsoenlijk als ze nog altijd waren, maar nog steeds was er nog maar net 

genoeg ruimte vrij. Uiteindelijk waren ze geland. 

"Oké", gromde Harcon, "op weg naar de Burcht dan maar!" 

 

Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. De mensen stonden zo dicht bij elkaar dat de drie 

verzetsstrijders maar moeilijk vorderden. En onderweg werden ook zij gegrepen door de 

vertwijfelde en verslagen sfeer die er hing. En de allesverterende angst, want ook hier vielen 

mensen nog steeds plotseling ten prooi aan de Rode Plaag. Twee keer zag Harcon hoe een 

persoon doorsloeg, begon te schreeuwen en om zich heen begon te slaan. De omstanders konden 

beide keren maar met moeite de persoon in bedwang houden, net zolang tot deze tot rust kwam 

na toediening van verdovende middelen of een klap op het hoofd. Harcon zag de angst in de ogen 

van de omstanders, wetende dat zij de volgende konden zijn. 

Na twee uur te hebben gevochten, kwamen Harcon en zijn metgezellen in de buurt van de 

hoofdpoort van de Burcht. Ze waren uitgeput, niet alleen van het constante gedrang, maar ook 

van de klim. De Burcht lag immers op de top van een behoorlijke berg.  

Uithijgend keek Harcon op naar het imposante bouwwerk, want dat was de Burcht zonder meer. 

Het was gebouwd in de eerste jaren van de komst van God op aarde, en heette het 

welkomstgeschenk te zijn van de mensheid aan haar Heilige Vader. Het onderste deel van het 

gebouw was opgetrokken in witte zandsteen, en bevatte boogvormige ramen en één enkele 

reusachtige boogvormige poort, als een klassiek kasteel. Het bovenste deel van het gebouw 

daarentegen had een bijzonder moderne uitstraling en was geheel in glas was uitgevoerd. Het 

geheel leek hiermee op een ronde wolkenkrabber met een massief stenen voet. De top van de 

Burcht werd gevormd door een goudgekleurd puntdak dat wees naar de hemelen waar God ooit 

vandaan was gekomen. Het geheel, had Harcon altijd gevonden, was het ultieme fallus-symbool. 
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"Wat nu?", vroeg Abdur die over zijn hele gezicht zweette. 

Harcon zuchtte, "afwachten." Nu ze hier zo waren had hij werkelijk geen idee wat ze moesten 

doen. Hij had hier alleen heen gewild omdat hij het gevoel had dat er hier iets stond te gebeuren 

waar ze bij moesten zijn. Een opstand misschien wel en een bestorming van de Burcht. Maar als 

hij het zo zag zou dat er niet in zitten. Hoe dicht de mensen ook op elkaar stonden, geen persoon 

waagde zich dichter dan tien meter bij de muren van de Burcht, wetend dat dit tegen de regels 

was. En hoe wanhopig men ook was, iedereen keerde zijn gezicht hoopvol wachtend richting de 

top van de Burcht, blijkbaar wachtend op een Goddelijk teken of een wonder. 

Toda bewoog zich in de massa tot hij naast Harcon stond. Hij fluisterde in zijn oor; "Je hebt geen 

plan hè?" 

Harcon schudde bijna onmerkbaar met zijn hoofd en keek Toda bijna schuldig aan. Maar Toda 

was hem voor: 

"Geen excuses dat je ons hebt meegesleept hierheen, Harcon. Ik ben blij hier te zijn al is het het 

laatste dat ik meemaak." 

Harcon keek hem verbaasd aan, "Waarom?" 

"Omdat ik denk dat hetgeen waarvoor we al jaren strijden reeds gebeurd is. De wereld is 

gekanteld en God is al gevallen. Alleen de mensen weten het nog niet!" 

Harcon keek hem verbluft aan.  

"Vertel het ze, Harcon, dat kun jìj alleen. Vertel ze wat je vindt!" Toda knikte Harcon aansporend 

toe.  

