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Hoofdstuk 1: De brief van Atrus.

Het viel niet mee mijn gewone leven opnieuw op te pakken, na de wonderbaarlijke
avonturen die ik had beleefd. Nadat ik dat geheimzinnige boek op de Edense heide
had gevonden en een daarin bewegend plaatje had aangeraakt, was ik immers ruim
tien jaar van huis geweest! Toen ik uiteindelijk wist terug te keren, trof ik bij het
thuisfront vrijwel uitsluitend achterdocht en ongeloof aan. Het was begrijpelijk dat
vrijwel niemand mijn verhaal dat mijn langdurige verdwijning verklaarde, serieus nam.
Bewijzen dat ik door middel van zogenaamde ‘schakelboeken’ naar andere werelden
was gereisd, kon ik niet geven. Men noemde mij een fantast en een leugenaar.
Omdat ik mijn beweringen niet terugnam, scheelde het zelfs maar weinig of ik was

opgesloten in een of ander gesticht, omdat men dacht
dat ik krankzinnig was geworden.
Het was niet mogelijk gebleken om Atrus en Catherine
mijn verhalen te laten bevestigen. Zij stelden er prijs
op om in volkomen afzondering in Tomahna te blijven
wonen, een geheime plek ergens in een woestijn in de
Verenigde Staten. Hoewel ze daarover geen details
loslieten, had ik zelfs de indruk dat ze een soort D’ni
beveiliging rondom hun leefgebied hadden
aangebracht, waardoor deze verborgen bleef voor de
omgeving, zelfs als men daar doelbewust naar zou
gaan zoeken. Ze vertrouwden daar volledig op, zozeer

zelfs, dat ze er geen enkel bezwaar tegen hadden dat ik, ondanks die
geheimhouding, mijn belevenissen zou rondbazuinen.
Ik nam zelfs de moeite opnieuw op de heide een kijkje te nemen. Ik hoopte daar nog
steeds het Myst schakelboek aan te treffen, om aldus een bewijsstuk voor mijn
verdwijning in handen te krijgen, maar die hoop bleek ijdel te zijn. Of het boek
vergaan, vernietigd of begraven was, wist ik niet. Misschien had iemand anders het
gevonden, per ongeluk de foto aangeraakt en zwierf die arme ziel nu helemaal alleen
op Myst rond, niet wetende wat daar te doen. Het rode en blauwe gevangenisboek
waren daar immers niet meer aanwezig en zelfs als die persoon er in zou slagen om
via de haard bij de nis met het groene schakelboek te geraken en naar K’veer zou
schakelen, dan zou hij ook daar niemand meer aantreffen. Nee, het was maar te
hopen dat het schakelboek, voor het opnieuw door iemand was gevonden, inmiddels
door weer en wind zover zou zijn aangetast, dat het niet meer zou werken en wat dat
betreft tot een ‘normaal’ boek zou zijn getransformeerd. Het was zelfs mogelijk dat
Atrus zélf het boek in veiligheid had gebracht, om zo Myst en de andere Tijdperken
waartoe dit eiland toegang bood, voor andere nieuwsgierige en mogelijk minder
welwillende ogen af te schermen.

Nee, afgezien van een enkel oud contact dat ik toch wist te herstellen, was het beter
dat ik elders een geheel nieuw leven zou opbouwen. Dat lukte vrij aardig, omdat ik
financieel bezien, mijn schaapjes op het droge had. Uit dank voor mijn inspanningen
hadden Atrus en Catherine mij een ruime som geld geschonken en ze waren niet te
beroerd om mij ook in de jaren daarna zo af en toe nog een bedragje toe te steken.
Ze waren namelijk nogal bezorgd om mijn welzijn en hoewel ik hen niet direct kon
bereiken, hielden we wél schriftelijk contact. Atrus hield namelijk een postbus aan in
een middelgrote Amerikaanse stad en ik had hem geschreven waar ik verbleef. Zo

Atrus en zijn vrouw stellen er
prijs op om volkomen
afgezonderd in Tomahna te
blijven wonen.
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bleef het contact tussen ons dus in stand. In de jaren na mijn terugkeer was ik zelfs
een paar keer uitgenodigd voor een korte vakantie in Tomahna, tijdens welke wij
konden bijpraten en ik de kleine Yeesha zag opgroeien. Het waren weken waar ik
nog steeds met genoegen naar kon terugkijken.

Het laatste contact dateerde nu echter al van meer
dan vijf jaar geleden. Het was natuurlijk logisch dat
de vriendschap langzaam verwaterde. Ik leidde
mijn eigen leven dat ik inmiddels behoorlijk op de
rails had gekregen en ook zij hadden genoeg
andere dingen aan hun hoofd. Ik had mijn
avonturen van mij afgeschreven en in drie boeken
uitgegeven, met de titels ‘Myst’, ‘Riven’ en
‘Verbannen’. Hoewel die boeken aardig
verkochten bij vooral liefhebbers van science
fiction en fantasy-verhalen, had niemand het idee
dat de daarin beschreven gebeurtenissen écht

door mij waren beleefd.  Het leek mij beter om iedereen wat dat betreft maar verder
in de waan te laten. Met het verstrijken van de tijd leek het zelfs voor míj langzaam
maar zeker een langdurige droom te worden die ik nu, bijna tien jaar geleden, had
beleefd…

Tot vandaag, want plotsklaps plofte er post van mijn
oude vriend Atrus op de mat. Het handschrift
waarmee mijn naam en adres op de bruinige
enveloppe was geschreven, herkende ik
onmiddellijk. Nieuwsgierig opende ik de enveloppe
en zag dat deze een vliegticket, een vel met
instructies, een geldbedrag van tweehonderd dollar
en een brief bevatte. Ik pakte de brief en las het
volgende:

Beste vriend,

Vergeef mij dat het zo lang geleden is dat ik iets van mij heb laten horen.
Ik moet bekennen dat ik de laatste tijd nogal vaak word afgeleid.
Misschien weet je nog dat je twintig jaar geleden een Boek vond, waarvan
ik dacht dat ik het kwijt was. Een speciaal schakelboek dat iemand die het
aanraakte, naar het vredige, paradijselijke eiland Myst bracht. Myst is
voor mijn gezin jarenlang een thuis geweest, totdat mijn zonen Sirrus en
Achenar mij verraadden.

Ik vraag mij af of ik ooit zal weten waarom mijn zoons zo hebzuchtig
werden. Achter mijn rug om hebben ze de andere schakelboeken die ik
geschreven had, gebruikt en ze zijn naar werelden gereisd die nog mooier
waren dan Myst. Ze hebben deze onschuldige Tijdperken geplunderd en

Plotsklaps ontvang ik een brief
van mijn oude vriend Atrus.

Ik heb mijn avonturen van mij
afgeschreven en in drie boeken
uitgegeven.
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vernietigd. En vervolgens hebben ze mij in D’ni opgesloten. Op die manier
zouden ze voorkomen dat ik zou zien wat ze gedaan hadden.
Gelukkig heb jij mij uit die gevangenis bevrijd en kon ik zelf mijn zonen
onder handen nemen voor hun verraad. Later heb je mijn vrouw Catherine,
die ook door Sirrus en Achenar bedrogen was, en mij weer herenigd. Je
hebt ons zelfs geholpen zodat Catherine en ik een nieuw leven konden
beginnen, samen met onze dochter Yeesha in ons nieuwe thuis Tomahna.

Maar je hebt nooit en te nimmer gevraagd naar het rode en blauwe
schakelboek dat ik geschreven heb om mijn eigen zonen in de val te laten
lopen. Dezelfde schakelboeken die ik heb verbrand toen jij mij bevrijdde.

Twintig jaren lang heb ik een geheim gekoesterd. Men roddelde over mijn
zonen en de slechte dingen die ze hadden uitgehaald, maar ondanks dat
deed ik er het zwijgen toe. Ik bracht mijn handelen op die bewuste dag
niet ter discussie, noch de razernij die ik voelde toen ik de twee
schakelboeken verbrandde die hen had verstrikt.
Sommige mensen geloofden dat mijn zonen door deze vuren gedood
werden, maar de waarheid is dat dit niet gebeurde.

Jij hebt de enige die ik hierin kan vertrouwen, mijn vriend. Dus ik vraag je
of je naar Tomahna wilt komen. Er zijn zaken die ik je moet vertellen over
mijn zonen.

Atrus.

Ik legde het vel papier terzijde. Dit was een
opmerkelijke brief! Waarom Atrus in het eerste
stuk een korte samenvatting gaf van de voorbije
gebeurtenissen, daar kon ik slechts naar gissen.
Het was niet aannemelijk om te veronderstellen
dat hij vermoedde dat ik alles wat er was
gebeurd, vergeten was. Misschien had hij dat
gedaan om de ernst van de zaak te
benadrukken. Er was kennelijk kort geleden iets
gebeurd waardoor hij het noodzakelijk vond dat
ik zonder vertraging zou afreizen naar Tomahna
en weer leken het Sirrus en Achenar te zijn die er

de oorzaak van waren dat ik wellicht een nieuw avontuur zou gaan beleven.
Ik zelf had trouwens nooit het idee gehad dat beide broers waren gedood tijdens het
verbranden van het rode en blauwe schakelboek in Myst. Dit waren immers een soort
gevangenis schakelboeken, min of meer vergelijkbaar met het exemplaar waarin ik
Gehn, Atrus’ vader, in Riven had weten te vangen.  Die boeken waren niet meer dan
een medium om de gebruiker naar een locatie elders te vervoeren. Tijdens mijn jacht

“Er zijn zaken die ik je moet vertellen
over mijn zonen.”
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op Saavedro in J’nanin en verder, was het schakelboek dat toegang bood tot die
eerste wereld, kort nadat ik dat had gebruikt, immers ook deels door vlammen
verteerd en daardoor onbruikbaar geworden. Noch Saavedro, noch ik hadden daar
nadelige gevolgen van ondervonden, alleen de weg terug was afgesneden. Nee, wat
ik ervan wist – en dat was lang niet alles, zo besefte ik wel – was dat zowel het
blauwe als het rode schakelboek toegang boden tot een locatie, die niet dezelfde
was. Beide broers bevonden zich, gescheiden van elkaar, in een eigen privé
‘gevangeniswereld’, waarvan ik geen idee had of deze groot, of klein was. Ik had
daar inderdaad niet verder bij stil gestaan en Atrus er nimmer nader over
ondervraagd.

Het leek erop dat Atrus over deze kwestie een belangrijke onthulling wilde doen, die,
om wat voor reden dan ook, nu opeens erg urgent was en geen vertraging duldde. Ik
viste het ticket uit de enveloppe en zag dat deze mij van Schiphol naar een vliegveld
in het hart van de Verenigde Staten zou brengen. Op het tweede vel papier stonden
de instructies hoe ik moest handelen, zodra ik daar was geland.

Tja, wat doe je dan? Ik kon mijn oude vriend niet in de steek laten. Dat ik als
freelancer werkte, kwam nu goed uit, want ik had momenteel niets onder handen. Ik
handelde mijn zaakjes hier af en binnen een week na ontvangst van de brief vloog ik
over de oceaan naar het ‘wilde westen’, een nieuw avontuur tegemoet.
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Hoofdstuk 2: Weerzien in Tomahna.

En zo bevond ik mij, voor ik het wist, in een hangglider die mij naar Tomahna zou
brengen. In tegenstelling tot de vorige keren werd het voertuig ditmaal niet bestuurd
door Catherine, maar door Yeesha, die gedurende de afgelopen vijf jaren was
uitgegroeid van een ondernemende kleuter, tot een schrander en opgewekt meisje
van tien jaar oud. Ze zag er al echt uit als een jongedame en babbelde honderduit,
terwijl ze het voertuig vaardig bediende en ik naast haar zat. Destijds kon ze het

goed met mij vinden wat wederzijds was en ze was
zichtbaar verheugd dat ik, na al die jaren, opnieuw
op visite kwam.
Haar rijstijl was duidelijk woester dan van haar
moeder, maar ondanks haar nog jonge leeftijd had
ze de hangglider volledig onder controle, terwijl ze
het voertuig rap langs de kabel liet voortsnellen. Ik
zag hoe de roodachtige rotsen onder en langs ons
doorschoten. De kabel was boven een rivier
gespannen die hier het kale, rotsige
woestijnlandschap doorsneed en, zo wist ik mij nog
te herinneren, stroomopwaarts via een nauwe kloof

en een waterval bij de eigenlijke woonstee van de familie zou uitkomen. Daar had
deze stroom, in combinatie met de scheppingsdrift van Atrus, een oase temidden van
het barre woestijnlandschap gecreëerd.
Terwijl de gondel voortsnelde en we een grote, door wind en water ontstane stenen
boogbrug naderde, legde Yeesha uit:
“Dit stuk is echt vet als je niet bang bent voor krappe ruimten. Pappa en ik dus niet,
maar mamma doet soms haar ogen dicht als ik rij. Gelukkig dat ze nu niet thuis is,
want ik had je nooit zelf mogen oppikken als ze thuis was geweest.”
En met een tevreden glimlach op haar gezicht keken we beiden toe hoe we onder de
stenen brug doorvlogen. Daarachter verwijdde de
kloof zich wat. Yeesha keek opzij of ik nog steeds
van het tochtje genoot (dat was het geval) en haar
blik viel op de digitale fotocamera die ik onlangs had
aangeschaft en had meegenomen.
“Hé, is dat een nieuwe camera die je daar hebt?”
Merkte ze op. “Vet hoor… en weet je, ik weet de
perfecte plek om hem in te wijden. Hou je vast!”
Ik zag aan haar gezicht dat ze nu wel eventjes zou
laten zien hoe goed ze met dit voertuig overweg
kon. Ze verhoogde de snelheid nog wat en in een
flauwe bocht naar links schoten we door de hier nog vrij brede vallei, maar na een
ogenblikje vernauwde deze zich tot een steile kloof, waardoor de rivier zich middels
een serie stoomversnellingen en watervalletjes had geboord. We hingen soms
gevaarlijk scheef en de voorbijschietende rotswanden kwamen af en toe zo nabij dat
ik ze bijna zou hebben kunnen aanraken, als het voertuig open was geweest. Ik zat
echter goed vastgesnoerd in de veiligheidsriemen en het deed Yeesha zichtbaar
plezier dat ik evenzeer van het ritje genoot als zij. Middels een paar slingeringen liep
de kabel echter omhoog door de kloof en hierdoor liep onze snelheid terug. Plots
verwijdde de kloof zich en doemde er behoorlijk ver in de diepte een waterpoel op,

De kabel van de hangglider is
boven een rivier gespannen, die
het woestijnlandschap doorsnijdt.

“Hou je vast!” Zegt Yeesha, terwijl
zo nog wat meer gas geeft.
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waar ginds een grote, vrij hoge waterval in stortte. Vrijwel boven deze waterval
overspande een andere steenboog de vallei. Precies in het midden daarvan was een
rond metalen gebouw aanwezig, dat ook het eindpunt van de kabel vormde.
Dit was zowel letterlijk als figuurlijk de toegangspoort van Tomahna, zo wist ik. Door
de ‘poort’ turend zag ik het langgerekte meer dat zich daarachter stroomopwaarts
van de waterval bevond als ook meerdere ronde gebouwen die aan weerzijde van dit
meer waren opgetrokken. Dit waren de woon- en slaapvertrekken van de familie en
daar bevonden zich ook de kassen van Catherine. Er waren slechtere plekken
denkbaar om te wonen!
Op dit punt bracht Yeesha het voertuig tot stilstand. Glimlachend keek ze mij aan en

ze leek mijn gedachten te raden.
“Tomahna is mooi hè, vanaf hier gezien.” Terwijl ze dit zei,
zag ik hoe ze een grote ronde blauwe edelsteen
beetpakte, die, gevat in een sierraad en een ketting om
haar hals hing. Ze babbelde verder.
“Ik weet nog van die andere keren dat je bij ons was. Je
vond het altijd leuk om hier even te stoppen. Het is ook
een van mijn favoriete plekjes.”
En opnieuw helderde haar gezicht op in een
ontwapenende glimlach, die mijn hart deed smelten. Wat
was dit een lieve meid, die zich veel ouder gedroeg dan
haar leeftijd, maar desondanks nog écht een meisje was,
en nog geen jonge vrouw. Kinderen van rond deze leeftijd
zijn eigenlijk het leukst, zo schoot er door mij heen. Oud

genoeg dat ze al veel zelf kunnen doen en dat je tal van dingen met ze kunt
ondernemen, maar nog jong genoeg dat ze nog helemaal ‘kind’ zijn en nog niet
getransformeerd zijn tot vervelende pubers… “Ach ja, wat gaat de tijd toch snel…”
bedacht ik met een beetje weemoed, terwijl we een kort ogenblik zwijgend naast
elkaar zaten, het prachtige uitzicht bewonderden en naar het geruis van de waterval
luisterden.

Het was Yeesha die de stilte doorbrak. “Vooruit maar! Maak een foto!”
Natuurlijk, zoals ze zojuist al had opgemerkt, was dit een ideale plek om mijn camera
zijn werk te laten doen. Ik haalde het toestel tevoorschijn en frunnikte even aan de
knopjes, om de juiste instellingen te vinden. Yeesha
zag dit alles geamuseerd aan en had dit kennelijk bij
haar vader meer dan eens bijna zien mislukken.
Hoe handig Atrus dan ook mocht zijn – daarvan had
ik meer dan eens ongelooflijke staaltjes gezien – hij
was klaarblijkelijk geen virtuoos als het om het
maken van foto’s ging. Want terwijl ik afdrukte,
merkte Yeesha ten overvloede op:
“Pas op dat je je duim niet voor de lens houdt. Zo
verknoeit pappa zijn foto’s altijd.” Terwijl ik mijn
camera weer opborg, zei Yeesha:
“Heb je hem nu? Ik denk dat je die in je logboek moet stoppen. Dan kan je er steeds
naar kijken als je ons mist!” En weer die ontwapenende glimlach. Ik voelde dat ze
meende wat ze zei, knikte vriendelijk en glimlachte terug. Yeesha zette de gondel
opnieuw in beweging om zo het laatste stukje van de reis af te leggen. Het ronde

“Tomahna is mooi hè,
vanaf hier gezien,” zegt
Yeesha, terwijl ze haar
halsketting beetpakt.

Ik maak een foto van de
‘toegangspoort’ van Tomahna.
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platform schoof al naderbij en even later kwam het
voertuig daar tot stilstand. Ik was in Tomahna
gearriveerd!

Terwijl ik nog bezig was om de veiligheidsriemen
los te maken, had Yeesha de gondel al verlaten.
Ze draaide zich nog even naar mij om en zei:
“Ik vertel pappa dat je er bent. Kom maar mee!” Ze
haalde een hendel over, waarmee de in elkaar
hakende metalen platen van de ronde ingang van
het gebouw als een reusachtig diafragma

opendraaiden. Yeesha holde naar binnen, daar
waar zich het laboratorium van Atrus bevond. Nog
voor ik zelf op het aankomstplatform stond, was de
ronde ingang alweer automatisch gesloten. Ik gunde
mijzelf de tijd om even rustig om mij heen te kijken.
Het was immers een tijd geleden dat ik voor het
laatst op deze plek was geweest.

Hier, aan het einde van de kloof, was het tussen de
steile rotsen niet zo warm. Het weer was sowieso
naar woestijnmaatstaven gerekend, aan de
wisselvallige kant. Het regende niet, maar nogal wat
wolken trokken tamelijk snel langs het zwerk. De zon ging er regelmatig achter schuil
en ik bewonderde het spel van zonnestralen en schaduwbanen die over de
roodachtige zandstenen rotsen gleden.
Ik kon mij herinneren dat zich langs de oevers van het meer een aantal boomachtige
struiken hadden gevestigd. Deze hadden op hun beurt vogels aangetrokken die daar
nestelden en hier natuurlijk ook vers en koel drinkwater konden vinden. In
tegenstelling tot wat men doorgaans in de woestijn zou verwachten, was de lucht hier
dan ook gevuld met gekwetter en regelmatig zag ik een paar vinkachtige vogeltjes
rondvliegen.
Na aldus nog even te hebben gedraald op het platform, was het nu tijd om ook naar
binnen te gaan. Yeesha had haar vader ongetwijfeld al verteld dat haar ‘vrachtje’
veilig en wel was gearriveerd. Ik haalde de hendel over en stapte snel door de ronde

opening, voordat deze automatisch weer sloot.
Ik arriveerde in het laboratorium van Atrus, waar het
nog steeds een en al bedrijvigheid was. Een kort
trapje rechts leidde naar een halfronde omgang,
alwaar Atrus langs de wanden diverse kasten had
geplaatst en waar hij ook een kruising tussen een
tweetal werkbanken en een bureau had
vervaardigd. Zowel links als rechts stonden een
aantal elektriseermachines, die in vol bedrijf waren.
Er klonk geknetter van statische elektriciteit en zo
nu en dan zag ik een aantal vonken, dan wel korte
bliksemschichten tussen een aantal bollen en

elektrodes heen en weer schieten. Hoewel er langs de omgang een reling was
geplaatst, kon men, als men zo onverstandig zou zijn, deze apparaten toch nog
gemakkelijk aanraken en ik had mij al eerder verbaasd dat Atrus deze toestellen zo

Even later doemt het einddoel van
mijn reis op.

Yeesha snelt naar binnen om
haar vader te waarschuwen dat ik
veilig ben gearriveerd.

In het laboratorium is het nog een
en al bedrijvigheid.
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onveilig had neergezet, terwijl hier toch een klein kind rondliep. Maar vroeger was het
lab voor de kleine Yeesha verboden terrein geweest en nu kon de jongedame zich zo
te zien prima alleen redden! Ik liep langs de kastenwand, die trouwens ook een groot
aantal laden herbergde en zag dat het bureau en de werkbanken vol stonden met
allerlei spulletjes. Daar arriveerde ik bij het punt alwaar een rond inpandig balkon was
aangebracht, dat uitzicht bood op het meer en de
andere gebouwen die rondom de oevers van dit
water waren neergezet. Vlak daarachter bevond
zich een groot apparaat dat qua vorm op een
grote, ouderwetse verwarmingsketel leek, maar dat
niet was. Als een verlichte kroon bevonden zich op
de top allemaal transistorbuizen die naar
verschillende kanten wezen en een blauwwittig
licht uitstraalden. Dit was Atrus’ kristalkijker, zo wist
ik. Destijds had hij in het tijdperk Rijp
geëxperimenteerd met kristallen, die, door ze op
een bepaalde manier te laten vibreren, contact
konden leggen met andere tijdperken, min of meer op de manier zoals men een radio
op een zender kan afstemmen. Toen was dit nog een kwestie van ‘try and error’
geweest, maar hier in Tomahna probeerde Atrus deze techniek te vervolmaken,
zodat hij desgewenst snel op een tijdperk kon afstemmen. Het leek erop dat hij in de
afgelopen jaren op dat punt goede vorderingen had gemaakt.
Links daalde een trapje af naar het centrale deel van deze ruimte, waar een lift
aanwezig was die de bezoeker van hier naar elders in Tomahna kon brengen. Nog
voor ik daar was gearriveerd hoorde ik dat de lift eraan kwam. Daar zag ik de liftdeur
al openzwaaien en beklom mijn oude vriend Atrus het trapje. Hij zag er patent uit en
was zeer verheugd dat ik zo snel aan zijn schriftelijke verzoek gehoor had gegeven.
“Hallo mijn vriend! Je bent goed overgekomen,” sprak hij met een brede lach op zijn
gezicht. “Dus Yeesha reed niet al te woest, hoop ik?”
Ik schudde mijn hoofd, terwijl ik grinnikte. Atrus was zich kennelijk goed bewust van
de rijstijl van zijn dochter!

Ik was gewend dat Atrus een man was van weinig woorden en veel daden. Ook
ditmaal kwam hij vrijwel meteen ter zake. Met zijn handen voor zijn borst gevouwen
dacht hij eventjes na en vervolgde toen:
“Je zult je wel afvragen waarom je hier bent. Welnu,
ik heb je hulp nodig. Zoals je weet heb ik mijn zonen
Sirrus en Achenar twintig jaar geleden gevangen
gezet nadat ze vele tijdperken hadden vernietigd die
ik had geschreven. Destijds besloten Catherine en ik
ze gevangen te houden, omdat we hoopten dat ze
zouden veranderen. Nu gelooft Catherine dat de tijd
rijp is om ze te bevrijden, maar ik heb een objectieve
mening nodig. Ik moet uitvinden of Sirrus en/of
Achenar de vrijheid verdienen en jij bent de enige
die we kunnen vertrouwen.”

Ik was blij dat Atrus zo over mij dacht en het was egostrelend dat Atrus het oordeel
over het toekomstige lot van zijn zonen in mijn handen wilde leggen. Ik merkte op dat
ik dat vertrouwen niet zou beschamen en mijn best zou doen. Meer hoefde Atrus niet

Naast het inpandige balkon heeft
Atrus zijn kristalkijker opgesteld.

Atrus begroet mij hartelijk en legt
uit dat hij mijn oordeel nodig heeft
betreffende de betrouwbaarheid
van zijn zoons Sirrus en Achenar.
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te horen en hij scheen ook niet anders verwacht te hebben. Hij draaide zich half om
en wees naar het apparaat achter hem, onderwijl opmerkend:
“Ken je m’n oude kristalkijker nog? Ik heb hem wat aangepast, maar het geluid nog
niet goed gekalibreerd. Hmmm… het gaat sneller als we dit samen doen, dan kan ik
je de twee gevangenistijdperken laten zien voordat we er naartoe schakelen. Dus als

je voor het paneel achter je wilt gaan staan, dan
kunnen we beginnen.”
Atrus wees naar het apparaat achter mij en liep
zelf naar de kristalkijker, alwaar hij,
voorovergebogen, op een klein, rond display links
tuurde.

Ik draaide mij om en bezag het toestel waarvoor ik
plaats moest nemen. Het had wel wat weg van
een oude radio. Boven zaten naast elkaar twee
antiek ogende kleine beeldschermen en links
daaronder een hendel die men naar believen naar
links of rechts kon duwen. Rechts daarvan zat een

verlichtte knop, waarmee het toestel kon worden aan- of uitgeschakeld, zo
vermoedde ik. Daaronder zaten nog een drietal korte hendeltjes, die langs een cirkel
links- of rechtsom konden worden gedraaid. Daaronder stond in kleine tekeningetjes
aangegeven welk effect iedere hendel zou hebben. Het geheel had wel wat weg van
zo’n apparaat waarmee men geluidsgolven kon opwekken in iedere gewenste
frequentie en dat bleek ook uit de opmerkingen die
Atrus maakte, zodra ik mij goed achter het toestel
had geposteerd:
“Oké. Ik verstuur nu een golfpatroon dat door het
eerste gevangenistijdperk wordt gegenereerd. Het
verschijnt als een gele lijn in de rechter monitor.
Daar komt ‘ie.”

Ik zag een ingewikkelde gele golf opdoemen op het
rechter scherm, met diverse pieken en dalen en ik
hoorde ook een vrij hoge, aanhoudende toon. In
het midden van het scherm liep ook een dunnere,
horizontale blauwe lijn. Meteen kwam Atrus met de verklaring waar deze voor
diende:
“Om ‘Haven’ te kunnen horen moeten we de blauwe lijn zo afregelen totdat die
precies de gele golfvorm overlapt. De blauwe lijn bestaat uit twee gecombineerde
signalen, die we apart instellen met de drie knoppen ‘amplitude’, ‘frequentie’ en
‘fase’. Maar eerst moeten we een signaal kiezen om überhaupt iets te kunnen
instellen, dus zet de schuif naar links of naar rechts.”
Ik besloot de hendel naar rechts te verplaatsen. De aanhoudende toon brak nu af en
op het linker scherm verscheen nu een rechte, groenige lijn. Kennelijk kon Atrus op
het display van de kristalkijker ook zien wat het resultaat van mijn handelen was,
want hij merkte op:
“Draai nu de linker knop om de amplitude – dat  is het volume – aan te passen.”
Ik verplaatste het linker hendeltje naar rechts en zag de rechte lijn nu in een fraaie
sinusgolf transformeren, die op het rechter scherm door de blauwe lijn werd
gekopieerd. Kennelijk ging ik nog wat te voorzichtig te werk, want Atrus gaf mij de

Gebogen bij de kristalkijker staand,
geeft Atrus mij aanwijzingen hoe te
handelen.

Deze ingewikkelde gele golf is het
patroon van het gevangenistijdperk
‘Haven’.
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opdracht om het volume verder te verhogen, wat ik deed. Ik draaide de hendel door
tot bijna de maximale stand, totdat Atrus opmerkte dat het volume nu goed was
ingesteld. Vervolgens gaf hij opdracht om de fase van het signaal aan te passen, wat
ik met de meest rechtse hendel kon doen.
Met het draaien aan dit hendeltje zag ik hoe de
golftoppen en dalen zich verplaatsten.
“Probeer de schuif te verzetten voor een ander
signaal,” verzocht Atrus nu. Ik verschoof de schuif
nu helemaal naar de linker kant en zag op de
linker monitor een horizontale rode lijn
verschijnen. Tja, zoals Atrus kort tevoren had
gezegd, hadden we minstens twéé golfsignalen
nodig om gecombineerd tot het ingewikkelde gele
golfpatroon op de rechter monitor te komen.
Opnieuw moest ik dit signaal flink hard maken
met de linker hendel. Omdat de sinus echter
dezelfde vorm had als het eerste groenige signaal, kwamen we zo niet echt verder.
Het was dan ook niet verrassend dat Atrus mij nu verzocht om door middel van de
middelste hendel de frequentie van het signaal aan te passen.
Met het draaien aan dit hendeltje zag ik hoe er meer golftoppen en dalen op het
scherm links verschenen, maar ook dat de blauwe lijn rechts nu een ingewikkelder
patroon liet zien. We waren op de goede weg! Atrus liet mij de frequentie flink
verhogen en ik hoorde hoe de uitgezonden toon steeds hoger werd. Het resultaat
was dat de blauwe lijn rechts qua vorm al aardig die van de gele begon te
benaderen, maar Atrus was nog niet tevreden, want hij verzocht mij om wederom
een ander signaal te kiezen. De groffe afstemming was kennelijk gelukt, maar nu
kwam het op het ‘finetunen’ aan!
Ik bewoog de schuif opnieuw naar links en daar verscheen weer een groene sinus.
Ditmaal hoefde ik alleen maar de rechter hendel nog een stukje naar rechts te
draaien en vervolgens zag ik dat de blauwe lijn de gele geheel overlapte, die daarbij
nog feller oplichtte.
“Hebbes!” Riep Atrus verheugd uit en ik zag dat de gele lijn doofde en
transformeerde tot een zwakkere horizontale streep in het midden van het scherm.
“Wacht even, ik leg deze instelling even vast en stuur je dan het golfpatroon van

‘Spits’, het tweede gevangenistijdperk,” vervolgde Atrus.
“…Hier is het.”
Opnieuw verscheen er een golfpatroon op het rechter
scherm, dat er zo op het oog een stuk eenvoudiger
uitzag dan het patroon van het eerste gevangenistijdperk
dat door Atrus ‘Haven’ was genoemd. Een merkwaardige
naam, maar ik kreeg weinig tijd om daar langer over na
te denken, want ik bleek mijn handen vol te hebben om
ook deze tweede geluidsgolf passend te maken. Het
eindresultaat mocht dan simpeler ogen, hij bleek
opgebouwd te zijn uit meerdere signalen, die ook nog
eens moeilijker waren in te stellen. De eerste

handelingen waren vergelijkbaar met ‘signaal één’ en bestonden uit het kiezen van
een drietal golven, die ik met behulp van de amplitude en de fase manipuleerde en,
in geval van de derde golf, ook de frequentie aanpaste.

Door het toevoegen van meerdere
golven moet het mogelijk zijn de
gele curve te kopiëren.

Het golfpatroon van het
gevangenistijdperk ‘Spits’
lijkt eenvoudiger te zijn,
maar schijn bedriegt!
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Op dit punt had ik bij het signaal voor het eerste gevangenistijdperk al de juiste
fijninstelling gevonden, maar ditmaal kwam de blauwe lijn qua vorm nog niet eens in
de búúrt van de originele gele lijn. Het was ook niet verwonderlijk dat Atrus mij
verzocht nóg een nieuw signaal te kiezen, maar de fijninstelling hiervan luisterde
vervolgens wel heel nauw. Bij het verschuiven van de fasehendel deed ik het volgens
Atrus niet goed, maar al snel kwam hij erachter dat we met het gekozen signaal niet
verder kwamen, zodat we maar op een nieuwe golf moesten overgaan. Opnieuw
bewoog ik de schuif en manipuleerde vervolgens het volume, maar moest meteen
daarna een volgende golf kiezen.
Zo op het oog bezien, kwamen we nu dan toch in de buurt. Na wat omhoog en

omlaag draaien van de frequentie, zag ik dat de
blauwe lijn nu toch aardig gelijkvormig werd aan het
gele origineel, hoewel ik hem nog niet precies passend
kon maken. Het bleek een enorme toer te zijn om de
laatste millimeters van beide curves te laten
overlappen, want tot nog driemaal aan toe was het
nodig een nieuwe golf toe te voegen en daar het
nodige aan te veranderen. Ik werd er een beetje
nerveus van. Omdat ik mede daardoor ook nog eens
een keertje de volumehendel links verdraaide terwijl
Atrus de rechter fasehendel bedoelde, had ik er op
een gegeven moment een hard hoofd in of het wel zou
lukken om precies op ‘Spits’ af te stemmen, zoals
Atrus dit tweede gevangenistijdperk had genoemd…

Maar na een paar minuten prutsen wist met een
minieme verdraaiing van de volumehendel het signaal
toch passend te krijgen. Atrus riep uit:
“Je hebt het! Niks veranderen, ik zet het hier vast.” Ik
draaide mij om en ook Atrus kwam uit zijn gebogen

houding overeind en draaide zich naar mij om, onderwijl tevreden opmerkend:
“Ah, hebbes! Goed gedaan, mijn vriend! We zouden nu beide gevangenistijdperken
moeten kunnen horen. Zullen we beginnen?”
Hier werd Atrus echter ruw onderbroken in zijn betoog door een knal en een regen
van witte volken die uit het display van de
kristalkijker vlogen. In een afwerend gebaar
beschermde Atrus zijn gezicht met zijn armen en
keerde zich in de richting van waar de knal was
gekomen, al uitroepend:
“WAT? Wat is er nu weer?! Hè…” Verder kwam hij
niet. Er volgde een tweede explosie en ik zag hoe
een tong van vuur langs een kabel naar de
elektriseerbol liep die rechts in de hoogte naast de
‘radio’ hing en die daar, zodra hij daar was
aanbeland, een volgende knal en een vonkenregen
veroorzaakte. Het zwakke gezoem dat in de ruimte
weerklonk werd lager van toon en stierf vervolgens weg.

Ik prees mij gelukkig dat ik een stukje uit de buurt stond, maar Atrus raakte niet in
paniek. Hij scheen meteen te beseffen wat er aan de hand was en sprak berustend:

Het is een hele toer om het
tweede patroon kloppend te
krijgen…

… maar na een tijdje prutsen
is het dan toch bijna gelukt.

Met een knal springt het display
van de kristalkijker uit elkaar!
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“O, wat een puinhoop! De beeldmodulator heeft kortsluiting gemaakt, de bedrading is
gesmolten!” Hij had zich opnieuw over de monitor van de kristalkijker gebogen,
waaruit nu een grijzige rookwolk omhoog kringelde.
Ook de kristallen in de top waren nu gedoofd. De
schade was kennelijk minder groot dan het op het
eerste gezicht leek, want ietwat opgelucht merkte
Atrus op, meer tegen zichzelf dan tegen mij:
“Ach, de kijker zélf lijkt oké. Dus misschien…  Als ik
naar Rijp schakel… Goed.”
In een oogwenk had Atrus deze tegenslag verwerkt
en ‘plan B’ bedacht. Met zijn armen over elkaar
heen geslagen richtte hij zich opnieuw tot mij:
“We doen het dus anders, mijn vriend. De explosie
heeft de hoofdgenerator en de externe
beeldmodulator van de kijker uitgezet. Er is er nóg
een in Rijp, dus ik schakel daar naartoe om hem op te halen. O ja, ik moet ook even
langs ‘Spleet’ voor wat gereedschap. Eh… waarom herstel je het maximum
vermogen niet, terwijl ik weg ben? Ga naar de controlekamer van de watermolen en
sluit beide noodroosters. Kom dan hier terug en gebruik de kristalkijker om contact
met mij op te nemen. De combinatie van het kristal om Rijp te kunnen zien, staat in
mijn logboek.” En daarbij wees Atrus even achter mij, richting zijn bureau. Terwijl hij

aanstalten maakte om het laboratorium te
verlaten, merkte hij nog op:
“Oh! Eh… je moet de antenne op het dak nog
draaien. Anders doet de viewer het niet.” Terwijl hij
al naar de uitgang liep, zei hij nog over zijn
schouder:
“Je let wel op Yeesha, hè? Ik kom weer terug.”
Atrus haalde de hendel over om de in- en uitgang
te openen en liep naar buiten. Een kort ogenblik
daarna hoorde ik hoe de hangglider in beweging
werd gezet en weggleed.

Dat was een kort, maar hevig weerzien geweest
met mijn oude vriend Atrus. Het leek erop dat ik naast mijn taak om als rechter te
oordelen over Sirrus en Achenar, nu ook als klusjesman was aangenomen en
bovendien tijdelijk was gepromoveerd tot gezinsvoogd van Yeesha en tot regent van
Tomahna.

“O, wat een puinhoop…” moppert
Atrus, maar écht in paniek lijkt hij
niet te zijn.

“Je let wel op Yeesha, hè? Ik kom
weer terug,” zegt Atrus terwijl hij
zich naar de uitgang begeeft.
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Hoofdstuk 3: De onthullingen van Yeesha en Catherine.

De voetschreden van Atrus volgend, belandde ik buiten op het platform, alwaar de
hangglider verdwenen was. Hier kon ik nu weinig uitvoeren, dus na een ogenblik
begaf ik mij wederom naar binnen. Het was geen
gek idee om het laboratorium aan een nader
onderzoek te onderwerpen. Tijdens mijn vorige
bezoeken aan Tomahna was dat er nooit echt van
gekomen en naar Atrus’ woorden te oordelen, was
ik hier nu alleen met Yeesha, die ongetwijfeld elders
betere dingen te doen had dan hier rondhangen in
de werkplaats van haar vader. Atrus had mij
trouwens naar zijn werkbanken en bureau
verwezen, want daar had hij zijn logboek verstopt,
waarin ik een code zou kunnen vinden die ik nodig
had om de kristalkijker op het tijdperk ‘Rijp’ af te
stemmen. Met de wetenschap dat ik deze halve mondelinge toestemming van Atrus
had gekregen om zijn bureau te openen, hoefde ik mij niet bezwaard te voelen als ik
het héle meubelstuk dat hier langs de wand stond opgesteld, wat nauwkeuriger zou
onderzoeken.

Op het meest linkse, halfronde ladenkastje stond een mechanisch planetarium dat ik
in beweging kon zetten door het aan de voorkant op te winden. Tijdens mijn bezoek
aan met name Myst had ik al gemerkt dat Atrus erg geïnteresseerd was in
astronomie, hij had op dat eiland immers een groot planetarium gebouwd. Ik keek toe

hoe vijf planeten hun baantjes rondom de centrale
as draaiden, die zo als ‘zon’ dienst deed. Het
toestel kwam automatisch tot stilstand zodra de
buitenste planeet een complete cirkel had
beschreven. Was dit een afbeelding van ons
zonnestelsel? De twee buitenste planeten waren
fors uitgevoerd en zouden Jupiter en Saturnus
kunnen voorstellen, maar dan kwam ik daarbinnen
één planeet te kort. De buitenste planeet was
tevens voorzien van twee maantjes, maar niet van
een ring. Een dergelijk opvallend detail dat hoorde
bij Saturnus, zou Atrus niet hebben weggelaten

als dit een replica van ons zonnestelsel zou zijn. Misschien keek ik hier wel naar een
‘vreemd’ planetenrijk dat hoorde bij een Tijdperk dat met wie weet welk schakelboek
te bereiken was geweest!
Ik besloot het planetarium te laten voor wat het was en opende de bovenste la van
het kastje. Dit bevatte onder andere een doosje met spijkers, een grote klos met
garen en een soort zakmes met een hamertje en een haak. De twee lades daaronder
kon ik niet openen.
Naast het ladenkastje had Atrus een plateautje opgesteld met een loep, waarmee hij
de kwaliteit kon controleren van het papier dat hij gebruikte voor zijn schakelboeken.
Er lagen en stonden hier een paar rollen perkament en nog wat andere voorwerpen,
waarop ik maar een vluchtige blik wierp. Hieronder bevonden zich ook een paar
kastjes die afgesloten waren. Daarnaast bevond zich het eigenlijke bureau van Atrus,

De hangglider is vertrokken, het
platform is leeg.

Het planetarium lijkt niet ons eigen
zonnestelsel weer te geven.
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getuige de stoel die hier stond en het grote vel met groenig vloeipapier dat hier op
het tafelblad lag, met wat schrijfgerij. Onder de paar boeken die hier lagen,  bevond

zich echter niet het exemplaar waarnaar ik op
zoek was. Het verzonken kastje linksachter het
bureau bevatte een aantal maatkolven en
cilinders, en de lade midvoor blanco vellen papier
en potloden.
De inhoud van de lade linksvoor was
interessanter. Hierin lagen een aantal verschillend
gekleurde kristallen uitgestald die nog ruw en
onbewerkt waren, maar die Atrus kon gebruiken
als transistoren om op een gewenst tijdperk af te
stemmen.
Links van het centrale bureau was een soortgelijk

meubel vervaardigd als aan de rechterzijde. Ook hier was het een rommeltje met een
aantal houten gradenbogen en een paar andere
instrumenten die hier, schijnbaar achteloos, waren
neergezet of gelegd, maar in de bovenste la van het
ronde ladenkastje vond ik dan eindelijk het journaal
waarnaar Atrus had verwezen. De omslag van het
dikke boek was door de tand des tijds vaal groen
geworden en vooral de onderste van de twee
tekeningen van de kaft die een spiraalvormige tak
toonden, was grotendeels vervaagd. Ik sloeg het
boek open, herkende het inmiddels vertrouwde
handschrift van Atrus en begon te lezen.

97.9.15 Het verbaast mij altijd weer hoe goed het
aanvoelt om na een reis weer thuis te komen. Overdag trilt de lucht boven de
rotsen, een behaaglijke warmte omringt mij. ’s Nachts rimpelt een lichte bries
het meer en vaak hoor ik Catherine voor Yeesha zingen. Het geluid van hun
stemmen vervult mij met vreugde. En ik vraag mij af waarom ik ooit weg ging.
Misschien valt mij dit juist vanavond op, gezien hoe lang ik in mijn eentje in Rijp
geweest ben. Die reis moest ik wel maken. Het was weken geleden dat ik de
gevangenistijdperken van Sirrus en Achenar bekeken had, en ik wilde zeker
weten of ze veilig waren. De kristalkijker liet niet veel zien, dus besloot ik deze
te verbeteren. Ik ben er zeker van dat ik een strakker beeld kan krijgen als ik
het apparaat zelf aanpas.

Al meteen op de eerste pagina had Atrus een tekening toegevoegd die, hoewel ik het
niet echt duidelijk kon zien, wellicht één van de koepelvormige daken van de
gebouwen hier in Tomahna moest voorstellen. Zo te zien was ik op een persoonlijk
dagboek van Atrus gestuit. Waarschijnlijk kon ik hieruit de nodige
achtergrondinformatie halen die ik nuttig zou kunnen gebruiken. Misschien viel er ook
iets te lezen over wat Atrus en Catherine de laatste jaren zoal hadden meegemaakt
en wat hun beweegredenen waren om mijn hulp in te roepen. Uit de
welkomstwoorden van Atrus had ik echter al kunnen proeven dat over de kwestie
aangaande hun zonen een meningsverschil tussen beide echtelieden was gerezen.

Deze la bevat een aantal ruwe en
onbewerkte kleurrijke kristallen.

In de bovenste la van het tweede
ronde ladenkastje vind ik het
journaal van Atrus dat ik zoek.
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Misschien was dat meningsverschil zelfs wel tot een ruzie uitgegroeid, want bij nader
inzien was het vreemd dat Catherine niet aanwezig was, terwijl ik hier op visite
kwam. Had Atrus haar afwezigheid aangegrepen om mij in het geniep uit te nodigen
om een en ander uit te zoeken? Helaas… dat kon ik hem nu niet vragen, maar
misschien viel er indirect in dit dagboek daar wel het een en ander over te lezen. Ik
liet mijn ogen daarom maar weer snel over de met de hand geschreven regels gaan.

Ik moet Catherine nog over deze plannen vertellen. Ik wil haar niet blij maken
met een dode mus.

97.9.22 Na een veel te kort bezoek aan mijn gezin ben ik weer in Rijp terug voor
de eerste tests. De vrieskou in dit Tijdperk is essentieel voor het functioneren
van de kristallen, maar ik kan steeds moeilijker werken in deze kou. Misschien
kan ik binnenin de kijker zelf extreme temperaturen simuleren, zodat ik hem in
Tomahna kan installeren als het klaar is.

Ik prees mij gelukkig dat ik destijds door Atrus in de gelegenheid was gesteld om Rijp
zélf te bezoeken, nadat ik hem uit K’veer had bevrijd. Aldus had ik de barre kou in die
donkere en winterse wereld aan den lijve kunnen voelen. Ik had daar toen ook al zijn
eerste pogingen gezien om op een ander tijdperk af te stemmen door middel van
kristallen. Zodoende had ik een blik op Riven kunnen werpen, het inmiddels teloor
gegane ‘vijfde Tijdperk’ van Gehn, dat ik niet veel later zélf had bezocht.
Die gebeurtenissen lagen inmiddels ruim tien jaren achter mij. Ik zag dat Atrus in zijn
logboek een nauwkeurige schets had gemaakt van de
kristalkijker die hij hier in Tomahna had gebruikt. Hieruit kon ik
dus al opmaken dat zijn poging om hier een tweede kijker te
plaatsen, succes had gehad. Op de tekening zag ik dat de
‘kroon’ van kristallen op de top van het instrument in feite het
koelelement was dat nodig was om de woeste en willekeurige
vibraties van de kristallen in toom te houden. Dat had Atrus
toch maar mooi voor elkaar gekregen! Wellicht viel er op de
volgende pagina’s te lezen hoe hij daarbij te werk was gegaan
en welke hindernissen hij op zijn pad had aangetroffen.

97.10.1 Vanavond gaan we experimenteren, maar even tijd
voor mezelf: heb naar de lichten aan de hemel van Rijp
gekeken. Ze zijn nog even mooi als toen ik ze voor het
eerst zag. Kon er niet van genieten, want het deed mij aan
Sirrus en Achenar denken en de maanden die we hier doorbrachten om de torens
te bouwen. En zo wordt een mooie herinnering bezoedeld door spijt.
Ik denk dat ik er nooit achter kom waarom mijn zonen zo hebzuchtig zijn. Ik
weet alleen dat toen zij de tijdperken in mijn bibliotheek bekeken – fantastische
werelden waar je zo naar toe kunt reizen door de pagina in het Boek aan te raken
– ze alleen maar macht en rijkdom zagen. Ze bedachten een plan. Een snood plan.
Toen ik even niet oplette gingen ze naar mijn tijdperken, roofden ze leeg en
vernietigden ze.

Atrus heeft een
nauwkeurige schets
van zijn kristalkijker
toegevoegd.
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Ik weet dat Sirrus en Achenar voor deze misdaden moeten boeten, maar ik vind
het niet leuk dat ze vast zitten in de twee onbewoonde tijdperken die ik
geschreven heb voor dieven van mijn bibliotheek. Ik hoop toch zo dat op een dag
mijn zonen in staat zullen zijn zich ten goede te keren.

97.10.27 Na een aantal vloeibare gassen getest te hebben, heb ik een
drukvariabele gevonden waarmee de kristalkijker in Tomahna kan werken.
Morgen ga ik naar Releeshahn om hulp in te huren van het gilde van Mecaniciens.

98.1.10 Catherine zei erg weinig toen ik haar de nieuwe tekeningen liet zien. Ze
denkt dat de kijker het doet, maar wil onze zonen gewoon bezoeken. Dat wil ik
ook wel, maar totdat ik overtuigd ben dat ze wroeging hebben, wil ik voorkomen
dat ze ontsnappen.

98.4.7 Ik was er van overtuigd dat de verdampers het zouden doen en ik kreeg
een wazig beeld van Spits in het lege boek van de nieuwe kijker. Maar ik heb een
betere storingseliminator nodig om het beeld te stabiliseren.
Gildenmeester Andritus stelde voor meerdere geodes onder het dak van het
Observatorium te plaatsen en ze te richten met behulp van een antenne.
Daardoor wordt de frequentie voldoende versterkt zodat de kristalkijker het
doet.

Op dit punt onderbrak Atrus zijn tekst met een pagina
grote schets, die een vrij nauwkeurig beeld gaf van het
laboratorium hier. Dat deed in feite ook dienst als
observatorium, getuige de grote telescoop die in het
centrum van de ruimte was opgesteld en de koepel
daarboven, die net als bij een echte sterrenwacht,
gedraaid en geopend kon worden. De tekening
suggereerde dat een van de geodes – feitelijk een platte
ovale steen, zoals ik ook in Rijp had aangetroffen – op
het dak was bevestigd. Uit het geschrevene was verder
duidelijk geworden dat hij hierbij door zijn D’ni vrienden
werd geholpen en dat Catherine ongeduldig begon te
worden. Zij leek al zo ver te zijn dat ze haar zonen de
vrijheid wilde gunnen, maar die vergevingsgezindheid
bleek vooral door heimwee en verlangen te zijn gevoed
en niet zozeer door het besef dat haar beide zoons hun
levens inmiddels hadden verbeterd. Nee, dat moest ik
Atrus nageven, hij leek in deze verstandiger en

behoedzamer te willen handelen dan zijn vrouw, hoewel hij zijn zoons evenzeer
miste. Ik had hier zojuist gelezen dat hij destijds min of meer was overvallen door het
hebzuchtige gedrag van Sirrus en Achenar, hoe verbazingwekkend dat ook mocht
zijn. Maar ja, ouders zijn soms blind voor wat hun eigen kinderen uitspoken, laakbare
zaken worden toch alleen door ándere kinderen gepleegd? Catherine leek deze
‘blindheid’ alweer over zich te krijgen, gevoed door haar heimwee, maar Atrus leek

Op een pagina grote
schets laat Atrus zien hoe
hij hier het een en ander
heeft gefabriceerd.
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niet van plan te zijn zich in tegenstelling tot een ezel voor de tweede maal aan
dezelfde steen te stoten. Hij was kennelijk beter in staat zijn gevoelens in bedwang te
houden en althans tijdelijk op het tweede plan te parkeren. Dat was verstandig, vond
ik en sloeg de bladzijde om om verder te lezen.

98.6.29 Gelukt! Niet alleen kon ik Spits en Haven duidelijk zien, maar ook mijn
laboratorium op Rijp. De kristalcode voor Rijp was even moeilijk, want die heb ik
nog niet zo vaak gebruikt. Ik moet snel een overzicht van alle codes maken, maar
voorlopig hou ik die van Rijp bij de hand.

Op dit punt in het verslag had Atrus de code
van Rijp weergegeven, en deze code zou ik
nodig hebben om contact met Atrus te leggen in
Rijp, zodra ik hier de stoomtoevoer zou hebben
hersteld, het dak zou hebben geopend en de
kijker gericht. Helaas was de tekening ietwat
vervaagd, maar de kleuren waren in ieder geval
nog duidelijk en de omtrekken van de kristallen
waren nog herkenbaar genoeg om uit de

voorraad de juiste exemplaren te plukken. Zo te zien waren het derde en vierde
kristal gelijkvormig, alleen de kleur (geel en lichtgroen) verschilde. Ik pakte mijn
camera en maakte van de afbeelding, zo goed en zo kwaad als het ging, een foto. Zo
kon ik deze code, indien nodig, overal meteen
raadplegen.
Vervolgens verlegde ik mijn blik naar de rechter pagina.
Daar stond een vagere schets van iets wat ik niet
herkende. Wellicht zou de begeleidende tekst in deze
meer klaarheid geven, dus ik las snel verder.

98.10.9 Ik heb altijd geweten dat mijn zonen heel wat
in hun mars hadden. Maar vandaag zag ik iets
verbazingwekkends. Sirrus gebruikt elektriciteit!
Althans, dat denk ik. Want ik zag in de kijker vaag iets
wat ik nog nooit in dit tijdperk gezien heb. Moet dus
door mensenhanden gemaakt zijn!
Interferentie vertroebelde het beeld voordat ik het
apparaat goed kon bekijken. Maar dat het er is, bewijst dat in ieder geval één
van mijn zoons wat van zijn situatie maakt en niet zwelgt in zelfmedelijden.

98.10.15 Die interferentie bevreemdt mij. Heeft wel vaker het bekijken van
tijdperken gestoord. Eerst dacht ik dat het een probleem met de geodes was,
maar nu vermoed ik dat het subsoon is. Ik denk dat de dakantenne
golffluctuaties oppikt van een of meerdere Tijdperken. Als dat zo is dan kan ik
de fluctuaties misschien gebruiken om te luisteren naar wat er in een tijdperk
gebeurt. Hier moet ik eens goed over nadenken.

De tekening van de kristalcode van
Rijp is ietwat vervaagd, maar toch nog
wel herkenbaar.

Een blik op dit vreemde
toestel doet Atrus
concluderen dat Sirrus
elektriciteit gebruikt.
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99.4.26 Het zijn twee spannende weken geweest. Catherine, Yeesha en ik zijn
net terug van Releeshahn waar ik langdurig gesproken heb met verschillende
Gildenmeesters.
Ik ben er nu van overtuigd dat de vorm en kleur van een kristal het een eigen
resonantie signatuur geven. Door de resonanties van 5 kristallen te combineren
kan ik een globaal emissiepatroon detecteren – een soort auditieve handtekening
– dat uniek is voor het bekeken tijdperk. Gildenmeester Andritus helpt mij bij de
bouwtekeningen voor een filterpaneel waarmee de antenne op specifieke
golffluctuaties gericht kan worden. Ik kan nu horen wat er in een Tijdperk
gebeurt!

Hier stuitte ik op een schets van de radio annex stroboscoop, waarmee ik daarstraks
met hulp van Atrus op de beide werelden ‘Spits’ en ‘Haven’ had afgestemd. Uit het
voorafgaande kon ik wel opmaken dat dit alles behoorlijk ingewikkelde materie was,
zeg maar hogere natuurkunde. Maar dat gold überhaupt voor het reizen via
schakelboeken, dat had ik al lang geleden geconcludeerd. Verder was van belang
dat Sirrus zich in zijn gevangeniswereld klaarblijkelijk aan het ‘settelen’ was. Maar of
daaruit de conclusie getrokken kon worden dat de tijd dus ook rijp was om hem vrij te
laten, was vers twee… Ik was benieuwd of Atrus er inmiddels eveneens achter was
gekomen dat ook Achenar het zich in zijn gevangeniswereld gemakkelijk aan het
maken was. Ik hervatte snel de lezing van dit behoorlijk dikke dagboek.

Morgen begin ik aan het paneel. Ik heb besloten Rijp als standaardinstelling te
gebruiken, omdat ik in dat Tijdperk voor het eerst een kristalkijker kon maken.

99.7.21 Het paneel is klaar. Ben te moe om het nu te testen.

00.1.2 Catherine probeerde het te verbergen, maar wat we uit het
gevangenistijdperk van Achenar hoorden, deed haar huilen. Ik heb haar
gerustgesteld dat het veilig is en verteld over de bouwsels
die ik gezien heb waaruit blijkt dat hij zich aan de
omgeving aanpast. Ik heb haar weten te overtuigen, maar
ze wil daadwerkelijk bewijs hebben. Ik ben bang dat ze zo
meteen zelf actie gaat ondernemen.

Hier had Atrus de tekst verluchtigd met een schets van een
soort hut. Vreemd genoeg leek de bovenkant wel iets op een
rechthoekig gezicht, met daarop een puntmuts geplant. Dat
zou wel toeval zijn. Hoewel de schets niet al te duidelijk was,
leek er rechts op de voorgrond wel een brug te lopen en leek
links daarvan een waterplas getekend te zijn, waarin riet
groeide. Op de achtergrond waren zeer vaag de omtrekken
van bomen geschetst en daarboven een lucht met wolken.
Dat in de gevangeniswereld waar Achenar was gedropt flink
wat water aanwezig was, deed het vermoeden rijzen dat dit
de wereld was die ‘Haven’ werd genoemd. Dan huisde Sirrus

Dit vreemde bouwsel
lijkt Achenar in zijn
wereld vervaardigd te
hebben.
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dus in het tijdperk ‘Spits’; een wereld met steile rotspieken? Wellicht wel. Ik hervatte
de lezing van het journaal, dat gezien de wendingen in de tekst het einde leek te
naderen. Ik sloeg een paar bladzijden om en zag dat ik het bij het rechte eind had. Er
volgde nog een halve pagina met tekst, alsmede een schets. Zo was ruim de helft
van het logboek onbeschreven gebleven en restte Atrus dus nog genoeg ruimte om
daarin zijn ei kwijt te kunnen. Ik las het laatste stukje tekst.

Ik moet bekennen dat ik ook meer informatie wil hebben dan wat de kijker laat
zien. Morgen ga ik naar Rijp. Ik zit aan een aanpassing te denken, een soort

‘bewegend oog’ waarmee ik het gezichtspunt van de
kristalkijker kan wijzigen. Als dat werkt kan ik eindelijk
zien of mijn zonen tot inkeer gekomen zijn.

Het dagboek eindigde met een tweetal schetsen die
duidelijk maakten hoe dat ‘bewegende oog’ vervaardigd
moest worden. In hoeverre dat was gelukt, kon ik nog niet
zeggen, want voor ik in staat was geweest om zelf een blik
door de kristalkijker te werpen, was deze al ontploft,
althans, een onderdeel daarvan. Ik meende trouwens dat
Atrus had opgemerkt dat we niet alleen de beide
gevangenistijdperken konden zien en afluisteren, maar dat
hij de intentie had om, samen met mij, zelfs naar die
tijdperken te schakelen! Had Atrus inmiddels een andere
voorziening gemaakt, waarmee bezoekers, net als in een
échte gevangenis, op bezoek bij de gedetineerden konden
komen? Het was puur gissen van mijn kant, maar achteraf

bezien zou dat niet onlogisch zijn. Om een goed oordeel te kunnen vellen over het
wel en wee van zowel Sirrus als Achenar, was het nodig om met hen in contact te
treden. Hoe zou Atrus in dat geval het hebben klaargespeeld om een medium te
creëren waarmee bezoekers ongestoord heen en weer konden reizen, zonder dat
daarbij de gevangenen ontsnapten? Ook dat antwoord moest ik vooralsnog schuldig
blijven. Hoe dan ook, enige klaarheid in de voorbije gebeurtenissen had het dagboek
wel verschaft, alsmede de code die ik nodig had om een ‘lijntje’ te leggen naar Atrus
in Rijp.
Ik legde het boek terug in de la en sloot deze. Ik
moest hier maar eens verder op onderzoek gaan,
dan kon ik meteen kijken waar en hoe ik de stroom
hier kon herstellen en ondertussen meteen een
oogje op Yeesha houden.

