
!



!



 

MEMOIRES 
 
 
 
 

 
 
 
 

Carl Palmner, DimensionTravelerCalum en Malfhok 
 
 
 
 
 

Een vertaling van: ‘The Heritage Documents Volume 1: – Memoirs’ door: 
Tom(Samoth). 

 
 



 2

Inleiding 
 
 
Iedere reis naar D’ni begint met de favoriete song van Jeff Zandi… Luister goed naar 
de tekst en vind dan je weg naar de stad daar beneden. 
 
 
‘Burn you up, burn you down ’ – Peter Gabriël, Neil Sparkes en Karl Wallinger* 
 
 
Straight as a arrow 
Carry your intentions through the wind 
Doubts all around you 
But you’re gonna get the message to your friend 
 
At every rendezvous you keep on looking around 
Nighttime in the city and the rain keeps falling down 
 
Let me tell you how it all works out 
I never thought we had so much time to lose 
Just learning how to twist and shout 
Doesn’t matter much which damn beat you use 
Let me tell you how it all works out 
I never thought we had so much time to lose 
Just learning how to twist and shout 
Doesn’t matter much which damn beat you use 
 
Pilgrim knows the road to go 
How many times we have told you so 
(Burn you up, they’re gonna burn you down) 
(Burn you up, they’re gonna burn you down) 
No rhyme or reason 
No way to make it easy ‘til it’s done 
(Burn you up, they’re gonna burn you down) 
(Burn you up, they’re gonna burn you down) 
So you’re crossing to the other side of the street 
(Burn you up, they’re gonna burn you down) 
(Burn you up, they’re gonna burn you down) 
Should know better but you keep turning up the heat 
 
Let me tell you how it all works out 
I never thought we had so much time to lose 
Just learning how to twist and shout 
Doesn’t matter much which damn beat you use 
Let me tell you how it all works out 
I never thought we had so much time to lose 
Just learning how to twist and shout 
Doesn’t matter much which damn beat you use 
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Oh-oh-ai-ai 
(hey hey hey hey) 
Make me feel this 
(hey hey hey hey)  
Hey Hey Hey Hey 
(hey hey hey hey)  
Make me feel it 
(hey hey hey hey) 
 
When they lose you, it can use you 
(Burn you up, they’re gonna burn you down) 
(Burn you up, they’re gonna burn you down) 
Break me open, I need someone to see me 
(Burn you up, they’re gonna burn you down) 
(Burn you up, they’re gonna burn you down) 
Make me feel it, make me feel 
 
 
*: Dit is de songtekst zoals die uit de transistorradio van Zandi schalt. 
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Voorwoord 
 
 
Dit boek is geschreven door Carl Palmner, DimensionTravelerCalum en Malfhok. Het 
geeft het relaas weer van de Tweede Restauratie, zoals die beleefd werd door twee 
ooggetuigen. Hoewel de auteurs hun uiterste best hebben gedaan om voor 100% 
nauwkeurig te blijven in hun poging deze gebeurtenissen op te schrijven, moet hier 
worden opgemerkt dat dit niet het werk is van de DRC, Cyan, of welke andere 
officiële organisatie dan ook. 
 
Als je dit boek hebt gevonden, dat heb je ook De Roep gevoeld. Je hebt de Grot 
ontdekt en je zit nu middenin het proces van het ontdekken van een oud ras dat deze 
plek heeft geschapen waar jij je nu bevindt, én de wereld hierboven, die je altijd als je 
thuis hebt beschouwd. 
Je bevindt je in goed gezelschap, want er zijn vele anderen die deze Roep hebben 
gevoeld. Velen zijn je vóór gegaan en na jou zullen er nog velen volgen. Het is één 
van de grote mysteries van deze plek. Deze vervlogen mensen kennen we nu als de 
D’ni. 
 
Je zult in dit boek een bijdrage aantreffen van de gebeurtenissen ten tijde van de 
allereerste herontdekkingen van de Grot. Velen die getuige waren van deze 
gebeurtenissen die onze levens op zijn kop zette, zijn hier nu niet meer aanwezig. 
Degenen onder ons die zich dit alles nog kunnen herinneren, die hier waren toen 
alles zich ontvouwde, hebben dit boek gemaakt als een nalatenschap aan alle 
onderzoekers. Het is een herdenking aan de inspanningen die de onderzoekers zich 
in het verleden getroost hebben en het is zowel een gids als een waarschuwing aan 
de huidige en toekomstige onderzoekers. 
 
Lees verder en realiseer je dat deze gebeurtenissen waar zijn, ze hebben écht 
plaatsgevonden. En ze zullen zich zelfs ook nu nog voltrekken. 
 
 

Carl Palmner  
     DimensionTravelerCalumDimensionTravelerCalumDimensionTravelerCalumDimensionTravelerCalum    

                                                    Malfhok 
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Hoofdstuk 1: Proloog, deel 1. 
 
 
Ik vond een citaat in mijn geschiedenisboek en ik wil het graag met jullie delen. Het is 
afkomstig van George Santayana. 
 

“Een ieder die zich niet het verleden kan herinneren, 
zal gedoemd zijn haar opnieuw te beleven.” 

 
Dit citaat blijkt waar te zijn. Deze ‘Geschriften Der Herinnering’ bestaan vanwege een 
eenvoudig doel: de geschiedenis en de kennis van wat eerder is gebeurd, brengen 
bij degenen die zo onfortuinlijk waren deze niet te hebben meegemaakt. 
 
Om te beginnen gaan we terug naar Carl Palmner’s Bevin, terug naar de tijd toen alle 
buurten in de Nexus nog ‘Bevins’ werden genoemd. Daarmee duiken we vrijwel 
precies in het midden van een groots en voortdurend groeiend verhaal. Destijds 
hadden we echter nog niet zo veel gedurende dat begin, of ‘De Proloog’, zoals het 
werd genoemd. 
 
Nu is het 2012. Laat in 2010 begonnen we met het schrijven van de Geschriften der 
Herinnering. Twee jaren zijn voorbijgegaan en het waren inderdaad ruige en wilde 
jaren. Ondanks dat, gedijt en groeit onze kleine gemeenschap hier in de Grot van 
D’ni. Toch is het opnieuw tijd om de oude verhalen te vertellen, legenden waarvan 
men soms hoopte dat we ze zouden vergeten, maar vertellingen die ondanks dat  
noodzakelijk zijn.  
Ik zei niet zonder reden dat men wenste dat ze vergeten zouden worden. Je moet 
namelijk inzien dat het een eindeloze zoektocht was om deze geschiedenis te 
hervinden. Hoewel, gedurende het ‘CAVCON Opmerkzaamheids feest’ dat het 
afgelopen jaar werd gehouden, heeft Marten, de maker van de videoserie ‘De 
Proloog’, mij geholpen de vertelling van De Proloog te vinden. 

 

 
                                                         De landkaart van Garternay. 
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Ik weet zeker dat velen van jullie het verleden kennen, maar voor diegenen voor wie 
dat niet geldt, volgt hier een samenvatting. 
 
De Aarde was een Tijdperk, geschreven door een meester-schrijver van Garternay, 
de originele thuiswereld van de D’ni. Hun wereld was stervende, dus ze vertrokken.  
De groep die zich vestigde op Aarde, hier in deze grot, noemde het D’ni. Min of meer 
betekent dat woord ‘Nieuw’.  
D’ni groeide en gedijde, maar dat gold ook voor een gevaar. Een gevaar dat huist in 
elke cultuur of beschaving: Trots. Het is als een kanker dat in iedere wereld in de 
diepte groeit. 
En voor D’ni openbaarde deze kanker zich als een man die Veovis heette en die 
bijna geheel zelfstandig D’ni wist te verwoesten. Hij gebruikte het eigen 
ventilatiesysteem van D’ni tegengesteld om zo met behulp van de enorme vinnen 
een dodelijk gas de Grot in te pompen. 
Velen stierven, maar enkelen wisten te overleven. Een man, Atrus geheten, stamde 
af van één van deze overlevenden. Hij had een dochter, Yeesha, die iedereen zeer 
goed kent, daar ben ik zeker van. 
 

 
O, Yeesha… bekijk ons nu eens. Hier spiegelen we ons aan het verleden, terwijl we, 
destijds, allemaal alleen maar konden dénken aan een toekomst die juist buiten ons 
bereik lag. 
 
Rondom de eeuwwisseling was er een groepering die de ‘D’ni Restoration 
Foundation’ werd genoemd, afgekort de ‘DRF’. Ze herontdekte de verlaten D’ni Grot, 
daarbij een soort van ‘roep’ voelend. 
Deze roep is een onderdeel van een kringloop. Terugbrengen, nemen en geven; 
ademen, leven en sterven. 
 

 
                                                       Atrus en Yeesha in Releeshan. 
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Eén man, Elias Zandi, moest zijn eigen kringloop veel te snel afbreken. 
 
Hij bezat de grond rondom de vulkaan, de Caldera. Dit is de verborgen toegang tot 
D’ni. Terwijl Elias zijn forse vermogen naliet aan Dr. Richard Watson, zijn beste 
vriend, liet hij zijn land na aan zijn zoon, Jeff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De achternaam van Jeff kennen de meesten beter. Die gekke man in de zon, die een 
boek leest en zijn biefstukken keert. 
 
Zandi. 
 
Dat is me er eentje! Hij groet een ieder van ons zodra we arriveren. En zelfs als je 
hem niet ziet, ziet hij jou wél. Per slot van rekening is dat stuk land zijn thuis. 
 
 
 
 
 

 
       De ontdekking van de Grot door John Loftin en Elias Zandi. 
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Als je Zandi ontmoet, dan zie je een man die hier al vanaf het begin aanwezig is. Het 
is merkwaardig om op een of andere manier te weten dat daar één man is die niet is 
veranderd… dat is geruststellend. 
 
Jeff Zandi is nog geen spat veranderd in al die jaren dat ik hem ken. Iedere keer als 
ik hem zie, zwaai ik naar hem en vraag hem of zijn biefstukken nog niet gaar zijn. 
 
Wat een persoon is hij, wat een man! 
 
In 1997 veranderde de DRF zijn naam in de ‘DRC’, de ‘D’ni Restoration Council’, die 
door vijf personen werd geleid. 
 
Dr. Richard Watson was het Hoofd, Victor Laxman was de Technische Specialist, 
Marie Sutherland kon goed met mensen omgaan, Ikuro Kodama was een man van 
weinig woorden en Michael Engberg was de restauratie deskundige, die ook goed in 
de omgang was. 
 
Engberg had een dochter, Willow ‘Wheely’ Engberg, hoewel niemand dat nog wist 
ten tijde van de eerste restauratie. Die meid was een echte onderzoeker! 
 
Sorry, ik laat mijzelf een tikje gaan. 
 
 
 
 
 
 

 
  Jeff Zandi buiten de Spleet in New Mexico. 
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In januari 2002 begon de DRC met een ‘Besloten Open Registratie’. Ze openden hun 
deuren voor diegenen die zich hadden opgegeven, maar slechts een select groepje 
daarvan kwam daadwerkelijk binnen. Maar het was een eerste stap. Een belangrijke 
stap.  
 
Dr. Watson verwoordde dat het best. 
 
“Medebewoners van D’ni,” 
 
“Ik realiseer mij dat deze begroeting wellicht een tikje aanmatigend klinkt, maar dit 
grootse moment verdient enige overdrijving en een verwachtingsvol gevoel van mijn 
kant. Want we staan nu op één van die zeldzame splitsingen in de levensloop van de 
mensheid. We staan op de rand van een afgrond van ontdekking en opheldering en 
nu zullen we van deze rand afstappen.” 
 
“Welkom in D’ni!” 
 
“Voor de eerste keer kan ik deze woorden uitspreken. Tot op dit moment bleven de 
bezoeken beperkt tot diegenen die voldoende academisch geschoold waren om een 
nuttige bijdrage te kunnen leveren, of tot diegenen die voldoende verbonden waren 
met dit project om een uitnodiging te ontvangen. Maar dat zal nu snel veranderen. 
Spoedig zal iedereen die ‘De Roep’ hoort, hier worden verwelkomd. Natuurlijk, 
aanvankelijk zal deze toestroom worden beperkt en zal hun aantal worden 

 
De welkomstboodschap van de D’ni Restoration Council. ‘De D’ni Restoration Council 

heet alle nieuwe onderzoekers welkom. Onthoudt, veiligheid is de nummer 1.’ 



 12 

gereguleerd, maar de deur zal open gaan. D’ni zal gaan ontwaken uit zijn lange 
winterslaap! 
Wat ik probeer te zeggen, is dat jullie arbeid hier veel meer is dan simpelweg een 
archeologische oefening. 
We zijn er rotsvast van overtuigd dat het de bedoeling was dat deze plek bewoond 
zou worden; hij was bedoeld om te groeien, hij was bedoeld om te leven. We zijn hier 
omdat we allemaal dat zelfde gevoel hebben, die zelfde roeping. Zelfs nu beginnen 
velen deze roeping te voelen. Ze zullen komen en D’ni zal opnieuw leven!” 
 
Een zo beëindig ik deze inleiding van de Proloog door het glas te heffen, terwijl ik 
besluit met Dr. Watson’s citaat: 
 
“Op D’ni!” 
 
Ik denk dat dit alles wel aardig opsomt, nietwaar? 
 
Nou, na zo een begin denk je wellicht dat de nu volgende vertelling spannend wordt, 
vol van mysteries en intriges. Maar natuurlijk, zoals dat bij alle verhalen gaat, het 
begin is altijd nogal saai. 
 
De DRC ging door met onderzoekers afkomstig van de oppervlakte welkom te heten, 
ze beperkt toegang te geven tot een Buurt of twee en dit zeldzame Tijdperk. 
Alhoewel, in het begin gingen die dingen traag, zoals ik al zei. 
 
We zijn allemaal vertrouwd met de KI en hoe hij ons altijd in de steek lijkt te laten. 
Wel, destijds was het nog veel beroerder. Ze functioneerden amper, velen haperden 
en velen hadden een kapotte camera. Ze werkten nauwelijks! Maar wat werden ze 
gekoesterd! Zelfs toen de DRC met een nieuw model kwam, behielden de 
onderzoekers hun oude, stilletjes glimlachend bij hun herinneringen daaraan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destijds waren die dingen vreemd. Verbeelders gaven teksten in D’ni weer, KI’s 
hadden vaak Engelse tekst die over de hoofdtekst heen stond en zelfs de Ayoheek 
tafel was veel krakkemikkiger dan tegenwoordig, en dat wil wat zeggen.  
 

 
Vroege KI tijdens de eerste restauratie . 
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Die goede oude dagen waren meestal alles behalve goed. 
 
Desondanks was alles plezierig toen. Niemand was ontevreden over de manier hoe 
de DRC haar zaakjes bestierde. 
 
Het duurde allemaal het grootste deel van een jaar, maar de ontwikkeling ging door.  
 
Op 15 februari, ik ben vergeten op te schrijven in welk jaar, maar ik gok 2002, 
verscheen Douglas Sharper in het openbaar met het verzoek om Teledahn te 
herstellen. Hoewel hij helemaal nog niet lang lid was van de DRC, accepteerde ze 
zijn verzoek en gaven hem toestemming dat Tijdperk te herstellen. 
 
Zes december 2002 was de dag dat we voor het eerst het gevoel kregen een 
avontuur te beleven. Sommigen zouden zeggen dat op deze datum ons verhaal pas 
écht begon. 
 
Phil Henderson was een Restauratie Ingenieur. Ik weet zeker dat enkelen onder jullie 
op sommige dagen een man met een grappige blauwe mijnwerkershelm in de stad 
hebben zien kuieren. Die heeft hetzelfde baantje. ResIng. Alleen droeg Phil die helm 
niet.  
 
Phil Henderson, of ‘phend’ zoals zijn KI hem benoemde, was op een vrijdag het 
tuintijdperk Eder Kemo aan het opmeten, toen hij verdween. Een ieder nam aan dat 
hij naar huis was gegaan, voor het weekend. Echter, toen de maandag was 
aangebroken, ging Marie Sutherland naar hem op zoek, al zeggende dat hij niet op 
zijn werk was verschenen. 
 
Er volgden zoektochten van vierentwintig uur, maar er werd niets gevonden. Juist 
toen de DRC op het punt stond om het zoeken af te blazen, vond Victor Laxman een 
signaal dat uit Eder Kemo was uitgezonden. 
 
Het was de KI van Phil, maar het signaal stopte zodra iemand daar naar hem op 
zoek ging. 
 
Opnieuw begonnen teams het Tijdperk Eder Kemo te doorzoeken. Echter, na het 
volgende weekend werd het zoeken gestaakt.  
 
En toen verscheen Phil’s KI tweemaal. De eerste keer kort, de tweede keer voor 
ruwweg een half uur. 
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Terwijl men eerst dacht dat niemand op tijd in Eder Kemo was gearriveerd, bleek dat 
het toch één onderzoeker was gelukt en dat hij met Phil had gesproken. 
 
Phil zei dat hij oké was, maar dat hij niet terug zou komen… de leugenaar. 
 
Vanaf dat moment werden de restauraties voortgezet zoals die waren uitgestippeld. 
Men ging over tot de orde van alledag. 
 
Echter, ergens in 2003 namen de zaken een wending. Een spellenfabrikant, 
genaamd UbiSoft begon geld te steken in de restauraties, maar ik denk dat niemand 
begreep waarom. Dit leverde echter een impuls op. Met de financiering van UbiSoft 
was de DRC in staat om vooruitgang te maken met de restauraties. Zo werd het 
veilig om meer onderzoekers toegang te verlenen. 
 
D’ni werd officieel geopend voor het publiek. 
 
Vandaag, bezien door de ogen van velen, kunnen we dit als de officiële start 
beschouwen van wat we nu het ‘Proloog Tijdvak’ noemen. Niemand hoefde NDA’s; 
oftewel geheimhoudingsovereenkomsten te tekenen. Informatie over de gang van 
zaken in de Grot was vrijgegeven en mocht men doorvertellen, en de onderzoekers 
onderzochten. 
 

 
Phil’s eerste terugkeer naar Eder Kemo. 
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Zelfs toen Ae’gura in de Nexus was verschenen en de toegang was vrijgegeven, 
moest de DRC Ae’gura nog officieel openen. Sommige onderzoekers slopen naar 
binnen en gingen naar de Kahlo Pub. 
 
Een gedenkwaardige plek, die bar. Een memorabele locatie. 
 

 
De DRC kwam erachter, maar ze waren alleen maar bezorgd omtrent de veiligheid 
van de onderzoekers. Het incident had geen gevolgen die de moeite van het 
vermelden waard waren en zo werd de stad al snel geopend. 
 
Aan de andere kant, die goeie oude Sharper was niet gelukkig met de manier hoe 
alles was gegaan. 
 
“Ja, zo zijn ze. Bezorgd en officieel,” zei hij. 
 
Een onderzoeker merkte op: “Iedereen zou denken dat ze de eigenaren zijn van 
deze plek!” 
 
“Wel,” zo reageerde Sharper. “Dat denken ze inderdaad.” 
 
In het openbaar suggereerde hij vervolgens om de DRC regels te negeren. Maar, 
ondanks zijn wrevel, zei hij dat ze hem een pub hadden gegeven om op te knappen. 
Nee, niet de Kahlo Pub, maar eentje ergens in J’Taeri.  
 
Deze bar werd de ‘Grote Boom Pub’ genoemd, maar tegenwoordig wordt deze het 
‘Waarnemers Heiligdom’ genoemd, of de ‘Waarnemers Pub’. Wellicht heb je ervan 
gehoord, of misschien heb je hem zelfs met een bezoek vereerd. Die Boom was een 
wonder en dat is hij nog steeds. 

 
Een vroeg ‘Happy Hour’ in de Kahlo pub. 
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Maar kan zelfs maar één persoon stellen dat deze pub nog steeds van Sharper is? 
Natuurlijk niet. Om redenen die ik later zal uitleggen, heeft Sharper zijn pub uit 
handen moeten geven. 
 
Enkelen van ons zijn er in geslaagd die pub te zien in die tussenliggende jaren. Zijn 
muren waren geel, de banieren waren anders en zelfs de verbeelder werkte. Sharper 
had zelfs rondom een aantal vazen geplaatst. 
 
Daarvan is nu niets meer te zien. De Grote Boom Pub heeft nu blauwe muren en de 
deur is afgesloten. 
 
Wellicht zijn een aantal pijnlijke herinneringen er de oorzaak van dat men dit heeft 
veranderd. 
 
Ondanks dat zal de Grote Boom Pub altijd een plek blijven van vergane glorie en 
herinneringen, zelfs nu hij begraven is. 
 

 
Op dezelfde dag dat Sharper zijn wrevel jegens de DRC kenbaar had gemaakt, was 
er een onderzoeker genaamd Zardoz in Eder Kemo. Phil Henderson was 
teruggekomen en op de een of andere manier was hij vast komen te zitten achter de 
Reisdeur. 
 
Zardoz opende de deur en Phil zag het daglicht, wellicht voor de eerste maal in een 
jaar tijd. Tot die dag kan ik veilig beweren dat we geen enkele aanwijzing hadden wat 
er aan de hand was met Phil. Sommigen zeiden dat hij had gegeten van de 
paddenstoelen in Teledahn, anderen zeiden dat hij zijn hoofd had gestoten terwijl hij 
aan het dansen was met de Bahro. 
 

 
De Grote Boom Pub, zoals Douglas Sharper deze had gerestaureerd. 
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En ik? Ik denk simpelweg dat hij gek is. Op een vreemde, krankzinnige manier. 
 
Ondanks Phil’s terugkeer, ging hij spoedig opnieuw weg door wederom de deur te 
nemen. Dagen later kwam hij echter opnieuw terug. Wederom was het een 
onderzoeker die hem wist te bevrijden. En opnieuw vertrok hij via die deur, maar 
ditmaal liet hij een boodschap achter voor de DRC. 
 
Dagen later kwam hij eindelijk naar buiten. Een onderzoeker met de naam MrM3FaN 
coördineerde zijn inspanningen met die van Victor Laxman en speelde het klaar om 
Phil naar de stad te krijgen. 
 
Phil en Laxman spraken met elkaar en het gesprek verliep… onsamenhangend, zou 
je minstens kunnen zeggen. Phil ging er opnieuw vandoor en raakte ditmaal zoek in 
de stad. 
 
