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Deze variatie op hets Faust-Ehema is oorspronkelijk geschreven ala feuj-1le-
ton, en zotn tien jaar ge].edèn in drie delen gepubliceerd in het voormalige
blad van de Personeelsvereníging van de RVS (Pv-Koerier).
Dit orgaan verscheen met dermaÈe grote tusE enpozen, dat bij de publicatie
van het laatsÈe deel niemand nog wiet waar het verhaal ook aI weer over
ging. van een heruiÈgave is gindsdien nooit meer iets gekomen.

varrdaar dats deze nieuwe (hier en daar waÈ aargepaaEè) Elreede druk onget\rij -
feld j-n een dringende behoefte voolziet.

De oudate der beide achrijvers heeft zich belast meE de opmaak, en van zijn
haad zijn ook de fraaie illusEratiën.

Moge wat nu volgt u een wijle van gepasÈe onÈapanning en genotrijke
verpozing schenken.

Palmzondag 1997 -

tK
wI(



Hoofdgtuk 1. De Software

Nu ik voor de taak sLa - die ik misschien sat l-ichÈvaardig op mijn schou-
ders genomen heb - de juiste toedracht op schrift te zetÈen van de merk-
waardige, ja welhaast ongelofelijke feiÈen die zich op ons kanÈoor hebben
voorgedaan na de vroegEijdige pensionering wan het hoofd PenaioenuiÈkerin-
gen, de heer van Berckel, driagt. het pas goed toÈ mij door hoeveel moeít.e
het zal kosten om te vermijden daÈ men zal gaan gelowen dat ik gek ben.
Maar mocht dats Èoch gebeuren, heE zij zo- Ik rreet in ieder geval dat. ik het
niet gedroomd heb, ondari.]<s heE feits dat het allemaal alweer Èien jaar
achter ons ligE. Bovendien: iedereen moet zich nog l-evendig de fj-guur van
Van Berckel8 opvolger, ÀdriaaR Geyaelaar, kunneÍr heriÍrneren.
zelf kende ik ceyselaar aI lang voordat hij in dien8t van on8 bedrijf Erad.
Op de middelbare sctlool, waar hij Lvtee klassen hoger dan ik zat, had hij de
naam van een wiskundig genie te zijn. Toen ik hem tsijdene onze studietijd
nader leerde kennen bleek hij inmiddels slachtoffer van een werslawing aan
de computer Ee zijn geworden in een mat.e, die ik nog nooiÈ eerder had
meegemaakt. Thuia had hij niet minder dan vier Personal ComputerB, en zijn
zolder was één opslagplaaEs van magTreetbanden, disks in a11erlei soorten en
een onmetelijke hoeveelheid aoftware. Toch behoorde hij nieÈ EoÈ tret aoort
mensen, dat ook werkelijk nergens anders verstand van heefE. InÈegendeel
was hij juist op diverse gebieden goed Èhuis, en bleek hij met name op
filosofisch, ja zelfs op ttreologisch terrein zeer belezen, waarbij ik mij
alÈijd afwroeg waar hij de tijd daarvoor vandaan haalde.

Eigenlijk behoeft het geen verbazing te wekken daÈ eeyselaar binnen ons
bedrijf een snelle carrière maakte - Toen de goede heer valr Berckel, over
wie verder geen kwaad woord, nog de leiding had over de afdeling Pensioen-
uiEkeringen, dreigde daar in de loop der jaren een caÈaaErofale toestand te
ontataan. De ellende begon toen men, ergens in het begin van de zeventiger
jaren, het besluit nam om over te schakelen van een ouderweÈs maar oerdege-
lijk kaartenbaksysteem naar een meer aan de eieen dee tijds aangiepaste
wijze van verwerking. Door orrvrennigheid met de nieuwe apparatuur, geconÈi-
neerd met het vertrek van enkele ervaren krachten, ontstonden dusdanige
adminiEEratieve problemerr, dat de directie beglooE voor de oplossing der
moeilijkheden het befaamde bureau Ííock & wack Inc. in de arm te nemen.

op meer dan raadselachtige wijze mislukte iedere poging van diL gerenom-
meerde instltuuE om orde in de chaos te scheppen. Het !ras, aldus een
radeloze voorzitter van de directie tegenover de vakpers, alsof de Duivel
ermee speelde. Zelfs het modernsEe, vernufLigste programÍna kou niet
bewerkstelligen dat pensioenuitkeringen v1ot. en accuraat. lrerden geregeld-
Het was om g,ek varr te worden.