Om te beginnen liep ik naar de kapotte kristalkijker
toe, waaruit nog steeds wat rook omhoog kringelde.
Ik zag dat de kijker zélf niet beschadigd leek te zijn,
een conclusie die Atrus ook al getrokken had. De
rook kwam uit een soort bedieningspaneel dat aan
de linkerkant van de kijker naar buiten was geklapt en dat sprekend leek op de
laatste schets die in het journaal had aangetroffen. Dan was dit het apparaat
waarmee de kijker gericht en afgestemd kon worden. Ik verlegde mijn aandacht naar
de kijker zelf. Onder een groot, donker rond scherm zaten een vijftal rechthoekige

Deze schetsen maken
duidelijk hoe het
‘bewegende oog’ van
de kijker is gemaakt.

Juist in dat ‘bewegende oog’ heeft
de kortsluiting plaatsgevonden.
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compartimenten, met daaronder een rode knop. Ik
vermoedde dat hierin de gewenste kristallen gestopt
moesten worden en dat de uiteindelijke configuratie
met de grotere centrale rode knop daaronder kon
worden vastgelegd. Op het ronde paneel rechts
daarvan kon men met behulp van een schuif en een
draaiknop de gewenste vorm en kleur van de
individuele kristallen kiezen. Hoe vernuftig was dit
alles ontworpen! Atrus was er in geslaagd om de
bediening van het geheel kinderlijk simpel te houden.
Maar door een gebrek aan stroom kon ik nu niet met
de kijker in de weer gaan.

Nadat ik mij ervan had vergewist dat het smeulende bedieningspaneel niet plots tot
een uitslaande brand kon evolueren, liep ik een kort trapje op dat mij op het plateau
bracht achter de grote telescoop die hier stond
opgesteld. Na een tweede kort trapje van slechts
enkele treden stuitte ik op een draaibare stoel,
waarin een waarnemer kon plaatsnemen om door
de telescoop te turen. Met enige moeite wist ik de
zetel rond te draaien tot mijn gezicht naar de
telescoop gericht was. Ik merkte op dat op de
rechter leuning een rode knop zat, maar er
gebeurde niets nadat ik daar op drukte. Het oculair
van de grote verrekijker was en bleef donker en
evenmin was ik in staat om de richting van dit
instrument te wijzigen. Tja, zonder stroom waren de
meeste toestellen hier ‘dood’ en al zou dat niet het

geval zijn geweest, de koepel hier was ook nog
gesloten, dus ik zou sowieso niets kunnen zien.
Nee, het was noodzakelijk om de
elektriciteitsvoorziening weer te herstellen. Tot die
tijd zou ik hier niets kunnen uitrichten.
Ik verliet de zetel, maar keek hierboven nog even
rond wat er verder nog was te zien. Langs de
achterwand waren een drietal identieke apparaten
opgesteld. Het leken ook wel beeldschermen te
zijn, maar dan wel types die bijna antiek leken, uit
de begintijd van de
tv. Daarnaast hing

een plattegrond van Tomahna, die ik nuttig kon
gebruiken, want daarop was aangegeven hoe het hier
met de energievoorziening werkte. In één van de
kassen rechts zat kennelijk het centrale
bedieningspaneel. Met een rode lijn was aangeven
dat deze rechtstreeks in verbinding stond met een
soort dam of sluis, die door Atrus ‘de watermolen’
was genoemd. Tja, stromend water was natuurlijk een
handige bron om elektriciteit mee op te wekken.
Vanuit het bedieningspaneel gaven allerlei witte lijnen
aan hoe de beschikbare energie zich vervolgens kon vertakken, naar vijf

Hier kan ik de kristallen kiezen
die ik nodig heb, al lukt dat
niet zonder elektriciteit.

Gezeten op deze stoel kan ik
naar de telescoop draaien, maar
ook hier werkt niets.

De functie van deze apparaten
ontgaat mij vooralsnog. Het lijken
wel antieke beeldschermen te zijn.

Deze plattegrond toont hoe het
hier in Tomahna werkt met de
energievoorziening.



22

verschillende locaties. Eén daarvan bevond zich hier in dit gebouw en een tweede
leidde naar het platform buiten. Ik realiseerde mij nu dat ik daarbuiten een
oranjeachtig oplichtend paneeltje had gezien, als om aan te geven dat hiernaartoe de
energie nog werd doorgegeven. Atrus was met de hangglider vertrokken en dat ding
liep natuurlijk niet op lucht. Wellicht werkte er ergens een noodaggregaat of zoiets,
om onmisbare energiestromen in stand te houden. Dan zou de lift hier ook nog wel
werken, omdat het anders onmogelijk zou zijn om vanuit hier elders te komen, en
vice versa natuurlijk! Omdat zo’n aggregaat niet eindeloos zou kunnen blijven
werken, moest ik maar snel handelen, hoewel Atrus niet had gesuggereerd dat ik
veel haast moest maken. Maar ik kon beter maar het zekere voor het onzekere

nemen.
Alvorens te proberen de lift te nemen, sloeg ik
eerst het grote en dikke stuk perkamentachtige
papier naar achteren en onthulde zo een schets
van de telescoop. Ditmaal gaf een rode lijn aan
dat ik met behulp van de draaibare zetel de
antenne zou kunnen richten. Mooi, maar dat was
van later zorg.

Ik verliet het platform en wierp eerst een blik door
het ronde raam dat achter het inpandige balkon
was aangebracht. Vanuit dit hoge standpunt

werd mij zo een prachtige blik op de rest van deze oase gegund. Uit een vrij hoge
schoorsteen van het gebouw rechts kringelde rook omhoog. Daar waren de
woonkamer en de keuken gevestigd, zo kon ik mij nog herinneren. Was Yeesha
soms aan het kokkerellen? Misschien was ze voor mij wel een welkomstmaal aan het

bereiden, wie weet!
Ik draaide mij om en had vanaf hier perfect zicht
op de telescoop, die nu vanwege de gesloten
koepel een beetje doelloos schuin omhoog stond
gericht. In de grote, massieve voet van de kijker
was trouwens de lift weggewerkt. Zou deze nog
werken? Ik haalde de hendel over die rechts
boven aan het korte trapje bevestigd zat dat naar
de lift leidde. Tot mijn opluchting zag ik de glazen
deur van het liftje opengaan en snel betrad ik dit
hijstoestel, waarna de deur automatisch sloot.
Links zat een hendel
met een viertal

knoppen, waarvan de bovenste twee brandden. Het was
dus zoals ik had gedacht. De noodstroomvoorziening
omvatte ook deze lift. Ik trok de hendel helemaal naar
beneden, maar bemerkte toen dat ik te optimistisch was
geweest. De knop lichtte even op, maar doofde toen en
de lift kwam niet in beweging. Dan maar de middelste
stand proberen… Nu daalde de lift wel af tot aan het
middelste niveau.
Ik ontsloot de liftdeur en betrad het liftplatform. Daar
bekeek ik even het oranje oplichtende plaatje dat onder
het mechanisme was bevestigd om de lift op te roepen en de deur te openen.

Het bolle raam achter het inpandige
balkon levert een fraai uitzicht over
Tomahna op.

Staand op het balkon heb ik een
perfect zicht op de telescoop en de
lift die in de voet verborgen zit.

Ik kan niet helemaal naar
beneden, maar wel naar het
middelste niveau afdalen.
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Vervolgens nam ik even de tijd om van het uitzicht te genieten. Ik keek vanaf hier in
lengterichting over het vrij diepe, maar niet al te grote meer. Tot diep onder het
kristalheldere wateroppervlak zag ik de rotsen nog doorlopen. Middendoor het meer
liep onder water ook een dikke kabel. Deze lift kon, als hij helemaal beneden was
aangekomen, langs deze kabel naar elders bewegen. Als ik het mij nog goed wist te
herinneren, kwam hij zo bij de slaapkamer van Atrus en Catherine uit. Dit was toch
opnieuw een originele vinding van Atrus, om zo een gecombineerde lift en boot te
creëren! Het water hier beneden stroomde trouwens behoorlijk snel. Logisch, want
hier vlak achter bevond zich de waterval. De stenen boog met daarin het
aankomstplatform en het observatorium bevonden zich immers pal boven de plek
waar het water in de diepte stortte.
Ik trof het trouwens dat het niet zo warm was. Nog steeds was het tamelijk bewolkt
en het woei fors. De struiken langs de steile oevers
wiegden flink heen en weer in de windvlagen en
hierdoor werden er nogal wat blaadjes losgerukt.
Tja, ook hier was de herfst aangebroken…

Het liftplatform bood toegang tot een loopbrug die
naar de rechteroever van het meer liep en daar
eindigde bij een van de ronde kassen die daar
waren geplaatst. Vooral Catherine was nogal
bedreven in tuinieren en ik wist van mijn vorige
bezoekjes dat zij nogal exotische planten en
bloemen wist te kweken en te kruisen.
Halverwege op de loopbrug staand, wierp ik even
een blik op het water dat hier over de rotsrichel naar beneden stortte. Af en toe ving

ik een paar neveldruppeltjes op die door dit
watergeweld werd opgewekt.
Op het plankier scharrelden ook een paar van die
vinkachtige vogeltjes rond, die de relatief koele en
vochtige atmosfeer hier wel konden waarderen. Ik
durfde niet met zekerheid te zeggen wat voor vogeltjes
dit precies waren, daarom noemde ik ze maar ‘vinken’
voor het gemak. Op de reling streek ook even een
libelle neer. Ja, ook voor de dieren was dit hier een
echte oase! Ik liep
door en arriveerde zo
al snel bij de kas, die

uit twee verdiepingen bestond. De bovenste
verdieping bevatte niet meer dan een looppad dat
langs de ronde binnenkant van de kas was
aangebracht. Aan de rechterkant versperde een
grote houten emmer, meer een halve ton, mijn pad.
Hij was gevuld met helder water. Aan de linkerkant
kon ik echter wel doorlopen, om de kas aan de
achterkant te verlaten. Het ronde looppad had
echter een groot centraal gat opengelaten, waardoor
een grote bananenplant die hier beneden stond, de ruimte had gekregen om zijn
enorme bladeren tot in de bovenste verdieping uit te strekken. Via een metalen trapje
kon men naar de onderste verdieping afdalen, alwaar naast een aantal

Vanaf het liftplatform leidt een
looppad naar een van de drie
ronde kassen.

Op de reling strijkt een libelle
neer.

De eerste kas biedt plaats aan
een bananenplant.
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bananenbomen nog een aantal andere vruchtdragende planten stonden en hingen.
Ook bloeiden hier een paar witte lelies in het sterk gefilterde licht.

Hier was ook een intiem hoekje gecreëerd. In het
midden van de ruimte was een ronde lamp op een
voetstuk bevestigd, die men desgewenst in
verschillende richtingen kon draaien. Bij gebrek aan
stroom deed ook deze lamp het niet. Aan een kant
was een halfrond bankje bevestigd en daarachter
bevond zich een grote rechthoekige steen, die ik
nog niet eerder had
gezien. De afbeelding
moest duidelijk een
stamboom voorstellen.
Een dikke boom en

zijtakken werd op regelmatige afstanden onderbroken
door een bordje met daarop, in D’ni schrift, een naam.
Zou dit een stamboom van de familie zijn? Zeer
waarschijnlijk. Helemaal bovenaan stonden drie bordjes
naast elkaar en gezien de lengte van de woorden aldaar
zou daar van links naar rechts wel ‘Achenar’ ‘Sirrus’ en
‘Yeesha’ staan. De behoorlijk lange naam daaronder
zou dan wel van ‘Catherine’ zijn en daar schuin onder
van ‘Atrus’. In een zigzaglijn naar beneden trof ik
daaronder nog een zestal namen aan. Daar zouden wellicht wel ‘Gehn’ en ‘Ti’ana’ bij
zitten, wat de eerste was immers de opa van Yeesha en van 'Ti’ana’ had ik het graf
op Myst-eiland gezien. De derde naam van onder leek trouwens sprekend op die van
Atrus, dus ook in D’ni kringen was het kennelijk gebruikelijk om de kinderen naar een
vader of opa te vernoemen. Ik vond dit tableau zo belanghebbend, dat ik besloot er
een foto van te nemen. Daarna klauterde ik opnieuw omhoog en vervolgde mijn
route. Waar zou Yeesha nu uithangen?
Het antwoord op die vraag volgde zeer snel. Zodra ik de kas aan de achterkant
verliet, verscheen daar de gestalte van Yeesha in de ingang van de volgende kas. Ze

merkte mij op en riep: “Hé! Kom eens hier! Je moet
dit zien!” En ze spoedde zich weer naar binnen. Snel
liep ik over het pad dat zich hier verbreedde tot een
rond pleintje, naar de kas waarin Yeesha was
verdwenen. Zodra ik binnenkwam, legde Yeesha
haar vinger op haar lippen en zei: “Sssttt! Kijk!”
En ze wees naar de reling, waarop een prachtige
lichtgroene hagedis zat te rusten. Kennelijk was het
diertje door ons toch in zijn sluimer gestoord, want na
een ogenblikje trippelde het snel langs de reling naar
een onzichtbaar plekje aan de achterzijde,
nagekeken door Yeesha en mij. Ter geruststelling
merkte Yeesha op: “Maak je geen zorgen. Hij komt

wel terug. Hij slaapt hier het liefst, mijn hanger liet mij dat zien.”
En ze pakte het prachtige sierraad met de grote blauwe steen dat om haar nek hing
om daar een nauwkeuriger blik op te werpen. “Ik kreeg die twee weken geleden in
een tijdperk dat Serenia heet. Hij laat mij van alles zien,” gaf ze als verklaring.

Beneden is dit intieme hoekje
gecreëerd en daar bevindt zich…

… ook deze rechthoekige
steen met daarop de
stamboom van de familie!

“Sssttt!” Zegt Yeesha, en wijst
daarna naar de hagedis.
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Ze draaide zich om en maakte aanstalten om weg te lopen in dezelfde richting als
waar de hagedis was verdwenen, maar bedacht zich. Kennelijk vond ze het zelf ook
wel een beetje vreemd dat haar halsketting haar
beelden wist te tonen, want ze vroeg: “Vind je het raar
dat ik dingen zie in mijn hanger?”
Ze wachtte mijn bevestiging of ontkenning op deze
vraag niet af, want ze vervolgde bijna zonder pauze:
“Pappa wel. Hij zegt dat veel dingen die ik in Serenia
zie, niet echt zijn. Mijn broers geloven mij wél.”
Onderwijl was Yeesha naar de achterkant van de kas
gelopen en was daar op een klein bankje gaan zitten,
waar ze haar aandacht voor mij meteen leek te
verliezen en meer geïnteresseerd leek te zijn in de
paar blauwige kevertjes die hier in de kas rondvlogen.

Ik besloot haar verder met rust te laten. In de korte tijd dat ik hier was, had ik al
doorgekregen dat Yeesha veel meer volwassen was dan haar leeftijd aangaf en dat
ze heel goed in staat was haar eigen boontjes te doppen. Als enig kind (want haar
beide broers had ze nooit in levende lijve ontmoet) en met twee ouders die het zeer
druk hadden met hun eigen zaken, had ze kennelijk al lang geleden geleerd om
zichzelf te vermaken en dingen uit te zoeken. Het was niet nodig en evenmin de
bedoeling dat ik mij als gast al te nadrukkelijk met haar opvoeding zou gaan
bemoeien. Daar zou deze ‘kleine meid’ wellicht ook niet van gediend zijn!

Tijdens dit onschuldige en kortstondige voorval had Yeesha tussen de regels door
echter nogal wat onthullingen gedaan en mij genoeg stof tot nadenken gegeven. Als
ik haar woorden mocht geloven, dan bezat haar hanger de eigenschap om haar
beelden te laten zien. Die hanger had zij ontvangen op een wereld met de naam
‘Serenia’. Die naam suggereerde dat dit een vredig en sfeervol oord moest zijn. Het
gaf in ieder geval aan dat Yeesha, net als Sirrus en Achenar destijds, toestemming
had gekregen om naar andere werelden te reizen. Over die twee broers gesproken…
Yeesha had opgemerkt dat haar vader van mening was dat het slechts dromen
waren die haar sierraad toonde, maar dat haar beide broers haar wél geloofden.
Maar had zij dan tóch contact gehad met Sirrus en Achenar? Hoe was dat mogelijk?
Had Atrus zijn kristalkijker zover geperfectioneerd dat het niet alleen mogelijk was om
beelden te zien en geluiden te horen, maar ook daadwerkelijk met de bewoners
aldaar te communiceren als een soort beeldtelefoon? Daar leek het op.
Terwijl ik dit alles overdacht, had ik even plaatsgenomen op een rond bankje dat
langs de reling was aangebracht van het ronde pleintje, dat feitelijk het

entreeplatform vormde
van een derde kas, die
groter was dan de andere
twee en ook iets verder
naar achteren was
geplaatst. Naast het
bankje was ook een
voederhuisje voor de
vogels hier geplaatst en
de talrijke vinken die hier
rondvlogen, maakten daar

“Vind je het raar dat ik dingen
zie in mijn hanger?” Vraagt
Yeesha mij.

Deze vink pikt hier een
graantje mee…

… maar vliegt kort daarna weg.
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dankbaar gebruik van. Zodra ik opstond vlogen ze verschrikt weg, maar schuw waren
deze vogeltjes allerminst. Ik hoefde maar even midden op het platform stil te blijven
staan of daar kwamen ze alweer aangevlogen om opnieuw een graantje mee te
pikken.
Ik zag dit tafereel nog even aan, maar wandelde vervolgens de grote kas binnen. Dit
was het domein van Catherine, dat zag ik onmiddellijk. In het midden van de ronde

ruimte stond een ronde tafel, waar in het centrum
een grote ronde uitsparing was aangebracht.
Daarin stonden een aantal planten. Bij de tafel
stond een fauteuil en het opengeslagen boek op
tafel toonde een aantal schetsen van vlinders en
insecten. Rechts daarvan stonden een tweetal
meer dan manshoge tonnen opgesteld, waarin in
drie lagen boven elkaar een aantal ‘patrijspoorten’
waren aangebracht. Een embleempje op de
voorkant zag donker, wat suggereerde dat deze
apparaten ook de nodige energie ontbeerden. Ik

tuurde eens door een van de ronde ruitjes en concludeerde dat dit een soort privé
minikassen waren voor planten die een speciale behandeling behoefden.
Aan de linkerzijde van de ingang stonden een aantal planten in een drietal grote
potten. Daarachter bevond zich een halfrond toestel aan de wand, waarboven een
rood lampje nerveus knipperde. Ik schoof de
halfronde jaloezieën van het apparaat open en
wierp een blik op het inwendige. Onderaan werd
een paneel getoond dat wel wat weg had van een
zeer ouderwetse typemachine, of meer een
telexapparaat, maar de twee rijen met zes ronde
knoppen kwamen overeen met de zes symbolen
die op het display daarachter werden getoond. De
meest linkse brandde groen en ik herkende het
symbool dat ik op de aankomststeiger van de
hangglider had gezien. Daarboven brandde een
achttal geelwitte lampjes en tot slot nog een
negende groene, helemaal bovenaan. Het vijfde symbool, dat van de lift, was ook

groen en toonde in totaal zes lampjes, waarvan de
bovenste groen was. Links naast het liftsymbooltje
knipperden twee symbolen in rozerood steeds aan
en uit zonder dat daarboven lampjes brandde, en
het tweede en zesde symbool waren in zijn geheel
gedoofd.
Aha! Dan was dit de centrale bedieningsunit die de
energie van de sluis naar de diverse richtingen
distribueerde, zoals ik op de tekening in het
observatorium had gezien. Mijn vermoeden dat er
bij de stroomuitval een noodaccu of zoiets was
opgestart, bleek dus juist te zijn. De daardoor

geleverde energie was onvoldoende om alles aan de praat te houden, maar
toereikend om in ieder geval de lift en de hangglider te laten functioneren.
Het leek mij verstandig dit apparaat hier nu verder met rust te laten totdat ik bij de
sluis een kijkje had genomen. Atrus had mij duidelijk gezegd dat ik dáár de

Deze kas is het domein van
Catherine, dat is wel duidelijk.

In de wand zit een halfrond
apparaat. Daarboven knippert
een rood lampje aan en uit.

Het is de centrale bedieningsunit
die de elektriciteit distribueert.
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stroomtoevoer moest herstellen. Hij had dat, achteraf bezien, tamelijk luchtig
opgemerkt, in de trant van: “als je het leuk vind, kan je dat als tijdverdrijf wel alvast
doen.” Het was kennelijk geen zaak van leven en dood om die opdracht zo snel
mogelijk te vervullen. Dat kwam goed uit, want eigenlijk wilde ik eerst hier op mijn
gemak rondkijken, zolang beide ouders afwezig waren. Daarna zou ik daarvoor
wellicht weinig kans krijgen!
Ik sloot het apparaat en verlegde mijn aandacht naar de ietwat stoffige werkbank die
daarnaast stond opgesteld, in een nogal schemerig
hoekje van de kas. Niet geheel overbodig brandde hier
dan ook een olielamp. De werkbank, die uit dikke ruwe
balken was opgetrokken, lag en stond vol met allerlei
spulletjes die zo te zijn bij het tuinieren werden gebruikt
en die ik weinig aandacht schonk, maar ik wierp wel
een wat nauwkeuriger blik op een soort terrarium dat
aan de rechterkant op de werkbank stond en waarin
een aantal takjes waren aangebracht. Erin zoemde een
zwerm blauwige kevertjes rond, die ook een zwak licht
verspreidde. Het waren dezelfde insecten die ik ook in
de kas met de hagedis had zien vliegen. Aan de
bovenkant van het rechthoekige terrarium zat een
luikje, dat ik desgewenst kon openen. Aangezien ik er niets voor voelde om de
zwerm kevers te laten ontsnappen, liet ik dat wel uit mijn hoofd.
Naast de eerste werkbank stond nog een tweede, met daartussenin een deur, die

echter afgesloten was. De tweede werkbank deed dienst
als een boekenplank. De boeken die hier stonden,
behandelden allemaal plantaardige zaken, zo leek het
toen ik mijn blik even snel langs de ruggen liet gaan. Ik
liet de boeken verder met rust en weidde mijn aandacht
opnieuw aan de twee grote tonnen, die ik nu vanaf de
andere kant was genaderd. Een van de ‘patrijspoortjes’
kon ik van hier openen. Met een gesis ontsnapte er een
wolk wittig gas. O jee, had ik nu per ongeluk een speciaal
luchtmengsel laten ontsnappen om de prachtige witte
lelie die ik daarbinnen aantrof optimaal te laten groeien?
Nou, jammer dan. Zodra dit apparaat opnieuw zou
functioneren, zou die atmosfeer wel weer in de juiste
samenstelling worden hersteld.

Dan had ik hier nu alles gezien, met uitzondering dan van het apparaat dat hier op
tafel stond opgesteld en dat diende als een soort microscoop. Catherine gebruikte dit
toestel om de bladnerven nader te bestuderen,
getuige de bladeren die onder de sterk vergrotende
lenzen lagen gedrapeerd.

Weer buiten gekomen, wandelde ik via het pad in de
derde kas richting een looppad dat zich in twee
richtingen splitste. Naar beneden turend zag ik dat
het meer zich hier sterk versmalde en hier in feite
eindigde. Rechts zag ik een soort nis in de rotsen
lopen. Ten tijde van flinke regenval zou daarlangs
ook water naar beneden storten en zo het meer voeden, maar nu stond deze

In dit terrarium zwermen een
aantal blauwe, lichtgevende
kevertjes rond.

In de grote tonnen groeien
deze prachtige lelies.

Ik loop weer naar buiten.
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waterloop droog. Het looppad links leidde richting de slaapkamers van Atrus,
Catherine en Yeesha, als ook de woonkamer en de keuken. Ik liep echter rechtdoor,
alwaar zich de sluis moest bevinden.
Het looppad ging na zo’n vijftiental meters over in een trap, die zich door een smalle
nis in de rotswand heenboorde. In de opening daarachter ontwaarde ik al een hele
machinerie, nog vóór ik de trap was afgedaald.
Beneden aangekomen zag ik dat ik bij de dam was
aangekomen. Het water dat hier was afgedamd
voedde het meer en diende ook voor de
stroomvoorziening. Aan de reling die een soort
uitzichtplatformpje omzoomde, zat een flinke hendel
bevestigd en daarachter zat een grote ronde knop,
waaronder twee symbooltjes steeds in een oranje
licht aan en uit knipperde. Het was niet moeilijk om
te zien wat hier aan de hand was. Als er ergens op
het eiland kortsluiting werd gemaakt, dan werd voor
de veiligheid de stroomtoevoer geblokkeerd en een
noodaggregaat opgestart. Ik zag dat het grote
waterrad in het midden van de dam stilstond, omdat
het water nu aan de beide zijkanten door een
tweetal buizen werd weggeleid.
Wat zou ik hier moeten doen? Ik drukte eens op de
grote ronde knop, maar er gebeurde niets.
Vervolgens haalde ik de hendel over, wat als
resultaat had dat de twee oranje knipperende
lichtjes doofden. Die waren trouwens identiek aan
de twee knipperende symbooltjes in het
stroomdistributieapparaat. Ik snapte al snel wat
hiervan de bedoeling was. In feite gaven deze
symbooltjes aan dat de beide nooddoorlaten waren geopend. Ik had nu het hele
zaakje gereset en vervolgens was het zaak om de beschikbare noodstroom aan de
sluis toe te kennen. Daarna kon ik het water hier naar de centrale doorlaat leiden en
zo het waterrad weer in beweging zetten. Dat was achteraf niet zo ingewikkeld en

monter wandelde ik terug.
Bij de tweesprong aangekomen, aarzelde ik even.
Zou ik meteen teruggaan, of eerst even een kijkje
nemen in de slaapkamer van Atrus en Catherine?
Ik had nog steeds de indruk dat beide echtelieden
met onenigheid uit elkaar waren gegaan en waar
anders zou ik daarvoor wellicht het bewijs kunnen
vinden? In mijn toekomstige beslissing aangaande
hun zonen kon ik namelijk het best diplomatiek te
werk gaan, dus dan was het wel belangrijk om hun
beider mening in deze kwestie te peilen. Inmiddels
had ik wel geleerd om goed te observeren en wie
weet wat ik allemaal kon ontdekken als ik

behoedzaam, maar toch terdege hun slaapkamer zou doorzoeken? Ik besloot tot het
laatste, sloeg af en belandde op het platform dat de slaapkamer omringde.

De twee knipperende lichtjes bij
de dam zijn identiek aan de twee
in het stroomdistributieapparaat.

Het water wordt weggeleid van
het rad, dat daarom stilstaat.

Ik besluit om eerst de slaapkamer
van Atrus en Catherine aan een
nader onderzoek te onderwerpen.
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De glazen toegangsdeuren waren ontsloten en schoven moeiteloos open. In deze
ruimte was ik tijdens mijn eerdere bezoeken nog niet eerder geweest. De ruimte was
knus ingericht en leek voor méér gebruikt te worden dan louter slaapkamer, getuige

de open haard, de boekenkasten en het bureau dat
links, naast een tweetal linnenkasten, stond
opgesteld.
Eén ding viel mij onmiddellijk op. Het
tweepersoonsbed was slechts aan één kant
beslapen. Op het tafeltje naast deze slaapplaats lag
een kort briefje. Ik herkende het handschrift van
Atrus. Het briefje was ondertekend met een naam
in D’ni schrift en ook de naam in de aanhef was in
D’ni geschreven. Het was niet moeilijk om te
verzinnen dat hier ‘Catherine’ en ‘Atrus’ stond in

D’ni. Ik haalde mijn digitale camera voor de dag en bekeek op het display de foto van
de stamboom die ik had genomen. Zie je wel! De vierde en vijfde naam van boven
waren identiek aan de twee op dit briefje dat zodoende als volgt luidde:

Catherine mijn geliefde,

We moeten één front vormen.
Kan jij het opbrengen te luisteren
en te vergeven?

Want nu moeten we samen sterk zijn.

Atrus

Het zag er naar uit dat ik het bestaande conflict tussen Atrus en Catherine sneller
had blootgelegd dan ik had vermoed. Tja, ik was niet in de positie om daar nu wat
aan te veranderen. Het begon er naar uit te zien dat ik hier naast mijn taken als

rechter, klusjesman, gezinsvoogd en regent, er ook
nog eens een taak als relatiebemiddelaar bij had
gekregen! Als al deze taken mij maar niet boven het
hoofd gingen groeien…
Ik wierp een blik op het fraaie houten paneel boven het
tafeltje dat een rond gezicht voorstelde en overstak
toen de ruimte om bij het bureau een kijkje te nemen.
Naast een merkwaardige bureaulamp lag hier
schrijfgerei en stonden er een aantal brieven in een
standaard. Deze brieven zou ik echter niet kunnen
lezen zonder ze uit hun enveloppen te halen. Omdat ik
mij hier toch als een soort indringer voelde, liet ik dat
maar achterwege. Langs het achterwandje van het
bureau bevond zich echter een luikje dat niet
afgesloten was. De ruimte daarachter bevatte een vel

Het tweepersoonsbed is slechts
aan één kant beslapen.

Het briefje van Atrus aan
Catherine legt een conflict bloot.

Achter een luikje bij het
bureau zit dit vel papier
verstopt, met daarop deze
instructies!
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papier, dat ik voorzichtig tevoorschijn haalde. Deze bleek een instructie te bevatten!
Als ik de notitie en de tekening goed begreep, dan zou de open haard hier de
geheime toegang vormen tot iets. De overeenkomst met de haard in de bibliotheek
op Myst-eiland drong zich op. Ik zou hier echter niets kunnen uithalen, zolang de

stroomtoevoer was afgesneden. Ik probeerde de
bureaulamp te ontsteken, maar dat lukte
inderdaad niet.
Ik liep naar de haard en kreeg een brok in mijn
keel zodra ik het schilderij aanschouwde dat
daarboven hing. Het was een afbeelding van het
gezinnetje, duidelijk uit betere tijden, toen zij zich
op Myst-eiland hadden gevestigd. Sirrus en
Achenar waren nog maar jongetjes die de
kleuterleeftijd amper waren ontgroeid en ze
speelden met het miniatuurscheepje in de put.
Daarachter liep het pad dat in de verte uitmondde

bij de klokkentoren die daar in het water stond. Links waren Atrus en Catherine
afgebeeld. Atrus maakte een notitie in een boekwerk, wellicht één van zijn
schakelboeken en Catherine hield een stuk papier in haar hand, terwijl ze een oogje
in het zeil hield op haar twee zoontjes.
Ik bukte mij en betrad de haard. Het was duidelijk dat de primaire functie van deze
haard net als op Myst niet was om een houtvuur te laten branden, maar om iemand
te vervoeren. Dit was een lift, geen twijfel mogelijk! Gezien de positie van het geheel
zou deze de gebruiker alleen maar naar beneden kunnen vervoeren. Nu lukte dat in
ieder geval nog niet, want hoewel het frontpaneel middels het indrukken van een
knop wellicht gesloten kon worden, wreekte zich ook hier het gebrek aan stroom. Het
werd, met andere woorden, hoog tijd om eens iets aan die stroomvoorziening te
doen!

Weer buiten aangekomen, nam ik toch even de tijd
om het uitzicht vanaf het platform voor de
slaapkamer in mij op te nemen. Ook dit was een
erelogeplaats, recht tegenover de waterval boven
de andere korte oever van het meer. Vanaf hier
was duidelijk te zien hoe het water in de verte
plotseling verdween en hoe er een waternevel
boven de waterval omhoogrees. Vanaf hier zag ik
ook duidelijk de liftschacht lopen en kon ook de lift
zelf nog zien
staan, halverwege
op het eerste

niveau. Aan mijn linkerhand zag ik de drie kassen
waarin ik al was geweest en aan mijn rechterhand
zag ik de woonkamer en keuken van de familie en
daarnaast, vrijwel ter hoogte van het water, het
gebouw dat de slaapkamer van Yeesha moest zijn.
Tijdens mijn vorige bezoek hier was dit gebouw nog
niet geheel tot gereedheid gekomen en ongetwijfeld
had Yeesha daar haar eigen stempel op gedrukt. Ik
zag dat in het voorportaal een  even mooi groot rond

Bij het zien van dit schilderij krijg ik
een brok in mijn keel.

Ik heb hier een erelogeplaats voor
wat betreft het uitzicht over het
meer richting de waterval.

Ook heb ik fraai zicht op de
slaapkamer van Yeesha en de
beweegbare trap.
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glas in lood raam was aangebracht als hier was te
vinden en dat zich daaronder, vrijwel op hetzelfde
niveau als het water, ook een groot terras bevond.
Over plateau gesproken… mijn oog viel nu op een
ovale geelkoperen plaquette die hier in het hout in de
vloer, vlakbij de reling was geschroefd. Die moest
van relatief recente datum zijn, want ik had hem nog
niet eerder gezien. De tekst was al even diepzinnig
als kort: ‘het eind werd nog niet geschreven.
Tomahna.’ Tja, het ontwerpen van schakelboeken
kon wellicht oneindig doorgaan, en zo bleef ik nog
even mijmeren terwijl ik daar bij de reling stond en
het uitzicht van Tomahna op mij liet inwerken.
Rechts zat aan het grote platform nog een kleiner
vast, dat middels een kort trapje bereikbaar was. Dat
platformpje diende ook als aankomstplatform voor de
lift, zodat de gebruiker desgewenst via een snelle en
korte route meteen van de slaapkamer naar het
laboratorium annex observatorium kon afreizen. Nu
was dat echter niet mogelijk, omdat dat teveel stroom
kostte. De lift kon niet verder afdalen dan tot aan het
middelste niveau. Om dezelfde reden kon ik ook niet

de beweegbare trap bedienen die mij vanaf hier naar de woonkamer annex keuken
of naar Yeesha’s slaapkamer kon brengen. Nee, er restte mij nu niets anders dan om
terug te gaan naar de tweede kas om middels het stroomverdelingsapparaat daar de
benodigde energie richting de sluis te sturen.
Ik liep dus terug naar de tweede kas en zag dat Yeesha mij voor was. Ze stond bij de
ronde tafel en tuurde naar een glazen potje dat ze in haar hand hield. Het leek erop
dat ze daarin een van die blauwe kevertjes had
gevangen.
Kennelijk hoorde Yeesha mijn naderende
voetstappen, want ze draaide zich half om en zei
ietwat berustend: “Eens raden… pappa heeft de
stoppen weer laten doorslaan hè.”
Op de manier waarop ze dat zei, kon ik opmaken
dat dit niet de eerste keer was dat Atrus
onvoorzichtig met de beschikbare stroom was
omgegaan. Dat bleek ook meteen uit Yeesha’s
volgende opmerkingen: “Dat doet ie vaak. Mamma

stond erop dat hij een extra aggregaat installeerde,
voor het geval dat… O nee!”
Yeesha schrok toen ze haar gezicht in de richting
van het ronde apparaat in de muur draaide en daar
het knipperende rode licht opmerkte. Ze liep naar
het toestel, opende het en wierp een blik op het
inwendige, onderwijl verklarend: “Dit aggregaat
zorgt ervoor dat sommige dingen in huis altijd
werken. Er lichten niet genoeg rijen op. Alleen een
groen licht bovenaan een volle rij betekent dat iets
stroom krijgt… zouden we die kunnen

Op het platform met het glas in
lood raam, ontdek ik een
geelkoperen plaquette…

… met deze tekst.

“Pappa heeft de stoppen weer laten
doorslaan hè,” merkt Yeesha op.

Yeesha legt uit hoe de stroom-
verdeler werkt.
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verplaatsen?”
Yeesha bleef even besluiteloos voor de stroomverdeler staan, maar besloot toen dat
elektriciteit niet iets was om mee te spelen. Ze sloot het deurtje. “Beter van niet…
Mamma houdt er niet van dat ik met elektrische dingen knoei.”

Daarmee was deze zaak voor haar afgedaan en richtte ze haar aandacht opnieuw op
het glazen potje dat ze bij haar droeg. “Toe maar jochie,” zei ze tegen het kevertje in
het potje. “Ga maar naar je vriendjes.”
Ze liep door naar de glazen bak waarin meer kevertjes rondvlogen en deed daar
kennelijk een opvallende ontdekking. Verrast riep ze
uit: “Hé… dat heb ik nooit eerder gezien! Wat cool!
Mijn kevers zijn aan het nestelen!”
Ook ik liep naar het terrarium om dat natuurlijke
wondertje met eigen ogen te aanschouwen. Yeesha
was verrukt dat haar verzorging zijn vruchten
afwierp. “O, wauw! Dit moet dit aan pappa laten zien
als hij weer thuis is. Hij is dol op dit soort dingen!”
Onderwijl had ze de kever in het potje in het
terrarium losgelaten. Net als zoveel andere kinderen
kon ze haar aandacht niet lang bij één zaak houden.
In een ferme pas verliet ze de kas en liet mij weer
alleen. Ik zag dat ze de naburige kas betrad, die met de twee verdiepingen en liet
haar maar begaan. Ik moest hier maar eens met dat aggregaat gaan stoeien, want
Yeesha had mij een duidelijke hint gegeven hoe die stroomverdeler werkte. Kennelijk
kon de beschikbare stroom desgewenst ook aan andere bronnen worden toegekend.
Het was duidelijk dat ik de elektriciteit nu naar de sluis en het waterrad zou moeten
sturen.

Nog bij het terrarium staand, blikte ik richting de tafel, waarop allerlei tuinboeken
stonden uitgestald. Nu pas viel het mij op dat zich daaronder nog een la bevond. Ik

opende hem en onthulde zo nóg een boek. Hé…
waarom zou dit boek zo zorgvuldig zijn
weggestopt? Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet
bedwingen en haalde het exemplaar voor de dag.
Het was een stevig boekwerk met een harde kaft,
die verder niet verfraaid was. De randen van het
boek zagen er versleten uit, een bewijs dat dit boek
vaak was gebruikt door de bezitter. Ik sloeg het
open en stuitte op een handgeschreven verslag, in
een duidelijk ander handschrift dan dat van Atrus.
Ook de gebruikte inkt zag er ietwat vreemd uit, want
die leek geen kleur te kunnen kiezen. De meeste

letters waren diep donkerblauw, bijna zwart, maar zo nu en dan zagen letters of zelfs
delen van letters er meer roodachtig uit. Of deze kleurverandering door het papier
was veroorzaakt waarop de tekst was neergeschreven of dat het aan de inkt zélf lag,
kon ik zo niet bepalen. Ik begon te lezen.

Gisteren naar Haven geweest. Lang voordat ik iets kon zien rook ik de geur van
het strand al.

Verrukt ziet Yeesha dat haar
kevers aan het nestelen zijn
geslagen.

Deze lade, met daarin een boek,
heb ik aanvankelijk over het hoofd
gezien.
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Terwijl het waas langzaam uit mijn ogen verdween, ademde ik diep in. Atrus weet
niet dat ik hier ben. Hij had toch maar ruzie gemaakt, over hoe gevaarlijk het is de
gevangenistijdperken te bezoeken voordat de kamer van Tomahna gebouwd is.
Maar bouwen kost tijd en ik kon niet langer op hem wachten.
Toen ik het scheepswrak zag dat uit zee oprees, werd ik bevangen door huiver.
Uiteraard wist ik dat het er zou zijn, hoe vaak had ik het al niet in de kijker van
Atrus gezien. Maar het in het echt zien, door die stalen spijlen, deed mij beseffen
wat we aangericht hadden. Ik hoorde het mijn zoon al zeggen en de moed zonk mij
in de schoenen. Ik probeerde niet met hem in contact te komen.

Dit was een opmerkelijk verslag! Het leek erop dat ik hier een dagboek van Catherine
in handen had en dat ze heimelijk de gevangenistijdperken van haar zoons had
bezocht! Eerder had ik al vermoed dat Atrus bezig was een soort ‘bezoekerscentrum’
in deze twee tijdperken te creëren, opdat beide ouders en
Yeesha bij hun zonen en broers op visite konden gaan,
zonder dat er gevaar was dat ze konden ontsnappen. Die
werkzaamheden waren kennelijk nog niet geheel voltooid,
maar desondanks had Catherine, zonder medeweten van
haar echtgenoot, al de stoute schoenen aangetrokken en
was ze naar Haven afgereisd. Ze had hier een zeer simpele,
kinderlijke schets aan het papier toevertrouwd, waarop het
scheepswrak was te zien tussen tralies door, waarover ze
had geschreven. Klaarblijkelijk schakelden bezoekers tot in
een afgesloten en getraliede ruimte, waar zich ongetwijfeld
ook een schakelboek bevond om weer terug te keren. Zo konden ze communiceren
met Sirrus of Achenar, die zich daarbuiten zou bevinden. Het zat er dik in dat ik op
dezelfde manier contact met de twee broers zou gaan leggen, opdat ik goed zou
kunnen beoordelen of één, of beide tot inkeer waren gekomen.
Wat zou Catherine nog meer hebben geschreven? Snel las ik verder.

Ik ben murw. Het was mijn idee de kamer te schrijven, de Kunst zo te buigen dat in
ieder Tijdperk een veilige kamer kon ‘bestaan’. Met solide muren, bestand tegen
alles wat mensen konden bedenken. Toen pas durfden we onze zonen te bezoeken
en een Tomahna schakelboek achter te laten bij ons vertrek.

Hier werden mijn vermoedens meteen al bevestigd.
Catherine had een tweetal simpele schetsjes
toegevoegd van hoe zo’n kamer er uitzag en waar
deze in het desbetreffende tijdperk was toegevoegd.
De tekeningen leken te slaan op de kamer in het
tijdperk ‘Spits’, want de kamer was getekend op de
top van een wel heel puntige rotspiek. Ik hervatte de
lezing van Catherine’s dagboek.

Het duurde maanden voordat ik Atrus zover had. Maar nu de kamers er zijn en ik
voor het eerst in jaren mijn zonen zal zien, weet ik niet wat te zeggen tegen ze.

De schets van het
scheepswrak is wel heel
simpel uitgevoerd.

Dit zal dan wel de kamer in het
tijdperk ‘Spits’ zijn.
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Hoe verklaar ik ons besluit hen gevangen te zetten? We hoopten dat ze door de
isolatie en ontberingen berouw zouden krijgen, maar als dat niet zo is, met welke
woorden temper ik dan de woede in hun hart?

Het is alweer weken geleden en nog steeds durf ik niet terug te gaan. Misschien
wel zo goed; Atrus was niet blij toen hij hoorde wat ik gedaan had. Hij smeekte mij
geduld te hebben, maar zette wel het steenhouwersgilde onder druk om de kamer
af te maken.
Vandaag kregen we te horen dat Tomahna’s kamer over twee dagen klaar is.
Als we de Kunst kunnen gebruiken, zoals bij die in de gevangenistijdperken, dan was
het al lang klaar geweest. Maar als je iets met de hand moet bouwen, duurt het
altijd langer.

Opnieuw stuitte ik hier op een tekeningetje dat het hak-
en breekwerk hier op Tomahna weergaf. Een mannetje
was met een houweel in de weer en verder zag ik een
rond object met aan weerszijde een tweetal geopende
schakelboeken. Hier op Tomahna was dus een aparte
ruimte via welke men naar Haven of Spits kon afreizen.
Om de een of andere reden kon dit vertrekpunt niet op
deze locatie  ‘ingeschreven’ worden, wellicht omdat
Tomahna zich op Aarde bevond? Maar waarom dan niet?
Ik moest bekennen dat ik nog steeds erg weinig van de
geheimen van de D’ni wist, en misschien was dat ook
maar goed ook. Na deze korte overpeinzing liet ik mijn
blikken opnieuw over de geschreven tekst gaan.

Atrus is blij dat we onze slaapkamer terug hebben. Zou ik ook moeten zijn, maar ik
vraag mij af hoe ik kan slapen, wetende dat onze zonen aan de andere kant van die
muur zijn. Ik maak mij zorgen over hoe ze ons gaan begroeten, hoe anders ze
zullen zijn dan de vrolijke knullen die ik met speelgoedbootjes in de vijver in Myst
zie spelen. Ze waren gelukkig toen; we waren allemaal gelukkig. Anna was er nog,
we waren een liefderijke familie.
En toen stierf Anna.
En ons knusse wereldje viel uiteen.
Atrus stortte zich op zijn werk, zijn manier om het verlies van zijn grootmoeder
te verwerken; hij bracht steeds minder tijd met onze zoons door. Sirrus, die 8
was, moet dat als een afwijzing ervaren hebben, maar ook toen al was hij te trots
om dat te laten merken. En Achenar, die heeft nooit met zijn emoties leren om te
gaan.

Hier onthulde Catherine toch veel van het verleden alwaar de kiem werd gelegd voor
de dramatische gebeurtenissen later. Ik prees mij gelukkig dat ik achter Yeesha was

Om onduidelijke redenen
moet het vertrekpunt naar
Spits of Haven in Tomahna
op de ‘Aardse’ manier
worden vervaardigd.
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aangelopen naar haar terrarium, want anders was mijn oog misschien wel nooit op
de la gevallen waarin ik dit boek had gevonden en was ik wellicht nu al in de weer
geweest met het herstellen van de elektriciteit. Nee, het was van het hoogste belang
om ook goed nota te nemen van Catherine’s zienswijze op deze hele zaak. Ze had
hier een tekening toegevoegd die duidelijk weergaf hoe
beide broers op hun eigen manier reageerden op de dood
van hun oma Anna. Toch leek Catherine zich te kunnen
vinden in de maatregelen die Atrus had genomen, zo kon
ik in de volgende passages lezen:

Ik vergoelijk hun misdaden niet. Sirrus en Achenar
hebben teveel levens geruïneerd, op een ergere manier
dan Anna’s dood ons leven ruïneerde. Daarom sta ik
achter de beslissing van Atrus mijn zonen al die jaren
gevangen te zetten.
Ik kan ook mijn eigen schuld niet ontkennen. Toen Sirrus en Achenar mij echt
nodig hadden, zag ik het niet, zozeer werd ik verteerd door verdriet.

Ik word in tweeën gereten.
Ik zit gevangen tussen de liefde van een moeder voor haar kinderen en de
loyaliteit aan mijn man.
Ik weet niet of ik het kan.

Maar ik… het is zo moeilijk! Ik zie hoe Atrus en Achenar met elkaar proberen te
praten en ik voel messen mijn hart doorklieven. Ze kunnen niet met elkaar
overweg. Achenar is puur emotioneel en Atrus is bang dat hij een wilde van zijn
zoon heeft gemaakt. Slechts mijn aanwezigheid belet dat het erger wordt.

Treffender had Catherine haar knellende tweestrijd niet
kunnen omschrijven. Het zou zeker geholpen hebben
als Atrus en Achenar qua karakter meer op één lijn
hadden gezeten, maar dat was nu eenmaal niet zo,
hetgeen zelfs ík in het verleden al had kunnen ervaren.
Catherine had haar woorden hier ook middels een
tekeningetje proberen uit te beelden en hoewel ook
deze krabbels zeer kinderlijk waren, gaven ze toch
aardig weer wat ze bedoelde. Nee, wat dat betreft
leken de karakters van Atrus en Sirrus meer bij elkaar
te passen. Zou Catherine ook nog iets hebben
geschreven over díe ontmoeting tussen vader en zoon? Snel sloeg ik de bladzijde
om en zag dat ik op mijn wenken werd bediend.

Sirrus is makkelijker. Ze delen de liefde voor de wetenschap. En dat Sirrus graag
praat over wat hij bereikt heeft, maakt Atrus ook enthousiast. Maar zelfs dan

Een simpel tekeningetje
geeft weer hoe verschillend
de karakters van beide
broers zijn.

Catherine heeft geprobeerd de
botsende karakters van Atrus
en Achenar te vangen.
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wil hij er niet aan. Hij durft ze niet te vertrouwen, omdat hij weet wat voor
monsters het geweest zijn.
Ik moet dit zien op te lossen.
Ik moet de twijfels van Atrus doorbreken, hem laten zien wat hij niet ziet.

Lang geleden dat ik in dit dagboek schreef. Ik dacht dat ik het kwijt was, maar
toen ik de planten in mijn studeerkamer verpotte, vond ik het achter een
broedstoof. Het zal daar terechtgekomen zijn toen Atrus de generator opnieuw
afregelde.
Maakt niet uit. Ik heb het weer.

Zo te zien was deze laatste alinea kort geleden neergepend, nadat het dagboek een
tijdje zoek was geweest. Het dagboek bevatte nog ruim twee pagina’s tekst, wellicht
dat daar nog iets stond wat de afwezigheid van Catherine verklaarde? Dat de beide
zonen de inzet waren geworden van een gerezen conflict tussen Atrus en Catherine
was nu wel zonneklaar. Ik hoopte maar dat ik met mijn Salomonsoordeel de lieve
vrede hier weer kon herstellen, met of zonder Sirrus, dan wel Achenar. Ik las het slot
van het dagboek door.

Yeesha vroeg vandaag of Atrus en ik nog steeds ruzie hadden. Ze zat aan de
tuintafel, gebogen over haar schoolboeken. Ze concentreerde zich zo op het
volgen van een Garohevtee dat ze mijn reactie niet eens zag, denk ik. We hebben
nooit ruzie gemaakt waar ze bij was. Ik had moeten beseffen hoe goed ze dingen
aanvoelt.
Ik bekeek hoe zorgvuldig mijn dochter de D’ni woorden uitsprak en ik dacht aan
hoe makkelijk ik Atrus overtuigd heb haar de Kunst te leren. Hij heeft het Sirrus
of Achenar nooit geleerd. Hij is er aan begonnen, schreef er J’nanin speciaal voor.
Maar al snel vreesde hij dat ze het zouden misbruiken en hij stopte er mee.
Yeesha baart hem geen zorgen. Hij ziet hoe nieuwsgierig ze naar het leven is, hoe
warmhartig ze kan zijn. Hij is helemaal weg van haar. Net zoals Sirrus en Achenar
denk ik. Als er al hoop voor ons is, dan is dat door haar.
Ik wil niet dat ze overstuur raakt door gezinsproblemen. Morgen vertel ik Atrus
dat ik een paar dagen naar Tay ga. Als ik er even uit ben, zie ik het misschien weer
en kom ik erachter wat ik moet doen.

Met het doorlezen van dit dagboek waren er heel wat vragen beantwoord en
vermoedens weggenomen. Mijn gok dat Atrus van de afwezigheid van zijn vrouw
gebruik had gemaakt en middels mijn beoordelingsvermogen een doorbraak in de
netelige kwestie betreffende zijn beide zoons hoopte te forceren, was aardig raak
geweest! Ik borg het boek weer in de la op en peinsde nog even over de betekenis
van dat rare woord ‘Garohevtee’. Was dat de benaming voor een woord, of een
groep woorden in D’ni? Misschien was dit wel de verzamelnaam voor de speciale
woorden waarmee de ‘Kunst’ werd beoefend, om zo werelden te scheppen? Ik
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besefte bijtijds dat ik moest oppassen om fictie en werkelijkheid niet teveel met elkaar
te verwarren. Ik mocht dan wel net doen alsof ik van de hoed en de rand wist, de
realiteit was dat ik hooguit van wat mistige flarden op de hoogte was…
Tussen neus en lippen door had Catherine ook nog de naam van een ander tijdperk
laten vallen, namelijk ‘Tay’. Daar was ze voor een korte vakantie naar toe gereisd.
Het universum van de D’ni was wel bijzonder uitgestrekt! Wij ‘normale’ mensen
moesten het met één wereld doen, maar het leek dat de D’ni uit tientallen werelden,
zo niet meer, konden kiezen…
Wat kon ik verder nog uit dit dagboek peuren? Vermoedelijk bevond de ruimte van
waaruit de bezoeker zijn reis naar Haven of Spits kon aanvangen, zich vlakbij de
slaapkamer van Atrus en Catherine. Het leek mij niet vergezocht om te
veronderstellen dat de haard in de slaapkamer de toegang tot die ruimte vormde. Ik
was namelijk al gestuit op een velletje papier met instructies die verwezen naar de
haard en had met eigen ogen gezien dat dit verwarmingstoestel in feite een
vermomde lift was.

Goed, na het doornemen van dit nuttige leesvoer werd het
nu hoog tijd om naar de stroomgenerator te gaan kijken. Ik
schoof het ronde deurtje met jaloezieën naar boven open
en bestudeerde het inwendige nu nog nauwkeuriger dan
de eerste keer. Ik zag dat ik in totaal over 15 eenheden
stroom beschikte, waarmee nu de gondel (die de meeste
elektriciteit consumeerde) en de lift konden worden
bediend. In het centrum van het display waren nu de twee
lampjes gedoofd die aan de sluis gekoppeld waren. Ik zag
dat beide rijen vijf eenheden stroom behoefden. Yeesha
had al een balletje opgegooid hoe ik hier te werk moest
gaan en de bediening van het geheel bleek inderdaad
simpel te zijn. Met de bovenste rij knoppen kon ik de rij
selecteren vanwaar ik de stroom wilde verplaatsen en op

de onderste rij kon ik aangeven waar de geselecteerde stroom naar toe moest. Met
de knop rechtsonder kon ik mijn keuze daadwerkelijk uitvoeren en met het hendeltje
links, indien nodig, het hele zaakje resetten.
Als eerste verplaatste ik de rij rechts één positie naar links; de eerste van de twee
sluissymbolen. Helaas, boven de vier witte en het groene lampje bevond zich ook
nog een rode, zodat alle zes eenheden hier een plaatsje konden vinden. Dat was er
dus eentje teveel, wat ook werd aangegeven omdat het symbooltje daaronder roze
ging branden, en niet groen.
Ik plaatste de hele rij terug naar zijn
oorspronkelijke positie en zag dat het probleem
minder ingewikkeld was dan het eerst leek. De
meest rechtse rij bevatte slechts vier lichtjes. Door
de verplaatsing van de zes eenheden op de vijfde
rij naar daar, bleven er dus twee eenheden
ongebruikt achter. De éérste rij bevatte negen
eenheden en de derde rij zes, dus door de
verplaatsing van deze eenheden naar rij ‘drie’,
bleven er op de eerste rij drie eenheden ongebruikt
over. Dat telde op tot vijf en deze overtollige partjes
stroom kon ik nu naar rij ‘vier’ verplaatsen. De vier

Met deze uitgangssituatie
moet ik aan de slag gaan.

Al snel heb ik vijf losse eenheden
geritseld, die ik naar een rij van één
sluissymbool kan verplaatsen.
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witte en het groene lichtje lichtten nu op en tot mijn
genoegen ging ook het symbool daaronder groen
branden!
Het vervolg was evenmin lastig. Na even heen en
weer schuiven met
alle nog beschikbare
eenheden stroom,
had ik even later een
nieuwe rij van drie en
twee eenheden
gecreëerd en al snel
waren er ook boven

het tweede sluissymbool een viertal witte lampjes
verschenen, met daarboven een groen lampje! Er
waren nog vijf ongebruikte stroomeenheden over,
maar kennelijk maakte het niet uit bij welke rij of rijen
die waren geplaatst. Het paneel schoof namelijk automatisch dicht, als wilde hij
daarmee vertellen dat deze fase van de energieherstelling van Tomahna met goed
gevolg was doorlopen.

Ik verliet de kas met de intentie om meteen naar rechts door te lopen naar de sluis,
maar veranderde toch van gedachte, omdat ik van links het geluid hoorde komen van
een soort blokfluit. Atrus had mij opgedragen om op Yeesha te passen, dus het leek
mij beter om haar eerst even op te zoeken, om te zien wat ze uitvoerde.
Yeesha was in de eerste kas afgedaald naar de benedenverdieping, waar zich ook
de stenen stamboom van de familie bevond. Ze liep daar in de rondte, onderwijl druk
een wijsje oefenend op een waterfluitje, dat was gesneden in de vorm van een vogel.
Kennelijk dacht ze dat ik een praatje met haar wilde aanknopen, want zodra ik het
trapje was afgedaald, haalde ze het fluitje uit haar mond en zei tegen mij: “Ik kan nu
niet praten. Ik probeer mij een liedje uit Serenia te herinneren, maar het is echt

moeilijk.”
Yeesha poogde opnieuw een serie tonen uit het
blaasinstrumentje te ontlokken, maar zelfs een
ongeoefend oor kon horen dat ze nog een lange
weg had te gaan, alvorens ze een muzikale
virtuoos zou zijn. Ze gaf echter niet op, nam plaats
op het halfronde bankje voor de stenen stamboom
en trok een grimas toen een van de tonen wel érg
vals klonk. Tenslotte merkte Yeesha nog op: “Ik
wil het perfect hebben omdat ik mijn broer beloofd
heb het te spelen, de volgende keer als ik hem
zie.”

Opnieuw ging ze dapper aan de gang. Ik luisterde nog even, maar voor wat Yeesha
betreft, had ik er net zo goed niet kunnen zijn. Opnieuw bleek trouwens uit haar
opmerkingen dat ook zij haar beide broers had opgezocht, al dan niet onder
begeleiding van haar ouders. “Die vermaakt zich wel,” bedacht ik bij mijzelf, klom
omhoog en ging nu alsnog op weg naar de sluis en het waterrad.

Daar aangekomen zag ik dat de twee sluissymbolen onder de grote knop nu niet
meer knipperden en een egaal wit licht uitstraalden. Dat was dus in orde! Ik drukte op

De eerste sluis krijgt nu precies
genoeg stroomeenheden…

… en dat geldt even later ook
voor de tweede sluis.

Yeesha doet haar best om een
Sereniaans wijsje na te spelen.
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de grote knop en zag hoe eerst de linker, en vervolgens de rechter schuif bovenaan
de sluis werd gesloten. Daarvoor in de plaats werden twee grote buizen  boven het
sloepenrad geopend. Het water viel op de schoepen. Langzaam maar zeker kwam
het waterrad in beweging en ging steeds sneller draaien. Een systeem van
tandwielen en rupsbanden brachten die
beweging over naar een glazen koepel die links
naast de sluis was neergezet. Al snel zag ik
daar langs de condensatoren die op het dak
waren geplaatst, elektrische vonken als kleine
bliksemstralen spelen. Mooi! Dat was voor
elkaar! Dan kon ik nu teruggaan naar het
laboratorium om daar de antenne te richten en
met behulp van de kristalkijker contact zoeken
met Atrus in Rijp.
Goedgemutst liep ik terug over het pad en zag
hoe Yeesha vanuit de verte even naar mij
zwaaide. Ze was tijdens mijn korte verblijf bij de sluis teruggekeerd in de derde kas
waar ook de blauwe kevertjes vlogen. Ik vermoedde dat ze opnieuw zo’n vliegbeestje
had gevangen voor haar terrarium, want ze liep terug naar de middelste kas, terwijl ik
terugwuifde.

Ik liep juist over de loopbrug die de verbinding
vormde tussen de slaapkamer van Atrus en
Catherine en de derde kas, toen het geluid van een
doffe explosie tussen de rotsige oevers van het
meer werd weerkaatst. Niet eens echt geschrokken,
maar meer verbaasd boog ik mij over de reling om
te zien waar dat geluid vandaan was gekomen. Als
ware het gummie, boog de reling echter door en
nog voor ik besefte dat dat kwam omdat de
ontploffing deze hele loopbrug had ondermijnd,
tuimelde ik, samen met stukken reling en van de

loopbrug, naar beneden. Een dichte groenige nevel begon mij te omringen en
ontnam mijn adem, terwijl ik het water van het meer snel naderbij zag komen. Het
volgende moment verloor ik het bewustzijn…

Het waterrad komt in beweging en de
stroomvoorziening wordt zo hersteld!