Spoedig waren alle vijf de DRC leden op zoek naar die man. En dwars door de 
dagelijkse verschijningen van Phil heen, bleef Sharper protesteren tegen de DRC.  
 
Zoals je nu wellicht in staat bent om te zien, gingen de zaken niet naar wens. 
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Hoofdstuk 2: Proloog, deel 2. 
 
 

 
 
Zoals je je wellicht zult herinneren, of misschien ook wel niet, de vertellingen van het 
Proloog Tijdperk zijn verhalen waarvan men vaak niet wil dat die verteld worden. Nu 
zullen we zien waarom dat zo is. 
 
 
 
 
 

 
Poster van Ae’gura. 
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Ik heb verteld over de tijd dat alles eenvoudig was, toen de DRC zijn restauraties 
uitvoerde volgens een tijdschema en nieuwe gebieden alleen vrijgaf die geacht 
werden veilig te zijn. Echter, zodra de spellenfabrikant UbiSoft zijn fondsen aan het 
geheel toevoegde, begonnen de zaken instabiel te worden. 
 
Onderzoekers die daartoe niet gerechtigd waren, begonnen af te dalen. Daarbij 
hadden ze het gevoel dat ze door iets werden geroepen, wat ze niet begrepen. De 
dingen hier in de Grot begonnen te veranderen. 
 
In de loop van december 2003, was een staflid van de meest vooraanstaande groep 
van restaurateurs van de DRC, Phil ‘Phend’ Henderson, als het ware een ‘schavuit’ 
geworden. Toentertijd zouden velen hem gewoonweg een hippie hebben genoemd 
of beweren dat hij een ‘paddo’ teveel zou hebben gegeten in Teledahn. Maar 
terugkijkend lijkt het er meer op dat hij iets op het spoor was. Iets wat we ook nu nog 
niet echt begrijpen.  
 

 
Omstreeks deze tijd varieerden de gesprekken in de Grot van geheimzinnige Bahro 
stenen die leidden naar verlaten dokken met daarop Relto pagina’s, tot de ‘tijdelijke’ 
brug die was aangelegd om de breuk in de stad te overspannen. 
 
Bekijk die nu eens. Een eenvoudige, kleine touwbrug. Destijds in 2003 noemde de 
DRC deze ‘tijdelijk’. Negen jaar later is hij er gewoon nog. 
 

 
Bahro schakelsteen nabij de dokken in Ae’gura. 
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Om een sprong te maken in ons verhaal, Phil Henderson was teruggekeerd. Hij 
verscheen in een Buurt. Sharper was daar ook, die de indruk wekte dat Phil naar 
hem op zoek was geweest. 
 
Er werd gevraagd waar Phil geweest was. 
 
“Ik heb onderzoekingen gedaan,” zei hij. “Zo veel…” 
 
“Wat zo veel?” Vroeg iemand. 
 
“Gebieden in de stad,” zo reageerde Phil. “Zo veel mensen… zo veel gedachten… zo 
veel reizen.” 
 
Velen vroegen Phil naar Yeesha. 
 
Phil vroeg aan de aanwezige onderzoekers: “Hebben jullie haar gezien?” 
 
“Ja,” zeiden ze. 
 
Vrij vlot echter vroeg Sharper aan Phil of hij met de DRC had gesproken over 
Yeesha. Phil’s reactie daarop? 
 
“Ik hou van jullie allemaal.” 
 
Toen ging hij verder met het vinden van meer ‘Gebieden’. Aangenomen werd dat hij 
sprak over Buurten, dus het antwoord was: “Er zijn er méér dan vijftig.” 
 

 
Touwbrug in Ae’gura. 
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Phil vroeg waar hij eerst naartoe zou gaan en er werden hem enkele suggesties 
gedaan.  
 

 
 
Nu is het tijd om iets op te merken. Terwijl ik dit schrijf, heb ik erg veel moeite om 
Phil’s verwardheid te doorgronden. Ik bedoel maar, zelfs Sharper was geïrriteerd. 
“Kan je de raadsels niet weglaten?” 
 
Maar raadsels waren alles wat we zouden krijgen. 
 
Al snel kuierde Phil naar de lichttuin, naar het eiland waar meestal een Relto pagina 
huist.  
 
“Wacht,” zei Phil. “Willen jullie wachten?” 
 
Dus ze wachtten. 
 
Phil vroeg: “Zie je die rots?” 
 
“Het is een rots,” antwoordde Onderzoeker Brian Fioca.  
  
Het is méér dan dat,”  zei Phil. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phil in een Buurt. 
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Een onderzoeker, Snatcher genaamd, gaf toen als commentaar dat het eiland wel 
een beetje op Myst of Relto leek. 
“Alsjeblieft,” spotte Sharper. “Het is een rots.” 
 
“Ik ben geweest waar jij bent geweest,” zei Phil. “Als je haar gezien hebt.” 
 
Hij zei dat hij de kringloop had voltooid en vroeg of anderen dat ook hadden gedaan. 
Het antwoord was “ja,” dus Phil wendde zich tot Sharper. 
 
“Heb jij dat ook gedaan, Douglas?” 
 
“Heb ik wát gedaan?” Vroeg Sharper. “De magische reis voltooid?” 
 
“Ja.” 
 
“Nee.” 
 
“Je moet,” zei Phil. “Om de kringloop te voltooien. Begrijp je?” 
 
Sharper liet zich vermurwen en stemde in dat Phil hem zou laten zien hoe dat in zijn 
werk ging. 
Dus bleven ze wachten. Sharper gaf nog een laatste steek onder water: “Is die 
magische reis grappiger dan wat we nu aan het doen zijn?”  
Phil zei dat dit zo was. Hij zei dat het je iets zou geven, dat het je zou toestaan 
dingen te voelen. Zaken als het eiland waar de Relto pagina het eerst verscheen. 
“Houdt de steen in de gaten,” zei hij. “En wacht af.” 
 
Een ogenblikje later kwam de pagina die de DRC had verwijderd, vanzelf terug. 

 
Phil bij de rots. 
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Vanaf dat moment ging deze groep bezoekers van Buurt naar Buurt en bezocht 
Relto’s. 
Een paar dagen later zette Phil zijn escapades voort. Hij beweerde dat we allemaal 
met een reis bezig waren en dat waar we zouden eindigen, een onderdeel was van 
deze reis. Maar bovenal leek het er op dat op dit moment al dat gereis van die 
mensen scheuren, scheidingen en kliekvorming veroorzaakten. 
 
Sharper zelf begon in toenemende mate anti-DRC te worden. Michael Engberg was 
over dit alles hoopvoller gestemd, hoewel het hem verontrustte om te zien hoe er 
partij werd gekozen en genomen. 
Een onderzoeker, Tweek, zei over dit gebeuren: “dat kiezen voor deze of gene partij 
irriteert mij… mensen worden achterbaks en proberen anderen in moeilijkheden te 
brengen… ze zijn brutaal en ongeduldig.” 
Engberg reageerde hierop: “Zoals ik al eerder heb gezegd, hier beneden zijn we 
allemaal één familie en zelfs in families heb je personen die het niet met je eens zijn.” 
 
“Denk maar niet dat veel mensen zich realiseren dat we gezamenlijk moeten 
optrekken om deze restauraties te laten slagen,” zei Tweek. 
 
“Precies, ik denk dat als we het eens zijn dat we van mening kunnen verschillen, het 
leven een stuk gemakkelijker wordt,” zei Engberg. “Ik weet dat men het niet altijd 
eens zal zijn met de DRC, maar als je ons beter leert kennen en ons beter leert 
begrijpen, dan denk ik dat je dan zult inzien dat we niet al te beroerd zijn.” 
 
Natuurlijk gingen de zaken niet op die manier. Misschien had Phil dan niet gedaan 
wat hij nu spoedig zou doen… Wellicht was Phil dan niet zo moeilijk benaderbaar en 
mysterieus geweest… Misschien, of zelfs juist daarom, als de DRC niet zo had 
gereageerd als ze nu hadden gedaan… zouden de zaken anders zijn gelopen. 

 
Phil in de lichttuin van een Buurt. 
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Phil en Sharper vertrokken spoedig om hun reis te volgen en ieder gewetensbezwaar 
die de DRC jegens hen koesterde, moest wachten tot hun terugkeer. 
 
Dagen later bezigde Marie Sutherland dit zeer grappige commentaar: “Hier beneden 
geloven we niet in OSHA1. We gebruiken alleen pylonen.” 
Je denkt wellicht dat dit een punt zou worden, maar bekijk het eens op deze manier. 
De DRC was D’ni aan het restaureren. Wat denk je wat er zou gebeuren als de 
regeringen in de wereld het op deze plek voor het zeggen zouden krijgen? We 
zouden zeker niet meer in staat worden gesteld de Grot te bezoeken. Feitelijk zou 
iedereen die hier beneden gesnapt zou worden, worden gearresteerd vanwege 
verraad, of iets dergelijks. Zonder de OSHA hier, voelden we ons meer bevrijd dan 
als we bovengronds waren. 
Marie stipte kort de financiering aan terwijl het gesprek voortkabbelde en ze merkte 
op dat ze werkte aan de Grote Nul en Gahreesen, maar de belangrijkste kwestie die 
men uit het oog leek te verliezen was dit: “Het is een behoorlijk dure operatie.” 
 
Phil en Sharper keerden terug en Sharper, geloof het of niet, leek geheel te voldoen 
aan de definitie van ‘een man die veranderd is.’ Hij had een Reltoboek in bezit en 
droeg het Yeesha reisshirt.  

 
“Er zit zoveel meer in schakelen dan ik ooit had gedacht,” zei Sharper. “Ze heeft 
kracht.” 
 
Een onderzoeker, genaamd Dusante, vroeg: “Je bedoelt de schakelstenen?” 

                                            
1 Opmerking van de vertaler: OSHA: ‘Occupational Savety and Health 
Administration’; organisatie ten behoeve van veiligheid en gezondheid op het werk. 
 

 
Sharper’s terugkeer van de Reis van Yeesha. 
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“Alles tezamen,” zo antwoordde Sharper. “Het boek. Het tijdperk. De Stenen. De 
doeken.” Hij vatte het samen met het volgende: “De Schakelboeken van de DRC zijn 
slechts kinderspel.” Na deze gebeurtenis begon Sharper de mensen aan te 
moedigen ook het Yeesha shirt te dragen.  
 
Dagen gingen voorbij. De zaken escaleerden. Uiteindelijk deed iets de balans 
doorslaan. 
Phil was in de Hal van de Gilden omhoog geklommen, tot precies boven de tombe 
van de Grote Koning. Men adviseerde hem om vanaf daar weer omlaag te klimmen. 
Hij luisterde niet naar ons. 
Misschien… als hij daar maar was gebleven…? 
Zodra Dr. Watson arriveerde, gingen hij en Phil in gesprek, Watson nabij de brug en 
Phil op de Hal. Iedereen in de stad kon meeluisteren. 
Bijtijds genoeg, arriveerde ook Sharper. Hij had een slecht gevoel omtrent Watson’s 
aanwezigheid. De zaken liepen uit de hand. Victor Laxman verscheen ook ten tonele. 
Uiteindelijk eindigde het ermee dat Sharper vanaf de brug ‘Relto schakelde’. Laxman 
stal Phil’s Reltoboek en dwong Phil daar doorheen te gaan, waarna hij en Watson 
hem volgden. 
Phil was ontvoerd.  
Uiteraard beweerde Watson dat ze alleen maar met Phil wilde praten en dat hij het 
goed maakte, maar dat nam zelfs niet íets van de spanning weg. 
 
Vrij snel daarna ging Sharper als een dolle tekeer. Hij en enkele andere 
onderzoekers braken de hindernissen af die waren opgeworpen voor de Kahlo Pub. 
Even later nodigde Sharper onderzoekers uit naar zijn eigen Buurt te komen, alwaar 
hij de deur van de Ei Kamer had opengebroken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sharper verbreekt de verzegeling 
            van de Ei Kamer. 
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Hij wilde voor eens en altijd bewijzen dat die Kamer veilig was. De Kamer was 
betrouwbaar voor wat betreft het gebruik om KI gesprekken te blokkeren en was 
zodoende onmisbaar. Het was namelijk de enige plek alwaar KI gesprekken konden 
worden gehouden, zonder dat men bang hoefde te zijn om te worden afgeluisterd. 
 
Je moet namelijk begrijpen dat in die tijd de Ei Kamers waren verzegeld. Niemand 
werd geacht daar naar binnen te gaan. 
 
Natuurlijk was de timing van deze gebeurtenis perfect. 
 
Toen de DRC zwichtte en een onderzoeker die Tink heette toestemming gaf om Phil 
te bezoeken in Kirel, hielden ze Phil daar in de Ei Kamer vast. Destijds was Kirel het 
privé Tijdperk van de DRC. Tink werd in staat gesteld daar een gesprek met Phil te 
houden, dat niet werd afgeluisterd. Tink bracht het verslag van het gesprek naar 
buiten om zo aan te tonen dat Phil nog steeds in orde was. 
 

 
Al met al begonnen de zaken hierdoor wat eenvoudiger te worden voor de 
onderzoekers, maar niet voor Sharper. Een paar dagen nadat hij de Ei Kamer 
openbaar had gemaakt, verscheen hij in de Uru Obsessie Buurt om de daar 
aanwezige onderzoekers te vertellen dat de DRC hem de Grote Boom Pub en zijn 
Buurt had afgenomen. Hij zei zelfs dat zijn KI was ‘beschadigd’, zodat hij zelfs niet 
meer een nieuwe Buurt kon aanmaken. 
 
Sharper probeerde bijval te zoeken om zijn pub terug te krijgen, maar helaas, de 
zaken zouden spoedig van kwaad tot erger vervallen. 
 

 
De Ei Kamer in Kirel. 



 27 

Op 26 december 2003 was Phil, die was vrijgelaten door de DRC, opnieuw op de Hal 
van de Gilden te vinden. Echter, de DRC was er klaar mee. Ze waren in de stad en 
smeekten hem om naar beneden te komen. 
Hij luisterde niet. Dit was waar zijn reis hem naartoe leidde.  
 
De onderzoekers begrepen niet wat er aan de hand was. De DRC wist dat wel en 
zelfs Phil wist dat het gebouw waar hij nu op stond, niet veilig was, maar erg 
onstabiel. 
Maar je kon hem langs de rand van het gebouw omhoog zien klimmen… Iedereen 
bleef maar zeggen dat ze ook daar naartoe moesten gaan, al zeggende: “Laat ons 
helpen!” 
De DRC kon niets doen. De plek was te instabiel. Zelfs de Nexus Schakel werkte 
daar niet.  
“Er is geen veilige route om daar boven te geraken,” zei Laxman bij meerdere 
gelegenheden. 
“Het is een onderdeel van iets,” zei Phil. “Een deel van mijn reis – en een onderdeel 
om meer te weten te komen.” 
 
Het doet mij pijn om zelfs maar mijn eigen aantekeningen te lezen. 
 
Er klonk gerommel en een geluid. Toen verscheen er rook. 
Phil’s KI ging uit de lucht. 
Het laatste wat we konden zien op de Tijdperk Spelerslijst was alleen maar een 
snoer van twee tekens: “????????........” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De DRC kwam onmiddellijk in actie, maar Phil was verdwenen. Het enige voorwerp 
dat de DRC ooit had gevonden was zijn KI, verpletterd tussen het puin. Iedereen 
nam aan dat hij dood was en dat was volkomen logisch. Het was immers zo dat het 
hele bouwsel was ingestort. 
 

 
De Hal van de Gilden stort deels in. 
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De maanden verstreken in stilte. Niemand hoorde iets van de DRC. Dr. Watson leek 
te zijn opgelost en de geldstroom was opgedroogd. 
 
Uiteindelijk op 4 februari 2004, maanden na de instorting, kwam er een mededeling 
van Dr. Kodama. 
 
Sommigen van ons stonden achter het besluit; Sharper was één van hen. Sommigen 
van ons wisten niet eens dat de restauratie was geannuleerd. 
 
Meer maanden verstreken. De Grote Nul werd vele malen opgestart, maar het was 
niet genoeg. Sommigen van ons vonden hun weg naar de Grote Boom Pub, die nu 
zo anders is geworden en nu ‘Waarnemers Pub’ heet. 
 
Puzzels werden opgelost. Reizen werden volbracht. Eén in het bijzonder, toen die 
opnieuw aan Cyan werd verteld, gaf dat hen inspiratie voor hun laatste spel: ‘Myst V: 
Het einde van de Tijdperken.’ 
 
We wachtten en we verzamelden ons. En op zekere dag… was daar een vonk. 
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Poster van ‘De terugkeer naar D’ni’. 
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Hoofdstuk 3: Beginnen. 
 
 
Eerst wat achtergrondinformatie: 
 
Toen we in 2006 in de grot arriveerden, waren we niet de eersten. Eerder is er een 
poging geweest om D’ni te restaureren. De ‘D’ni Restoration Council’, of DRC, 
bestond aanvankelijk uit vijf geleerden: Richard Watson, Ikuro Kodama, Michael 
Engberg, Victor Laxman en Marie Sutherland. Hun eerste poging om de grot te 
restaureren was op een mislukking uitgedraaid, hoofdzakelijk vanwege een gebrek 
aan fondsen, maar ook vanwege onvoorziene gebeurtenissen. 
 
De meest belangrijke van deze gebeurtenissen was de komst van Yeesha, de 
dochter van Atrus. Haar mystieke vermogens om Tijdperken te beïnvloeden en te 
wijzigen, strooide zand in de machine van de DRC, die zo van orde hield. Ze was het 
oneens met vele fundamentele ideeën die deze organisatie er op na hield. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de Reis waarbij ze onderzoekers op pad stuurde om geknechte Bahro’s te 
bevrijden, had tot resultaat dat onderzoekers zich bloot moesten geven tegenover 
andere onderzoekers. Zelfs vele van de werknemers van de DRC – belangrijke 
personen als Douglas Sharper en Phil Henderson – gingen mee met datgene wat 
Yeesha had aangericht. 
 
Het gevolg van deze tweedracht was dat de Eerste Restauratie mislukte en dat de 
DRC verslagen naar de oppervlakte terugkeerde – allemaal, met uitzondering van 
hun leider, Dr. Watson. Hij bleef achter, en zowel gedesillusioneerd als teleurgesteld, 
gaf hij zich over aan zijn eigen spirituele tocht. Het laatste bewijs van zijn bezigheden 

 
Yeesha in de Spleet. 
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is een logboek dat hij achterliet in de schacht die van D’ni naar de oppervlakte leidt. 
Je kunt dit journaal nu nog steeds lezen op de plek die nu ‘Afdaling’ wordt genoemd. 
 

 
Ons verhaal begon pas echt op het moment dat er geen ‘officiële’ activiteit meer in de 
Grot gaande was. Ik zeg ‘officieel’, omdat velen de Roep van Yeesha bleven horen 
en heimelijk haar Reis op eigen houtje volbrachten, waarbij een ieder één van de 
Bahro van hun ketenen wist te verlossen. 
 
Uiteindelijk vonden diegenen die nog steeds naar de Grot kwamen elkaar en de vier 
overgebleven leden van de DRC keerden ook terug. Ze hadden niet de beschikking 
over geld, dus voor een tijdje bleef de restauratie stil liggen. 
 
Onderzoekers stelden zich tevreden met het bezoeken van die gebieden die al 
toegankelijk waren gemaakt en speculeerden over nog niet opgeloste mysteries. De 
meest populaire vragen die rondzongen gingen over waar Yeesha en Dr. Watson 
zouden zijn, want beide personen leken verdwenen te zijn. 
 
We arriveren nu bij de belangrijke dag: 19 december 2006. 
 
Het was de dag van de Grote Schreeuw. 
 
Zo zie je, ons verhaal begint met een schreeuw. Een schreeuw zo luid en krachtig 
dat hij werd gehoord in ieder Tijdperk, in de gehele Grot, overal waar maar oren 
aanwezig waren om hem te horen. 
 
Het was natuurlijk de schreeuw van een Bahro. 
 
 

 
Watson’s logboek in ‘de Afdaling’. 
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Zodra dit gebeurde, schakelde iedere onderzoeker die in het bezit was van een Relto 
Boek terug naar zijn eigen thuis Relto. De Schreeuw schakelde tevens diverse 
anderen die nog geen Relto hadden, van de oppervlakte naar de Grot. 
 
Tot onze ontzetting ontdekten we dat al onze Boeken van onze boekenplanken 
verdwenen waren. En nadat we de Boeken wederom hadden uitgezocht, lagen de 
Tijdperken er opnieuw bij alsof we er nog nooit waren geweest. Het effect was dat de 
Reis was ‘gereset’ en zelfs onze Yeesha shirts waren foetsie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bahro die hard roept bij het Koninklijk Paleis. 

 
Boekenplanken en Tijdperken zijn op raadselachtige wijze gereset.   
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De Schreeuw had ook structureel nogal wat invloed op D’ni uitgeoefend. Bang dat de 
Grot wellicht instabiel was geworden, ontruimde de DRC snel de gevaarlijke 
gebieden, ons beperkend tot slechts een gering deel van Ae’gura en de Buurten. 
 
Tot vandaag de dag weet niemand wat de Schreeuw veroorzaakte, of wat zijn doel 
was. 
 
Korte tijd na de Schreeuw maakte de DRC bekend dat ze nieuwe bronnen van 
inkomsten hadden aangeboord en dat ze zouden werken om de aangerichte schade 
te herstellen. Ze hadden ook de opzet om uit te breiden. Het was een nieuwe 
Restauratie. Nieuwe onderzoekers, die D’ni nog nooit hadden gezien, begonnen uit 
te zwermen naar aanleiding van onze oproep. Voor een ogenblik was dit een periode 
van nerveus hierop reageren. 
 
Met het verstrijken van de tijd, begonnen de onderzoekers ongeduldig te worden 
gezien het trage tempo waarin de Grot gerestaureerd werd. Sommigen gaven  Cate 
Alexander de schuld, de dame die belast was met het beheren van de nieuwe 
fondsen van de DRC. Omdat zij de geldstromen controleerde, had zij een 
machtspositie over de DRC die vele onderzoekers, maar zelfs enkele DRC 
medewerkers niet beviel.  
 