Wat wéét Toda allemaal? dacht Harcon. Hij zag dat Toda naar iets wees en hij draaide zich om. 

Het was een geestelijke die op het punt stond te stoppen met zijn preek ten overstaan van 

honderden toehoorders. Hij gaf de mensen zijn zegen en stapte van de kansel waar hij op stond. 

"Ga", zei Toda. 

Dat was het laatste dat Harcon nodig had. Opeens was het zonneklaar voor hem wat hij moest 

doen. Hij knikte Toda en Abdur kort toe, misschien wel voor de laatste keer, en bewoog zich 

vastbesloten richting de kansel. Nog nooit in zijn leven was hij zo zeker van zijn zaak geweest en 

toen hij de kansel opklom wist hij precies wat hij ging zeggen. 

"Gelovigen", zei hij met luide stem, terwijl hij over de mensenmassa heenkeek. Vele gezichten 

draaiden zijn kant op, behoeftig naar nog een opbeurende preek. Iemand drukte hem een 

microfoon in de handen en Harcon merkte tot zijn genoegen dat zijn volgende woorden werden 

versterkt door een rij zware speakers. "In deze tijden van zwaar en vreselijk lijden is het tijd ons af 

te vragen: Wie is God eigenlijk?" Hij nam even de tijd om die woorden te laten bezinken en keek 

vluchtig richting Toda en Abdur, die met grote ogen toekeken. 

"Wie is God?", herhaalde Harcon, "is het onze barmhartige en zorgzame Heilige Vader?" Harcon 

hoorde instemmend gemompel en ging met krachtiger stem verder: "Als dat zo is wil ik u vragen: 

Is de Rode Plaag die God over ons heeft uitgestort een barmhartige daad? Ik zeg u: nee! De Rode 

Plaag is het ergste dat de mensheid is overkomen de laatste eeuwen. Hoe kan het zijn dat onze 

goedhartige God, onze Herder, zo'n ziekte over ons uitstort? Een test, een straf voor onze 

zonden? Nee, ik denk het niet!" Harcon merkte hoe de stemming in het publiek begon om te 
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slaan in onrust, "Ik zeg u mensen: Deze God is niet barmhartig. Deze God is geen herder. Nee! 

Deze God is niets meer dan een bedrieger, een nepotist, een sadist! De man die in deze Burcht 

woont is het niet waard God te worden genoemd!" Harcon had deze woorden nog niet 

uitgesproken of een storm van afkeurend geloei en woedende tegenwerpingen brak uit. Hij keek 

in de menigte en zag afschuw staan in de gezichten van de mensen. Maar Harcon liet zich niet uit 

het veld slaan: "Denk na bij uzelf: Is deze God rechtvaardig, die zijn schapen de Rode Plaag heeft 

gegeven? Is dit de God die u wil dienen? Ik niet! Daarom zeg ik mensen, het is tijd om deze boef 

voor eens en altijd neer te brengen." Harcon moest schreeuwen in de microfoon om zich nog 

verstaanbaar te maken en hij zag hoe een woedende meute zich opdrong naar zijn kansel. Maar 

hij maakte zijn verhaal af: "Ik zeg: laten we optrekken naar de Burcht en afrekenen met de 

bedrieger die zich God noemt. Het is tijd om hem van zijn troon te stoten!" 

Het was het laatste wat Harcon kon zeggen, want het volgende moment merkte hij hoe iemand 

een arm om zijn nek sloeg en hem hardnekkig van de kansel trok. Harcon wist zich vrij te 

worstelen, maar wist al wel dat er geen uitweg was. Overal om hem heen drongen woedende 

mensen zich naar hem op. Hij zag huisvrouwen, kantoorklerken en leraren maar allemaal leken 

ze maar één ding van zin: hem kapot te maken. In een vlaag besefte Harcon dat zijn boodschap 

niet was aangekomen bij de mensen en dat ze hun woede nu collectief op hem gericht hadden. 

Harcon moest voor ogen zien dat hij op een gruwelijke manier zou sterven in een volksgericht. 