De reling buigt door, als ware het
gummie…
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Hoofdstuk 4: Een zoektocht in de nacht.

Langzaam kwam ik tot mijn positieven, maar ik was nog erg draaierig. Ik strompelde
en klauterde min of meer op de tast omhoog, even niet beseffend waar ik mij precies
bevond. Zodra ik vaste grond onder mijn voeten kreeg, helderde mijn hoofd wat op
en leken ook mijn ogen normaler te gaan functioneren. Ik bevond mij aan het begin
van de loopbrug langs de oever van het meer waar
zich de drie kassen bevonden.
Met stijgende ongerustheid blikte ik om mij heen.
Wat was er gebeurd en hoeveel tijd was er wel niet
verstreken? Het was namelijk al donker geworden!
Een bijna volle maan stond behoorlijk hoog aan het
door sterren doorspekte uitspansel. Ik blikte op mijn
horloge. De wijzers gaven onverbiddelijk aan dat ik
minstens acht uren van de wereld moest zijn
geweest!
Van de loopbrug die de verbinding vormde tussen
deze oever en de slaapkamer van Atrus en
Catherine, was niet veel meer over. Het middenstuk was in het meer gestort en een
deel van het andere einde bungelde als een hoop schroot langs de gindse oever
naar beneden. Ook de loopbrug die naar de sluis leidde had het geweld niet
doorstaan en was naar beneden geknikt. Als door een wonder was de lantaarn die
op de loopbrug had gestaan, niet alleen aan zijn stroomdraden blijven hangen, maar
ook nog blijven branden. Ik zag dat een paar van die blauwe kevertjes, gelokt door

het licht, rond de brandende lamp bleven cirkelen.
Het leek er dus op dat de explosie min of meer
recht onder de tweesprong had plaatsgevonden.
Nog verwonderlijker was het dat ik op dit deel van
de loopbrug al die tijd bewusteloos was blijven
liggen, zonder ook in de diepte te storten. Dan had
ik het wellicht niet kunnen navertellen! Ik prees mij
gelukkig dat ik ver genoeg naar deze kant van de
brug was doorgelopen, op het moment dat de
explosie plaatsvond.

“Wat is hier gebeurd,” vroeg ik mij voor de tweede
keer af. In mijn steeds helderder wordende hoofd

begonnen allerlei alarmbellen te rinkelen. Waar was Yeesha? Als ik een slordige acht
uur lang hier buiten westen op het uiterste randje van deze verwoeste loopbrug had
gelegen, waarom was ze mij dan niet te hulp geschoten? Ik had met eigen ogen
gezien dat ze zich ook aan deze kant van het meer bevond, want ze liep juist van de
derde naar een van de andere twee kassen toen ik de sluis en het waterrad verliet. O
nee! Ze was toch niet gewond geraakt tijdens die ontploffing, of erger? Ik moest haar
snel gaan zoeken.
In de kas met de kevertjes bevond ze zich in ieder geval niet. Ik zag dat die insecten
in het donker ook een zwak witblauwig licht uitstraalden, het waren dus
vuurkevertjes. Een paar lantaarns verspreidde hier een warm, gelig licht en nu pas
viel het mij op dat de ruiten van deze kas uit gegraveerd glas bestonden,

De explosie heeft de loopbruggen
vernield die naar de sluis en de
slaapkamer van Atrus en
Catherine leidden.

Hoeveel tijd is hier wel niet
verstreken?



41

voorstellende bloemen, takken en bladeren. Ik wierp hier slechts een korte blik op en
liep toen snel door naar de tweede kas, onderwijl “Yeesha! Yeesha!” roepend.
Het enige antwoord dat ik kreeg was een soort ‘oehoe’ van een uil, die in deze
nachtelijke uren op jacht was gegaan. Ook in de tweede kas bevond zich niemand.

De twee grote cilinders met daarin de lelieachtige
planten, waren nu ook actief geworden. Het ledje
met drie cirkels boven elkaar lichtte oranje op en in
het inwendige brandde nu ook licht. Ik liep even
naar de stroomverdeler, opende de jaloezieën en
zag dat nu alle
zes de rijen van
voldoende stroom
waren voorzien.
Ik sloot het
aggregaat weer
en liep snel door

naar de laatste kas, misschien dat Yeesha daar
was te vinden?
Maar ook deze kas was verlaten. Ik daalde het
trapje af en arriveerde in de ruimte waar Yeesha

eerder op haar fluitje zat te oefenen. Nu kon ik de
lamp in het centrum van deze kas wel ontsteken
en richtte de lichtbundel op de uit steen gehouwen
stamboom, die in dit licht extra mooi uitkwam. Een
ogenblik bewonderde ik het stenen tablet
opnieuw, maar een toenemend onbestemd gevoel
in mijn maag, maande mij tot voortmaken. Ik
moest Yeesha zien te vinden!
Tja, wat nu? Er zat niets anders op dan om door te
lopen naar de lift en een kijkje te nemen in het
laboratorium. Ik kon mij nauwelijks voorstellen dat
Yeesha zich dáár zou hebben verschanst, maar

niet geschoten is altijd mis.
De lift stond nog steeds op het middelste niveau op mij te wachten en even later
betrad ik het lab, dat ook een observatorium was.
Mijn vermoeden werd bewaarheid. Ook hier
schitterde Yeesha door afwezigheid. Wel zag ik dat
alle apparaten inmiddels weer automatisch waren
opgestart. Rechts van de lift, onder de omloop,
draaide een soort vliegwiel in de rondte en steeg er
ook wat stoom op. Verder was de ruimte inmiddels
vrij van rook, want ik zag dat het bedieningspaneel
van de kristalkijker niet meer smeulde. De kijker zelf
leek inderdaad onbeschadigd te zijn, want de witte
kristallen op de top van het toestel lichtten allemaal
op. Atrus had dus goed ingeschat dat alleen het
bedieningspaneel van de kijker was doorgebrand.
Liever had ik echter Yeesha hier rond zien
huppelen. Waar was ze gebleven? Was ze naar haar slaapkamer gegaan?
Natuurlijk! Misschien was ze gewoon naar bed gegaan! Een stemmetje in mij zei

De cilinders met de lelies zijn nu
van stroom voorzien en…

… dat geldt nu zo te zien voor alle
apparaten hier in Tomahna.

Het stenen tableau met de
stamboom komt in de lichtbundel
extra mooi uit.

In het lab functioneren inmiddels
ook alle apparaten weer. Rechts
van de lift stijgt stoom op en
draait een vliegwiel rond.



42

echter dat ik die geruststellende gedachte beter uit mijn hoofd kon zetten. Zou ze
rustig zijn gaan slapen, terwijl een explosie een stel loopbruggen en wie weet wat
nog meer had vernield en zou ze mij dan zo maar aan mijn lot hebben overgelaten?
Nee, dat wilde er bij mij toch niet in.
Desalniettemin zou ik toch moeten onderzoeken of Yeesha misschien in een van de
andere gebouwen hier in Tomahna was te vinden. Ze kon toch niet simpelweg
opgelost zijn?
Gelukkig was de stroomvoorziening hier nu optimaal en kon ik dus de lift gebruiken
om aan de andere kant van de oever van het meer te geraken. Opnieuw stapte ik in
en haalde nu de hendel helemaal naar beneden. De lift daalde af tot aan het niveau
van de waterspiegel van het meer en bewoog vervolgens horizontaal langs de rail die
in een tweetal flauwe bochten net onder water was aangelegd. Zo overstak de lift
met zijn passagier het meer in lengterichting en kwam aan het andere eind bij een nis
in de oever uit, waar de lift omhoog werd gehesen. Het ronde plateautje dat bezijden
het grotere halfronde platform bij de slaapkamer van Atrus en Catherine was
aangebracht, vormde het eindpunt.
Ik liep opnieuw naar de slaapkamer, maar het was daar donker en ik trof daar alles
net zo aan zoals ik dat eerder op de dag al had gezien. Teruglopend naar de lift,
moest het nu toch mogelijk zijn om de beweegbare trap die tussen de woonkamer en
Yeesha’s slaapkamer uitstond, naar hier te manoeuvreren. Dat die trap trouwens nu
zo stond, zou kunnen betekenen dat Yeesha tóch naar haar slaapkamer was
gegaan, want dat zou ze alleen volgens dezelfde route gedaan kunnen hebben die ik
ook had gekozen. In tegenspraak daarmee was echter wel dat ik de lift op het
middelste niveau onder het observatorium had aangetroffen. Als Yeesha met de lift
naar hier was gegaan (nu de énige manier om hier te geraken!) dan had de lift daar
toch niet gestaan? Ik wist namelijk van mijn vorige bezoekjes dat je de lift niet leeg
naar een andere plek kon sturen, hoogstens kon je
hem naar de locatie halen waar je zélf stond te
wachten. Nee, Yeesha zou niet hier staand de lift
alvast terug hebben kunnen sturen naar zijn
beginpunt.
Ik besloot het liftprobleem te laten rusten en
probeerde mijzelf te overtuigen dat ik iets over het
hoofd had gezien en dat Yeesha toch prinsheerlijk in
haar eigen bedje lag te slapen… Ik haalde de
hendel over en zag hoe de trap al rammelend in
beweging kwam, over het water in mijn richting
zwaaide en vlak onder mijn voeten werd
vastgehaakt. Ik stak over en arriveerde op een groot rond platform dat tevens dienst

deed als veranda van de woonkamer en keuken.
Het geheel was overdekt en ook nog voorzien van
zonneschermen. De vloer bestond uit
onregelmatige gladde brokken natuursteen, die
als een ingewikkelde jigsaw legpuzzel aan elkaar
waren gemetseld. Het moest hier dikwijls goed
toeven zijn, want hier in de hoogte zou toch vaak
een relatief verkoelend briesje staan. Ook nu was
het, ondanks het nachtelijke uur, alles behalve
windstil. Er hing hier zo’n mobiele van holle
bamboe staafjes en de wind was sterk genoeg om

Na het overhalen van de hendel
zwaait de trap in mijn richting.

Ik arriveer op een knusse veranda.
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de ronde houten klepel in het hart onregelmatig
tegen deze staafjes te laten tikken.
Er stond hier ook een tuintafel met een tweetal
stoelen. Op de tafel stonden een kan, een beker en
een doos, maar interessanter was dat Yeesha hier
kennelijk het D’ni schrift aan het oefenen was. Er
stond ook een inktpotje en er lag een ganzenveer op
een notitieblok. Prominent lag hier echter een boek
opengeslagen. Op de twee zichtbare pagina’s was te
zien welke letters of combinatie van letters
overeenkwamen met welke karakters in D’ni. In
totaal werd zo van 35 verschillende tekens hun

betekenis gegeven. Ik vond dat zo belanghebbend, dat ik mijn camera pakte en er
een close-up van maakte. Als het om wat voor reden dan ook nodig was om iets dat

in D’ni geschreven was te ontcijferen, dan kon ik
met behulp van deze foto wellicht een vertaling
construeren. Ik neusde nog even verder in het
boek, maar trof verder alleen maar geschreven
teksten aan, in D’ni. De twee bladzijden waarop
het boek open lag, toonde, zo leek het, het gehele
D’ni alfabet.
Op het notitieblok daarnaast stonden een aantal
korte D’ni woorden, die Yeesha zo nauwkeurig
mogelijk had geprobeerd na te schrijven. Het leek
haar eigen naam wel, alleen de ‘a’ van ‘Yeesha’
leek niet helemaal overeen te komen met het

corresponderende D’ni teken. Wellicht dat aan elkaar geschreven letters iets anders
oogden dan losse, wie weet… Ik bleef er niet lang bij stilstaan, maar betrad de
woonkamer.

Daar was ten opzichte van mijn vorige bezoek niet veel veranderd, al waren
sommige voorwerpen wel vervangen door anderen. Recht tegenover de ingang
bevond zich een open haard, waarin een paar houtblokken lagen te smeulen.
Tezamen met de warmte die tijdens het koken in de keuken daarachter werd
ontwikkeld, maakte dat de atmosfeer hier aangenaam qua temperatuur, ondanks het
feit dat de kamer richting de veranda geheel open was gelaten. Hier zouden alleen
de nachten wel eens frisjes kunnen zijn en vooral gedurende de zomer zou de familie
blij zijn als de geproduceerde warmte snel een
uitweg naar buiten kon vinden. De dikke stenen
wanden zorgden natuurlijk ook al voor de nodige
isolatie.
Ook deze ruimte was rond, waarbij de open haard
in het centrum als het ware een dikke spil was en
tevens het woongedeelte van de keuken scheidde.
Aan weerzijde van de ingang waren een tweetal
lage en knusse banken geplaatst, waarop men
heerlijk kon relaxen. Het viel mij op dat op de
schoorsteenmantel van de haard een tweetal
portretten stond, links Sirrus en rechts Achenar.
Het waren zwart-wit foto’s, die vermoedelijk vrij recent waren geschoten. Een van de

Aan deze tuintafel bekwaamt
Yeesha zich kennelijk in het
schrijven in D’ni.

Hiermee kan ik desgewenst het
D’ni schrift vertalen!

De woonkamer bevat een tweetal
lage, knusse zitbanken.
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gezinsleden moest die genomen hebben, toen die de broers in hun
gevangeniswereld opzocht. Ik had beide broers lang geleden min of meer in het echt
gezien in de bibliotheek op Myst, toen ze nog in het rode en blauwe boek gevangen
zaten. Veel waren ze in die jaren niet veranderd. Sirrus droeg nog steeds dat korte

sikje en ringbaardje
en Achenar leek zich
zo te zien vrijwel nooit
te scheren. Geen
wonder dat Catherine
had geschreven in
haar dagboek dat
Achenar wel een
wildeman leek!
Rechts hing aan een
stenen pilaar nog een
derde foto, waarop
zowel Atrus en Catherine stonden. Aan de

achtergrond kon ik zien dat deze foto in het prieeltje was genomen, een plek waar ik
sinds de gebeurtenissen met Saavedro niet meer was
geweest. Gezien het lage standpunt van de camera
moest deze foto wel door Yeesha zijn genomen. Atrus
keek neutraal richting de camera, terwijl Catherine een
soort grimas op haar gezicht toonde, die voor een
glimlach moest doorgaan. Ach ja, ik wist hoe dat ging.
Poseren voor een foto is een kunst die de meeste
mensen niet beheersen!
In deze hoek van de kamer stond naast de bank een
vaste hoektafel, met daarop een schemerlamp en
daarnaast een plant in een pot. Met relatief simpele
middelen had men hier zo een knusse kamer weten te
scheppen.
Ik liep tussen de ruimte van de haard en de zijwand door
en arriveerde zo vanzelf in de keuken. Het was
opvallend dat in deze moderne tijden, deze keuken
rechtstreeks uit de 19e eeuw leek te stammen. Hier geen luxe snufjes, maar
oerdegelijke spullen die ook zonder elektriciteit zouden werken. Overal hingen
potten, pannen, kroezen en ander keukengerei en in de kasten aan weerzijde van
het houten aanrecht, stond en lag serviesgoed. In de lades daaronder was bestek

verstopt. De ouderwetse, maar oerdegelijke
uitstraling van deze keuken werd nog versterkt
omdat er op het aanrecht een grote ronde grijze
pot stond, die gevuld was met graan. Aan de
achterwand hingen ook strengen met
knoflookbollen en hingen er mandjes die eieren
en stukken brood bevatte. De kraan leek wel een
klassieke zwengel van een waterpomp, maar het
water dat eruit kwam was kristalhelder en
aangenaam fris.
Geheel in stijl leek het koperen fornuis, dat heel
slim aan de achterkant van de haard was

Op de schoorsteenmantel staan
recente foto’s van Sirrus…

… en aan de andere kant van
Achenar.

Aan een stenen pilaar hangt
ook nog een foto van Atrus
en Catherine.

De keuken lijkt er wel een uit de 19e

eeuw te zijn.
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geïntegreerd, weggelopen te zijn uit de 18e of 19e eeuw. Toch had dit alles wel wat.
De keuken en de woonkamer ademde dezelfde sfeer uit als zo’n klein knus
restaurantje waar je je als gast meteen thuis voelt en heerlijk kan eten.

Via de andere doorgang naast de haard belandde ik
weer in het woongedeelte, waar omwille van de
symmetrie aan de andere kant van de tweede bank
ook een vaste hoektafel was aangebracht. Naast een
identieke schemerlamp die best mooi was uitgevoerd
(de lampenkap leek als het ware aan een gedraaide
tak van een slingerplant vast te zitten) stond er hier
ook een rijtje boeken. Daarvoor was er net genoeg
ruimte overgebleven om plaats te bieden aan een
schaakbord, waarop een afgebroken stelling stond
opgesteld. Een schaakmeester was ik bepaald niet,
maar toch bekeek ik de stukken op het bord met
belangstelling. Hmmm… als zwart aan zet was, dan
kon hij met zijn loper zo maar de witte dame

verschalken! Hoe kon wit in een, zo vluchtig op het
oog gelijkwaardige stelling, zo een fout maken?
Maar toen zag ik het duivelse plan dat wit had
opgezet. De zwakte van de zwarte stelling was dat
de koning door nogal wat stukken werd omringd en
daardoor sterk in zijn bewegingsvrijheid werd
beperkt. Als zwart in het lokaas zou bijten en met
zijn loper de dame zou slaan, dan zou daarna de
witte loper op A8 de pion op C6 slaan en de zwarte
koning schaak geven. Zwart zou dan met zijn
dame op F6 deze loper moeten slaan om het
schaak op te heffen, maar daarna zou wit met zijn
paard op H3 naar G5 gaan en daarmee zwart
schaakmat hebben gezet! Tja, zo zie je maar dat niet alleen de waarde van de
stukken, maar zeker ook de positie ervan, doorslaggevend kunnen zijn voor de winst
of het verlies in een partij!

Ik liet het schaakbord voor wat het was en ontwaarde een
foto van Yeesha die hier op een stenen pilaar was
bevestigd. Dat bracht mij meteen terug op de urgentie
van mijn zoektocht. Ook hier was Yeesha dus in geen
velden of wegen te bekennen en bleef alleen haar
slaapkamer nog over. Ik liep terug naar de veranda en
kantelde daar de trap terug, om zo een verbinding naar
Yeesha’s slaapkamer tot stand te brengen.
Ik wandelde naar de overkant en belandde aldus op een
soortgelijk platform als bij de slaapkamer van Atrus en
Catherine. Van hieruit had ik goed zicht op een brede nis
– meer een grot – in de rotsen waarop de slaapkamer
van beide ouders was gebouwd. Vanuit die ruimte kwam

een flikkerend licht en nog juist kon ik een deel van een rode metalen constructie
zien die eindigde in het water. Wat het precies voorstelde kon ik vanuit hier niet zien,
maar de explosie was wel van daar in de buurt vandaan gekomen. Wat de oorzaak

Omwille van de symmetrie was
ook in de andere hoek van de
kamer naast de bank een laag
tafeltje aangebracht.

Met het weggeven van een paar
‘dure’ stukken weet wit zwart
schaakmat te zetten!

De foto van Yeesha brengt
mij terug op de urgentie
van mijn zoektocht.
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van die ontploffing was geweest, daarnaar kon ik
slechts gissen. Nadat ik nog even extra goed in die
richting getuurd had om mij ervan te vergewissen
dat ik niet een eventueel belangrijk detail over het
hoofd zou zien (dat leek niet het geval te zijn),
betrad ik de slaapkamer van Yeesha.
De toegangsdeuren, die identiek waren aan de
andere slaapkamer, stonden open. Ook hier was
sprake van een ronde kamer, waarin een viertal
nissen waren aangebracht. Rechts naast de ingang
stond een dressoirkastje waarop een aantal flessen
stonden en een hoog aquarium. Hierin zwommen
drie tropische vissen rond, die men vaak in aquaria
aantreft. Yeesha was kennelijk een liefhebster van dieren, wat voor veel meisjes van

haar leeftijd gold. Ze verzorgde haar vissen goed,
want het water zag er kristalhelder uit. Vanuit de
bodem borrelden heel wat zuurstofbellen omhoog
en het lange zeegras dat in de bak groeide, zag er
gezond uit. De langwerpige stok naast het
aquarium, waar omheen een glazen spiraal was
aangebracht en waarlangs elektrische vonken
heen en weer schoten, kon ik niet thuisbrengen.
Het ding leek te maken te hebben met de tl-buisjes
boven de waterbak, die een blauwig licht in het
water deden schijnen.
Ik verlegde mijn aandacht naar de eerste nis.

Daarvoor stond een pop op een stoeltje en de nis bevatte een bed. Het bed was
onbeslapen, dus wat ik al gevreesd had, werd nu bewaarheid, ook hier vertoefde
Yeesha niet. Het bed was voorzien van een smaakvolle overtrek in lichtgroene tinten
en vijfpuntige sterretjes in wat donkerder groen. Kennelijk gebruikte Yeesha haar bed
ook om op te zitten, want naast een groot kussen
lagen er daarvoor ook een tweetal kleinere, die
voorzien waren van een overtrek in hetzelfde motief.
Ik schoof het voorste kussen opzij en tot mijn
verrassing kwam daaronder een bruin boek
tevoorschijn! De kaft werd opgesierd door een rond
vlechtachtig patroon. Ik sloeg het boek open en zag
dat ik een soort dagboek van Yeesha in handen had
gekregen! Ze had een keurig handschrift en had
vrijwel iedere dag een korte notitie in haar dagboek
geschreven. Het kon geen kwaad dat boek even
door te nemen. Ik vleide mij op het bed neer en
begon te lezen.

Maandag
Heb een boek gehad. Van pappa. Ik ga er iedere avond in schrijven.

Dinsdag
’s Ochtends staartdelingen gedaan. Na het eten een legpuzzel gedaan. Mamma en ik
hebben de Fun Klup opgericht en sterren gekeken.

Vanaf het platform bij Yeesha’s
slaapkamer heb ik zicht op de
grot waar de explosie plaats moet
hebben gehad.

Yeesha zorgt zo te zien goed voor
haar tropische vissen.

Op haar bed, verstopt onder een
kussen, heeft Yeesha haar
dagboek verstopt!
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Donderdag
Niet veel gedaan.

Zondag
Op bezoek bij mijn broer. Hij had een kado voor mij, maar van pappa moest ik naar huis
voordat ik het gezien had. Vond ik niet leuk. Pappa legde mij later uit dat het botten
waren + dat ik niet bang hoefde te zijn. Was ik ook niet, ik geloof niet dat Achenar kwaad
wilde. Hij keek zo sip toen we weg gingen.

Maandag
Het was heet. Hele dag aan het water gespeeld.

Zaterdag
Pappa nam mij vandaag mee naar een gave plek. Heet Serenia en de mensen zijn er
zooooo aardig.
Ze vergeten nooit iets want hun Geheugenkamer onthoudt alles voor ze. Binnen geweest,
zag ik al die geheugenbollen aan het plafond hangen. Had Sirrus mij al over verteld!

Ik had toch wel mazzel dat niet alleen Atrus, maar ook de andere familieleden er
kennelijk genoegen in schepten hun belevenissen aan het papier toe te vertrouwen.
Misschien was dat wel een basisbehoefte van de D’ni. Als je werelden kon scheppen
door erover te schrijven en schakelboeken kon maken, dan moest het maken van

een dagboek wel haast verplichte kost en erg
eenvoudig zijn!
Naast de simpele belevenissen van een kind, had
Yeesha een paar opvallender zaken
neergeschreven, namelijk dat ze Achenar had
bezocht, samen met Atrus en dat ze ook Sirrus had
gesproken. Tevens had ze die wereld ‘Serenia’
bezocht, waarover ze het met mij ook tussen neus en
lippen door, had gehad. Beweerde Yeesha niet dat
ze de fraaie hanger die ze om had, van de
Serenianen had gekregen en dat die hanger haar
soms beelden liet zien? Serenia moest een vreemde
wereld zijn, waar een zogenaamde ‘geheugenkamer’

herinneringen bewaarde. Van die merkwaardige kamer had Yeesha hier trouwens in
haar dagboek een kleurrijke schets toegevoegd, waar ik verder weinig concreets uit
kon opmaken. Ik sloeg de bladzijde om en las verder.

Maandag
Mamma zei dat we nog niet naar Serenia konden. Ik heb zitten denken, ik geloof niet dat
ik mijn herinneringen in een bol wil hebben als ik dood ben. Als ik ze nou eens nodig
heb?

Donderdag
Heb Sirrus en Achenar van de Fun Klup verteld. Ze willen meedoen.

Woensdag
EINDELIJK mag ik morgen met pappa naar Anya. Ze zorgt voor de Geheugenkamer.
Ze is een van de Beschermers ervan. Alleen vrouwen kunnen beschermer worden.
Mannen blijven in het dorp en doen moeilijke dingen, zoals daken maken.

Deze kleurrijke tekening van de
‘geheugenkamer’ op Serenia
maakt mij weinig wijzer.
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Hier had Yeesha haar teksten kortstondig
onderbroken met alweer een kleurrijke schets,
ditmaal van een vijftal kristallen. Dit leek wel een code
te zijn om met behulp van de kristalkijker naar een
tijdperk te kijken. De kans zou groot zijn dat ik met
behulp van deze kristalcode een blik in Serenia kon
werpen. Het kon daarom geen kwaad om deze code
even vast te leggen en ik maakte een foto van de
schets. Daarna hervatte ik de lezing van het dagboek.

Donderdag
Ik heb vandaag een te gaaf dier gezien in Serenia. Was van water, want toen het mij zag
werd het verlegen en viel uit elkaar. Pappa zegt dat het een springende vis was, want hij
had het niet gezien. Mamma geloofde mij wél.

Vrijdag
Anya zegt dat haar volk hun herinneringen in bollen stopt zodat familie ze kan bezoeken
in het Droomrijk. Ik kan dat Droomrijk ook bezoeken, zei ze, maar dat moet ik wel leren.
EN! Ik heb een gidsgeest nodig. Misschien krijg ik die de volgende keer.

Zondag
Beste kado ooit gehad – een gidsgeest beeldje!
Sirrus heeft het zelf voor mij uitgesneden. Ziet er een beetje raar uit, maar hij heeft er dan
ook nooit eentje gezien. Hij ging af op wat ik vertelde. Hij weet PRECIES wat te vragen
en hij luistert beter dan wie ook.

Vrijdag
Voor het eten hebben pappa + ik het slot op mijn boekenkast vervangen. Nu ik D’ni aan
het leren ben, zei hij, moet ik andere omslagen maken en iedereens namen gebruiken. Ik
zal ook niet vergeten wie ouder is dan wie. Hij zei dat het ECHT de ALLERlaatste keer
was, maar hij was wel blij.

Yeesha had hier een bijna paginagrote kleurentekening toegevoegd die de
verbouwing van haar boekenkast weergaf. Ze had haar vader in een lichtgroene

stofjas weergegeven en met een enorme hamer in zijn
handen. De baard van Atrus was nogal lang uitgevallen,
waardoor de getekende manspersoon meer op een
gekke professor leek dan op haar veel meer
bedachtzame pappa.
Kennelijk bewaarde Yeesha een aantal waardevolle
zaken in haar boekenkast en vond Atrus het verstandig
deze beter te beschermen. Verder had Yeesha
interessante dingen beleefd in Serenia. De beschrijving
van haar ontmoeting met dat waterdier was opmerkelijk,
evenals de mogelijkheid om een ‘droomwereld’ te
betreden, om daar de herinneringen van anderen te
beleven.

Verder leek ze het goed met haar beide broers te kunnen vinden. Had Achenar haar
al verblijd met een cadeautje, ook Sirrus had haar iets toegestopt. Catherine had

Vermoedelijk kan ik met behulp
van deze code met de
kristalkijker een blik op Serenia
werpen.

Yeesha heeft haar vader
als een soort gekke
professor uitgebeeld.
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gelijk met haar opmerking in haar dagboek dat niet alleen Atrus, maar ook Sirrus en
Achenar dol waren op hun kleine zusje.
In Yeesha’s dagboek volgde nu een kort stukje tekst, dat vervolgens alweer door een
tekening werd onderbroken. Ik las dat er belangrijke dingen op Serenia stonden te
gebeuren:

Donderdag
Niet veel gedaan, maar morgen ga ik leren hoe je op Serenia moet dromen. Ik krijg het
nog VEELS TE DRUK om nog in mijn dagboek te schrijven!!

De tekening die Yeesha hier had gemaakt, moest wel
het landschap van Serenia uitbeelden. Ik zag een
paar ronde en spitsere gebouwen en rotsen. Het was
zo te zien een zonnige en groeizame wereld, getuige
de blauwe hemel en de grote zon. Ook had Yeesha
ervoor gekozen om de grond groen te kleuren, dus
daar zou dan wel gras groeien. Ik las verder, want ik
was best wel nieuwsgierig wat Yeesha nog meer in
Serenia had meegemaakt.

Zondag
Speciale ketting van Anya gekregen! Vangt herinneringen echt goed op. Ze zegt dat ze
sommige dingen beter vasthouden dan andere + dat alleen de KRACHTIGSTE
herinneringen getoond worden. Thuis het meteen aangeraakt en het WERKT! Dit moet
ik al mijn vriendinnen laten zien.

Hier eindigde het dagboek van Yeesha en ze had op
deze laatste bladzijde ook nog een tekening van haar
ketting toegevoegd. Dit moest de halsketting zijn met die
grote blauwe steen die ze droeg en die de magische
eigenschap leek te bezitten de drager krachtige
herinneringen te tonen. Yeesha vond het zelf wel een
beetje vreemd, te meer daar haar vader er ernstig aan
twijfelde of die blauwe steen wel écht die eigenschap
bezat, zo had ze mij verteld. Ik sloot het dagboek en
verstopte het opnieuw achter het groene kussen.

Hoewel Yeesha dus onvindbaar bleef, onderzocht
ik haar kamer toch maar verder. Naast de nis met
het bed hing aan een kapstok een lange,
roodachtige galajurk die Yeesha ongetwijfeld tijdens
een bijzondere gelegenheid zou dragen. Daarnaast
bevond zich een klerenkast die ik niet kon openen.
In de volgende nis was een soort bureautje
aanwezig, met daarop de gebruikelijke spullen die
je daar zo kon verwachten. Minder allerdaags was
echter het glasachtige voorwerp dat hier op een
stuk perkament stond uitgestald. Het was een
beetje blauwachtig van kleur waardoor het wel ijs
leek. Ik pakte het licht gebogen voorwerp op en

Met deze tekening geeft Yeesha
mij een beeld van Serenia.

Hoewel hij er in het echt iets
anders uitziet, moet dit de
ketting zijn die Yeesha
draagt en die herinneringen
kan tonen.

Op het bureautje staat het beeldje
van het waterdier, dat Sirrus voor
haar zusje heeft gemaakt.
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voelde dat het tamelijk zwaar was. Het zou wel een kwartssoort zijn, of zoiets. Ik
zette het voorzichtig terug. Dit was waarschijnlijk het beeldje dat Sirrus voor zijn zusje
had vervaardigd en moest het waterdier voorstellen
dat zij in Serenia had gezien. Tja, de verfijningen
moest de ontvanger van dit sculptuurtje er zelf
maar bij bedenken. Nadat ik nog een korte blik had
geworpen op de broche die hier ook op het bureau
lag, verlegde ik mijn aandacht naar de nogal fors
uitgevallen boekenkast die in de hoek van de
kamer in de laatste nis was weggewerkt. Wat een
enorm gevaarte! Was Yeesha zo’n boekenwurm?
Daar leek het op. Er stonden hier maar liefst 16
dikke pillen, in twee rijen van acht. Zoals ik al in
haar dagboek had gelezen, had ze de titels van
haar boeken in D’ni geschreven. Met behulp van
de foto die ik van het D’ni alfabet had genomen,
zou ik desgewenst deze diverse boektitels kunnen
vertalen, maar daar zag ik nu weinig heil in.
Boven de twee boekenplanken stond op een
verder lege plank iets wat op een kleine globe leek,
maar bij nader inzien leek het meer een
zonneschijnmeter te zijn. Opmerkelijk om een
dergelijk meteorologisch meetinstrument in de
slaapkamer van een tienjarig meisje aan te treffen!
Verder bevatte de onderkant van de boekenkast

nog een aantal laden die op slot zaten en een, ook
afgesloten kastje met glazen deurtjes. Iets van de
inhoud kon ik daardoor bewonderen. Links lag een
boek met een luxe uitgevoerde bruingroenige kaft,
waarop een aantal ronde figuren in reliëf waren
uitgevoerd. Rechts lag een gelige doek met daarop
een beroete afdruk van een hand, zo leek het wel.
Het aparte van die afdruk was dat een aantal lijnen
in de hand helder blauwwittig oplichtte. Op het stuk
doek stond ook nog iets geschreven, maar om te
kunnen lezen wat precies, zou ik het van meer nabij
moeten bekijken, wat niet kon.
Mijn rondgang door deze kamer had ik nu bijna
voltooid. Wat overbleef was het laatste hoekje

naast de ingang, waar een aantal losse spullen op de
vloer lagen. Er lagen een paar kussens met een
Perzisch aandoende opdruk en een opgerold
vloerkleedje, in hetzelfde motief. Verder stond er een
kamerplant, een flesje en een paar potjes, maar ook
nog een grote rechthoekige bak, afgeschermd door
een glazen plaat, wat een balspel bleek te zijn. Het
plateau was voorzien van een viertal gaten en een
hoop houten pinnen. Door de bak te kantelen rolden
er een vijftal ballen naar de overkant. Ik kreeg geen
uitsluitsel of het de bedoeling was dat de ballen

Getuige dit leesvoer, moet Yeesha
wel een boekenwurm zijn!

Dat ik in de slaapkamer van een
tienjarig meisje een zonneschijn-
meter aantref, is opmerkelijker.

Dankzij de glazen deuren kan ik
zien dat het afgesloten kastje een
boek en een vreemde doek met
daarop een beroete hand met
oplichtende lijnen bevat.

Ik speel even met de ballenbak.
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onderweg in deze gaten vielen, of juist niet. Na een tweetal pogingen legde ik de
ballenbak weer terug op de vloer.

Goede raad was nu duur. Ik moest nu wel concluderen dat mijn zoektocht niets had
opgeleverd en dat Yeesha verdwenen was. Maar waar was ze in de periode dat ik
bewusteloos was naar toe gegaan? Wat had haar bezield? Ik kon mij niet voorstellen
dat ze van de gelegenheid gebruik had gemaakt en er tussenuit was geknepen. Ze
was immers op mij gesteld en ik had mij nauwelijks met haar bemoeid. Ik kon geen
reden verzinnen waarom ze dat zou hebben gedaan. Als ze stiekem een uitstapje
wilde maken, dan had ze zeker eerder daarvoor genoeg gelegenheden gehad. Nee,
er waren hier vreemde dingen aan de gang en even besluiteloos overwoog ik wat ik
nu verder moest doen. Er zat niets anders op dan om terug te gaan naar het
observatorium, daar de koepel te openen en de antenne te richten. Vervolgens kon ik
proberen met Atrus in Rijp in contact te komen. Ik moest hem vertellen wat er hier
was gebeurd en hij moest dan maar bepalen wat er verder gedaan moest worden.

Met het lood in mijn schoenen begaf ik mij op weg. Het zat mij behoorlijk dwars dat ik
Atrus zodadelijk moest mededelen dat zijn dochter verdwenen was! Aan de andere
kant was hij rationeel genoeg om in te zien dat ik aan deze verdwijning geen schuld
had. Ik was immers óók volledig overvallen door die onverwachte explosie en het had

maar weinig gescheeld of het was véél slechter met
mij afgelopen.
Met een iets opgewekter gemoed betrad ik het
laboratorium en begaf mij naar dat deel van de
rondgang waar zich de telescoop bevond. Daar zat
een kloeke hendel, die ik overhaalde. Met een
metalig gerammel schoof daarop een deel van de
koepel open en werd een stukje van de nachtelijke
hemel zichtbaar.
De drie apparaten die hier tegen de achterwand
waren aangebouwd, bleken inderdaad monitoren te
zijn, die zo te zien de beelden lieten zien die door

een drietal bewakingscamera’s werden opgepikt.
Het linkse beeld toonde het aankomstplatform van
de monorail, de middelste van het prieeltje en de
rechter van de slaapkamer van Atrus en Catherine.
Omdat de kijkhoek van de camera’s tamelijk
beperkt was, draaiden deze steeds een stukje
heen en weer om zo het zichtveld te vergroten.
Omwille van de privacy draaide de camera in de
slaapkamer niet helemaal door tot aan het bed,
maar hield vooral het bureau en de haard in het
oog. De positie van deze drie camera’s was niet
toevallig gekozen zo zag ik, maar ze waren precies daar opgesteld waar een
bezoeker Tomahna zou kunnen betreden. Dat gaf op een indirecte manier aan dat
de haard in de slaapkamer van Atrus en Catherine ook een in- dan wel uitgang
vormde!
Ik schoof nog even het grote perkament omhoog waarop het elektriciteitsschema van
Tomahna was geschetst en waaronder een ander papier hing waarop stond hoe ik
de telescoop kon richten en de antenne activeren. Al te ingewikkeld zou dat toch niet

De koepel van het observatorium
is geopend. Nu kan ik de antenne
richten.

De monitoren tonen de beelden
van drie bewakingscamera’s.
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zijn? Ik liep door en nam plaats in de stoel achter de telescoop. De knop in de rechter
leuning knipperde nu met een roodachtig licht steeds aan en uit en ik drukte hem in.
Als reactie hierop werd de stoel automatisch rondgedraaid en vlak voor de telescoop
gemanoeuvreerd. Het oculair was behoorlijk groot en toonde de sterrenhemel, maar
rechts, bijna uit beeld, zag ik nog net een stukje van de maanschijf. Zowel links als
rechts van het oculair zat een wieltje, waarmee ik de telescoop desgewenst in
horizontale of verticale richting kon verplaatsen. Het lukte mij om de maan bijna
geheel beeldvullend te maken en had zo goed zicht op de diverse ‘maren’, gebergten
en grotere kraters. Wellicht kon ook de vergroting van deze kijker aangepast worden,
want zo te zien was die vergroting niet veel meer dan van een normale, handzame
verrekijker. Ik vermoedde dat ik nu niet door het
grote instrument zélf keek, maar meer door een
richtkijker die meestal aan een grotere telescoop
gekoppeld zit. Lang bleef ik daar niet bij stilstaan,
want ik was hier niet gaan zitten om mooie plaatjes
uit het heelal te bewonderen, hoe zeer dat
misschien de moeite waard zou zijn.
Hoe kon ik nu die antenne goed richten?
Rechtsboven het oculair ontwaarde ik een knop,
waarop het symbool van een vuurtoren was
getekend. Een lichtbanken is een manier om
contact te houden in de duisternis, dus
veelbetekenend in dit kader. Ik drukte de knop in,
die vervolgens oranjeachtig oplichtte. Ik hoorde opnieuw een metalig gerammel dat
een aantal seconden aanhield en werd gevolgd door een duidelijke ‘klik’. Ik
vermoedde dat hiermee de antenne in de juiste positie was geplaatst, draaide de
stoel terug naar het platform en stapte uit.

Terug bij de kristalkijker zag ik sneeuw op het ronde scherm en hoorde ik licht geruis.
De kijker functioneerde dus! Hoe zou ik nu de benodigde kristallen kunnen kiezen?
Atrus had daar een ingenieuze oplossing voor bedacht. Aan het ronde paneel rechts
zat een hendeltje, waarlangs in een cirkelvorm, een zestal knoppen zaten die

gerangschikt waren volgens de kleuren van de
regenboog. Daarmee kon ik de gewenste kleur
van het kristal kiezen. Daarboven zat een schuif,
waarmee ik de kristalvorm kon uitzoeken. Het
resultaat van mijn keuze werd getoond in het
schermpje daarboven. Door nu een van de vijf
rode knoppen onder de rechthoekige luikjes in te
drukken, werd het gekozen kristal automatisch in
de ruimte onder het desbetreffende luikje
geplaatst.
Het leek mijn geen gek idee om als test eens te
beginnen met de code die ik in Yeesha’s dagboek

had aangetroffen. Ik pakte mijn camera erbij en raadpleegde het plaatje dat ik van
die code had geschoten. Het eerste, meest linkse kristal was rood en hoog en liep uit
in een tweetal stompe punten. Allereerst zette ik de hendel op de rode punt en
verschoof daarna de schuif daarboven naar de juiste vorm. Er waren nogal wat
kristallen met meerdere punten, maar een van de laatste leek de goede te zijn. Ik

De telescoop levert een fraaie blik
op de bijna volle maan. Met de
knop rechtsboven kan nu de
antenne gericht worden.

De kristalkijker lijkt nu goed te
functioneren.
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drukte hierna op de rode knop onder het meest linkse luikje dat openging. Daaronder
was nu het juiste kristal geplaatst! Dat was toch een wonderlijk mechanisme…
Het tweede kristal was geel en was voorzien van veel punten. Het juiste exemplaar
was snel gevonden en ik plaatste deze in het tweede vakje van links. Het derde
kristal was paars en had duidelijk twee punten die vrij ver uiteen stonden. Dat had
Yeesha accuraat nagetekend en ook dit kristal kon ik snel uit de totale beschikbare
voorraad vissen.
Met het vierde kristal, een donkerblauw exemplaar, had ik het iets moeilijker.
Opnieuw was het er een type met twee punten, maar die leken iets spitser te zijn dan
zijn rode collega die al in het eerste vakje een plaatsje had gevonden. Na de schuif
langs alle mogelijkheden heen en weer te hebben geschoven, toonde het schermpje
uiteindelijk, zo leek het, het juiste exemplaar.
Het vijfde en laatste kristal leverde in ieder geval geen twijfels op, want het
ruitvormige lichtgroene exemplaar was onmiskenbaar qua vorm en aldus vlot te
achterhalen.

Vol verwachting drukte ik op de grotere rode knop midden onderaan om mijn
totaalkeuze vast te leggen en daar verscheen zowaar een haarscherp beeld op het

scherm! Dit moest Serenia wel zijn, inderdaad
een mooie wereld zo op het eerste gezicht. Het
beeld was van een relatief hoog standpunt
genomen, want er slingerde een pad ietwat in de
diepte van de waarnemer weg, tussen een aantal
afgeronde, maar toch nog grillige rotsen door. De
grond naast het pad was bedekt met mos of kort
gras en in de verte was een meer zichtbaar met
blauwig water. Aan de overkant van het meer
waren nog juist heuvels en bergen zichtbaar.
Ook kon ik nog een stukje hemel ontwaren die
een blauwe lucht en een paar wolken toonde.
Het was jammer dat ik het beeld niet kon

verdraaien, maar was al blij dat mij dankzij Yeesha een blik in die mystieke wereld
werd gegund, waar herinneringen in bollen konden worden bewaard en waar men
met behulp van een zogenaamde ‘gidsgeest’ een droomwereld kon betreden!

Ik bewonderde het beeld nog even, maar nu moest ik de kristalcode toch gaan
veranderen om Atrus in het tijdperk Rijp te kunnen bereiken. Opnieuw haalde ik de
digitale fotocamera voor de dag en zocht het plaatje op dat ik van de code uit het
dagboek van Atrus had gemaakt.
Het eerste kristal was rood en had veel uitstekels.
Dit was snel gevonden. Het tweede lichtblauwe
kristal had de twee stompe uitsteeksels. De derde
en vierde waren zo mogelijk nog sneller gevonden,
want die hadden dezelfde vorm – een robuuste
rechte staak met een schuine bovenkant – en alleen
de kleur was verschillend, respectievelijk geel en
lichtgroen. Qua vorm week het vijfde en laatste
kristal daar niet veel van af, alleen was deze
donkerblauw en eindigde meer in een punt. Ook
deze was snel gevonden en geplaatst en nu hoopte

Dankzij de code uit Yeesha’s
dagboek wordt mij een blik gegund
op het mystieke Serenia.

Vervolgens stel ik de kristalcode
van het tijdperk  ‘Rijp’ in.
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ik dat ik het goed had gedaan… Ik drukte opnieuw op de grotere knop midden
onderaan het toestel en wachtte in spanning af wat er zou gebeuren.
Bar weinig, daar kwam ik snel achter! Het scherm bleef donker en ‘sneeuw’ vertonen.
Nu was het in Rijp duister, koud en inderdaad sneeuwerig, maar dit kon toch niet
goed zijn… Dan moest ik een fout hebben gemaakt. Ik tuurde scherp naar de vijf
kristallen die ik had gekozen en kwam tot de conclusie dat de tweede van links, de
lichtblauwe, wellicht onjuist was. Ik zocht opnieuw in de voorraad en diepte daar een
ander kristal uit op dat ook tweepuntig was, maar waarvan de uitsteeksels iets
dichterbij elkaar kwamen en ook een tikje puntiger waren. Ik verving het tweede
kristal door deze laatste, drukte weer op de knop en wachtte de gebeurtenissen af.

Even leek het erop dat ook deze tweede poging een verkeerde afstemming tot
gevolg had, want het beeld bleef donker met een sterk geruis, maar plotseling kwam
door het sterke geruis heen, toch de stem van Atrus door.

“Ah, mijn vriend! Ben je daar? …Ik hoop dat je dit
hoort, omdat ik je bijna niet ontvang… Luister, er
woedt hier een enorme elektromagnetische
storm.”
Terwijl ik deze woorden hoorde, kwam Atrus
soms zelf even in beeld, maar het scherm bleef
zeer sterk verstoord en af en toe zakte het beeld
weer helemaal weg. Het leek erop dat Atrus mij
bijna helemaal niet kon horen en zien, dus hij
vervolgde zijn betoog, hopende dat ik hem wél
kon verstaan.
“Ik kan niet weg van Rijp voordat die storm over
is, maar je kunt iets voor mij doen. Ga naar het
bureau in mijn slaapkamer. Onder de bovenste la

zie je een symbool. Druk erop om twee vakjes te openen. Daarin vind je de
aantekeningen over Haven en Spits. O ja, zeg tegen Yeesha dat ze haar huiswerk
niet mag vergeten…”

Terwijl Atrus tegen mij praatte, blikte hij af en toe ongerust schuin naar boven. Het
moest daar een compleet noodweer zijn! Destijds had ik het interessant gevonden
om even met de torens en de statische elektriciteit te spelen, om zo een kunstmatig
poollicht op te wekken, maar kennelijk was de natuur zélf op dat punt tot grotere
prestaties in staat! Het zou wellicht niet ongevaarlijk zijn om onder dergelijke
omstandigheden een verbinding te onderhouden. Nadat ik nog een paar zeer vage
beelden van Atrus zag opdoemen, leek het hem verstandiger om van zijn kant de
verbinding te verbreken. Zo was ik niet eens in de gelegenheid gekomen hem te
vertellen over de vermissing van zijn dochter. Dat was dan een geluk bij een ongeluk.
Atrus hoefde zich daarover nog niet bezorgd te maken en ik kreeg meer tijd om
Yeesha op te sporen.
Waarschijnlijk kreeg ik daar zelfs ruim de tijd voor, want het oponthoud van Atrus zou
niet een kwestie zijn van een uurtje, of zo. Misschien hielden die zware elektrische
stormen in Rijp wel dagen aan, wie weet. Niet voor niets had Atrus mij de sleutel
gegeven om alvast zonder hem mijn onderzoek aangaande zijn beide zoons, voort te
zetten. Ik moest daartoe in de slaapkamer van Atrus en Catherine zijn.

Door een zware elektromagnetische
storm is de verbinding met Rijp sterk
gestoord. Slechts af en toe kan ik
Atrus zien en horen.
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Ik nam de lift en arriveerde spoedig in de slaapkamer, die nog steeds in duisternis
was gehuld, al scheen er door de ronde ramen die in het koepelvormige dak
aanwezig waren, wel het licht van de hoogstaande maan naar binnen. Om toch wat
beter licht te hebben, ontstak ik de schemerlamp
bij het bed en die op het bureau. Onder het luikje
dat het vel papier met instructies bevatte leken nu
bij nader inzien een tweetal horizontale,
langwerpige en afgesloten nissen te zitten, als
lades zonder knoppen. Hier tussenin zat inderdaad
een opvallende vierkante knop van massief donker
hout, waarop een vijfkantig symbool stond gekerfd.
Ik drukte erop, maar er gebeurde niets! Pas nadat
ik het luikje daarboven had geopend, kon ik deze
knop indrukken en klapte de beide panelen aan
weerzijde daarvan, open. Ik sloot het luikje
opnieuw en bezag de inhoud van de beide nissen.
Ieder bevatte een boek dat zo omvangrijk en lijvig was, dat het maar net in de
beschikbare ruimte paste. Links lag een boek met een bruinrode en rechts met een
blauwe rug. De overeenkomst met het rode en blauwe boek uit Myst drong zich op.
Ook was het opvallend dat het luikje hierboven het openingsmechanisme van de
twee nisjes activeerde, terwijl in het hokje achter dit luikje een vel papier lag met

instructies hoe de haard hier was te bedienen. Het begon er
meer en meer op te lijken dat de haard hier de toegang
vormde tot een ruimte beneden deze slaapkamer, die wellicht
de poort vormde tot de twee gevangenistijdperken van de
beide broers. Niet zonder moeite schoof ik het rode boek uit
de nauwe nis tevoorschijn. De voorkant was in bordeauxrood
uitgevoerd en werd opgesierd door een vreemd rond
symbool, waarin zich een soort spiraalmes leek te bevinden.
Het leek wel een beetje op het symbool dat ik ook op het
boek in het kastje met de glazen deurtjes in Yeesha’s
slaapkamer had gezien, maar ik wist het niet geheel zeker.
Nou, als Atrus inderdaad de parallel van Myst had
doorgetrokken, dan zou dit boek wellicht op ‘Spits’ slaan, de
wereld waarin Sirrus zat opgesloten. Ik sloeg het boek open
en begon te lezen. Het handschrift was van Atrus en meteen
al bij de eerste regel werd mijn vermoeden bevestigd.

Spits heb ik het genoemd. Dat beeld had ik voor ogen toen ik
het Boek schreef dat naar dit Tijdperk linkt. Een hoge Spits
van steen en kristal die uit het dichte wolkendek omhoog rijst
als de wachttoren van een kasteel. Nu ik hier zelf ben en dit
Tijdperk verken, ontdek ik dat het er net zo uitziet als ik in
gedachten had. Mooi, maar o zo bedrieglijk.

Al meteen op de eerste pagina had Atrus een vrij nauwkeurige
schets toegevoegd, die zo te zien met waterverf was vervaardigd.
Toch werd ik van de geschilderde details niet veel wijzer. Met als
achtergrond een donkere hemel met daarin een maan, zag ik een

De horizontale panelen achter het
bureau zijn twee nissen, die een
rood en blauw boek bevatten met
verslagen over Spits en Haven.

De voorkaft van het
rode boek wordt door
een opvallend
symbool opgesierd.

Van deze schets
word ik niet veel
wijzer.
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steile bruinige bergspits. Links op de voorgrond bevond zich een boog, die uit
lichtbruin gesteente was opgetrokken en wel wat weg had van een boog van een
groot raam zoals men die wel in kathedralen ziet. Op de voorgrond zag ik verder een
kort trapje en wat lage rotsen en rotspunten. Wellicht zou ik met behulp van de tekst
nog wat beter begrijpen van wat hier werd uitgebeeld, dus las ik verder.

Vanaf de toren waarop ik zit spreidt een wolkenzee zich onder mij uit. Ruwe
stenen treden leiden er naartoe en komen uit op een leeg terras. De treden zijn
ontstaan door de eeuwenlange slijpende werking van de wind en zijn zo
gelijkmatig dat het lijkt alsof ze door mensenhanden gemaakt zijn. Maar dat is
onmogelijk! Want Spits is nimmer bevolkt geweest.
Treden zijn niet het enige voorbeeld van hoe goed de illusie gelukt is die ik in dit
Tijdperk wilde creëren. Vlak nadat ik aankwam liep ik door gigantische
zuilengangen van steen, op zoek naar het land onder de wolken.
Terwijl ik liep, leek het alsof de geesten van een vroegere beschaving meeliepen.
Dit gevoel werd nog versterkt door de mooie harmonische geluiden die ik overal
hoorde. Ik had graag, al was het ter eigen lering, de oorsprong van deze geluiden
gevonden, maar er zijn andere prioriteiten.

Hier had Atrus een grote schets toegevoegd, waar rondom hij de tekst had
geschreven. Het getoonde beeld zag er een stuk minder grimmig uit dan de eerste

schets. Het leek wel of de grote zuilen die afgebeeld
waren, begroeid waren met mosachtige planten. Op
de voorgrond waren zelfs een paar planten met
bladeren geschilderd. Spits was dus een minder
onherbergzaam oord dan het op het eerste gezicht
leek. Tussen twee grote zuilen doorkijkend, was in
de verte een andere spitsige rots geschilderd en
ook had Atrus vaag wat wolken aangebracht. Goed
turend kon ik zien dat deze locatie zich kennelijk
een stuk lager bevond dan die van de eerste
schets, want het meer gesloten wolkendek
waarover hij had geschreven, bevond zich nog
maar weinig lager. Ik sloeg de bladzijde om en zag

dat het verslag al snel tot een einde kwam. Het overgrote deel van deze dikke pil
bestond dus uit onbeschreven pagina’s. Ik las snel het staartje door.

Ik heb de grotten met planten gevonden en weet nu zeker dat menselijk leven
mogelijk is op Spits. Tijd om te gaan. Ik heb zelfs wat meer vrede met mijn
besluit dit Tijdperk indien mogelijk als gevang te gebruiken. En toch betreur ik
het dat ik moet gaan. Ik kan nog zoveel leren over de Kunst door gewoon langer
hier te blijven en dit Tijdperk te vergelijken met wat ik voor ogen had. Maar ik
weet als ik eenmaal wegschakel – en mijn Mystboek in de wolken laat vallen – ik
hier nooit meer zal terugkeren.
En ik moet echt weg. Want ik moet nog een ander gevangenistijdperk bekijken.

Deze waterverftekening toont aan
dat Spits minder onherbergzaam
is dan het eerst leek.
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Atrus beëindigde zijn verslag met een kristalcode,
die hij zeer nauwkeurig had overgetekend en
waarmee men met behulp van de kristalkijker een
kijkje in dit tijdperk zou kunnen nemen. Dat wilde
ik ook wel doen en maakte met mijn camera een
close-up, voordat ik het boek dichtsloeg en in zijn
nis opborg.
Afgezien van die laatste schets, moest dit verslag

al meer dan tien jaar geleden zijn opgetekend, want zo lang zaten Sirrus en Achenar
al gevangen in hun wereld. Na zijn inspectie gebruikte Atrus de al eerder beproefde
methode om vanaf Spits terug te schakelen, zonder een schakelboek achter te laten.
Net als destijds in Riven deed hij dat door het schakelboek in de diepte te laten
vallen. Ditmaal was er geen sprake van een sterrenspleet, maar van een wolkendek
met daaronder het onbekende. Veel maakte dat niet uit. Het zou een speld in een
hooiberg zijn, of nog erger om dat boek op te sporen, als het zijn val al overleefd had.
Het bewijs: het was Sirrus niet gelukt om het schakelboek terug te vinden dat zijn
vader destijds had gebruikt. Het bewuste boek zou de vinder trouwens naar Myst
vervoeren en niet naar hier in Tomahna, net als het schakelboek dat ík destijds had
gevonden op de Edense heide… Wat was mijn leven sinds
die gebeurtenis totaal op zijn kop gezet!

Na een ogenblik schudde ik die gedachtes van mij af en
greep het blauwe boek in de andere nis, dat wel zou
handelen over de wereld die ‘Haven’ werd genoemd.
Het knalblauwe boek scheen iets meer geleden te hebben
door de tand des tijds in vergelijk met zijn rode collega, want
het ronde symbool op de voorkaft was nog maar nauwelijks
herkenbaar. Ik sloeg het boek open en zag dat ook in dit
dikke exemplaar slechts het eerste paar bladzijden
beschreven was. Aldus zou het weinig tijd vergen om het
boek even door te nemen en ik begon opnieuw te lezen.

“Verlies de moed niet vanwege een fout, Atrus” zei mijn
oma Anna altijd. “Probeer er van te leren en je zult tot
grootse dingen in staat zijn.” Op Haven zag ik vandaag de
woorden van mijn oma bewaarheid worden. Het gebroken
schip dat vast zit in de baai bij de kust van Haven is
precies wat ik gehoopt had. Een belofte van avontuur en
intrige, zo voelbaar dat mijn hart mij in de keel bonkte
toen ik het zag. Ik bedacht hoeveel lol Emmit, Branch en
Will – de jongens die ik in het Tijdperk van het Stenen
Schip ontmoet heb – hier zouden hebben. En de wens
bekroop mij hun kinderen hiernaartoe te halen om te
spelen.
Maar ik wil dit Tijdperk als gevangenis gebruiken, dus
moet Haven voor iedereen verboden gebied blijven.

Met behulp van deze kristalcode
kan men een blik werpen op Spits.

Het blauwe boek heeft
meer geleden dan het
rode exemplaar.

Atrus’ tekening van
het gebroken schip is
veel beter dan die uit
Catherine’s dagboek.
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Op deze pagina had Atrus een schets toegevoegd van het gebroken schip, dat ook
nog eens bijna recht omhoog stond. Kijk, hier kon ik iets mee. Atrus had het uitzicht
bijna fotografisch weergegeven, een beeld dat wel héél erg verschilde van het
simpele schetsje – niet meer dan een paar lijntjes – uit het dagboek van Catherine.
Aardig was ook dat hij terugblikte naar het tijdperk van het Stenen Schip.
Klaarblijkelijk lagen die belevenissen nog niet ver in het verleden, ten tijde toen hij dit
verslag schreef.
Tevens kon ik hier lezen dat Anna, waarvan ik het graf op Myst had aangetroffen, de
oma van Atrus was, en dus de overgrootmoeder van Yeesha, Achenar en Sirrus. Die
moest dus wel zeer oud zijn geworden, maar misschien hadden de D’ni wel een
langere levenspanne in vergelijk met gewone mensen, wie weet… ik verlegde mijn
blik naar de rechterpagina en las wat daar geschreven stond.

Tijdens mijn bezoek aan dit Tijdperk heb ik geconstateerd dat er mensen kunnen
leven. Nu woont er uiteraard nog niemand. Het binnenland van Haven bestaat
grotendeels uit een dichtbegroeid tropisch regenwoud boordevol fauna. Ik heb
een aantal beesten gezien op mijn tocht, maar ze bleven op een afstandje.

Hier had Atrus een poging ondernomen om de dieren
te tekenen die hij had ontmoet, maar het plaatje was
iets te vaag om daaruit te kunnen opmaken wat voor
schepsels ik precies zag. Ik sloeg de bladzijde om en
las verder.

Een paar fruiteters in de bomen keek mij
nieuwsgierig aan toen ik onder hun nesten doorliep.
Ze hadden nog nooit een mens gezien, dus angst
hadden ze niet voor mij. Als ik langer was gebleven,
hadden ze misschien wel de moed kunnen opbrengen

om vriendjes met mij te worden.
Maar dat ging niet, want de tijd drong. Ik was er van overtuigd dat ik mijn Myst
bibliotheek moest beschermen voor het geval dat een hebzuchtige avonturier
deze zou ontdekken. Ik wilde dan ook zo snel mogelijk naar huis. Ik genoot
eventjes van de ondergaande zon boven het meer in
Haven voordat ik naar het midden ervan zwom en terug
naar huis ging.
Het schakelboek zal ondertussen wel in het meer
gezonken en vernietigd zijn. Dus moet ik nog iets doen
voordat ik kan slapen. Ik moet vanavond twee
schakelboeken schrijven, voor Haven en voor Spits,
mijn andere gevangeniswereld. En dan moet ik ze in de
bibliotheek zetten. Bovendien moet ik Sirrus en
Achenar waarschuwen er niet aan te zitten. En als alles
gedaan is het aan Catherine vertellen natuurlijk.