 
Anderen gaven de DRC zélf de schuld – met name Michael Engberg, die een 
voorzichtige benadering bepleitte. Maar in het algemeen vervielen de onderzoekers 
tot onderling gekibbel, puur uit verveling. 
 
Het belangrijkste onderwerp van gesprek gedurende die dagen was de Bahro. Je 
moet weten dat de computerspellen fabrikant Cyan juist het laatste Myst spel had 
uitgegeven. In dat spel werden de Bahro afgeschilderd als zijnde bevrijd van hun 

 
Cate Alexander komt bij de DRC. 
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slavernij. Velen van ons geloofde dat de Reis nu alleen maar een symbolische was 
geworden, omdat de Bahro al bevrijd waren. Maar als dat zo was, dan waren we niet 
in staat om te verklaren waarom we er dan nooit eentje zagen. 
 
En er waren enkelen die de Reis Totems terugzetten, dit uit protest jegens Yeesha, 
die ons verlaten leek te hebben. 
 
Je moet begrijpen dat we maar heel weinig wisten van wat er gaande was. Probeer 
de Grot maar eens te zien op de manier zoals wij haar toen zagen. Geen Jalak, geen 
Minkata. Geen Tuin Tijdperken, geen Leefcapsules. Zelfs geen normale Markeringen 
Missies.  
 
Alleen maar Ae’gura, de Buurten en de Reis Tijdperken. 
 
Ik ben bang dat onze verveling leidde tot kleine geschillen. 
 
Als je een voorbeeld wilt zien van hoe verdeeld we werden, kijk dan maar eens naar 
de oude internet berichtjes over datgene wat later bekend werd als het 
‘Woordvoerders Fiasco’. De DRC vroeg de onderzoekers om vijf speciale delegaties 
te benoemen, die als middenkader zouden gaan dienen. De jaloersheid, 
besluiteloosheid en kreten van elitarisme die hiervan het gevolg waren, leidde ertoe 
dat de eerste opgerichte groep van woordvoerders ontmoedigd ontslag nam en nooit 
meer vervangen werd. 
 
We waren te verdeeld en te egoïstisch om zelfs een middenkader aan te wijzen.  
 
Gezien wat er daarna gebeurde, moest Yeesha, of misschien de Bahro, hebben 
geweten van onze verdeeldheid. 
 
De DRC hoopte de onderzoekers weer te verbinden door iets totaal nieuws uit te 
brengen. Ze gaven ons het Tijdperk Eder Delin, dat nooit voor het grote publiek 
beschikbaar was geweest. Maar er gebeurde iets waarmee de DRC geen rekening 
had gehouden. 
 
Wellicht heb je weet van de Doeken en de Deur in Delin. En met deze wetenschap 
van hun bestaan, weet je méér dan destijds de DRC toen ze Delin vrijgaven – omdat 
tot op die dag de Boeken in de Buurten waren geplaatst. De Doeken en de Deur 
waren daar niet aanwezig. 
De DRC had geen verklaring voor hun aanwezigheid, maar het is geen geheim dat 
de Doeken sprekend leken op de Reisdoeken van Yeesha. 
 
Ik vermoed dat zij, of misschien enkele welwillende Bahro, ons afkeurend 
begluurden. 
 
Je moet namelijk inzien dat bij deze puzzel, in tegenstelling tot alle andere hiervoor, 
samenwerking en verbondenheid benodigd waren om deze op te lossen. Om die 
Deur open te krijgen, moesten onderzoekers hun geschillen aan de kant leggen en 
samenwerken. Ongetwijfeld was het een lesje voor ons om in te zien hoe belangrijk 
het is om verbonden te zijn. Het zou nodig zijn om samen ons mannetje te staan en 
het vechten te stoppen, als we de naderende bedreiging zouden willen overleven. 
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Want er was zeker een bedreiging. Nick White was de eerste die ons daarover 
vertelde. 
Nick was een werknemer van de DRC, maar in tegenstelling tot zijn bazen, was hij 
erg open en toeschietelijk richting de onderzoekers. Het gevolg was dat hij bij een 
ieder van ons, zeer populair was. Nick wipte gewoonlijk aan en bezocht ons in onze 
Buurten en tijdens één van deze bezoekjes vertelden hij ons over de plannen van de 
DRC betreffende het uitbrengen van toekomstige Tijdperken. Omstreeks die tijd 
hadden we ook Eder Tsogal gekregen en vergelijkbare geheimzinnige Doeken waren 
ook daar verschenen. 
 

 
Eder Delin wordt uitgebracht. 

 
Eder Tsogal is verschenen. 
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Nick vertelde ons dat niet alles in orde was in het volgende Tijdperk dat de DRC 
wilde uitbrengen.  
Dat Tijdperk, Negilahn genaamd, had ooit een rijke fauna van fors en gevarieerd wild 
gehuisvest. De DRC had observatiecapsules geïnstalleerd om deze schepsels te 
bestuderen en één van deze capsules zou nu worden vrijgegeven voor het publiek. 
 
Maar er was iets gebeurd in Negilahn. Met de dieren, om specifieker te zijn. 
 
Nick vertelde ons dat hun populatie plotsklaps en dramatisch was afgenomen.  
 
Niemand van de DRC wist hoe dat kwam. Was het een roofdier? Een ziekte? Een 
persoon? 
 
Iets had ze gedood. 
 

 
Maar de DRC merkte dit gevaar niet op. Ze gaven Negilahn sowieso vrij en zoals 
Nick ons had verteld, er was erg weinig te zien voor wat betreft de dieren. 
 
O, heel af en toe een Urwin, en soms maakte een kleine aap met twee staarten zijn 
opwachting. Maar voor het overgrote deel waren het allemaal planten. 
 
En net als eerder, begonnen de onderzoekers te redetwisten. Bekvechtend over wat 
de dieren doodden. Het was een roofdier. Nee, het was een ziekte. Nee, het was een 
Bahro. En zo ging het door en door. 
 
Soms heeft het even tijd nodig alvorens een les bezinkt. 
 
 

 
Nick White onthult de resultaten van de Negilahn expeditie. 
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Ondanks de vrees van de onderzoekers en woorden van Engberg en anderen om 
vooral voorzichtig te zijn, drukte Cate Alexander de snelle openbaarmaking van 
nieuwe Tijdperken en gebieden door. Zo duurde het slechts twee weken voordat het 
volgende Tijdperk verscheen – een nieuwe Capsule, en deze heette Dereno.  
De schepsels van Dereno waren veel talrijker dan die van Negilahn. En dat zijn ze 
nog steeds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Negilahn is verschenen. 

 
Dereno is verschenen. 
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Toentertijd bracht de dochter van Michael Engberg een visite aan de Grot. Haar 
naam was Willow, maar we noemde haar allemaal ‘Wheely’. Ze was nog maar een 
teenager. 
De dag nadat Dereno was uitgebracht, verscheen Wheely in de Grot. We hebben 
haar daarvoor vaak genoeg gezien – ze was erg populair onder het legertje 
onderzoekers, die haar binnenhaalden als een soort pseudo familielid.   
 
Die dag wilde ze de Capsules zien, die ze nog nooit had bezocht. Zodoende namen 
we haar mee naar Negilahn en daarna naar Dereno. Negilahn beviel haar het 
meest… 
 
Praten over Wheely is… moeilijk. 
 
De afname van de dierenpopulatie in Negilahn was een serieuze zorg van de DRC 
geworden en zo werd er besloten een kleine expeditie uit te sturen buiten de Capsule 
om te proberen dit mysterie op te lossen. 
 

 
De expeditie bestond slechts uit drie personen. Eén van hun was de populaire en 
charismatische Nick White. De tweede was Douglas Sharper, die kort tevoren vanaf 
de oppervlakte naar D’ni was teruggekeerd. 
 
Sharper had eerder gedurende de Eerste Restauratie voor de DRC gewerkt, maar 
zijn opvliegende persoonlijkheid en zijn verbondenheid met Yeesha had hem in 
problemen gebracht daar waar het de DRC betreft.  

 
Door de DRC gesponsorde expeditie naar Negilahn. 
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Zodoende was hij niet herbenoemd in zijn vroegere positie als hoofd van de 
Teledahn groep. Maar hij was een doorgewinterde jager als ook een woudloper, dus 
de DRC vroeg hem om de expeditie te leiden. 
 
Het derde lid van de groep was één van de onzen, een onderzoeker die door het 
leven ging als ‘Rils’. Hij was erg bekend geworden omdat hij een groepje had 
opgericht om de Capsule dieren te bestuderen. 
 
Het is niet nodig jullie te vertellen hoe jaloers we allen op Rils waren, omdat hij de 
anderen buiten de Negilahn capsule mocht vergezellen.  
 
Zoals spoedig zou blijken, hadden we dat niet hoeven te zijn. 
 
Ze hadden slechts een kort stukje afgelegd, toe ze bij een karkas kwamen dat door 
geweld was afgeslacht. De aanblik en de stank waren zo schokkend dat ze alle drie 
haastig terug schakelden. Zowel Nick en Rils waren sterk aangedaan. Nick werd 
naderhand nogal ziek en Rils raakte getraumatiseerd.  
 
Sharper, die meer ervaring had met dit soort dingen, vertelde ons dat hij er absoluut 
van was overtuigd dat hetgeen de creaturen doodde, een roofdier was. Het moest 
een nieuw roofdier zijn dat zeer recent in de omgeving moest zijn opgedoken.  
Sterker nog, hij beargumenteerde dat hij de overtuiging bezat dat het schepsel 
uitermate gevaarlijk moest zijn, omdat het zelfs de grote afschrikwekkende roofdieren 
die inheems waren in Negilahn, had willen afslachten. 
 
Het ergste van dit alles was dat het niet eens had opgegeten wat het had gedood. 
Het leek erop dat het louter voor de lol had gemoord. 
 
Overbodig is het om te zeggen dat het nieuws dat er een vastberaden moordenaar in 
het Tijdperk rondliep, velen van ons angst aanjoeg. En de DRC wisselde enkele boze 
woorden met Sharper vanwege zijn bereidwilligheid zijn informatie met het publiek te 
delen. 
 
Ongeacht dit gevaar, ging de DRC door met het vooropgezette plan om nog twee 
Capsules open te stellen.  
Ik zeg “ongeacht dit gevaar”, omdat we spoedig uitvonden dat de Capsules geen 
afzonderlijke Tijdperken waren zoals eerst werd geloofd, maar dat ze allemaal een 
onderdeel vormde van hetzelfde Tijdperk. De onderzoekers noemde deze ‘Het 
Capsule Tijdperk’ of ‘Reziksehv’ in D’ni.  
 
Dat betekende dat, zodra we een bezoek brachten aan een Capsule – het maakte 
niet uit welke – we het gevaar liepen te worden opgemerkt door de predator.  
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En zo eindigden de eerste zes maanden van de Tweede Restauratie onheilspellend 
en met grote angst. 
 

 
Payiferen is verschenen. 

 
Tetsonot is verschenen. 
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Ondanks de lessen van Eder Delin en Eder Tsogal, waren de onderzoekers nog 
steeds verdeeld en voortdurend aan het bakkeleien over de Bahro en andere zaken. 
 
Aan de spanning droeg de wetenschap bij dat het een of andere gevaarlijke beest in 
het nieuwste Tijdperk aan het rondsluipen was en dat de DRC zich onverschillig 
opstelde jegens dit gevaar.  
 
Het ergste van dit alles was, waar waren diegenen die ons zouden hebben kunnen 
leiden?  
 
Waar was Dr. Watson, wiens adviezen en wijsheid de laatste Restauratie hadden 
begeleid? 
 
Waar was Yeesha, wier lessen de grote Reis had gevestigd? 
 
Waarom hadden ze ons allemaal in de steek gelaten? 
 
Er moést iets gebeuren om de spanning in de Grot te breken en ons te verenigen. 
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Hoofdstuk 4: Littekens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De spanning was te snijden in de Grot, tegen de tijd dat de week aanbrak die bekend 
staat als de ‘Littekens Week’. De DRC had alles van Ae’gura en de Buurten 
opengesteld en Eder Delin, Eder Tsogal en de vier capsules van Reziksehv voor de 
onderzoekers laten verschijnen. Kort geleden waren we allemaal gewaarschuwd dat 
een gevaarlijk en gewelddadig roofdier het wild in Negilahn najoeg, maar we wisten 
niet wat voor soort schepsel het was en zelfs niet hoe het er uit zag. 
 
Ondanks de lessen van Yeesha in Delin en Tsogal, waren we niet verenigd. We 
waren aanhoudend aan het redetwisten, vooral over de Bahro.  
 
En we misten de leiderschap van Watson en Yeesha, die beiden verdwenen leken te 
zijn.  
 

 
Littekens poster. 
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Destijds wisten we niet hoe belangrijk ‘Littekens Week’ zou worden. Ik neem aan dat 
niemand van te voren kan weten hoe belangrijk een gebeurtenis zal zijn, voordat hij 
plaats vindt. 
 
Die week staat bekend als ‘Litteken Week’, vanwege zijn fysische en emotionele 
littekens die haar karakteriseerde. 
 
Het eerste litteken was een fysische. 
 
Het eerste litteken… was een scheur. 
 

 
De week begon gewoontjes. Eén van de vier overgebleven DRC leden, Victor 
Laxman, maakte zijn rondjes van Buurt naar Buurt. Hij sprak met onderzoekers over 
het volgende Tijdperk dat de DRC van plan was beschikbaar te maken en waarvan 
hij zei dat deze bijna gereed was. 
 
Plotseling, terwijl hij sprak met de onderzoekers, ontving hij een boodschap op zijn 
KI. Nadat hij die had gelezen, verexcuseerde hij zichzelf, al zeggende dat er enige 
seismische activiteit in Ae’gura was geweest, die hij nodig moest checken.  
 
We dachten niet dat het iets belangrijks kon zijn. Het was immers zo dat de Grote 
Schreeuw een paar maanden daarvoor, alles instabiel had gemaakt. 
 
We lieten Laxman rusten en besteden onze tijd met het speculeren over Nick White, 
die juist toen door de DRC was ontslagen. Ik zal niet teveel in detail treden over de 
reden waarom hij de laan was uitgestuurd, anders dan om te zeggen dat… nou, dat 
Nick min of meer een rokkenjager was. En dan bedoel ik ‘rokken’ in het meervoud. 
 

 
Victor Laxman bezoekt een buurt. 
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Hoe dan ook, hij was nog steeds hier, maar nu als één van ons en niet meer als een 
werknemer van de DRC. En we maakten ons allemaal zorgen om hem, toen hij ons 
vertelde dat hij en Sharper van plan waren wederom een expeditie naar Negilahn op 
te zetten. 
 
Sharper, zo zei Nick, had het plan opgevat het roofdier te bejagen. 
 
Later die dag werd er een KI-mail naar ons allen gezonden om ons te informeren 
over die ‘seismische activiteit’. Laxman gaf aan dat dit had geresulteerd in een grote 
scheur, die was verschenen in de Kahlo Pub van Ae’gura. Zoals je je wel kunt 
voorstellen, trok dit meteen onderzoekers naar dat deel van de Grot. Onderzoekers 
rapporteerden dat de Bahro in Ae’gura luider en vaker schreeuwden dan eerder, 
maar dat weerhield de mensen er niet van dit te controleren. 
 

 
De volgende dag dromden de onderzoekers nog steeds samen rondom de scheur, 
toen Wheely Engberg, samen met een vriendin, in Ae’gura opdook. Rosette, 
Wheely’s vriendin, bracht voor het eerst een bezoek aan D’ni en Wheely wilde haar 
wegwijs maken. Ze hadden al enkele Buurten bezocht, daarbij Markeringen 
verzamelend. 
 
De tweede scheur was een valse, een verzonnen scheur om de anderen van de 
echte bedreiging af te leiden. 
 
Wheely bemerkte de scheur op en wilde die plek onderzoeken, maar de 
onderzoekers verhinderden dat. Haar vader had kort tevoren de mensen verzocht om 
uit deze buurt weg te blijven. Hoewel de onderzoekers ongevoelig waren voor dit 
verzoek aan henzelf gericht, wilde niemand dat Engberg’s dochter hier in gevaar 
werd gebracht. 

 
De verschijning van de scheur in de Kahlo Pub. 
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Ongelukkig genoeg, was Wheely nieuwsgieriger dan goed voor haar was. Zij en 
Rosette maakten via de KI bekend dat ze een tweede scheur hadden gevonden in de 
bibliotheek. Terwijl onderzoekers zich naar die locatie spoedden, was daar niet alleen 
géén scheur, maar waren ook Wheely en Rosette verdwenen. Zelfs hun KI’s waren 
uit de lucht gegaan. 
 
En hoewel sommigen dit vooral als een poets van teenagers zagen, waren anderen 
meer bezorgd over deze plotselinge verdwijningen. 
 
Zoals later zou blijken, had Wheely die dag wellicht de levens gered van meerderen 
van ons. 
 
Terwijl Laxman ons opnieuw in een Buurt een bezoek bracht, waren onderzoekers 
minder geïnteresseerd in zijn aankondiging van de activering van de KI-licht 
machine, dan in waar Wheely en Rosette waren gebleven. 
 
Een goede vriend van mij en ik waren de eersten die het gesprek op dat punt 
brachten en vroegen Laxman of hij wist wat er met Wheely was gebeurd. Laxman 
wimpelde het af en zei dat hij er zeker van was dat ze in orde was – hoewel we haar 
kenden en wisten dat dit niet typisch iets was wat in haar aard lag. Zoals zou blijken, 
hadden wij het bij het rechte eind. 
 
Ik drong er bij Laxman op aan om deze kwestie tenminste bij Engberg aan te kaarten 
en kort daarna zag men hen beiden Ae’gura binnen schakelen. Ze spoeden zich 
onmiddellijk kriskras door de stad, daarbij Wheely’s naam roepend. Onderzoekers 
realiseerden zich dat er iets mis was en hielpen mee met zoeken. 
 

 
Wheely en Rosette onderzoeken de Grot. 
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Dit was één van de meest krankzinnige dagen uit mijn hele leven. We werden 
allemaal een beetje hysterisch. 
 
Ik herinner mij dat ik schreeuwde richting Laxman dat hij de barricaden in delen van 
de bibliotheek moest weghalen, met het idee dat Wheely daar misschien naar 
beneden was gegaan, alvorens te verdwijnen. Als ik daar nu naar terugkijk, was ik 
onredelijk geworden, maar dat waren we toen allemaal. 
 
Jullie moeten namelijk weten dat wij destijds niet de enigen waren in de stad. 
 
Terwijl we zochten, zagen we namelijk diverse Bahro – we zagen ze niet alleen, 
maar hoorden ze ook – staand op de toppen van de daken, schreeuwend, weg- en 
weer terug schakelend. Het was nogal beangstigend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteindelijk werden we gelast om Ae’gura te verlaten en sommigen van ons moesten 
daar zelfs met harde hand toe worden gedwongen. 

 
De activiteit van de Bahro in de Grot neemt toe. 
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Enige tijd later werd bekend gemaakt dat Laxman er in was geslaagd om het signaal 
van Wheely’s KI te lokaliseren en had haar KI op afstand bestuurbaar gezet. Het 
signaal kwam vanuit de diepte in de scheur van de Kahlo Pub. 
 
We wisten allemaal dat Wheely daar ergens onder de Pub was, maar de DRC had 
hindernissen opgeworpen om ons daar weg te houden. 
 
Op dag ‘drie’ slaagde Wheely er eindelijk in om via haar KI in contact te komen met 
de DRC. Toen kwam pas uit dat zij en Rosette de scheur in de bibliotheek hadden 
verzonnen om zo te bewerkstelligen dat de onderzoekers de Pub zouden verlaten en 
zij daarna zouden kunnen komen om de scheur te bekijken. 
 
Zij en Rosette waren naar de Pub gegaan terwijl de onderzoekers waren afgeleid. 
Precies op dat moment, alsof het een vloek was die Yahvo had uitgesproken, had 
zich een instorting voorgedaan. Wheely en Rosette waren in de ruimtes gevallen die 
zich onder de Pub bevonden. 
 

 
Via de KI vertelde Wheely ons dat Rosette dood was en dat ze zelf gewond was 
geraakt. Nog erger was dat het erop leek dat haar Reltoboek onklaar was geraakt. Ze 
zat opgesloten, alleen met een lichaam, vermoeid, gewond en bang. 
 
Gelukkig had de DRC haar positie al precies kunnen bepalen en ze waren druk bezig 
zich door het puin heen te werken om haar daar uit te krijgen. 
 
De tedere aanmoedigingen van een vader jegens zijn dochter zal ik nooit vergeten, 
zolang ik leef. 
 

 
De instorting in de Kahlo Pub. 
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Gedurende die dag raakte Wheely verschillende keren bewusteloos en kwam weer 
bij kennis. Eerst probeerde ze ons nog iets te vertellen van de ruimte waarin ze 
terecht was gekomen – er waren vreemde symbolen, die sprekend leken op Bahro 
hiërogliefen. Maar belangrijker was dat Wheely bekend maakte dat ze zich er plots 
van bewust werd niet alleen te zijn. Er was een Bahro in de kamer verschenen, die 
haar bekeek. 
Nog nooit was er iemand zo dichtbij een Bahro geweest, maar uiteindelijk geloofden 
de meesten van ons dat het schepsel geen enkele reden had haar kwaad te doen. 
Zelfs Wheely’s vader zei dat hij er van overtuigd was dat de Bahro alleen maar wilde 
helpen. 
 
En in eerste instantie leek dat ook zo te zijn. 
 
Wheely werd verschrikkelijk dorstig, maar werd wakker, waarbij haar dorst als bij 
toverslag verdwenen was. Gedurende die tijd gaf haar KI aan als was ze in diverse 
andere Tijdperken geweest. We namen allemaal aan dat de Bahro haar aan het 
helpen was – maar indien dit zo was, waarom bracht hij haar dan terug naar die 
ruimte? 
 