In een poging het onvermijdelijke voor te blijven wist Harcon de belagers een tijdje van zich af te 

houden, maar na een keiharde klap in zijn gezicht en een slag tegen zijn rug die botten kon 

breken viel Harcon ter aarde. Dit is het einde, dacht hij. En terwijl hij hulpeloos de klappen en 

schoppen opving van de woedende volksmeute voelde hij zich wegzakken in een rode waas die 

tenslotte zwart werd. 

 

Het eerste wat Harcon dacht toen hij bijkwam was dat de Hemel toch bestond. En toen hij zijn 

ogen open deed en zag dat hij in een hagelwit hemelbed lag in een al even vlekkeloos witte 

ruimte, werd dat vermoeden niet ontkracht. Maar toen voelde hij zijn gezicht en merkte dat deze 

helemaal opgezwollen en pijnlijk was. Dat klopte niet. Sinds wanneer nam je je wonden uit je 

aardse leven mee naar de hemel? Verward bleef Harcon bewegingloos liggen en keek naar het 

plafond. 

Het duurde uren of misschien voor Harcon besloot in actie te komen. Moeizaam richtte hij zich 

op en merkte dat ook de rest van zijn lichaam onder de blauwe plekken en schaafplekken zat. 

Toen hij opstond merkte hij dat één van zijn benen zelfs in het gips zat. Even leek Harcon te gaan 

vallen door een aanval van draaierigheid, maar hij herstelde zich op tijd. Moeizaam strompelde 

hij de kamer in. De ruimte had geen zichtbare ramen of deuren. Voorzichtig begon Harcon de 

muren te inspecteren op zoek naar spleten in de muur die op een verborgen doorgang konden 

wijzen. Hij was daar zo ingespannen mee bezig dat hij niet merkte dat achter hem een man was 

opgedoken, gekleed in geheel witte kleding. 

"Meneer Mones", zei deze met beheerste kalme stem. Harcon schrok zo dat hij bijna toch nog 

omviel. Verstijfd keek hij de man aan die tegen hem had gesproken. Het duurde even tot het tot 
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hem doordrong dat hij tegenover de man stond die zichzelf God noemde. 

 

"U had misschien Simon Petrus verwacht, maar alas, u bent nog op aarde, dus u zult het met mij 

moeten doen", glimlachte God dun, "mag ik u uitnodigen voor de lunch?" 

Harcon had opeens een hele droge mond en wist met moeite "ja" te zeggen. 

 

"U zult zich wel afvragen wat er met u is gebeurd", zei God toen ze aan een kleine tafel in een 

modern ingerichte eetkamer zaten. Harcon keek de man ademloos aan. Hij kon het niet geloven 

dat hij tegenover de man zat die miljarden mensen blind adoreerden. 

 

"Ja, jazeker", stamelde Harcon. Hij werd opgeschrikt door een figuur die achter hem opdook en 

etenswaren op tafel uitstalde. 

"Dank je, Hanna", zei God. 

De vrouwfiguur verdween weer terwijl God voor hen beide opschepte. Harcon bleef gebiologeerd 

naar hem kijken en merkte op dat de man er moe en oud uitzag; uitgeblust en verslagen. Heel 

anders dan de God die hij talloze malen op afbeeldingen en holovisie had gezien. 

"Mijn agenten hebben u gered", zei God zacht, "het scheelde niets of u was gelyncht door mijn 

volk..." 

Harcon knikte, maar hij begreep het niet. 

"Waarom?", stelde God de vraag voor hem, "Omdat ik eens met u wilde spreken, meneer 

Mones." 

Harcon begreep er niets van. 

"Begrijpt u wel", zei God terwijl hij enkele happen nam, "dat u de eerste bent in 19 jaar die kritiek 

op me heeft durven geven?" 

Harcon knikte verward. 

"Negentien jaar, meneer Mones. En al die tijd slikken de mensen alles wat je zegt of doet. En 

meer nog, je volk vertrouwt onvoorwaardelijk in je. Zelfs als het misgaat..." 

Harcon wist niet wat hij kon zeggen. 