Het was in die turbulente periode, dat Adriaan ceyselaar solliciteerde naar
de functie ,,Hoofd Pensioenuitkeringen" , na de pensionering van de zwaar
overspannen heer van Berckel berucht a1s de minst begerenswaardige post in
ons concern -

Nog diezelfde dag volgde zÍjn benoeming, en begon hij samen met de laatste
Ewee, ernstig overwerkte, medewerkers van de afdeling "a1s een bezeterre",
zoals dezerr later vertelden, de werkzaamheden opnieuw te programmeren op de
grote IBM computer, kennelijk aan de hand varr een prograÍuna dat hij reeda
van tevoren kant en klaar in gereedheid had- Nieuw pereoneel weigerde hij
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op zijn afdeling aan te nemen, en het werk voor de beide nog aanwezige
medewerkers bleef voortaan beperkE tot louter adminisEratieve taken. zoals
formulieren invuLlen en verzenden, en wat È).pewerk. À1 het autonatiaeri.ngs -
werk, de complet.e gegevensverwerking, werd door hem varr À tot z í\ z.n
eenÈje verricht, en hij weigerde ook maar het geringsEe deel van die taak
door iemand anders te latert overnemen. Door een ingewikkeld paasword wae
het trouwens onmogelijk toegang toÈ zijn prograrnma te krijgen, en wie hets
toch probeerde riskeerde zijn razende woede.
Een ortgelrenste situatie natuurlijk, die echter door de directie werd
gesanctioneerd, blij als die was dat de chaos op de afdeling PenaioenuiEke-
ringen eiD.delijk tsots het verleden behoorde.
l{anE dat lras wel degelijk het geval. In de jaren die volgden liepen nergens
in het hele bedrij f de werkzaaÍ*reden zo vl,ekkeloos aIa op ceyselaars
afdeling, ondanks de minimale bezetting. Aanpassingen aan diverse over-
treidsmaat.regel-en zoals veranderingen in het stelsel van in te houden
belastingen, ziekenfondspremies e-d., a1lerlei zakerr die gemakkelijk tsot
problemen aanleiding zouden kuuen geven, verliepen volstrekt rimpelloos.
Klachten van verzekerden betroorden definitief tot het verleden.

Het eigenaardige daarbij was, dat Geyselaar zelf onder deze ogenechijnlijk
ideale omstandigheden nooit een erg tevreden indruk maakte. Integendeel
zelfs. Naarmate de jaren verstreken en de prestaties van zijn afdeling zo
mogelijk nog volmaakter werden leek hij humeuriger te worden. Als wij
elkaar eeng spraken, waÈ st.eeds sporadi.scher gebeurde, wilde hij nooiÈ over
zijn werk praten, en als ik er toch eens over begon reageerde hij korzelig,
zodat r/ij dan maar uitsluitend van gedachÈen !Íisselden over onze gemeen-
schappelijke belangstelling voor zaken als spiritisme, een voortbest.aan na
de dood en de Bijbel, met name het Boek van de Openbaring.

Het was op een regenachtige middag in maart 1987 dat hij me onverwacht
vroeg om na half vijf even bij hem langs te komen om, zo zei hij, mijn
mening te horen over een vreemd probleem.
Toen ik die avond zijn kantoor binnenk\^ram zat hij juiat. achter zijn
beeldscherm zo te zien wat gegeverra in de computer in te voeren- Hij
staakte zijn werk en draaide zijn stoel naar mij toe-
ÍHallo. Doe de deur dichL a1s je wilt, en ga zitten. r' Hij gebaarde naar een
stoel- ÍÍk bèn zo klaar-"
Ik ging zitten en keek hem van terzijde aan- Hij zag er slecht uit- zijn
gezicht was ongezond bleek en zijn ogen stsonden dof.
Een printer waa inmiddels gaaIl ratelen. Geyselaar scheurde er de geprodu-
ceerde strook papier af, bekeek die hoofdschuddend en liet. hem op zijn
bureau dwarrèlèn -
rrfs er wat aan de hand met je programma?'r vroeg ik voorzichtig, denkend aan
zijn hekel om daarover te praten, maar tot mijn verrassing ging hij er
meteen op in.
"Er j-s wat mee aan de hand, ja. Ik kan er met niemand over spreken.
Iedereen die ik het zou verLellen zou denken dat ik stapel krankzinnig was.
En wie weet bèn ik het nog ook. Of ik heb iets krankzinnigs uitgehaald, dat
is ook mogelijk. Maar kijk ze1f, eÍr oordeel."
Onder het spreken had hlj een map opengeslagen, waaruit hij wat documenten
haalde ,

"Polisgegevens, " lichtte hij toe. "Een verzekering bij overlijden. A11e
gegevens zitten uit.eraard in het computerbestand. Nu, 1et op. Ik voer het
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polisnuÍnrner in. I'

Eij voegde de daad bij hets woord. HeE polienuíuner veracheen op heE sctrerm.
rrEn nu, " vervolgde Geyselaar, "geef ik een inscructie waardoor je direct
alle gegevens ziet verachijaen, die de compuEer aan de harrd van dat
polianurnrner kan produceren. 'l
Ik zag heE. Naam en geboortedatum van de verzekerde verschenen, evenala die
van diens vrouw. Adrea, gegeveng van andere verzekeringen, gironuÍnner,
kortom alles wat voor onze adminiaÈratie ook maar enigszine van belang kon
zijn schoof voorbij. Toen verscheen een laaÈsÈe boodschap, die mij de ogen
deed uitspuilen van verbij sÈering. Dat kon toch niet!?
HeE 1aaÈste gegeven luidde simpelweg: overlij densdatum 3 maarÈ 1987... en
vandaag was heE 2 maartsl
nwatl?-.. overli j densdatum morgen? " stamelde ik tensloÈte. tr I{eb jij dat
daarnet soms ingevoerd?rl
Geyselaar schudde heÈ hoofd. "Dit is a1 de zoveelece keer, " mompelde hij.
"Het komE de laatste jaren steeds vaker voor. À1 tienEallen malen heb ik
heÈ. nu meegemaakt daÈ de computer steeds Èe vroeg begint met handelingen,
noodzakelijk om een uitkering te regelea. Te vroeg, zeg 1k- Ettelijke
dagen, soms vrel een hele week, voordat. de verzekerde daadwerkelijk is
overleden- op de een of andere wijze weet hij precies de juiste overlij -
derrsdatum te voorspellen... of te berekerren, weeE ik veel."
Hij zweeg even, en voegde er toerr aan toe: I'Tots nu Eoe klopte het steeds
exacE . rr