Helaas is deze tekening iets te
vaag om goed te kunnen zien
welke schepsels Atrus had
geprobeerd na te tekenen.

De zonsondergang bij het
meer in Haven heeft Atrus
in een tekening gepoogd te
vangen.
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Atrus had het idyllische uitzicht dat hij aan de oevers van het meer in Haven mocht
beleven, in een tekening proberen te vangen. Opnieuw was het niet echt gelukt om
met de bruinige waterverf verfijnde details weer te geven, maar het gaf toch wel
enige indruk. Haven was een heel andere wereld dan Spits, zo leek het. Atrus had
zich kennelijk de moeite getroost om iedere zoon
een wereld te ‘schenken’ die het best bij zijn
karakter paste. De emotionele Achenar was in een
jungle inderdaad beter op zijn plaats dan de
berekenende Sirrus, die daarom in een wereld met
kille, steile rotsen was geplaatst. Ook hier had Atrus
een kristalcode toegevoegd, met behulp waarvan
men een blik in het tijdperk Haven kon werpen.
Zo hadden deze beschrijvingen van Haven en Spits
tussen neus en lippen door meteen een tipje van de
sluier opgelicht wat zich destijds op Myst had afgespeeld. Atrus had op de laatste
beschreven pagina van het blauwe journaal opgemerkt dat hij nog nieuwe
schakelboeken voor Spits en Haven ging schrijven. Dát waren de boeken waarin de
broers verstrikt waren geraakt in de bibliotheek op Myst en die Atrus later had
verbrand nadat ik hem uit K’veer had bevrijd. Ik borg het blauwe boek op.

Goed, wat nu? Yeesha had ik nog steeds niet gezien en eerlijk gezegd had ik geen
idee waar ik haar kon zoeken. Misschien moest ik simpelweg wachten tot ze weer
ten tonele zou verschijnen. Ondertussen kon ik wellicht onderzoeken of het al
mogelijk was om naar Spits en Haven af te reizen, ik had immers al aardig wat
achtergrondinformatie vergaard over deze twee gevangeniswerelden. Qua beelden
had ik echter alleen maar de geschilderde plaatjes van Atrus en de zeer
schetsmatige tekeningetjes van Catherine tot mijn beschikking. Met de beide
kristalcodes kon ik wellicht een tweetal betere beelden vergaren.
Ik verliet de slaapkamer dus en pakte opnieuw de lift om wederom in het
laboratorium de kristalkijker uit te proberen.

In het lab voor de kijker staand, raadpleegde ik de foto’s die ik van de beide codes
had geschoten. Ik besloot met die van Haven te beginnen. Alle vijf de kristallen
waren opvallend van kleur en vorm. Al na een ogenblik had ik de vijf juiste kristallen
in de vakjes geplaatst, eerst een donkerblauwe spitse, daarnaast een rode met een
schuine bovenkant en vervolgens een paarse in een ruitvorm. Het voorlaatste kristal
was lichtgroen en had een grote platte bovenkant, terwijl de laatste geel was en veel

uitsteeksels toonde.
Ik drukte op de grote rode knop midvoor en daar
verscheen inderdaad een scherp beeld op de
ronde monitor, al viel het mij toch wat tegen wat ik
allemaal te zien kreeg. Zichtbaar werd een deel
van het recht overeind staande scheepswrak. Het
beeld was echter iets teveel ingezoomd naar mijn
zin, liever had ik meer van de omgeving gezien.
Helaas… ik zou het hiermee moeten doen. De
staat van het wrak was er in de loop van de jaren
niet op vooruitgegaan. Had Atrus in het blauwe
boek nog een schip geschilderd met een min of

meer gaaf dek, inmiddels hadden heel wat planken losgelaten, zodat het een

Door het plaatsen van deze vijf
kristallen kan ik een blik in het
tijdperk Haven werpen.

Het nogal ingezoomde beeld toont
een deel van het scheepswrak.
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ordeloos zootje was geworden. Het was natuurlijk ook mogelijk dat Achenar hier
diverse planken had weggesloopt, om deze elders te hergebruiken. Atrus had zich in
zijn andere dagboek namelijk al uitgelaten over het feit dat hij in Haven diverse
bouwsels had gezien en van één daarvan had hij ook een schets toegevoegd. Het
scheepswrak was ook zo groot, dat de voorraad hout voor één persoon wel haast
onuitputtelijk scheen. Het beeld liet nog juist zien dat ook voor het wrak zelf diverse
kisten en planken lagen uitgestald. Duidelijk zag ik de zon op het scheepsdek
schijnen, maar links van het schip was de hemel gevuld met dreigende wolken. Tja,
op een wereld waar zich een jungle bevond, zou er regelmatig een forse bui moeten
vallen!
Nou, het leek erop dat de avonturier die naar deze wereld wilde afreizen, zich niet
beter had kunnen voorbereiden dan ik nu had gedaan, vooropgesteld dat het nog
even zou duren voordat Atrus in staat was om vanuit Rijp naar hier af te reizen, mij
verdere uitleg te geven en te vergezellen.
Dan moest ik nu maar de vijf kristallen van de andere code hier plaatsen, opdat ik
ook naar Spits kon gluren. Het bleek evenmin een heksentoer te zijn om die vijf
benodigde kristallen uit de totale voorraad op te diepen. De eerste was lichtgroen in
de ruitvorm, de tweede donkerblauw met twee uitsteeksels. Hier moest ik wel even
opletten, want er waren twee min of meer soortgelijke kristallen, die ik bij de code die
verbinding met Rijp legde, ook al met elkaar had verward. Na even zoeken had ik het
juiste exemplaar gevonden. De derde was opnieuw de rode met de schuine
bovenkant, die ik dus alleen maar van het tweede naar het derde vakje hoefde te
verplaatsen. De vierde was geel met twee, wijd uiteenstaande punten en de laatste
was weer zo’n exemplaar met een platte bovenkant, die lichtblauw was gekleurd.

Nadat ik opnieuw op de rode knop had gedrukt, doemde er in de monitor een helder
beeld op, maar wat ik ook verwacht had te zien, dit niet! Ook de camera die in Spits
was bevestigd toonde een close-up opname, ditmaal van een kristalformatie, die
bewerkt was tot een beeld! De kristallen die een lichtblauwig licht leken af te geven,
waren omgevormd tot een scène die ik herkende
van het schilderij dat boven de open haard in de
slaapkamer van Atrus en Catherine hing! Ik zag de
waterput waarin een bootje dreef en waarmee een
nog zeer jonge Sirrus en Achenar aan het spelen
waren. Aan de linkerkant waren ook Atrus en
Catherine op ongeveer dezelfde manier afgebeeld
als ik op het schilderij had gezien.
Wat had dit te betekenen? Werd Sirrus zo verteerd
door heimwee dat hij dit beeld van thuis uit zijn
geheugen naar boven had gehaald en gebeiteld uit
de kristallen? Dat had hij zeer kundig gedaan, een
ervaren beeldhouwer zou het niet beter hebben kunnen doen! Atrus en Catherine
hadden dit kunstwerk van hun jongste zoon ongetwijfeld ook gezien, maar
desondanks daarin geen reden gezien om Sirrus de vrijheid te gunnen. Maar het kon
natuurlijk zo zijn dat Catherine al ‘om’ was, maar Atrus nog niet en dat dit de directe
aanleiding vormde van het gerezen conflict tussen beide ouders. Goedbeschouwd
had ik in hun beider dagboeken kunnen lezen dat dit inderdaad zo ongeveer was
gebeurd.
Dat maakte Spits tot een interessant oord om als eerste naartoe te reizen. Ik
probeerde op het beeld nog meer te ontwaren, maar net als de blik op Haven, bleef

De blik op Spits levert een wel heel
verrassend beeld op!
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er nog erg veel verscholen. Eigenlijk kon ik niet veel meer zien dan dat ook de min of
meer vlakke voorgrond uit lichtgevende kristallen bestond en dat de achtergrond
donkere rotsen toonde. Het was toch wel jammer dat ik het beeld niet kon
verdraaien, maar dat zou wellicht met behulp van het paneel gedaan kunnen worden
dat was doorgebrand. Ik had echter geen zin om te wachten totdat Atrus met de
reserveonderdelen uit Rijp kwam opdagen, maar besloot meteen de koe bij zijn
hoorns te vatten en ging terug naar de slaapkamer van Atrus en Catherine.

Daar opnieuw binnen blikte ik, staand bij het bureau, in de richting van de open
haard en zag dat er langs de zijwand nu een roodachtig lichtje brandde. Het vel met
instructies had ik voor de dag gehaald en daarop stond dat ik de twee lasers in de
haard kon activeren door hier beide
schemerlampen te ontsteken. Dat had ik al
gedaan, dus moest ik maar opnieuw een kijkje in
de haard nemen.
Zodra ik de open haard naderde, zag ik dat daar
links op de vloer een blauwachtige schittering
blonk, dat daar eerder niet was te vinden. Ik bukte
mij en zag dat het de halsketting van Yeesha was!
De grote blauwe steen straalde een licht uit dat in
deze schemerige atmosfeer bijna fel leek. Was
Yeesha via de haard weggegaan en had ze daarbij
haar ketting verloren? Dat was verontrustend, want
waarom had ze dat dan niet opgemerkt? Ik raapte de ketting op en zag dat het
haakje van de sluiting was opengebroken, alsof iemand daar met geweld een flinke
ruk aan had gegeven. De blauwe steen in de zetting leek van dichtbij bezien een nog
feller licht uit te stralen en ook lichtjes te vibreren. Dit was inderdaad een hele
merkwaardige ketting!

Ik beroerde de steen met mijn vingers en het volgende ogenblik leek het wel alsof ik
bijna mijn bewustzijn verloor. Een fel licht verblindde mij, maar binnen enkele
seconden leek ik opnieuw normaler te zien. Maar wat heet normaal? Vooral aan de

randen van mijn gezichtsveld bleef mijn blik ietwat
troebel en leek te pulseren. Als ik mijn ogen moest
geloven, stond ik niet meer in de haard, maar
vlakbij de deuren van de slaapkamer. Ik blikte wel
richting de haard en keek regelrecht op de rug van
Yeesha die vlak voor mij stond en naar de haard
rende, onderwijl een paar keer angstig achterom
kijkend. Ze was voor iemand op de vlucht, dat was
wel duidelijk, maar voor wie? Ze bukte zich om zo
snel mogelijk het veilig lijkende inwendige van de
haard te betreden, maar haar achtervolger zat haar
op de hielen. Ik zag het allemaal, alsof ik zélf die
achtervolger was!
Mijn blikveld verlegde zich echter naar het

binnenste van de haard zelf en zag hoe Yeesha op de knop drukte om het
haardscherm te laten zakken. Voordat dit scherm daadwerkelijk de ingang afsloot,
klauwde er nog even een arm en een grijpende hand naar binnen, die zich echter
snel voor het vallende scherm moest terugtrekken. De klauw had echter even

Vanuit de open haard komt een
schittering die daar eerst niet was.
Het is de halsketting van Yeesha!

De ketting toont mij een vaag
visioen van Yeesha die de haard
in vlucht, achtervolgd door een
belager.
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houvast gekregen aan de halsketting die Yeesha
droeg. Terwijl ik het luik met een klap hoorde
dichtgaan, zag ik in een flits hoe het sierraad werd
losgerukt en op de haardbodem belandde. Yeesha
had het niet opgemerkt. Doodsbang had ze zich
tegen de achterwand van de haard aangedrukt.
Opnieuw werd het mij nu wit voor mijn ogen en het
volgende ogenblik keerde mijn normale
gezichtsvermogen terug en zag ik mij opnieuw in
de haard staan met Yeesha’s ketting in mijn
handen.

De ketting vibreerde nu niet meer en de blauwe
steen zond nu alleen nog maar een zwak pulserend licht uit. Dat was een opmerkelijk
visioen! Ik beroerde de steen nogmaals en dezelfde scène voltrok zich voor mijn
ogen.
Ik moest nu wel de conclusie trekken dat Yeesha gelijk had met haar opmerking die
ze in haar dagboek had geschreven en wat ze mij zelf had verteld. Dit was een
magisch sierraad dat in staat was om sterke herinneringen op te vangen en te
bewaren. Sterker nog, de ketting kon deze herinneringen zelfs als een soort film
afspelen voor een ieder die daar ontvankelijk voor was! Atrus geloofde er niet zo in,
maar hier en nu had ik het spijkerharde bewijs gezien en beleefd.
De hele situatie werd er alleen maar zorgwekkender op, want nu leek het erop dat
Yeesha er niet vrijwillig tussenuit was geknepen, maar op de vlucht was geslagen
voor een achtervolger. Het kon toch bijna niet anders dan dat deze gebeurtenis en
de ontploffing die hier beneden had plaatsgevonden, iets met elkaar te maken
hadden. In de grot hieronder kon men wellicht naar zowel Spits als Haven afreizen
en dat gaf grond aan de gedachte dat Sirrus of Achenar iets te maken had met de
voorbije gebeurtenissen. Waren de broers uit hun gevangeniswereld ontsnapt? Maar
hoe dan?
Ik voelde dat ik geen tijd meer moest verliezen en zo snel als maar mogelijk was
Spits en Haven moest verkennen voor meer informatie. Bovenal moest ik er achter
zien te komen wie er precies achter Yeesha aan had gezeten, en waarom. Ik stak
Yeesha’s ketting bij mij, wie weet hoe goed deze nog van pas kon komen en richtte
mijn aandacht op het haardscherm. Ik zag dat er een tweetal roodachtige lasertjes
aan weerszijde een aantal lichtbundeltjes schuin
omhoog en naar voren zonden, waardoor er op het
scherm een serie rode puntjes was verschenen. Wat
was hier de bedoeling van?
Door middel van de knop daaronder kon ik het
scherm laten zakken. Er verscheen nu een
rechthoek met daarin een serie metalen vierkantjes,
in een patroon van acht bij zes. De lasers lieten in
het centrum van 25 van die vierkantjes een rood
puntje verschijnen. Het begon mij te dagen. Atrus
had overal hier in Tomahna zekerheden ingebouwd,
opdat onbevoegden hier niets zouden kunnen
uithalen. Dat gold zeker voor deze toegang van de
ruimte die naar beide gevangenistijdperken zou leiden. De lift was sowieso al
vermomd, maar kon men niet simpelweg met de druk op één knop bedienen. Nee,

Aan het einde van het visioen drukt
een doodsbange Yeesha zich
tegen de achterwand van de haard.

Om de lift te kunnen bedienen,
moet ik alle vakjes met een rood
stipje laten oplichten.
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hier was een puzzel ingebouwd. Al snel werd het mij duidelijk hoe de puzzel werkte.
Door het indrukken van een vierkantje naar keuze, werden alle vierkantjes die daar
horizontaal of verticaal aan grensden, roodachtig aangelicht. Na even
experimenteren bleek al spoedig dat dit ook andersom werkte. Brandde er een vakje,
dan doofde dit juist als een vakje er direct naast, onder of boven werd aangetipt.
Het doel van de puzzel liet zich raden. Natuurlijk was het de bedoeling om alle vakjes
met een laserlichtpuntje op te laten lichten, en de anderen niet. Ik ging aan de slag,
maar mijn taak bleek tamelijk lastig te zijn. Het was vooral moeilijk om verkeerd
brandende vakjes zonder lichtpuntje weer gedoofd te krijgen, want die actie had
steeds als resultaat dat er dan ook vakjes doofden waarvan je juist wilde dat die
bleven branden!

Na een tijdje prutsen had ik een dermate chaotisch
patroon van brandende en gedoofde vakjes gecreëerd,
dat ik geen steek meer verder kwam. Gelukkig bleek het
mogelijk om de puzzel te resetten, simpelweg door het
scherm omhoog, en opnieuw omlaag te manoeuvreren.
Ik bekeek het geheel gedoofde patroon eens rustig. Het
probleem lag hem vooral aan de randen van het
puntjespatroon. Vooral aan de bovenkant, maar ook
elders langs de randen bevonden zich nogal wat
vierkantjes die niet van een rode stip waren voorzien.
Vooral daar ging het mis. Hier lichtte nogal wat ‘loze’
vakjes op, als ik de aangrenzende vierkantjes, die wél
een rood stipje hadden, wilde doen oplichten. Het was
dus zaak om éérst de grensvakjes op te laten lichten en
dan geleidelijk naar het midden van het patroon te
werken, in de hoop dat ik goed zou uitkomen.
In gedachten nummerde ik de vakjes horizontaal van ‘1’
tot ‘8’ en deelde ik verticaal de letters ‘A’ tot en met ‘F’ uit.
Aldus leek het mij niet gek om de vakjes ‘B2’ en ‘C6’ in te

drukken. De meeste grenshokjes aan de bovenkant van het patroon brandden nu.
Door vervolgens de vakjes ‘E8’ en ‘F6’ aan te raken, had ik ook de hele hoek
rechtsonder kloppend gekregen. Nu was het uitkijken geblazen… Langs de
onderrand werden nu nog drie vakjes met een rood puntje begrensd door drie ‘lege’
vakjes op rij. Eén van die drie mocht ik niet aantippen, want dan zou er minstens één
loos vakje verlicht worden. Ik zou dat patroon dus van binnenuit brandend moeten
zien te krijgen. Zeer behoedzaam drukte ik mijn vinger op ‘E1’ en nu had ik alleen
nog maar een hele bundel van acht vakjes iets links van het midden over, die ik
allemaal brandend moest
krijgen. Eerst leek dat een
onmogelijke opdracht,
maar even later doorzag ik
de simpele oplossing.
Door het vakje op ‘D3’ in
te toetsen, gingen er vier
van de acht branden en
bleven er nog vier over,
die een keurige ruit
vormden! Door tenslotte

Dit lijkt mij een goed
begin…

… en dit een goed gevolg.

Nu nog acht vakjes die ik
brandend moet zien te
krijgen… Bijna klaar!
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het vierkantje op ‘D4’ aan te tippen, kon ik deze laatste
vier vakjes laten branden. Meteen doofden de lasers en
ging de haard, die inderdaad een lift was, naar beneden!

Het was maar een zeer kort ritje van een vijftal meters.
De lift kwam uit in de grot die ik vanaf buiten al had
gezien. Ik stapte uit en na een ogenblik ging de
haardvloer met een gerammel opnieuw naar boven, om
de vermomming in de slaapkamer weer te herstellen. Ik
hoefde niet bang te zijn dat ik hier opgesloten zou zitten,

want hier beneden bevond zich een ‘normale’ liftknop, waarmee ik desgewenst het
vloerplateau opnieuw kon oproepen.
Ik was in een schemerige en rotsige ruimte aanbeland, die de uitstraling had van een
kleine grot, maar waarschijnlijk deels door mensenhanden was uitgehakt.
Oorspronkelijk was dit een nis in de oever van het
meer geweest, misschien was deze ruimte
uitgeslepen door een van de beken die in dit meer
uitmondde. Maar nu werd de ruimte anders gebruikt!
Een kort trapje leidde naar een ronde metalen
constructie, een soort wiel, dat aan de rotswand was
bevestigd, maar nu deels was afgebroken.
De oorzaak liet zich gemakkelijk raden. Er hing hier
nog een vage nevel, die nogal ‘explosief’ rook.  De
ontploffing had hier plaatsgevonden, geen twijfel
mogelijk. De helft van de ronde metalen constructie
was weggeslagen en lag links half in het water.
Kennelijk diende die constructie als ondersteuning
van een grote ronde metalen deur die de kracht van
de explosie ook niet doorstaan had en tegen de rotswand was aangeworpen. Ik
bekeek deze deur van nabij. Het hart was opvallend. Daar was een grote ronde schijf
bevestigd die hetzelfde patroon liet zien die ik op de voorkaften van het rode en
blauwe boek had zien zitten! Opmerkelijk, en meteen een sterk vermoeden dat dit
inderdaad de poort was die naar de beide gevangeniswerelden leidde.
Mijn aandacht werd afgeleid door een licht getril dat ik in mijn broekzak voelde. Het
was Yeesha’s ketting die dat veroorzaakte. Zodra ik het sierraad voor de dag haalde,

zag ik dat de blauwe steen opnieuw in een fel
blauw licht pulseerde. Had ik opnieuw een krachtige
herinnering opgeroepen?
Na betasting van de steen, veranderde mijn
gezichtsveld niet echt. Ik bleef naar het centrum
van de metalen deur staren, hoewel mijn blik vooral
aan de randen wel wat begon te vertroebelen. Heel
duidelijk leek ik nu de stem van Atrus te horen, die
Catherine toesprak:
“Geduld, mijn liefste. We zijn bijna klaar met de
schakelkamer, alleen de beveiliging moet nog
geïnstalleerd worden. Maar we zullen onze zonen
snel weer zien, dat beloof ik je…”

Heel even schoot het wit weer langs mijn ogen, alsof de magische steen daarmee
wilde zeggen dat het visioen ten einde was. Deze halsketting begon zich zo te

De puzzel is opgelost en
de lift gaat naar beneden!

In de ruimte hangt duidelijk een
‘explosieve’ geur. Een deel van
de constructie ligt weggeslagen
tegen de linker rotswand.

Bij het hart van de ronde deur
toont Yeesha’s ketting mij een
nieuw visioen.
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ontpoppen als een onmisbaar instrument om achtergrondinformatie te vergaren. Ik
knoopte de ketting stevig om een van de lussen aan de voorkant van mijn broek. Zo
kon ik de steen voordurend in de gaten houden en zodra hij oplichtte, kijken en
luisteren wat de ketting mij te vertellen had. In dit geval was het dus opnieuw een
bevestiging dat dit hier de schakelkamer was om naar Spits en Haven af te reizen.

Het was zeer verontrustend dat hier de explosie had plaatsgevonden. Het begon er
meer en meer op te lijken dat óf Sirrus vanuit Spits, óf Achenar vanuit Haven een
geslaagde uitbraakpoging had ondernomen en dat hij, om wat voor reden dan ook,
zijn jonge zusje had ontvoerd, of dat in ieder geval had geprobeerd. Maar met welk
doel? Niet om zijn bevrijding op te eisen, want dat had hij dan al bewerkstelligd. Nee,
ik moest toegeven dat ik helemaal nog niet wist wat zich hier rondom het tijdstip van
de explosie had afgespeeld. Misschien was er wel een heel ander persoon in het
spel, net zoals destijds Saavedro onverwacht op de proppen was gekomen. Wat hij
had gedaan, zou in principe ook door een andere
bewoner van Joost mag weten welke wereld nu
kunnen worden uitgevoerd. Nee, ik moest eerst
maar eens checken of de broers nog gewoon
opgesloten zaten, of niet.
Ik liep het korte trapje op, dat eindigde bij een meer
dan manshoge metalen bol en halverwege door een
plateautje werd onderbroken. De bol kon zo te zien
horizontaal om zijn as draaien. Zowel de voor- als
de achterkant van de bol waren open, al zat er wel
een soort metalen draadwerk voor. Ik kon echter
genoeg van het inwendige zien om daar een tweetal
opengeklapte boeken te ontwaren. De linker had
een rode, de rechter een blauwe kaft. Hier moest ik zijn! Ik trok de grote hendel naar
achteren die zich hier op het plateautje bevond. Met een gerammel dat in de ruimte
hol weerkaatst werd, draaide de bol een halve slag in de rondte. Het achterste
raamwerk was groter en zodra dit naar voren was gedraaid, klapte het open.
Tegelijkertijd waren beide boeken dichtgegaan en langs een rail een eindje naar opzij

geschoven. Ik betrad de bol.
Door het kleinere raam, dat zich nu dus aan de
andere kant bevond, keek ik door een opening van
de nis over het meer, regelrecht naar de
slaapkamer van Yeesha en de grote vlonder
daaronder, die direct aan het water lag. Na een kort
ogenblik verlegde ik mijn aandacht naar de twee
boeken. Ze waren gevat in een metalen frame, dat
er automatisch voor zorgde dat de boeken werden
dichtgeklapt, zodra de bol rondwentelde en werd
geopend. Dit was met zorg geconstrueerd, waarbij
de makers (D’ni, zo had ik uit Atrus’ dagboek
begrepen) naast het puur functionele, ook de

schoonheid niet uit het oog waren verloren. Maar dat had ik ook niet anders verwacht
van een volk dat met een rijke fantasie werelden kon scheppen!
Het mechanisme was bij beide boeken identiek, alleen bij het blauwe boek was ook
een hendeltje aangebracht. Dit trok ik naar rechts. De ingang van de bol werd nu
afgesloten en het geheel begon een halve slag terug te draaien. Voor mijn positie en

In deze bol bevinden zich de
schakelboeken die mij in Spits,
dan wel Haven kunnen brengen.

Het mechanisme dat de boeken
opent en sluit, is met zorg
geconstrueerd door de D’ni.
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die van de boeken had dat geen gevolgen, want
een serie raderen zorgde ervoor dat alleen het
uitwendige ronddraaide en het inwendige niet. Wel
schoven de boeken langs de rail naar voren en
zodra de bol weer tot rust kwam, waren beide
boeken vlak naast elkaar aanbeland en ook
opengeklapt.

Mocht er nog enige twijfel zijn, dan was deze nu
geheel weggenomen. Beide boeken toonden op de
eerste pagina een bewegende foto. Dit waren de

schakelboeken die ik zocht! In het plaatje van het
blauwe boek zag ik de camera op wat grotere
hoogte rondom het scheepswrak cirkelen en ook in
het rode boek cirkelde de camera in de rondte, maar
ditmaal rondom een zeer steile rotspiek. Dat moest
dan de toegangspoort tot Spits zijn! Zou ik het
wagen? Even wierp ik een blik op de ketting van
Yeesha, maar de blauwe steen hield zich koest. Aan
het schakelen naar Spits kleefde dus geen heftige
herinnering. Dat legde ik uit als een aanmoediging.
Het was nu tien jaar geleden dat ik voor het laatst
van een schakelboek gebruik had gemaakt, dus spannend was het wel… Ik haalde
nog even diep adem en legde toen mijn hand op de foto.

Beide boeken komen naast elkaar
tot rust en worden opengeklapt.

Spits wordt mijn eerste reisdoel.
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Hoofdstuk 5: Ontsnapping uit Spits.

Het reizen door middel van een schakelboek was fascinerend en nog steeds had ik
geen flauw idee hoe deze manier van vervoer was in te passen in de geldige
natuurwetten. In de loop van de tijd was ook de manier waarop ik de reis beleefde,
geleidelijk veranderd. Eerst leek het alsof ik een donkere tunnel betrad en daarbij
zelfs tijdelijk het bewustzijn verloor. Dat was namelijk steeds het geval geweest toen
ik op Myst vertoefde en van daar naar de diverse tijdperken schakelde om de rode en
blauwe pagina’s op te sporen. Daarmee hoopte ik de gevangenisboeken van Sirrus
en Achenar kompleet te maken. Ook de reis naar Riven verliep zo, maar zoetjesaan
bleef ik steeds helderder van geest. Nadat ik van Riven naar Tomahna was gereisd
via de sterrenspleet, werd mij daarna zelfs zicht op het reisdoel gegund. Tijdens mijn
achtervolging op Saavedro en gedurende mijn reisjes van J’nanin naar de diverse
‘lestijdperken’, leek het alsof ik mij in een soort glazen vliegtuig bevond!

Die illusie bleek nu nog steeds opgeld te maken. Mijn doorzichtige vervoermiddel
vloog nu wel op een zeer grote hoogte door een wolkendek heen. De wind leek rond
mijn oren te gieren en juist toen de wolken iets vaneen begonnen te scheuren,
werden deze door een fel weerlicht verlicht en een krakende donder overstemde voor
een ogenblik het gegier van de wind. Even welde er een vlaag van angst in mij
omhoog, want mijn transportmiddel mocht dan
onzichtbaar lijken, voor het gevoel leek het een écht
vliegtuig te zijn, dat nu door een zware turbulentie
werd geteisterd. Na een ogenblik klom ik echter
boven de dikste wolken uit en doemde er vooruit
een steile rotspunt op, die ver boven het wolkendek
uitstak en die ik herkende van het bewegende
plaatje uit het schakelboek.  Het vliegtuig vloog daar
in een wijde bocht omheen, waardoor ik kon zien dat
de rotspiek zich naar onderen toe wat verbreedde
en daar aansloot bij een tweede, wat lagere piek
met een platte bovenkant. Tot mijn verbazing leek
het wel alsof daarop de ruïne van een grote kathedraal stond, waarvan het dak was
ingestort, maar een deel van de muren met die typische gotische kerkramen nog
overeind stond. Uit het verslag van Atrus had ik begrepen dat dit alles slechts een
illusie was, om de indruk te wekken dat Spits vroeger bewoond was geweest, wat
niet zo was. Wonderlijk was dat toch!
Erg lang kreeg ik niet de tijd om daarover na te denken, want mijn vliegtuig vloog
door, daarbij nog iets in hoogte winnend. De hemel was trouwens behoorlijk donker
en doorspekt met slierten wolken en sterren. Een groot lichtgevend object stond laag
aan de horizon vlak boven het wolkendek en aldus werd alles in een schemerig licht
gedompeld. Of dit een grote maan was die veel licht weerkaatste of een zwakke
wittige zon, kon ik zo een, twee, drie niet bepalen.
Mijn glazen vliegtuig bleef om de rotspunt vliegen, in een steeds kleinere cirkel. Met
moeite kon ik zien dat er langs de vrijwel loodrechte wanden een trap spiraliseerde,
die hogerop bij een soort ovale holte uitkwam. Dat bleek ook het reisdoel te zijn, want
optisch leek het wel alsof mijn vliegmachien juist op dat punt de rotspunt wilde
rammen! Onwillekeurig beschermde ik mijn gezicht met mijn armen, in een reflex mij
voor de onvermijdelijke klap te beschermen. Dat was natuurlijk een tevergeefse actie,

Nadat ik door het wolkendek heen
ben gevlogen, doemen er zeer
steile rotspieken op.
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want op het moment suprème werd het zwart voor mijn ogen. Voor een deel was
deze reis dus toch bedrog, want toen ik al na een paar seconden voorzichtig mijn
ogen opende, zag ik dat ik, ongedeerd en wel, in de ronde ruimte was neergezet,
alwaar mijn vliegtuig even tevoren leek te crashen. Ik was in Spits gearriveerd!

Mijn vliegmachine was dan wel in het niets opgelost, de ruimte zag er toch uit alsof er
daadwerkelijk een vrij groot voorwerp hier naar binnen was gevlogen, want het was
een behoorlijke ravage. Ik stond inderdaad in een
halfronde ruimte, die aan één kant echter open
was. Dat was echter door geweld zo gekomen,
want de randen van de wanden waren
afgebrokkeld en deels ingestort. De ronde vloer die
wel in tact was gebleven, was bezaaid met brokken
puin. Op de plek waar de ingang zich bevond, was
de deur volledig weggeslagen en metalen tralies
die de ruimte precies in twee gelijke halve bollen
verdeelde, waren sterk verwrongen en ook deels
verdwenen. Dit alles was echter niet door mijn
onzichtbare vervoermiddel veroorzaakt, want bij
nader inzien had ik in een flits vlak voor het einde van mijn reis, die vernielde tralies
al gezien.
Zo had ik zicht op de buitenwereld, al knipperend met mijn ogen, want ik keek recht
in de richting van die felle maan, die echter toch te weinig licht gaf om de flonkerende
sterren aan de hemel rondom te doen doven. Het waaide hierboven behoorlijk en zo
af en toe dreven er een paar mistslieten langs, die hier en ook op nog wat grotere
hoogte in grote snelheid langs het zwerk schoten. Tot mijn verrassing zag ik plots het
vurige spoor van een meteoor rechts van de maan naar het gesloten wolkendek
schieten en uitdoven. Die wolkentoppen lichtten af en toe op en naast het huilen van
de wind bereikte nu ook het geluid van een ver verwijderde donder mijn oren.
Onwillekeurig moest ik huiveren, wat niet alleen kwam omdat de temperatuur hier
aan de lage kant was. Nee, de eerste indruk van deze wereld was niet bepaald

opwekkend. Spits leek een bar, woest en ongastvrij
oord te zijn. Hoe zou Sirrus zich gevoeld hebben
toen hij hier zijn eerste schreden zette?
Over Sirrus gesproken… waar was hij eigenlijk? En
wat was hier gebeurd? Het leek erop dat ik mij hier
in de ruimte bevond die Atrus had gemaakt om
zichzelf, zijn vrouw en dochtertje in de gelegenheid
te stellen hun zoon en broer te bezoeken, zonder
dat deze kon ontsnappen. Achteraf was dat logisch
natuurlijk. Ik had daarover in Tomahna al het een
en ander gelezen en gezien. Ik stond hier in het
achterste deel van de ronde ruimte, dat de aanslag
min of meer had doorstaan. Er stond hier een bank,
gemaakt van een metalen frame en daarnaast

stond een sokkel. Die bevatte een rechthoekige ruimte die werd afgesloten door een
tweetal glazen panelen die openschoven zodra ik ze aanraakte. Aldus werd er een
bruinig boek zichtbaar. De voorkaft was rijkelijk versierd met een rond patroon in
reliëf, dat wel wat overeenkomsten vertoonde met het ronde hart van de
weggeslagen metalen deur in de grot onder de slaapkamer van Atrus en Catherine in

De ronde ruimte waarin ik arriveer,
is deels verwoest en ingestort.

Het bezoekersgedeelte bevat een
bank en een sokkel, met daarin
een schakelboek om terug te
keren naar Tomahna.
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Tomahna. Zou dit een schakelboek zijn? Ik sloeg het boek open en stuitte inderdaad
op een bewegende foto die een filmpje liet zien van Tomahna bij nacht.
In de andere hoek van deze vrij krappe ronde ruimte bevond zich nog een soort
stoompijp, zo leek het wel. Ik duwde de hendel die daaronder uitstak naar boven,
waarna deze langzaam weer zakte. Tegelijkertijd klonk er een langgerekte fluittoon.
Verder bevond zich hier naast de verwrongen traliewand een driehoekige metalen
klep in de wand die naar de ene, of de andere kant van
de ruimte kon worden gekanteld.
Zie je wel, dit was de bezoekersruimte van deze
gevangeniswereld. Vanuit Tomahna werden de
bezoekers naar hier gebracht, waar men door middel
van een signaal op de stoomfluit kon aangeven dat er
bezoek was. Aldus kon men veilig met Sirrus
communiceren, zodra die aan de andere kant was
verschenen, en via de kantelbak konden eventuele
geschenken worden uitgewisseld. Na het onderhoud
kon het bezoek via het hier aanwezige schakelboek
terugkeren naar Tomahna.

Het zag er echter naar uit dat hier iets grondig mis was gegaan. Gezien de
verwoestingen moest ik wel de conclusie trekken dat hier een vergelijkbare explosie
had plaatsgevonden als in Tomahna en dat Sirrus zich zo op gewelddadige wijze een
weg naar de vrijheid had verworven. Was hij dan ook degene die zijn jonge zusje in
Tomahna had opgejaagd? Maar waarom dan? Ik kon onmiddellijk teruggaan naar
Tomahna om dat uit te zoeken, maar dat zou weinig effect hebben. Ik had Tomahna
tijdens mijn nachtelijke zoektocht immers al behoorlijk accuraat doorzocht. Nee, nu ik
hier was, kon ik beter mijn onderzoek in dít oord voortzetten. Wellicht kon ik zo de
motieven van Sirrus achterhalen en mij een completer beeld vormen van de manier
hoe hij zijn gevangenschap had beleefd. Misschien was het Sirrus niet eens euvel te
duiden dat hij was ontsnapt, wellicht verkeerde hij in de veronderstelling dat zijn
ouders hem eeuwig hier wilde laten zitten. Ik stapte links naast de tralies over het
muurrandje heen dat als enige de ontploffing had doorstaan en belandde zo aan de
andere gevangeniskant van deze ruimte, die nog wat kariger was uitgevoerd dan de
bezoekerskant. Afgezien van de kantelbak, was hier alleen een bankje te vinden, dat
niet luxer was uitgevoerd dan een gemiddelde zitbank in een tram of bus. Op het

bankje lag echter een boek, voorzien van een grote
versierde metalen band, die als slot fungeerde.
Hierdoor leek dit wel een dagboek te zijn.
Interessant… ik probeerde het boek open te slaan,
maar kon het slot niet loskrijgen. Licht teleurgesteld
wilde ik het boek weer terugleggen, toen mijn oog
viel op de ketting die ik aan mijn broekband had
geknoopt. De blauwe steen lichtte weer fel op. Dat
betekende dat er aan dit boek een sterke
herinnering kleefde! Ik beroerde de steen en daar
echode een tweespraak tussen Yeesha en Sirrus in
mijn oren!

Aan de gevangeniskant van deze
ruimte bevindt zich een bankje,
waarop ik een boek aantref.

Met deze stoomfluit kan de
bezoeker zijn aanwezigheid
kenbaar maken.
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“Pappa zei dat je als kind nooit D’ni wilde leren.
Daarom heeft hij het je ook nooit geleerd.”
“Toen wilde ik dat ook niet. Ik had veel meer lol in
andere dingen doen. Ik was… nogal stompzinnig toen.”
“Hé misschien kan je het nu leren. Samen met mij.” Er
weerklonk het geluid van de kantelbak. Kennelijk
overhandigde Yeesha hier het dagboek aan Sirrus.
“Echt waar? Wil jij mij D’ni leren?” Sirrus’ stem klonk
duidelijk verrast.
“Waarom niet? Iemand moet het toch doen?”

Hier eindigde het visioen. Opnieuw had de ketting
nuttige achtergrondinformatie gegeven en bleek eens te meer dat Sirrus het goed
met zijn zusje kon vinden en dat dat wederzijds was. Hij had toch ook voor haar dat
Sereniaanse ‘waterbeest’ uit wit kristal gesneden en dat Yeesha geschonken? Hoe
viel dat te rijmen met het feit dat hij haar daarstraks misschien achterna joeg? Ik wist
het niet. Kortom, het werd hoog tijd om deze ruimte hier te verlaten en verder op
onderzoek te gaan. Door de in- en uitgang, althans wat daar van over was, begaf ik
mij op pad.

Ik prees mij gelukkig dat ik geen last had van
hoogtevrees. Ik zag dat de ronde kamer was ingebed
in de rotswand en dat die rotsen in feite uit louter
kristallen bestonden, die aan de buitenkant door de
elementen waren afgeslepen en dof geworden en
daarom op die plekken meer de uitstraling hadden
van normale rotsen. Langs de steile rotspiek daalde
een serie onregelmatig gevormde treden af. Deze
trap was, zo had ik uit
Atrus’ verslag begrepen,
puur natuurlijk tot stand

gekomen. Voorzichtig, dichtbij de rotswand blijvend, stapte
ik, trede na trede, naar beneden. Aan mijn linkerhand was
er namelijk niets anders dan een onpeilbare diepte, tot aan
het voortjagende wolkendek en wie weet, tot hoever nog
dieper. Daarbij moest ik mij ook nog eens schrap zetten
tegen de vlagerige wind. Ik zag trouwens nog een paar
lagere rotspieken die maar net uitstaken boven de wolken
daar in de diepte en ook zag ik het regelmatig weerlichten.

Gelukkig had ik de wind hier schuin in mijn rug en
woei die bries ook nog eens naar de rotswand toe.
Na een flink aantal treden maakte de natuurlijke
stenen trap een haakse bocht naar rechts en daalde
daar verder af. Aan mijn linkerhand verscheen nu
een rotsplateau, dat zich nog een flink eind in de
diepte bevond, maar nog wel een stukje boven het
wolkendek uitstak. Dit was het plateau dat ik ook
tijdens mijn vliegreis naar hier had gezien. Het
plateau werd begrensd door een tweetal dunnere
verticale wanden die een rechte hoek met elkaar

Aan het boek kleeft een sterke
herinnering, een dialoog
tussen Yeesha en Sirrus!

De ronde kamer lijkt wel in
kristallen te zijn ingebed.

Via deze kale, natuurlijke
trap daal ik voorzichtig af.

Aan mijn linkerhand doemt er in
de diepte een rotsplateau op.
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maakten en waarin een viertal hoge vensters was aangebracht, al was het glas al
lang verdwenen. Het was moeilijk te geloven dat die vier kathedraalramen ook puur
natuur waren. De zuilen en bogen die de raamsponningen vormden, leken toch echt
door mensenhanden gemaakt te zijn en bovenin waren toch ook een paar metalen
ogen te zien! “Hoe groot kon een illusie worden gemaakt”, zo vroeg ik mij in volle
bewondering af. Verder afdalen maar. Ik zag dat de trap een eindje verderop
wederom een haakse bocht maakte, want de stenen treden spiraliseerden om deze
rotsstaak heen en wellicht dat ik na het maken van een hele omwenteling vanzelf bij

dit plateau zou uitkomen.
Nadat ik ook deze tweede bocht had gerond, stuitte
ik op een gat in de rotswand en kreeg ik zicht op een
holte die geheel met kristallen was gevuld. Nou, een
mineraloog zou hier zijn hart kunnen ophalen! Links
vooruit stak een grote staak omhoog die als geheel
een kristal leek te zijn! Ik vervolgde mijn tocht omlaag
en bij de derde bocht zag ik dat ik het goed had
ingeschat. Na nog een hele serie treden eindigde de
trap bij het plateau dat via een kort stenen bruggetje
te betreden was.

Daar aangekomen, zag ik dat ik mij toch had
vergist. Ik had de rotspunt nog niet geheel gerond
en dit was dus een ander, kleiner plateau, waarvan
de wanden echter ook uit die kathedraalachtige
muren bestonden. Niet zonder verwondering liep ik
onder een van deze bogen door, die wel tien meter
hoog leek te zijn. Zouden die kristallen soms van
nature in deze vorm groeien? Best mogelijk. Ook
op Aarde wisten kristallen soms heel strak en glad
in de vorm van een kubus, of een roos of zoiets te
groeien, zonder dat daar een mensenhand aan te
pas was gekomen. Mijn weg werd hier al snel
gestuit door een peilloze diepte, die doorliep tot in het wolkendek. Langs de zijkanten
waren echter metalen spanten te zien. In combinatie met het feit dat deze aan alle
kanten rondom de rotswanden bleven doorlopen, wekte dit de indruk dat ik in een
liftschacht keek. En wat te denken van de metalen staak die hier stond en waarop
een groot, donkerblauw kristal was aangebracht? Dat was toch een knop om een lift
te roepen? Ik kon het kristal inderdaad indrukken, maar er gebeurde niets. Dit kon
onmogelijk natuurlijk zijn en in dat geval zou
Sirrus dat vervaardigd moeten hebben. Een
immense klus, voor iemand alleen, maar ik kon
mij voorstellen dat hij niet steeds deze steile
rotsen willen op- en afklauteren en dat hij daarom
voor eigen gerief, hier een lift had proberen te
maken. Ik blikte even steels naar de blauwe steen
van Yeesha’s ketting, maar hij lichtte ditmaal niet
op, dus een bevestiging van mijn vermoeden zou
ik nu elders moeten zien te vergaren. Na nog een
korte blik in de diepe schacht, keerde ik terug
naar de trap, die inderdaad rustig verder naar

De trap lijkt bij het plateau te
eindigen.

Mijn kop eraf als dit niet een
liftschacht is!

Het is moeilijk te bevatten dat deze
bogen natuurlijk zijn gevormd.
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beneden bleef spiraliseren.
Na nog een bocht kreeg ik dan het beoogde doel in
het vizier. De wenteltrap mondde uit op het plateau
dat inderdaad veel forser was dan het plateautje
waar zich misschien een lift bevond. Al vanaf hier
zag ik het beeldhouwwerkje waar de kristalkijker in
het observatorium in Tomahna op uitkeek. Het leek
wel een speelgoeddingetje in vergelijk met het
enorme raam waartegen het was uitgebeiteld. Ik
daalde de laatste treden af en betrad het plateau,
waaruit op diverse plaatsen groepjes zwak groenig
oplichtende kristallen als een soort bloemen
omhoog sproten.

Voor het beeld staand moest ik concluderen dat Sirrus hier een knap stukje vakwerk
had afgeleverd. Hij had de gelaatstrekken van de personen heel treffend uit weten te
beelden en vrijwel op ware grootte. De put waartegen de beide jongetjes zaten, was
zowaar gevuld met water en zo leek het of de boot, die ook uit kristal was
vervaardigd, bleef drijven. Ik bukte mij om het tafereel rondom het scheepje nader te
bekijken. Ik zag dat een jonge Sirrus de pols van zijn broertje beetpakte toen die
probeerde de boot te grijpen.
Op dat moment werd ik een fel blauw licht gewaar,
dat zijn oorsprong vond bij mijn broeksband. Het
was opnieuw de blauwe steen uit Yeesha’s ketting
die oplichtte. Ik drukte mijn duim op de steen en
daar hoorde ik Sirrus spreken.

“Kom nou! Je hebt dat vast al een miljoen keer zien
groeien! Hoe was dat nou? Vader schreef. Moeder
zat links van hem. Wie had de boot? Ik had de
boot. Ja! Ja! Ik had de boot!”

Sirrus was duidelijk enthousiast, niet alleen omdat hij zich dit tafereel goed kon
herinneren, maar ook omdat hij de boot op zijn oudere broertje had weten te
veroveren. De rivaliteit tussen de beide broers zat er dus al vroeg in, maar welke
bijna even oude broers uit welk gezin dan ook, kenden géén rivaliteit? Ik draaide mij
om in een poging de camera te ontdekken die dit beeld naar Tomahna had gestuurd.
Die was er niet. Er was alleen maar een sterrenlucht met wolkenslierten en nergens

zag ik iets dat op een camera leek. Zonden de
kristallen waaruit deze beeldengroep was gemaakt
een soort vibratie uit, die van grote afstand, min of
meer toevallig, door een groepje andere kristallen
kon worden opgepikt en tot een beeld omgevormd?
Ja dus, hoe merkwaardig dit ook leek. Het leek mij
verstandig om mijn hoofd hier maar niet verder over
te breken en besloot elders op dit platform rond te
neuzen.
Rechts van het beeldengroepje stuitte ik op wat de
restanten van een primitief kamp leken te zijn. In
een kring van stenen bevonden zich een aantal

Het beeldhouwwerk lijkt wel een
speelgoeddingetje in vergelijk
met het enorme raam waartegen
het is uitgebeiteld.

Sirrus heeft hier een zeer knap
stukje handwerk verricht.

Ik tref hier de restanten van een
kamp aan.
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verkoolde houtblokken. Hier had Sirrus dus een vuurtje gestookt, wat ook betekende
dat het in Spits minder bar was dan het leek. Ergens daar beneden moesten dus
planten en zelfs bomen groeien, anders zou Sirrus hier nooit aan hout hebben
kunnen komen. Links naast het kampvuur lagen een aantal gereedschappen die
Sirrus wellicht had gebruikt om het beeld mee te vervaardigen. Daarachter lag een
deken op een mat, die kennelijk als matras dienst deed. Dat was een weinig
geriefelijke slaapplaats, hier op de weliswaar vlakke, maar toch zeer harde
rotsbodem. Het was niet onlogisch dat Sirrus hier verscheidende dagen zou hebben
doorgebracht, want dat beeld zou hij niet in een paar uurtjes hebben kunnen maken.
Aan het kampement kleefde ook nog een sterke herinnering, want opnieuw lichtte de

steen van Yeesha’s ketting fel op. Zodra ik de
blauwe robijn aanraakte, leek ik, net zoals bij het
visioen van Yeesha’s vlucht in de haard, een
toeschouwer van een driedimensionale film te
worden, die mij geheel omringde.

Ik kreeg van zeer nabij zicht op een ontredderde
Sirrus die bibberend op zijn hurken zat en
vanwege de kou de deken om zijn schouders had
geslagen. Zijn gezicht straalde een mengelmoes
van angst, ontreddering en boosheid uit, terwijl hij
tegen zichzelf zei:
“Ik dacht dat ik de enige slechtaard was in ons

gezin, maar dit… dit is ’n goeie. Geen boek, vader,
geen schakelboek naar huis!!”
Ik zag hoe zelfs de koele en berekenende Sirrus
moest vechten tegen zijn tranen en met de deken
deels zijn gezicht verborg. Na een ogenblik slaagde
hij er echter in zichzelf weer te vermannen, door zich
moed in te praten. “Denk na, Sirrus! Denk na!!”

De ketting bood mij hier een close-up aan van het
gezicht van Sirrus, dat nu ietwat grimmig oogde.
Hierna doofde het beeld en keerde ik terug naar de
werkelijkheid. Het was duidelijk wat ik hier had gezien. De gebeurtenis had zich al
lang geleden afgespeeld, want deze had plaatsgevonden vrijwel onmiddellijk nadat
Sirrus onvrijwillig in dit Tijdperk was geplaatst. Kennelijk was Sirrus zojuist
doordrongen van het feit dat hij in dit oord gevangen zat, zonder dat hij naar huis kon
terugkeren. Of kon hij nog een uitweg verzinnen? Zijn slotopmerking toonde in ieder
geval aan dat hij daar toen al op zat te broeden…
Goed, wat Sirrus met die wetenschap had gedaan, zou ik wellicht elders in Spits nog
ontdekken, of niet. Maar wat viel hier verder nog te zien? Hier kon ik niet doorlopen.
Het enorme raam achter het kampement leek zelfs nog deels van glas voorzien te
zijn. Het glas leek wel wat op half doorzichtig dof ijs en was in de bovenste helft van
het kathedraalraam nog min of meer gaaf, maar was in de onderste helft deels
gebroken. Brokstukken lagen hier verspreid op de rotsbodem en ik zag dat het in
werkelijkheid behoorlijk grote en dikke kristallen waren. Het was toch frappant dat de
natuur zich hier niet alleen had ingespannen om die raamsponningen te maken,
maar zelfs pogingen had ondernomen om die vensters van ‘glas’ te voorzien! Bij

Sirrus kan zijn tranen nauwelijks
bedwingen bij de wetenschap dat
hij hier in Spits gevangen zit.

Maar al snel weet hij zich te
vermannen.
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nader inzien had Sirrus een deel van zo’n groot, afgebroken kristal gebruikt om
daarvan het beeld van zijn ouders, zijn broertje en zichzelf te maken.

Langs het beeld lopend, zag ik dat in een volgend reuzenraam links daarvan ook
kristalglas zat, dat eveneens aan de onderkant was gebroken, waardoor er een meer

dan manshoog gat was ontstaan. Hier doorheen
lopend, kwam ik uit op een soort brug van bijna
twintig meter lang, bestaande uit een metalig
rooster van een krappe twee meter breed. Die
brug leek niet natuurlijk te zijn, al was het in deze
wereld verdraaid lastig om te zeggen wat door
mensenhanden was gemaakt, of niet. De brug liep
in ieder geval dood op een rotspunt, waaruit een
groot, puntig kristal omhoogstak, dat een wittig
licht uitstraalde. Terwijl ik over de brug daar
naartoe wandelde, wierp ik niet zonder

bewondering een blik op de bovenkant van alweer
zo’n kathedraalraam, dat zich een niveau lager
bevond aan mijn rechterhand en waarvan de
onderkant in de wolken verdween. Het maanlicht
zette de bovenkant van de boog in een groen wittige
gloed en ook het grote oog aan de bovenkant lichtte
zo fraai op. Achteraf bleek dit geen metalen oog te
zijn, maar was het, net als de rest, van steen
gemaakt. Ongelofelijk dat dit natuurlijk was! Zelfs de
onderkant van de raamsponningen leken voorzien te
zijn van een eenvoudige versiering, als wilde
Moeder Natuur zichzelf daarmee een plezier doen…
Het was niet te bevatten dat Atrus dit alles zo doelbewust had weten te scheppen,
maar zijn aantekeningen suggereerden dat dit tóch het geval was.
Ik overbrugde het laatste stukje naar de rotspunt met het kristal en zag dat deze als
het ware uit de rotspunt ontsproot, want die bleek hol te zijn. Aan de voorkant was
een langwerpige metalen rail aangebracht, die voorzien was van een gleuf in het
midden. Aan de rechterzijde zaten op regelmatige afstanden een achttal ronde
markeringen, waarvan de derde van boven gemarkeerd was. Ik kon slechts raden
wat hiervan de bedoeling was, maar wellicht kwam
de blauwe steen van Yeesha mij opnieuw te hulp,
want wederom lichtte deze op.
Voor de verandering liet de steen mij ditmaal louter
een beeld zien, zonder geluid. Ik had de indruk dat
de steen mij het oorspronkelijke beeld toonde,
voordat die metalen rail aan de voorkant was
bevestigd. Ook het kristal ontbrak en inderdaad
keek ik nu in een holle ruimte, van waaruit wél een
wittig licht scheen. De opening van de holle rots had
trouwens een opvallende vorm, een regelmatige
vijfhoek. Na afloop van het korte visioen bekeek ik
het kristal nader. Ook hier waren mensenhanden aan te pas gekomen. Aan de
zijkanten zaten een paar metalen klampen en ook veren. Zou het kristal hiermee in-
en uit de rotspunt kunnen worden geschoven? Maar met welk doel dan? Sirrus had

De brug loopt dood op een rotspunt
waar een kristal uitsteekt.

Op de brug heb ik prachtig zicht
op de bizarre spelingen van
Moeder Natuur.

Yeesha’s steen laat zien dat het
kristal in een vijfhoekig gat is
geplaatst.
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hier in al die jaren niet stilgezeten, dat was ondertussen wel duidelijk, maar waar zijn
werkzaamheden hier precies voor dienden, daar kon ik slechts naar raden.

Om mij heen kijkend, zag ik mij nu toch voor een probleem geplaatst. Het plateau liep
hier verder dood. Half had ik verwacht dat ik ergens wel weer op een stenen trap zou
stuiten, die mij verder naar beneden zou kunnen vervoeren, maar dat was niet het
geval. Op die manier zou mijn onderzoek in Spits wel erg kortdurend blijven en restte
mij alleen nog de route terug naar boven.
Mijn oog viel echter op een andere holle rots die hier aan de rechterkant, vlak naast
de brug, aanwezig was. Het was in feite een lang, hol kristal, dat zo te zien tot ver in
de diepte doorliep, maar de holte oogde wel erg steil. Aan de linkerkant zat echter
een stuk dik touw geknoopt en ook vroeg Yeesha’s ketting weer om aandacht. Na
beroering van de steen weerklonk de stem van Sirrus in mijn oren. De herinnering
leek het moment weer te geven dat Sirrus hier het touw vastknoopte, want ik hoorde:
“Daar nog eens doorhalen… Door beide lussen… Mooie knoop… Hoop dat het
schakelboek daar ergens beneden is.”
Aha! Ik kon ‘een’ en ‘een’ bij elkaar optellen om op ‘twee’ uit te komen. Sirrus was
kennelijk over zijn eerste schrik en vrees heen gekomen en had terecht
geconcludeerd dat zijn vader hier eerst een inspectie had uitgevoerd en een
schakelboek moest hebben achtergelaten. Sirrus’ conclusie dat dit schakelboek,
nadat Atrus van hier was weggeschakeld, in de diepte moest zijn gevallen, was ook
een juiste. Hij klampte zich kennelijk aan de strohalm vast dat dit boek daar ergens
beneden te vinden moest zijn, hem aldus een ontsnappingsroute aanbiedend. Dat wil
zeggen, als het boek zijn val onbeschadigd zou hebben weten te doorstaan en als hij
het zou weten te vinden. Dat was wel een héle dunne strohalm, zo vond ik. Het gaf
aan hoe ontredderd Sirrus toen in feite was en hoe wanhopig hij trachtte om uit Spits
te ontsnappen. Maar goed, hij had tijd genoeg en was bereid om die éne kans te

grijpen, hoe miniem die dan ook was.
Klaarblijkelijk had ook hij ontdekt dat de weg naar
beneden hier afgesneden leek, zodat hij een
alternatieve route zou moeten zien te verzinnen.
Ietwat ongemakkelijk keek ik naar het eindje touw,
dat hier in een schijnbaar onpeilbaar diep gat
bungelde. Dit was toch een levensgevaarlijke route!
Stel je voor dat dit holle kristal daar ergens in de
diepte in de vrije ruimte zou eindigen, dan zou deze
glijpartij uitmonden in een dodelijke val! Ook was het
mogelijk dat het kristal ergens daar beneden zou
vernauwen of helemaal afgesloten zou zijn. Het

einde zou dan nog vreselijker zijn. Opgesloten, zonder een mogelijkheid de lange,
holle buis te verlaten, zou het alleen nog maar een kwestie zijn van wachten tot het
moment dat ik van honger en dorst zou omkomen!
Na een ogenblik schudde ik die sombere gedachten van mij af. Het visioen had mij
duidelijk verteld dat Sirrus van deze ‘glijbaan’ gebruik had gemaakt en hij had deze
glijpartij zonder schadelijke gevolgen ondergaan. Het kristal was dus open aan de
andere kant en kwam klaarblijkelijk uit bij een plateau of zoiets. Dan moest ik het ook
maar eens wagen. Ik pakte het touw beet en liet mij in de kristalkoker zakken. Ik
voelde dat het gesteente glad was, maar ik zou eventueel door het spreiden van mijn
armen en benen de snelheid ietwat kunnen afremmen. Spannend bleef het wel… In
gedachte maakte ik een schietgebedje en liet vervolgens het touw los.

Deze holle kristalbuis lijkt de
enige manier te zijn om
beneden te geraken…
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Hoofdstuk 6: Sirrus’ spitsvondigheden.

Het holle kristal dook steil naar beneden, waardoor ik al glijdend, snel aan vaart won.
Gelukkig was het gesteente glad, zodat ik nergens achter bleef haken. Mijn glijpartij
verliep grotendeels in een diepe schemer, maar zo nu en dan passeerde ik stukken
kristal die lichtgevend waren, zodat mijn tocht zich niet in totale duisternis voltrok en
ik, langs mijn lichaam naar voren kijkend, enigszins zicht bleef houden op het deel
van de route die voor mij lag. Gelukkig bleef de holle pijp ongeveer even wijd, zodat
de glijpartij wel enige overeenkomsten vertoonde met een ritje door zo’n plastic buis
in een tropisch zwemparadijs.
Tot mijn genoegen duurde het niet lang, of de kristalpijp ging meer horizontaal lopen,
waardoor mijn snelheid redelijk binnen de perken bleef. Al na een seconde of vijftien
liep de buis volmaakt horizontaal en leek te eindigen
in een grot. Mijn snelheid was echter nog steeds
aanzienlijk en de bodem bestond hier uit glad
gesteente, zodat ik door bleef glijden. Aan mijn
linkerhand passeerden een paar korte stalagmieten
van lichtgevend kristal, maar nog voor ik bedacht
had dat ik mij daaraan misschien kon vastgrijpen om
zo mijn glijpartij te onderbreken, lagen ze alweer
achter mij. Ik gleed dus door en kwam aldus snel bij
het andere einde van de grot, alwaar het
lichtgevende kristal mij al spoedig weer geheel
omsloot en opnieuw wat steiler begon af te dalen.
Het kristallijne gesteente was kennelijk iets stroever, want mijn snelheid nam niet erg
toe en mijn schoenen piepten terwijl ze langs de wanden schuurden.
Deze buis was langer dan het gedeelte boven de grot. Nu gleed ik opnieuw door een
tamelijk donker stuk en bemerkte dat de buis als geheel een langgerekte bocht naar
rechts begon te maken. Plots veranderde de aard van het geluid om mij heen en
werd het licht blauwachtig. Abrupt eindigde de kristalpijp hier en met een zwiepend

geluid  werd ik met behulp van de zwaartekracht
uit de buis gesmeten. Daarbij belandde ik veilig, in
een niet al te grote vaart, met mijn beide voeten op
vaste grond.