"Beseft u wel hoe het aan je kan vreten, meneer Mones, hoe je eigen volk onder je kapot gaat...? 

Nee, dat kan niet. Het voelt hetzelfde als de hulpeloze herder die zijn kudde ziet doodgaan. Het is 

verschrikkelijk... Ieder van die mensen is een kind van mij, zo voel ik dat. En elk nieuw 

slachtoffer van de Plaag doet me heel veel pijn..." 

Harcon probeerde zijn verbijstering te verbergen. Het leek wel of God boete deed tegen hem. En 

hij meende elk woord wat hij, wist Harcon, want hij zag er nu echt miserabel uit. 

"Maar weet u wat het ergste is, meneer Mones? Dat al die arme donders nog steeds 

onvoorwaardelijk in me geloven! Elke burger op deze aarde heeft zijn vertrouwen in mij gesteld 

de Plaag uit te bannen. U kunt zich niet voorstellen wat voor een druk dit op me legt en wat voor 

een schuldgevoel, want ik kàn de Plaag niet stoppen!" God keek Harcon vertwijfeld aan. Het leek 

wel of hij steun bij hem zocht. 
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"U bent nooit uitgerust met een MDroid, meneer Mones, dus u weet dat ik niet de almachtige 

ben. Maar mijn volk weet dat niet. Ik heb hen bedrogen en voorgelogen, en daarom voel ik me 

verschrikkelijk. En daarom ook ben ik blij dat u hier bent. Eindelijk iemand die weet wie ik ben 

en uitspreekt wat ik ben: en nepotist, een sadist, een klootzak..." 

God boog zijn hoofd en leek uitgepraat. Harcon keek hem lang aan en zei toen: "Als u van mij 

troost verwacht heeft u het mis, God, of moet ik Yaskulah zeggen? Negentien jaar van mijn leven 

heb ik geleden om u te bestrijden. U heeft van 8 miljard mensen marionetten gemaakt. Dat zijn 

de feiten." 

God keek verslagen op; "U heeft gelijk. En noem me zoals u wilt." Lusteloos schoof hij het eten 

op zijn bord heen en weer en af en toe stak hij wat in zijn mond. Harcon probeerde ook iets te 

eten, maar kon niets door de keel krijgen. Hij probeerde wanhopig zijn verwarde gedachten te 

ordenen. 

Op een gegeven moment keek God weer op en zei: "Er is nog een reden waarom ik u hierheen 

liet halen, meneer Mones. Zoals ik al zei ben ik negentien jaar lang niet tegengesproken, door 

niemand. Alles wat ik dacht was goed en werd uitgevoerd. Pas vanavond besefte ik dat zoiets een 

geest lui maakt, het zet niet aan tot bespiegeling. En toen ik u daar vandaag zag redevoeren via 

één van onze observatiecamera's, gebeurde er iets wat in lange tijd niet bij mij gebeurd was. Ik 

werd nieuwsgierig over denkbeeld." 

"Wat bedoelt u, meneer Montini?", vroeg Harcon, vastbesloten de man geen God meer te 

noemen. 

"Ik bedoel wat u zei over de Rode Plaag. Dat ik die over de mensen zou hebben uitgestort. Ik 

vroeg me af waarop u dat baseert..." 

Yaskulah Montini keek Harcon nu verwachtend aan. Harcon slikte en probeerde koortsachtig te 

verzinnen wat hij moest zeggen. 

"Vertel de waarheid, meneer Mones."  

Harcon knikte en zei: "Ik heb dat inderdaad gezegd, maar met mij meer mensen. Men denkt dat 

de Rode Plaag de toorn van een wrekende en teleurgestelde God is!" 

"Maar wat denkt u?", beet Montini hem toe. 

Harcon schraapte zijn keel: "Ik denk dat de Rode Plaag veroorzaakt wordt door de MDroid!" 

Yaskulah Montini keek hem met wijd opengesperde ogen aan. Harcon vroeg zich af of de man 

echt verbaasd was of dat alleen zijn vermoeden gestaafd werd. 