Ik staarde hem aan. nDus je bedoelt dat je nu,-."
I'Dat bedoel ik precies," zei hi-j bit.Èer. rrDëze man zAl morgen overlijden.
ceen twij fel mogelijk. "
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Hoofdstuk 2. De Overeenkomst

Wat Geyselaar daar gezegd had klonk zo ongelofelijk, dat ik geruime Èijd
niet wist waÈ te zeggen. Een computerprograÍma dat iemands overlijden wisE
te voorspellen? Of was heE een kwesÈle van berekeneD?
Geyselaar waa intuasen opgestaan en begon door zijn kamer te ijaberen.
ÍIk kan er niet meer tegen, " zei hij tensloÈÈe hees. 'IHet is de hoogste
tsijd dat ik er met iemand over praat.. À1s ik de situaÈie goed taxeer zit ik
flink in de problemen. rr

"Het is bijna niet Ee geloven.. - " Ik was nog sEeeds niet over mijn verbijs-
tering heen. "Maar luister eena: jij moet toch weten hoe die compuÈer daE
doeE? I{et is toch jouw prograruna? "
ceyselaar bleef een tijdje met zijn handen in zijn zakken uit het raam
staren. Eindelijk \dendde hij zich weer om.

"Eh-.. nee, " zei hij, I'het is niet van mezelf. HeE is van Kaasandra.rl
"En wie is Kassandra? " vroeg ik.
"Het is geen 'wie'. Het is een softwarebureau in Engeland- In Cornwall, om
precies te zijn." Geyselaar dacht even na. "Hoelrel, helemaal- zeker weeÈ ik
het niet- Maar ik denk dat ik je beter alles varl het begin af kan vertel-
len . rr

Enige minuten bleef heÈ stsiI- fk voelde dat mijn oude schoolmakker naar
woorden zocht. om zijn ongetwij feld merkwaardig relaas aan te vangen. HeE
werd geleidelijk donkerder in het vertrek- Geyselaar leek het niet. te
merken. Meer dan ooit vieL me zijn gekwelde gelaaÈsuitdrukking op.

'rHet gebeurde nu bijna zeven jaar geleden- Ik was op vakantie in Cornwall.
Op een motorfiets doorkruiste ik het woeate landechap. In vroegere tijden
was dat het woongebied van de Kelten, een getreimzinnig volk. Hun taal en
cultuur zijn uu uitgesÈorven. zegt men- Maar overal kom je ze nog tegen:
in hun ruines, in hun duistere g'rafmonumenben, in dorpjes met zangerige
Keltische namen, in de vele volksverhalen. In de middeleeu!'/en overwoekerde
het Chriatendom \^/eliswaar de oude Kelt.ische cultuur, maar sommigen beweer-
den dat het maar een broze vernislaag was, lraaronder het, heidendom ongehin-
derd voortleefde - In enkele kloosuerkronieken uit die Lijd werden bepaalde,
afgelegen gebieden in cornwall zelfs het domein van de Duivel genoemd...
De streek maakte een diepe indruk op me, een indruk die door een loodgrij -
ze, laaghangende en dreigende bewolking nog vrerd vergterkt. À1 vanaf de
aanvang van mijn tocht vras het weer soÍÍÈer geweesE, maar op de vierde dag,
laat in de middag, brak er een compleet noodweer Ios. Juist op dat moment
reed ik heÈ kleine dorp st. Evalstone binnen, dat op het eerate gezicht een
vriendelijke indruk op me maakte. waa ik toen maar doorgereden ! Afs ik had
geweten wat me daar... Maar goed-" Geyselaar maakte met zijn rechterhand
een definitief gebaar, als om zich zelf te dwingen slechts de feiten \^'eer
Ee geven.
"Ik besloot nieÈ verder te reizen en in de plaat.eelijke herberg te over-
nachten- De vrouw van de waard bracht me naar mijn kamer. Toen ik, na
mezelf opgeknapÈ te hebben, in de gelagkamer t.erugkeerde, bleek er inmid-
dels nog een gast gearriveerd te zijn- Het. eras een a1 rrat oudere heer,
t).pisch een tgentlemant, je weet wel, zotn product van het Engelse kosE-
schoolsysteem. Hij was op een vrat ouderwetse manier gekleed, wat st.ijfjes,
maar toch met een gevoel voor stijl en decorum dat je Eegenwoordig nog maar
zo zelden aantreft. ondanks zijn leeftijd had hij ravenzwart haar, iets wat
me erg opviel . Misschien iemand meL Keltisch bloed in de aderen, dacht ik-
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Op de onÈspamen en gemoedelijke manier waarop hij meE de rdaard praatte
concludeerde ik daÈ de marl ee]1 inwoner var1 het dorp moeet zijn.
Ik zette me aan de bar, mompelde een groeE en lrilde ieta bestelLen. Hij waa
me voor.
nÀh, een reiziger in ons dorp, " zo richtÈe hij heÈ woord tot me. 'rstaat u
mij Èoe dat ik u iets te drinken aanbied?"
Ik kreeg geen tijd om beleefd te weigeren. Blijkbaar verwactrÈte hij ook
geen ontkenning, r,rant met een glimlach voegde hij er direct aan toe:
"Ik drink niet. graag aI1een, ziet u. En daarnaast, met diÈ ellendige weer
moet. u ala vreemdeling wel een bij zonder ongaatvrije indruk van onze streek
hebben gekregen. Misschien kan een goed glas bier daar ieÈs aan verheLpen? "
Ik antwoordde hem dat dit heel vriendelijk was, dae ik de sÈreek prachtig
vond err daÈ ik a1e Nederlander rrel een flinke regenbui kon verdragen.
Daar moeat hij om lachen. Op mijn beurt bood ik hem iets Èe drinken aan.
Enfin, we raakten aan de praat, de heer Nicholas - onder die naam stelde
hij zich aan mij voor - gaf rog' een rondje, kortom, het werd heet gezellig.
Trouwens, veel meer dan praterr en drinken viel er in dat gat met zulk weer
toch nj-et te doen- Nicholas bleek een onderhoudend epreker, en een aÈevige
dxinker ook. Daarnaast was hij royaal. voor mijn faÈsoen kon ik natuurlj-jk
niet. achÈerblijven, en al snel had ik meer op dan eigenlijk goed voor me