Ik klopte het steengruis van mijn kleren en keek
om mij heen waar de holle buis mij had afgeleverd.
Achter mij zag ik een deel van de kristalbuis uit de
wand steken, op zo’n twee meter boven de grond.
Tja, mijn tocht naar beneden was dan wel veilig
verlopen, het zag er wel naar uit dat mijn route
terug naar boven zo was afgesneden! Het was

namelijk ondenkbaar dat ik vanaf hier weer in die buis kon klimmen, om zo naar
boven te klauteren. Nee, als ik terug naar boven wilde gaan, dan zou ik een
alternatief moeten bedenken…
Een rollende donderslag deed mij opschrikken uit mijn mijmeringen. Ik bevond mij
hier in een soort halfopen grot, opnieuw een soort zuilengalerij, die zich onder het
wolkendek bevond, of meer tussen twee wolkenlagen in. Vanuit het bovenste
wolkendek schoten regelmatig bliksemstralen omlaag, na een aantal seconden

In grote snelheid glijd ik door de
holle buis, die soms groenachtig
wordt verlicht.

Het uiteinde van de kristalbuis die
mij naar beneden heeft vervoerd.
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gevolgd door de donder. Het onweer was behoorlijk actief, maar het regende niet. Ik
telde even de pauzes tussen bliksem en donder en constateerde dat de meest nabije
ontladingen zich op ongeveer vier kilometer afstand bevonden. Dat was aardig nabij,
maar na het natuurgeweld even te hebben aanschouwd, constateerde ik dat het
onweer weliswaar niet wegtrok, maar ook niet naderbij kwam. Waakzaamheid bleef
echter wel geboden en opnieuw had ik het gevoel dat ik mij hier niet bepaald in een
gastvrij oord bevond.
Er was hier nog meer te zien. Met enige verbazing zag ik op enige hoogte, vlak onder
het wolkendek een groot aantal stenen zweven, die stuk voor stuk het formaat

hadden van flinke keien, of zelfs nog iets groter
waren. Hoe was dat mogelijk? Trouwens, ook
hier vlakbij zag ik een grote, eivormige kei
zweven, met daarin stukken groenig oplichtend
kristal. De kei was omzwachteld met een aantal
metalen kettingen, om te verhinderen dat deze
zou wegzweven.
Het was duidelijk dat Sirrus hier flink de handen
uit de mouwen had gestoken, want recht vooruit
zag ik een zevental grote voorwerpen zweven,
die onderling door middel van een dikke kabel
waren verbonden, voorzien waren van een
verticaal en licht gebogen langwerpige schotel en
in de top getooid werden door een vrij fel

brandend blauwwittig licht. Nog net kon ik zien dat op grote hoogte, min of meer op
hetzelfde niveau van de zwevende stenen, er nog een achtste apparaat was
bevestigd met daaraan een hele serie kabels en een blauwwit licht, dat ditmaal aan
de onderkant brandde. Het geheel oogde als een soort condensatoren. Zou daarin
(bliksem) energie kunnen worden opgeslagen?
Het antwoord op mijn vermoeden kwam snel. Zodra ik naar de uiterste rand van het
kleine plateau was gelopen om die zwevende apparaten van nog iets dichterbij te
bekijken, lichtte Yeesha’s ketting op. Zodra ik de blauwe steen aanraakte, hoorde ik
Sirrus’ enthousiaste stemgeluid in mijn hoofd. “Ja! Ik wist dat het zou lukken! Ik wist
dat er daarbuiten genoeg statische elektriciteit aanwezig was om opgevangen te
kunnen worden door mijn geleiders, ha! Ha! Ophouden nu met het verspillen aan
stom licht. Stuur het daadwerkelijk ergens heen!”
Sirrus had dus zeer nuttig van de beschikbare energie gebruik gemaakt. Maar met
welk doel?
Het platform waarop de holle kristalpijp mij had
gedeponeerd, was maar klein en ik had geen
andere keus dan om naar rechts af te slaan, waar
een metalen rooster was aangebracht. Al na een
paar meter eindigde het rooster en kwam uit op
een min op meer rond plateau, alwaar men nog
beter zicht kreeg op de zeven verlichtte en
zwevende apparaten. Vlakbij het platform hier
was een achtste apparaat bevestigd, een dikke
metalen staak, eindigend in een ovaal, waarop
een veelpuntige ‘kam’ was bevestigd. In dit
schemerige licht kon ik niet met zekerheid zeggen
of de tanden van deze kam van metaal was

Recht vooruit zweeft een zevental
vreemde toestellen. Verder zweven
hier ook keien en onweert het flink.

Even verderop heb ik nog beter zicht
op die zwevende stenen en ontwaar
ik nog een achtste apparaat.
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gemaakt, of van kristallen punten. In ieder geval stond het zaakje onder stroom, want
ik hoorde duidelijk het gezoem van statische elektriciteit en zag ook blauwachtige
spanningsbogen langs het apparaat spelen, die zich steeds van onderen naar boven
verplaatsen en daar oplosten. Eén van de kabels van dit apparaat was verbonden
met de zeven zwevende geleiders verderop, terwijl een andere kabel naar en over dit
platform liep en daar verbonden was met een stenen sokkel, waarop een langwerpig
bedieningspaneel was bevestigd. Van daar liep de kabel door, alwaar een vijftal
meters lager een rond metalen ding op de rotsen was verankerd. Ik zag een aantal
uitsparingen en klampen zitten, waarmee de suggestie werd gewerkt dat dit metalen
ding diende om iets vast te klinken, ware het niet dat dat ‘iets’ nu nergens te
bekennen was. Ik bekeek het bedieningspaneel
eens nader en zag dat het best fraai was
uitgevoerd. De bovenkant was voorzien van
gladgeslepen stenen vierkanten, die metalig blauw,
dan wel groen oplichtten in het schemerige licht. In
het midden was in een ovaal een tekening
aangebracht, die dat ronde ding van beneden meer
van opzij bezien afbeeldde, met daarboven een
soort vogel of UFO?
Terwijl ik mij afvroeg wat ik hier precies zag, lichtte
Yeesha’s ketting op, die nog steeds aan mijn broek
vast zat. Zou de blauwe steen mij weer een
waardevolle herinnering schenken? Ik raakte de steen aan. De stem van Sirrus
weerklonk in mijn oren. “Ok, geen foutjes nu. Ik wil echt niet nog een schip
kwijtraken. Tuinmagneet aan… Basisgeleiders zijn opgeladen en klaar. Daar gaan
we dan…”

Ik luisterde het korte gesprekje nogmaals af en hoorde dat Sirrus tussen zijn gepraat
door, kennelijk het paneel bediende. Ik hoorde namelijk het duidelijke geklik van
schakelaars en het gezoem van een stroomkring die werd gesloten. Het weinige wat
Sirrus hier had gezegd, was al belanghebbend genoeg! Diende al deze apparaten
hier om een ‘schip’ te bedienen? Wat had Sirrus hier in zijn eentje weten klaar te
spelen? Het leek er wel op alsof hij in staat was om een van die zwevende stenen te
‘dresseren’, zodat hij deze als een luchtschip kon gebruiken! Overigens hadden die
pogingen niet meteen succes gehad, want hij beweerde dat hij al eens zo’n schip
had verspeeld. Uit het feit dat Yeesha’s ketting juist déze herinnering had
vastgehouden, viel te concluderen dat de huidige poging kennelijk wel was gelukt.
Nu bekeek ik het bedieningspaneel met meer belangstelling. Aan de linker onderkant
zat een klein blauw knopje. Zodra ik daar op drukte, schoof het paneel open. Links
zat een grote hendel, die ik kon overhalen om het geheel van stroom te voorzien.
Helemaal rechts zat een glazen buisje, voorzien van negen compartimentjes,
waardoor ook stroomvonken vlogen. In het derde vakje van boven zat een groen,
lichtgevend steentje opgesloten.
Het grootste deel van het paneel werd echter in beslag genomen door een rij
kristallen, die genummerd waren van ‘een’ tot ‘zeven’. Daaronder zat een zevental
knopjes, en daar weer onder een schuif die in het midden stond, maar die
desgewenst zowel naar links of rechts geschoven kon worden. Op goed geluk pakte
ik de schuif beet en verschoof deze naar rechts. Het gevolg was dat de eerste vier
knopjes daar direct boven, groen oplichtte. Vervolgens had ik geen keuze, en bracht
de schuif in de oorspronkelijke stand terug. Hierdoor doofde er twee lampjes en

Hier tref ik ook een rond metalen
ding en een bedieningspaneel aan.
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bleven alleen de twee meest linkse brandend. Door
de schuif in de meest linkse stand te zetten,
bewerkstelligde ik dat het derde lampje weer ging
branden en zodra ik de schuif opnieuw in het
midden zette, bleef er nog maar één brandend
lampje over! Opnieuw schoof ik de schuif naar
links, maar nu gebeurde er iets verrassends! Er
lichtte een tweede lampje op, maar al snel doofden
ze allebei, maar in de plaats daarvan gloeiden nu
daarboven de eerste twee kristallen op! Ik hoorde
een dof gezoem en zag dat ik het glazen kokertje
rechts het groene steentje een tweetal posities
daalde. Er gebeurde echter meer. Vanuit mij ooghoeken zag ik hoe vanuit de hoogte
een grote ronde steen, met daaraan een aantal vleugels zo het leek, begon af te
dalen, maar toch nog op vrij grote hoogte bleef zweven. Aha! Het zou wel de
bedoeling zijn om al die zeven kristallen te laten oplichten en dan zou die steen hier
beneden aan dat ronde geval verankerd worden.
Door de schuif weer naar rechts te verplaatsen, lichtte er beneden opnieuw vier
knopjes op. Hoe kon ik die energie nu naar boven doorgeven? Door de schuif naar
het midden en weer naar rechts te bewegen, kreeg ik nu zes knopjes brandend, één
teveel. Zou ik nu door de schuif geheel naar links en terug naar het midden te
bewegen mijn doel kunnen bereiken? Tot mijn verrassing was dat het geval! Er

bleven drie lichtjes branden die doofden, maar
hun licht vervolgens naar de kristallen doorgaven.
Daar gingen er nu vijf van de zeven branden, en
het gevolg was nu dat de zwevende steen tot op
ooghoogte afdaalde. De vleugels rond de rand
wentelde nu een paar keer rond en als reactie
hierop werd er achter het paneel een soort trapje
uitgeschoven! De grote steen bleef daar licht
schommelend, vlak onder zweven.
Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen, liep
naar het trapje en zag dat de steen hol was, en
aldus van boven betreden kon worden.
Voorzichtig stapte ik in het holle omhulsel. Ik

voelde mij daarbinnen als een reuzen kuiken, dat op het punt stond om uit zijn ei te
breken. De ‘eierschaal’ was trouwens niet overal gesloten. Niet alleen aan de
bovenkant, maar ook aan de voor- en zijkant waren uitsparingen aanwezig, zodat ik
om mij heen kon kijken. Recht vooruit zag ik nu als het ware een denkbeeldige weg
lopen, precies tussen de zeven zwevende geleiders
in. Ik vermoedde dat de functie van die
condensatoren was om de vlucht van deze
zwevende steen in goede banen te leiden. Hoe
Sirrus dit allemaal had uitgedacht en vervolgens had
klaargespeeld dit alles hier zo te construeren, daar
kon ik met mijn pet niet bij. Hij had daar natuurlijk
wel vele jaren de tijd voor gekregen, maar
desalniettemin was het een prestatie van formaat. Ik
had ook wel zin in een ritje. Voor mij zat een hendel,
die ik naar voren kon halen. Zou ik het wagen? Ik

Op goed geluk probeer ik het
paneel te bedienen.

Meer door geluk dan door wijsheid
heb ik de code gevonden om het
luchtschip hier te parkeren!

Helaas weet ik het scheepje niet
in beweging te krijgen.
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haalde de hendel over, maar het schip bleef onwrikbaar op zijn plaats. Ook een
tweede poging faalde. Wat ging er fout?
Na een ogenblik vermoedde ik wat eraan schortte. Maar vijf van de zeven geleiders
waren actief, waardoor het scheepje niet goed zijn route kon kiezen. Ik zou eerst alle
zeven kristallen moeten activeren. Ik stapte dus maar uit en ging wederom een kijkje
nemen bij het bedieningspaneel. Op goed geluk verschoof ik de schuif naar rechts en
twee maal terug naar links, maar het effect was dat het aantal brandende kristallen
terugliep naar twee en het stenen luchtschip weer in de hoogte werd geparkeerd.
Na nog een paar pogingen lukte het mij uiteindelijk om alle zeven kristallen brandend
te krijgen door de schuif vanaf de middenstand naar rechts – links – rechts – links en
tenslotte voor de derde keer naar rechts te verplaatsen. Tevreden met dit resultaat
zag ik dat het scheepje opnieuw in beweging kwam, maar mijn vreugde was van

korte duur. Ditmaal daalde de zwevende steen
helemaal naar beneden af, alwaar hij aan het ronde
metalen plateau werd verankerd en aldus
onbereikbaar was voor mij. Zo had ik een aardig
dilemma geschapen! Of het scheepje was te
betreden, maar was de hoeveelheid beschikbare
energie onvoldoende om daadwerkelijk te
vertrekken, of de energievoorraad was wél
toereikend, maar dan was de zwevende steen
onbereikbaar. Nou, jammer dan. Dit probleem had
Sirrus ongetwijfeld ook onder ogen gehad en
wellicht had hij daar een oplossing op bedacht.

Misschien dat Sirrus indirect, via een krachtige herinnering en dankzij Yeesha’s
sierraad, mij die oplossing wilde mededelen? Ik blikte naar de blauwe steen, maar
zag dat die donker was gebleven. Tja, zo makkelijk werd het mij dus niet gemaakt…

Ik besloot het scheepjesprobleem te laten rusten. Het mocht dan aardig lijken om
vanaf hier naar een andere rots te zweven, maar wellicht zou ik op déze rots nog
heel wat ontdekkingen kunnen doen. Wat was hier nog meer te zien? In de andere

hoek van het platform zat nog een tweede
paneel dat mij eerst niet was opgevallen, omdat
het in een donker hoekje stond opgesteld en was
ingeklapt. Met een hendeltje kon ik de twee
tegen elkaar geklapte metalen panelen als de
bladzijde uit een boek openvouwen. Ze bleken
een zeer ingewikkeld elektrisch circuit te
bevatten. Ik zag diverse stroomdraden lopen,
waarvan er op het linker paneel al een aantal
oplichtte. Ze leidden naar diverse ovaaltjes,
waarvan ik er één herkende. Die linksonder
kwam overeen met het getekende symbool op

het bedieningspaneel van het luchtschip. Daar rechtsboven lichtte ook een zevental
staafjes in een wit licht op, ieder bestaande uit drie ringen. Daarboven zaten er nog
vier die onverlicht waren. Het rechter paneel bestond zelfs in hoofdzaak uit deze
staafjes en de schakelingen daartussenin. Ik telde hier in totaal 34 staafjes, in zes
rijen van vijf en één rijtje van vier. Nee, als het de bedoeling was om dit hele paneel
actief te maken door alle staafjes te laten oplichten, dan was ik nog wel even bezig…

Alle zeven kristallen heb ik nu
brandend gekregen…

… wat ook op dit zeer ingewikkelde
stroomcircuit is te zien.
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Hier vroeg Yeesha’s ketting opnieuw om aandacht en nadat ik de oplichtende steen
had beroerd, hoorde ik wederom Sirrus’ stem: “Vader, het ziet er naar uit dat die
lessen over verbindingen waar je me op Voltaic over doorzaagde, zich eindelijk
uitbetalen. Natuurlijk, het was tien maal moeilijker om uit te zoeken hoe ik dit
elektrische circuit moest afmaken. Want ik moest alles van de grond af opbouwen!”

Sirrus klonk duidelijk trots en daar kon ik inkomen. Niet alleen was hij een
voortreffelijk beeldhouwer zoals ik hierboven had gezien, ook was hij kennelijk een
perfecte elektricien. Ik had al jaren geleden ontdekt dat niet alleen Atrus, maar ook
zijn beide zonen als het ware wondertjes konden verrichten met hun handen. Wat dat
aspect betreft, konden Atrus en Catherine trots zijn op hun beide zonen! Ik klapte het
stroompaneel weer dicht.
Het leek erop dat ik hier alles had gezien wat er te zien was, maar mijn route liep hier
niet dood. Naast het stroompaneel was een dikke metalen stang bevestigd,
waarlangs sporten waren aangebracht. Deze primitieve trap kwam uit bij een luik, dat
een dikke vijf meter boven mijn hoofd in de overhangende rotswand was
aangebracht. Ik klauterde omhoog en zag dat het
luik gelukkig van een groen, lichtgevend hendeltje
was voorzien, waarmee ik het kon ontsluiten. Ik
arriveerde als het ware in de buik van een enorm
kristal, dat zowel naar links als rechts, maar ook
verder naar boven, open was. Ik zag dat de metalen
ladder nog een heel eind verder omhoog doorliep,
om daar te eindigen bij wat de bovenkant van dit
kristal leek te zijn. Die route liet ik nog even voor wat
het was, eerst maar eens op dit niveau rondneuzen.
Op goed geluk sloeg ik linksaf en arriveerde in een
labyrint van schemerige zuilen die deels waren
verkruimeld en scheefgezakt, terwijl anderen min of meer nog gaaf waren gebleven.
De rotsbodem was hier vrijwel horizontaal en glad, maar lag wel bezaaid met
steenbrokken, die voor een deel ook een zacht groenig licht uitstraalden. In de verte
zag ik een groot wittig kristal scheef uit een holle rots steken en wilde al die kant
oplopen, toen mijn oog viel op een vel papier dat hier tussen het puin op de vloer lag.
De notitie was van Sirrus, zoveel was duidelijk. Hij had een zestal driehoeken
geschetst en had daar rondom geschreven:

Test #27 klaar.
Resultaten blijven gelijk
aan vorige kwartstesten.

Conclusie X 8-10-3
X 8-11-3

Moet 6 bliksemafleiders X 8-11-4
hebben die kabel #1 V 8-12-4
laden om de
moleculaire samenstelling
van het monster te ontwrichten,
vooropgesteld de andere kabels zijn
correct bevestigd.

Door middel van deze metalen
ladder en een luik, arriveer ik op
een niveau hoger.

Tussen verkruimelde rotsen tref ik
deze notitie van Sirrus aan.
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Wat had dit te betekenen? Sirrus was overduidelijk aan het experimenteren, al wist ik
nog niet precies wat hij in zijn schild voerde. De notitie leek mij niettemin van belang,
dus ik pakte mijn camera en maakte een close-up opname van het velletje. Daarna
stapte ik tussen een paar reusachtige zuilen door, die kennelijk vanuit de hoogte
naar beneden waren gestort en hier deels gebroken op dit plateau terecht waren
gekomen. Wat was hier gebeurd? Had een nabije blikseminslag dit veroorzaakt?

Ondenkbaar was dit denkbeeld niet, want nog
steeds was de lucht vervuld met donder en bliksem.
Het plateau verwijdde zich hier en al snel werd
duidelijk dat Sirrus deze locatie had verkozen om
langduriger te verblijven. Aan mijn linkerhand had
hij een eenvoudig bed gefabriceerd en vlak
daarvoor bevond zich een stenen bassin, dat met
water was gevuld. Daar vlak achter diende een
lichtgevende spitse zwevende steen als
schemerlamp, die met een ketting aan de
rotsbodem was verankerd. Dat Spits verder niet
totaal levenloos was, ontdekte ik hier. Rondom het

groenige licht van de steen dartelde een hele zwerm kleine vliegjes. Uit de notities
van Atrus had ik ook al begrepen dat hier ergens planten moesten groeien.
Schuin voor het waterbassin ontwaarde ik op de grond een tweede vel papier met
notities. Ik herkende Sirrus’ handschrift en las het volgende:

Test #17 blauw kristal

Def. Resultaat geverifieerd

Aantal benodigde
bliksemafleiders
om kabel #1 van stroom te
voorzien en moleculaire
samenstelling van monster
te ontwrichten = 3.

Meer testen om de 2 resterende
verhogingen te vinden.

Ook hier had Sirrus nog een schetsje toegevoegd, van een staaf met een
schaalverdeling, waarlangs een nippel kon schuiven.  Dat had wel iets weg van de
schaalverdeling die ik hoog op deze rotspunt bij dat kristal had gezien, vlakbij de plek
waar de holle kristalpijp begon. Had het één met het ander te maken? Uit deze
notities moest ik toch de conclusie trekken dat Sirrus probeerde iets te vernielen door
de moleculaire structuur van het beoogde object te ontwrichten.

Sirrus lijkt zich hier meer
permanent gevestigd te hebben.

Vlakbij het bed en het
waterbassin tref ik een
tweede notitie aan.
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Ik liep meteen door naar de uiterste rand van het
plateau, alwaar een soortgelijk kristal uit een holle
rots stak. Deze rots leek zeshoekig van vorm te zijn
en duidelijk zag ik ook hier aan de zijkanten een
tweetal metalen veren zitten. De rail aan de
voorkant ontbrak echter en daarvoor in de plaats
gaapte er een gat in de rots, alsof die rail later met
geweld was verwijderd. Ik bekeek het kristal van
zeer nabij en werd meteen opmerkzaam gemaakt
door Yeesha’s ketting, die wederom oplichtte.
Nadat ik de steen had aangeraakt, blikte ik met een
ietwat pulserende blik naar het kristal, dat ditmaal

echter in een geheel gave rots gebed zat. Ook de metalen schuif aan de voorkant
ontbrak nu niet en ik zag dat daarvan de zevende
inkeping van boven was gemarkeerd. Ook hoorde
ik de stem van Sirrus die zei: “Begin met
gesteentetest nummer 29. Ja, dit is het… ja, dit
zou het moeten zijn…”
Ik hoorde een scherpe piep, als iets dat werd
geactiveerd. Daarna klonk er een getik, dat al snel
verdronk in een hevige explosie, gevolgd door het
geluid van neerstortend puin. Een ogenblik later
zag ik het huidige beeld weer en was het mij in
ieder geval duidelijk geworden dat niet alle
experimenten van Sirrus tot een goed einde waren
gekomen. Of dit alles kort geleden was gebeurd of dat het al wat langer geleden was,
kon ik zo niet bepalen, maar Sirrus kon zich in ieder geval gelukkig prijzen dat hij
deze explosie had overleefd. Nu wist ik in ieder geval waardoor diverse zuilen waren
ingestort en waarom er hier zoveel  puin lag.

Ik liep terug naar de slaapplaats van Sirrus en zag
dat op een platte steen die hij als tafel gebruikte,
een schaakspel stond opgesteld. De afgebroken
stelling die op het bord stond, kwam mij bekend
voor! Het was de stelling die ik in de woonkamer in
Tomahna ook al had aangetroffen. Klaarblijkelijk
waren vader en zoon met elkaar aan het schaken,
waarbij de onderlinge zetten tijdens Atrus’
bezoekjes aan Spits werden uitgewisseld. Eens
kijken… zo te
zien had Sirrus in
het lokaas

gebeten dat zijn vader voor hem had uitgezet, want
ik zag dat Sirrus met zijn zwarte loper de witte
dame had geslagen. Daar zou hij spoedig spijt van
krijgen, want ik had al uitgedokterd dat Atrus zijn
zoon twee zetten later mat zou zetten.
Schaken was kennelijk een grote liefhebberij van
zowel Atrus als Sirrus, want aan het schaakbord
kleefde een sterke herinnering, zo seinde Yeesha’s
halsketting mij in. Sirrus gaf commentaar op de

De holle rots waaruit het kristal
steekt, lijkt vernield te zijn.

Yeesha’s ketting toont mij de
oorspronkelijke, gave toestand.

Op een platte steen, die als tafel
dienst doet, staat een schaakspel
opgesteld.

Sirrus lijkt in de val te lopen die
Atrus voor hem heeft opgezet.
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ontstane stelling: “Wat is dat nou voor een zet? Je had me te pakken vader,
helemaal! En nu laat je je dame onbeschermd? Die nara speelstukken van je
lospeuteren was uitdagender hoor…”

Tja, Sirrus was dus met beide ogen in de val getrapt die Atrus voor hem had opgezet.
Verder had hij nog een aardige opmerking geslaakt, die een diepere betekenis
scheen te hebben. Sirrus had van zijn vader speelstukken gekregen, die van ‘nara’
waren gemaakt, een D’ni metaal dat bekend stond om zijn grote hardheid. Ik wist dat
Atrus destijds per brief aan zijn D’ni vrienden om nara sloten had verzocht, om zijn
schakelboeken en andere bezittingen beter te beschermen. Om de een of andere
reden had Sirrus het nodig gevonden dat zijn schaakstukken ook van dat harde
metaal waren gemaakt en klaarblijkelijk had Atrus dat verzoek ingewilligd.

Ik liet de slaap- en woonlocatie van Sirrus voor
wat het was en liep naar de andere kant van het
grote plateau, waar Sirrus een soort laboratorium
leek te hebben ingericht. Naast een grote platte
steen die als een werkbank dienst deed, stond
een metalen carrousel, met daarin verschillende
soorten kristal. Op de stenen plaat zelf lagen een
aantal raderen en moeren, alsmede een passer,
een veer en een paar spoelen. Langs de
achterwand was verlichting aangebracht en
daaronder zaten op een drietal spoelen

verschillende koperen en metalen draden gewikkeld. Wederom verbaasde ik mij over
de nijver die Sirrus hier ten toon had gespreid. Zijn arbeid was zonder overdrijving
noest te noemen, maar waar dit allemaal voor diende, was mij nog niet geheel
duidelijk. Een deel van de werkzaamheden had ongetwijfeld tot doel om zijn verblijf
hier aangenamer te maken, maar een ander deel diende wellicht om vanuit hier te
ontsnappen, iets wat hem uiteindelijk gelukt leek te zijn.
Vlak naast de carrousel lag een vel papier met nieuwe aantekeningen, die mij
wellicht wijzer konden maken. Wederom zag ik een combinatie van tekst en
tekeningen.

Nara -> sterker dan
welke stof ook: -8-8-8-
alle vermogen dat het -9-9-9-
toetsenbord kan hebben. -10-10-10-

Zal zelfs dat wel genoeg zijn?

Indien verdeeld…

over alle 3

Ik kreeg het donkerbruine vermoeden dat Sirrus die nara schaakstukken niet alleen
gebruikte om mee te schaken, maar ook om experimenten mee uit te voeren. Hij had
namelijk een gedetailleerde schets van een van zijn schaakstukken toegevoegd.

Sirrus heeft hier een soort
laboratorium ingericht.

Klaarblijkelijk gebruikt Sirrus zijn
schaakstukken niet alleen om
mee te schaken…
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Van wat hij daaronder had geschetst, kon ik weinig chocola maken. Hij sprak over
een toetsenbord dat hij maximaal vermogen moest geven. En opnieuw had hij
combinaties van een drietal cijfers weergegeven, maar deze ook alle drie weer
doorgekrast.
Aan de linkerkant van de werkbank stonden en lagen een drietal kokers met daarin
een lichtgevende groene substantie, die wel plantaardig van oorsprong leek. Hoe
dan ook, ook hier trof ik een velletje met aantekeningen aan en las het volgende:

Elk gedeeltelijk geslaagde
rots duidt op totaal 20
eenheden vermogen, niet meer,
niet minder.

Maar in welke combinatie?
Moet manier vinden om het meer
precies over 3 kabels te verdelen.

Wederom was het papier verluchtigd met een tekening. Wat het was, kon ik niet goed
zien, het leek wel een soort harp. In ieder geval waren daarin drie kabels gespannen,

waarover Sirrus ook in deze notitie sprak. Het was
sowieso nuttig dat Sirrus het een en ander op
schrift had gesteld, want op deze manier kon ik er
langzaam maar zeker achterkomen wat zijn
doelstellingen, beweegredenen en motieven waren.
Aan deze kant van de werkbank had Sirrus door
middel van een rechthoekige steenplaat en een
paar scharnieren een soort van lade geconstrueerd,
die naast wat gereedschap, nog meer
aantekeningen bevatte. Nadat ik een tandwieltje
opzij had geschoven die als een soort presse-
papier dienst deed, zag ik dat Sirrus een prachtig

blauw kristal had getekend en daarboven had hij geschreven:

Test blauw kristal
Positief resultaat

Moet toetsenbord van zoveel
mogelijk elektriciteit uit
tuin en basis voorzien
om deze monsters
te ontwrichten.

Onder dit papier lag nog een tweede,
waarop het volgende viel te lezen:

Sirrus strooit hier lustig met
aantekeningen in het rond.

In deze la van steen zitten nog
meer aantekeningen verstopt.

Deze notitie heeft Sirrus voorzien
van een schets van een prachtig
blauw kristal.
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Grote schokken als bij een
aardbeving in het lab als
2 van de harmonischen
in de muziektabel werden
gespeeld.

Zit ik al dicht bij een
bruikbare frequentie?

Lab merendeel rots.

Het werd steeds duidelijker wat Sirrus beoogde met zijn
experimenten. Hij was met kristallen, elektriciteit en
kabels in de weer en het begon erop te lijken dat hij
hiermee tonen wilde opwekken, die in staat waren om materie los te trillen, ongeveer
zoals een zangeres met een hoge toon een wijnglas kon laten springen. Was dát dan
de methode die hij had gebruikt om uit zijn gevangenis te breken? Maar dat leek toch
meer door een ordinaire explosie te zijn gebeurd.
Ik besefte dat ik mijn oordeel in deze nog moest uitstellen en dat er hier nog genoeg
viel te ontdekken. Wel nam ik de moeite om van al deze losse papiertjes een foto te
maken, om eventueel later alles opnieuw te kunnen raadplegen, aan elkaar te
koppelen en aldus definitievere conclusies te trekken. Aan deze kant van het plateau
had ik nu alles gezien en ik wandelde terug richting het open kristal, om te zien wat
zich daar aan de andere kant ophield.

Nog steeds werd de stilte regelmatig doorscheurd door krakende donderslagen en
geregeld lichtten de zuilen en andere rotsen op in het geflikker van de bliksem.
Meteen aan de andere kant van het open kristal werd de rotsbodem doorsneden
door een kloof, die aan weerszijde begrensd werd door alweer zuilen die door

mensenhanden gemaakt leken te zijn. Toch was
hier een begaanbaar pad gemaakt. Sirrus had een
aantal van die grote zwevende keien gevangen. Hij
had zorgvuldig steenblokken met een platte
bovenkant uitgezocht en ze met metalen kettingen
aan de zuilen aan weerszijde vastgesnoerd. Zo
ontstond er een looppad van zwevende stapstenen,
heel merkwaardig! Hier aan het begin van de
canyon was een meer solitaire zwevende steen
verankerd, die Sirrus kennelijk als uitprobeersel van
zijn zwevende looppad had gebruikt, want de
blauwe steen van Yeesha’s ketting lichtte op en ik
hoorde Sirrus opmerken: “Onmogelijk. Elk

wetenschappelijk principe dat ik ken, zegt mij dat deze rotsen niet kunnen zweven,
maar tóch zweven ze… Ik weet niet hoe je hem dat hebt gelapt vader, maar als jij het
zo kan schrijven, dan kan ik het gebruiken.”

Ik kon mij goed voorstellen dat Sirrus zijn ogen niet geloofde, zodra hij voor het eerst
met deze zwevende rotsen geconfronteerd werd, maar inmiddels had hij goed
gebruik weten te maken van die merkwaardige eigenschap van deze keien. Waar

Het lijkt erop dat Sirrus
met zijn experimenten
tonen wil opwekken om
zo materie los te trillen.

Het is niet onlogisch dat Sirrus
zijn ogen niet geloofde zodra hij
deze zwevende stenen voor het
eerst zag.
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zou dat zwevende stapstenenpad naartoe leiden?
Behoedzaam stapte ik van steen naar steen. Het
zwevende vermogen van de keien was erg groot,
want hoewel iedere steen even schommelde zodra
ik erop stapte, daalde hij toch niet echt onder
invloed van mijn gewicht. Het was verder alleen
maar een kwestie van uitkijken dat ik niet per
ongeluk tussen twee stenen instapte, want het was
hier behoorlijk diep. Dat gebeurde niet, maar toch
was ik lichtjes opgelucht zodra ik aan het eind van
het vreemde pad arriveerde. Ik kwam hier opnieuw
bij een lange, verticale schacht uit, die wel wat leek

op een liftschacht. Dit moest dezelfde schacht zijn, die ik een stuk hoger ook al had
gezien. Ook hier zat een blauwe knop en zag ik rechts een paar dikke kabels lopen.
Ik drukte op de blauwe knop en vermoedde dat er, net als boven, niets zou
gebeuren, maar daarin vergiste ik mij ditmaal. Na een ogenblikje weerklonk er vanuit
de diepte een geluid van metaal dat langs metaal schuurt en even later verscheen er
een metalen rooster, dat langs de rail omhoog
schoof en dus wel degelijk een simpele lift was! Ik
stapte op het platform en zag dat daarop een
hendel was bevestigd. Zodra ik deze overhaalde,
ging het platform weer omlaag!

De lift stopte in een kronkelige gang, die geheel
omzoomd werd door hexagonale basaltzuilen, die
een groenig licht uitstraalden, waardoor het hier
beneden niet geheel donker was, maar ik in het
schemerlicht nog aardig wat details kon
onderscheiden. Vanuit de liftschacht liepen een
tweetal dikke kabels verder de gang door en ook
hier beneden zag ik een staak staan met daarop een blauwe knop, om de lift te
roepen, indien nodig. Daar vlakbij lag ook een vel papier met aantekeningen op de
grond. Sirrus sprong daar toch een tikje slordig mee om. Waarom bewaarde hij zijn
paperassen niet veilig op één plaats? Ik haalde mijn schouders op en nam de
geschreven info tot mij.

Kwartsmonsters duidelijk
aangetast als kabels 1, 2
juist ingesteld zijn en 3
van minder dan vijf
geleiders stroom X-8-12-7-
krijgt. X-8-12-6-

X-8-12-5-
V-8-12-4-

Moet dichtbij totale moleculaire
ontwrichting zijn.

Voor alle zekerheid nog 1
laatste test.

Voorzichtig loop ik over het pad
met zwevende stenen.

De lift komt uit in een korte gang
met lichtgevende hexagonale
basaltzuilen.

Ook hier tref ik een vel papier met
notities aan.
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Nieuwe informatie had deze notitie niet opgeleverd, hooguit een bevestiging van wat
ik eerder al had vermoed. Het geschrevene suggereerde in ieder geval wél dat Sirrus
dichtbij zijn gewenste doel was gekomen. Ik legde het papier terug op de grond en

liep de gang in, maar niet alvorens ik mijn
camera weer zijn werk had laten doen.
Vrijwel meteen daalde de gang middels een
korte stenen trap af, en eindigde daar abrupt bij
een gesloten metalen deur. Ik probeerde de
traliedeur te openen, maar dat lukte niet. Turend
door de tralies zag ik een min of meer ronde
ruimte. In het centrum was een rond verhoog
aangebracht, waarop zich een merkwaardige
zetel bevond, die geheel van metaal was
gemaakt en een beetje de uitstraling had van
een troon. Curieus waren de wijde en hoge
leuningen aan weerszijde, die wel wat weg

hadden van de poten van een spin of een ander geleedpotig insect. Noodgedwongen
moest ik echter een nadere inspectie uitstellen, zolang deze traliedeur gesloten bleef.
Er zat dus niets anders op dan op mijn schreden terug te keren.

Weer in de lift ontdekte ik tot mijn vreugde dat het mogelijk was om helemaal terug
naar boven te gaan, dwars door het wolkendek heen, om uit te komen bij het laatste
en hoogste deel van de spitsige rots, die omgeven werd door de wenteltrap. Het was
simpelweg een kwestie van de hendel helemaal naar achteren te duwen. Mocht ik
mijn onderzoekingen hier beneden voltooid hebben, dan had ik zo in ieder geval een
makkelijke route omhoog gevonden om zo terug te keren bij de vernielde
bezoekerskamer helemaal in de top. Daar bevond zich immers het Tomahna
schakelboek waarmee de bezoeker de terugreis kon aanvaarden.
Zo ver was het echter nog niet, dus daalde ik opnieuw af naar het niveau met de
zwevende stapstenen. Aan het eind van de kloof die deze stenen overbrugde, was
slechts een smalle, deels verkruimelde stenen boog overgebleven, die het platform
met het open kristal en het plateau daarachter verbond met een tweede, ook
behoorlijk groot plateau. Snel stak ik over, bang als ik was dat het laatste stukje van
de stenen boog onder mijn gewicht zou bezwijken,
maar dat gebeurde gelukkig niet. Ietwat
ongemakkelijk keek ik in de diepte, waar diverse
puntige stalagmieten mij toegrijnsden en was blij
zodra ik op het grotere plateau arriveerde.
Ik was hier aangekomen bij het gedeelte van Spits
waar zich water had verzameld en waar ook planten
groeiden. Ook hier had Sirrus een aantal platte
stenen als tafels en werkbanken ingericht en uit
sommige van zijn opmerkingen en notities had ik al
begrepen dat hij deze plek hier ‘de tuin’ noemde.
Zijn vaardigheden reikten trouwens nog verder dan
ik tot dusver had gezien, want hij was er ook in geslaagd om een paar kristallen te
slijpen en aldus een telescoop te bouwen. Deze stond gericht op het einde van de
‘weg’ die door de zeven lichtgevende en zwevende condensatoren werd
weergegeven en waarachter zich een tweede grote rots bevond, die uit het lager
hangende wolkendek omhoogstak.

De traliedeur is afgesloten, maar
biedt mij toch een blik op de vreemde
‘troon’ die daarachter is opgesteld.

Met simpele middelen is Sirrus er
in geslaagd een telescoop te
fabriceren.
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Ik tuurde door de kijker en zag dat het Sirrus niet
was gelukt om de randen scherp en glad te slijpen,
daardoor daar diverse richels en oneffenheden
waren overgebleven. Het beeld richting het midden
was echter duidelijk genoeg. Zo op het oog leek de
gindse rots veel overeenkomsten te vertonen met de
huidige. Ook die leek voor een belangrijk deel te
bestaan uit kathedraalachtige zuilen, muren en
ramen, die mensenwerk leken, maar desondanks
toch zo door de natuur waren gevormd. Sirrus leek
deze rots, ondanks die gelijkenis, erg interessant te
vinden en de blauwe steen uit Yeesha’s ketting
vertelde mij waarom: “Kan niet echt zijn. Moet wel. Maar kan ik er eindelijk de grond
bereiken? Moet het weten. Moet er naar toe.”

Sirrus was kennelijk lange tijd geobsedeerd
geweest door het feit dat het mogelijk moest zijn
de begane grond te bereiken, om daar misschien
het in de diepte gevallen schakelboek dat Atrus
had gebruikt, te verwerven. Klaarblijkelijk was hij
tot de ontdekking gekomen dat de verdere route
naar beneden op déze rots geblokkeerd of
ontoegankelijk was, zodat hij zijn hoop vestigde
op gindse rots, waarlangs hij misschien wél
verder kon afdalen. Het leek erop dat hij die
zwevende instrumenten en het luchtschip voor
dat doel had ontworpen. Trouwens, vanaf hier

kon ik zien dat er op grotere hoogte ook hier nog een serie apparaten zweefden,
temidden van de andere zwevende keien. Eerst meende ik gezien te hebben dat het
er maar eentje was, maar het bleken er dus meer te zijn. Wellicht kon ik later daar in
de buurt mijn licht opsteken, want de metalen trap in het open kristal liep nog een
stuk door naar boven. Maar eerst wilde ik hier het tuintje van Sirrus verder
onderzoeken.

Naast de telescoop had Sirrus een kleine
opstelling gebouwd, waarmee hij kennelijk had
uitgetest hoe alles hier werkte. Rechts stond in
een metalen klamp een kleine uitvoering van zo’n
wit, lichtgevend kristal geklemd, die ik in het groot
al op twee andere plaatsen had gezien, namelijk
in de vijfhoekige en zeshoekige holle rotsen. In het
midden zat een schuif, vergelijkbaar met de schuif
die ik beneden in het bedieningspaneel bij het
luchtschip had gezien. Alleen was deze hier
slechts in twéé standen te zetten. Links stond een
verkleinde versie van de constructie die ervoor
diende om het luchtschip vast te houden. Daar

overheen had Sirrus een metalen koker gespannen. Deze verhinderde dat het ronde
stuk lichtgevende gesteente kon wegvliegen, dat zweefde nu bovenin de kooi. Alles
was met stroomdraden verbonden. Yeesha’s steen vroeg weer om aandacht en
nadat ik daaraan gehoor had gegeven, hoorde ik in mijn hoofd Sirrus opmerken:

De kijker biedt zicht op een
tweede rots die uit het wolkendek
omhoog rijst.

Op grotere hoogte zweven tussen de
keien ook nog een stel apparaten.

Met deze opstelling is het gedrag
van de zwevende stenen en
kristallen op elektriciteit te testen.
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“Opmerkelijk. Geen verandering in zijn moleculaire structuur. Geen licht binnenin…
Zolang het kristal geaard blijft, stroomt de elektriciteit er gewoon doorheen!
Interessant!”

Sirrus was aan het uitdokteren hoe dit alles hier werkte en maakte langzaam maar
zeker vorderingen. Naast het kristal zag ik een wieltje zitten, dat ik kon ronddraaien.
Aan de onderkant van het kristal kon ik zo een spoel snel laten ronddraaien en aldus
stroom laten opwekken. Al snel schoten er stroomvonken rondom het kristal in het
rond, die nog een tijdje bleven flitsen nadat ik het
wieltje had losgelaten. Wat zou er gebeuren als ik
de schakelaar in de andere stand zou zetten en
nogmaals aan het wieltje draaide? Het resultaat
was niet eens verrassend, gezien wat ik eerder
hier had ontdekt. De stroomvonken bleven nu
achterwege, maar in plaats daarvan stopte de
ronde steen in de kooi met zweven, daalde af en
kwam tot rust op het ronde metalen plateau
daaronder. Zodra ik het wieltje losliet, begon de
steen weer te zweven. Het leek er aldus op dat elektriciteit de sleutel was tot het al
dan niet zweven van deze stenen. Klaarblijkelijk was Sirrus er tenslotte in geslaagd
dit proces te reguleren en in goede banen te leiden. Hier beneden had hij deze
proefopstelling in het groot nagebouwd, om zo met een forse holle zwevende steen
naar de andere rots te kunnen varen. De zeven condensatoren dienden er
klaarblijkelijk voor dat de zweefvlucht min of meer horizontaal zou verlopen en dat
het luchtschip zich niet opnieuw bij zijn collega’s veel verder in de hoogte zou
voegen.
Op zich kon ik deze handelswijze van Sirrus wel begrijpen. Het was hem niet euvel te
duiden dat hij probeerde uit zijn gevangeniswereld te breken. Ik verlegde mijn

aandacht naar de linkerhelft van de werkbank,
bestaande uit een min of meer driehoekige stenen
plaat, op een wat lager niveau. Aan het einde was
een kleine bankschroef bevestigd, maar het
grootste deel werd in beslag genomen door een
open metalen kastje met een viertal laatjes, alwaar
het ook een bonte verzameling was van raderen,
spoelen met kabels en ander gereedschap. Losse
velletjes met aantekeningen trof ik hier niet meer
aan, maar wel een kompleet boek! Gezien de
donkere omslag, die in de hoeken door koper
beslag werd beschermd, had dit boek de
uitstraling van een dagboek! Ik sloeg het boek

open en zag al meteen op de eerste pagina dat ik het goed had gezien. Het was een
geschreven verslag in zwarte inkt en ik herkende het handschrift van Sirrus. Dit
dagboek moest ik maar zorgvuldig doorlezen. Zo zou ik wellicht nog meer van de
persoon Sirrus te weten komen en zou ik mogelijk al voortijdig tot een oordeel
kunnen komen of de jongste zoon van Catherine en Atrus tot inkeer was gekomen.
Zou hij berouw tonen voor zijn verderfelijke daden die hij in het verleden had
verricht? Uit de eerste geschreven regels begreep ik dat Sirrus die al zeer snel na
zijn komst hier moest hebben genoteerd. Ik las:

Een elektrische stroom maakt dat
de steen stopt met zweven.

Op de werkbank tref ik, naast een
kastje met allerlei gereedschap,
ook een dagboek aan!
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87.5.25 Klaarblijkelijk heb ik hem onderschat. Ik had niet verwacht dat hij zo sluw
kon zijn. Hij heeft altijd wel gezegd dat Spits gevaarlijk was, maar ik dacht dat hij
de mensen bedoelde. Gewelddadig en mogelijk bang voor vreemdelingen; dé
perfecte combinatie voor een greep naar de macht. Maar er is hier niemand, geen
rijke beschaving om over te heersen. Nu begrijp ik hoe hij me misleid heeft.
Gefeliciteerd, Vader.
Deze ronde win jij.

87.6.1 Ik heb mijn tent tijdelijk bij de plantengrot opgeslagen. Ik heb voor een
maand eten bij mij, daarna moet ik het zelf gaan verbouwen. De schaarse planten
smaken nergens naar, maar ik heb er een paar geprobeerd en ze zijn wel voedzaam.

Sirrus had zich de moeite getroost om hier een vage
schets te maken van de planten die hij hier had
aangetroffen. Erg appetijtelijk zagen ze er inderdaad
niet uit, het leek wel een soort zeewier. Straks zou ik
hier met eigen ogen deze planten kunnen
bewonderen. Sirrus bleef trouwens niet lang stilstaan
bij het voedselprobleem, wat ik las aan de volgende
woorden die hij had neergeschreven:

Volgend punt op de agenda: hoe kom ik hier weg?
Volgens mij is hier nog ergens een Myst schakelboek. Het makkelijkst was Vader
van het boek afgekomen door het aan te raken terwijl hij van het paleis afsprong. Er
zijn natuurlijk andere manieren, maar deze kan ik niet negeren. Ik moet in ieder
geval de bodem zien te bereiken.

87.9.1 Dit is niet leuk meer. Ik ben iedere vreemd gevormde windpijp in dit Tijdperk
afgegleden en heb nog niet eens onder de tweede wolkenlaag kunnen kijken. Ik was
er van overtuigd dat drie van de tunnels ergens naartoe gingen, maar ze liepen
allemaal dood in een indrukwekkende grot boordevol kristallen.
Die kristallen zijn een beetje vreemd. Door hun structuur bouwen ze een negatieve
lading op. Toen ik er eentje aanraakte kreeg ik een fikse opdonder. Tegelijkertijd
doofde de zwakke gloed die het kristal uitstraalde en hoorde ik een merkwaardige
zoemtoon die ophield toen het kristal ontladen was.
Ik wil meer weten over die kristallen en ga een plan opstellen om de grot uitgebreid
te onderzoeken.

Zijn commentaar had Sirrus hier toegelicht
met een tweetal tekeningen, maar het
kostte mij moeite om te zien wat hij precies
had geschetst. De eerste tekening leek wel
een schets te zijn van een enorm kristal, of
misschien wel van deze rots, waarbij Sirrus
door middel van cirkels bepaalde details
wilde benadrukken. De tweede schets leek
wel een weergave te zijn van de liftschacht
die hij hier had gebouwd. Het was grappig
trouwens dat Sirrus de rots een ‘paleis’ had
genoemd. Met zijn zuilen en gotische
ramen kon deze steile piek daar ook

Deze planten zien er
inderdaad niet zo smakelijk uit.

Heeft Sirrus hier de
hele rots proberen
te schetsen?

En dit lijkt wel een
schets van de
liftschacht te zijn.
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inderdaad voor doorgaan. Ik sloeg de bladzijde om en las verder.

88.2.6 Vannacht zag ik in het andere paleis licht flikkeren. Ik besefte dat ik hier wel
eens niet alleen zou kunnen zijn. Wat als dit Tijdperk net zoals die van het Stenen
Schip is? Vader heeft nooit kunnen uitleggen hoe Emmit en Branch zomaar
opdoken. Hij zei dat de Kunst hem altijd weer verbaasde. Zouden die lichtjes van
andere mensen zijn?
Ik geef er heel wat voor om dit zeker te weten. Wat zou ik graag met iemand willen
praten na al die maanden alleen geweest te zijn…
88.5.14 Die zwevende rotsblokken: overal in dit Tijdperk vind je een fosforescerend
groen mineraal met sterke diamagnetische eigenschappen. Tenminste, dat is de
meest geloofwaardige theorie die ik kan bedenken om te verklaren hoe de
rotsblokken die ik buiten mijn tuintje zie, kunnen zweven.
Ik heb een idee gekregen. Als ik zo’n groot rotsblok te pakken kan krijgen, kan ik
daar een ‘schip’ van maken en door de wolken naar het andere paleis ‘zeilen’.

Op de volgende pagina had Sirrus zijn idee uitgewerkt en
vanuit verschillende gezichthoeken het ‘schip’ geschetst
dat hij voor ogen had. Het had inderdaad veel weg van het
luchtschip dat ik hier had aangetroffen. De reden waarom
hij dit wilde vervaardigen, was trouwens tweeledig. Niet
alleen wilde hij een route aanboren middels welke hij
misschien verder kon afdalen, ook vermoedde hij op de
tweede rots andere mensen of schepsels aan te treffen,
omdat hij daar licht had zien branden. De problemen
waarmee Sirrus zich hier geconfronteerd zag, waren
immens. Hij had gelukkig de moeite genomen om in zijn
dagboek te noteren hoe hij geprobeerd had deze het hoofd
te bieden, zodat hij míj ook indirect wijzer maakte.

Het moeilijkste in dit hele verhaal wordt nog wel om hoogte te houden…
Deze rotsblokken zweven hoger dan het hoogste punt van het paleis. Om mijn schip
lager te laten zweven dan het van nature wil, wordt nog een heel karwei.

88.10.2 De afgelopen weken heb ik de stormen bekeken die door de tweede
wolkenlaag trekken. Je ziet ze als lichtflitsen tussen de lagen. Het geweld van deze
stormen voel ik hier in mijn tuin niet. Het regent niet. En er is nauwelijks wind. Ik
zit hier, tussen de lagen, helemaal veilig.
Ik begrijp er niets van. Hoe heeft Vader een wereld kunnen creëren die eigenlijk
wetenschappelijk onmogelijk is? Hij heeft nooit verteld hoe je een Tijdperk schrijft,
noch Achenar en mij de Kunst geleerd.
Misschien had ik daar toch op moeten staan.

89.4.18 De kristallen die ik uit de eerste grot gehaald heb, zijn intrigerend. Er is zo te
zien geen limiet aan hoeveel energie ze kunnen opslaan.
Jammer genoeg zijn ze daarom ook moeilijk te gebruiken. Zolang een geladen
kristal niets aanraakt, blijft de energie behouden. Maar zodra het kristal een geaard
voorwerp raakt, hoe lichtjes ook, ontlaat het zich en produceert een wonderschoon
‘gezang’. Dat zingen wil ik nog eens gaan gebruiken, al is het alleen maar voor mijn
eigen plezier. Dan heb ik tenminste wat muziek in deze grotten…

Sirrus heeft het idee  van
een luchtschip uitgebreid
uitgewerkt.
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Sirrus had hier een tweetal schetsen toegevoegd van
kleinere kristallen. Tot mijn verbazing had hij de tweede
bijgeslepen op zo een manier dat het wel de dame uit een
schaakspel leek. Het kristal liep ietwat taps toe en de top
was tot een meisjeshoofd omgevormd. Tja, artistiek was
Sirrus zeker, maar dat had ik destijds in de werelden die ik
vanuit Myst kon bereiken, ook al gezien. Het was daar
bijna zonder uitzondering steeds Sirrus geweest die zich in
weelde had gewenteld en zich had omringd met allerlei
schilderijen en andere kunstzinnige voorwerpen. Het was
inderdaad opmerkelijk hoe twee broers, die toch bijna
even oud waren, zo van karakter konden verschillen… Ik

las verder, en zag dat ik nog maar een vijftal pagina’s had te gaan.

Goed, de kristallen kunnen het probleem met het Rotsschip oplossen. Ik maak ze
vast aan een paar rotsblokken, gooi ze terug in de wolken en ik kan natuurlijk
genoeg elektriciteit aftappen om een elektromagneet te laten werken. De
aantrekkingskracht van de magneet en de kleinere magnetische velden van de
bliksemafleiders moeten het schip omlaag en naar het dichtstbijzijnde paleis
brengen. Ik kan het altijd proberen.

Hier had Sirrus een aantal schetsen gemaakt van de
apparatuur die de elektriciteit in goede banen moest leiden.
Ik herkende de rechthoekige doos die het
bedieningspaneel van het luchtschip bevatte en waarmee
ik al had gespeeld, alsmede de apparaten die ik daar in de
buurt had zien zweven. Dit waren dus bliksemafleiders,
condensatoren en elektromagneten en die had Sirrus dus
allemaal, zonder hulp van wie dan ook, in zijn uppie in
elkaar gezet! Mijn bewondering voor wat hij hier allemaal
had weten klaar te spelen, steeg alsmaar verder… Ik las
het laatste stukje van het verslag.

90.10.22 Terwijl ik dit schrijf, steekt er een storm op. Ik voel de haren op mijn
armen overeind staan. Ik heb hartkloppingen, zo gespannen ben ik om de eerste
geleider te testen. Mijn god, voelde Vader dit elke keer als hij zijn hand boven een
net voltooid schakelboek hield? Was hij net zo opgewonden als hij op het punt stond
te ontdekken of zijn theorieën werkten? Waarom wilde hij dit nooit met mij delen?
Anders was het tussen ons nu misschien wel anders geweest…
De eerste geleider begint te gloeien. Hier gaan we.

91.5.25 NEE NEE NEE NEE NEE!!! Mijn berekeningen waren perfect! Dat schip had
niet mogen wegzweven!
De afstand tussen de geleiders is te groot, denk ik.
Meer geleiders dus. Maar dan wordt de elektromagnetische aantrekkingskracht te
groot en stort het schip neer. Hoe voorkom ik dit? Misschien een tweede
elektromagneet op het dak van de tuin?
Ik moet opnieuw beginnen. En weer een rotsblok voor het schip te pakken zien te
krijgen. Dat gaat mij járen kosten!

Dit kristal lijkt wel een
dame uit een schaakspel
te zijn.

Dit zijn schetsen van de
condensatoren die ik hier
in de buurt zie zweven.
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Maar ik ben er bijna. Bijna kan ik naar het dichtstbijzijnde paleis. En vandaar
misschien naar de grond.
Hopelijk doet het schakelboek het nog.

Hier eindigde het verslag van Sirrus. Het was een nuttig schrijfsel gebleken. Ik snapte
nu beter waarom en hoe Sirrus hier te werk was gegaan. Die zwevende apparaten
die ik hier verder in de hoogte had gezien dienden dus om een juiste balans te
vinden tussen het aantal geleiders en de hoeveelheid benodigde elektromagnetische
aantrekkingskracht. Daarstraks had ik zitten prutsen met dat bedieningspaneel en
lukte het mij niet om én alle geleiders te activeren én het scheepje op de goede
hoogte te krijgen om te kunnen instappen en weg te zweven. Gezien dit verslag leek
het erop dat ik de oplossing van dat raadsel daar ergens boven kon vinden, alwaar
dat tweede groepje apparaten zweefde.
Ik wilde het dagboek al dichtslaan, toen mijn oog viel op Yeesha’s ketting, waarvan
de blauwe steen fel blauw oplichtte. Had de steen naast het geschrevene, nog meer
te melden? Dat bleek ditmaal echter niet het geval te zijn. Ik hoorde nu Sirrus’ stem,
die zijn eigen dagboek begon voor te lezen, op het punt waar deze lag
opengeslagen! Daar zat ik niet op te wachten, dus ik sloot het boek alsnog en
daarmee kapte ik ook de woordenstroom van Sirrus af.
Goed, langzaam maar zeker begonnen mijn onderzoekingen zijn vruchten af te
werpen. Eerst hier in deze ‘tuin’ maar eens verder neuzen.

Achter het plateau met de werkbanken was een groot deel van de platte stenen plaat
afgebroken en in de diepte gestort, waardoor daar een groot gat was ontstaan.

Behoedzaam rondde ik deze diepe holte en kwam
zo al snel op een gedeelte van het vlakke plateau
dat er een stuk steviger uitzag. Dit was ook het punt
waar planten als het ware uit de kale rotsbodem
hadden weten te ontspruiten, al stond hier ook een
zeshoekige plantenbak die zelfs van een
eenvoudige versiering was voorzien. In deze bak
zat aarde en wellicht daardoor zagen de groeisels
in deze bak er een stuk weelderiger en
gevarieerder uit. Hoewel ik ze niet echt herkende,
zagen deze planten er ook niet écht vreemd uit.
Vooral de plant die linksachter in de bak stond, leek

een doodnormale groene kamerplant te zijn.
Ook hier had Sirrus een stenen werkbank geplaatst, namelijk achter de zeshoekige
plantenbak en nog opvallender was het kristallen beeld dat daarnaast stond. Ik
moest gevaarlijk dicht langs de afbrokkelende rand van het plateau laveren om dit
beeld te bereiken. Het stond temidden van een groepje planten, waaruit groenachtige
peulen of vruchten ontsproten die op een dikke stengel stonden. Ik kon mij
voorstellen dat deze plantendelen eetbaar waren, maar deelde de mening van Sirrus
dat ze er niet erg smakelijk uitzagen. Maar ja, dat kon je van andijvie of broccoli ook
zeggen, en veel kinderen zouden het daar roerend mee eens zijn!
Het kristallen beeld was een goed geslaagde weergave van Catherine. Opnieuw
werd hier duidelijk dat Sirrus zijn ouders best wel miste. Maar ja, hij was dan ook
bijna twintig jaar van zijn familie afgesneden geweest! Sirrus had Catherine zo
uitgebeiteld dat ze haar handen naar voren hield en daarin een stenen schaal
vasthield, die gevuld was met aarde. Daarin bloeide een prachtige witte lelie. Het was

In de zeshoekige plantenbak tref
ik diverse plantensoorten aan.
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een vergelijkbaar exemplaar als de lelies uit
Tomahna, die daar in de kleine, afgesloten kassen
groeiden, maar het hier zonder die bescherming
moesten stellen. Het had de bloem er niet van
weerhouden om ook hier in bloei te komen.
Zodra ik de schaal met de lelie van dichtbij bekeek,
lichtte de steen in Yeesha’s ketting op en na
aanraking daarvan hoorde ik een kort commentaar
van Sirrus:
“Je geloof in mij is verbazingwekkend, moeder.
Hoe lang voordat ik deze dood?”