"Waarom denkt u dat?", vroeg Montini tenslotte vlak. 

"Omdat de plaag overal tegelijk opdook, omdat het een geestesziekte is, omdat..." 

"... het ergens voorbestemd is dat het zo gebeurt", maakte Yaskulah de zin af, "Soms vraag ik me 

af of er echt een God bestaat." 

Harcon wist opnieuw niet wat te zeggen. 

"Ik heb de Dyson Mainframe natuurlijk reeds doorgelicht bij het uitbreken van de plaag, meneer 

Mones", deelde Montini mee, "maar heb niets kunnen vinden. Als het de MDroids zijn, zoals u 

zegt, dan kan ik de malfunctie niet verhelpen." 

"Het zijn de MDroids!", benadrukte Harcon. 



MDroid 3  Christian Deterink 

www.christiandeterink.nl  13 

Yaskulah Montini verzonk weer in een diepe stilte. Hanna, klaarblijkelijk de bediende, ruimde de 

nog bijna volle borden weg en bracht sterke koffie. Harcon dronk dankbaar en wachtte af.  

Opeens veerde Montini op en vroeg: "Wat zou u in deze situatie doen als u mij zou zijn, meneer 

Mones?" 

Harcon keek Montini verbluft aan. Daar had hij nou nog nooit over nagedacht. Zonder veel na te 

denken zei hij: "Weggaan. De MDroids uitschakelen." Even vreesde Harcon dat Montini in 

woede zou ontvlammen door dit vrijpostige antwoord, maar de man knikte alleen maar kort. 

"Juist. Waarschijnlijk het einde van de Rode Plaag, maar ook van al het leed? Weet u hoe de 

mensen waren voor de tijden van de MDroid? Wilt u dat terug?" 

Harcon begon zich op te winden; "Wat we nu hebben is een nep-wereld, één groot décor. Een 

poppenkast. Mensen moeten zichzelf zijn, dat is wat telt. En ..." Harcon besefte dat hij meer 

ideeën had dan hij aanvankelijk dacht, "... wie zegt dat we terugkeren naar vroeger?" 

"Wat bedoelt u?" 

"Misschien...", peinsde Harcon, zijn gedachten de vrije loop latend, "Misschien heeft de 

mensheid zich een deel van de MDroid eigen gemaakt. Negentien jaar lang mentale overheersing 

zal zijn sporen nalaten. De MDroid heeft de mensheid misschien in positief opzicht definitief 

veranderd." 

Montini knorde tevreden en leek verrast over dit antwoord. Hij knikte Harcon zelf goedkeurend 

toe; "Alweer een verfrissende gedachte. Laat ik u nog een vraag stellen: Hoe zou u mij het liefst 

zien verdwijnen?"  

Harcon wilde al antwoorden dat het hem om het even wat, maar hield zich in en dacht na. Wat 

hij tenslotte zei verbaasde hem zelf nog het meest. 

 

Toda en Abdur stonden ongeduldig op hem te wachten toen Harcon totaal uitgeblust de grime-

kamer binnenliep. Ze stormden bijna op hem af.  

"Je was fantastisch", zei Abdur opgewonden, terwijl hij Harcon pijnlijk hard op de schouder 

sloeg, "wat een prachtige boodschap." Toda hield het gelukkig bij een korte maar veelzeggende 

hoofdknik. Harcon was dolblij hen levend te zien; op zijn commando hadden de nog steeds 

aanwezige agenten van God hen uit de menigte gepikt.  

Tevreden kon hij alleen maar concluderend dat alles precies zo was gegaan als hij wilde en hij 

moest dan ook toegeven dat hij het met Abdur eens was: het was goed geweest. Het afgelopen 

uur had hij een lange, bewogen en indringende televisie-toespraak gehouden vanuit het goed 

geoutilleerde media-centrum in God's Burcht. Het was op de hele wereld uitgezonden. Hij had 

hiermee de video-boodschap, die God aan zijn volk had achtergelaten, gevolgd.  