waa . rl

ceyaelaar glng weer ziÈten en streek met een vermoeid gebaar zijn handen
door zijn vervrarde haardos. Buiten was het. nu geheel donker gerrorden.
Waarschijnlijk waren wlj als enigen io het kolossale kantoorgebouw actrter-
gebleven, Er hing een beklemmende stilLe- om ieEs te doen knipte ik de
bureaulamp aa!r. Een heldere lichtcirkel verscheen op het bureau, en
accentueerde de duisternis in de rest van heE vertrek.
ceyeelaar staarde naar de heldere plek op zijn schrijfblad. "vreemd, hoe
snel je met een vreemde, in een café en op vakantie, over persoonlijke
zaken in gesprek kunt raken, " mijmerde hij. '.Ie weet daE je zo iemand
waarschijnlijk toch nooit meer zult terugzien. DaE praat gemakkelijker, ie
hoeft niet zo op je v,/oorden Èe letten, en je kunt zonder verdere schade je
persoonlijkheid aan iemand prijsgeven..." Hij glimlachte bij die laatste
raroorden, maar in zijn Etem klonk nu ieÈs door dat ik er tot dan toe nog
nj-et in had gehoord: onverholen angst.
"Nicholas bleek veel van mijn inEeresses te delen. Hij was de eigenaar van
'Kassandra', een klein sofEware bureau. Op mijn beurt vertelde ik hem het
een en ander van onze toenmalige automaÈiseringsproblemen op kantoor - Je
zult het je nog we1 herinneren, die chaos die er toen heerste op de
afdeling Pensioenuitkeringen. "
Ik knikte, en voelde daE Geyselaar op het punt stond me iets Èe vertellen
dat hij nag niet eerder aan iemand arrders had kwijt gewild.
"Je weeL hoe zo'n gesprek verloopt, a1s je in een wat aangesctroten toestand
verkeert. Je springt van het ene onderwerp op het andere, waarbij je ze1f,
wonderlijk genoeg, het gevoel blijft behouden dat ze allemaa1 logisch uit
elkaar voortvloeien. Maar op het eind weet je rriet meer met welk onderwerp
het gesprek begouen ia. IVel, zo ging het toen ook. zonder heL te merken
bevonden we ons plotseling, Nicholas en ik, daar in dat soÍÈere Cornwa11,
in die verder lege gelagkamer, in een diepzinnige discussie over de
fj.losofie van Plato, diens invloed op het Christelijk denken, heL Keltisch
volksgeloof en het a1 dan niet besEaan van de ziel ."
ceyselaar wierp zich achterover in zijn stoel . "we waren allebei besli§L
f1j-nk dronken, althans, ik was het zeker. En toch, ondanks dat, de gedach-



tewisseling die toen volgde kan ik me ook nu nog - bijna zeven jaar 1aÈer -
nog bijna woordelijk herinneren- "
Geyselaar waB steede nadrukkelijker gaan praten- Plot.seling moest ik aan
vroeger, aan school, denken. ceyselaar vert.elde, wij - mijn echoolmakkers
en ik - vormden heE klanlbord, de bevronderaars die zich liet.en meeslepen
door zijn atem, door zijn geestdrifÈ en beeldend Eaalgebruik. Er was niets
veranderd in aI die jaren. Niet langer verEelde ceyselaar over een voorbije
gebeurEenia; nee, ik was erbijl zijn woorden materialiseerden. Het kantoor
veranderde voor mijn ogen - of wae tret in mijn geest? - in een gelagkamer,
heÈ bureau werd een bar, en in mijn op gang gebrachte fantasie meende ik
zelfs de bittere lucht van tabaksrook en verschaald bier Èe ruiken.
En daar, op de hoek van het bureau, nee, aan de bar, zijn linkerarm er
losjes op steunend, zaÈ Nicholas. Ik hoorde de stem van ceyselaar weer,
maar anders, aarrgezet door de whisky en in het vuur van het gesprek dat hij
zeven jaar geleden voerde met Nicholaa, die zich naar hem toe boog.