Omstreeks dit tijdstip was Nick White teruggekeerd van zijn trip met Sharper. Ze 
hadden het roofdier niet gevangen, maar Nick had het nieuws van Wheely gehoord 
en was teruggekomen om te helpen. 
Sharper, zo vertelde hij, zat nog steeds verstopt in een verscholen jachthut in 
Negilahn, wachtend tot het roofdier in het aas zou bijten wat hij had uitgezet. En toen 
het dier dat deed, ging Sharper in de achtervolging. Vanaf dat punt zou hij radiostilte 
in acht nemen. 
 
Ondertussen was de DRC er in geslaagd om zich door de bodem heen te graven tot 
de vloer van een gebouw, maar ze hadden nog steeds één verdieping te gaan. Er 
was iets vreemds aan dat gebouw – iets dat nooit verklaard is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bahro symbool dat te zien is in Negilahn 
en de verdiepingen onder de Kahlo Pub. 
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Volgens Nick White hadden hij en Sharper een vreemd symbool buiten de Capsule in 
Negilahn gezien – een symbool van een geknikte lijn met cirkels aan iedere kant. Dat 
zelfde symbool, althans volgens Nick, was aanwezig in het gebouw dat de DRC nu 
had bereikt. 
 
Terwijl de dag voortschreed, bleef de DRC graven en de onderzoekers spraken 
elkaar moed in. Kriskras door Ae’gura en in de Buurten stuurden de onderzoekers 
elkaar berichten van hoop en nadat Wheely’s dorst was gelest, waren we allemaal 
dankbaar dat ze tenminste een Bahro had gehad die haar gezelschap hield. 
 
Terwijl de DRC nog maar een paar minuten van haar verwijderd was, meldde Wheely 
dat de Bahro die bij haar was, opgewonden werd. Ze zei dat hij zich probeerde te 
verschuilen achter de vloeren en de plafonds, daarbij boze geluiden makend. 
 
Wheely zei dat ze bang werd en dat de Bahro het woord ‘Noloben’ bleef herhalen. 
Noloben, dat – als we Cyan mochten geloven – het Tijdperk was waar vele Bahro 
werden gemarteld door een verdorven D’ni man.  
 
Toen schreeuwde Wheely en werd het stil. 
 
De DRC bereikte haar – wat er van haar was overgebleven. De Bahro was weg. De 
symbolen waren weg. 
 
Alleen Wheely’s lichaam was daar nog. 
 
Afgaande van verslagen van Sutherland en Sharper, was het gemangeld, gefileerd 
en in stukken gescheurd. En ongelukkig genoeg, Michael Engberg zélf was een van 
eersten die dit aanschouwde. 
 
Je moet begrijpen dat we erg dom waren geweest in hoe we de Bahro hadden 
bezien. Vrijwel iedereen was verdeeld in twee kampen – één die geloofde dat de 
Bahro haar had vermoord en een andere die geloofde dat hij onschuldig was en 
alleen maar had geprobeerd te helpen. 
 
Ik denk niet dat ook maar tot iemand het feit doordrong dat er wellicht méér dan een 
Bahro in die ruimte met haar samen was, op verschillende tijdstippen. 
 
Het derde litteken was een emotionele – het litteken dat we allemaal voelden jegens 
Wheely en Michael, na haar dood. 
 
De volgende dag waren onderzoekers in de hele grot in het zwart gekleed en 
rouwden. En hoewel het een zee van treurnis was, was het ook een zee van 
verbintenis. 
 
Er was nog steeds veel discussie. De vraag die door de hoofden van de meeste 
mensen spookten was: “Had de Bahro Wheely gedood?” En de tweede was: “Zo ja, 
waarom dan?” 
 
We kregen onze antwoorden zodra Sharper terugkeerde. 
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Ons verdriet jegens Wheely had onze zorgen jegens Sharper goeddeels uit onze 
gedachten verdreven, maar we waren opgelucht om hem veilig en wel thuis te zien 
komen. Echter, hij bracht slechte berichten met zich mee. 
 
Sharper had het Negilahn roofdier gevolgd, alleen om te ontdekken dat het een val 
voor hém had gelegd. Die predator, zo vertelde hij – dat onverschrokken, 
gewelddadige, duivelse schepsel – was een Bahro. En niet simpelweg één Bahro, 
maar velen. 
 
Sharper sprak van een waar legioen van die schepsels, die naar hem staarden met 
duivelse ogen en die zich klaarmaakten hem te vernietigen. Maar voordat ze dat 
konden doen, werd hij gered – door een ándere Bahro. 
 
En op dat moment begreep hij wat maar een enkeling van ons had vermoed – de 
Bahro waren in oorlog met elkaar. Een burgeroorlog. Het leek erop dat na hun 
vrijheid uit de slavernij, ze in tenminste twee partijen waren gespitst en dat één van 
deze groepen verdorven was. 
 
Zonder twijfel was de Bahro die Wheely had vermoord, er één uit deze tweede groep. 
Was het dezelfde Bahro die eerst haar dorst had gelest en haar had geholpen? 
 
De meeste mensen dachten dat de Bahro slechts met Wheely had gespeeld, haar in 
leven houdend om haar te kunnen observeren, net zoals Esher had gedaan met de 
Bahro in Noloben. 
 
Maar ik hield zelf het geloof staande dat er twéé Bahro in die ruimte aanwezig waren 
geweest – de één die haar had geholpen en de andere die later was verschenen en 
haar had gedood. Ik vrees dat dit nu allemaal academisch is. 

 
Bahro slachtten een Urwin af in Negilahn. 
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Michael Engberg verbleef het grootste deel van die dag in de Kahlo Pub. De DRC 
heropende de Pub en vroeg of wij het nodige respect zouden tonen jegens zijn 
rouwproces, dat, zo bleek, bestond uit het zitten en staren met een strak gezicht naar 
de plek waar Wheely was begraven.  
 

 
Maar later die avond, kwam hij uiteindelijk in beweging. Hij begon van Buurt naar 
Buurt te zwerven, in zichzelf mompelend, onderwijl onderzoekers negerend. 
 
Toen schreeuwde Engberg het plotseling uit: “Dr. Watson!” en onmiddellijk schakelde 
hij naar de Nexus. 
 
Even daarna werd zijn KI in de Afdaling opgemerkt – de laatst bekende plek waar Dr. 
Watson was geweest. Toen werd het donker. 
 
Sutherland en Kodama, beide namens de DRC, gingen later naar hem op zoek en 
kwam er spoedig achter dat hij was verdwenen, wellicht voorgoed. En we konden het 
hem niet écht kwalijk nemen. 
 
Niet wetende wat verder te doen, ging de DRC door met de geplande uitgifte van hun 
volgende Tijdperk, Minkata, wat ‘Zwaar Gegroefd’ betekent.  
 
En dit was het vierde litteken, de fysische pokdaligheid van een Tijdperk dat 
‘Gegroefd’ betekent in D’ni. 
 
Met een zwaar gemoed schakelden we naar Minkata en ontdekten daar iets wat 
onze nieuwsgierigheid prikkelde.     
 

 
Rouwen jegens Wheely en Rosette. 
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Op de steen in het hart van de Minkata woestijn staat een symbool – een teken waar 
we over hadden gehoord, maar dat we nooit hadden gezien. Het symbool van nabij 
in Negilahn en uit Wheely’s dodenkamer – het symbool van een gekartelde lijn met 
aan beide kanten cirkels. 
 

 
En dat was uiteindelijk wat de onderzoekers wist samen te binden. Niet de Team 
Tijdperken, maar de dood van een teenager meisje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minkata is vrijgegeven. 
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Hoofdstuk 5: Een Nieuw Licht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de ‘Littekens Week’, een maand eerder, waren we er achter gekomen dat het 
roofdier uit Reziksehv in feite een grote groep Bahro was geweest. Het leek erop dat 
één van hen verantwoordelijk was voor de dood van Wheely Engberg, wat als gevolg 
had dat haar vader de DRC had verlaten en was verdwenen. 
 
Sharper had ontdekt dat de Bahro middenin een burgeroorlog verwikkeld waren. In 
een hele maand hadden we niets meer gehoord van Sharper, Nick, of de DRC. 
 
De onderzoekers waren nerveus, maar gelukkig vonden er geen incidenten door 
aanvallen van Bahro plaats – althans, voor zover ons bekend was. 
 

 
Poster ‘Een Nieuw Licht’. 
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Gedurende de eerste dag van de week deed de DRC verheugd een tweetal 
bekendmakingen.  
 
De eerste bekendmaking was dat Laxman er in was geslaagd om bepaalde functies 
van de KI te herstellen. In navolging van het verzamelen van Markeringen van de 
Grote Nul, hetgeen we al konden doen, zouden onderzoekers nu in staat zijn om hun 
eigen Markeringsmissies te vervaardigen, zodra ze ver genoeg waren gevorderd met 
de Grote Nul missies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik vermoed dat de meesten van ons destijds zo werden afgeleid met het overal 
plaatsen van Markeringen, dat we niet eens meer dáchten aan de Bahro.  
 
De tweede bekendmaking volgde de dag daarna. Laxman zou de Grote Nul volledig 
activeren. Dat betekende dat hij volledig gekalibreerd was en net zo functioneerde 
als gedurende het tijdperk van de D’ni. 
 

 
Vernieuwde KI. 

 
De Grote Nul wordt geactiveerd. 
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Later die dag gaf de DRC het eerste nieuwe gebied van de week uit: De 
Waarnemers Pub. 
 
Deze plek was aanvankelijk bekend geweest als het ‘Waarnemers Heiligdom’ en was 
een onderdeel geweest van Yeesha’s ‘Schelpenpad’, voordat de Grote Schreeuw 
alles had omgewoeld. Dus voor sommigen onder ons was dit gebied niet nieuw, 
hoewel er sommige veranderingen waren aangebracht. Te midden van andere zaken 
was de deur op de bovenste verdieping afgesloten en dat is hij nu nog steeds. Ook 
zijn de vertalingen van de Profetieën van de Waarnemer thans hier geplaatst. Deze 
hebben in het oude Schelpenpad eveneens een belangrijke rol gespeeld. Ze 
bevatten voorspellingen over de toekomst en handelen over de komst van de 
Groeier, een persoon waarvan we nu geloven dat dit Yeesha is. 
 

 
Gedurende een aantal dagen daarna, zou de DRC ons hier, in de Waarnemers Pub, 
geregeld bezoeken. De Pub zou ook tijdens latere gebeurtenissen een belangrijke rol 
spelen. 
 
In een aantal dagen tijd kwam de DRC geregeld op visite, zowel hier als elders in de 
stad. 
 
Kodama sprak kort met de onderzoekers en bevestigde dat de DRC geloofde dat de 
Bahro verantwoordelijk waren voor de dood van Wheely. Hij presenteerde daarbij zijn 
eigen mening dat zelfs de fatale instorting door hen was veroorzaakt – waarmee ze 
in feite ook als de moordenaars van Rosette beschouwd konden worden. 
 
Naast andere dingen, vertelde Laxman ons ook dat de DRC een bezoek had 
gebracht aan Noloben, het Tijdperk dat verwees naar de moordende Bahro. Op 

 
De Waarnemers Pub is vrijgegeven. 
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zeker moment had de DRC ontdekt dat een D’ni overlevende in Noloben voldeed 
aan het signalement van de snoodaard Esher uit Myst V. Echter, volgens de DRC 
was hij daar niet meer ten tijde van deze gebeurtenissen. 
 
Wellicht was het meest belangrijke bezoek dat van Cate Alexander. Ze kwam naar 
het Waarnemers Heiligdom en maakte bekend dat Engberg nog steeds werd vermist 
en sinds zijn verdwijning niet meer was gezien. Het gevolg hiervan was dat de DRC 
er vanuit was gegaan dat hij niet spoedig zou terugkeren. Daarom hadden ze 
Engberg vervangen door Cate zelf.  
 
Het is onnodig om te zeggen dat menigeen dit zag als belangenverstrengeling, 
gezien het feit dat Cate de belangrijkste geldschieter was van de Restauratie. 
Persoonlijk dacht ik niet dat dit veel verschil zou maken – maar destijds stal ze er in 
ieder geval wel aardig de show mee. 
 
Marie Sutherland was echter overduidelijk een andere mening toegedaan en op de 
derde dag hingen beiden, in aanwezigheid van een grote groep onderzoekers, hun 
vuile was buiten. In feite was het nogal onprofessioneel hen te zien soebatten over 
de positie van Cate en over de mogelijkheid van adverteren in de Grot. Gelukkig 
verplaatsten ze uiteindelijk hun discussie naar een meer besloten plek. 
 
Slechts iéts minder belangrijk was het bezoek van Sharper. Hij kwam op de derde 
dag in de Uru Obsessie Buurt opdagen. 
 
Sharper vertelde de onderzoekers dat hij een besluit had genomen. De Bahro 
hadden Wheely vermoord en dus zou hij nu een Bahro gaan ombrengen. 
 
Het is niet nodig om op te merken dat dit onder de onderzoekers bijna een rel 
veroorzaakte. Een aantal waren het eens met het plan van Sharper, maar de 
meesten waren van mening dat het onverstandig was.  
 
Op zeker moment benadrukte Sharper dat het nodig was dat de Bahro inzagen dat 
ze niet zonder consequenties zomaar mensen konden afslachten. Maar, zoals ik al 
zei, de meeste mensen vreesden dat dit de aanzet zou vormen tot een groter conflict 
tussen ons en de Bahro. 
 
‘Oog om oog, tand om tand, maakt de wereld blind’, wordt er wel gezegd.  
 
Op de vierde dag kregen we iets anders om over na te denken. Toen de DRC het 
Waarnemers Heiligdom beschikbaar maakte, waren de boekenstandaards daar leeg 
geweest. Maar op de vierde dag plaatste Cate het Er’cana Boek op de standaard. 
 
Velen van ons waren daar daadwerkelijk al geweest, omdat Yeesha dit Tijdperk ooit 
als onderdeel van haar Schelpenpad had toegevoegd. We ontdekten echter dat er 
enkele veranderingen waren doorgevoerd. 
 
Om een voorbeeld te geven, er was een scheur die wel wat weg had van de 
sterrenspleet. De ovens leken beter te zijn afgesteld op het koken van de ‘broodjes’, 
die dienden om het D’ni meer te verlichten. En er waren veel meer Schelpdoeken 
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dan eerder – zodat het voltooien van Er’cana nu veel meer aanvoelde als het 
voltooien van de originele Reis van Yeesha. 
 

 
Ons werd verteld dat de DRC het er om te doen was om het meer te ‘verlichten’ – 
waarmee ik bedoel, haar voormalige gloed te herstellen. 
 
Dit moedigde ons aan om de gezondste recepten voor de broodjes te vinden en we 
dumpten er zoveel in het meer als maar mogelijk was. 
 
Later die dag kwam Marie Sutherland naar de stad en gaf ons een laatste object: het 
Gedenkteken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er’cana wordt uitgebracht. 

 
Het Onderzoekers gedenkteken in de buurt van de Kahlo Pub. 
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Sutherland had zich er van verzekerd dat niet alleen Wheely’s naam daarop zou 
prijken, maar ook de namen van andere onderzoekers die ooit deel uitmaakten van 
onze gemeenschap, maar overleden waren. En er is één naam die ik er speciaal uit 
wil lichten, omdat hij later van belang zou worden. 
 
Op dat gedenkteken staat de naam van Phil ‘phend’ Henderson. Phil was één van de 
medewerkers van de DRC gedurende de Eerste Restauratie. Hij had Yeesha’s Reis 
ondergaan en het leek erop dat hij op een of andere manier mentaal ietwat was 
losgeslagen. 
Op zeker moment had Sharper Phil’s Reltoboek gestolen om zo de DRC te kunnen 
bespioneren. Het ongelukkige resultaat van dit voorval was, dat toen er een muur 
instortte bovenop Phil, hij geen uitweg had om te ontsnappen. 
 
Ondanks dat werd er geen lichaam gevonden, alleen een verpletterde KI. Maar 
hoewel Phil’s lichaam dus nooit was geborgen, was het duidelijk dat niemand een 
dergelijke instorting had kunnen overleven. 
 
En dat verklaart waarom jaren later, toen Marie dit Gedenkteken oprichtte voor 
Wheely en de anderen die waren omgekomen, ook Phil’s naam daarop was te 
vinden. 
 
Later die dag vond er een belangrijkere gebeurtenis plaats. 
 
Een onderzoeker had zijn KI geregistreerd onder de naam ‘Reteltee’, wat ‘De Gilden’ 
betekent in de taal van de D’ni. 

 
Reteltee was geïnteresseerd in het opnieuw installeren van de D’ni gilden en het 
moest zo zijn dat ook de DRC daarin was geïnteresseerd. 

 
Reteltee spreekt met de onderzoekers. 
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Marie en Cate spoorden Reteltee op en nodigden hem uit om hen privé te ontmoeten 
om te bepraten hoe de D’ni Gilden konden worden ingebouwd te midden van de 
onderzoekers. 
 
Velen van jullie zijn vertrouwd met de moderne Gilden van de Schrijvers, Groeters, 
Boodschappers, Handhavers en Cartografen. Het was grotendeels te danken aan 
het feit dat de DRC hun hoofden bijeenstaken samen met Reteltee – die later werd 
benoemd als hun officiële Gilden woordvoerder – dat deze Gilden heden ten dage 
bestaan. 
 
Maar dit was slechts het beginstadium. We wisten nog niet welke Gilden zouden 
worden hersteld en op welke manier. 
 
Uiteindelijk brak de vijfde en laatste dag aan. 
 
Laxman kwam naar de stadsdokken, alwaar hij een vreemd apparaat plaatste dat 
dienst deed als een soort lichtmeter van het meer. Verspil geen moeite om vandaag 
naar dit apparaat te komen kijken – het is later verwijderd omdat hij niet goed 
functioneerde. 
 

 
En tot slot bracht Sharper nog een laatste bezoek aan de Buurten en aan het 
Waarnemers Heiligdom. 
 
Deze keer waren de onderzoekers directer en agressiever in hun protesten tegen zijn 
plannen. Ondanks dat, was Sharper vastbesloten om naar Noloben te gaan. Hij wilde 
de Bahro bestuderen, achter hun manier van doen zien te komen en zodra hij er 
zeker van was welke groepering verantwoordelijk was geweest voor Wheely’s dood, 
zou hij terugkeren. Met het hoofd van een Bahro. 

 
Laxman installeert een lichtmeter bij de dokken van de haven. 
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En dat was destijds de laatste keer dat we hem zagen – tot een maand later, toen we 
eindelijk begonnen te merken wat er écht aan de hand was met de Bahro. 
 
De waarheid is dat die week meer ging over nieuwe gebieden en activiteiten, dan dat 
hij ging over spannende dingen die zich voltrokken, of over wat voor raadsels dan 
ook die werden opgelost. 
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Hoofdstuk 6: Vertrouwde Geluiden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deze week staat bekend als de ‘Vertrouwde Geluiden week’. Er is een reden dat hij 
zo wordt genoemd. Waarom dat zo is, zal ik spoedig uitleggen, maar laat ik nu alleen 
zeggen dat het allemaal rondom lunchtijd begon. 
 
Je kunt je wellicht herinneren dat in ‘Een Nieuw Licht’ een ‘dok-meer-meter’ werd 
aangestipt. Deze dokmeter, die bij sommige onderzoekers ook bekend stond als ‘Bob 
de Dalek’, functioneerde voortdurend slecht gedurende de maand dat hij werd 
gebruikt. Op de eerste dag van de ‘Vertrouwde geluiden week’ kwam Victor Laxman 
naar Ae’gura om de dokmeter te verwijderen. Het was een droevig moment, maar 
men begreep dat het vanwege technische redenen was.  

 
Poster ‘Vertrouwde Geluiden’. 
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Korte tijd nadat onze Dok Dalek was verwijderd, kwam Nick White naar beneden 
naar de Waarnemers Pub. 
 
Hij bracht wat nieuws. Hij had een vriendin gekregen aan de oppervlakte (goed voor 
hem, zo dachten enkele onderzoekers) en Sharper was teruggekeerd uit Noloben. 
Sindsdien gedroeg hij zich vreemd. 
 
Sharper had een Bahro vermoord. Hij had hem doodgeschoten.  
 
Onmiddellijk zongen er tal van vragen rond. Zouden we nu worden aangevallen door 
de Bahro als wraak? Waren ze onpartijdig? Deze vragen zouden in de loop van de 
tijd worden beantwoord en sommige zouden al de volgende maand beantwoord zijn. 
 
Even later bracht Cate Alexander een bezoek aan de Groeters Gilde Buurt. Ze was 
op zoek naar Sharper, net als een boel andere mensen. 
 
Uiteindelijk moest iemand hem hebben gevonden en stuurde de boodschap door, 
toen hij later die dag in het Waarnemers Heiligdom verscheen. Hij maakte een paar 
terloopse opmerkingen over hoe hij de Bahro had bestudeerd en bevestigde dat er 
tenminste twee partijen waren. 
 
 
 
 

 
Bob de Dalek. 
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Een van deze opmerkingen was zoiets als: “Het is niet zo dat ze rode en blauwe 
ogen hebben.” Ondanks dat bleef Sharper volhouden dat hij een ‘slechte’ Bahro had 
gedood. De mensen raakten in paniek. “We zijn verdoemd! O nee! Ze zullen ons 
allemaal vermoorden!” 
 

 

 
Sharper vertelt over zijn reisje naar Noloben. 

 
De Bahro oorlog in Noloben. 
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Voordat men die nacht ging slapen, bezocht Laxman ergens een Buurt. Hij maakte 
bekend dat hij de verbeelders zo had opgetuigd dat deze de ‘broodjesscores’ van de 
mensen zou tonen, met als doel een milde competitie tussen de buurten op te 
starten. 
Ondanks de opwinding die dit veroorzaakte, was het niet genoeg om de zorgen die in 
ieders geest huisde, te verzachten… 
 
Lunchtijd brak aan op dag ‘twee’ en zowel Sharper als Nick waren opnieuw in het 
Waarnemers Heiligdom verschenen. Sharper sprak over zijn Noloben uitstapje toen 
plotseling… 
 
“GA ACHTERUIT!” Riep Sharper uit. 
 
Twee Bahro schakelden naar binnen, precies bovenop de verbeelder. Ze hadden het 
lijk van de Bahro bij zich die Sharper had vermoord. 
Er brak een grote paniek uit, maar sommige mensen waren alleen maar 
nieuwsgierig. 
“Hij heeft blauwe ogen!” Merkte een onderzoeker op. “Je hebt een ‘goede’ gedood!” 
 