In die video-boodschap had God gezegd dat hij de Rode Plaag had beteugeld. Verder had hij 

gezegd dat hoe trots hij was op zijn volk en dat hij met een gerust hart terug kon keren, wetende 

hoe goedhartig en sociaal-voelend de mensen onder zijn heerschappij waren geworden. En 

tenslotte had hij benadrukt dat de mensen nu hij wegging niet alleen moesten geloven in de 

goedheid van God maar ook in de goedheid van zichzelf en elkaar.  
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Harcon had ingehaakt op de video-boodschap en verteld hoe de mensen hun leven weer moesten 

oppakken. Dat het empatische lichaamsdeel zinloos was geworden en niet meer bij baby's hoefde 

te worden aangebracht. En dat de Burcht van nu af aan een openbaar gebouw was waar God 

maar vooral de mensheid zelf geëerd kon worden.  

"Je was fantastisch", herhaalde Abdur nog eens en drukte Harcon tegen zich aan, "Hoe ben je er 

toch in geslaagd Montini te besluiten op te stappen?" 

Harcon dacht daar diep over na en antwoordde uiteindelijk: "Eigenlijk was het Montini zelf die 

dat besloot. Ik gaf hem hoogstens het beslissende duwtje." En zo was het inderdaad gegaan, wist 

Harcon. Montini had eigenlijk meteen ingestemd met zijn idee om spoorloos te verdwijnen en de 

laatste jaren van zijn leven te slijten in de afzondering van zijn nog steeds geheime villa in de 

bergen. Montini had uiteindelijk beseft dat dit het beste was wat hij kon doen: het loste de Rode 

Plaag op en hiermee zijn loodzware schuldgevoel én hem werd een ontmaskering bespaard. Zijn 

gezicht zou voor eeuwig bekend blijven als het gezicht van God. De mensheid zou nooit achter 

de ware toedracht komen, en hoefde dat niet te weten. Maar boven alles, wist Harcon, had 

Montini beseft dat zijn tijd was gekomen om de wereld met rust te laten. 

Harcon had het aanvankelijk nauwelijks durven geloven en had gevreesd dat het bij woorden was 

gebleven. Maar Montini had zijn woord gehouden. Meteen nadat ze de laatste details van het 

plan had besproken had hij de Dyson Mainframe vernietigd en samen met Hanna in een copter 

weggevlogen.  

De heerschappij van God op aarde was definitief voorbij. 

 

"Het is gedaan. We gaan naar huis", zei Harcon. Het was alsof er een loden last van zijn 

schouders was gevallen. 

 

Pas thuisgekomen in hun armoedige kamp in de bergen besefte Harcon wat hij allemaal teweeg 

had gebracht. De wereld was in rep en roer en dolgelukkig dat de Rode Plaag ten einde was 

gebracht. De mensen waren God eeuwig dankbaar en hadden zijn laatste boodschap als een soort 

nieuwe Tien Geboden aangenomen als leefregel. Een goede toekomst leek verzekerd voor 

iedereen.  

En ook Harcon had er het volste vertrouwen in. Hij was ervan overtuigd dat de mensheid 

inderdaad ten goede was veranderd door de overheersing van de MDroid, die bijna twintig jaar 

had geduurd. De Human 2.0 waar Montini het ooit over gehad, was werkelijkheid geworden. 

 

De jaren die volgden na God's Terugkeer bewezen dat Harcon gelijk had gehad. Voor het eerst in 

de geschiedenis van de mensheid was er sprake van voorspoed, zowel materieel als geestelijk en 

spiritueel. Geen Utopia, of poppenkast in de woorden van Harcon, maar wel een vrediger en 

mooiere wereld dan er ooit was geweest voor de MDroid.  

Harcon moest toegeven, toen hij inmiddels een oude man was geworden en een gerespecteerd 

wereldleider en voorzitter van de Panmonun was geworden, dat als de mensheid één goed ding 

was overgekomen in al die duizenden jaren, het wel eens de MDroid kon zijn geweest... 
 