"...Dus ook u bent een hartstochteli, j k bewonderaar van Plato?,'
"Zeker,Í antwoordde Geyselaar. "Ik durf zelfs weI te beweren dat er na hem
feitelijk nieEs oorapronkelijks meer is gedacht. Plato legde het fundament,
de resE bouvrde aI1een maar daar op voorÈ."
"U bent dus een 'Platonist', als ik dat. zo mag zeggen? "
"Niet helemaal . Ik zei dat ik de grote filosoof bewonderde, niet dat ik al
zijn gedachten deelde. Zijn ideeén over de ziel bijvoorbeeld venerp ik.
Maar ja, nu dtaal ik af, dat zal u vrel niet interesaeren.'r
"Integendeel, m'n beste, integendeel - U snijdt daar eer] zeer intrigerend
onderwerp aan- Het heeft mijn volle belangsLelling, mag ik wel zeggen. caat.
u alBtublieft verder. r'

Door deze woorden aangemoedigd vervolgde ceyaelaar: iiu kent de Phaedron,
heE boek van PlaEo over de ziel?"
"Uiteraard. "
"We1, Plato verdedigL daar het bestaan van de zieI, en beargumenteert de
onaterfelij kheid ervan - volgens mij op dubieuze gronden- r'

"Maar u weeL toch dat juiets de christelijke theologie dankbaar van Plato
gebruik heeft gemaakt om de ziel als bron van het leven te bewijzen en ook
filo8ofisch te rechtvaardigen? Buit, behaald op de heidenen, noemde men

,'Precies. Wants op dat punt gaat Plato's redenering juist mank. In uiterste
instantie is het een axioma, een aanname, een geloof zo u wilt- Het is niet
wetenschappel i j k te bewijzen."
rrÍíant?. . -rl
t'Het is een geloof, En ik geloof er nlet in. De ziet bestaat niet- "
,'U hecht dus geen waarde aan uw ziel?" Nicholas' blik was strak op de man
naast hem qevestigd -
ÍHoe kan ik nu waarde hechten aan iets dat niet bestaat?'r
"Laat mij er dan een waarde aan hechten, aIs u dat wilÈ.'r
ceyselaar keek de ander verward aan. ÍVíaL bedoelt u?"
"Laat ik heE samenvatten. Í Nicholas ging even verzitten; zijn gezicht kreeg
een zakelijk trekje. "U heeft een ziel. Nee, spreekt. u me niet tegen. U
geeft er niets om- Ik daarentegen- - - geef er zeer veel om. Om uw zie1, we1
te verstaan- Ik bedoel dat letterlijk."
"Ik geloof niet dat ik u nog kan volgen- "
"Wat j-k u voor wil stellen is een transactie. U krijgt van mij een hoog-
waardig computerprog:ramma, dat al uw zakelijke problemen in één klap zaL
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oplosaen. Àls Eegenprescatie krljg ik van u de volledige beschikking over
uw ziel. "
Geyselaar zei nieta, luisterde alleen naar Nicholas' overredende atemge-
luid.
"Een voordelige ruil woor u, lijkÈ mij zo," vervolgde deze. "En dan, ik heb
geen haaat.. U hoeft paa over zeven jaar uw deel van het conEracE na Èe

komen, zevelt jaren die u zakelijk profijts, aanzien en aucces zullen
brengen. t' Onder heÈ gesprek had Nicholas enkeLe dichtbeÈ)4)te vellen papier
uit zijn colberLjasje Eevoorschijn gehaald en opengevouwel ' Een vulpen
volgde. zwijgend schroefde hij er de dop van af.
",fa, inderdaad een redelijk aanbod, " prevelde Geyselaar, Èerwijl hij de
bepalingen oppervlakkig doorlas. zijn benevelde blik bleef ruÈÈen op de
Ieeggelaten plek onderaan treE laatste vel. vaag realigeerde hij zich de
waanzin van het geheel. Hoe kon dat contracL al kant en klaar voor zijn
neua liggen? Àlles stond aI ingevutd, zag hij. De bepalingen, zijn naam en
persoonlijke gegevens, de looptijd van het contract, en zelfs de juiste
plaats en datum stonden aI netjea onderaan het vel geÈ)Pt -

"U hoeft alleerr maar te Èekenen, r' drong de stem van Nict.olas weer Eot hem

door. "All-een maar te t.ekenen- Te tekenen--- Tekenen.-."