Halverwege het gesprokene lachte Sirrus ontspannen. Het was duidelijk dat hij, maar
ook Catherine terdege wisten dat Sirrus niet bepaald in het bezit was van ‘groene
vingers’. Ondanks dat poogde Catherine kennelijk nog een keer om haar zoon de
elementaire beginsels van het tuinieren bij te brengen. Hoe dan ook, ik zag hier met

eigen ogen dat die pogingen uiteindelijk toch wel
enig resultaat hadden gehad.
Ik draaide mij om en keek met enige verbazing
naar de zuilen aan de andere kant van het plateau
dat ook hier was ingestort en zo mijn weg
versperde. Daar groeiden niet alleen lage planten,
maar had ook een aantal fors uit de kluiten
gewassen klimplanten en lianen een groot deel
van de zuilen aldaar goeddeels overwoekerd!
Sommige stammen waren bijna een halve meter
dik en wisten zo te zien een hoogte van meer dan
vijftien meter te bereiken. Nee, ondanks het
schemerige licht wisten sommige planten hier dus

goed te gedijen! Dat kwam mede omdat het ontstane gat hier grotendeels was
volgelopen met water, waar de planten dankbaar gebruik van maakten. De
waterspiegel lag niet ver onder het niveau van dit plateau en ik kon niet nalaten even
een vinger in de vloeistof te dopen. Het water voelde fris aan en leek zowel helder
als drinkbaar te zijn, maar ik liet hij toch niet verleiden tot het nemen van een slokje.
Vervolgens wierp ik een blik op de werkplank. Sirrus verbouwde hier niet alleen
groente om te eten, maar voerde zo te zien ook
andere plantaardige experimenten uit. Achter de
werkbank had hij heel inventief een doorzichtig en
hol kristal als kom gebruikt en daarin zat een
groenig mengsel dat er nogal levendig uitzag,
want er dreven allemaal groenige ‘peultjes’ in
rond, die voortdurend in beweging waren. Op de
werkbank zelf lagen en stonden een paar van die
langwerpige kokers met daarin een groenige
substantie. Die had ik elders bij het laboratorium
ook al aangetroffen, maar deze straalden geen
licht uit. Sirrus’ experimenten beperkten zich niet
tot het maken van plantaardige tl-buisjes, maar hij
voerde ook andere zaken in zijn schild, getuige het metalen petri-schaaltje en de
injectiespuit die ik hier ook aantrof. De tekening die Sirrus van de opstelling hier had

Hier staat ook een kristallen beeld
van Catherine, die een schaal met
een bloeiende lelie vasthoudt.

Aan de overkant is de plantengroei
weelderiger en zijn sommige zuilen
door klimplanten overwoekerd!

Hier voert Sirrus allerlei plantaardige
experimenten uit.
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gemaakt, maakte mij echter niet wijzer. Wel zag ik dat hij die dikke groene drab
distilleerde uit de peulen of vruchten die rondom het beeld van Catherine in
overvloed groeiden.

Het met klimplanten overwoekerde gedeelte van deze tuin kon ik niet bereiken en
ook aan deze kant liep mijn pad dood. Voorzichtig schuifelde ik terug langs de
werkbank en bedacht wat ik hier nu nog verder kon doen. Eigenlijk lagen er nog twee
routes open. Ik kon middels de stalen ladder verder omhoog klimmen om te zien of ik
zo bij de vier condensatoren kon komen die daar verder in de hoogte zweefde, of ik
moest een alternatieve route zien te bedenken om hier beneden in die afgesloten
kamer te komen, met de vreemde troon op spinnenpoten. Ik probeerde mij te
herinneren wat ik precies door de afgesloten traliedeur had gezien. Had ik aan de
zijkant niet het open einde van een windpijp gezien, vergelijkbaar met het exemplaar
dat mij van een behoorlijke hoogte naar hier had gebracht? Daar leek het wel op.
Dan zou het begin van die holle kristallen buis zich hier ergens bevinden?
Het leek mij logisch dat ik dan moest zoeken daar waar zich veel kristallen ophielden,
dus rondom de plek waar ook het valluik en de metalen trap in een enorm kristal
zaten ingebed. Ik liep naar die plek, om te
constateren dat het kristal rondom massief was en
geen openingen vertoonde. Ik wandelde maar even
door naar het gedeelte waar Sirrus zijn slaapplaats
en laboratorium had ingericht en stuitte daar al snel
op het object dat ik zocht. Rechts naast de
werkplaats bevond zich een groot, hol kristal,
overduidelijk het begin van een holle pijp. Ook deze
was groot genoeg om een volwassen iemand door
te laten. Ik bukte voorover en zag hoe de buis
schuin naar beneden en ietwat naar links afboog.
Zou ik het erop wagen? Vooruit maar… Sirrus had deze route ongetwijfeld ook
uitgeprobeerd en had het er zonder kleerscheuren vanaf gebracht. Ik liet mijn benen
en onderlichaam in de pijp zakken en liet los.
Het eerste deel van de glijvlucht verliep soepel, maar wat lager leek de buis meer uit
losse hexagonale kristallen opgebouwd te zijn. De meeste liepen gelukkig in de
lengterichting van de buis, maar enkele punten staken recht door de buiswand heen,
aan de boven- en linker zijkant. Dit noopte mij om zo plat mogelijk op het glijvlak van
de buis te gaan liggen, zodat ik veilig onder en langs deze punten kon doorschieten,
zonder ermee in aanvaring te komen, wat lukte. Na passage van deze hindernis, was
mijn glijpartij snel voorbij. Er volgde nog een glad stuk van een aantal meters en ik

schoot al een paar seconden later aan de andere
kant de holle buis uit.
Eén blik was voldoende om te zien dat ik inderdaad
in de afgesloten ruimte met de troon terecht was
gekomen. Als eerste liep ik naar de deur, want te
laat besefte ik dat ik hier opgesloten zou zitten, als
ik het traliewerk ook vanaf déze kant niet zou
kunnen openen. Die vrees bleek echter ongegrond
te zijn. Links van de deur zag ik in een nisje een
paar tandwielen zitten en daarnaast een hendel.
Zodra ik deze overhaalde draaiden de tandwielen
en schoven de grendels naar opzij weg, in de

Dit holle kristal is het begin van
de windpijp die ik zoek.

Van binnenuit is het valhek
gelukkig wél te openen.
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rotswand. De deur bleek achteraf een valhek te zijn en deze werd nu automatisch
naar boven getakeld.
Goed zo! Nu kon ik met een meer opgelucht gevoel deze ruimte hier op mijn gemak
onderzoeken. De dikke stroomkabels die via de lift, het korte gangetje en de trap in
deze ruimte uitkwamen, eindigden bij een nogal gevaarlijk ogend bedieningspaneel
naast de zetel, die van metaal gemaakt leek te zijn. Sirrus had zelfs de moeite
genomen om de rug van de stoel van een versiering te voorzien. Ach ja, hij had
hiervoor dan ook jaren de tijd gehad!

Onder de gesloten hendel van het paneel zat een
knop met het teken van een bliksem daarop. Moest
ik daarmee de boel hier activeren? Maar de knop
deed ‘niets’, sterker nog, ik kon hem niet eens
indrukken. Ik haalde de hendel omhoog, maar die
actie had geen effect. Kennelijk was de stroomkring
al gesloten, want zodra ik de hendel weer in zijn
oorspronkelijke stand terugbracht, schoten er een
paar flinke vonken uit en hoorde ik een kortstondig
laag gezoem, dat echter snel in de ruimte verstierf.
De zetel stond in een flinke grot die niet zozeer erg
breed of lang was, maar vooral diep en hoog. Boven

mijn hoofd zag ik donkere stalactieten zitten, maar het eigelijke dak van de grot
vervaagde door nevelslierten die daar in de hoogte ronddreven. Langs de wanden
zag ik meerdere kristallen kokers lopen, vergelijkbaar met het exemplaar dat ik als
glijbaan had gebruikt, maar de anderen eindigden hier niet. Ze waren in ieder geval
niet open aan de onderkant en liepen door tot de vloer van de grot.
Vlak naast de plek waar de open kristalbuis eindigde, was de grot wat wijder en ook
dieper. Ook daar in de diepte dreven wolkenslierten rond. Op een soort rotseilandje
had Sirrus opnieuw een manshoog beeld vervaardigd, dat hij uit een groenig kristal
had uitgebeiteld. Het was een afbeelding van zijn beide ouders, Atrus en Catherine.

Ondanks het weerbarstige
kristal en zijn ongetwijfeld
beperkte middelen, had Sirrus
zowel de lichaamshouding als
de gelaatstrekken opnieuw
zeer treffend weten te vangen.
Wat was Sirrus toch een
veelzijdig ambachtsman!
Zonde eigenlijk dat zulk een
talent twintig jaar lang alleen in
dit tijdperk gevangen had
gezeten… Bij alles wat ik hier
in Spits had gezien en gehoord
kon ik echter nog niet
eensluidend besluiten dat

Sirrus de vrijheid verdiende. Ik mocht niet vergeten dat
dát de oorspronkelijke opdracht was waarom Atrus mij
naar Tomahna had gehaald, namelijk uitzoeken of één of beide zoons tot inkeer
waren gekomen en/of berouw hadden voor de verschrikkelijke dingen die ze in het
verleden hadden uitgehaald. En daar was nu de ontvoering van Yeesha nog
bijgekomen! Wie van beide broers was daar schuldig aan?

Het bedieningspaneel ziet er
nogal gevaarlijk uit.

Sirrus heeft hier een
kristallen beeld van zijn
beide ouders gemaakt. Catherine houdt een

briefje vast. Daarop staan
elf codes van drie cijfers.
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De kristallen beeltenis van Catherine hield een langwerpig briefje in haar handen. Ik
bekeek het nader, maar kon de betekenis niet doorgronden. Sirrus had daar – naast
enige versieringen aan de bovenkant – in totaal elf codes opgeschreven, bestaande
uit drie cijfers. Toch kon dit best belangrijk zijn, dus ik haalde mijn camera voor de
dag en schoot een close-up.
Vervolgens verlegde ik mijn aandacht naar die merkwaardige zetel die in het hart van

de ruimte stond opgesteld. De indruk dat het ding
een metalen spin was, werd vanuit deze
gezichthoek bezien eerder nog verder versterkt
dan ontkracht. Het ronde plateau waarop het
metalen zitmeubel stond leek wel uit de
rotsbodem gehakt te zijn en een van de dikke
stroomkabels liep van het bedieningspaneel daar
naar toe. Het geheel kwam zo een beetje sinister
over, als ware het meer een bedenksel van
Achenar, dan van Sirrus. Na nog een lichte
aarzeling, besloot ik toch op de spinnenstoel te
gaan zitten. Wat kon mij gebeuren?
Gezeten op de stoel had ik een goed

totaaloverzicht van de ruimte. Links zat het bedieningspaneel, daarnaast het
traliehek, daar weer naast bevond zich de open kristalbuis en tenslotte stond rechts
daarvan het beeld van Atrus en Catherine. Erg comfortabel zat de stoel niet, het
metaal voelde hard en koud aan. Maar Sirrus had vast niet het oogmerk gehad om
hier een slaapbank te fabriceren, maar wat dan wel? Rechts zat op de leuning een
blauwe knop en zodra ik deze had ingedrukt, kwamen de twee metalen
‘spinnenpoten’ boven mijn hoofd tot leven en werd er een groot metalen plateau over
mijn hoofd naar voren getakeld, alwaar het als een reuzen dienblad voor mij tot rust
kwam. De knop die ik zojuist had ingedrukt, viel nu rechts perfect in een uitsparing
die daarvoor expres in het paneel was aangebracht.
Want een paneel, dat was dit overduidelijk. Schuin boven de blauwe knop zag ik een
serie tandwielen en raderen zitten en daarboven zaten drie knopjes, gevat in een
ovaal, waarvan de twee meest rechtse groen oplichtte. Die knopjes waren niet actief.
Middenvoor zaten twee luikjes die ik niet kon
openen. Daarboven zat een grote uitsparing, in
de vorm van een onregelmatige achthoek. Daarin
waren een drietal kabels gespannen, die ieder in
een twaalftal segmenten waren opgedeeld. Langs
de rand van de achthoek, aan de boven- en
rechterkant, was een groot aantal kristallen
aangebracht, waarvan de eerste zeven links
oplichtten. Ik kon mij niet aan de indruk ontrekken
dat deze te maken hadden met de
energievoorziening hierboven. Bij het luchtschip
had ik immers zeven kristallen actief gemaakt en
ook op dat zeer ingewikkelde stroomschema iets verderop brandden er zeven ledjes.
In totaal zag ik hier langs de rand 36 knopjes zitten. Zou ik die allemaal brandend
moeten krijgen? Maar hoe dan? En met welk doel?
Ik liet dat probleem nog maar even rusten en bekeek de linkerkant van het paneel.
Daar waren een viertal plaatjes bevestigd. De onderste was voorzien van een
tekening die leek op een drietal metalen repen met inkepingen, die in reliëf ook

Dat dit een zetel is op metalen
spinnenpoten, wordt vanuit deze
gezichtshoek eerder nog verder
bevestigd dan ontkracht.

De zetel herbergt een behoorlijk
ingewikkeld bedieningspaneel.
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terugkwamen op het gesloten paneeltje midvoor. Links daarvan was in het metaal
het getal ‘36’ gekerfd. Daarboven leek de tekening de achthoekige uitsparingen met
de drie kabels weer te geven, en daar weer boven waren een drietal identieke
figuurtjes weergegeven, die op het eerste gezicht wel op pionnen uit een schaakspel
leken. Naast deze twee plaatjes ontdekte ik de getallen ‘11’ en ‘4’. Tenslotte leek het
bovenste plaatje een getal te ontberen en toonde deze een stilistische weergave van
deze zetel.
In de rand naast de achthoekige uitsparing zaten aan de linkerkant geen lichtjes,
maar wel een sleuf met helemaal bovenaan een blauwe schuifknop. Deze kon ik
naar beneden bewegen, als ik dat wilde. Aan de zijkant zaten drie wat grotere ronde
lampjes, waarvan de eerste twee rood oplichtten. Ik dacht na, en deduceerde dat
deze zetel in totaal over zeven eenheden energie beschikte. Om het luikje midvoor te
kunnen openen had ik 36 eenheden nodig, en om iets met die kabels te doen, elf
eenheden. De drie pionnen op het tweede plaatje van boven hadden al aan vier
eenheden genoeg. Het oplichtende lampje gaf wellicht aan dat er daarvoor
voldoende energie beschikbaar was. Wat zou er gebeuren als ik de schuif in de
tweede stand zou zetten?
Tot mijn verrassing verzonk de hele zetel in de vloer van de grot en daalde af tot in
een tweede grot, die daaronder gelegen was. Ook deze holte was rijkelijk voorzien
van stalactieten, stalagmieten en zuilen, maar leek
het aantal kristallen in de minderheid te zijn. Na
aldus een aantal meters te zijn gezakt, kwam de
metalen troon, annex bedieningspaneel, tot rust.
Maar er gebeurde meer. Aan de voorkant van deze
grot was tussen de diverse druipstenen een nis
overgebleven en daarin zag ik dat ook het beeld van
Atrus en Catherine afdaalde, dat met enige
vertraging ook hier beneden werd vastgeankerd. De
oplichtende blauwe steen van Yeesha’s ketting eiste
nu de aandacht op. Wederom leverde de steen mij
een monoloog van Sirrus op. De mededeling die hij
ditmaal deed, klonk mij ietwat onheilspellend in de
oren:
“Niet lang meer, Vader, niet lang meer tot ik je
precies laat zien wat een klein slim meisje allemaal
kan doen!”
Wat voerde Sirrus hier in zijn schild? Hij leek op het
punt te staan zijn vader een kool te stoven en ‘een
klein slim meisje’ leek daarbij een belangrijke rol te
spelen. Dat kon toch niemand anders dan Yeesha
zijn? Had Sirrus Yeesha ontvoerd en hier ergens op
Spits verborgen? Zou hij op die manier zijn vader pogen te chanteren om zo hier weg
te komen? Maar dat verhaal kende een paar manco’s. Als Yeesha hier ergens door
Sirrus werd gegijzeld, dan zou Sirrus hier ook nog moeten zijn en dan was ik hem
vast nu al tegen het lijf gelopen. Bovendien had hij de bezoekersruimte op de top van
deze rots weten op te blazen en had aldus naar Tomahna weten te ontsnappen, zo
bevroedde ik. Zijn ontsnapping zou dan dus nooit het motief kunnen zijn om zijn
jonge zusje te ontvoeren. Nee, ik had nog steeds geen idee door wie, en waarom
Yeesha was ontvoerd en waar ze nu vast werd gehouden. Ik kon maar één ding
doen en dat was mijn onderzoek gewoon voortzetten.

Met zetel en al daal ik af in een
tweede grot…

… en het beeld van Atrus en
Catherine daalt met mij mee.
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Met enige verbazing keek ik in het rond. De zetel kon ik niet verlaten, want het
neergeklapte bedieningspaneel hield mij op mijn plaats. In de ruimte rondom had
Sirrus allemaal metalen rekken aangebracht, waarop een groot aantal kristallen

beeldjes waren neergezet. Ze waren allemaal
identiek en behoorlijk groot, bijna een halve meter
lang en hadden zonder uitzondering een
pionachtige uitstraling. Dat kwam omdat op de
verder vormloze en ietwat taps toelopende
lichamen een gezichtje was aangebracht. Hoewel
het meer een karikatuur was dan een sprekende
gelijkenis, kon ik mij niet aan de indruk onttrekken
dat Sirrus hier het gezicht van Yeesha had
geprobeerd uit te beelden. Dat was een logische
conclusie, ook gezien hetgeen Sirrus hier had
gezegd en wat ik dankzij de magische steen uit

Yeesha’s sierraad zelf had kunnen horen. Sirrus had hier tientallen van die beeldjes
neergezet, maar waarvoor in vredesnaam? Ik snapte er nog niets van.
Hoe dan ook, meer dan alleen maar rondkijken kon ik hier beneden niet doen. Ik
probeerde of ik de knop op het paneel nog verder naar beneden kon schuiven,
ondanks het gebrek aan energie, maar hij blokkeerde. Vervolgens trachtte ik of ik
met de knop rechts het paneel weer naar boven mijn hoofd kon manoeuvreren zodat
ik de zetel kon verlaten, maar ook dat mislukte. Tenslotte duwde ik de knop links
maar weer in de bovenste stand, wat als resultaat had dat ik met zetel en al opnieuw
naar de grot hierboven werd teruggebracht. Nu kon ik wél het paneel omhoog
kantelen en de troon met spinnenpoten verlaten. Tipjes van sommige sluiers waren
inmiddels opgelicht, maar er lagen hier nog genoeg raadsels en geheimen die nog
ontrafeld moesten worden…

Ik verliet de zetel, nam de gang en lift en stond even later opnieuw bij het grote open
kristal dat de verbinding vormde tussen de tuin enerzijds en de slaapplaats en het lab
van Sirrus anderzijds. Uit wat ik in het dagboek van
Sirrus had gelezen, zouden zich hierboven nog vier
geleiders én een elektromagneet moeten bevinden,
die als doel hadden de holle zwevende steen, zodra
deze met zijn vlucht was begonnen, op de goede
koers te houden. Het onweerde nog steeds
behoorlijk, maar regen viel er niet. Nadat ik de
kolkende wolken een tijdje had gadegeslagen, zag
ik dat het onweer zich aanhoudend net aan op een
veilige afstand ontlaadde. Ik waagde het er dus
maar op om een nog hoger punt op te zoeken en
klom op de metalen ladder naar boven, tot ik in de top van het open kristal was
aangekomen. Het – ditmaal open – luik bevond zich daar vlak onder.
Na de diverse fraaie kristallen bewonderd te hebben, zag ik hier ook zo’n rond
bevestigingsmechanisme zitten, vermoedelijk ook een magneet, die het luchtschip in
zijn hoogste stand zou kunnen verankeren. Vanaf hier had ik ook prachtig zicht op de
vier geleiders die hier dichtbij zweefden en nu zag ik pas goed hoe deze waren
geconstrueerd. Het waren drie platte metalen platen die ongeveer volgens een
gelijkzijdige driehoek aan elkaar waren gelast met metalen banden. Steeds zweefde
er in het centrum hiervan een groot wit kristal. Uit Sirrus’ opmerkingen en zijn

Wat zou Sirrus in vredesnaam met
al die kristallen beeldjes willen
uithalen? Ik heb geen idee…

Ik klim naar de bovenkant van het
open kristal.



101

proefopstelling beneden begreep ik intussen
dat deze kristallen zeer veel energie konden
opslaan. Deze energie zou zich pas ontladen,
zodra de kristallen zich zouden aarden, maar
daar was in deze zwevende opstelling weinig
kans op.
Vanuit de onderkanten van de metalen platen
schoten steeds kleine elektrische vonken
omlaag, die zich daar concentreerden in kleine,
zwevende bolbliksems, zo leek het wel. Deze
geleiders waren dus niet met een ‘normaal’
blauwwittig licht getooid! Het geheel was met

meerdere kabels aan elkaar verbonden en net als
beneden was hier ook zo’n apparaat met puntige
uitsteeksels aanwezig, waarlangs statische
elektriciteit vonkte. Dat zou dan wel de
stroomverdeler van het geheel zijn.
Verder viel het mij op dat ik mij hier zo ongeveer op
hetzelfde niveau bevond als waar al die stenen en
grotere keien rondzweefden. Ze leken zich min of
meer in een soort van ring geformeerd te hebben en
vooral de wat grotere leken zich op een
eerbiedwaardige afstand te bevinden. Dat moest een
hele toer zijn geweest voor Sirrus om er tot twee maal
toe eentje te pakken te krijgen die aan zijn doel beantwoordde! Maar het was hem
uiteindelijk gelukt…

Hier trof ik ook een bedieningspaneel aan dat er aan de buitenkant identiek uitzag in
vergelijk met het exemplaar beneden. Ook aan dit paneel kleefde een krachtige
herinnering, getuige het oplichten van Yeesha’s steen. Nu hoorde ik de stem van
Sirrus die duidelijk uit zijn hum was, om niet te zeggen ronduit kwaad. Klaarblijkelijk
ging niet alles naar wens, of snel genoeg naar zijn zin:
“Idioot! Je hebt deze berekeningen al tig keer uitgevoerd! Zorg dat de magnetische
krachten in balans zijn, anders zal het schip nooit zijn dok verlaten! En je wilt toch wel

dat het vertrekt, niet?? Na al die jaren van
proberen?!”
Hmm… ik moest ook maar zorgvuldig te werk
gaan, want als ík een schip zou verspelen, dan
was het hier simpel einde verhaal. Ik opende het
paneel en zag dat het op dezelfde wijze was
geconstrueerd als beneden, al zaten er hier
uiteraard in plaats van zeven, slechts vier
kristallen. Gezien mijn ervaringen beneden en
wat ik in Sirrus’ dagboek gelezen had, was het
niet moeilijk te verzinnen hoe ik dit paneel moest
instellen. Ik zag dat het groene steentje in het
kokertje rechts dat de actuele positie van het

luchtschip weergaf, in de onderste positie stond. Het was zaak om deze één positie
op te krikken, want dan zou het schip opnieuw naast het plateau beneden zweven.
Beneden was mij dat al gelukt door daar in plaats van zeven, vijf geleiders actief te

Tussen fraaie kristallen tref ik hier het
bovenste bevestigingsmechanisme
van het luchtschip aan.

Hierboven zie ik pas goed hoe
en waarmee die geleiders zijn
vervaardigd.

Het paneel is gelijk aan die van
beneden, maar uiteraard met vier
kristallen in plaats van zeven.
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maken. De vier apparaten hierboven dienden om tegengas te geven voor de zeven
beneden, dus om weer op ‘vijf’ te komen moest ik hier toch simpelweg twee van de
vier kristallen laten branden?
Nadat ik de stroom van het paneel had ingeschakeld, trok ik op goed geluk de schuif
naar rechts. Het effect was nihil, dus ik bracht de schuif maar weer terug in de

middelste stand. Ja, nu gingen er zowaar twee
lampjes onderaan branden. Hoe kon ik deze naar
boven verplaatsen? Beneden gebeurde dat geloof
ik door de schuif één positie naar rechts te
verplaatsen. Werkte dat hier ook zo? Ik voerde de
actie uit, maar helaas. Eén lampje doofde en
alleen de andere werd naar boven verplaatst.
Automatisch schoof de schuif terug naar het
midden. Als ik nu dezelfde handelingen nogmaals
zou uitvoeren, zouden er dan niet twéé lampjes
gaan branden? Ik voerde ze uit, en zag dat ik op
een dood spoor zat, want er bleef slechts één

lampje branden. Dan de beweging linksom maar eens testen. Nadat ik de schuif via
‘links’ opnieuw in het midden had geparkeerd, brandden er onder opeens dríe
lampjes! Maar met een laatste beweging naar rechts was de klus geklaard! Wederom
werd slechts één lampje naar boven doorgegeven, zodat er daar nu twee brandden!
Ik zag dat het groene steentje nu in het gemarkeerde compartimentje terecht was
gekomen. Terugredenerend zag ik dat als ik de
schuif éérst naar links had bewogen en daarna
tweemaal naar rechts, ik wellicht op de snelste
manier klaar was geweest, maar dit had ook niet
veel tijd gekost. Met een tevreden gevoel daalde ik
langs de metalen ladder af.
Op het benedenplatform aangekomen, hing daar
het luchtschip al bij het uitgeschoven trappetje op
mij te wachten! Met een licht bonzend hart betrad
ik de zwevende steen voor de tweede keer. Zou
alles goed gaan? Als ik met schip en al zou
wegzweven, zou ik voor altijd verloren zijn! Na een
ogenblik schudde ik die sombere gedachte van mij af. Sirrus had deze route ook
gebruikt, dus het zou nu toch veilig moeten zijn? Ik haalde even diep adem en duwde
vervolgens in een ferm gebaar de hendel naar voren.

Niet op de snelste manier, maar
toch vlotjes heb ik twee kristallen
brandend gekregen.

Met een licht bonzend hart betreed
ik het luchtschip.
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Hoofdstuk 7: De harde realiteit van de tweede rots.

Langzaam kwam de zwevende steen in beweging en leek zich inderdaad keurig aan
de onzichtbare uitgestippelde route te houden die tussen de zeven condensatoren
doorliep. Nu pas viel het mij op dat geen van de zeven lichten boven deze apparaten
meer brandden en achteraf had ik in mijn onbewuste gezien dat van de vier hoger
zwevende condensatoren er twee ook hun lichten had gedoofd. Een actieve
condensator waarvan de energie werd afgetapt, lichtte dus op het display op en niet
meer zelf.
Na die constatering concentreerde ik mij geheel op de zweefvlucht die ik nu
onderging. Het was Sirrus aanvankelijk niet gelukt om deze vlucht in de gewenste
richting te laten verlopen, maar dít vliegtochtje verliep tot mijn opluchting zeer
gladjes. De snelheid aarzelde tussen traag en vlot en zo werd de afstand tot de
andere rots toch in een kort tijdsbestek overbrugd. Zodra de laatste drie
condensatoren langs gleden, werd de vlucht iets minder strak. De steen leek op dit
punt van de route wat meer naar de zwevende
apparaten toe te laveren zodra deze naderden, om
zich na passage daarvan weer te verwijderen. Ik
vermoedde dat dit werd veroorzaakt door de steeds
groter wordende afstand tot de twee corrigerende
condensatoren die bij de eerste rots hingen.
Bij de laatste condensator aangekomen, leek het
luchtschip daar toch nadrukkelijker door
aangetrokken te worden. Ging het op het laatste
moment dan toch nog fout? Maar mijn vrees was
ongegrond. Dat laatste apparaat werd gebruikt om
de steen een halve slag om zijn as te laten draaien. Een kort ogenblik daarna werd
het luchtschip op zijn aankomstplaats bij de tweede rots verankerd en keek het
venster nu uit op de rots waar ik vandaan kwam. Heel duidelijk zag ik vanaf hier hoe
zowel de onder- als de bovenkant van de steile stenen hellingen en zuilen in een
dicht wolkendek verdwenen en iets onder het bovenste wolkendek zag ik ook de
stenen zweven die inderdaad een behoorlijk dichte ring vormden. Vlak daarboven

zag ik nog de twee lichtjes branden van de beide
condensatoren waarvan de energie niet werd
aangesproken.

Ik stapte uit en zag dat de rots waar ik was
aanbeland vergelijkbaar was met de eerste, maar
toch veel meer ‘open’ van structuur was. De
wanden bestonden vrijwel uitsluitend uit zuilen met
grote ‘vensters’ hiertussen. Naar boven turend zag
ik dat de zuilen vlak onder het bovenste
wolkendek eindigden bij een groot rotsachtig brok
met kristallen. Hier beneden was van een groter
plateau geen sprake. Aan alle kanten gaapten er

peilloze afgronden, die zo te zien helemaal tot in de onderste wolkendeken
doorliepen en wie weet tot hoeveel verder nog in de diepte! Nee, veel meer dan een
looppad bestaande uit een horizontaal liggend kristal van ruim tien meter lengte,
werd mij hier niet geboden. Wel zag ik dat deze ‘kristalweg’ rechts op een soort

De tweede rots komt langzaam
maar zeker naderbij.

De tweede rots is veel meer ‘open’
in vergelijk met de eerste.
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metalen brug uitkwam die een diepte overspande. Ietwat op eieren lopend nam ik
deze enige beschikbare route. Een reling, of iets anders die de wandelaar hier zou
kunnen beschermen tegen een ongelukkige misstap, ontbrak namelijk!
Aan het eind van het kristal kreeg ik beter zicht op de half gebroken zuilen en bogen

daarachter. Dat Sirrus hier ook flinke arbeid had
verricht, was op dit punt duidelijk te zien. Op een
zuil stond weer zo’n paneel die diende om een
hele groep van zwevende condensatoren
daarachter te activeren, of niet. Ditmaal waren dat
er geen vier of zeven, maar hoeveel dan wel niet?
Mijn uitzicht werd deels door de stukken rots en
zuilen belemmerd, maar ik telde er zo al een stuk
of twintig! Ook de centrale stroomverdeler ontbrak
niet, evenals de dikke stroomkabels die alles
verbonden. Aha! Zou Sirrus híer de energie
vandaan hebben gehaald die hij nodig had voor
zijn spinnentroon op de eerste rots? Dat zat er dik

in. Dan zou het prettig zijn als er hier zesendertig condensatoren rondzweefden, of
tenminste zesendertig min vier min zeven!
Een meer gedegen inspectie moest echter achterwege blijven, wat die werd door een
onoverbrugbare gapende diepte onmogelijk gemaakt. Er restte mij geen andere
keuze dan om rechtsaf te slaan, de metalen brug op, die een – gelukkig stevig –
rooster was van niet meer dan een viertal meter lengte. De brug kwam uit bij het
brede kozijn van een raam, dat vooral hogerop nog deels van groenig kristalglas was
voorzien. Vanaf de brug had ik door het glasloze
gedeelte van dit venster een fraai zicht op de
eerste rots. De langzaam ronddraaiende kring
van zwevende stenen kwam vanaf hier bezien
nog mooier uit en ik verbaasde mij erover dat
déze rots hier die zwevende stenen moest
ontberen. Wat daar de reden voor was, daarnaar
kon ik slechts gissen. Wat stak de fysica van
deze wereld toch vreemd in elkaar!
Staand op het kozijn moest ik tot de conclusie
komen dat mijn route hier wel een hele korte was,
want die liep hier al dood! Hoewel… dat was toch
iets te voorbarig gedacht, want langs dit raam liep
ook zo’n hol kristal dat oorspronkelijk gaaf was geweest, maar de wanden waren juist
op dit punt ingeslagen. Zonder dat zeker te weten, vermoedde ik dat Sirrus dat met
geweld had gedaan en dat dit niet vanzelf zo was gebeurd. Sirrus’ teleurstelling
moest namelijk erg groot zijn geweest toen hij, na die jarenlange moeite, hier
eindelijk arriveerde. Hij had namelijk gehoopt hier óf andere levende wezens aan te
treffen, óf hier een route bloot te leggen die hem verder beneden zou brengen. Hij
verkeerde namelijk nog steeds van mening dat hij het Myst schakelboek dat zijn
vader hier had gebruikt, daar ergens beneden zou kunnen vinden. Het moest voor
hem een behoorlijke deceptie zijn dat ook hier de routes naar beneden ontbraken.
Kennelijk had hij voor zichzelf een alternatieve route gecreëerd, door hier een dichte
windpijp open te hakken. Bij dit alles had Sirrus echter niet zijn geduld of zijn
verstand verloren. Hij besefte terdege dat hij een enorm risico liep als hij zich
rücksichtslos in een windpijp zou laten vallen, die van nature gesloten was geweest.

Sirrus heeft hier een heel legertje
van zwevende condensatoren
aangebracht.

Vanaf de brug heb ik fraai zicht op de
eerste rots. Rechts daarvan bevindt
zich een ingeslagen holle windpijp.
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Het was zeer wel mogelijk dat zo een glijpartij
ditmaal wél zou eindigen in een dicht en doodlopend
einde, of in een hoog gelegen open ruimte. De
glijpartij zou in dat laatste geval ontaarden in een
dodelijke val. Nee, Sirrus was hier niet over één
nacht ijs gegaan en had langs de randen van de
opengehakte windpijp een metalen reling
aangebracht, die hij zelfs voorzien had van een
tweetal groene lichtjes. Verder had hij hier een zeer
lang en stevig touw aan de zijkant bevestigd, waarin
hij op regelmatige afstanden van een ruime halve
meter een dikke knoop had gelegd. Zodoende kon
hij betrekkelijk veilig via dit touw afdalen en indien nodig, ook weer omhoog
klauteren.
Tijdens het bekijken van het touw had ik al opgemerkt dat de blauwe steen uit

Yeesha’s halsketting om aandacht vroeg, en nu
beroerde ik dit juweel. Ditmaal kreeg ik niet alleen
geluid te horen, maar zag ik ook een bewegend
beeld. Sirrus hield zich aan het touw vast en liet zich
voorzichtig in de windpijp zakken, onderwijl
uitroepend: “Eindelijk! Na al die jaren! VRIJHEID!!!”
En met snelle, aapachtige klauwbewegingen begon
hij aan de afdaling en verdween spoedig uit zicht.
Hier eindigde het visioen.

Logisch dat Yeesha’s ketting hier actief was
geworden. De herinnering aan deze gebeurtenis

moest zo ongeveer de allerheftigste zijn die Sirrus had beleefd. Hier had hij immers
jarenlang naartoe geleefd, en al zijn arbeid was erop gericht geweest om dit doel te
bereiken. Maar toch moest er iets mis zijn gegaan. Hij had immers niet voor niets al
die condensatoren hier laten zweven. Dat zou hij ná zijn zoektocht hier beneden
hebben gedaan. De meest waarschijnlijke verklaring was dat Sirrus het schakelboek
simpelweg niet had kunnen vinden. In het onwaarschijnlijke geval dat het hem wél
was gelukt dat boek te vinden, was het waarschijnlijk niet meer mogelijk om ermee
naar Myst te schakelen, omdat het boek door zijn val onherstelbaar beschadigd was.
Het leek mij, hoe dan ook, geen gek idee om Sirrus’ voorbeeld te volgen. Ik was ook
best wel nieuwsgierig wat ik daar beneden, onder het onderste wolkendek te zien
zou krijgen. Ik greep het touw en liet mij voorzichtig in het holle kristal zakken.

Ik had mij behoorlijk in de lengte van de afdaling vergist. Al snel bleek dat de windpijp
zelf slechts een klein stukje verder doorliep, maar inderdaad op grote hoogte boven
de grond of een plateau eindigde. Iemand die zich zomaar glijdend in deze pijp zou
begeven, zou die actie zeker niet overleefd hebben.
Voorzichtig daalde ik, knoop na knoop, verder af langs het dikke touw. Het leek mij
het beste om niet naar beneden te kijken, maar hield mijn blik gefixeerd op de stenen
zuil die zich vlak achter het bungelende touw ophield. Toch gluurde ik even naar
onderen, om tenminste een indruk te krijgen van de lengte van deze afdaling, maar
die indruk kreeg ik niet. Ik zag het touw namelijk verdwijnen in de mist van het lager
hangende wolkendek en na een tijdje werd ook ikzelf door deze wolkendeken
omringd, terwijl ik in een rustig tempo steeds met mijn voeten en handen naar de

Heeft Sirrus zich hierdoor letterlijk
een weg naar beneden gehakt?

Sirrus klautert langs het touw
naar beneden, op zoek naar zijn
vrijheid.
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volgende knoop in het touw zocht. Na een niet al te lang stuk werd het zicht rondom
beter, het bewijs dat ik onder de tweede wolkenlaag begon te komen. Daarmee was
mijn afdaling echter nog niet beëindigd. Het ging nog een flink stuk verder omlaag,
maar uiteindelijk eindigde het touw dan toch bij een horizontaal lopend stuk kristal,
dat midden in een stenen kozijn was gevat. Ik stapte op deze dwarsbalk en had nu

pas de gelegenheid om goed om mij heen te kijken.
Zo te zien was ik nog steeds niet bij de grond
aanbeland.

Het duurde even alvorens de verschrikkelijke
waarheid tot mij doordrong. Ook hier was de rots
zeer open van structuur en bestond eigenlijk alleen
maar uit aan elkaar gegroeide kozijnen van die
kathedraalachtige ramen. Maar ze liepen niet naar
beneden door! Onder mij zag ik nog de bovenste
bogen van de volgende ‘ramen’ zitten, maar de
verticale kozijnen waaraan deze bogen vastzaten,

eindigden na een aantal meters in ‘niets’! Onder de rots gaapte een gigantische
diepte en daaronder zag ik een ziedende groenige massa. Na een ogenblik kreeg ik
een idee waar ik nu eigenlijk naar keek. Dat daar in de diepte was een rotsblok met
het formaat van een komeet, waaromheen zich een atmosfeer van gas, stof en
wolken had gevormd. Ook door deze wolken zag ik bliksemschichten trekken.
Waarom het geheel zo groenig oplichtte, wist ik niet. In ieder geval onweerde het
hierboven niet. De bliksems hier ontlaadde zich dus uitsluitend tussen de eerste en
de tweede wolkenlaag. Boven de groenige wolkenlaag in de diepte zag ik een aantal
sterren pinkelen, totdat deze, nog wat hoger, vervaagden in de onderkant van de
tweede wolkenlaag. De rots waar ik nu op stond, leek als vanzelf op grote hoogte
boven deze astroïde te zweven. Hoe was dit mogelijk? Natuurlijk, ook rond de Aarde
cirkelden vele satellieten, maar daar was de atmosfeer zeer ijl, eigenlijk vrijwel
afwezig. Sterker nog, een kunstmaan die in een zogenaamde ‘lage baan’ draaide,
ondervond zoveel wrijving van de daar nog aanwezige luchtmoleculen, dat hij
daardoor werd afgeremd en vroeg of laat terugviel naar de Aarde. Hier was echter
geen sprake van een zeer dunne atmosfeer. De lucht was dik genoeg om in te
ademen en daarom leek het fysisch onmogelijk dat hier een dergelijke enorme
rotsmassa zo maar zou kunnen zweven. Maar toch zag ik met mijn eigen ogen dat dit
mirakel zich hier voltrok. Het moest dan een bizar samenspel zijn van de
zwaartekrachtvelden tussen de komeet enerzijds,
en die grote bleke zon of maan anderzijds, die ik
bovenop de eerste rots had zien schijnen.
Over mijn rechter schouder kijkend zag ik dat ook
de eerste rots een zwevend exemplaar was. De
onderste stukken rots staken onder het wolkendek
uit en eindigden daar in punten, als enorme
stalactieten. In het venster dat op de onderkant van
de eerste rots uitkeek, had Sirrus een heel
‘spinnenweb’ van dunne metalen kabels
gespannen. Aan de onderhoeken van het kozijn
zaten twee dikke beugels en in het midden daaronder zat een soort ‘oog’ bevestigd,
wat een kijker of een telescoop leek te zijn. Via een weliswaar dikke, maar toch
fragiel ogende kristallen balk kon ik naar dit kozijn lopen. Het geheel was nauwelijks

Een verschrikkelijke waarheid
dringt langzaam tot mij door…

Ook de eerste rots blijkt een
zwevend exemplaar te zijn.
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breder dan een halve meter en tijdens mijn wandelingetje naar de overkant voelde ik
mij net zo ongemakkelijk als een koorddanser die over een dun touw de
Niagarawatervallen probeerde over te steken…
Bij het kozijn aangekomen, had ik tenminste weer wat meer houvast. Het toestel dat
hier tussen de kabels was gespannen, leek inderdaad een kijker te zijn. Dit apparaat
was geavanceerder uitgevoerd in vergelijk met de
telescoop die op de eerste rots stond opgesteld,
getuige het bedieningspaneeltje dat daarnaast was
aangebracht. De lens was ook aanzienlijk beter van
kwaliteit en vergrootte ook meer. Het paneeltje
bestond uit een viertal knoppen, waarmee ik de
kijker naar boven, beneden, links of rechts kon
manoeuvreren. In het centrum van het paneel zat
ook een grote, blauwe knop. Ik bekeek het beeld
aan de onderkant van de eerste rots nader en zag
daar enkele stroomkabels lopen, maar voor de rest
leek er niet zoveel bijzonders zichtbaar te zijn. Toch
zou Sirrus niet de moeite hebben genomen hier deze constructie te vervaardigen en

te plaatsen, als er niets was te zien. Ik pende de
kijker omhoog en kreeg nu plots zicht op een groot
wit kristal, dat uit een holle rots stak. Dit leek veel
op de twee andere exemplaren die ik op de eerste
rots had gezien en was mogelijk dus belangrijk. Met
behulp van de blauwe knop kon ik behoorlijk sterk
inzoomen en zo kon ik zien dat dit kristal in een
ronde rots zat gebed en dat ook hieronder een
metalen rail zat met een achttal knoppen, waarvan
de tweede van boven was gemarkeerd.
Aan deze telescoop kleefde ook een sterke
herinnering, getuige het oplichten van de blauwe

steen in Yeesha’s ketting. Het had mij eerlijk gezegd al verbaasd dat die steen al niet
meteen aan het einde van het klimtouw was opgelicht. Sirrus zou, op zijn zachtst
gezegd, namelijk niet aangenaam verrast zijn geweest over datgene hij hier beneden
had aangetroffen. Maar de krachtige emotie die deze bevinding had opgewekt werd
hier nu alsnog getoond, zoals terstond bleek zodra ik de blauwe steen aanraakte.
Net als aan het begin van de windpijp boven, bestond het visioen uit zowel beeld als
geluid.
Met een ietwat wazige blik, zoals dat hoorde bij de beelden die de blauwe steen
ophoestte voor een ieder die daar gevoelig voor was, zag ik hoe Sirrus het laatste
stuk van de afdaling via het touw volbracht. Terwijl hij
nog aan het touw hing, had hij kennelijk al gezien welk
een lot hem hier beneden wachtte. Hij blikte vertwijfeld
om zich heen en brulde: “Nee!!!”
De herinnering bestond uit meerdere scènes, die als
een volmaakt gemonteerde film aan mij werd getoond.
De volgende scène toonde een nog steeds
verdwaasde Sirrus in meer close-up, die zijn afdaling
had voltooid. Hij hield het licht naslingerende touw nog
vast, terwijl hij om zich heen blikte, niet gelovend wat
hij daar zag. Vervolgens liet hij het touw los en liep

Tussen kabels in is hier een
telescoop gespannen, die uitkijkt
op de eerste rots.

Sterk ingezoomd krijg ik zicht op
een derde wit kristal, dat ditmaal
in een ronde rots zit gebed.

Sirrus is totaal overdonderd
zodra hij ontdekt waar zijn
afdaling hem brengt.
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naar voren, langs de camera, uit beeld. In het volgende shot stond Sirrus aan het
einde van de kristallen balk, alwaar hij ietwat berustend in de diepte staarde. Het
beeld zoomde in op zijn bovenlichaam en gezicht, dat langzaam een grimmige

uitdrukking kreeg. Met de woorden “Ik ben Sirrus”,
probeerde hij zich over deze enorme tegenslag heen
te zetten en zichzelf moed in te praten. Hij staarde
schuin omhoog en hief zijn beide vuisten, onderwijl
uitroepend: “En ik laat mij niet door jou verslaan!!!”
De magische steen had kennelijk gevoel voor drama,
want het laatste beeld van het visioen toonde Sirrus
die langzaam wegliep. Tegelijkertijd vloog de camera
weg van de rots, waardoor het menselijke figuurtje
steeds kleiner werd en geleidelijk wegviel tegen de
enorme afmetingen van de zwevende rots. Zo werd er

een krachtig gevoel van nietigheid en eenzaamheid opgewekt, alvorens de beelden
vervaagden en ik terugkeerde naar de werkelijkheid.

Je moest toch bewondering hebben voor het doorzettingsvermogen van Sirrus. Na
de verkregen tegenslag hier op de tweede rots, had hij zijn systeem van
energievoorziening verder uitgebreid. Natuurlijk wist ik niet precies (zelfs niet bij
benadering) wanneer Sirrus er voor het eerst in was geslaagd naar deze rots te
reizen. Misschien was dat wel tien jaar geleden gebeurd en had hij zich na zijn
verschrikkelijke ontdekking eerst een aantal maanden in wanhoop en zelfmedelijden
rondgewenteld, wie weet! Maar hij was er hoe dan ook bovenop gekomen en was er
uiteindelijk tóch in geslaagd hier op eigen kracht weg te komen. Maar hoe precies?
Plots realiseerde ik mij dat zich in dit tijdperk op een gegeven moment een
belangrijke verandering had voltrokken. Opeens was hier op de top van de eerste
rots de bezoekersruimte verschenen, die daar eerst niet was. Sirrus had vanaf dat
moment – weliswaar van achter tralies – weer contact met zijn familie gekregen,
maar daarmee kreeg hij ook een mogelijke ontsnappingsroute aangereikt. Het leek
erop dat hij er in was geslaagd een explosief te vervaardigen, waarmee hij de
bezoekerskamer had opgeblazen en wellicht daarna ook de explosie in Tomahna
had veroorzaakt. Zo vorderden mijn onderzoekingen hier gestaag, maar waren nog
niet voltooid. Ik liep voorzichtig terug naar de
dwarsbalk waar ook het touw hing en liep door naar
het andere einde, alwaar zich een soort lier en een
takel bevond. Gevangen in een ‘net’ van een paar
stevige kabels hing hier een zwevende steen. De
kabel zat om een grote spoel gewikkeld en was zo
te zien behoorlijk lang. Ik keek omhoog en zag dat
als ik deze kabel zou afwikkelen, de steen een flink
stuk hoger zou komen te zweven…
Maar natuurlijk! Zo schattend op het oog zou het
mogelijk moeten zijn dat deze steen uiteindelijk tot
rust zou komen bij de bovenste dwarsbalken, in de
buurt van mijn aankomstplek hier. Wellicht zou deze steen dan als opstapje kunnen
dienen om bij het bedieningspaneel te komen, waarmee ik die vele hier zwevende
condensatoren kon aan- of uitzetten?
Ach, wat had ik te verliezen? Ik had al gezien dat ik verder hier beneden weinig kon
uitvoeren en eerlijk gezegd vond ik deze plek maar niets om te vertoeven, met al die

“Ik laat mij niet door jou
verslaan!!!”

Kan ik deze zwevende steen naar
boven takelen om hem daar nuttig
te gebruiken?
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gapende leegtes en smalle looppaden. Als het even kon wilde ik zo snel mogelijk
terugkeren naar de eerste rots. Hoewel ik nu had ontdekt dat dit ook een zwevend
exemplaar was, bevonden zich daar tenminste grotere plateaus, waar de bezoeker
wat meer bewegingsvrijheid en vaste grond onder de voeten werd geboden.

Aan de voorkant van de spoel zat een flinke hendel, die ik naar achteren trok. Door
de trekkracht van de zwevende steen probeerde de kabel zich te ontrollen, maar al
na een aantal centimeters stokte het hele zaakje en blokkeerde de boel. Wat was er
aan de hand? Ik blikte naar de randen van de spoel,
die als een primitief soort rad tussen een paar
verticaal geplaatste steenplaten doorliep. Dit had
Sirrus zo gemaakt, om het geheel stabiel te houden.
Al snel zag ik wat eraan schortte. Tussen een van
de rechtertanden zat een kei geklemd, die ook
getooid was met groen lichtgevende kristallen. Ik gaf
er een flinke tik tegen, waardoor het brok steen
losschoot en naar boven wegzweefde. Nu het rad
vrij was gekomen, kwam de spoel gemakkelijk in
beweging zodra ik de hendel nogmaals overhaalde.
De grote steen vloog rap naar boven en verdween al
snel in de wolken, terwijl de kabel snel verder
afwikkelde. Binnen een vijftiental seconden was de
volle lengte van de kabel benut en kwam deze opnieuw strak te staan. Kennelijk
wilde de steen het nog hogerop zoeken, maar werd hij wederom in dit voornemen
gestuit. Dat was toch een handige manier om terug naar boven te gaan. Het zag er
naar uit dat ík een veel langzamere en vooral vermoeiende route zou moeten kiezen.
Dat werd een zéér lange klim via het touw naar boven. Dapper zette ik mijn voeten
op de onderste knoop en hees mij op. Het ging iets gemakkelijker dan ik had
gevreesd, maar ik paste wel goed op dat ik niet per ongeluk het touw kon loslaten.
Gezien de lange weg omhoog zou ik onderweg ook wel een paar maal moeten
uitrusten.

Na een tijdje arriveerde ik dan eindelijk, toch behoorlijk buiten adem weer op het
bovenste gedeelte van de tweede rots. De stilte om mij heen werd nu ook weer
verstoord door de rollende donder en het geflits van de bliksem. Het onweerde nog
steeds behoorlijk tussen de twee wolkenlagen in.
Ik gunde mij een ruime pauze, om zo te herstellen van de geleverde inspanningen,
maar liep toen naar het andere einde van de brug. Zoals ik al had verwacht, hing hier

de zwevende steen op precies de juiste hoogte
op mij te wachten. Hoe had Sirrus die steen hier
gekregen? Bij de eerste rots was dat al een niet
eenvoudige opdracht geweest, maar hier bij deze
rots leken er helemaal geen keien te zweven.
Had hij dit exemplaar bij de eerste rots gevangen
en met behulp van het luchtschip naar hier
vervoerd? Dat zou dan wel. Er werd trouwens
wel enige behendigheid van mij verwacht, maar
met een tweetal kleine sprongen wist ik de
afgrond te overbruggen en belandde zo op de
stenen richel waar het bedieningspaneel stond

Nadat ik de kei heb verwijderd die
rechts tussen de tanden van de
spoel zit geklemd, kan ik de kabel
afwikkelen.

Sirrus heeft hier veel condensatoren
aangelegd.
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opgesteld.
Niet zonder bewondering keek ik naar de vele condensatoren die hier zweefden. In
totaal waren het er maar liefst 34, als ik goed telde. Ik keek het paneel nader. De
tekening herkende ik nu. Het was de onregelmatige achthoek en de drie kabels van
het paneel op de spinnenstoel. Nou, een duidelijker bewijs dat het een met het ander
te maken had, kon ik niet bedenken. Ook aan dit
paneel kleefde een herinnering, want Yeesha’s
steen lichtte opnieuw op. Ik hoorde Sirrus
opmerken: “Het moet. Ik moet het netwerk zó
opzetten dat er genoeg stroom de troon invloeit. Het
is de énige manier om de juiste frequentie te
krijgen!”
De laatste twijfels waren nu weggenomen en ik wist
wat mij te doen stond. Ik moest de energie van alle
34 hier zwevende condensatoren beschikbaar
maken, om vervolgens bepaalde dingen op die
spinnenstoel te kunnen uitvoeren, die door Sirrus
zelf een ‘troon’ werd genoemd. Ik opende het
paneel. Het inwendige was min of meer identiek aan
de twee bedieningspanelen op de eerste rots, al ontbrak rechts het buisje dat de

positie van het luchtschip aangaf. Verder waren hier
maar liefst 34 knopjes en kristalletjes aanwezig en
kon de schuif in totaal in vier posities worden gezet.
Hij stond nu in de tweede stand van links. Tja, dit
zou een stuk ingewikkelder worden dan ginds met
de zeven en vier condensatoren. Hoe moest ik dit
aanpakken? Ik besloot de schuif eerst naar links te
bewegen en dan steeds naar rechts, om te zien wat
daar het effect van was. Na mijn eerste actie ging
onderaan een eerste rij van zeven lampjes branden,
waarvan er drie weer doofden, zodra ik de schuif
terugschoof naar de beginstand. Dat was niet de
bedoeling… Ik moest hier álle lampjes brandend
zien te krijgen! Gelukkig gingen er veertien lampjes

branden zodra ik de schoof naar rechts doorschoof, maar de meest rechtse positie
had tot resultaat dat er slechts twee lampjes bijkwamen! Noodgedwongen moest ik
de schuif nu één positie terugbewegen, maar die actie deed opnieuw een hele rij
lampjes oplichten. Daarna werd de hele groep naar boven doorgegeven en schoof
de schuif automatisch naar de beginstand terug. Ik zag nu dat de energie van 26
condensatoren beschikbaar was gekomen en ik er nog acht had te gaan. Opnieuw
verschoof ik de schuif en gingen er onderop het paneel nieuwe lampjes branden. Al
snel kwam ik erachter dat steeds na een vijftal bewegingen de eindstand was bereikt.
De lampjes die dan onderaan tot ontbranding waren gekomen, werden vervolgens
naar boven doorgegeven.
Spoedig werd duidelijk dat het maar leek alsof ik veel mogelijkheden had, maar in
werkelijkheid bleek dat mee te vallen. Ik moest díe bewegingen kiezen die tot
resultaat hadden dat er zoveel mogelijk lampjes gingen branden. Al bij de vierde
poging vond ik zo door try-and-error de juiste combinatie door de schuif naar rechts –
rechts – links – rechts en tenslotte naar links te bewegen. Met enige opluchting zag ik
hoe eerst alle lampjes beneden gingen branden, en vervolgens alle bovenaan het

De tekening op het paneel maakt
duidelijk dat deze een link heeft
met het paneel van de spinnen-
stoel op de eerste rots.

Ondanks de overeenkomst met
de twee panelen op de eerste
rots, is deze duidelijk het
ingewikkeldst van de drie.



111

paneel.  Ik sloot het bedieningsapparaat en zag dat
alle lichtjes van de zwevende condensatoren
gedoofd waren. Oef! Die klus was dus sneller
geklaard dan ik had gevreesd!
Ik wilde al via de grote zwevende stapsteen
terugspringen op de horizontale kristalbalk die mij
weer bij het luchtschip zou brengen, toen ik juist op
tijd zag dat de steen ook nog toegang bood tot een
tweede stuk langwerpige rots, rechts van het
paneel. Aan het eind daarvan stond ook weer zo’n
dichtgeklapt stroomschema opgesteld. Ik klapte het
open en blikte naar het ingewikkelde schema, dat ik

echter herkende. Het was hetzelfde schema dat ik op de eerste rots had gezien. Alle
34 ledjes op rechterpaneel waren nu actief geworden en dat gold ook bijna voor alle
lichtjes aan de linkerkant. De zeven in het midden brandden ook, alsmede twee van
de vier daarboven. Dat was mooi, want dat
betekende dat ik hier klaar was! Nu herkende ik
ook de tekeningetjes die in de ronde uitsparingen
op het linker paneel waren aangebracht. Daarnaast
leek er verder rechts en in de linker bovenhoek
ruimte te zijn ingeruimd voor de drie wittige
reuzenkristallen die ik had ontdekt en die ook hun
rol in dit complexe schema speelden. Yeesha’s
blauwe steen lichtte weer op en nadat ik deze had
aangeraakt, hoorde ik dat ook Sirrus tevreden was
met de arbeid die hij hier had verricht. Hij zei: “Er
wordt heel wat elektriciteit verzameld daarbuiten.
En zodra ik klaar ben met deze schakeling gaat het direct via de troon naar waar ik
het het meest nodig heb…  Kan je de muziek al horen, vader?” En na die laatste,
ietwat raadselachtige woorden besloot Sirrus zijn betoog met een kort lachje, dat ik
mijn oren zeer vals klonk. Het waren duidelijk snode plannen die hij hier smeedde.
Wat bedoelde hij met die muziek? Ik had in zowel zijn dagboek als in de notities van
Atrus gelezen dat de kristallen hier tonen voortbrachten zodra deze werden ontladen,
maar wat voor gevaar school daarin? Na daar nog even over gedacht te hebben,
moest ik concluderen dat ik het niet wist.

Met een tevreden gevoel schoof ik het paneel dicht. Ik kon hier nu vertrekken! Enkele
ogenblikken later zat ik in het luchtschip en haalde de hendel over om terug te
vliegen naar de eerste rots.

Toch weet ik deze klus vrij snel te
klaren.

De meeste ledjes op het complexe
stroomschema zijn nu actief. De
tekeningetjes herken ik nu ook.
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Hoofdstuk 8: Sonate voor een explosief.

De terugvlucht verliep even voorspoedig als de heenreis. Ik zag de eerste rots snel
naderbij komen en vond hem er als geheel imposanter uitzien dan de tweede. Dat
kwam wellicht mede door de keien en rotsblokken die in een indrukwekkende ring om
de rotsmassa heen draaide. De kring van stenen kwam
dichterbij, schoof boven mijn hoofd en een ogenblik
later werd het luchtscheepje aan het landingsdok
gekoppeld.
Nadat ik was uitgestapt, overwoog ik wat nu te doen.
Uiteraard moest ik opnieuw een kijkje bij de
spinnentroon gaan nemen, maar was het juiste aantal
condensatoren nu geactiveerd? Ik had er zesendertig
nodig. Bij de tweede rots waren er nu vierendertig
actief, en hier negen, dat waren er dus zeven teveel.
Was dat erg? Geen idee, maar het leek mij toch verstandig om precies het juiste
aantal actief te hebben. Heel even vreesde ik dat ik ingewikkelde toeren met de
beide bedieningspanelen hier zou moeten uithalen, toen ik bedacht dat een hele
simpele actie al het beoogde effect zou hebben! Als ik hier het paneel eenvoudigweg
zou uitschakelen, dan zouden de zeven condensatoren die de weg van het
luchtschip markeerde, geen deel meer uitmaken van de algehele stroomkring en
zouden er vierendertig plus twee, oftewel precies zesendertig overblijven!
Zo gezegd, zo gedaan. Ik opende het paneel, haalde het hendeltje links over en zag
hoe de bovenste zeven lichtjes stuk voor stuk doofden. De zeven bolbliksempjes
boven de zeven condensatoren begonnen weer te gloeien, het trappetje naar de
zwevende steen werd ingeklapt en het luchtscheepje zelf vloog naar boven en werd

daar verankerd. Die actie had dus succes gehad!
Voor de zekerheid raadpleegde ik ook nog even het
stroompaneel dat een stukje verderop stond
opgesteld. Daar brandden nu alleen nog de twee
ledjes bovenaan op het linker paneel, alsmede alle
vierendertig op het rechter paneel. Mooi! Ik klom via
de metalen ladder naar boven, liep naar Sirrus’
laboratorium en liet mij daar in de windpijp vallen.