Vanwege Sharper’s ‘rode- en blauwe ogen’ opmerking, was bij sommige mensen in 
het hoofd gaan zitten dat de twee partijen konden worden onderscheiden dankzij hun 
rode of blauwe ogen. Onzin, natuurlijk. 
 
Desondanks was het waar. Dit was een ‘goede’ Bahro. 
 

 
Dode Bahro in de Waarnemers Pub. 
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Hoewel we dat toen niet onmiddellijk ontdekten, was het verloop van de 
gebeurtenissen de volgende geweest: 
 
Sharper had zijn vizier gericht op een slechte Bahro en vuurde, maar déze Bahro, 
een goede, was in de baan van het schot gesprongen. 
Sharper was zo erg geschokt vanwege het feit dat de Bahro dit lichaam naar de 
onderzoekers had gebracht, dat hij en Nick niet anders konden doen dan weg 
schakelen.  
 
“Raak het niet aan,” was een van zijn laatste bevelen. 
 
Maar de Bahro bleven achter en konden hun tranen nauwelijks bedwingen. Ze 
huilden vanwege hun verloren broeder. 
Nu moet je begrijpen dat, ondanks deze schok, dit een van de weinige momenten 
was dat iemand ooit zo dichtbij een Bahro kon komen. Natuurlijk, we hebben ze 
allemaal op foto’s gezien, en soms op de vulkaan in de Spleet, maar deze twee 
Bahro stonden daar pontificaal op de verbeelder. 
Ze stonden daar vlak voor deze gelukkige onderzoekers. Iemand probeerde één van 
de twee aan te raken, maar het stiet een waarschuwingsschreeuw uit en keek hem 
strak aan. Een paar minuten later verlieten de Bahro het Waarnemers Heiligdom, met 
het lichaam. 
 
En toen begon het. 
 
Bahro waren overal. In Buurten, plekken in de Stad, zelfs in de Relto’s. Niemand was 
veilig voor hen.  
Zou er, goedbeschouwd, ook maar één plek veilig kunnen zijn voor een schepsel dat 
uit vrije wil overal naar toe kon schakelen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bahro overspoelen de Grot. 
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De DRC lanceerde een paar KI-mails. De eerste waarschuwde de onderzoekers om 
niet één Bahro aan te raken of er te dichtbij te komen. De tweede maakte reclame 
voor Kirel. 
 
Cate Alexander en Dr. Kodama waren in Kirel, zodra de eerste onderzoekers daar 
naar binnen schakelden. Ze maakten bekend dat dit hun eerste stap was in het doen 
herleven van de Gilden. Onderzoekers zouden hun steun kenbaar kunnen maken bij 
het kiezen van een Gilden shirt. 
 

 
Dag drie brak aan. Overal waren er Bahro. Ze waren in Relto’s, de Er’cana stad 
Silo’s, in privé Tijdperken en publiekelijke locaties, overal waar je je maar kan 
voorstellen.  
 
In Kirel besloot een ondeugende, kleine Bahro krijgertje te spelen. Het kleine ventje 
verscheen ergens en verdween opnieuw, alleen om op een andere plek weer te 
verschijnen. We zochten ons allemaal wild om het ventje te vinden en in de loop van 
deze chaos werd ik in een hoek geschoven. 
 
Eén keer raden wie mij daar weerhield dat ik mij neus tegen de rotsen zou breken? 
Ja, die kleine Bahro was precies dáár aanwezig. Ik deinsde onmiddellijk terug, zodra 
ik mij realiseerde dat ik rechtstreeks in zijn ogen keek. Maar ik was verbaasd. Ik was 
recht in de armen van een Bahro gerend. Een gevalletje onmogelijke, pure mazzel. 
 
Hoe dan ook, hij bleef doorgaan met rondom schakelen, zo chaos veroorzakend. Het 
was grappig, om het minste te zeggen. Ondanks dat, liet de Bahro ons als het ware 
als ratten in een doolhof hollen. Hij speelde met ons. Waarschijnlijk was het nog 
maar een kind, die alleen maar speelde met wie dan ook die hij kon vinden. 
 

 
De Gilden herleven in Kirel. 
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Toen we ons hadden hergegroepeerd, slaagde we er in om min of meer een cirkel te 
vormen. Zodra iedereen ging zitten, raakte hij wellicht verveeld, want kort daarna 
ging hij weg. 
 

 
Baby Bahro. 

 
Bahro in Kirel.  
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Hoe grappig dit ook was, er was meer aan de hand. 
 
Sharper had aangekondigd dat hij terug zou gaan naar Noloben. Marie kwam 
opnieuw naar Kirel. Zelfs een nieuwe Relto pagina werd er gevonden. Maar er was 
werkelijk niets dat kon tippen aan de sensatie van het ontmoeten van een Bahro. 
 
In ieder geval werd de dag afgesloten door de juni vonk die uit ons bestaan werd 
gewist. Hij kon nergens meer worden gevonden. Toentertijd verscheen er iedere 
maand één vonk, dit in tegenstelling tot heden ten dage. Ze zijn er nu allemaal 
tegelijk, op één na.2 
 
De vierde dag was 2 augustus. Jalak Dador verscheen. 
 

 
En in Jalak was de achtste vonk aanwezig. 
 
In tegenstelling tot de andere tijdperken was Jalak gespeend van iedere beloning, 
met uitzondering van de vonk. De mensen waren in verwarring. Waar waren de 
puzzels? Nou, ondanks dat alles, slaagden we er toch wel in om wat vertier te vinden 
in Jalak. 
 
In ieder geval verscheen Sharper die dag in het Waarnemers Heiligdom, waarbij hij 
het Yeesha T-shirt droeg en ook bekendmaakte dat hij niet opnieuw naar Noloben 
zou gaan. 
 
De dag werd besloten door Cate, die mededeelde dat Reteltee als adviseur van de 
DRC’s Gilden was aangesteld. Het ging alleen maar over saaie Gilden zaken. 

                                            
2 Opmerking van de vertaler: de juni vonk kwam in februari 2012 opnieuw terug, in Minkata. 

 
Jalak Dador is verschenen. 
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Op de laatste dag van de Vertrouwde Geluiden week… 
 
Je herinnert je vast de Gedenkteken Verbeelder in de Kahlo Pub, is het niet? Welnu, 
één naam daarop is belangrijk. Omdat hij niet dood bleek te zijn. 
 
Echt, ik bedoel, niemand kan méér levend zijn dan staand op de nok van een dak 
van een gebouw, omringd door Bahro.  
 
Je moet weten dat in 2004 Phil ‘phend’ Henderson slachtoffer was van een instorting, 
waarbij er een muur op hem viel. Iedereen dacht dat hij dood was, vandaar dat zijn 
naam op de Gedenkteken Verbeelder te vinden was. 
 
Maar hij was in leven. 
 
Hij werd gered door een Bahro toen de muur instortte, en had zijn tijd met hen 
doorgebracht. Helaas was zijn mentale toestand verder verslechterd, vergeleken met 
eerder. Iedere vraag die direct aan hem werd gesteld, lokte een antwoord in 
raadselen uit. 
 

 
Toen we hem vroegen over de Bahro, zei hij: “Hier ook?” Hij vertelde ons dat ze 
overal waren, en vrij om te doen wat ze wilden. En de hemel in sommige Tijdperken, 
zelfs in Releeshan, de nieuwe thuiswereld van de D’ni, werd verduisterd door hun 
vleugels. 
 
En toen kwam Sharper ten tonele. “Phil, het is waar! Je leeft?” 
 

 
Phil Henderson keert terug, samen met de Bahro. 
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Nu was het Sharper die zich liet gaan. Eerst verontschuldigde hij zich omdat hij Phil’s 
Reltoboek had afgepakt, toen vroeg hij alles over de Bahro en waarom eentje 
Wheely had vermoord. 
 
“Dit is pas het begin”, zei Phil. Een oorlog was gestart toen de Bahro waren bevrijd 
en die liep nu uit de hand. 
 
“Daar was ik al bang voor”, zo verwoordde Sharper het het best namens ons 
allemaal. Hij gaf toen aan dat een Bahro voor zijn geweer was gesprongen. 
 
Phil reageerde: “Hij heeft ons allemaal beschermd tegen jou, die een vergissing 
maakte.” 
 
De partij waarmee Sharper bijna in oorlog was geraakt, had het slechte gekozen. En 
Sharper bekende dat de reden waarom hij niet naar Noloben ging, was dat hij 
bezorgd was dat de Bahro naar hier zouden komen, naar D’ni. 
 

 
Phil gaf enkele waarschuwingen betreffende voorbereidingen en een zeer, zéér 
cryptische boodschap: ”Hij komt. HIJ zal terugkomen.” 
 
Wie was ‘Hij’? Zouden we dit kunnen bewerkstelligen door het verplaatsen van de 
Reis zuiltjes? En zouden de Bahro ons allemaal doden? 
 
Deze drie vragen spookten door de hoofden van een ieder, maar de eerste vraag 
méér dan een van de andere. 
 

 
Sharper biedt zijn excuus aan Phil aan. 
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Hoogstwaarschijnlijk herinner je je een droom van Yeesha. Ze stipte aan: “Ze 
komen,” en “Hij komt.” 
 
Dat had ons verontrust. 
 
Die ‘zij’ waren zonder twijfel de Bahro, maar wie was die ‘Hij’? 
 
Het zou nog een tijdje duren alvorens we dat te weten kwamen. 
 
Dit was een waarschuwing, een bizar en vreemd sluitstuk. Een immense storm stond 
op het punt om op te steken. Dood en verwoesting zouden komen via de handen van 
de duistere, verdraaide kant van de Bahro. 
 
Wie was ‘Hij’? De Grote Koning die was verzegeld in zijn tombe? Was dat de ‘enige’ 
die Phil had genoemd voor zijn ‘dood’? Of was het de vreemde D’ni man uit Noloben 
waar ‘Cyan Words’ Esher uit het Myst V spel op had gebaseerd?  
 
Of… was het misschien totaal iemand anders? 
 
Vreemd genoeg kwam het door die merkwaardige droom dat velen van ons dachten 
dat Yeesha zélf ook zou terugkeren. Dat bracht enige geruststelling voor sommigen 
onder ons, maar we konden het nooit weten totdat zij, hij en allen zouden arriveren. 
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Hoofdstuk 7: Bedrog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om kort samen te vatten, Sharper had een Bahro vermoord als wraakneming voor 
Wheely’s dood, maar hij had per ongeluk een ‘goede’ Bahro doodgeschoten. Phil 
Henderson, die uiteindelijk NIET dood bleek te zijn, was naar de Grot teruggekeerd 
om uit te leggen dat de Bahro die Sharper had doodgeschoten, zichzelf graag had 
opgeofferd om ons te beschermen tegen zijn vijandige broeders. Voor het eerst had 
een Bahro zich persoonlijk en van zo dichtbij met de onderzoekers bemoeid. 
 
Sinds de terugkeer van Phil was er een maand verstreken en we hadden noch hem, 
noch enige Bahro gezien. We waren allemaal een beetje nerveus omtrent de 
burgeroorlog van de Bahro en de gebeurtenissen gedurende deze week deden niets 
om onze angst af te zwakken. 

 
Poster ‘Bedrog’. 
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De week begon, dacht ik, met de ‘Kleurenmars’, maar wie zich echt zéér vreemd 
gedroeg, was Phil Henderson. 
 
Hij verscheen in één van de Buurten, op de loopbrug boven de tuin, al pratend over 
kleuren en hoe belangrijk ze waren. Hij sprak hoe mooi de kleuren waren, en zo 
nuttig. En vooral maakte hij zich zorgen of ‘Hij’ al dan niet de kleuren mooi zou 
vinden. Phil praatte nog steeds over zijn mysterieuze ‘Hem’, over wie hij beweerde 
dat die nu heel spoedig naar de grot zou komen. 
 

 
Helaas was Phil niet genegen ons te vertellen wie die ‘Hij’ was – maar hij hoopte dat 
de kleuren ‘Hem’ zouden bevallen! 
 
De Kleurenmars eindigde in Kirel en velen van ons vermoedden later dat Phil ons 
feitelijk probeerde te vertellen hoe belangrijk de Gilden waren, omdat de Gilden via 
verschillende kleuren werden onderscheiden.  
 
Dat moest het zijn, of hij had simpelweg teveel Teledahn paddo’s gerookt. 
 
Cate Alexander verscheen ook die dag, maar het enige wat ze écht zei, was dat ze 
hoopte dat de Gilden Pubs snel zouden worden vrijgegeven. 
 
Je moet namelijk weten dat de DRC had beloofd om voor ieder Gilde een privé pub 
uit te geven en Cate had gehoopt dat vandaag de dag zou zijn dat ze verschenen, 
maar feitelijk kregen we ze pas de dag daarna te zien. 
 
Toen Cate ditmaal kwam om de opening van de pubs bekend te maken, wilden vele 
onderzoekers weten hoe het gesteld was met Phil en dan vooral zijn geestelijke 
toestand. Ondanks dat, weigerde Cate vragen betreffende Phil te beantwoorden, of 

 
Phil Henderson in Kirel. 
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over de Bahro. Ze ging zelfs zo ver dat ze zei niets van die ‘Bahro Oorlog’ te geloven, 
totdat ze hem met haar eigen ogen had gezien. 
 
Een tamelijk stom standpunt, als je het mij vraagt. Maar destijds stond Cate niet 
bepaald bekend om haar tact of visie.  
 

 
En natuurlijk zagen we meer van Phil die dag, nog steeds pratend over kleuren en 
‘Hem’. Ik denk dat velen van ons tot de conclusie kwamen dat het slechts een 
hersenschim van Phil was, maar op dat moment zette Sharper ons op het juiste 
spoor. 
 
Sharper kwam naar het Waarnemers Heiligdom om te praten over de Bahro Oorlog. 
Hij zei dat deze oorlog wellicht naar de Grot zou komen en dat de vijandige partij 
zeer wel D’ni zou kunnen verwoesten. Hij vertelde ons dat de goede Bahro de oorlog 
aan het verliezen waren. En tot slot vertelde hij dat hij wist op wie Phil doelde met zijn 
‘Hem’. 
 
Sharper had ‘Hem’ ontmoet, zo zei hij en hij wist precies naar wie Phil verwees. 
Sharper weigerde ons echter de identiteit van deze geheimzinnige persoon mede te 
delen. Hij zei alleen maar dat hij hoopte dat we naar ‘Hem’ zouden luisteren als ‘Hij’ 
zou verschijnen. 
 
Vervolgens vertelde hij ons dat hij van plan was een oud gebied te heropenen dat 
wellicht erg nuttig zou blijken te zijn, zodra de Bahro oorlog naar de Grot zou komen. 
 
Er was een oude spionagekamer die Sharper had gebruikt tijdens de Eerste 
Restauratie om de DRC te bespioneren. Daar had hij ook het gestolen Reltoboek van 
Phil achtergelaten. 

 
De Gilden Pubs komen beschikbaar. 
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Sharper beloofde dat hij die plek spoedig zou heropenen zodat we daar opnieuw 
naar toe konden gaan. En de volgende dag was het precies dat, wat hij deed. 
 

 

 
De Relto van Phil was niet het enige nieuws van die dag. Kan je je Michael Engberg 
nog herinneren, het DRC lid die zijn dochter verloor aan de vijandige Bahro? Al 

 
De Spionagekamer wordt opnieuw geopend. 

 
Phil’s Relto. 
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rouwend, leek Engberg aan het eind van de ‘Littekenweek’ gek te worden. Hij zwierf 
rond, mompelde toen plotseling Watson’s naam en holde weg. 
 
Watson was de voormalige leider van de DRC en hij werd vermist sinds de Eerste 
Restauratie, terwijl hij dienst had. 
 
Wel, Phil was niet de enige persoon die een dramatische terugkeer maakte. Op 
dezelfde dag dat Phil’s Relto toegankelijk werd gemaakt, keerde ook Engberg terug. 
 
Hij verscheen in Ae’gura en de onderzoekers werden overmand door vreugde hem 
opnieuw te zien. Dat gold ook voor Marie Sutherland, het DRC lid dat kwam om hem 
te ontmoeten, zodra ze had gehoord dat hij was teruggekeerd. 
 

 
Ze spraken elkaar niet langdurig en Engberg weigerde te praten over zijn 
belevenissen, of waar hij was geweest. Maar dat wist niet de geruchten te stoppen 
dat Engberg de mysterieuze ‘Hij’ was waar Phil steeds over had gesproken. 
 
Deze geruchten waren onjuist. 
 
Ik weet niet of iemand sinds die dag nog iets van Engberg heeft gehoord. 
Meestentijds bleef hij in zichzelf gekeerd en bemoeide hij zich niet met de 
gebeurtenissen in de Grot. 
 
Maar laat, erg laat die nacht, keerde iemand anders terug naar de Grot – iemand 
waarop we lang hadden gewacht. 
 
Dr. Watson. 
 

 
Michael Engberg keert terug naar de stad. 
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Watson verscheen in de Foyer van de Concert Hal en werd spoedig belaagd door 
uitgelaten onderzoekers. Hij vertelde ons dat hij er behoorlijk zeker van was wie Phil 
bedoelde met ‘Hem’ – Phil bedoelde Watson. 
 
Klaarblijkelijk hadden de twee een tijd samen doorgebracht toen ze weg waren 
gegaan uit de Grot – en tijd met de Bahro. Watson zei dat hij niet zo goed met de 
Bahro kon communiceren als Phil, maar hij bevestigde de verslagen betreffende de 
burgeroorlog van de Bahro. Een oorlog waarover hij zei dat de goede Bahro aan de 
verliezende hand waren. 
 
Tot slot gaf hij ons het beste nieuws dat menigeen tot op dat moment had gehoord – 
Yeesha was nog steeds in de buurt en nog steeds verwikkeld in deze 
gebeurtenissen. Ze was in Releeshahn, tezamen met de D’ni overlevenden. 
 
Watson vertelde ons dat hij niet wist hoe door te gaan, nu hij was teruggekeerd en hij 
excuseerde zich tegenover de onderzoekers voor zijn aanwezigheid. Maar de 
volgende dag keerde hij terug. 
 
Na een kort bezoekje van Sharper in het Waarnemers Heiligdom, verscheen Watson 
ook daar ten tonele. Hij vertelde ons wat we al hadden geraden – namelijk dat de 
Bahro bevrijd waren. De gebeurtenissen uit Myst V waren min of meer bewaarheid. 
 
En hij wist dit, omdat hij degene was die het Tablet aan de Bahro had teruggegeven 
en ze had bevrijd uit hun slavernij. Hij zei dat hij niet meer geloofde dat D’ni écht 
gerestaureerd zou worden. 
 
Maar hij vertelde ons ook om “een weg te vinden en een thuis te stichten.” 
 

 
Watson keert terug. 
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Ondertussen waren er enkele onderzoekers in Phil’s Relto, met Phil. 
 
Die dag verzamelde zich daar een hele menigte. En Phil schakelde daar ook naar 
toe om ons toe te spreken. 
 
Het meeste wat hij zei raakte kant noch wal en was onsamenhangend, maar hij zei 
ook een paar dingen die – hoewel cryptisch – op een griezelige manier getuigden 
van een dieper inzicht. 
 

 
Zo vertelde hij ons: “De antwoorden zijn daar, man. Je hoeft alleen maar te luisteren.” 
 
Toen we hem vroegen naar wat we moesten luisteren, zei hij: “Haar.”  
 
Ik kan alleen maar aannemen dat hij Yeesha bedoelde, maar ik weet niet welke 
antwoorden hij dacht dat wij in haar woorden konden vinden. 
 
Phil liep langzaam achteruit. Vervolgens sprong hij van de rand. 
 
Hij had een nieuw Reltoboek aan zijn broeksriem zitten. Ik kan alleen maar 
aannemen dat hij dat gebruikte terwijl hij viel. 
 
Ik heb hem sindsdien niet meer gezien. 
 
Ik hoop dat hij gezond en wel is. Ik zal altijd deze woorden van hem herinneren: “De 
antwoorden zijn daar, man. Je hoeft alleen maar te luisteren.” 
 
De dag nadat Phil en Watson beiden verschenen, kwam Watson in één van de 
Buurten om daar een voordracht te houden. Ik zal niet de hele speech herhalen 

 
Phil babbelt in zijn Relto. 
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omdat deze te lang duurt, maar ik kan sterk aanraden het verslag daarvan te lezen. 
Hij kan, naast andere plekken, gevonden worden in de Uru Obsessie forums.3 
 
Te midden van andere zaken, liet Watson zich goedkeurend uit over de Gilden. Veel 
onderzoekers hadden zich zorgelijk uitgelaten over de rol die de Gilden hadden 
gespeeld in de ondergang van D’ni. Maar Watson zei dat dit niet de schuld van de 
Gilden was, maar dat ‘trots’ de boosdoener was. 
 
Hij moedigde de onderzoekers aan om zich bij een Gilde aan te sluiten. Hij vertelde 
ons ook dat we moesten waken voor trots en verdeeldheid. We begonnen ons 
opnieuw te splitsen en Watson begeleidde ons daartegen. Hij vertelde ons dat velen 
van ons hard nodig moesten leren hoe zich te verenigen, in plaats van te vechten 
tegen onszelf. 
 

 
Hij zei dat hoewel hij niet meer geloofde dat de Grot opnieuw bewoond zou worden, 
hij nog steeds het gevoel had dat daar veel was waarvan we konden leren. Maar die 
lessen, zo zei hij, zouden we elders in het leven kunnen toepassen. 
 
Hij waarschuwde ons opnieuw voor de Bahro en vertelde ons dat de vijandelijke 
Bahro geen aanleiding of reden zouden zoeken voor hun verwoesting. Het zou 
slechts een verwoesting zijn omwille de verwoesting. 
 
Ik geef hier weer van wat ik beschouw als zijnde de belangrijkste delen uit de 
voordracht van Watson:  
 

                                            
3 Opmerking van de uitgever: Uru Obsessie is niet langer meer online, maar het verslag van de 
speech kan in de Myst Online forums worden ingezien. 