MinuEen versEreken- De ban was gebrokerr. Het beeld loste langzaam op-
Nicholaa vervaagde, \^rerd schimniger, verdween tenslotle geheel uit mijn
blik. ceLeidelijk veranderde de gelagkamer weer in een normaal kantoorqer-
Lrek. Geyselaar zab nog steeds achter zijn bureau; zlreet parelde op zijn
voorhoofd - Híj zag asgrauw.
"En... Wat deed je?" vroeg ik tenslotte voorzichtig.
"wat kon heL mij sctrelen! Ik had Eoch immers niets te verliezen bij die
krankzinnige transactie, dacht ikl "
nEn dus...2tr
ceyselaar ontspande zich en zei, rustig nu: "Ik pakte zijn pen aau en
tekende het contract. rl
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HoofdEtuk 3. Betaaldag
t'De dwaas ! ÍIoe ko,l hij weten
met wie hij onderhandeTde? "

M.R. James, ,(amer J{r. DerËien

Íwe1nu2 Ik hield mijn blik gespannen op ceyselaars gezicht gevestigd.
"Dus je hebt, om het even samen te vatt.en, een contract met een zekere
meneer Nicholas van een softwarehouae Kassandra geBloten, nadat julIie je
allebei een steviq aÈuk in je kraag hadden gedronken. In dat contract
verplicht meneer Nicholas zich om jou een feilloos werkend computerprogram-
ma te leveren, waarvoor hij na een bepaalde termijn de beachikking over
jouw ziel za1 krijgen- zo is het toch?'l
Geyselaar knikte. ,,zoals ik je a1 zei: ik heb dat corrtracE getekend. Wat
kon me gebeuren? Ik vond heÈ in a1le opzichten een voordelige zaak- Ik weet
dats jij er anders over denkÈ, maar j-k geloof nu eenmaal niet in zoiets a1s
een ziel . Dus ik vond dat ik iets voor nieEs kreeg, Troui.rens: ik wist op
dat moment natuurlijk ook nieE hoe dat programma er uiL zou zien, en of het
wel zou werken. En wie vreet zou ik we1 helemaal nooit meer iets van
Nicholae horen. HeL kon we1 een fantast zijn, die een fLauvre grap met me

wilde uithalen. Maar dat bleek toch niet het geval- víant t.oen ik van
vakantie terugkwam op kantoor lag er al een pak op mijn bureau. Dit kaarEje
zah er aan - rl

Geyselaar traalde een kaartje uib zijn portefeuille en reikte het mij over.
Ik 1ag:

XÀSSÀNDRÀ SOFT$IÀRE

ÀíÀTCH HOUSE

666 ÀRCHÀIIGEI. ROÀD

sT. wÀLSTONE, CORNWÀJ.L

"Er zaÈ een magrreetband in," vervolgde Geyaelaar - "tk heb die eersL thui.s
op mijn eigen computer ingelezen, om te zien wat er op stond. Maar ik had
zoiets nog nooit onder ogen gehad- Het bleek geschreven ln een zelfs mij
onbekende programmeerLaal . HeL heeft geruime Èijd geduurd voordat ik het
een beetje kon ont.cijferen. Maar van de werking snap ik nu nog altijd niet
vee1. " Hij krabde zich op de kruin- "Er zitten elementen in van de gewone
actuariëIe kansberekening, dat is we1 zeker- Maar heE gaat veel verder. Hets
programma trekt b.v. een complete horoscoop aan de hand van geboortegege-
vens, die het automatisch bij de Burgerlijke stand opvraagÈ. verder weet
hets op een of andere maaier achter diverse medische gegevens te komen, een
zeer fijn uitgewerkLe bioriEme - stalistiek zit erin- - . Dat zijn dingen die
ik er uit heb kunnen vissen, Zeker is dat het in staat is op eigen houtje
in diverse andere computerbestanden in te breken- Maar nogmaals: het is het
meeat gecompliceerde programma dat ik ooit heb gezien. HeÈ moet door een
onvoorstelbaar deskundig automaEiseringsgenie zijn geschreven- De waarde
ervan moeL bijna niet Le becijferen zíjn. En dat kreeg ik dus zomaar. voor
niks . !'

"Niet. heIemaa1, " mompelde ik. "Ik dacht dat je je Cot een kleine tegen-
prestatie had verplicht. "
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rrAch, achei Èoch uit!'t Geyselaars stem klonk Bchril. ,,Birrnen]rort heeft.
Nicholas dua rechÈ op mijn ziel! De onzinl Er bestaat helemaal geen ziel.
Niemand heeft ooit heÈ bestaan ervan vretsenschappelij k kunnen aantonen.'r
'rwe1, waar maak je je dan druk over?,, meende ik te moeEen opmerken.
rr,Je wacht ruaEig tot die tsermijn om is en je ziets wel lrat er dan gebeurt-..
of niet natuurlijk. Ííarrneer is het t.rouwens eigenlijk zo \rer?tl
ÍVolgende week," zei Geyselaar maE. rrDat betekenÈ dus dat ik nu bijna zeven
jaar hier Een onrectrte als een genie Èe boek ata. Nadat ik mijn benoeming
had gekregea hoefde ik niets anders te doen dan dat Kassandra-progranïna te
laten inlezen op de computer. Dat was alIes! zelfs gegevens van verzekerden
inwoeren hoefde niet. Op een of andere manier haalde-ie zelf alles op uit
allerlei bestsaande files en beBÈanden. Blnnen de korÈste keren waren alle
achÈerstallige zaken afgelrikkeld, en dat. waren er nieÈ weinig. En dat was
pas het begin. Naderhand begon a11es zo mogelijk nog sneller te werken,
zonder dat. ik er iets aan deed!,,