Zodra ik in de ruimte met de troon van Sirrus was
aangekomen, nam ik plaats op die zetel en liet het
paneel zakken. Langs de rand van de achthoek
lichtten nu alle zesendertig lampjes op. De vier

lampjes en tekeningetjes links gloeiden ook op, om aan te geven dat die eveneens
actief waren. Ik was op de goede weg, maar wélke weg dit was, daar had ik eerlijk
gezegd nog geen idee van. Sirrus wilde een muziekje voor zijn vader gaan spelen,
maar uit de manier waarop hij dat had gezegd, had ik opgemaakt dat het voor Atrus
geen plezierig wijsje zou worden…
Aangezien het meest onderste rode lampje en tekeningetje ook brandde, moest het
mogelijk zijn om nu wél het  paneeltje midvoor te openen. Toch had mijn poging
wederom geen succes. Tenslotte schoof ik de blauwe knop maar weer één positie
omlaag, om zo met zetel en al opnieuw in de onderste grot met al die kristallen
beeldjes af te dalen. Daar zag alles er nog precies hetzelfde uit als de eerste keer

De eerste rots met de ring van
stenen schuift dichterbij.

Er zijn nu precies zesendertig
condensatoren actief, het juiste
aantal!
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dat ik hier vertoefde. Toen had ik niet verder gekund, maar nu wel! Ditmaal kon ik de
blauwe knop helemaal naar beneden schuiven, tot bij de derde rode knop.
Na een ogenblik kwam de troon opnieuw in beweging, draaide een kwartslag naar

links en ging vervolgens anderhalve meter naar
beneden. De rekken met beeldjes kantelden
vervolgens schuin voorover, maar voor ieder beeldje
zat een dunne reling, die verhinderde dat deze
kristallen voorwerpjes uit hun compartimentjes
vielen. Wel zag ik daaronder opvangbakken zitten
naar het leek. Van daar liepen twee buizen naar
achteren naar een constructie waar een lichte damp
leek op te stijgen. Wat daar precies was neergezet,
kon ik niet goed zien, daarvoor was de afstand net
wat te groot. Die plek was echter niet te bereiken.
Niet alleen was het nog steeds onmogelijk om het

paneel dat mij omringde te liften, maar ook gaapte er
een flinke afgrond tussen het ronde plateau waarop
de troon rustte en de locatie ginds.
Kon ik hier dan helemaal niets doen? Jawel. Voor het
ronde plateau waar de troon op stond, waren een
viertal ronde kijkvensters aangebracht die ik, door de
achtkantige opening turend, van nabij kon
bewonderen.  Te zien was dat zich daarin een veer
bevond, die een voorwerpje in bedwang hield.
Linksboven en rechtsonder waren dat een wit en een
blauwig langwerpig kristal, maar de andere twee
vensters bevatten merkwaardig genoeg een
schaakstuk, namelijk een zwart en een wit paard. Wat
was hier de bedoeling van? Het leek wel dat die vier
voorwerpen in een soort oog vielen. Die bevond zich
in de ronde metalen ring aan de buitenkant, maar
deze constatering bracht mij weinig verder. Ik
verlegde mijn aandacht naar het paneel zelf en zag
dat rechtsboven nu alle drie de knopjes tot
ontbranding waren gekomen en dat dit ook gold voor
het paneel midvoor; het drietal langwerpige
inkepingen en knoppen lichtten lichtblauw op. Nu
schoven de beide ‘deurtjes’ moeiteloos open en

onthulden een
derde blauwe knop! Nog vóór ik had overwogen
daarop te drukken, klapte het paneeltje alweer
dicht! Ik opende het geheel opnieuw en drukte nu
snel op de knop, voor het te laat was…

De spinnenzetel daalde nu in een vlot tempo
verder af, hangend aan een drietal kettingen,
maar dat bracht hem niet in de relatief veilige
omgeving van een volgende grot. Al snel zag ik
de enorme stalactietachtige rotsuitsteeksels van
de onderkant van deze zwevende berg

Nadat de verzamelbakken met
beeldjes zijn gekanteld, wordt
daarachter een ruimte zichtbaar.

Door ronde kijkvensters zie ik
een veer zitten die een kristal in
bedwang houdt….

… of zelfs een schaakstuk, in
dit geval een wit paard!

Hangend aan kabels en kettingen
daalt de troon af, tussen de enorme
stalactieten van de zwevende rots.
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voorbijschuiven en voor ik het wist bundelde ik in de lege ruimte onder de eerste rots
en de ver daaronder zwevende astroïde!
Vanaf dit punt had ik nog beter zicht op de onrustige atmosfeer van deze komeet dan
ik vanaf de tweede rots had gezien. Groenige gasslierten rezen aan de bovenkant

van deze borrelende ‘reuzenpan met
erwtensoep’ op, althans daar had het wel iets
van weg. Dit was een alles behalve comfortabele
plek om te vertoeven en een golf van paniek
welde in mij omhoog, alvorens de rede het van
het gevoel won. Ik realiseerde mij tijdig dat deze
troon aan een aantal zeer dikke en solide
kettingen hing en óók nog eens aan een drietal
dikke kabels. Nee, voor iemand met hoogtevrees
was dit een plek om de ergste nachtmerries van
te krijgen, maar ik hing hier niet bepaald aan een
zijden draad. Qua bevestiging kon menige

kabelbaan hier een puntje aan zuigen! Wat was trouwens de bedoeling hiervan? De
drie kabels waren hier verbonden aan een drietal kabelspanners, zo leek het. Op het
metaal van de meeste linkse haak was een
hexagonaal geëtst, op de middelste een cirkel en
op de rechtse een zeshoek. Het verband met de
drie vormen van de holle rotsen waarin de grote
witte kristallen zaten gestoken, drong zich op.
Rechts bevond zich ook een klein, vierkant
plateautje, waarop enige gereedschappen lagen.
De steen uit Yeesha’s ketting lichtte hier op en
nadat ik deze steen had aangeraakt, weerklonk er
in mijn oren een vals gekrijs, als een slecht
gestemde tuba, of zoiets. Uit het commentaar van
Sirrus bleek dat die het met mij eens was. “Aaarghh! Jezus! Nu begrijp ik waarom ik
de juiste frequentie niet kan vinden. Deze kabels klinken nog erger dan het
kattengejammer van moeder!”
Sirrus had kennelijk geen hoge pet op van de zangkunsten van zijn moeder. Of dat
terecht was of niet, kon ik niet beamen of ontkennen. Ik had Catherine nog nooit
horen zingen. In ieder geval was het duidelijk wat Sirrus aan het doen was. Deze
dikke kabels waren in werkelijkheid enorme snaren. Wou hij met de klanken daarvan
rotsen lostrillen, of zoiets? Zelfs als dat al zou werken, dan had hij een nogal
immobiel wapen in handen, dus hij moest hiermee iets anders van plan zijn geweest.
Om te weten wat, moest ik maar doorgaan om in zijn voetsporen te treden. Hoe kon
ik deze kabels juist gestemd krijgen?

De oplossing zat hem in het feit dat de tandwielen om de kabels te spannen acht
tanden telden en ik de corresponderende dikke metalen pin in een van de
tussenliggende uitsparingen kon laten vallen. Had ik in die metalen rails onder de
grote drie witte kristallen niet gezien wáár ik die pin moest plaatsen? Het meest
linkse tandwiel toonde het hexagonale figuurtje, wat correspondeerde met het eerste
kristal dat ik hier had gezien, hoog op deze rots. Dan moest ik de pin op de vierde
tand, oftewel in de derde uitsparing plaatsen. De pin van het middelste tandwiel, die
met het ronde symbool moest in de tweede uitsparing worden geplaatst en die van
het meest rechtse wiel in de zevende, oftewel de één na laatste.

Dit is een alles behalve comfortabele
plek om te vertoeven!

Hier kan ik de drie kabels spannen.
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Ziezo, dat was gedaan. Hoe kwam ik hier nu weer
omhoog? Dat bleek makkelijk te zijn. Rechtsboven
zat een grote zwarte knop en zodra ik daarop
drukte, werden de kettingen weer ingetrokken. Met
troon en al ging het rap naar boven en gelukkig
arriveerde ik even later wederom in de grot met de
kristallen beeldjes. Ik was toch wel blij dat ik niet
meer daar onder die rots bungelde, hoe stevig die
kabels en kettingen dan ook mochten zijn!
Goed, de kabels waren nu gestemd, maar wat nu?
In het midden van de achthoekige uitsparing in het
paneel, waren óók drie kabels gespannen,
voorzien van een twaalftal markeringen. Nu pas viel het mij op dat er aan de
onderkant van iedere kabel een metalen ring zat, die ik over de uitsparingen naar

boven kon schuiven. Zodra ik dat bij de eerste
kabel probeerde, hoorde ik een redelijk zuivere
toon, die hoger werd naarmate ik de ring verder
omhoog schoof. Iedere markering kwam overeen
met een hele toon en bij iedere positie hoger zag
ik aan de rand rondom een lichtje meer doven.
Iedere kabel telde twaalf posities, dus zodra ik alle
drie de ringen in de bovenste positie schoof,
doofden alle lampjes en klonken drie harmonieuze
hoge tonen in samenzang door elkaar heen. Juist
toen ik mij afvroeg wat ik met deze ‘harp’ met drie
snaren verder kon doen dan een beetje spelen,

viel het mij op dat het witte paard in het ronde venster rechtsboven begon te
rammelen. Deze drie tonen kwamen kennelijk overeen
met de grondtrilling van de twee kristallen die zowel
boven als onder dit schaakstuk, in het venster zaten
ingebed. Ze ‘zongen’ in dezelfde toon mee als de grote
harp. Daardoor begon het paard heftig te vibreren en
drukte daarmee de veer in. Maar ik zag meer. De
metalen ronde buitenrand begon te draaien en daarin
zaten een tweetal ronde uitsparingen. Zodra een van
deze uitsparingen bij het hoofd van het paard
arriveerde, schoot deze even door deze opening naar
buiten, om daarna, vanwege het aanhouden van de
tonen, opnieuw naar binnen te schieten. Ook nadat ik
de schuiven weer naar beneden had gehaald, bleef het
paard nog een tijdje doortrillen. Dat stopte pas zodra er
weer een opening in de ring was voorgedraaid, waarna het schaakstuk in zijn
oorspronkelijke stand werd geparkeerd en tot rust kwam.

Ik begon te vermoeden dat ik hier, puur toevallig, had ontdekt dat dit een ‘muzikaal
slot’ was. Wat ik daarmee kon ontsluiten, dat zou de tijd leren. Het was namelijk ook
meteen duidelijk geworden dat ik daarvoor ook de drie andere sloten moest openen.
Een moeilijk klusje… niet alleen moest ik de drie andere frequenties zien te vinden,
ook leek ik maar weinig tijd te krijgen om deze in te stellen. Zodra ik namelijk de
tonen veranderde, zouden de kristallen en/of de paarden ophouden met trillen op het

Met deze knop geef ik opdracht
de troon weer op te takelen.

De drie gespannen kabels kunnen
nu een serie tonen laten horen.

Bij de tonen ‘12-12-12’ komt
het paard in het venster
rechtsboven in een heftige
trilling en drukt zo de veer in.
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moment dat er een opening in de rand rondom verscheen en zou het slot weer dicht
springen.
Had Sirrus ergens een hint gegeven over de drie andere frequenties die ik hier moest
instellen? Ik raadpleegde de close-ups die ik van zijn aantekeningen had gemaakt,
en dan vooral die foto’s van de briefjes waarop een driecijferige code was
weergegeven. Helaas bleken die voor dit probleem waardeloos te zijn. Op twee
papiertjes had hij de combinatie ‘8-12-4’ aangekruist, maar toen ik die code hier
instelde, bleven alle sloten gesloten. Dan zat er niets anders op om alle
mogelijkheden, één voor één, uit te proberen. Ik zette de schuif op de linkse en
middelste kabel in de eerste stand, en schoof die van de rechtse langzaam langs de
twaalf mogelijke standen. Dat had geen resultaat. Daarna schoof ik de ring van de

middelste schuif één stand verder omhoog en ging
met de derde kabel opnieuw alle tonen langs. In
totaal waren er zo twaalf tot de derde macht,
oftewel 1728 tonencombinaties in te stellen,
waarvan er slechts vier de juiste waren. Een
tijdrovend karweitje, maar gelukkig waren de
verschillende instellingen vrij snel in te stellen.
Bovendien had ik bij de door mij al gevonden
frequentie gezien dat het corresponderende slot
daar snel op reageerde, dus ik kon vrij vlot werken.
Bij de stand ‘3-1-7’ was het voor het eerst raak. Het
blauwe kristal in het slot rechtsonder begon heftig te
trillen. Daarbij viel het mij op dat de uitsparing in de
draaiende rand daar zo was aangebracht dat het
langer duurde dan bij het witte paard rechtsboven
voordat het slot weer dichtsprong.
Ik experimenteerde verder en enige tijd later sprong
het slot linksboven, die van het witte kristal, open bij
de stand ‘6-12-4’. Bij dit slot duurde het nóg langer
alvorens dit dichtsprong nadat ik alweer andere
tonen had gekozen.
Tenslotte verstreek er nog een stief kwartiertje,
voordat ik op de laatste frequentie stuitte, maar bij
de stand ‘10-5-5’ werd het zwarte paard links
beneden in vibratie gebracht. Bij dit slot kende de
ronddraaiende schijf langs de buitenrand drie
uitsparingen, zodat het paard relatief snel naar zijn
beginstand terugschoot, zodra ik een andere
frequentie koos. Het was dus zaak om een juiste
tactiek te kiezen. Ik kreeg sowieso weinig tijd om de
sloten alle vier tegelijk open te krijgen én te houden.
Ik hoefde de gewenste frequenties niet lang vast te
houden, zodra het voorwerpje in het slot begon te
trillen, was het al goed. Wel moesten de tonen

zorgvuldig worden gekozen. Het risico was dat ik in de haast al snel een toontje te
hoog of te laag zou komen te zitten. De stand ‘12-12-12’ was natuurlijk het
makkelijkst. Die kwam overeen met het slot dat het snelst dichtschoot, dus die kon ik
het beste tot het laatst bewaren. Daarvoor moest ik het slot met het zwarte paard
instellen en daarvoor die met het blauwe kristal. Het slot met het witte kristal bleef het

Bij de stand ‘3-1-7’ klikt het slot
met het blauwe kristal open…

… gevolgd door het slot met het
witte kristal bij stand ‘6-12-4’.

Tenslotte gaat bij stand ‘10-5-5’
ook het laatste slot open.
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langst openstaan, dus daar kon ik het best mee beginnen. Ik haalde even diep adem,
als een atleet die bij de start stond van een wedstrijd…

Ik schoof de eerste ring op standje ‘zes’, en de derde op stand ‘vier’. Daarna kon ik
zonder na te denken de middelste in één haal op de bovenste, twaalfde stand zetten,
daar kon weinig mee misgaan. Zodra ik zag dat het witte kristal begon te vibreren,
haalde ik voorzichtig de eerste schuif drie posities terug, hetgeen ik ook aan de
brandende lichtjes rondom het paneel kon aflezen. Daarna schoof ik de ring van de
derde snaar juist drie posities omhóóg. De middelste snaar was opnieuw het
makkelijkst. Snel trok ik hem helemaal naar beneden naar de nulstand en zette hem
daarna één positie omhoog. Ook het andere kristal begon nu te trillen.
Dan kwam nu de moeilijkste stand. De derde schuif bracht ik twee posities omlaag
naar standje ‘vijf’, en de middelste bewoog ik behoedzaam omhoog totdat ik vier
lichtjes had zien doven. Ten slotte bracht ik de meest linkse ring in de bovenste stand
en daarna twee posities lager. Tot mijn genoegen zag ik nu ook het zwarte paard
rechtsonder in beweging komen!
Van spanning begon mijn hart bijna over te slaan. Drie sloten vibreerden nu en

stonden dus open. De vierde en laatste zou nu snel
volgen! Rap schoof ik de drie schuiven in de
bovenste stand en daar sprong ook het laatste slot
open! Het was gelukt!

Zodra het laatste slot openging, werd er een rij van
zwevende stenen vanuit de diepte omhoog gekrikt,
waarmee een looppad werd gecreëerd dat naar de
achterzijde van deze grot liep. Zo te zien was daar
nu ook licht ontstoken.
Om daar te geraken, was het echter wel nodig om
het paneel voor mijn neus boven de rugleuning van

de troon te parkeren. Nadat ik de drie schuiven in de nulstand had teruggezet,
probeerde ik de blauwe knop op de rechter leuning. Zowaar, het paneel schoof nu
wél omhoog, de weg was vrij!
Voor mij liep er eerst nog een paar meter rots, voor het looppad van stapstenen
begon. Sirrus had die route hier omzoomd door een hekwerk waarin groene lampen
brandden. Zonder de beperking van het paneel had ik nu ook beter zicht op de
zijwanden van de grot. Daarin gebed zaten een
aantal grote kristallen, en met een schok zag ik dat
Sirrus uit dit kristal een aantal figuren had
geprobeerd te beitelen, want ik kon mij nauwelijks
voorstellen dat deze vormen hier door de natuur
waren gevormd. Het kristal links leek wel een
vrouwenfiguur uit te beelden, terwijl het beeld rechts
een jongeman uitbeeldde die er zeer gekweld
uitzag. Het leek wel of zijn hand boven zijn hoofd zat
vastgebonden en het gezicht had een gepijnigde
uitdrukking, vol van smart. Welke personen zag ik
hier uitgebeeld? Ik durfde er niet naar te raden. Had
Sirrus hier een beklagenswaardig zelfportret gemaakt, of had hij het lot van zijn
ouders uitgebeeld dat hen stond te wachten zodra hij vrij was gekomen? Uit wat ik
hier tot dusver ontdekt had en met behulp van de magische steen uit Yeesha’s

Vanuit de diepte wordt een pad
van stapstenen omhoog gekrikt.

Wat, of beter wié heeft Sirrus hier
getracht weer te geven?
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ketting had gezien en gehoord, zat het er dik ik dat Sirrus van plan was om wraak te
nemen op zijn ouders voor zijn twintigjarige gevangenschap. Maar misschien was die
laatste conclusie iets te snel getrokken. In feite was het handelen van Sirrus er tot
dusver vooral op gericht geweest om uit dit oord te ontsnappen en niet om wraak te
nemen op zijn familie. Sirrus moest toch beseffen dat hij zijn straf verdiend had, al
was dat voor menige schavuit een moeilijke horde om te nemen…

Ik liet deze kwestie verder rusten en begaf mij naar het stapstenen pad. Opnieuw
was het uitkijken waar ik mijn voeten zou zetten. De stenen zweefden best wel een
stukje uit elkaar en ik zag dat ik mij hier temidden
van de stalactieten bevond aan de onderkant van
de zwevende rots. In de diepte gloorde wederom
de borrelende groenige atmosfeer van de astroïde.
Gelukkig zaten de zwevende stenen midden
tussen een tweetal relingen, waaraan op korte
afstanden kettingen waren bevestigd. Bij een
eventuele misstap kon ik mij nog daaraan
vastgrijpen en mij ophijsen.  Gelukkig bleek die
actie niet nodig, maar arriveerde ik veilig aan de
overkant, op een stevig metalen rooster van een

flink formaat dat aan diverse dikke kettingen
en ook aan een aantal van die spinachtig
gebogen metalen spanten hing. Het rooster
was echter bepaald niet onbeschadigd. In het
centrum waren diverse stangen doorgebogen
en dichter bij de rand zelfs verdwenen. Wat de
oorzaak hiervan was geweest, was nog
duidelijk zichtbaar. Er lagen hier diverse
brokken steen, maar ook een groot gebogen
stuk muur, met daarop een duidelijk symbool.
Ik herkende het als een groot stuk wand van
de bezoekerskamer die ver hierboven door de
sabotageactie van Sirrus was weggeslagen en

na een lange val hier op het rooster terecht was
gekomen. Ook zag ik dat dit rooster het eindpunt
van de liftschacht vormde. Omhoogkijkend was te
zien hoe de open, driehoekige metalen schacht door
een gat in het dak van de grot in het wolkendek
daarboven verdween. Vanaf hier met de lift terug
naar boven gaan zat er echter niet in, want het grote
stuk wand dat hier nu rustte, blokkeerde de toegang
in zijn geheel. Dat was van later zorg, eerst keek ik
waar dit plateau nog meer voor diende. Het deed
overduidelijk niet alleen dienst als het eindpunt van
de lift die Sirrus hier had geconstrueerd.

Het plateau was achthoekig van vorm en langs de rechter achterkant had Sirrus een
eenvoudige werkbank van steen gemaakt. Daarnaast zat een verticale stenen plaat
met een schuif die in twee standen kon worden gezet. De schuif stond nu in de linker
stand en daarboven stond een ‘lege’ afbeelding. Rechts was een silhouet van een

Het is zaak om op dit pad geen
misstap te maken…

Grote brokstukken van de muur van de
bezoekersruimte zijn hier neergevallen
en hebben het rooster flink beschadigd.

De brokstukken blokkeren de
driehoekige liftschacht, die ik zo
niet kan betreden.
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van die kristallen beeldjes in de steen uitgebeiteld.
Het vermoeden rees dat ik hier iets met die
beeldjes kon doen. Maar wat? Ik schoof de schuif
naar rechts, wat met enige gezoem en een paar
vonken gepaard ging. De benodigde energie was
hier in ieder geval voorhanden!
Op de werkbank stond een min of meer eivormige
constructie, waarin zo’n
kristallen beeldje stond
vastgeklemd en daarboven
ook een klein wittig kristal.
Nu kwam het wel goed uit

dat juist aan dit voorwerp een herinnering kleefde, die
Yeesha’s ketting met mij wilde delen. Die herinnering zou mij
wellicht uitleggen hoe dit alles hier werkte. Helemaal waar
bleek dat niet te zijn, want ik hoorde weliswaar Sirrus’ stem,
maar uit zijn commentaar bleek dat hij er zélf ook nog niet
helemaal uit was hoe alles hier functioneerde. Hij merkte
namelijk op: “Interessant probleem… De binnenste matrix
wil elektrische spanning blijven opbouwen, maar raakt deze
meteen kwijt als het kristal geaard wordt… Dus hoe isoleer
ik die kristallen tot ik ze kan gebruiken?”

Hmmm… dat probleem zou Sirrus wellicht later
hebben opgelost. Míj maakte het in ieder geval nog
niet veel wijzer. Maar dat zou wellicht wél gelden
voor het boek dat ik hier ook op de werkbank aantrof!
Zou dat een tweede dagboek van Sirrus zijn?

Dat bleek het geval, wat ik meteen zag zodra ik het
boek opensloeg, wat gevat was in een simpele grijze
harde kaft, zonder opsmuk. Ik herkende het
handschrift van Sirrus en begon belangstellend te
lezen. Het verslag was van een veel recentere datum
dan de aantekeningen uit het dagboek dat in de tuin

lag, zo viel al meteen uit de eerste regels te concluderen. Het journaal begon
namelijk bij het punt alwaar Sirrus voor het eerst ontdekte dat er iets was veranderd
in dit Tijdperk:

100.5.28 Er is iets gebeurd. Er is een gebouwtje in de spits dat er negen dagen
geleden nog niet was toen ik op zoek ging naar nog meer kristallen. Dat kan gewoon
niet! Maar ik ben in de toegangshal geweest, en ik weet dat
het er echt is…
Ik kan hier maar één conclusie uit trekken. Op de een of
andere manier is mijn vader nog in leven.

Hier had Sirrus een tweetal schetsjes toegevoegd die aan
duidelijkheid niets te wensen overlieten. Dit was zonder
twijfel de – toen nog geheel gave – bezoekersruimte die
door Atrus in dit tijdperk was geschreven om zo zijn zoon

Met de energievoorziening is hier
niets mis.

Sirrus is er nog niet uit
hoe de energie van de
kristallen precies werkt.

Er ligt hier ook een tweede
dagboek van Sirrus!

Dit is de (nog gave)
bezoekersruimte, geen
twijfel mogelijk!
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beter in de gaten te kunnen houden en te bezoeken. Ik sloeg de eerste bladzijde van
het dagboek om en las verder.

Ik begrijp er niets van. Maar gezien de opzet van de kamer – en dan met name die
afgesloten scheidsmuur – vermoed ik dat het geen prettig weerzien wordt.

100.8.3 Vijftien jaar. En nog vindt hij het niet genoeg.
Er was niets in dit Tijdperk toen ik er aankwam, behalve wat zwevende rotsblokken
en afval. Ik ben degene die het bewoonbaar gemaakt heeft, zonder enige hulp. Als ik
één iemand had kunnen vinden om te helpen…
Maar nee hoor. Hij wil niet praten over wat er bereikt is. Hij wil alleen maar over
die Boeken praten. Ja, vader, ik heb ze verbrand. Het spijt mij. Kunnen we nu het
verleden vergeten en mag ik weg?

100.8.17 Berouwvolle zondaar spelen in die kamer van hem, zonde van mijn  avond.
Waarom verspil ik mijn tijd eigenlijk? Hij gelooft mij duidelijk toch niet. En Moeder
dan? Ik word nog steeds stapelgek van haar eindeloze handengewrijf, maar daar
moet toch iets mee te doen zijn. Misschien kan ik op haar schuldgevoel inspelen. Een
beeld creëren dat ze in hun kijker kunnen zien. Als ik de juiste herinnering kies kan
ik haar misschien overtuigen dat ook ik spijt heb.

Uit deze zinnen kon ik opmaken dat deze gebeurtenis zich ongeveer vijf jaar geleden
had voltrokken, toen Sirrus dus al vijftien jaar gevangen zat. Hier had Sirrus een
schets gemaakt van de scène bij de waterput op Myst die afgebeeld was op het
schilderij in de slaapkamer van Atrus en Catherine in Tomahna en dat Sirrus zo
kunstig uit het kristal had weten te persen. Zijn doel had
hij daarmee inderdaad bereikt, het resultaat van zijn
arbeid was in de kristalkijker zichtbaar geweest. Hij
hoopte zo Catherine te overtuigen van zijn spijt en de
gebeurtenissen daarna leken er op te wijzen dat dit was
gelukt. Uit het geschrevene viel trouwens op te maken dat
Sirrus in werkelijkheid weinig last had van wroeging. Hij
had bekend dat híj degene was (en níet Achenar) die de
boeken in de bibliotheek van Myst had verbrand, en vond
dat vijftien jaar gevangenschap voor die laakbare daad
wel voldoende boetedoening was. Helemaal ongelijk had
hij daarmee niet, maar het probleem was dat, zeker
gezien de ontboezemingen in dit dagboek, nog uit niets bleek dat Sirrus zijn leven
écht verbeterd had. Zou hij, eenmaal weer vrij, niet opnieuw in zijn oude misdadige
gedrag vervallen? Atrus was daar duidelijk bang voor en misschien niet onterecht. Ik
was geneigd om dezelfde conclusie te trekken, maar mogelijk noopten de resterende
aantekeningen in dit journaal het dat die mening moest worden omgebogen, dus snel
las ik verder.

100.9.29 Dit is te gek! Als hij toch al niet van plan was me vrij te laten, waarom dan
die kamer bouwen? Om te laten zien hoe goed hij is?? Vader, ik snap het. Echt. Alles
wat ik bereikt heb, verbleekt bij wat jíj kunt met de Kunst. Het is het enige waarin ik
nooit beter kan zijn.

Geen wonder dat je mij het niet wilde leren.

Dit idyllische beeld heeft
Sirrus dus geschapen om
zijn moeder in te palmen!
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101.1.19 Ik pik dit niet langer. Tijd om hem te laten zien wat ik kan. Vader gelooft
dat zijn kamer niet te betreden is. Maar hij vergeet wat hij mij geleerd heeft over
frequenties en moleculaire trillingen.
De kristallen! Als ik de juiste frequentie kan vinden, kan hun zang een trilling
teweegbrengen die op moleculair niveau de kamer uiteenrijt. Die ondoordringbare
muren spatten dan als glas uiteen. Ongetwijfeld heb ik hiervoor heel wat elektriciteit
nodig. Ik zal het muziekinstrument opnieuw stemmen.

101.1.29 Heb ik een zusje? Wat moet ik daar nu van denken. Dit had ik nooit
verwacht. Maar het mag mij niet raken. Ik heb teveel te doen. Er moet meer
vermogen op de kabels. Extra geleiders aanleggen duurt te lang, maar als ik een
deel van het Rotsschip netwerk afbreek, en de rest rechtstreeks aansluit op de
troon…
Maar als zijn kamer open is, hoeft het niet.

Op de volgende pagina had Sirrus een ruwe schets
gemaakt van de eerste en de tweede rots in zijaanzicht,
alsmede van het web aan condensatoren die nabij en
tussen deze rotsen was gespannen. Uit het geschrevene
was duidelijk geworden dat bij Sirrus de mening had
postgevat dat zijn vader niet van plan was hem vrij te laten
en dat hij daarom zélf met geweld zijn vrijheid moest
bewerkstellen. Het hoefde geen betoog dat Atrus een
behoorlijk risico liep om hier in Spits een bezoekersruimte te
schrijven, ook al was deze van het vrijwel onkwetsbaar
geachte nara metaal gemaakt. Sirrus had die klip weten te
omzeilen en langzamerhand was het mij duidelijk geworden
hoe hij dat had weten te doen. Hij had bij zijn vader

schaakstukken van nara weten los te peuteren en met deze schaakstukken had hij
verder geëxperimenteerd, met uiteindelijk het gewenste resultaat. Wellicht schreef
Sirrus in zijn dakboek verder hoe hij die klus had geklaard. Ik las verder.

101.6.10 Het heeft geen zin. Hij zal me de Kunst nooit leren. Er om vragen maakt
hem alleen maar achterdochtig. Misschien kan ik het van de D’ni leren als hij er niet
meer is.

102.4.10 Zonder monster kom ik niet verder. Ik heb geprobeerd stukjes van de
kamer af te hakken, maar zonder succes. Alleen het kristal heb ik nog niet gebruikt.
Hoe overtuig ik hem ervan mij een stuk te geven? Of beter nog, een aantal bij elkaar
horende stukken…
Hmmm… vraag me af of hij spelen nog wel leuk vindt.

Zie je wel! Op dit punt had Sirrus een schets gemaakt van een aantal schaakstukken.
In het navolgende ging hij echter niet meer verder in op dit punt, maar bracht zijn
kleine zusje ter sprake, die hij er tot zijn eigen grote verrassing bij had gekregen:

103.2.14 Dat was dus mijn kleine zusje. Nu begrijp ik waarom hij zo dol op haar is.
Ze is nog een kind en toch…
Ik zag een paar keer tijdens het gesprek dat ze me bestudeerde om te bepalen wat ze
moest geloven. Ik vraag mij af hoeveel ze haar verteld hebben.

Sirrus geeft hier een
overzicht van de
condensatoren die hij
tussen de beide rotsen
heeft gespannen.
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Het kan mij niets schelen ook. Ze waarderen haar meer dan ze Achenar en mij ooit
gedaan hebben. Ook goed. Zelfs dat kan ik uitbuiten.

103.8.26 Het opnieuw uitrusten van de oude kristalgrot ligt op schema. Mijn lab
verliezen was een tegenvaller, want nu kan ik geen frequentietest doen totdat alle
muren verwijderd zijn. Maar na de ontploffing ben ik wat voorzichtiger geworden.
Ik hang nog liever boven sterren te bungelen dan muren over mij heen te krijgen.

Op dit punt had Sirrus een schets toegevoegd van het
rooster waarop ik mij nu bevond. Hier had hij dus
geëxperimenteerd, nadat het hogerop in zijn eerste lab
fout was gegaan. Onderaan de zwevende rots kon een
ongelukkig uitvallende ontploffing inderdaad weinig
schade aanrichten. Sirrus leek werkelijk aan bijna alles te
denken. Het ontbreken van muren, de hele constructie
hing hier immers aan metalen kabels en kettingen,
alsmede de ‘open’ structuur van het vloerrooster,
maakten dat de kracht van een hevige explosie makkelijk
in de ruimte rondom kon uitrazen. Het dagboek had ik nu
bijna doorgenomen, er waren nog maar twee pagina’s
deels beschreven. Ik las het laatste stukje tekst.

NEE! Dit mag hij niet doen! Waarom zij wel? Ik wil het niet hebben.
Ik sta niet toe dat een kind zoveel macht over mij krijgt. Hoe DURFT hij haar de
Kunst te leren!!
Er moet een manier zijn. Die kennis moet haar te ontfutselen zijn. Maar hoe?
JA!! Doe maar, Vader. Leer het haar maar. Als je er op staat Yeesha deze
vermogens te geven, zorg ik er wel voor dat je ze mij ook geeft.

105.5.28 Ik heb de frequentie gevonden…

Die laatste zinnen maakten veel duidelijk. Sirrus was duidelijk verbolgen dat zijn
kleine zusje wel werd onderwezen in de geheimen van de scheppingstaal van de
D’ni, terwijl Atrus had nagelaten zijn zonen hetzelfde te leren. Sirrus, en wellicht ook
Achenar hadden zich daarom achtergesteld gevoeld, maar het was iets te
gemakkelijk om de schuld in deze louter bij de ouders te leggen. Had Yeesha’s
ketting mij niet vlak na aankomst hier in Spits een herinnering getoond waarin
Yeesha zich bereidwillig had getoond om haar oudere broer D’ni te leren? Sirrus zelf
had toen opgemerkt dat hij daar destijds niet zo’n zin in had. Geen wonder dat Atrus
dat na een paar pogingen ook had opgegeven.
Hoe dan ook, het was duidelijk geworden dat Sirrus zijn zusje wilde gebruiken om
D’ni te leren. Daarmee had hij nu dus wél een motief voor de ontvoering van Yeesha,
maar het was vooralsnog raadselachtig hoe hij dat precies wilde doen. Sirrus had
kennelijk een waterdicht plan bedacht en had ter verduidelijking daarvan zelfs een
gedetailleerde schets in zijn dagboek toegevoegd.
Helaas maakte dat beeld voor mij niets duidelijker. Wat was er hier getekend? Het
leek nog het meest op een reusachtige versie van een roos die niet echt was
opengegaan en daarna zo, half in de knop, was verwelkt. Er waren rondom ook nog
wat rotsen getekend, waaruit ik wel de conclusie moest trekken dat ik hier naar een
half verdorde bloem keek van een slordige vijf meter hoog, zo niet meer! Daar kon ik

De constructie hier is
inderdaad goeddeels
‘explosieproof’.
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helemaal niets mee. Ik sloot het dagboek dus maar en
legde het terug op de plek waar ik het had
aangetroffen.

Nou, duidelijk was in ieder geval dat de conclusie
getrokken moest worden dat, gezien hetgeen ik hier
gezien, gehoord en gelezen had, ik Sirrus geen
vrijbrief kon schenken. Het was beter dat hij nog een
tijdje hier gevangen zou zitten. Helaas was de
snoodaard er zelf al tussenuit gepiept en was hij
hoogstwaarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de
ontvoering van zijn zusje.

Met die conclusie was mijn onderzoek hier echter nog niet afgerond. Wat was hier
nog meer te zien? Naast de werkbank stonden twee identieke achtkantige cilinders
naast elkaar opgesteld, bestaande uit een drietal
even grote compartimenten, boven elkaar. De
bovenste, die door dunne kristallen ramen was
afgesloten, was voor meer dan driekwart gevuld
met die groenige soep, die ik ook in de tuin had
zien borrelen. Het compartiment daaronder was
leeg, maar bevatte wel een rooster, met een gat in
het centrum. Ik zag wel dat een holle buis aan de
zijkant op deze ruimte uitkwam en dat deze buis
helemaal doorliep tot boven de spinnentroon, waar
zich al die beeldjes op rekken bevonden. Zou zo’n
beeldje helemaal naar hier worden gevoerd? Die
zou zijn reis dan op dit rooster zien eindigen. Het onderste compartiment was geheel
leeg, maar wel kon er een metalen bak naar wens half onder de eerste, of de tweede
achtkantige cilinder worden geplaatst.
Op een van de raampjes van het middelste compartiment zat trouwens een metalen
plaatje bevestigd, dat de getallen ‘12-12-12’ toonde. Zodra ik mij bukte om dit plaatje
nader te bekijken, lichtte de blauwe steen van
Yeesha’s ketting op. Ik raakte de steen aan en
kreeg nu eens níet een gesproken commentaar
van Sirrus te horen, maar kreeg zonder toelichting
te zien hoe deze apparatuur werkte. Vanuit de buis
schoot een vurig ding naderbij, dat al spoedig met
een soort glasgerinkel hier op het rooster werd
gedeponeerd. Het was inderdaad zo’n kristallen
beeldje, dat een fel wit licht uitstraalde, om aan te
geven dat het vol energie zat. Het licht doofde
echter al snel, wat gepaard ging met een geknap
en geknetter. De oorzaak lag in het feit dat vanuit
de bovenste bak wat van de groene vloeistof over
het beeldje werd gesproeid. Vervolgens klapte het
raampje met het plaatje open en werd het beeldje in de afvalbak gedeponeerd. Ik
drukte nogmaals op de steen om de scène opnieuw te aanschouwen.
De tweede cilinder was volgens precies dezelfde maten geconstrueerd, alleen in
spiegelbeeld. Ook hier bevatte het bovenste compartiment de groenige vloeistof, de

Het lijkt wel of ik hier naar een
reusachtige verwelkte roos
aan het kijken ben!

Er staan hier ook twee identieke
achtkantige cilinders.

Yeesha’s ketting laat zien hoe een
energierijk beeldje naar de cilinder
wordt vervoerd en vervolgens in de
afvalbak verdwijnt.
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tweede  het  rooster en  de onderste was leeg. Het  plaatje hier  showde de  getallen
‘10-5-5’. Yeesha’s steen werd ook hier actief en dezelfde scène als zojuist kon ik hier
ook aanschouwen.
Hmmm… wat probeerden deze herinneringen mij te vertellen? Uit wat ik hier
allemaal gevonden en gezien had, moest ik wel concluderen dat Sirrus een explosief
had weten te vervaardigen, waarmee hij de nara wanden van de bezoekerskamer
hier had weten te verpulveren. Trouwens, ook de wanden van de plek in Tomahna
waar de bol met de beide schakelboeken naar Spits en Haven zich bevonden, was
door een explosie vernield. Ook de wanden van díe ruimte waren uit nara
vervaardigd. En had ik toen na die explosie niet een groene wolk zien opstijgen die
mij vervolgens bedwelmd had?

Alle puzzelstukjes vielen nu plots op hun plaats. Door te experimenteren met de
schaakstukken van nara had Sirrus de precieze frequentie weten te achterhalen,
waarmee nara verpulverd kon worden. Die toon werd door een zorgvuldig geslepen
kristal gespeeld, zodra dit kristal, opgeladen en wel, zich ontlaadde. Dat laatste
gebeurde zodra deze geaard werd. Dat was onhandig, want dan moest je een
eenmaal opgeladen kristal zeer goed geïsoleerd naar de gewenste plek vervoeren
waar hij zijn tonen moest laten horen. Sirrus was erachter gekomen dat de groene
substantie die hij uit de peulen van de planten uit zijn tuintje distilleerde, niet
geleidend was. Als hij een eenmaal opgeladen beeldje van een laagje van deze
vloeistof voorzag, kon het beeldje makkelijker vervoerd worden. Minpuntje was wel,
dat die groene drek giftig was. Wie de damp inademde, zou tijdelijk het bewustzijn
kunnen verliezen. Het best was het natuurlijk om het beeldje geheel in deze vloeistof
onder te dompelen en zo te houden. Wat hier in dit apparaat gebeurde, werkte
slechts tijdelijk. Zodra de vloeistof van het beeldje was afgedropen, zou deze zich
gaan ontladen. Vóór het echter zover was, werd het beeldje via de (ongeaarde)
prullenbak afgevoerd…
Wat zou er gebeuren als die prullenbak er níet was? Het beeldje zou dan op het
vloerrooster hier vallen en het leek mij dat dit traliewerk wél geaard was. De energie

zou dan in één klap vrijkomen!
Ik moest weten of mijn theorie klopte. Het geluk was
dat hier een flink stuk van de muur van de
ontvangstruimte terecht was gekomen, dus
daarmee kon deze test prima worden uitgevoerd.
De getallen die op de plaatjes hier stonden, zouden
wel de code zijn om één beeldje los te laten en dan
zou ik wel zien wat  er ging  gebeuren. De  code
‘12-12-12’ was het eenvoudigst in te stellen, dus ik
schoof de prullenbakken in de richting van de
cilinder met het ‘10-5-5’ plaatje.
Er was trouwens nóg een reden om hier met die
explosieve beeldjes te experimenteren. Dat forse

stuk nara muur dat hier was neergeploft, lag hopeloos in de weg. Het zou heel goed
uitkomen als dit stuk in kleinere brokken uiteen zou vallen, of anders middels een
enkele reis richting de komeet hier beneden zou worden gestuurd. In dat geval zou
de toegang van de lift hier vrij komen en zou ik een hele makkelijke route terug naar
boven aangeboden krijgen.

Om mijn test uit te voeren, dien ik
deze afvalbakken naar links weg
te schuiven.
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Ik liep terug en nam wederom plaats op de troon. Ik manoeuvreerde het paneel
omlaag en schoof simpelweg de drie ringen naar de bovenste stand. Als reactie

daarop gloeiden alle hier opgestelde kristallen beeldjes
fel wit op en na een paar seconden zag ik dat er eentje
via een buis naar de rechter cilinder werd gevoerd. De
afstand was vrij groot, maar ik meende dat ik het
beeldje in de cilinder zag ploffen en even later op het
grondrooster, naast de prullenbak, die nu mis had
gegrepen. Even zag ik een felle witte flits en meende
ik een toon te horen. Dat moest het moment zijn dat
het kristal werd ontladen, waarbij hij zijn zangtoon
voortbracht. Het volgende ogenblik werd het rooster
omringd door een witte en groene stofwolk en spatte
het grote nara brok als het ware uiteen. Brokstukken

vlogen over de rand en kleiner gruis en kiezels vielen door het rooster naar beneden.
Mijn conclusies waren maar al te juist geweest. Sirrus was er in geslaagd een
effectief explosief te vervaardigen en was zo uit
Spits ontsnapt. Ook in Tomahna was hij
verantwoordelijk geweest voor het opblazen van de
kamer onder de slaapkamer van Atrus en
Catherine en voorlopig moest ik hém ook als dader
aanwijzen voor de ontvoering van Yeesha. Maar
waar zat hij nu met zijn zusje? Het werd, met
andere woorden, hoog tijd om weer terug te gaan
naar Tomahna, want in Spits waren Sirrus en
Yeesha in ieder geval niet. Mijn onderzoekingen
leken hier nu voltooid te zijn, dus dat kwam goed
uit.
Ik wachtte geduldig tot de stofwolk was vervlogen, want ik had weinig zin om door dat
groene gas opnieuw buiten westen te geraken. Na een paar minuten was het stof
grotendeels opgetrokken en begaf mij opnieuw naar het metalen plateau, dat ik nu

maar herdoopte in de ‘bommenfabriek’.
Het zingende beeldje had zijn werk zeer grondig
gedaan. Op het rooster lag nog maar een enkel
brokstukje, dat mocht geen naam hebben. Ook de
metalen staaf waarop de beide prullenbakken
zaten gemonteerd, was door de klap sterk
verbogen, maar de beide cilinders hadden de
ontploffing doorstaan en waren onbeschadigd
gebleven. Wel zag ik dat het liftplateau, dat nu
geheel vrij was gekomen, ook nogal verbogen
was. Het was te hopen dat de lift nog wel
functioneerde! Ik betrad het driehoekige plateau

en zag de bedieningshendel al zitten. Ik stak mijn hand uit om deze over te halen,
toen mijn oog viel op het ronde apparaatje dat daaronder hing aan een metalen
kettinkje. Het leek wel een uit de kluiten gewassen zakhorloge. Het was een D’ni
apparaatje, zoveel was duidelijk. In het centrum waren een aantal radertjes zichtbaar,
die echter niet bewogen. Daaromheen zat een smalle rand waarin D’ni tekens
gegraveerd waren. Als dit een horloge was, dan was het wel een vreemd exemplaar.

Het beeldje ontlaadt zich in
een felle witte flits en gezang.

Ik wacht even tot de groene
stofwolk is opgetrokken.

Het zingende beeldje heeft zijn
werk zeer grondig uitgevoerd.
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In de veel dikkere buitenrand zaten namelijk, op
regelmatige afstanden, een zestal ronde metalen
bolletjes. Wat kon ik hiermee doen?
Ik ontwaarde in het hart van het toestelletje een
hendeltje dat ik
naar beneden
kon trekken.
Het gevolg
was dat de zes
bolletjes open-
schoven.  Er
kwamen daar-

onder kleuren tevoorschijn! Bovenaan beginnend
en met de klok mee zag ik de kleuren ‘geel –
lichtblauw – rood – rood – groen’ en ‘paars’. Mijn
zesde zintuig zei mij dat deze kleurcombinatie wel eens erg belangrijk kon zijn voor
iets, dus ik maakte een foto van het toestelletje. Nadat ik mij ervan had vergewist dat
de opname scherp was, haalde ik de hendel van de lift over. Gelukkig, deze kwam in
beweging!

In een behoorlijke vaart schoof het driehoekige rooster omhoog en al snel kwam het
onderste wolkendek in zicht. Even bevond ik mij in een dichte mist, maar al snel werd
het zicht beter en kon ik wat van de donkere rotsige schacht rondom ontwaren, die
voor een belangrijk deel uit lange hexagonale basaltzuilen bestond. Plots doemde er
vanuit de hoogte een drietal felle lichten op en een moment later bevond ik mij daar
tussenin. Natuurlijk, ook deze lift had energie nodig en daarvoor had Sirrus eveneens
condensatoren gebruikt die hier, zwevend tussen de
twee wolkenlagen, de statische elektriciteit van de
bliksems aftapten. De lift remde ter hoogte van deze
condensatoren even af en secondenlang werd het
platform omringd door vele felle blauwwitte
ontladingen. Dat leverde een benauwd moment op,
want al mijn haren gingen overeind staan door al die
lading en ik had het gevoel dat ik maar íets hoefde
aan te raken, het gaf niet wat, of ik zou een hevige
schok krijgen. Ik was dan ook zeer opgelucht toen
de lift zich opnieuw in beweging zette en deze
elektrische heksenketel achter zich liet. Iets hoger
dook ik al in de bovenste wolkenlaag en werd daar

nu belaagd door een paar bliksems die door deze
wolken speelden. Een kort ogenblik later was ik ook
daar veilig doorheen gekomen en nu schoof de lift
door een meer open schacht verder omhoog.
Schuin omhoog turend was te zien dat de schacht
hier in feite een enorm kathedraalraam was, waaruit
het glas was verdwenen. Het slot van het tochtje
kwam nu in zicht en even later stopte de lift bij het
bovenste einde van de lange schacht.
Ik was bij het hoogst mogelijke punt aangekomen
waar de lift mij kon brengen, zelfs ruim boven het

Dit is wel een heel vreemd ‘horloge’
van D’ni makelij.

Het merkwaardige apparaatje
onthult een kleurencode!

Plots bevind ik mij temidden van
een heksenketel van allemaal
statische ontladingen.

Nog een paar stenen trappen en
ik ben daar waar ik wezen moet.
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plateau alwaar Sirrus een tijdje had gebivakkeerd om het beeld van het gezinnetje
rondom de waterput in Myst te vervaardigen. Ik hoefde dus alleen nog maar de
laatste trappen langs de steile rots te nemen om bij de vernielde bezoekerskamer te
arriveren. Zelfs dat was nog een aardige klim, maar even later arriveerde ik dan toch
bij de plek alwaar ik mijn onderzoekingen in dit Tijdperk was begonnen.

De bezoekerskamer, zo was hier van buiten te
zien, had inderdaad de helft van zijn beschermde
muren verloren. Ik keek nog even verder om mij
heen, naar de voortjagende wolken beneden, de
bleke zon of maan die ginds straalde, de
pinkelende sterren, en de steile rotspieken die hier
en daar uit het wolkendek omhoog staken. ‘Ja, het
is écht een straf om twintig lange jaren in dit
tijdperk gevangen te moeten zitten,’ bedacht ik. Ik
was er bepaald niet rouwig om dat ik Spits nu al
ging verlaten. Ik betrad de bezoekersruimte en
opende het paneel met het schakelboek  dat mij

naar Tomahna zou brengen. Met het geluid van de ver verwijderde donder vanuit de
diepte en de huilende wind in mijn oren, legde ik rustig mijn hand op de bewegende
foto.

Ik ben er bepaald niet rouwig om dit
desolate Tijdperk nu al te verlaten.
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Hoofdstuk 9: Het derde schakelboek.

Op de bewegende foto van het schakelboek had ik gezien dat daarop nog steeds
Tomahna bij nacht werd uitgebeeld. Dit impliceerde dat de techniek van het maken
van schakelboeken nog verfijnder was dan ik had bevroed. De bewegende foto gaf
niet alleen een willekeurige indruk van het oord waar de reiziger naar toe zou worden
gebracht zodra hij zijn hand op het plaatje zou drukken, nee, het filmpje beeldde zelfs
de actuele toestand uit van de reisbestemming! Dat was opmerkelijk…
Veel tijd om hier diepgaand over na te denken kreeg ik niet, want wederom had ik
plaats genomen in een onzichtbaar glazen vliegtuig. Daar was ik inmiddels al een
beetje aan gewend geraakt, zodat ik nu van mijn reisje kon genieten. Inderdaad, het
was nog steeds donker, al meende ik aan de horizon een eerste aarzelend
ochtendgloren op te merken. Ik vloog aan vanaf dezelfde richting als vanwaar de
monorail Tomahna bereikte, maar ik bevond mij op een grotere hoogte. Even leek
het alsof ik over het laboratorium in de rotsboog heen zou vliegen (dit was het
eindpunt van de monorail), maar mijn eindbestemming lag niet daar. Nog vóór ik bij
die rotsboog was aangekomen, ging het in een
duikvlucht naar beneden. Vlak boven de waterval vloog
ik onder de rotsbogen door. Even hoorde ik het luide
geraas van het vallende water en verbeeldde ik mij
zelfs dat er een vochtige sluier van kleine
waterdruppeltjes in mijn gezicht woei.
Boven het meer aangekomen zocht mijn onzichtbare
vervoermiddel het opnieuw hogerop en daar scheerde
ik vlak over de ronde en bolle daken van de drie
kassen op de rechteroever. Het  leek wel alsof mijn
vliegtuig niet precies wist waar hij mij af moest zetten,
want wederom dook het naar het water en boven de rail van de lift vliegend, ging het
terug richting de waterval. Ik cirkelde even boven de waterval en rondde zo de open
liftschacht en terug ging het weer, richting de keuken, woonkamer en de beide
slaapkamers op de linkeroever. Hier werd het even zwart voor mijn ogen. Dit was het
punt, zo wist ik inmiddels, dat ik over werd geheveld naar het schakelboek dat op het
reisdoel aanwezig was. Enkele seconden later zag ik dat ik keurig in de bol was
afgezet waar zich de twee schakelboeken naar Spits en Haven bevonden.

Eigenlijk was ik van plan geweest om onmiddellijk
door te reizen naar Haven, na hooguit een zeer
korte check of alles in Tomahna nog steeds
verlaten was, maar dat plan liet ik onmiddellijk
varen. De grote ronde opening in de bol achter de
rail met de beide schakelboeken, keek uit op de
slaapkamer van Yeesha en het plateau
daaronder, dat maar weinig boven de
waterspiegel van het meer was gelegen. Hierdoor
turend, zag ik op het bordes voor de slaapkamer
een persoon staan! De afstand was net iets te
groot om de figuur duidelijk op te kunnen nemen,

maar het was een volwassen man en niet Atrus. De persoon had een forse bouw,
zonder dat ik hem dik zou willen noemen, eerder gespierd. Hij zag er ietwat ‘wild’ uit,

Vlak boven de waterval vlieg ik
onder de rotsbogen door.

Op het bordes voor de slaapkamer
van Yeesha zie ik een man staan!
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niet zozeer vanwege de eenvoudige kledij waarin hij gehuld was, maar vooral omdat
hij voorzien was van een volle, donkere baard die zijn hele gezicht leek te bedekken.
Het leek wel of het Achenar was! Hij liep snel naar de rand van het bordes en had
een boek in zijn handen, dat hij opensloeg. Zijn hand daalde neer op een pagina en
het volgende moment loste de man als het ware op en viel het boek op de vlonder
daaronder. Nee maar! Dan moest dat boek een schakelboek zijn! Naar welk Tijdperk
was Achenar gereisd? Want dat ik zojuist dié persoon had gezien, daar twijfelde ik
eigenlijk al niet meer aan. Ik moest hem onmiddellijk achterna zien te gaan! Speelde
hij ook een rol in het complot dat zijn broer had gesmeed? Dat zat er dik in…

Nee, het onderzoek in Haven zou nog even moeten wachten. Gevreesd moest
worden dat ook Achenar uit zijn gevangenis was ontsnapt en dat beide broers onder
één hoedje speelden. Maar waarom had Achenar risico gelopen om naar Tomahna
te schakelen? Kennelijk vormde dat derde geheimzinnige schakelboek dat zich hier
in Tomahna bevond een onmisbare schakel in de plannen van de broers.
Wacht eens even… had ik laatst niet in de afgesloten boekenkast in Yeesha’s
slaapkamer een fraai uitgevoerd boek zien liggen? Bij nader inzien had de kaft wel
veel weg van de schakelboeken hier, alsmede van het boek waarmee ik vanuit Spits
naar hier was teruggekeerd! Bezat Yeesha dan een eigen, privé schakelboek?

Er was geen tijd te verliezen. Snel verliet ik de bol en begaf mij met de lift naar boven
en belandde zo in de slaapkamer van Atrus en Catherine. Ik weerstond echter de
opwelling om meteen naar buiten te rennen. De vogel was toch al gevlogen. Zelfs als
ik nu stante pede met dat derde schakelboek in mijn handen stond en Achenar
achterna zou gaan, had hij al een onoverbrugbare voorsprong op mij genomen. Nee,
die zou ik nooit meer kunnen inhalen.
De reden van mijn plotselinge aarzeling lag hem in de ketting van Yeesha, die nog
steeds aan een van mijn broeklussen bungelde. De blauwe steen lichtte namelijk
opnieuw fel op, zodra ik door de opening van de haard, de slaapkamer was
ingekropen. Het onderwerp van de steen was kennelijk het schilderij dat hier boven
de haard hing. Juist dit beeld had Sirrus in Spits nagemaakt uit het kristal. Het was
wellicht niet onverstandig om, als op mijn route de blauwe steen om aandacht vroeg,
dat signaal niet te negeren. In Spits had de magische ketting al bewezen dat deze
nuttige, ja soms zelfs onmisbare informatie
aanleverde! Ik drukte dus op de steen en hoorde nu
de stem van Catherine, die ietwat ongerust tegen
haar echtgenoot praatte: “Dat was zo’n mooie dag.
Ik wou…o, ik wil zoveel, Atrus. Vertel me opnieuw,
hebben we echt juist gehandeld?”
Ik kon wel raden welk onderwerp Catherine hier ter
sprake bracht. Ze twijfelde sterk of het wel zo’n goed
idee was geweest om Sirrus en Achenar gevangen
te zetten. Ik maakte een snelle rondgang door de
kamer, om te zien of de steen nog ergens anders
actief werd, maar dat was niet het geval. Via de
deuren betrad ik het bordes en liep naar de reling.
Daar waar het plaatje met inscriptie was bevestigd, lichtte de steen wederom op.
Opnieuw hoorde ik de stem van Catherine, slechts eenmaal kort onderbroken door
Atrus. De herinnering stamde uit de tijd dat Atrus het plaatje hier had bevestigd en
Catherine bedankte hem daarvoor:

Ik maak een snelle rondgang door
de kamer, maar nergens anders
licht de blauwe steen op.
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“Dank je, schat.”
“Waarvoor?”
“Voor alles. Hiervoor. En voor het mij keer op keer te laten zien dat ongeacht hoeveel
fouten we nog maken, het eind nog niet geschreven is.”

Op dit punt had ik een perfect zicht op de
slaapkamer van Yeesha en op de vlonder daaronder.
Duidelijk zag ik daar het schakelboek liggen, bij de
lichtkring van een brandende lantaarn die daar
vlakbij op het plankier stond. In zijn val was het boek
weer dichtgeslagen. Nou, ik zou spoedig weten waar
dat schakelboek de reiziger zou kunnen brengen! Ik
liep naar het liftplateau en manoeuvreerde de trap
die verkeerd stond, terug naar hier. Zodra de trap
was gearriveerd, stak ik over naar de veranda.
Opnieuw bedwong ik mijn ongeduld om meteen de
trap terug te draaien en door te steken naar de

slaapkamer van Yeesha. Wellicht zou de blauwe steen ook hier nogal wat
herinneringen weten op te pikken die wellicht nuttig waren?
Meteen bij de tuintafel op de veranda was het raak. Ik zag Atrus en Yeesha aan de
tafel zitten en Atrus onderwees zijn dochter in het schrijven van D’ni, wat niet
meeviel. Yeesha had een ganzenveer in haar handen en probeerde de raadgevingen
van haar vader op te volgen. “Probeer eens een boog…” adviseerde Atrus haar,
terwijl hij naar het papier wees. Kennelijk was de opdracht in Yeesha’s ogen nog wat
te pittig, want ietwat ontmoedigd en verongelijkt merkte ze op: “Ik ben nog maar tien,
pappa. Ik kan toch nog geen hele wereld maken!”
Atrus moest even grinniken, en merkte toen op: “Je maakt ook geen wereld, mijn
woestijnduifje. Je maakt een schákel naar een wereld.” En hij plantte zachtjes en
liefdevol een vuist in haar gezicht, die ze afweerde met een grimas op haar gezicht,
die zo typisch is voor kinderen als ze iets tegelijkertijd leuk, maar toch ook een tikje
vervelend vinden. Dat gebaartje maakte Atrus
waarschijnlijk vaker en wellicht iets te vaak naar
Yeesha’s zin.
Atrus zag kennelijk in dat de zojuist gegeven
opdracht toch iets te moeilijk was. Hij pakte het
dikke boek dat ook op tafel lag en zei: “Kom, ik laat
je een wat makkelijkere zien.” Hij bladerde even in
het boek en Yeesha keek belangstellend toe.

Een gezoem kondigde het eind van het visioen aan
en even later kreeg ik mijn normale
gezichtsvermogen terug. Uit dit kleine tête-à-tête
tussen vader en dochter was duidelijk op te maken hoe beide op elkaar gesteld
waren. Tja, sommige gebeurtenissen haken soms als vanzelf in elkaar. Het was niet
verwonderlijk dat Atrus danig teleurgesteld was in zijn beide zonen en dat hij in zijn
dochter mogelijkheden zag om gemaakte fouten uit het verleden niet zozeer
ongedaan te maken, maar wellicht wél deels te neutraliseren. Daar waar beide
broers toen ze nog kind waren, weinig zin hadden om D’ni te leren, was Yeesha
daartoe wel bereid! En ik had de indruk dat ze daar een behoorlijk talent voor bezat.

Duidelijk zie ik het schakelboek
op de vlonder liggen.

Het visioen toont Atrus die
Yeesha leert D’ni te schrijven.
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Ik wandelde even de woonkamer annex keuken in, om eventueel de ook daar
aanwezige herinneringen op te pikken. Aanvankelijk had die poging geen succes,
maar in de keuken werd de steen opnieuw actief, bij het pannenrek. Ditmaal hoorde
ik Yeesha, ietwat grinnikend tegen haar vader zeggen: “Je kookt dit niet vaak, hè
pappa?  Misschien moeten we de pan verstoppen voordat mam thuiskomt…”
Atrus was, zo te horen, geen keukenprins. Kennelijk had hij iets flink laten
aanbranden. Onwillekeurig moest ik ook glimlachen.
Ik zag het al helemaal gebeuren, en vond het bijna
jammer dat het visioen niet ook de reactie van
Catherine liet horen, zodra ze de kookmislukking
van haar man had ontdekt.
Verder rondspeurend in de keuken, ontdekte ik dat
ook aan het fornuis een herinnering kleefde. Ditmaal
was het Catherine, die tegen Yeesha sprak: “Je
vader schakelt vanavond naar huis. Zullen we de
mooie borden nemen?”