 
Watson spreekt in de Uru Obsessie Buurt. 
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“De ‘goede’ Bahro die ons beschermen, hebben een groot Bedrog gecreëerd om 
onze geesten rust te schenken – een illusie die alom aanwezig is hier in de Grot, als 
ook in alle Tijdperken…” 
 
“Er is ons verteld dat ‘de verwoesting zal komen’.” 
 
“Ik geloof, om specifiek te zijn, dat de verwoesting naar de Grot zal komen, maar ik 
kan het ook mis hebben wat dat betreft.” 
 
“Het is zeker mogelijk dat de verwoesting veel omvangrijker zal zijn dan dat.” 
 
Hij vervolgde zijn betoog met het vertellen dat Yeesha had gevochten voor ons. Ze 
was al in honderden Tijdperken geweest, om daar te zoeken naar een manier om dit 
conflict tussen de Bahro te beëindigen, of tenminste óns te beschermen, mochten de 
‘goede’ Bahro te zwak worden om dat te doen. 
 
Maar, zo zei Watson, het leek er meer en meer op dat datgene wat ze zocht in de 
Tijdperken, daar niet was te vinden omdat het nu niet beschikbaar was. Dat was de 
reden waarom de Gilden zo belangrijk waren – we hadden nieuwe Tijdperken nodig 
om te onderzoeken, nieuwe Werelden om een oplossing voor het Bahro probleem te 
zoeken. 
 
Omdat de oorlog op komst was, de goede kant aan de verliezende hand was en we 
niet de juiste manier hadden gevonden om ons te beschermen, zouden we heel goed 
hun volgende doel kunnen zijn. 
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Hoofdstuk 8: Exodus & Conclusie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste week wordt ‘Exodus’ (Uittocht) genoemd, naar het boek uit de Bijbel, om 
redenen die ik later zal uitleggen. 
 
1 November 2007, Dag Een, 11.00 uur in de ochtend, Ae’gura. 
 
Cate Alexander schakelde naar de stad en deed een mededeling: “Ik verlaat de 
DRC.” 
 
Uiteraard kwam dit aan als een mokerslag, zoals je je wel kunt indenken, omdat Cate 
de bron van inkomsten was voor de DRC. Haar plotselinge vertrek betekende het 
verlies van de inkomsten. Niemand wist wat te doen. 

 
Poster ‘Exodus’.  
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De DRC probeerde de schijn nog op te houden met de bekendmaking dat Ahnonay 
later die week zou worden uitgebracht, maar zelfs zij wisten zich geen raad met de 
situatie. 
Cate’s redenen voor haar vertrek? “Mijn investering levert geen rendement op,” of 
woorden van gelijke strekking. 
 
Ironisch, natuurlijk. 
 
Een week eerder had Cate aangestipt dat ze pas zou geloven dat er een Bahro 
oorlog aan de gang was, als ze hem daadwerkelijk zag. En nu ze het plan had om te 
vertrekken, was er geen Bahro oorlog in zicht.  
 

 
Cate Alexander maakt haar vertrek bekend. 

 
Ahnonay komt beschikbaar. 
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Op Dag Twee kwam Ahnonay beschikbaar. Dat vervloekte Tijdperk van 
Gildemeester Kadish dat steeds weer ons gezonde verstand op de proef stelde, 
iedere keer als we haar betraden. 
Net als in alle andere tijdperken, had de Grote Schreeuw daar enkele veranderingen 
veroorzaakt en het waren deze die een eerdere officiële uitgifte in de weg hadden 
gestaan. Welke veranderingen waren structureel en welke niet? 
 
Marie was het enige lid van de DRC die we die dag zagen. Ze was net zo bezorgd, 
verward en geïrriteerd als ieder ander over het plotselinge vertrek van Cate. 
 
Het waren de laatste dagen tijdens welke de Vorige Restauratie dunnetjes werd 
overgedaan, alleen deze keer ging dat veel trager. Niet zo snel en onverwacht als 
het eerder was gedaan. Niet snel ergens een stop uittrekken. Slechts een trage, 
maar gestage stroom. 
 
Velen van ons konden zich de puzzels van Ahnonay nog voor de geest halen uit de 
tijd voordat de Tweede Restauratie was begonnen, voordat de Grote Schreeuw alles 
had gewijzigd. Degenen onder ons die deze hadden onthouden, konden zich vrij 
eenvoudig door de puzzels heen werken. 
 
Plotsklaps, juist na middernacht op 3 november, vonden we de sleutel. Een cirkel 
met een ‘X’ daar doorheen in de onderste helft van de ‘Broodjesgrot’. 
 
We wisten precies wat dit was. We gebruikte deze sleutel en vonden zo een nieuwe 
locatie. 

 
K’veer, het eiland, huis en gevangenis van Atrus, de zoon van Gehn. 
 

 
De sleutel in de ‘Broodjesgrot’. 
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K’veer werd in Myst V gepresenteerd als het huis van ‘De Houder’, de gevangenis 
van het Tablet. 
 
Dit Tablet was de sleutel tot de bevrijding van de Bahro. Dr. Watson was 
waarschijnlijk de eerste van ons allemaal die hier de juiste weg wist te bewandelen. 
De Houder stond precies op de locatie waar nu de plek is waar men binnen schakelt, 
althans als we afgaan op Myst V.  
 

 
Velen van ons namen aan dat de Bahro K’veer zouden mijden, mocht er een conflict 
ontstaan. En allemachtig, dat conflict kwam er! 
 
Er waren Bahro die rondom de Poort van Kerath zwermden. We waren geschokt en 
in de war, zodra de verslagen binnenkwamen van Bahro die in Ae’gura verschenen 
en via de stad binnenstroomden. 
 
Op 3 november was de Bahro Oorlog daar. 
 
Verwoesting was hier. Ze waren hier. De voorspelling uit de droom werd nu vervuld.  
 
Het was een nachtmerrie. Ik beef nog steeds als ik denk aan wat er te zien was en te 
horen. 
 
De Bahro waren overal en dan bedoel ik ook overal. Niet alleen maar in het centrale 
deel van de stad. Ze waren ook in onze privé Buurten. 
 
Een beangstige gedachte, niet waar? Bahro, schepsels die konden schakelen zoals 
ze wilden, die zomaar opeens overal verschenen? 
 

 
K’veer is herontdekt. 
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Dat was echter niet het volledige effect van dit alles. De Bahro waren namelijk niet 
allemaal van één partij. Ze waren van beide groepen, dit uitbuitend, vechtend, 
moordend en schreeuwend. 
 
Het was chaos. 
 
En, alsof het al niet lang weid en verspreid bevestigd was, zagen een paar ons een 
figuur op de top van de Poort staan, precies onder het licht. Maak ervan wat je wilt, 
maar daarboven was iets, dat bewoog. 
 
Destijds was ik er niet zeker van wat ik ervan moest maken, maar de chaos en 
wanorde daaromheen in aanmerking nemend, denk ik dat er een veilige gok was te 
maken over wie die figuur was.  
 
Overduidelijk de bron van dit conflict. 
 
Je hebt de geruchten, de vertellingen en de verschrikkingen gehoord die Esher in 
Myst V wellicht had uitgehaald. Hij droeg zelfs een Bahro huid over zijn schouder, 
een doek waardoor hij in staat was om te schakelen. 
 
Wat dit betreft, had Myst V het niet bij het verkeerde eind. 
 
Esher, die waanzinnige, slechte man van Noloben, heeft écht bestaan. En de Bahro 
van wie hij dat stuk huid had afgesneden, was gek geworden, met een verwarde 
geest, zonder enige hoop ooit zijn normale verstand weer terug te krijgen. 
 
Hij had anderen verzameld die net zo dachten als hij, en had zo deze andere partij 
gevormd, deze Verwarde Fractie.  

 
Bahro vliegen rondom de Poort van Kerath. 
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Het was niet nodig om wat er daarna gebeurde met ons mee te nemen. 
 
Phil Henderson verscheen in een Beginners Buurt (al sinds lang onbewoond) en hij 
bevestigde: “Ze komen er aan.” Nee, “Ze zijn er.” 
 
Zo, dus dit was Yeesha’s droom, is het niet? De ene die ons hier allemaal riep? 
 
De DRC was, net als wij, zoveel als de onderliggende partij en Kodama gebruikte dit 
als een uitvlucht om te vertrekken. Hij ging naar de oppervlakte, om daar heimelijk 
meer fondsen voor de Grot te vinden. 
 
Dag Vier van de Exodus. De Bahro zwermden nog steeds vechtend in het rond. 
 
Om te proberen de normale gang van zaken in stand te houden, maakte de DRC de 
winnaars van de ‘Grote Nul Glas In Lood’ competitie bekend. Deze drie opvallende 
ontwerpen verschijnen nu boven het Grote Nul Boek in de Buurten. 
 
Hoewel, een normale gang van zaken was een illusie. 
 
Ae’gura was tot een massief gekkenhuis verworden. Bahro doken, als wilde ze de 
stad bombarderen en beslopen de straten. Van rondzweren, gingen ze over tot 
willekeurige aanvallen. 
 
Nog nooit eerder had ik zover onderzoekers hun Reisshirts zien dragen. We droegen 
allemaal die stukken jute doek, hoewel ze jeukten. We lieten onze steun jegens de 
Bahro zien, voor Yeesha en voor de goeden.  
 
We droegen onze shirts voor Yeesha, voor waar ze voor stond en wat ze 
representeerde, allemaal in de hoop dat zij het zou zien en iets zou doen. 
 
En ze deed iets. 

 
De Bahro leider van de Verwarde Fractie 

op de top van de Poort van Kerath. 
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Dag Vijf, op 5 november. 
 
Er verscheen een Bahro aan de buitenkant van het raam in K’veer. Precies op de 
richel, hoewel daar niets was dat houvast bood, tenminste, niet iets wat wij konden 
zien. Maar hij was daar en gluurde naar binnen. 
 
We werden in de gaten gehouden. 
 
De Bahro begon te teleporteren. Hij werd daarna in de gevangeniskamer van Atrus 
gezien. Daar riep hij de boekenstandaard op in het midden van die kamer en 
plaatste, stevig, het Myst Schakelboek daarop. 
 
Er verschenen nog twee andere Bahro en toen, tussen hen in, maakte een vrouw 
met rood haar en blauwe ogen haar opwachting. De tattoo over haar oog maakte het 
duidelijk wie zij was en de kleren die ze droeg, waren hetzelfde als van het hologram 
dat we allemaal in de Spleet hadden gezien. 
 
Het was Yeesha. 
 
Ik geef al het relevante weer van wat ze zei, en stip de rest aan. 
 
“Vernietiging heeft ons bijna bereikt.” 
 
“Ze zijn hier.” 
 

 
De winnaars van de ‘Grote Nul Glas In Lood’ competitie. 
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“Vechtend in een oorlog.” 
 

 
De Bahro waren bevrijd door het Tablet, en de meesten van hen hadden gekozen 
voor het goede, samen met ons, met Yeesha en met de D’ni. En ze waren aan het 
vechten voor ons. Alles opofferend wat ze hadden, voor ons. Voor onze “vrede” en 
voor onze “welstand”.  
 
Er was een groepering die niet onze kant had gekozen, samen met de D’ni of met de 
“goeden”. Ze hadden het slechte gekozen en ze koesterden zich in de kans die hen 
werd geboden middels hun vrijheid. 
 
“Wraak is hun enige excuus.” Yeesha wees naar haar linker schouder en verklaarde: 
“Hun leider is gemakkelijk te herkennen. Hij mist een groot stuk huid” hem 
afgenomen in dat “martellaboratorium van Esher.”  
 
“Vanwege dat feit,” zei ze, “Wil ik ze wegjagen. Weg van de Grot. Weg van jullie.” 
 
Ze bezat iets dat ze wilden hebben. Sommigen namen aan dat dit het stuk huid was 
dat Esher uit de leider van de slechte groepering van de Bahro had gesneden. 
Anderen, afgaande op de vertellingen in de Werelden van de Waarnemer, namen 
aan dat Yeesha zwanger was geworden. 
 
“Ik weet niet hoe lang ze zullen zoeken naar datgene wat ik draag. Het zou slechts 
dagen kunnen duren, maar het zouden ook maanden kunnen zijn.” 
 

 
Yeesha spreekt in K’veer. 
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“Verwoesting zal komen. Het is al bijna hier. Ik zal het zo lang vertragen als ik kan, 
maar ondertussen moeten jullie een uitweg zien te vinden. Jullie moeten een thuis 
zien te vinden.” 
 
Ze beloofde ergens in de toekomst terug te keren en als alles goed zou gaan, zou ze 
haar steun kunnen afbouwen. Maar als de zaken fout zouden lopen… je begrijpt het 
wel. 
 
Onnodig om te zeggen dat ze opmerkte dat we klaar moesten zijn voor haar 
terugkeer. Wat er ook gebeurde, de vernielingen zouden plaatsvinden en zodra dit 
zou beginnen, moesten we een uitweg hebben gevonden. We MOESTEN ons thuis 
hebben gevonden. 
 
Met die opmerking, vertrok ze. En vrijwel tegelijkertijd deden ook de Bahro dat, die 
rondom de Poort van Kerath vlogen. Ze volgden haar allemaal vanwege diverse 
redenen. Sommigen om haar te beschermen, anderen om te zoeken wat zij droeg. 
 
Die nacht ontvingen we een KI mail van de DRC. Marie Sutherland en Victor Laxman 
waren naar de oppervlakte gegaan. Ze voegden zich bij Kodama in zijn zoektocht 
naar nieuwe fondsen. 
 
De volgende dag maakte Sharper bekend dat ook hij naar de oppervlakte zou gaan. 
Plotseling voelden we ons in de steek gelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedurende de maanden die volgden na wat ik de ‘Dag van Yeesha’ ben gaan 
noemen, keerde de DRC niet terug. 
4 
Via andere bronnen vernamen wij dat Cate niet de enige geldschieter was die 
fondsen genereerde. Game Tap, een andere belangrijke investeerder, trok ook aan 

                                            
4 De tekst in de afbeelding luidt: ‘De laatste groep vertrekt om 5 uur. Vanaf dat 
moment zijn jullie op jezelf aangewezen. Victor Laxman (vlaxman@drcsite.org) zal 
het contact met de oppervlakte onderhouden. Schrijf hem, als je wil. Vaarwel. Dr. K.’ 
 

 
De DRC verlaat de Grot.  4 
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de touwtjes. (Waarom een bedrijf in computerspellen überhaupt de restauratie 
financierde, zal ik wel nooit te weten komen…) 
 
We hadden niet de neiging hen de schuld te geven. Maar Cate… 
 
Hoe dan ook, we bleven allemaal nog een poosje in de Grot. Maar één voor één 
ondernamen we onze eigen Exodus terug naar de oppervlakte, terug naar onze 
banen, scholen en families. Terug naar ons eigen leven. 
 
Maar de Grot vergaten we nooit. 
 
In februari 2010, zo te zien zonder enige reden, begon het aantal aanwezigen in de 
Grot opnieuw te stijgen. Nu zijn er opnieuw veel die deze plek wederom als hun thuis 
beschouwen. 
 
Het is vreemd dat zovelen ook nu nog de Roep hebben gehoord, terwijl de Bahro 
bevrijd zijn en Yeesha weg is, maar toch, daar zijn we. 
 
Dit is geen Restauratie, maar het is een Grote Uru. De Derde Grote Uru. 
 
We hebben je dit verhaal verteld, omdat we willen dat je de huidige toestand begrijpt. 
 
Yeesha is verdwenen, maar niet voor altijd. De Bahro zijn verdwenen, maar niet voor 
altijd. De verwoesting is niet gestopt, maar vertraagd. 
 
Ik heb al eerder verteld dat iedere Bahro die je hier nu tegenkomt, je wellicht goed is 
gezind, en nu weet je waarom. 
 
Op zekere dag zullen de vijandige Bahro terugkeren. Dr. Watson vertelde ons wat we 
moeten doen als dat gebeurt. Herinner je je dat nog? Vind een weg. Maak een thuis.  
 
Hij vertelde ons ook dat het nodig was een methode te vinden om de vijandige Bahro 
af te stoppen. Hij vertelde eveneens dat we iets moeten zien te vinden om hun oorlog 
te beëindigen.  
 
Daarom is het zo belangrijk dat we doorgaan met Schrijven en nieuwe Tijdperken 
onderzoeken. En daarom moeten we werk verzetten in de Gilden om ons voor te 
bereiden op de terugkeer van de Bahro. 
 
Jouw komst hier is niet zonder doel. Een Grote Uru vindt niet zomaar plaats. Er is 
altijd een reden. Wij zijn diegenen die zich moeten voorbereiden. Dus vind een weg. 
Maak een thuis. 
 
 
 
 
 
Dit is ons erfgoed. 
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Appendix A: Persoonsgegevens. 
 
 
 

Opmerking van de uitgever: de hieronder gegeven informatie is 
afkomstig van de Guild of Greeters web site en de DRC forums. 

 
 
 

Leden van de DRC 
 
 
Victor Laxman  
 
12 April 2002 
 
Groetjes van de DRC. Het lijkt erop dat ik het 
eerste directielid ben die op dit nieuwe 
‘boodschappenbord’ post, dus laat ik meteen van 
de gelegenheid gebruik maken om alle 
nieuwkomers te verwelkomen. Ik zal het een en 
ander over dit boodschappenbord uitleggen en 
over mijzelf. 
 
Tijdens recente DRC bijeenkomsten kwamen we 
tot de conclusie dat het profijtelijk voor ons zou 
kunnen zijn om de D’ni restauratie op een meer 
publiekelijk forum te voeren. Deze 
boodschappenborden zijn onze eerste pogingen om dat te bewerkstelligen. Onze 
discussies zullen meer publiekelijk worden gehouden en zo krijgen jullie de kans om 
enkele van de uitdagingen en zaken te zien waarmee we allemaal te maken krijgen 
tijdens het restaureren van D’ni. 
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Mijn naam is Victor. Ik heb nu bijna zeven jaar weet van de D’ni. Een kennis zijnde 
van Dr. Watson, kwam ik door hem het een en ander over D’ni te weten en natuurlijk 
accepteerde ik destijds in ’97 zijn verzoek om mee te helpen met de restauratie. 
 
De terreinen van mijn vakgebied zijn elektriciteit en computer bouwkunde. Mijn hoofd 
verantwoordelijkheden lagen op het terrein van de D’ni technologie, om specifiek te 
zijn ‘omgekeerde’ bouwkunde om: 1) D’ni voorwerpen te laten werken, 2) D’ni 
voorwerpen béter te laten werken, 3) D’ni voorwerpen te laten werken met apparaten 
van de oppervlakte. 
 
Momenteel neemt de KI het meeste van mijn tijd in beslag. Het is echt een 
verbazend systeem, met de huidige KI die werkt als een simpel eindstation van een 
groot basisstation. We hebben het werkend gekregen, we hebben het zelfs in het 
Engels werkend gekregen en nu proberen we uit te vinden hoeveel het kan doen. 
Interessant werk, maar ik word vaak afgeleid door zaken, zoals simpelweg licht 
toevoegen aan sommige gebieden die opnieuw worden ontgonnen.  
 
Ik kijk er naar uit om velen van jullie te ontmoeten. En ik zal proberen tijd vrij te 
maken door enkele van mijn directietaken te delegeren om zo relevante vragen te 
kunnen beantwoorden. 
 
Vic 
 

# # # # 
 

Geboren op 14 juni 1958, behaalde Victor Laxman diverse bouwkundige graden aan 
de Universiteit van Cambridge, voordat hij van 1978 tot 1990 dienst nam in de Royal 
Navy. Voor het eerst in begin 1995, kreeg Victor weet van de restauratie 
inspanningen van Dr. Watson, alvorens hij zich van 1997 tot en met 2004 bij de DRC 
voegde. Nadat Dr. Watson de DRC verliet in 2004, werd hij medevoorzitter van de 
DRC, totdat deze werd ontbonden vanwege een gebrek van fondsen. In december 
2005 benaderde Victor Laxman eerst de andere DRC leden betreffende de herstart 
van de restauratie pogingen en in 2006 werd hij wederom lid van de DRC. 
 
In tegenstelling tot de andere DRC leden, had Victor niet het algemene toezicht over 
een bepaalde fase, maar in plaats daarvan was hij belast met alle facetten van de 
D’ni technologie. In het bijzonder was Victor verantwoordelijk voor het vertalen van 
de D’ni technologie naar het Engels en het te laten werken met behulp van 
menselijke technologie. Hij leidde ook een succesvol samenwerkingsverband met 
onderzoekers om de Grote Nul opnieuw te kalibreren. Hij had ook het toezicht op de 
recente pogingen van de onderzoekers om de daglicht cyclus te  herstellen, die door 
de algen in het meer werd opgewekt en die door de Ondergang van D’ni was 
onderbroken. Gedurende begin november vertrok hij samen met zijn collega’s naar 
de oppervlakte om daar naar andere geldbronnen te zoeken. (GoG5 bio). 
 
 
 
 

                                            
5 Opmerking van de vertaler: GoG: afkorting voor ‘Guild of Greeters’; het Groeters Gilde. 
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Dr. Ikuro Kodama  
 
12 april 2002 
 
Verleden: Kwam bij de expeditie in 1994 door 
middel van contact met Dr. Watson. 
 
Opleiding: Afgestudeerd in de Geologie met een 
doorlopen doctoraalfase in de Mechanische 
Bouwkundige Technologie. 
 
Verantwoordelijkheden in het werk: Het 
waarborgen van de inwendige samenhang van 
structuren (natuurlijke en door mensen 
gemaakte) als ook een gedegen bestudering van 
rotsformaties. Toezicht op de Tweede Fase van het goedkeuren van alle nieuwe 
gebieden en structuren.  
 