zei ik nadenkend- ,'Eeb je ooit geprobeerd nog eens met dat Kassan-
dra bureau in contact te komen? "
"Jatre1. fk heb ze gepoogd Ee be11en en te faxen. Maar zowel telefoon- als
faxnununer bleken niet of niet meer ia gebruik. En de brieven die ik heb
gestuurd bleken onbest.elbaar. Wel... Wat vind jij ervan? Wat kan die
Nicholas j-n vredesnaam van mij gewild hebben? Mijn ziel? Als ik die al heb,
hoe moet ik die dan aan hem overhandigen? Netjes verpakt in houtwol of
vetvrij papier soms? Hoe langer ik erover nadenk, hoe nerveuzer ik word. ÀI
die jaren heb ik eigenlijk geen rustig moment meer gehad! tk dacht eerst,
idioot die ik was, dat ik de trele zaak op den duur we1 zou vergeten- Maar
daÈ waa een belachelijke gedachte natuurlijk- Iedere dag opnieuw word ik
met dat krankzinnige programma geconfronteerd! En sinds ik t.ot de ontdek-
king kwam daÈ-ie overlij densgevallen exact begon te voorspellen heb ik
's nachts haast geen oog meer dichtgedaan ! Ik weet niet wat me straks te
wachLen staaÈ, maar ik raak er steeds meer van overtuigd dat het ieta
verschrikkelij ks za1 zijn-,,
Zijn gezicht was verwrongen. Ook ik voelde me ongerust.. Op niet nader aan
te duiden wijze voelde ik dat ceyselaar gelijk had- Er moest eenvoudig iets
tegenover de levering van daÈ Kassandra-programma sÈaan. wat. hing hem bovel
het hoofd? Daar was maar op één manier achter te komen.
riwaarom ben je nooit naar dat dorp t.eruggegaan?Í vroeg ik- "Àls je liever
van dat cont.racE af wilde, dan had je toch kunnen proberen om het ontbonden
te kri j gen? I'

'rIk heb er vaak aan gedacht, " zei ceyeelaar vermoeid, "maar het zou een t.e
grote afgang geweest zijn. Ik zou daarmee in één klap toegeven bang te zijn
dat ik mijn ziel zou verspelen. En bovendien kon ik niet meer buiten dat
programma - Het was me ala heE ware de baas.rr
Ik dacht geruime tijd na. Als ceyselaar ter elfder ure nog van dat noodloÈ-
Èige contract af zou willen zou hij moeEen voorEmaken. Ik had ook geen
duidelijk idee wat er meL hem zou gebeuren, maar a1s dat programma in et.aat
was overlij densgevallen te voorspellen-.. Een verschrikkellj ke gedachtse
schoot als een bliksemflits door mij heen.
"Dat computerbesÈand - . . " Ík keek hem sLrak aan. ,'Daar staan wj-j zelf
natuurlijk ook in? "
Geyselaar bleef onbeweeglijk zitten- Ik zag dat hem tret zweet op het
voorhoofd stond. Hij had uiteraard meteen begrepen wat ik wi1de.
"Ik hoef alleen mj-jn naam en geboortedatum maar in te voeren, Í fluiEterde
hij tenslot.te.
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Letter voor leÈEer ÈypEe hij de gegevens in. Met bonzend trart keek ik toe.
Plot.seling werd het scherm knalrood. Een korte boodachap verscheen:
t'No information availabTen. ceyselaar deingde a1s door een adder gebeten
achteruit - Opnieuw sloeg hij de toetsen aan, met hetzelfde resultaat.
ontzetting stond op zijn gezicht. Verwilderd keek hij mij aan.
"Niets! Dat ia nog nooit gebeurd. Ik zal een andere verzekerde proberen. "
Hij typte de naam van één va]l oDze collega's in, en keurig verschenen alle
aanwezige gegevens achLer elkaar op tret echerm- Niets onÈbrak.
Daarna probeerde hij nogmaals zijn eigen naam. Maar opnieuw vergcheen
dezelfde boodschap: "No infoflnaxion available't tegen een bloedrode achter-
grond, nu echter gevolgd door een Eweede mededeling:
ttKaÉaandta i6 now cToling down't -

"Dat is alles, vrees ik." MeL een traag gebaar drukte Geyselaar een knopje
in, en het sctrerm flitste uj-t,
Ik haalde diep adem- "cey6e1aar... Mag 1k je een goede raad geven?rl
Geyselaar wreef over zijn gezicht. "Laat maar. Ik was er zelf aI opgeko-
men-" Hij trok zijn ag,enda. "Ik ga naar Engeland. Naar Cornirall. Zo apoedig
mogel ij k. "

Het kost me moeite mij te realieeren dat dit alles al vreer tien jaar
geleden is. Maar wat doet de tijd ertoe? Laat ik proberen zo goed mogelijk
mijn verslag af te ronden- Er is overigens nieE veel meer te vertellen.
Menigeen zaL zíc}]. immers nog herinneren troe, op de dag na Geyeelaars
overhaaete verLrek naar Engeland, op onverklaarbare wijze een ernstige
computerstoring flinke delen van ons bedrijf voor weken lam legde-
De chaos was enom, die dag. Met name op de afdeling Pensioenuitkeringen
werkt.e niets meer. Ik had mij dle ochtend even over half tien naar Geyse-
laars afdeling begeven, nadat zeeberg:h, een van zijn medewerkers, mij
tefefoniach had meegedeeld iets zeer verontrustends te hebben ontdekt.
Het leek hem beter dat ik zelf even langskwam -