Dr. K 
 

# # # # 
 

Geboren op 5 oktober 1957, verkreeg Ikuro Kodama een doctoraalgraad in 
Mechanische Bouwkundige Technologie aan de New Mexico State University, 
tezamen met een Technische Afstudeergraad in de Geologie aan de University van 
South California. Hij was een vriend van Dr. Richard Watson sinds de tijd die ze 
samen doorbrachten, toen les geven nog hun beroep was. In 1994 werd hij 
uitgenodigd naar D’ni te komen, voordat hij van 1997 tot en met 2004 lid werd van de 
DRC. Nadat in 2004 Dr. Watson de DRC verliet, werd hij tevens medevoorzitter van 
de DRC. In 2006 keerde Kodama terug naar D’ni, zodra het financiële plaatje rond 
was. Hij hernam zijn positie bij de DRC en ook zijn oude taken als toezichthouder op 
Fase Een en Twee. Zijn werk werd onderbroken door het plotselinge opstappen van 
Cate Alexander. Hij keerde terug naar de oppervlakte om te zoeken naar fondsen om 
zo de Restauratie voort te kunnen zetten. (GoG bio). 
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Dr. Marie Sutherland  
 
15 april 2002 
 
Hallo. I gok dat het nu mijn beurt is om mee te 
doen met de introducties. Mijn naam is Dr. Marie 
Sutherland. 
 
Als Leidster van het Veldwerk hier in D’ni, 
probeer ik toezicht te houden op al het 
loskomende werk van de expeditie, als ook over 
de herstel- en restauratiewerkzaamheden van 
belangrijkste werkgebieden. Dr. Watson en ik 
werken samen in het toewijzen van voorraden en 
het stellen van prioriteiten. Ongelukkig genoeg 
kunnen we niet zoveel werk verzetten als we zouden willen, dit vanwege onze 
andere verantwoordelijkheden die we hebben. 
 
Wij van de DRC hebben diverse jaren besteed aan het leggen van een eerste 
fundament voor een hernieuwd D’ni. We zijn er van overtuigd dat er genoeg anderen 
zijn die ervoor zouden kiezen om ons te vergezellen in dit streven en dat ze zeer 
gelukkig zouden zijn om er getuige van te zijn dat dit alles daadwerkelijk zou 
beginnen. 
 
Dus we zijn erg opgewonden vanwege het feit dat jullie je allemaal bij ons hebben 
gevoegd hier in D’ni en we kijken er naar uit dat deze Grot opnieuw de bruisende, 
levende stad wordt die hij eens was. 
 
Voel je ondertussen niet geremd om ons vragen te stellen in het daarvoor bestemde 
forum. We zullen niet in staat zijn om al jullie vragen te beantwoorden, zeker niet nu 
het aantal onderzoekers groeit, maar we zullen zoveel mogelijk antwoorden proberen 
te geven als we kunnen. 
 
Bedankt. 
 
Marie 
 

# # # # 
 

Geboren op 12 maart 1962, behaalde Marie Sutherland eerst een Afstudeergraad in 
de Antropologie aan de South Illinois University, alvorens het onderwijs in te gaan. 
Als onderwijzeres ontmoette ze Dr. Richard Watson. Nadat ze zich eerst voegde bij 
een expeditie naar D’ni in 1993, werd ze van 1997 tot en met 2004 lid van de DRC. 
In 2006, toen de DRC naar D’ni terugkeerde, hernam ze haar oude positie bij de 
DRC in. Als onderdeel van haar taken bij de DRC, is Marie verantwoordelijk voor de 
Fases Drie en Vijf. Ze is ook bekend van haar meningsverschillen met Cate zo af en 
toe, vooral vanwege haar tegenzin betreffende het toelaten van advertenties in de 
Grot. Na Cate’s ontslag, vertrok ook zij naar de oppervlakte om daar naar andere 
inkomstenbronnen voor de Restauratie te zoeken. (GoG bio). 
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Michael Engberg  
 
25 april 2002 
 
Ik bied mijn verontschuldigingen aan dat ik de 
laatste van de DRC leden ben die een eerste 
publiekelijk adres heeft aangemaakt. Ik had 
gehoopt om van afstand een bijdrage toe te 
voegen, maar onlangs uitgevoerde testen 
betreffende de communicatie tussen 
verschillende Tijdperken, hebben niet succesvol 
uitgepakt. 
 
Mijn naam is Michael Engberg. Aanvankelijk 
werd ik gevraagd door Dr. Watson om het 
expeditieteam te bezoeken, vroeg in 1998, en een jaar later boden hij en zijn 
kompanen mij een fulltime plaats aan bij de Council. 
 
Mijn primaire deskundigheid ligt op het gebied van de bouwkunde, maar net als ieder 
ander die betrokken is bij de Restauratie, heb ik miljarden andere 
verantwoordelijkheden. Gebaseerd op Dr. Kodama’s beoordeling betreffende de 
stabiliteit van de bouwwerken door de hele Grot, heeft mijn team van 
Onderzoeksbouwkundigen en ik onlangs een zoektocht voltooid naar de meest 
veelbelovende gebieden. Na recent gehouden discussies met meneer Sharper, zal ik 
in potentie een andere groep leiden om spoedig de restauratie van Teledahn te 
voltooien en beëindigen. 
 
Hoewel mijn schema wellicht weinig ruimte biedt om mij met dit forum in te laten, 
besef ik wel hoe belangrijk dit is. Een succesvolle restauratie van de gebouwen in 
Uru, heeft geen betekenis als er niemand is die daar wil wonen. Jullie aanwezigheid 
hier is zowel een aanmoediging als een geheugensteun betreffende de hoeveelheid 
werk die hier nog moet worden verzet. 
 
Michael 
 

# # # # 
 

Geboren op 9 september 1966, heeft Michael Engberg een Doctoraalgraad in de 
Bouwkundige Wetenschap, die hij behaalde aan de University of Southern California, 
voordat hij naar D’ni kwam. Hij arriveerde in 1998, alvorens zich bij de DRC aan te 
sluiten van 1999 tot en met 2004. Van 2004 tot en met 2006 was hij actief in het 
onderwijs, alvorens opnieuw terug te keren naar D’ni, samen met zijn dochter Willow. 
Als onderdeel van zijn verantwoordelijkheden bij de DRC, was hij betrokken bij de 
Vierde Restauratie Fase van alle bouwwerken. De ontijdige dood van Willow, eind 
mei 2007, zijn enige overgebleven dochter, overmande hem en deed hem besluiten 
de Grot te verlaten. Hij bleef ‘vermist tijdens zijn taakuitvoering’ totdat hij op 10 
september 2007 plotseling terugkeerde. Hij hulde zich in stilzwijgen betreffende zijn 
toekomstige plannen, alsmede of hij al dan niet zou terugkeren bij de Council. (GoG 
bio) 
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Dr. Richard A. Watson  
 
29 april 2002 
 
Voel je niet al te ongelukkig, Michael. De titel van 
‘Het Laatste DRC Lid Dat Zichzelf Voorstelt’ 
behoort mij toe. Hoewel, ik heb wel een aantal 
antwoorden gepost op andere plaatsen. 
Misschien tellen die ook mee. Lach. 
 
Voor het geval dat niet zo is, mijn naam is Dr. 
Richard Watson. Mijn eerste uitstapje naar de 
D’ni Grot vond al plaats in 1990. Destijds was er 
al een DRC, namelijk een DRF toen het aantal 
‘oppervlaktedwalers’ die naar D’ni waren 
gekomen, laag in de dubbele cijfers lag. Twee jaar later, kwam ik bij Cyan toen ze 
daar aan Myst aan het werken waren. Ik was hun raadgever als D’ni Historicus ten 
behoeve van hun Myst en Riven projecten. Gedurende de laatste tien jaar heb ik mijn 
tijd verdeeld tussen Cyan en diverse D’ni expedities. 
 
Nu de ‘Cyanisten’ rechtstreeks aan het restauratieproces bijdragen, is het voor mij 
een stuk gemakkelijker geworden on zowel mijn positie bij Cyan als bij de DRC te 
behouden, hoewel de laatste tijd de DRC mijn eerste belang is geworden. 
 
Hoe dan ook, dank aan de andere DRC leden dat jullie jezelf hebben voorgesteld. Ik 
weet dat sommigen van jullie (nee, ik zal geen namen noemen, Dr. K.) niet zo 
genegen waren om hier op te treden. 
 
Dr. Watson 
 

# # # # 
 

Geboren op 8 juni 1961, was Richard Watson afgestudeerd in Geschiedenis aan de 
University of Utah, voordat hij werd uitgenodigd door zijn goede vriend Elias Zandi 
om naar D’ni te komen. Toen Elias Zandi in 1996 stierf, werd Dr. Watson de enige 
voorzitter van de D’ni Restoration Foundation. Hij besloot een jaar later de DRC te 
formeren, in plaats van zijn verantwoordelijkheden te nemen. Lid zijnde van de DRC, 
was Dr. Watson niet verantwoordelijk voor een specifieke fase, maar in plaats 
daarvan hielp hij op een groot aantal terreinen. Echter, dit kwam tot stilstand toen hij 
plotseling de DRC verliet na Phil Henderson’s veronderstelde dood. Niet in staat om 
Phil’s overlijden te verwerken, ging Dr. Watson Yeesha’s Reis ondernemen. Er werd 
niets meer van hem gehoord, totdat Michael Engberg er in slaagde hem te vinden. 
En zo keerde hij terug op 11 september 2007, tot ieders verrassing. Hij bevestigde 
dat de ‘goede’ Bahro een ‘groot bedrog’ hadden geschapen. Ze wekten de indruk dat 
alles in orde was, terwijl in werkelijkheid de verwoesting hun kant op kwam. Hij 
hamerde op samenwerking en vereniging in het opnieuw oprichten van de Gilden 
zoals de D’ni ooit hadden gedaan en hij weigerde zich opnieuw bij de DRC te 
voegen, dit vanwege een gerezen verschil in filosofische inzichten. Hij doet nu een 
beroep op de steun van groepen onderzoekers aangaande Restauratie projecten die 
zich kunnen verheugen in zijn interesse. (GoG bio) 
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Personen die aangesloten zijn bij de DRC 
 
Douglas Sharper  
 
Douglas Sharper was een van de eerste mensen 
die naar D’ni kwam, die niet met de DRC 
verbonden waren. Hij had een belangrijke rol bij 
de restauratie inspanningen, waarbij inbegrepen 
het toezicht dat hij kreeg over Teledahn, als ook 
over enige bouwsels in de stad. Maar, ondanks 
het feit dat hij de officiële goedkeuring had om 
aan het herstel van D’ni mee te werken, werkte 
Sharper vaak achter de rug van de DRC. Hij 
verborg boeken, verkreeg stiekem toegang tot 
afgesloten gebieden en leidde protesten tegen de 
DRC. Hij ondernam ook Yeesha’s Reis, samen 
met Phil Henderson, nog vóór enig andere 
restauratie deskundige of DRC-lid dit had gedaan. Omdat hij zich zo vaak tegen de 
DRC afzette, werd hem uiteindelijk de toegang ontzegd tot de bouwsels in de stad 
waar hij eerst wél toegang tot had gekregen. 
 
Zodra de DRC hun restauratie inspanningen staakte, bleef hij achter in D’ni en lange 
tijd zwijgend op de achtergrond tijdens de hervatting van de restauratie in 2006, tot 
maart 2007. Toen verzocht Cate hem om de optredende afname van de 
dierenpopulatie in Negilahn te onderzoeken. Eind mei was hij getuige van een 
gevecht tussen verschillende Bahro groepen en hij zwoor ook om de ontijdige dood 
van Willow Engberg op de Bahro te wreken. Hij werd gedwongen een ‘goede’ Bahro 
te doden toen hij werd aangevallen door een groep ‘slechte’ Bahro. Hij was de eerste 
om de onderzoekers er opmerkzaam op te maken dat er een valse schijn van 
veiligheid in de Grot hing, omdat ze niet wisten dat ze beschermd werden door 
‘goede’ Bahro tegen de ‘slechte’, die uit waren op verwoesting. Op 6 november 2007 
vertrok ook hij naar de oppervlakte. 
 
Phil Henderson  
 
Phil Henderson was een restauratie deskundige 
die eens belast was met de restauratie van Eder 
Kemo. Echter, hij raakte vermist toen hij in 2003 
door de, in dat Tijdperk aanwezige reisdeur ging 
en hij werd een heel jaar niet meer gezien. Bij 
zijn terugkeer sprak Phil Henderson met de 
aanwezigen over de lessen van Yeesha, 
ondanks de groeiende spanningen tussen hem 
en de DRC. Bewerend dat ze zich zorgen 
maakten om Phil’s veiligheid, sloot de DRC hem 
uiteindelijk een paar dagen op in de ‘ei kamer’ in 
hun Bevin, alvorens hem weer vrij te laten. Na 
zijn bevrijding ging Phil naar een gebied nabij de 
Hal van de Gilden in Ae’gura, ondanks het feit dat het gebied was afgesloten 
vanwege geachte onveiligheid. Het gevolg was dat de muur waarop hij stond, 
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instortte en er werd verondersteld dat hij daarbij was omgekomen. Nu verraste hij de 
onderzoekers door op 3 augustus 2007 plotseling in de Grot terug te keren, daarbij 
rapporterend dat de Bahro hem naar vele plekken hadden meegenomen en dat zijn 
begrip was uitgebreid. Hij was de eerste om definitief de zorgen van Sharper te 
bevestigen, dat er ‘goede’ Bahro waren die de Grot beschermden tegen de 
aankomende verwoestingen. Hij bleef de onderzoekers waarschuwen voor deze 
naderende verwoesting en maande hen te luisteren naar Watson en Yeesha. 
 
Nick White  
 
Nick was eens een Restauratie deskundige die 
documenten vertaalde van D’ni in het Engels. Hij 
begon vrijwel meteen met de vertaling van 
documenten uit Teledahn, zodra hij in 1998 D’ni 
had geleerd. Gedurende 2000 heeft hij ook 
enkele documenten uit Rebek vertaald, voordat 
hij daarvan werd afgehaald. Toen de DRC in 
2006 terugkeerde, maakte ook Nick White zijn 
rentree, maar hij bleef geregeld uitstapjes maken 
naar de oppervlakte. Omstreeks december 2006 
was Nick White tezamen met Dr. Kodama aan 
het werken aan twee Tijdperken, waarvan er één 
nog steeds geen naam heeft.  
 
Op 3 mei 2007 werd Nick’s arbeidsovereenkomst met de DRC afgebroken. De 
redenen die voor deze gebeurtenis werden gegeven, waren onvoldoende 
werkprestaties, ‘verbroedering’ met de onderzoekers en het laten uitlekken van 
vertrouwelijke informatie van de DRC, wat in strijd was met de afspraken gedurende 
zijn proeftijd na eerdere overtredingen van de politiek van de DRC. Na zijn schorsing 
bleef Nick echter in de Grot verschijnen, om daar de geruchten met anderen te delen, 
die hij hoorde van andere Restauratie Deskundigen. Velen van hen waren namelijk 
zijn vrienden gebleven en hij vergezelde ook Douglas Sharper op zijn expedities. 
Nick bleef kalm en onbewogen onder de profetische waarschuwingen van een op 
handen zijnde verwoesting. 
 
Cate Alexander  
 
Cate Alexander begon ergens na 2004 fondsen 
vast te leggen voor de DRC, toen ze de 
restauratie inspanningen moesten staken. Ze 
speelde een rol in het zover krijgen van Turner 
dat die de restauratie zou financieren en ook 
zijzelf heeft geld in de DRC gestoken. Haar rol in 
de DRC werd zelfs nog meer uitgesproken toen 
ze gedurende eind juni 2007 bekendmaakte dat 
ze was gekozen in de Raad om Michael Engberg 
te vervangen en dat ze ook een beslissende stem 
zou hebben, in het geval dat de stemmen zouden 
staken. In tegenstelling tot de andere DRC-leden 
was ze er op gespinsd dat nieuwe gebieden snel 
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zouden worden geopend en ze oefende druk uit op de DRC om deze gebieden 
vlotter beschikbaar te maken. Haar onlangs gedane verzoek om advertenties toe te 
laten in de Grot om zo fondsen aan te trekken, had veel aandacht getrokken, maar 
ook tot wrijvingen geleid. Verder wist ze de gemeenschap te verrassen met haar 
plotselinge ontslag en vertrek op 1 november 2007, en met haar vertrek verdween 
ook de financiële dekking voor de restauratie. 
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Andere historische personen 
 
 
Elias ‘Eli’ Zandi  
 
Elias Zandi was een rijke en excentrieke archeoloog die vaak grote geldbedragen 
betaalde voor bepaalde voorwerpen, waarover hij beweerde dat die op een of andere 
manier met hem verbonden waren. Op een zeker moment bezocht John Loftin Zandi 
met de bewering dat hij diep onder de grond oude machines had ontdekt en op 19 
maart 1988 reisden ze naar de tunnels die leidden naar D’ni. 
 
Onmiddellijk schafte Elias het land aan rondom het gebied van deze tunnels en na 
een tweede expeditie, alleen met Fighting Branch, nam hij zijn collega Dr. Watson in 
dienst om hem te vergezellen op expeditie.  
Tijdens een latere expeditie in 1992 onthulde Elias zijn verlangen om de stad te 
restaureren en haar opnieuw te bevolken met mensen die zich ‘D’ni’ zouden 
noemen. Elias werd zo in beslag genomen door deze restauratie pogingen, dat hij 
zijn gezondheid verwaarloosde. Als gevolg hiervan overleed hij in 1996 na het krijgen 
van een grote hartaanval. Hij liet zijn vermogen na aan de D’ni Restoration 
Foundation, maar liet het land na aan zijn zoon Jeff, die van hem was vervreemd. 
 
 
Jeff Zandi  
 
De zoon van Elias Zandi, Jeff, werd een 
bondgenoot van Yeesha in het werven van 
onderzoekers voor haar taak. Meestentijds is hij 
te vinden nabij de Spleet, zittend voor zijn 
caravan.  

 

 

 

 
 
 
John ‘fighting Branch’ Loftin  
 
John Loftin ontdekte de D’ni graafmachines in 1987, terwijl hij zocht naar voorwerpen 
om die aan Elias Zandi te verkopen. Hij ging verschillende malen op expeditie naar 
D’ni met Elias Zandi en Richard Watson gedurende de daaropvolgende jaren, totdat 
hij stierf tijdens één van deze expedities in 1991. 
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Rand Miller  
 
Geboren op 17 januari 1957 in Pennsylvania 
USA, richtten Rand en zijn broer Robyn Miller, 
‘Cyan’, nu ‘Cyan Worlds Inc.’, op. Cyan werd 
beroemd vanwege het niet verwachtte succes 
van hun computerspel ‘Myst’, wat het best 
verkopende spel gedurende de rest van de 
negentiger jaren bleef. Rand werkte ook aan het 
vervolg van dit spel, ‘Riven’ en daarna aan 
‘realMyst’ en ‘Uru: Ages Beyond Myst’. 
 
Nog steeds CEO (de bedrijfsdirecteur) zijnde, is 
hij nu minder betrokken bij het uitwerken van de 
verhaallijnen, spelplan en programmering. In 
plaats daarvan concentreert hij zich meer op de projecten waar zijn firma aan werkt. 
Daarnaast zal je hem zien in zijn rol als Atrus in de vervolgen op Myst, waaronder: 
‘Myst III: Exile’ (door Presto Studios), ‘Myst IV: Revelation’ en ‘Myst V: End of Ages’ 
(beide door Ubisoft Montreal). Ondanks dat beweert hij dat hij niet van dit acteerwerk 
houdt, omdat hij het gevoel heeft de verkeerde persoon te zijn om dat te doen. 
 
 
Reteltee  
 
Reteltee is een onderzoeker die werd geïnterviewd door de DRC en die daarna werd 
aangewezen als hun Gilden Adviseur. Reteltee had geen stem in de Raad, maar is 
iemand die onafhankelijk onderzoek verricht naar het D’ni Gilden systeem, alvorens 
dat te rapporteren aan de Raad en de onderzoekers. Terwijl hij probeerde om zoveel 
informatie als maar mogelijk was over de officiële stappen die werden gezet, te 
openbaren, leidde zijn tegenzin om feiten van persoonlijke interpretaties te scheiden 
betreffende het D’ni Gilden systeem, tot onvrede bij de onderzoekers. Die verlangden 
juist dat de DRC meer open werd in haar besluitvorming. 
 
 
J.D. Barnes  
 
J.D. Barnes is een antropoloog die zich kort 
geleden als een onafhankelijke onderzoeker 
voegde bij de Restauratie inspanningen. Bij 
verschillende gelegenheden heeft hij 
samengewerkt met de DRC. Hij verrichtte zijn 
afstudeerwerk op de ‘Oregon State’ in Corvallis 
en verkreeg een Doctoraalgraad in Toegepaste 
Antropologie. Hij is betrokken bij diverse 
projecten, waaronder het produceren van 
documentatie. Onlangs heeft hij onderzoekers 
gevraagd hem te helpen om de authenticiteit van 
oude documenten vast te stellen, die afkomstig 
waren van een ‘oppervlaktedwaler’ die mogelijk 
lang voordat de Zandi’s dat deden, D’ni heeft bezocht. 
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Willow ‘Wheely’ Engberg  
 
Willow Engberg, koosnaampje ‘Wheely’, is de 
dochter van het DRC-lid Michael Engberg die in 
2007 in D’ni haar opleiding genoot. Ze was 
verzot op klimmen, onderzocht de verschillende 
Tijdperken en te zien was dat ze soms met de 
onderzoekers een gesprekje aanknoopte. Eind 
mei 2007 raakte zij en haar vriendin Rose 
verstrikt in een instorting onder de Kahlo Pub, 
ten gevolge van een constructiefout. Redders 
probeerde haar te bereiken, maar tevergeefs. 
Later maakte de DRC bekend dat haar dood was 
veroorzaakt door een vijandige Bahro en niet 
vanwege die instorting. 
 
 
 
Rosette ‘Rose’ Taylor  
 
Rosette Taylor, koosnaampje ‘Rose’, was een 
hartsvriendin van Willow Engberg. Ze was een 
spiksplinternieuwe onderzoekster en hield ervan 
om samen met haar vriendin de verschillende 
Tijdperken af te struinen. Eind mei 2007 hadden 
sommige onderzoekers een korte ontmoeting 
met Rose en haar vriendin Willow, kort voordat 
de twee vast kwamen te zitten onder de Kahlo 
Pub, vanwege een instorting die het gevolg was 
van een constructiefout. Er wordt aangenomen 
dat Rose daarbij op slag werd gedood. 
 