Vo1 bange voorgevoelene atapte ik in de 1ift. vlat. er ook aan de hand was,
het was ieLs onherstelbaars, dat wist ik a1 zeker voordat ik de afdeling
Pensioenuitkeringen was binnengelopen-
zeebergh zat met een gezicht vo1 ongelovige verbazing actrter Geyselaars
bureau een computer-outprint te bestuderen- Hij keek op toen ik binnenkwam.
"Eier snap ik niets van, meneer - Dit is het laatste vraL de computer
vanochtend heeft geleverd voor de storj-ng begon.., Heeft u dit behandeld? "
Ik schudde heE hoofd en nam het papier aan, hoewel ik al praktisch zeker
wj-at vrat er op zou sLaan, nog voor ik er een blj-k op geworpen had-
Inderdaad bevatt.e het de mededeling, dats voor de nabestaanden van Geyse-
1aar, Adrj-anus, een uitkering van weduwen- en wezenpensioen diende in te
gaan, ingaande heden- -.
"Ik dacht," hoorde ik zeebergh voortgaan, terwijl ik mij aIs verdoofd op
een stoel had laten neervallen, ídaE u heL misschi.en gisteravond laat
met.een aI geregeld had, nadaÈ het nieuws van de ramp bekend was gewor-
den. - - "
Met eerr ruk hief ik mijn hoofd op- "we1ke ramp?'r
"HeefÈ u de radio of televisie gisteren dan niet aangehad? " vroeg zeebergh
verbaasd- "De kranten staan er ook vo1 van-" Hij haalde een exemplaar uit
zijn tas. "Ik bedoel dit-"
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Met uiÈpuilende ogen Ias Lk de koppen: Scheepsranrp bij zeebrugge. veerboot
'Herald of Free Enterpriae, gekapseisd. WaarschijnJ.ijk meer dan honderd
doden...

Hier wit ik heE verslag beéindigen. EeÈ is hier niet de plaaÈs uit Èe
weiden over de maandenlang voorEslepende reorganisatie van de afdeLlng
Pensioenuitkeringen, noodzakelijk nadat gebleken rras dat het programna van
GeyBe1aar nooit meer opgeatart zou kuÍrnen rrorden. SÈerker nogf: van het hele
program[a iE nooj.È een spoor meer gevonden. De tsape bleek geheel gehrisÈ, en
iedere schriftelijke documentatie was onvindbaar. HeÈ was eenvoudig of het
programÍna nooiÈ bestsaan had.
orn di.e reden voel ik dat het ook zinloos za]- zíjn op zoek Ee graan naar
Kassandra of naar mr. Ni-ctro1as. Geen warl beiden zal ooit worden teruggevon-
den.
Voor Geyselaar kan niemand meer ieEs doen. À1s ik erg godsdienstig was zou
ik nu kunnen besluiÈen met een gebed dat zijn ziel de eeuwige rusÈ mag
vinden, in weerwil van daÈ vervloekÈe contract. Maar i.n werkelijkheid weet
ik niet waÈ ik ervan denken moeÈ. Misachien, wie zal heÈ zeggen, va1È enige
hoop te puÈten uit. de Àpoca1l4)s, heE Boek der openbaring, waar wij beiden
zoveel belangstelling voor hadden. In hoofdatuk 20, verB 10, sÈaat. inunerg:

ttEn de DuiveT, die hem verTeid had, werd opnieuw
neergeworpen in de poel van vuur en zwaweT. tl

EI}IDE

IJeo Knoops
Wim Knoops

__15__



COLOFON

van dezelfde autseura zijn verachenen:

1. Moord in de Kluis
(novelle - 1982)

2. lIeE Noodlot van st. Ííijnandsklooster
( spookverhaal - 1983 )

3. Drie Dode DirecÈeuren
(asauranEieEhriller - 1984 )

4. Foutloze Metshode
(verhaal - 1985 )

5. Onrust op SÈ. cregoria
(toneelaÈuk in drie bedrijven - 1986)

6. Het Kassandra PrograÍma
(3-delig horrorfeuilleton - 1987)

7. HeÈ ceraamte achter heÈ Beeldscherm
( aesuranÈiethriller - 1988)

8. Terugkeer om Middernach.t
( spookverhaal - 1989)

9. Gasten op Kerstavond
(Kerstnovelle - 1990 )

10. De vloek van de Kluizenaar
(assurantsietragedie - 1991)

11. HeÈ Testament van de Tempelier
(Kerstvert.elling - 1992 )

12. De Heks van Bleskensgraaf
( spookverhaal - 1993 )

13. De Ondergang varr SÈ. Gregoria
(eenakter - 19941

14. get Veld van Eer
(cruwelverhaal - L994)

15. De Herfatmoorden
(RoÈterdamse thïiller - 1995)

16. De Ruine van de Àbdijkerk
( spookverhaal - 1996)

Slechts enkele van deze xixels zijn nog (bepeÍkt) Teverbaar



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