 
 
 
Brian Fioca  
 
Brian Fioca werd door Douglas Sharper 
omschreven als ‘een eventuele leider’ van de 
onderzoekers gemeenschap in één van zijn 
notities in zijn logboek in november 2003. 
Sharper prees hem als één van diegene die 
‘dwars door’ de DRC kon ‘zien’, tijdens haar prille 
ontwikkeling. Hij was ook de beheerder van ‘Het 
Grote Boom Forum’, wat een andere 
gemeenschap van fans was gedurende De 
Proloog van Uru Live. Onlangs voltooide hij zijn 
Kandidaatsgraad in de Computer Wetenschap in 
Seattle, Washington. 
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Yeesha  
 
Yeesha werd bijna 200 jaar geleden geboren als 
dochter van Atrus en Catherine, de belangrijkste 
karakters uit de Myst serie. Momenteel is een 
van haar reizen beschikbaar in ‘Myst Online: Uru 
Live’, maar ze heeft nog twee andere reizen 
gemaakt, die in eerdere spellen zijn uitgebracht 
tezamen met een vierde, die zich ontrolde in ‘real 
life’. Op 5 november 2007 ondernam ze haar 
eerste ‘life’ optreden, te midden van vele Bahro. 
Daarbij bevestigde ze dat “de verwoesting er aan 
zat te komen” en identificeerde de vijandige 
leider van de Bahro. Ze beloofde om de Bahro 
Oorlog uit de Grot weg te houden en daagde ons 
allen uit om “een weg te zoeken… en een thuis te stichten.” 
 
 
De Bahro  
 
De Bahro is een ras van schepsels die de 
natuurlijke vaardigheid heeft meegekregen om uit 
vrije wil te kunnen schakelen. Gedurende 
duizenden jaren waren zij de bedienden van de 
D’ni en wellicht schonken zij de D’ni de 
mogelijkheid om naar andere Tijdperken te 
schakelen. Sinds de onderzoekers de Bahro 
bevrijdden met behulp van de krachten van Het 
Tablet, zijn de Bahro nu vrij geworden om hun 
eigen keuzes te maken. Helaas hebben 
sommigen gekozen voor het principe ‘oog om 
oog, tand om tand’ en zijn daarom op een 
verwoestend pad terechtgekomen, waarbij zelfs 
onschuldig leven werd vernietigd. Echter, afgaand op Yeesha, zijn de meeste Bahro 
vriendelijk van aard, die onderzoekers beschermen, alsmede het leven in andere 
Tijdperken. Ze beschermen tevens de D’ni tegen de verwoesting, zelfs tot op het 
punt waarbij ze hun eigen leven moeten opofferen. 
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Appendix B: Chatlog lijst. 
 

 
Opmerking van de uitgever: de meeste informatie die hieronder is verzameld, is 
rechtstreeks overgenomen van de ‘D’ni Restoration Archives’ web site.  
 

Eerste Restauratie poging 

 
(31 jan 2002) De eerste D’ni Buurt wordt geopend. 
(18 nov 2003) Engberg ontdekt dat onderzoekers stiekem de stad bezoeken. 
(19 nov 2003) Douglas Sharper krijgt een hekel aan de DRC. 
(19 nov 2003) Zardoz vindt Phil Henderson. 
(24 nov 2003) Douglas Sharper speelt een spelletje ‘heek’.  
(24 nov 2003) Phil verschijnt opnieuw. 
(25 nov 2003) Sharper en Engberg in Ae’gura. 
(26 nov 2003) Sharper maakt zich ongerust. 
(28 nov 2003) MrM3FaN brengt Phil terug. 
(1 dec 2003) Michael Engberg in Ae’gura. 
(2 dec 2003) Michael Engberg, Rand Miller en Dr. Kodama in Ae’gura. 
(2 dec 2003) Phil leert en geeft les in de Buurten. 
(3 dec 2003) Michael Engberg brengt opnieuw een bezoek aan Ae’gura. 
(4 dec 2003) Phil bezoek meer Buurten. 
(4 dec 2003) Engberg ontspant zich. 
(5 dec 2003) Sharper vindt een nieuwe plek. 
(5 dec 2003) Brian Fioca in confrontatie met Michael Engberg. 
(5 dec 2003) Phil neemt Douglas mee op de Reis. 
(5 dec 2003) Engberg speelt een spelletje ‘heek’.  
(8 dec 2003) Marie Sutherland in Ae’gura. 
(8 dec 2003) Phil en Douglas keren terug van de Reis. 
(10 dec 2003) Sharper moedigt de mensen aan om het Yeesha shirt te dragen. 
(10 dec 2003) Phil spreekt over de Reis. 
(11 dec 2003) Victor Laxman spreekt over de Grote Nul. 
(11 dec 2003) Sharper en de DRC gaan op zoek naar ondersteuning. 
(15 dec 2003) Phil wordt ontvoerd door de DRC. 
(16 dec 2003) Sharper is kwaad. 
(16 dec 2003) Sharper is nog steeds kwaad. 
(17 dec 2003) Sharper slaat terug. 
(18 dec 2003) Rand Miller en Dr. Watson bezoeken een Buurt. 
(18 dec 2003) Douglas Sharper bezoekt de Uru Obsessie Buurt. 
(19 dec 2003) Douglas Sharper opent de ei-kamers. 
(19 dec 2003) De DRC staat toe dat Tink een ontmoeting heeft met Phil. 
(19 dec 2003) Douglas Sharper nodigt meer mensen uit om de ei-kamers te bekijken. 
(21 dec 2003) Michael Engberg beantwoordt vragen in de Duitse Buurt. 
(22 dec 2003) Opnieuw bezoekt Douglas Sharper de Uru Obsessie Buurt. 
(26 dec 2003) Phil Henderson verongelukt. 
(29 dec 2003) Sharper bezoekt een Buurt. 
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D’Mala 

 

 
Gedurende laat 2005 begonnen sommige DRC-leden terug te keren naar de Grot. In 
2006 keerden meer en meer onderzoekers terug naar de Grot en de DRC begon zich 
opnieuw met de onderzoekers te bemoeien. De DRC koesterde hoop dat ze wellicht 
in staat waren de Restauratie inspanningen te vervolgen. De DRC vroeg aan de 
gemeenschap om vijf woordvoerders te kiezen, dit om de communicatie tussen de 
DRC en de gemeenschap te vergemakkelijken. De gekozen woordvoerders (CAGray 
Wolf, Eleri, Gadren, Tweek en Vortmax) organiseerden meerdere ‘Stadhuis’ 
ontmoetingen met de DRC, Cyan en de onderzoekers. 
 
(7 april 2006) Marie Sutherland heeft het over de verkiezingen. 
(15 april 2006) DRC / Woordvoerders Ontmoeting. 
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Marie Sutherland (Ochtend sessie). 
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Michael Engberg (Ochtend sessie).  
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Dr. Kodama (Ochtend sessie). 
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Victor Laxman (Ochtend sessie). 
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Marie Sutherland (Middag sessie). 
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Michael Engberg (Middag sessie).  
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Dr. Kodama (Middag sessie). 
(26 april 2006) Ontmoet de DRC: Victor Laxman (Middag sessie). 
(2 mei 2006) DRC / Woordvoerders Ontmoeting. 
(13 juni 2006) DRC / Woordvoerders Ontmoeting. 
(14 juni 2006) De KI en de Grote Nul. 
(20 juni 2006) Ae’gura & De Stad (Ochtend sessie). 
(20 juni 2006) Ae’gura & De Stad (Middag sessie). 
(6 juli 2006) Nieuwe Tijdperken (Ochtend sessie). 
(6 juli 2006) Nieuwe Tijdperken (Middag sessie). 
(11 aug 2006) DRC / Woordvoerders Ontmoeting. 
(19 dec 2006) De Grot wordt heropend. 
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De restauratie wordt voortgezet 

 
 
(20 dec 2006) Dr. Kodama inspecteert Ae’gura. 
(20 dec 2006) Dr. Kodama inspecteert Zia’s Buurt. 
(20 dec 2006) Marie Sutherland inspecteert de Uru Obsessie Buurt. 
(20 dec 2006) Victor Laxman inspecteert de Uru Obsessie Buurt. 
(20 dec 2006) Victor Laxman inspecteert de Buurt van het Groeters Gilde. 
(20 dec 2006) Marie Sutherland inspecteert een Buurt. 
(20 dec 2006) Dr. Kodama inspecteert de Uru Obsessie Buurt. 
(21 dec 2006) Dr. Kodama inspecteert Ae’gura nog een keer. 
(21 dec 2006) Michael Engberg is van de oppervlakte teruggekeerd. 
(21 dec 2006) Rand Miller bezoekt de onderzoekers. 
(21 dec 2006) Michael Engberg heeft het over zijn dochter. 
(21 dec 2006) Victor Laxman inspecteert een andere Buurt. 
(21 dec 2006) Victor Laxman inspecteert Uru Obsessie. 
(22 dec 2006) Victor Laxman heeft het over gevallenen. 
(22 dec 2006) Marie Sutherland spreekt over de opening van de galeriedeuren.  
(23 dec 2006) Wheely is terug. 
(24 dec 2006) ‘Tank station Stan’ keert terug. 
(25 dec 2006) Marie Sutherland bezoekt Ae’gura. 
(26 dec 2006) Marie Sutherland richt de ‘Woordvoerders Buurt’ op. 
(27 dec 2006) Nick White is in Ae’gura. 
(27 dec 2006) Nick White is in de Uru Obsessie Buurt. 
(28 dec 2006) Marie Sutherland babbelt met de onderzoekers. 
(29 dec 2006) Dr. Kodama spreekt over de communicatie kamers.  
(2 jan 2007) Nick White maakt de komst van Cate openbaar. 
(3 jan 2007) Cate Alexander introduceert haarzelf. 
(3 jan 2007) De woordvoerders ontmoeten Cate. 
(4 jan 2007) Michael Engberg kan de slaap niet vatten. 
(9 jan 2007) Cate oefent druk uit op Laxman. 
(10 jan 2007) De woordvoerders maken bekend dat er vertragingen zijn. 
(11 jan 2007) Nick White babbelt nabij de geopende foyer van de Concerthal. 
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De Oudsten 
 
 
(16 jan 2007) Victor Laxman heeft zojuist de Grote Nul gerepareerd. 
(17 jan 2007) De woordvoerders zijn opgestapt. 
(18 jan 2007) Cate heeft de Uru Obsessie Buurt bezocht. 
(19 jan 2007) Nick praat over de restauratie. 
(25 jan 2007) Nick praat over Sharper en de restauratie. 
(30 jan 2007) Engberg wil het kalmer aan doen. 
(2 feb 2007) Cate praat over de restauratie. 
(5 feb 2007) Cate verwijdert de officiële DRC forums. 
(6 feb 2007) Engberg inspecteert het gebied rondom de Bibliotheek. 
(8 feb 2007) Cate Alexander is aanwezig bij de bezetting voor de DRC forums. 
(8 feb 2007) Michael Engberg verdedigt de onderzoekers en brengt de forums terug. 
(16 feb 2007) Blake Lewin bezoekt de Grot. 
(16 feb 2007) Wheely Engberg is in de Grot te vinden. 
(16 feb 2007) Victor Laxman heeft het over het weer in Eder Delin. 
(16 feb 2007) Nick is in Eder Delin. 
(20 feb 2007) Nick is in Eder Delin, waar het is gaan sneeuwen. 
(20 feb 2007) Nick trapt lol met de onderzoekers. 
(21 feb 2007) Dr. Kodama onderzoekt een Buurt, nadat Yeesha daar is verschenen. 
(22 feb 2007) De glas in lood ramen worden herplaatst. 
(26 feb 2007) Nick White heeft het over het museum. 
(26 feb 2007) Dr. Kodama heronderzoekt. 
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De Jager en de Capsules 
 
 
(2 maart 2007) Nick white spreekt over de dierenpopulatie in Negilahn. 
(2 maart 2007) De Grote Boom maakt zijn opwachting voor Douglas Sharper. 
(3 maart 2007) Nick White levert commentaar op het gestolen Dereno Schakelboek. 
(7 maart 2007) Nick White spreekt over de nieuwe Tijdperken en de missende kaart 
waarop de daar voorkomende schepsels zijn getekend.  
(7 maart 2007) Cate Alexander is opgelucht dat Sharper is teruggekeerd. 
(8 maart 2007) Nick komt langs om wat te babbelen. 
(9 maart 2007) Nick bezoekt De Grote Boom. 
(9 maart 2007) Douglas Sharper ontmoet de onderzoekers. 
(11 maart 2007) Nick kijkt uit naar Rils. 
(11 maart 2007) Nick maakt plezier in De Grote Boom. 
(12 maart 2007) Douglas Sharper keert terug naar De Grote Boom. 
(13 maart 2007) Nick praat over Dereno en de Grote Nul. 
(14 maart 2007) Douglas Sharper bezoekt de NULPS6 Buurt. 
(14 maart 2007) Rand, Nick en Sharper zijn in een Buurt. 
(14 maart 2007) Vormaen bekvecht met Sharper.  
(14 maart 2007) Dr. Kodama brengt een bezoek aan Ae’gura. 
(14 maart 2007) Nick White spreekt over Dereno en over vertalingen. 
(15 maart 2007) Cate overziet de openbaarmaking van Dereno. 
(15 maart 2007) Onderzoekers bezoeken met Wheely Engberg de Capsules. 
(21 maart 2007) Nick spreekt over de aanstaande expeditie naar Negilahn. 
(21 maart 2007) Rils brengt verslag uit over de Negilahn expeditie. 
(22 maart 2007) Nick praat over de expeditie en Minkata. 
(27 maart 2007) Nick White is in de Buurt van ThinkSpiral. 
(27 maart 2007) Nick White bezoekt nog meer onderzoekers. 
(28 maart 2007) Er worden nog meer glas in lood ramen herplaatst. 
(28 maart 2007) Nick White en Kal brengen de Gilden ter discussie. 
(29 maart 2007) Cate brengt een kaart uit van het Capsule Tijdperk. 
 
 

De Grote Nul / Littekens / Een Nieuw Licht / Vertrouwde Geluiden 

Bedrog / Exodus 
 
 
Volgen binnenkort… 

 

 

 

                                            
6 opmerking van de vertaler: ‘NULPS’ betekent ‘Non Uru Live PlayerS’; spelers die 
géén Uru live spelen, hetgeen dus zeer tegenstrijdig is. Feit is wel dat veel ervaren 
spelers die naar Uru blijven komen, dit vooral voor het sociale contact doen en niet 
meer zozeer om te ‘spelen’. 
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Appendix C: Lijst van berichten op het DRC forum. 
 
 
 
Opmerking van de uitgever: het meeste van de informatie die hieronder is verzameld, 
is rechtstreeks overgenomen van de ‘D’ni Restoration Archive’ web site. Alle 
oorspronkelijke berichten kunnen worden bekeken op de forums van de DRC site.  
 
 
2002 

 
Januari  

- Goedgekeurde boeken 
- Groeten 
- Nieuwe KI voor directieleden 
- KI hulp toegevoegd 
- Teledahn tochtje 
- Verdwaald 
- Ongepaste draadjes 
- Industrie Complex 
- ‘Veiligheid’ 
- Teledahn schema 
- Tuin KI test 
- Verzoek om assistentie 
- KI verbinding tussen Tijdperken 
- Organiseren van een tripje naar de oppervlakte 
- Rebek 

 
april  

- Groeten 
- Nieuwe KI voor directieleden 
- KI hulp toegevoegd 
- Teledahn tripje 
- Verdwaald 

 
mei 

- Ongepaste draadjes 
- Industrie Complex 
- ‘Veiligheid’ 
- Teledahn schema 
- Tuin KI test 

 
juni  

- Verzoek om assistentie 
- KI verbinding tussen Tijdperken 
- Organiseren van een tripje naar de oppervlakte 

 
Juli  

- Rebek 
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augustus  

- Bronnen beschikbaar? 
- KK 
- Niet ingeroosterde bijeenkomst 
- Ae’gura 

 
september  

- Spelletjes 
- Ontbreekt 
- Sharper 
- Doorgaan… 

 
oktober  

- Voorbereiding voor de aankomenden 
- Nieuw T-shirt bij de Café presentatie 
- Testen van KI afbeeldingen 

 
november  

- Zijn ‘spel’ is begonnen 
- Duidelijkheid scheppen 
- MT 

 
december  

- Uru onderzoekers 
- Ongelofelijk 

 
2003 
 
januari  

- Nieuwe buurten 
- Aan de oppervlakte 
- KI update 
- Wat achtergrondinformatie over Zandi 

 
april  

- Nieuwjaar – 9659mei 
 
juli  

- Verbeelder vragen 
- Iets om over na te denken 

 
september  

- Aankomenden 
- Wedstrijd 
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oktober  
- Marker systeem eigenaardigheden 
- Uitbreidings update 
- Update voor de kunst- en modelleringwedstrijd 
- Travestie wedstrijd 
- De bar in J’Taeri 

 
 november  

- Een zijdelings grapje 
- Verontschuldigingen? 
- De pub 
- Een bijeenkomst nodig 
- Opnieuw signalen 
- We moeten opnieuw bijeenkomen 
- Ayoheek top scores 

 
december  

- Bijeenkomst 
- Forums 
- Nexus schakels naar de stad hersteld 
- Te lang 
- Update van Phil 
- De Baron 
- Lopende zaken 
- Na? 
- De tragische gebeurtenis van gisteren 
- Huidige zaken 
- De laatste paar dagen en de toekomst 
- Opsomming Tijdperken 
- Nexus eindstations 
- Buurtklokken 

 
2004 
 
januari  

- Vandaag is de dag 
- Dr. Watson 
- Fase 5 

 
februari  

- Bijeenkomst 
- Uitrusting en systemen 
- Nexus voetstukken 

 
2005 
 
December  

- ttttttttxxttttttttttttttttt’#’#’#’# 
- Test 
- Hallo? 
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2006 
 
januari  

- Een bot 
 
februari  

- Voorstel 
- 2 Jaren 
- Welkom 
- De Woordvoerders 

 
juni  

- Stadhuis verdediging 
- Eder Delin op de lijst van Tijdperken 

 
december  

- Klaar? 
- Welkomstboodschap 
- Galerijdeuren 

 
2007 
 
februari  

- DRC forums zijn opnieuw beschikbaar 
 
april  

- Grote Nul markeringen 
 
2010 
 
februari  

- Activiteit in de Grot? 
 
mei 

- Bahro kostuums in de Grot 
 
2011 
 
februari  

- Illusies in de Grot 
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Dankwoord 
 

 
Een ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het D’ni universum in het 
algemeen en van Uru in het bijzonder, zal blij zijn dat sommige personen die getuige 
waren van de ontdekking van de Grot en het verloop van de eerste restauraties, de 
moeite hebben genomen om hun herinneringen en belevenissen op papier te zetten. 
 
Een speciaal woord van dank moet daarom dan ook uitgaan naar 
DimensionTravelerCalum  die de beide proloog hoofdstukken heeft geschreven, 
alsmede de hoofdstukken ‘Vertrouwde geluiden’ en ‘Exodus’, en naar Carl Palmner  
die de overige hoofdstukken heeft geschreven, alsmede het ‘Conclusie’ deel, dat aan 
het hoofdstuk ‘Exodus’ is toegevoegd. 
 
Maar dit boek was niet verschenen als Malfhok  niet de hele tekst kritisch had 
doorgenomen en waar nodig, wijzigingen had aangebracht. In dat kader moeten we 
ook Mac_Fife en Tai’lahr niet vergeten te noemen. 
 
Ook zou dit boek niet zijn geworden wat het nu was, als we niet de beschikking 
hadden gehad over al het beeldmateriaal, belangeloos beschikbaar gesteld door de 
personen die onder ‘fotoverantwoording’ (zie hierna) worden genoemd en waarbij we 
Jamey  hier nog bij name willen noemen, omdat die de diverse afbeeldingen kundig 
wist te bewerken. 
 
Erik  moeten we bedanken vanwege het beschikbaar stellen van de verslagen van de 
gesprekken en de historische archieven. 
 
Maar het uiteindelijke eindresultaat oogt zo fraai vanwege de inspanningen van 
Ainia , die de puntjes op de ‘I’ wist te zetten en verantwoordelijk was voor de 
publicatie. 
 
Tot slot gaat nog een woord van dank uit naar Ural , GracelenRose  en Polgara 
(namens het Boodschappers Gilde), als ook naar alle overige personen die wel op 
een of andere manier hun steentje hebben bijgedragen, maar in het voorafgaande 
nog niet zijn genoemd. 
 
 
 
 
 

‘Achter de echte wereld ligt D’ni’… 
 

Moge het D’ni universum tot ver in de toekomst blijven bruisen van het leven! 
 
 
 
 
Tom(Samoth), 
18 augustus 2012 
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Fotoverantwoording 

 

 
Ainia:  blz. 10, 16, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 32 (2x), 35 (2x), 37 (2x), 40 (2x), 48, 52 
(2x), 55 (2x), 57, 62, 68, 74(2x), 75 (4x), 82 (2x), 84, 85, 86. 
Clat:  blz. 89. 
CrisGer:  blz. 78, 79, 82, 83. 
D’Lanor:  blz. 33. 
D’ni Restoration Archive:  blz. 87 (3x). 
Deg:  blz. 43. 
Donahoo:  blz. 15. 
EthanEver:  blz. 73. 
Guild of Greeters website:  blz. 91, 93, 94, 95, 96, 97 (2x), 98, 99, 100, 101, 103. 
Ichabod L:  blz. 36. 
Inzilabeth:  blz. 76. 
Isyldar:  blz. 58, 59, 63. 
Jamey:  blz. 6, 9, 18, 29, 46, 65, 103. 
janaba1:  blz. 12, 21, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 51, 54, 57, 69, 70, 77, 88, 102 (3x). 
meadow:  blz. 67 (onder). 
MystJourney.com:  blz. 7. 
MystLore:  blz. 7, 101. 
Mystpedia:  blz. 11. 
Nadnerb:  blz. 66. 
Patchallel.com:  blz. 1, 8. 
Qlex:  blz. 54. 
Ti’chelle:  blz. 64. 
The Echoes:  blz. 13. 
Tweek:  blz. 38, 42, 50, 53, 61, 63, 72, 81, 86. 
Vincent Corlais:  blz. 13. 
Whilyam:  blz. 47, 50. 
wkwalker:  blz. 67 (boven). 
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