Naast deze huiselijke herinneringen, was er nog een
interessantere herinnering, die aan het schaakbord
met de afgebroken stelling kleefde. Ik hoorde hoe Atrus de situatie overdacht. Zelfs
deze schaakpartij had hij als middel gebruikt om te trachten de huidige
gedachtewereld en beweegredenen van Sirrus te doorgronden. Ik hoorde Atrus
mompelen: ”Als hij vooruit denkt, ziet hij de val die ik heb opgezet en laat hij mijn
dame met rust.  Zo niet… Misschien kan ik dit partijtje in twee zetten winnen…”

In Spits had ik gezien dat Sirrus zeer verrast was geweest dat zijn vader vanuit een
sterke positie zomaar zijn dame leek weg te geven. Hij had de val dus niet doorzien
en had in het lokaas gebeten, want hij sloeg met zijn loper de dame. Tot het
uitspelen van de partij was het echter niet meer gekomen en indirect was het toch
Sirrus die deze schaakwedstrijd had gewonnen. Hij had zelfs de hoofdprijs opgeëist,
zijn bevrijding!
Na deze overpeinzing verliet ik de woonkamer en
bewoog de trap richting de slaapkamer van Yeesha.
Wat zou ik daar aantreffen?
Meteen toen ik daar binnenstapte zag ik dat de
kamer grondig doorzocht was en dat de bezoeker
niet bepaald voorzichtig te werk was gegaan. De
lamp en de stoeltjes waren omgegooid en her en
der lagen er potloden, schriften, boeken en andere
papieren op de grond. Zou Yeesha’s ketting van
deze gebeurtenis ook herinneringen weten op te
pikken? Dat bleek niet het geval te zijn, maar bij de
rode japon die nog min of meer onberoerd op zijn knaapje hing, lichtte de steen toch
op. Ik hoorde nu een tweespraak tussen Yeesha en Catherine. Kennelijk had Yeesha
de japon kort geleden gekregen en wilde ze hem dolgraag aantrekken.
“Alsjeblieft, mag ik die vandaag dragen, mam?”
Catherine moest even lachen en antwoordde toen: “Neeee! Wil je die niet netjes
houden  voor de ceremonie in Serenia volgende week? Anya vertelde mij dat je dan
ook een speciaal collier krijgt.”

In de keuken hangen meerdere
sterke herinneringen, die de
blauwe steen mij laat horen.

Yeesha’s slaapkamer is niet
bepaald zachtzinnig doorzocht.
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Dat was een belangrijke herinnering! Deze jurk had Yeesha
gedragen toen ze op Serenia werd ingewijd en daar had ze
dus ook het collier gekregen dat ik nu bij mij droeg. Iets
dergelijks had ik ook in haar dagboek gelezen… maar
natuurlijk! Het geheimzinnige schakelboek dat Yeesha hier
verborgen had gehouden en dat Achenar gebruikt had, zou
wellicht de toegangspoort zijn tot die mystieke wereld
Serenia! Wat had Achenar daar te zoeken? Zouden de
broers Yeesha dáár gegijzeld houden?
Ik prees mij gelukkig dat ik de moeite had genomen om alle
herinneringen die de steen kon opvangen, af te luisteren,
maar nu leek het erop dat ik mij toch moest haasten. In een
paar grote passen liep ik naar de boekenkast, maar besloot
eerst toch nog even te kijken bij het beeldje dat Sirrus voor

zijn kleine zusje had gemaakt en dat hier midden op haar bureautje stond. En ja
hoor, ook hier was de steen actief! Ditmaal leverde de herinnering echter geen vitale
informatie op. Ik hoorde Yeesha tegen haar moeder zeggen: “Kijk, mam! Kijk eens
wat Sirrus gemaakt heeft? Een watergeest, zoals ik vertelde! Is hij niet prachtig?”
Ietwat ongerust keek ik naar het beeldje, dat een
licht pulserende gloed leek uit te stralen. Was dit
ook een potentiële bom? Waarschijnlijk niet, gezien
de andere vorm zou dit kristal ook een andere toon
weergeven zodra hij werd ontladen. Toch zou die
ontlading alléén al een behoorlijke klap kunnen
geven. Maar goed, zolang dit beeldje hier in contact
stond met de aarde, zou hij geen energie kunnen
opslaan. Ik liep naar de boekenkast.

Gevreesd moest worden dat Achenar hier had
gevonden wat hij zocht. Hij had simpelweg het glas
van de gesloten deurtjes ingeslagen en het boek
weggegrist. Die herinnering wilde de blauwe steen
uit Yeesha’s halsketting ook wel met mij delen en daarmee werd meteen het laatste
restje twijfel weggenomen. Ik hoorde en herkende de brommige stem van Achenar,
die zei: “Ik wíst dat je er één had!!” Vervolgens hoorde ik het gerinkel van glas en
daarna het vagere geluid van een voorwerp dat wordt vastgepakt en vervolgens
weggenomen.
Juist ja. Waarom had Achenar trouwens óók het ruitje daarnaast ingeslagen? Uit

pure woede? Het zou mij niet verbazen. Hierdoor
kreeg ik echter wel de gelegenheid om de doek
te bekijken die mij eerder ook al had bevreemd,
maar die Achenar met rust had gelaten. Ik viste
de doek voorzichtig uit het kastje en zag daarop
een beroete afdruk van een hand. Iemand had
de diverse lijnen uit die hand benoemd. Zo las ik
‘hoofd’, ‘hart’, ‘lot’, ‘gezondheid’, ‘nageslacht’ en
‘leven’. Ik deed zelf niet aan handlijnkunde, maar
vond die materie niet oninteressant en had er wel
eens iets over gelezen. Bovenaan de doek stond
geschreven: “Ik ben ’n kind van het water.”

Aan deze inwijdingsjurk
kleeft een belangrijke
herinnering!

Het glas van het afgesloten kastje
heeft Achenar simpelweg
ingeslagen, om zo het schakel-
boek weg te kunnen grissen.

Deze handafdruk lijkt een onderdeel
van het ritueel op Serenia te zijn.
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Het leek mij dat ik hier naar een handafdruk van Yeesha keek, de afdruk was
namelijk iets kleiner dan die van een volwassene. Opmerkelijk was trouwens dat de
lijnen op de afdruk licht leken uit te stralen. Vormde deze handafdruk een onderdeel
van het ritueel dat Yeesha op Serenia had doorlopen? Uit het feit dat ze deze doek
achter slot en grendel naast haar schakelboek naar die wereld had bewaard, was die
kans groot.

Dat schakelboek lag nu daar buiten op de vlonder onder het bordes van deze
slaapkamer. Hoe kwam ik daar? Het was duidelijk een privé plekje van Yeesha en
het zou toch niet de bedoeling zijn dat ze heksentoeren zou moeten uithalen om daar
te geraken? Maar waarom had ik hier dan niet een trap gezien, of zoiets? Hoewel…
staand op het voorportaal van de slaapkamer van Atrus en Catherine had ik aan de
linker zijkant van de vlonder, half verscholen in de achterwand toch een ladder
gezien, of iets dergelijks. Die ladder zou dan hier ongeveer moeten beginnen… in
deze boekenkast? Aha! Bevatte deze kast een geheime doorgang? Ik speurde alle
hoeken en gaten van de kast af, drukte hier en daar op goed geluk op, maar er
gebeurde niets. Wat nu? Plots schoot het mij te binnen dat Yeesha in haar dagboek
over deze boekenkast had geschreven. Atrus had iets aan de kast veranderd en
Yeesha had nog een grote tekening toegevoegd van de werkzaamheden waarmee
dat ombouwen gepaard ging.
Ik pakte het dagboek erbij – dat lag gelukkig nog op hetzelfde plekje onder de
kussens op het bed – en had al snel de juiste passage gevonden. Ik las nogmaals:

Voor het eten hebben pappa + ik het slot op mijn boekenkast vervangen. Nu ik D’ni aan
het leren ben, zei hij, moet ik andere omslagen maken en iedereens namen gebruiken. Ik
zal ook niet vergeten wie ouder is dan wie.

Dat was, achteraf bezien, toch een duidelijke hint? Die boeken met die D’ni namen
op de kaft, daar moest ik iets mee doen. Het waren zestien boeken met namen… Het
kwartje viel. Vertoefde Yeesha niet graag in de onderste verdieping van de eerste
kas, waar zich ook die fraaie stamboom bevond? De laatste keer dat ik haar in
levende lijve had gesproken, zat ze daar op een fluitje te oefenen. Gelukkig had ik
van de steen waarop de stamboom was uitgebeiteld, een foto gemaakt. Ik haalde
mijn camera voor de dag en zocht in het
fotomapje. Snel had ik het plaatje gevonden,
maar zag dat de stamboom in totaal slechts elf
namen telde. Hmmm… onderaan beginnen had
dus weinig zin… Misschien moest ik met de
jóngste persoon starten? Dat was Yeesha zelf
dus en haar naam moest wel de meest rechtse
van de drie namen bovenaan zijn.
Dezelfde lettercombinatie trof ik op het zesde
boek van de onderste rij aan, van links naar
rechts bezien en ik schoof het bewuste boek zo
ver mogelijk naar achteren. De middelste naam
van het rijtje van drie was korter dan de meest
rechtse, dus dat moest Sirrus zijn. Het derde
boek op de bovenste rij stemde hiermee overeen. Achenar was het laatste boek aan
de rechterkant van deze rij en Catherine stond twee posities daarnaast, naar links.

Door vijf boeken in de juiste volgorde
te verschuiven kan ik het slot van
deze boekenkast activeren.
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De naam van Atrus, de volgende persoon van de stamboom, stond op het vierde
boek van links op de onderste rij.
Zodra ik dit boek naar achteren schoof, gebeurde er iets vreemds. Automatisch
schoven alle boeken weer naar voren! Merkwaardig, maar even later besefte ik dat ik
op de goede weg was. Die reactie gaf aan dat ik met het verschuiven van de boeken
inderdaad een slot kon activeren en dat er daarvoor precies vijf boeken nodig waren.
Kennelijk moest ik ze niet van jong naar oud verschuiven, maar als ik dat nu eens
andersom deed? Nu begon ik met het vierde boek op de onderste rij en daarna
verschoof ik de vier andere boeken in omgekeerde volgorde. Gelukkig had ik de
posities nog onthouden.
Zodra ik het boek met Yeesha’s naam naar achteren
schoof, klonk er een duidelijk ‘klik’. Daar werd de
hele boekenkast naar onderen weggetakeld en
kwam er een mangat vrij, waaruit een metalen
ladder stak. Ik aarzelde geen moment en klom naar
beneden. Het was maar een paar meter en daar
arriveerde ik op de vlonder.
Hier beneden zat naast de ladder een hendel.
Kennelijk wilde Atrus geen risico lopen en kon
Yeesha, als ze hier beneden was, met die hendel de
boekenkast boven terugzetten in zijn oorspronkelijke
positie. Ik liet die handeling nu achterwege en
speurde in het rond. De vlonder was nog iets groter dan hij van bovenaf bezien had

geleken en liep in een gebogen vorm langs de
rotswand, vlak boven het water. Aha! Daar zag ik al
een paar verdachte voorwerpen liggen, een snorkel
en een tweetal zwemvliezen. Had Achenar zich zó
heimelijk toegang verschaft tot Yeesha’s
slaapkamer? Was hij via de kamer met de twee
schakelboeken zwemmend naar hier gekomen?
Dat was niet onverstandig, want anders had hij
alleen via de slaapkamer van Atrus en Catherine
hier kunnen komen. Als Atrus niet in Rijp vast had
gezeten, dan was hij, gezien het huidige tijdstip,
wellicht in zijn slaap door zijn oudste zoon verrast!

Het was duidelijk dat Achenar niet kon weten dat zijn vader momenteel niet in
Tomahna was en dat hij niet op zo’n confrontatie met zijn vader zat te wachten. Hij
had dus, wijs genoeg, een alternatieve route gekozen.

Op het andere einde van de vlonder trof ik het
gezochte schakelboek aan. Dat hier ook een
brandende lantaarn stond, was niet toevallig.
Kennelijk was dit hier een plekje waar Yeesha graag
vertoefde. Ze had ook duidelijk kunstzinnige
aspiraties, iets wat ik ook al aan haar kleurrijke
tekeningen in haar dagboek had gezien. Er stond
hier een schildersezel en Yeesha had hier een
meisje getekend, in een rode jurk en met een groot
collier om haar nek. Dat moest een zelfportret zijn,
maar dat herkende ik alleen aan de rode feestjapon

Achter de boekenkast verschijnt
een mangat, de geheime toegang
tot de vlonder beneden!

Achenar heeft zich zwemmend
naar de vlonder begeven.

Hier staat ook een schildersezel
met daarop een zelfportret dat
Yeesha heeft gemaakt.
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die ze aan had en aan de magische ketting. Ik kon niet zeggen dat haar gezicht zo
sprekend leek. Tja, zo te zien had Yeesha niet het talent om een kleine Rembrand te
worden…

Ik verlegde mijn aandacht naar het schakelboek.
De reliëfrijke kaft kwam hier in het lamplicht dat er
langs streek, nog duidelijker uit. Voorzichtig
opende ik het boek en zag een bewegend plaatje,
met veel detail. De camera vloog op enige hoogte
in het rond boven een landschap met grillige
stenen, maar dit was een totaal andere wereld dan
Spits. De rotsen waren niet erg hoog en
ertussendoor was te zien dat de bodem deels
begroeid was. In de verte was een blauwig meer
zichtbaar, met daarachter hogere heuvels en
bergen. Zicht op de hemel kreeg ik niet, want de camera keek schuin naar beneden.
Toch kon ik zien dat de zon scheen. Nee, de eerste indruk van deze wereld was veel

positiever dan de beginindrukken die ik van Spits
had gekregen. Hoewel ik hier nog nooit geweest
was, kreeg ik toch een vaag déjà vu gevoel. Na
even nadenken wist ik hoe dat kwam. Ik had hier
met de kristalkijker al een blik op Serenia kunnen
werpen, dankzij de code die Yeesha in haar
dagboek had getekend!
Dan leidde dit schakelboek dus naar Serenia, een
Tijdperk dat, zo leken de voortekenen uit te wijzen,
er één was van volmaakte vrede, rust en ook een
beetje magie. De ketting die ik droeg kwam daar
vandaan en verder had Yeesha in haar dagboek
daar al iets over geschreven. De tegenstelling met
Spits kon bijna niet groter zijn.

Toch vreesde ik dat de rust in dat Tijdperk door de komst van Achenar enigszins
verstoord werd en dat gold nog sterker als ook Sirrus in Serenia vertoefde. Het werd,
met andere woorden, hoog tijd dat ook ík daar een kijkje ging nemen. Zonder verder
nog te talmen, schakelde ik naar Serenia.

Ik verleg mijn aandacht naar het
schakelboek.

De indruk die het bewegende
plaatje van de wereld geeft waar
het schakelboek toegang tot
verleent, is een positieve.
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Hoofdstuk 10: Ontmoetingen in Serenia.

Was mijn aankomst in Spits een angstaanjagende geweest, het contrast met het
reisje hier kon bijna niet groter zijn. Mijn onzichtbare vervoermiddel vloog niet veel
meer dan een tien tot vijftiental meters boven de grond. Ook zag het landschap er
sowieso een stuk vriendelijker uit, iets wat ik zojuist al op de bewegende foto had
gezien. Ik vloog vlak boven een grote verzameling van korte stenen pilaren, die stuk
voor stuk voorzien waren van een grotere platte steen op de top. Het geheel wekte
zo de indruk van een versteend woud. Tussen deze
pilaren door zag ik waterlopen stromen, die kriskras
door het landschap liepen. De oevers van deze
beekjes waren begroeid met gras en mos en ook
zag ik in een flits een paar bruggetjes en paden
lopen. Het stenen woud bevond zich aan de oever
van een groot meer. De oevers aan de overkant
waren steil met afgeronde, deels met gras en mos
begroeide rotsen. Daarachter kon ik nog juist de
omtrekken van hogere bergen zien, die aftekenden
tegen een blauwe lucht die door stapelwolken werd
doorspekt. Mijn glazen vliegtuig beschreef een wijde
cirkel boven de stenen pilaren en ging nog wat lager vliegen, zodat ik de platte
bovenkanten van de hoogste pilaren bijna kon aanraken.
Na een complete cirkel gemaakt te hebben, ging mijn vliegtuig weer iets hoger
vliegen, maar dat was alleen om een aanloopje te nemen voor een kleine duikvlucht,
die mij plots temidden van de stenen pilaren bracht! Nu werd het tochtje toch nog wat
spannender. Op slechts een paar meter boven de grond, vloog ik met een
behoorlijke snelheid en scherp laverend tussen de diverse stenen zuilen door! In een
flits had ik nu even beter zicht op de stenen paden die hier beneden liepen. Even
leek ik in botsing te komen met een paar grote witte vlinders met bijna
doorschijnende vleugels die hier rondfladderden, maar ik passeerde deze beestjes
ongeschonden. Mijn tocht kwam spoedig daarna abrupt tot een einde. Na een beek
te zijn overgevlogen, doemde daar een grotere rotspartij op. Ik vloog regelrecht de
donkere, ondiepe grot binnen die in deze rots was gevormd. Opnieuw kon ik niet
nalaten een afwerend gebaar te maken om zo een onvermijdelijk lijkende botsing op
te vangen, maar daar werd ik al in de grot afgezet, zonder dat er akelige dingen
gebeurden.

Ik keek om mij heen. De grot was inderdaad maar
een paar meter diep en dus meer een grote holte.
Toch hingen en stonden er een paar stalactieten en
–mieten waaruit ook water druppelde. Op de
rotsbodem, ook iets buiten de holte bevonden zich
een paar plassen met modderig water. Vlakbij de
ingang van de rotsholte liep een beek, die vol stond
met vrij snel stromend, helder water. De stroom
kwam van links en maakte hier een vrij scherpe
bocht, om zich rechts weer te verwijderen. Juist in
deze bocht was een houten bruggetje aangelegd en
daarachter liep een stenen pad, het woud van stenen

Ik vlieg aan over een soort  woud
van versteende zuilen met op de
achtergrond een groot meer.

Vanuit mijn aankomstpunt in
Serenia is mijn eerste indruk
van deze wereld een positieve.
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pilaren in. Langs de stromende beek kon ik rechts langs de met gras bedekte oever
een eindje wegkijken en kreeg zo juist zicht op een stukje van het meer dat zich
daarachter bevond. De hogere bergen aan de overkant van het meer waren in een
lichte nevel gehuld. De lucht daarboven was niet vrij van wolken en deze dreven vrij
snel in mijn richting. De zon brak echter geregeld door en het zag er niet naar uit dat
er een bui zou volgen. Eigenlijk voelde de atmosfeer hier heel prettig aan. De lucht
was opwekkend fris, maar niet koud, zoals op een lentedag eind april. Dit was
precies het soort atmosfeer dat je kon verwachten op een paradijselijke wereld!

In de holte was een rechthoekige sokkel geplaatst
en daarop hoorde kennelijk een schakelboek te
liggen, maar dat lag nu, opengeslagen, op de
rotsige grond daarnaast. Dat was vreemd… Ik was
van Atrus gewend dat hij zijn schakelboeken altijd
op min of meer beschermde plaatsen bewaarde.
Deze waren soms zelfs pas na veel moeite te
betreden, zoals ik zélf tijdens mijn eerdere
avonturen al zo dikwijls had ervaren! Het contrast
met de plek hier was dan wel érg groot! Ik zag aan
de bewegende foto dat dit boek mij weer terug naar

Tomahna zou brengen. Kennelijk was dit Tijdperk zó vredig, dat dit schakelboek
veilig was, ook als het hier open en bloot, voor iedereen zou liggen. Eigenlijk deed de
naam ‘Serenia’ dat ook wel bevroeden.
Dat nam niet weg dat het schakelboek natuurlijk op de sokkel hoorde te liggen. Wat
was hier gebeurd? De blauwe steen uit Yeesha’s ketting gaf het antwoord. Hij lichtte
fel op zodra ik de bovenkant van de sokkel betastte. Ik drukte op de steen en kreeg
een schokkend beeld te zien. Even zag ik het boek in close-up op de sokkel liggen.
Vervolgens verscheen er een arm in beeld en tastte
een hand ernaar. Nog voor deze hand het boek kon
openen, werd de arm ruw van de sokkel
weggetrokken. Bij deze actie viel het schakelboek
op de grond. “Héé!” Hoorde ik Yeesha roepen. Zij
was degene die tevergeefs probeerde naar
Tomahna te schakelen. Even zag ik haar heftig
tegenstribbelen, maar haar belager was te sterk. Na
een ogenblik sloeg deze een arm om haar middel en
trok haar definitief bij de sokkel weg.
De hele scène had maar vijf seconden geduurd,
maar liet aan duidelijkheid niets te wensen over.
Yeesha was hier in Serenia, had nog geprobeerd naar Tomahna terug te vluchten,
maar was wellicht door Achenar, en/of Sirrus tegengehouden. Nu moest ik nog uit
zien te vinden waar ze gegijzeld werd gehouden…

Ik liet het schakelboek voor wat het was en stak het bruggetje over. Meteen hier
rechts aan het begin van het pad trof ik een vreemde schelpvormige rots aan, die
bellen aan het blazen was! Het leek wel of vanuit het binnenste heet zeepsop
opwelde. De rots blies wolkjes stoom naar buiten en die condenseerde zich in vele
zeepbellen. Ik volgde met mijn ogen de vlucht van zo’n zeepbel, die eerst een heel
eind de lucht in werd gespuugd, maar vervolgens langzaam neerdaalde.
Kijkend naar de hemel werd ik voor een tweede keer verrast. Boven een groepje
zuilen zweefde daar een grote steen, in de vorm van een menhir. Spits was dus niet

Waarom ligt het schakelboek hier
open en bloot op de rotsbodem?

Yeesha probeert het schakelboek
te grijpen om weg te vluchten,
maar wordt ruw weggetrokken
door een onzichtbare belager.
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het enige Tijdperk waarin de stenen last hadden van
levitatie! Wat was dit toch wonderlijk allemaal!
Ik richtte mijn aandacht opnieuw op de geiser, waar
de bellen met een licht geplop uit omhoog rezen. Ik
slaagde erin om een bel op mijn hand te laten
landen en het duurde best wel een tijdje alvorens
deze knapte! Na een ogenblik besloot ik het pad
verder te volgen. Het was fraai met platte stukjes
natuursteen aangelegd, die net als bij een legpuzzel
min of meer aansluitend waren gevoegd. De
bouwers hadden aan weerszijde van het pad ook
een lage opstaande rand gemetseld, waardoor het
geheel een zeer verzorgde indruk maakte. ‘Maar zo hoort het ook in een
paradijselijke wereld,’ bedacht ik, terwijl ik doorliep.
Na een flauwe bocht liep het pad meer recht en zag ik een groepje van die witte
vlinders tussen de zuilen door scheren, die ik ook in mijn reis naar hier in een flits
had gezien. Aan de linkerkant werd het pad omzoomd door die stenen zuilen, maar

vlak daarachter stroomde de beek. Mijn oren
vingen nu het ritmische geluid van stromend
water op, dat een beetje staccato klonk. Wellicht
dat hier een waterwerk in de beek was
aangelegd, maar de zuilen stonden hier zo dicht
bijeen, dat ik niet door een kier naar het
landschap daarachter kon gluren. Even verderop
bevond zich echter een tweede bruggetje en
daar leek het pad zich te splitsen. In feite bleken
het twéé bruggetjes te zijn. Eerst overspande
een stenen bruggetje – niet meer dan een boog
in het pad dat op dezelfde manier was

vervaardigd als het pad zelf – een tweede waterstroom, waarna vlak daarachter
opnieuw een houten bruggetje volgde. Op de stenen boog staand, zag ik op korte
afstand tussen de rotsen door, een houten rad ronddraaien. Bij het houten bruggetje
kreeg ik daar beter zicht op. Het bruggetje overspande een ander stroompje, dat hier
vlakbij ontsprong in een rond bassin. Het pad spitste hier en liep daar vlak langs,
naar het waterwerk.
Daar aangekomen zag ik dat de geheel houten
constructie ingenieus in elkaar stak. Achter het
waterwerk stroomde een beek op een hoger peil en
deze bracht een waterrad in beweging. Via een
serie raderen en tandwielen kwamen deze uit bij
een tweetal houten buizen, een links en een rechts,
via welke het water naar twee verschillende
waterlopen werd gevoerd. De een voedde het ronde
bassin (het water ontsprong daar bij nader inzien
dus niet) en de andere de beek dat het stenen
bruggetje overspande.
Op de houten steiger hiervoor bevond zich een halfrond bedieningspaneel. Door
deze naar links of rechts te bewegen, kon ik desgewenst één van de waterlopen
afsluiten. Daar had ik echter geen behoefte aan, dus nadat ik had gezien welk effect

Bij de bellen blazende geiser zie
ik in de lucht ook een zwevende
menhir hangen!

Ik arriveer al spoedig bij een aantal
bruggetjes van hout en van steen.

Het waterwerk voedt een tweetal
beken via een serie tandwielen,
raderen en buizen.
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het verschuiven van de hendel had, zette ik hem weer in de oorspronkelijke stand in
het midden terug.

Ik verliet het plankier en vervolgde mijn verkenningstocht. Ik overstak de houten brug
en zag dat het stenen pad zich daar in twee takken splitste. Ginds, aan mijn
rechterhand, waren meer bruggetjes zichtbaar. Het zonlicht werd hier tussen de vele
zuilen nogal gefilterd en het licht was aardig schemerig. Het was hier beneden wel
een aardig labyrint van waterlopen, bruggetjes en
paden, want op de splitsing aangekomen, bleek het in
werkelijkheid een driesprong te zijn. Juist toen ik wilde
kiezen welke van de drie takken ik zou inslaan, werd
die beslissing al voor mij genomen. Op het middelste
pad zag ik opeens Achenar wegrennen! Waar was die
opeens vandaan opgedoken? Ik was zo verrast, dat ik
even aan de grond genageld stond. Zodra ik weer tot
mijn positieven was gekomen, was de vogel opnieuw
gevlogen. Desondanks zette ik toch de achtervolging
in, maar ver kwam ik niet. Opnieuw arriveerde ik
namelijk bij een splitsing. Welke kant was Achenar

opgerend? Links, daar waar een struik half over
het pad hing, of rechts, waar opnieuw een
stroompje werd genomen? Ik had geen idee. Ik
aarzelde wat en hoorde hier houten planken tegen
elkaar rammelen, wat door het stromende water
werd veroorzaakt. Ook de beekjes vormden hier
een splitsing en een eenvoudige, maar
doeltreffende constructie leidde het water in goede
banen. Sterker nog, er was hier sprake van
kruisende waterstromen! Het ene beekje stroomde
hier onder de andere door! Het lagere, maar
bredere beekje werd even verder door een tweede

waterwerk overspannen, zo leek het, en een van de twee paden liep ook min of meer
in die richting. Ik sloeg dat pad dus maar in. Achenar, die hier kennelijk de weg wist,
zou ik toch niet meer weten te achterhalen. Mijn gekozen route was ook om een
andere reden interessant, want ginds zag ik dat langs het weggetje een aantal
planten groeiden, met opvallend roze bloemen.
Meteen voorbij de beek stuitte ik op het eerste groepje
van die roze bloemen. Het leken wel orchideeën, maar
wat vreemd dat voor die bloeiende planten er drie kleine
vuurtjes brandden! Tot mijn verrassing zag ik dat de
bloemen, om beurten, druppels brandende nectar lekten!
Dat was bizar! Ik bekeek de bloemen van dichtbij en lette
niet goed op. Per ongeluk viel er een druppel nectar op
mijn hand. Van schrik trok ik mijn hand terug, maar toen
merkte ik dat de nectar als het ware op een
luchtkussentje op mijn hand brandde, zodat ik er niets van
voelde. Na een halve minuut of zo, doofde het brandende
druppeltje vanzelf uit. Verderop langs het pad stonden
nog meer groepjes van deze ‘vuurorchideeën’, zoals ik
deze vreemde planten maar doopte.

Over het middelste pad zie ik
opeens Achenar wegrennen!

Ik stuit hier letterlijk op een
kruispunt van waterwegen.

Deze roze bloemen lekken
brandende nectar!
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Ik nam de splitsing aan mijn rechterhand en arriveerde zo bij het tweede waterwerk,
maar niet voordat ik wederom zo’n rond waterbassin passeerde. Het was daarin een
geklots van jewelste, wat veroorzaakt werd door een wittige zuil van water die uit het
centrum van de ronde waterplas omhoogstak. Even
meende ik in de top van de waterzuil zelfs een
tweetal ogen te ontwaren, maar ik kreeg nauwelijks
de kans om goed te kijken. Het volgende moment
was de waterzuil alweer in het bassin verzonken en
staarde ik naar een normale ronde kom met twee
openingen aan weerszijde, waardoor helder water
stroomde. Had ik mij dit verbeeld? Maar toen schoten
de opmerkingen uit Yeesha’s dagboek mij te binnen.
Had zij niet beweerd hier een ‘watergeest’ gezien te
hebben? Haar vader dacht dat het een springende vis
geweest moest zijn, maar haar moeder leek haar te
geloven. Ook Sirrus was van mening dat zijn zusje
niet een verzonnen verhaaltje vertelde. Hij had toch
voor haar dat beeldje uit kristal gemaakt, dat nu op
haar bureau stond. Ik vond eerst dat het een nogal
vormloos ding was geworden, maar inmiddels had ik in Spits gezien dat Sirrus een
begenadigd beeldhouwer was. Goedbeschouwd moest ik nu toegeven dat het
beeldje toch aardig goed leek op de verschijning die ik hier zojuist had gezien. Wat
was Serenia toch een merkwaardige wereld! Mijn verbazing over dit Tijdperk groeide
met de minuut…

Ik liet het ronde bassin voor wat het was en
verlegde mijn aandacht naar het tweede waterwerk
dat ik hier aantrof. Ook dit was een geheel met
raderwerken en schoepen, die ditmaal met een
soort stuurwiel hier aan de voorkant konden worden
bediend. Wederom konden hier twee stromen van
water worden voorzien, of niet. Het draaien aan het
stuurwiel had nu echter geen effect, hoewel er wel
diverse raderen in beweging werden gebracht. Al
snel zag ik wat de oorzaak was. Aan de linkerkant
waren een hoop houten pennen van een wiel
gebroken, waardoor de tanden van het rad
daarachter niet pakten. Hoe was dit veroorzaakt?
Opnieuw kwam Yeesha’s magische ketting ter hulp.
Ik zag Sirrus voor het houten rad staan en met een
grote kei in zijn handen sloeg hij meerdere malen
op de pennen, tot deze braken.
Indirect had ik hier het bewijs dat ook Sirrus hier in
Serenia vertoefde, of daar tenminste na zijn
ontsnapping uit Spits enige tijd vertoefd had. Maar
vanwaar deze sabotageactie?  De enige reden die

ik kon bedenken was dat hij niet wilde dat de linker waterstroom kon worden
afgesloten…
Terugkijkend langs het ronde bassin zag ik hoe een van de beken zich verder een
weg zocht naar beneden, richting het meer, waarvan de licht golvende waterspiegel

Wat is dit voor een vreemd
verschijnsel?

Dit deel van het waterwerk is flink
beschadigd…

… vanwege een sabotageactie
van Sirrus!
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zich nog duidelijk een stuk lager bevond dan mijn positie hier. Vanaf het onklaar
gemaakte waterwerk liep een stenen pad ook langzaam naar beneden, min of meer
in de richting van het meer. Ik besloot die route te kiezen, want ik wilde wel een kijkje
nemen bij die grote watervlakte. Het pad stuitte hier
op een kring van stenen, met een doorsnede van
een meter of twee. De stenen stonden recht in de
grond en waren omwikkeld door een stuk touw. Het
leek zo wel een mini uitvoering van Stonehenge!
Tegen mijn eerdere plan in, besloot ik even rechtsaf
te slaan, om zo alweer op een volgend houten
bruggetje te belanden. Nadat ik gezien had dat ook
deze waterloop die onder de brug doorliep vrij snel
richting het meer stroomde, vingen mijn oren
plotseling het gehuil van de wind op. Tot mijn
verbazing was er boven de kring van stenen opeens
een stofhoos verschenen! De slurf kronkelde wat,
maar verliet de steenkring niet. De verbazing werd
nog groter toen ik meende dat aan de bovenkant
van de slurf een tweetal ogen en een neus zichtbaar
werden! Nee… dat moest toch verbeelding zijn?
Snel liep ik terug om het hoosje, dat tot zo’n vier
meter hoogte reikte, meer van dichtbij te bekijken. Ik
kwam echter van een koude kermis thuis.
Razendsnel loste het wervelwindje op en zodra ik
opnieuw voor de kring van stenen stond, was het
net zo rustig als zo-even. Tja, het zag er naar uit dat in dit magische stenen woud
zich niet alleen watergeesten ophielden, maar ook windgeesten! Gelukkig bleken
deze schimmen nogal ‘verlegen’ te zijn, zoals Yeesha treffend had geschreven,

zodat ik geen last van ze had.
Ik volgde het pad dat ik eerst wilde nemen.
Middels een trapje daalde dit af, liep tussen een
paar rotsen en een stenen muur langzaam hellend
verder naar beneden, maar liep daar dood op een
woest stromend beekje. De brug die dit beekje
overspande was een ophaalbrug, die was
opgehaald. Het mechanisme om de brug neer te
halen zat helaas niet aan deze kant, dus moest ik
op mijn schreden terugkeren. Naar rechts turend
zag ik dat ik al
aardig dicht bij

de oevers van het meer was gekomen. Ik kreeg
hier ook zicht op een grote constructie. Wat was
dit? Mijn eerste indruk was dat ik hier keek naar
een bloem, een soort roos, die nog vrijwel in de
knop was verwelkt en bruin was geworden. Maar
het was er wel een van een reusachtig formaat!
Dat ding was minstens negen meter hoog en de
diameter was nog omvangrijker, ik schatte een
meter of vijftien. Het leek wel of deze wereld zo
was geschapen dat de bezoeker minimaal één

In deze kring van stenen…

… verschijnt plots een stofhoosje
dat mij aan lijkt te staren!

Mijn pad loopt ginds dood, omdat
de brug daar is opgehaald.

Ik krijg hier zicht op een reus-
achtige verwelkte roos in de knop.
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maal per minuut verrast moest worden en van de ene in de andere verbazing moest
vallen. Toch kwam deze verwelkte knop in ‘kingsize’ formaat mij bekend voor…
Plots wist ik het! In het dagboek van Sirrus in de bommenfabriek in Spits had een
schets van deze bloem gestaan, aan het slot van zijn geschreven verslag! Kennelijk
was het déze bloem die een centrale rol speelde in zijn plannen! Van veel was ik nog
niet op de hoogte, maar ik had toch de indruk dat ik de kluwen van intriges langzaam
maar zeker aan het afwikkelen was.

Ik liep terug over het pad, maar sloeg bij de
splitsing bij het tweede waterwerk niet rechtsaf,
maar besloot over het bruggetje rechtdoor te lopen.
Zo liep ik in feite opnieuw terug, maar via een ander
pad dan ik was gekomen. Ik was wel benieuwd
waar deze route uit zou komen. Het was hier een
wirwar van paden en iedere nieuwe route door dit
stenen woud leek nieuwe verrassingen op te
leveren…
De route liep hier tussen afgeronde zuilen en
rotsblokken door, die door de zon werden
beschenen. Nu pas viel het mij op dat de meeste

rotsen en zuilen voorzien waren van allemaal
figuren, gebogen lijnen en ovalen, in reliëf. Het pad
maakte een flauwe bocht en daarachter stuitte ik
plots op een hoog oplaaiend vuur in de berm! Juist
toen het mij opviel dat het wel leek alsof op de grens
waar de vlammen in een lichte rook overging, een
gezicht mij aanstaarde, doofde het vuur razendsnel
uit en resteerde er alleen een paar geïsoleerde
vlammen, hier en daar. Dat was al opmerkelijk
genoeg, want wat brandde er hier eigenlijk?
Opnieuw zag ik een kring van met touw omwikkelde
stenen, maar deze kring was wat groter dan de steencirkel waarin het wervelwindje

was opgetreden. Binnen de kring hier bevond zich
een tweede ring van stenen, die echter wat
slordiger waren neergezet en ook gedeeltelijk
waren omgevallen. Deze stenen leken deels in
brand te staan, hoewel ze zo op het oog niet van
een brandbaar materiaal waren gemaakt. De
vlammen brandden met een witgele kleur, waarbij
het vuur zich automatisch in toom hield en niet
oplaaide, noch verder uitdoofde. Opnieuw was dit
iets om mij over te verbazen en vooral over dat
gezicht dat ik even in een flits had gezien. Huisde
er in deze steenkring een vuurgeest? Zo leek het

wel of dit vreemde woud de woonplaats was van allerlei geesten, die drie van de vier
oerelementen omarmden; water, lucht (wind) en vuur. Na deze overpeinzing liep ik
door.
Wederom vloeide hier een stroompje, overspannen door een houten bruggetje. Even
verderop volgde er een tweede bruggetje, en daarop staand, kreeg ik over mijn linker
schouder zicht op een tweetal andere bruggetjes. Achter het verste bruggetje zag ik
het eerste waterwerk waar ik al was geweest en rechts ontwaarde ik het kruispunt

Nu pas valt het mij op dat de
meeste rotsen hier voorzien zijn
van tekens en symbolen.

Boven het oplaaiende vuur lijkt
zich wel een gezicht te vormen!

Even later is het gezicht opgelost
en het vuur goeddeels uitgedoofd.
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van twee waterwegen. Aha, dit pad liep dus in een lus en bracht mij opnieuw op mijn
oude route terug. Mooi, zo kon ik dit woud behoorlijk systematisch uitkammen.
Het pad afkijkend waarlangs ik Achenar had zien wegvluchten, hoorde ik wederom
het geraas van de wind. Naast het pad was opnieuw een wervelwind verschenen. Nu
realiseerde ik mij dat ook hier een kring van stenen lag, maar dat ik die nog geen
aandacht had geschonken omdat ik het toen te druk had met mijn achtervolging op

Achenar. Mijn afstand tot de windhoos was groot
genoeg om hem niet af te schrikken en zo kon ik
deze draaiwind goed bekijken. De grijzige hoos
stak helder af tegen de donkere beschaduwde zuil
daarachter, zodat ik het nu heel duidelijk kon zien:
de hoos had inderdaad een tweetal ogen aan de
bovenkant, die mij leken aan te staren! Uiteindelijk
liep ik toch maar naar de steenkring toe, maar ook
deze windgeest was voorzichtig, bang of verlegen,
want zodra ik op minder dan twee meter was
genaderd, loste het wervelwindje razendsnel op.
Nou, eerlijk gezegd was ik maar blij ook. Ik wist
niet wat ik van deze geestverschijningen moest

denken, en ik had liever dat ze voor mij wegvluchtten, dan dat ze me lastigvielen. Ik
volgde het ‘Achenarpad’ verder, waarin ik de vluchtroute van de oudste zoon van
Atrus en Catherine maar doopte, want bij de afslag van het tweede waterwerk
aangekomen liep ik nu verder rechtdoor.
Vlak voorbij een bocht in het pad ontwaarde ik nu een flinke boom met een dikke
stam, die veel weg had van een treurwilg. De dikke knoestige stam mondde uit een
aantal ook nog zeer dikke takken, maar die
eindigden allemaal in een groot aantal twijgjes.
Deze waren bijna zo dun als draden en zaten
helemaal vol met pluisjes. Een flink aantal van die
pluisjes lieten los en dwarrelden naar beneden,
maar werden ook door de wind meegevoerd. Ik
ving één van die pluisjes op mijn hand op, en
bekeek hem van nabij. Het leek sprekend op het
pluisje van een paardebloem. Tegenover de
pluisjestreurwilg lag een grote ronde rots die ook
door cirkelvormige tekens was gegroefd en
daarachter bevond zich een tweede zeepbellen
spugende geiser. Overigens zag ik achter de rotsen een ander pad, evenwijdig aan

dit pad, weer teruglopen en ook daar groeide een
pluisjestreurwilg.
Al doorlopend arriveerde ik al snel bij een
splitsing aan mijn linkerhand, die mij op het
parallelle pad bracht. Ik vermoedde dat dit
opnieuw een lus was, ik begon het patroon van
de paden hier al aardig te doorgronden. Ik
passeerde de tweede treurwilg die iets kleiner
was dan de eerste en zag dat op deze route
geen nieuwe verrassingen opdoemden.
Inderdaad kwam ik even later wederom op het
‘Achenarpad’ uit, nog vóór de splitsing naar het

Deze windgeest kan ik goed
bekijken. Zijn ogen steken duidelijk
af tegen de donkere rots.

Deze boom kan ik toch het beste
een ‘pluisjestreurwilg’ noemen!

Hier vlakbij bevindt zich een tweede
pluisjestreurwilg en een geiser.
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tweede waterwerk.
Voor de derde maal liep ik dit pad af, want ik had gezien dat voorbij de treurwilg en
de geiser zich nog een laatste splitsing naar links bevond, waar een bruggetje een
beek overstak. Het Achenarpad leek daarachter nog maar een klein stukje door te

lopen. Het daalde wat af en verliet daar het stenen
woud. Die route zou ik zodadelijk nemen, maar
eerst nam ik het bruggetje. Het weggetje waarop ik
nu was beland bevond zich aan de rand van het
stenen woud. Aan mijn rechterhand waren de zuilen
duidelijk minder talrijk en werden mij diverse
doorkijkjes gegund richting het meer. Hier bevond
zich ook een steenkring met vuur. Even meende ik
dat het vuur hoog oplaaide, maar al snel had ook
deze vuurgeest zich teruggetrokken en brandde het
geheel opnieuw op de spaarstand.
Via een houten trappetje ging de route iets omhoog

en verder. Er liepen hier diverse waterlopen en het pad was meer verworden tot een
serie lage vlondertjes. Deze lieten nog een splitsing naar links zien, maar liepen ook
rechtdoor langs een derde treurwilg naar een waterwerk, waar ik nog niet was
geweest. Vlak voor dit waterwerk betrapte ik
opnieuw een watergeest, die uit een rond bassin
omhoog was geschoten. Ik kon de zachtjes heen
een weer wiegende waterzuil op mijn gemak
bekijken, maar ontwaarde ditmaal geen ogen.
Keek de geest de andere kant op? Dat bleek het
geval te zijn. Zodra ik het bassin passeerde, zag
ik twee ogen opdoemen, die mij verschrikt leken
aan te kijken. In een oogwenk schoot de geest
vervolgens in zijn poel terug.
Het waterwerk dat hier stond opgesteld, was de
grootste van de drie en reguleerde maar liefst drie
stromen. Ik kon een trapje opklimmen en vanaf
een plateautje het geheel goed overzien. Het was een behoorlijk ingewikkeld gedoe

van tandwielen, raderen en touwen. Hoewel het
geheel hier te bedienen was, bleef ik overal met
mijn tengels vanaf. Als het nodig mocht zijn om
hier één of meerdere beken af te dammen, dan
kon ik dat altijd later nog proberen. Nu nam ik
slechts nog even de tijd om het fraaie uitzicht
over het meer te bewonderen. Ook hier zag ik
trouwens, schijnbaar zonder doel, een
menhirachtige steen hoog boven het water
zweven. Wat meer op de voorgrond zag ik een
tweetal beekjes stromen, die zich in de bemoste
rotsbodem hadden ingesneden. Het was jammer
dat ik hier op jacht was naar Sirrus en Achenar,

om te achterhalen wat ze met Yeesha hadden uitgevoerd. Ik vond dit namelijk een
ideale plek om te onthaasten en een heerlijke rustige vakantie te vieren…
Ik schudde deze mijmeringen van mij af, klom weer naar beneden en volgde het pad
verder. Het slingerde tussen rotsen door en daar zag ik vanuit de verte het eerste

Ook deze vuurgeest ziet mijn
aanwezigheid niet zitten en trekt
zich snel terug.

Tussen een pluisjestreurwilg en een
ronde waterpoel doorlopend, waarin
opnieuw een watergeest huist,
arriveer ik bij een derde waterwerk.

Ik neem nog even de tijd om het
fraaie uitzicht over het meer te
bewonderen.
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waterwerk opdoemen. Even later stond ik bij de driesprong, aan het begin van de
Achenarweg. Het leek erop dat ik hier nu bijna alle paden minstens éénmaal was
gevolgd, alleen het zijtakje bij het derde waterwerk had ik nog niet bekeken. Ik liep
terug en nam deze laatste tak van de route, niet verwachtend daar nog opvallende
zaken aan te treffen. Dat klopte. Ik stuitte alleen op een derde vuurgeest aan mijn
linkerhand, die mij even aankeek en vervolgens snel uitdoofde. Even verderop
passeerde ik een struik die hier ietwat over het pad hing. Deze route had ik eerder al
vanaf de andere kant bekeken. Ik kon mij herinneren dat dit pad zou eindigen bij het
kruispunt van waterwegen.

Toch had de route nog een verrassing voor mij in petto. Vlakbij het waterkruispunt
aangekomen en terugkijkend, viel mijn oog op een holte in een grote rots aan de
linkerkant van het pad. Hierin wisten een paar
varens te wortelen, maar opvallender was de houten
doos die ook in de holte zat! Het was een houten
opbergplaats, zoveel was er duidelijk. Opmerkelijk
om deze hier op deze plek aan te treffen. Zodra ik
mijn hand uitstak om te zien of het deksel te openen
was, werd ik opmerkzaam gemaakt door de blauwe
steen uit Yeesha’s ketting, die fel oplichtte. Ik drukte
op de steen en hoorde de brommige stem van
Achenar, die sprak: “Laten we samenwerken, zegt
ie. Laten we uitvogelen hoe we Vader kunnen
dumpen voordat hij ziet wat wij met zijn kostbare
boeken deden. Tuurlijk, ik wil wel met je
samenwerken, broertje. Maar ik vertrouw je voor geen stuiver!”
Ik had bijna de neiging om de blauwe steen te kussen. Wat die mij al een schat van
informatie had opgeleverd, keer op keer! Deze herinnering leek heel oud te zijn en te
stammen uit de tijd nog vóór beide broers waren vastgezet in de schakelboeken in
Myst. Achenar leek zijn broer niet echt te vertrouwen en ik had zélf tijdens mijn
avonturen in Myst al ervaren dat het niet meer zo boterde tussen de beide broers.
Tussen het gepraat van Achenar door, die het tegen
zichzelf leek te hebben, had ik ook het gerammel
van een ketting en een slot gehoord. Toen was deze
doos dus afgesloten geweest, maar nu kon ik niets
meer ontdekken van een ketting of slot. Ik kon het
deksel moeiteloos optillen en zag dat de doos een
boek bevatte! Was dit een oud dagboek van
Achenar? Nieuwsgierig sloeg ik het open. Het
handschrift herkende ik niet. Het had wel iets weg
van dat van Catherine en ik begon te lezen. Al snel
werd duidelijk dat het geschrevene inderdaad van
de hand van Achenar was.

Tijdje geleden alweer dat ik het werken met mijn zieke kleine
broertje zo leuk vond. Normaliter hebben we voortdurend ruzie.
Maar deze keer…
Komt door de opwinding denk ik, ik zie Vader al vastgebonden in
de stoel, smekend niet te doen wat hij WEET dat we gaan doen.

In een rotsholte, aan de linkerkant
van het pad, zit een houten doos
verborgen.

De doos bevat een dagboek van
Achenar!
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Ik heb in mijn leven gevangenen HEEL wat aangedaan, maar
niet zoals dit.

Maar goed, eerst die stoel maken. Dus moet ik in de verlaten
geheugenkamer van Serenia zien te komen.
Hmmm. Kan echt niet om de sleutel van de voordeur vragen. Ook
al heeft Sirrus de Beschermers verteld dat we hun rituelen willen
bestuderen…

Hier had Achenar een schets toegevoegd en, hoewel deze iets minder gedetailleerd
was getekend dan zijn broer had gedaan, keek ik hier
onmiskenbaar opnieuw naar een afbeelding van die
reusachtige verwelkte roos. Dat was volgens zijn schrijven
een verlaten geheugenkamer, die, als de tekening klopte,
ook via een doorgang vanaf de zij- en onderkant bereikbaar
moest zijn. Ik was trouwens die termen ‘geheugenkamer’ en
‘beschermers’ eerder tegengekomen. Had Yeesha in haar
dagboek daar niet over geschreven? Ja, ze had een van die
Beschermers ontmoet, die Anya heette. Van haar had
Yeesha ook haar magische ketting gekregen, na het ritueel
dat ze hier in Serenia had ondergaan.
Er schoten mij nog meer opmerkingen te binnen. Alleen
vrouwen konden ‘beschermer’ worden en de Serenianen
bewaarden hun herinneringen in zogenaamde
‘geheugenbollen’. Hoewel ik het fijne er nog niet van

snapte, klonk het niet onlogisch dat die bollen, gevuld met herinneringen, in een
zogenaamde geheugenkamer werden bewaard. Ik las verder.

Hopelijk komt hij snel uit het Mechanische Tijdperk terug met die
ademapparatuur. Anders wordt dit plan helemaal niks.

Wat een verschrikkelijke dag. Ben doodop. Ik heb zo lang onder
water gewerkt dat mijn huid gewoon blauw aanvoelt. Maar we
zijn BINNEN. Sirrus wil een nieuw slot op de achterdeur. Wordt
zeker weten een van die marmeren kleurencodes van hem.
Maar dat regelt HIJ zelf maar. Ik moet nog steeds een
oplossing zien te vinden voor die dampen. Als
ik nou eens…

Op dit punt onderbrak Achenar zijn verslag met een tweetal
tekeningen. Vooral de tweede tekening was volstrekt
onduidelijk voor mij. Op de eerste leek wel een glazen stolp
getekend te zijn, waaronder een soort liaan verborgen zat, die
Achenar daarnaast ter verduidelijking nog iets meer in detail
had geschetst. Om de stolp heen waren flessen, of zoiets
getekend. Was dit het hart van de verdorde bloem, een soort

Deze schets lijkt
verdacht veel op die
verdorde reuzenroos,
die ook Sirrus in zijn
dagboek had getekend.

Wat heeft Achenar
hier getekend? Ik
heb geen idee.



147

stamper of zoiets? En scheidde deze kwalijke dampen
uit? Ik wist het niet, maar misschien werden mijn vragen
verderop in dit verslag alsnog beantwoord. In ieder geval
werd uit het voorafgaande duidelijk dat beide broers zich
toegang tot de verlaten geheugenkamer hadden verschaft
via een ingang die alleen onder water was te bereiken. Ik
las verder.

De eerste nacht zonder ademapparatuur te
gebruiken. Ik laat Sirrus de ZIJNE eerst
afdoen. Je weet maar nooit. Dan beginnen
we aan de spullen.
Heb broerlief nog nooit zo opgewonden gezien. Maar zoals ik
hem gisteren ook al vertelde, de stoel maken en werkend krijgen
duurt even.
In theorie moet de stoel die schimmel alleen maar laten doen
wat het altijd wil, iemands herinneringen verwijderen. Maar
om ons HELE plan te laten werken moet Vaders lichaam voor,
tijdens en na de procedure in leven blijven, zodat een van ons
het later kan overnemen. Ik weet niet zeker of de schimmel
herinneringen uit een levend iemand kan verwijderen. Kun je
zo’n schimmel onder druk zetten?

Heb besloten dat Sirrus de stoel aan de praat mag brengen
terwijl ik de druktank installeer. Vind dit deel van het plan nog
steeds een beetje dubieus, en ik ga ze in ieder geval niet
uittesten.

Het was ronduit schokkend om te lezen wat Sirrus en Achenar van plan waren
geweest! Ze wilden kennelijk hun vader naar hier lokken, zijn geheugen aftappen en
die dan bij zichzelf inplanten, of zoiets. Zelfs suggereerde
Achenar dat zij het lichaam van hun vader wilde ‘overnemen’.
Ik rilde bij de gedachte om te zien hoe bijvoorbeeld Sirrus hier
in de gedaante van Atrus zou rondlopen! Was dit überhaupt
mogelijk? Hun plannen waren in ieder geval destijds niet tot
uitvoer gekomen, want korte tijd na het schrijven van dit
dagboek waren zowel Achenar en Sirrus in Myst in de vallen
getrapt die Atrus voor al te nieuwsgierige onderzoekers had
opgezet in de bibliotheek in Myst. Sindsdien hadden beide
broers tot voor kort in hun eigen Tijdperken, Spits en Haven,
gevangen gezeten.
Hier had Achenar trouwens een  schets toegevoegd van die
zogenaamde druktank die hij aan het installeren was. Dit was een beangstigend,
maar tegelijkertijd zeer belanghebbend en verhelderend verslag en snel las ik verder.

Dit lijkt wel een stolp, die
op een soort stamper is
geplaatst.

Dit is de druktank die
Achenar in elkaar
heeft geknutseld.
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Sirrus is geniaal. Geen idee hoe hij het gedaan heeft, maar
gezien de eerste testresultaten vandaag, is het hem gelukt. Arme
muis.
Heremetijd! Hoeveel tests wil hij nog doen voordat we echt aan de
slag gaan? Beseft hij dan niet dat hoe langer we wachten, des te
groter de kans is dat een Beschermheer doorkrijgt dat er iets
mis is? Een deel van wat we doen speelt zich in hun Droomrijk
af. Ze gaan het een keertje ZIEN!
We moeten ophouden met tijd te verknoeien en de “val” gaan
zetten om Vader in zijn cel te krijgen.
MOEDER STUREN WE ALVAST NAAR RIVEN!

Ik word nu ECHT nerveus. Dat ik niet in paniek raak komt
alleen maar omdat ik het zwakke punt van Serenia ken. De
levenssteen. Zonder hun levenssteen weten ze zich geen raad.

Het gaat een paar dagen kosten, maar als ik de steen uit de
wortelkamer steel, kan de schimmel op gegeven moment geen
herinneringen meer verwijderen. En als dat gebeurt, wordt
Serenia één grote chaos.
Dat wil ik best wel eens meemaken.

Maar dan ligt ons plan tegen Vader ook in duigen. Dus doe ik het,
maar alleen als er geen andere opties meer zijn.

Steeds meer puzzelstukjes uit het verleden vielen hier op hun plaats, terwijl ik ook
tussen de regels door wijzer werd gemaakt over hoe de zaken hier werkten op
Serenia. Ik was nu vlakbij het punt waarbij alles zo’n twintig jaar geleden in gang
werd gezet. Catherine werd met een smoesje naar Riven gelokt, waar ik haar later uit
de klauwen van Gehn wist te redden. Maar met Atrus was het anders gegaan. Hij
was vast komen te zitten op K’veer, een eilandje in D’ni, dit vanwege een incompleet
Myst schakelboek dat hij bij zich had. De ontbrekende pagina uit dat boek had ik hem
later zélf weten te brengen, waarna Atrus zijn zonen, zo dacht hij toen, definitief in
Spits en Haven had opgeborgen. Dat was dus even anders gelopen en opnieuw

hadden Catherine en Atrus hier een kapitale blunder
begaan. Ze hadden nooit in de gevangenistijdperken van
hun beide zonen op bezoek moeten gaan, tenminste niet
op de manier die ze nu hadden gekozen. Het leek erop dat
ik opnieuw de aangewezen persoon was om de familie uit
de puree te helpen.
Aan de onderkant van de laatste bladzijde die ik had
gelezen, had Achenar een schetsje gemaakt van die
‘levenssteen’ waarover hij had geschreven. Uit zijn
woorden kon opgemaakt worden dat die levenssteen als

Zo ziet de levenssteen
van Serenia er dus uit.
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het ware een katalysator vormde voor de schimmels, die zo in staat waren om
geheugens af te tappen. Hoe dit mogelijk was, daar brak ik mijn hoofd maar niet
over. Het was, hoe dan ook, een gevaarlijke actie om die steen weg te nemen.
Achenar vond dat kennelijk nodig om hun geknoei met herinneringen voor de
Serenianen te maskeren. Veel tijd zouden ze dan echter niet meer hebben om hun
verachtelijke plan uit te voeren. De diefstal van de levenssteen zou spoedig uitkomen
en indirect zou ook Atrus dan gewaarschuwd worden. Achenar had echter weinig last
van gewetensbezwaren, het leek hem zelfs wel interessant om te zien hoe Serenia in
chaos zou ontaarden. Toch was hij kennelijk minder rücksichtslos dan zijn jongere
broer, want in zijn slotzinnen merkte hij op dat het wegnemen van de steen als een
uiterst redmiddel moest worden gezien.
Half had ik verwacht dat met die opmerking het einde van het dagboek was bereikt,
maar toen ik de pagina omsloeg, zag ik dat Achenar daar nog anderhalve bladzijde
tekst had toegevoegd. Snel las ik dit staartje uit.

VERSCHRIKKELIJKE ruzie met Sirrus gehad. Ik ZEI alleen
maar dat we de steen konden stelen. Hij viel compleet over me
heen. Verweet mij dat mijn “drang naar voldoening” weer een
plan van hem verknalde. Toen probeerde hij MIJ
verantwoordelijk te stellen voor die ellendige Narayaanse
burgeroorlog. Bijna had ik hem een oplawaai verkocht.
Maar door de ruzie weet ik het zeker, broerlief is ECHT een
hufter.
Al die tests die hij doet? Daar komt maar één ding uit.

Val maar hartstikke dood, broerlief! Ik ga ECHT niet in die stoel
zitten voor je.

IK SMEER HEM!

Hmmm… dat was een interessant toetje. Was Achenar toch enigszins tot inkeer
gekomen, toen al? Sirrus leek de kwade genius te zijn in dit hele spel en Achenar
meer de meeloper. Maar toch moest ik concluderen dat Achenar nu opnieuw de rol
van het hulpje van Sirrus op zich had genomen. Maar wat als Sirrus dat zo had
bedongen? Kennelijk kon hij zijn plannen niet in zijn eentje verwezenlijken. Zou
Sirrus Achenar bevrijd hebben uit Haven onder de voorwaarde dat hij hem dan moest
bijstaan? Het zou mij niet verbazen…
Ik hoopte dat ik mijn zaakjes hier in Serenia vlotjes kon afhandelen. Daarna zou ik
een uitgebreid kijkje in Haven moeten gaan nemen. Wellicht dat ik uit mijn
bevindingen daar de conclusie kon trekken dat Achenar zijn leven wél gebeterd had.

Maar goed, zover was het nog lang niet. Ik moest uitvinden wat de broers hier in hun
schild voerden of beter nog, ik moest Yeesha zien te vinden. Ik sloeg het boek dicht,
legde het voorzichtig terug in de doos en sloot het deksel.
Oké, ik was hier nu alle beschikbare paden langsgegaan, dus werd het tijd om een
uitweg uit dit stenen woud te zoeken. Dat voorwerk had ik al verricht, het Achenarpad
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leek de centrale route tussen deze stenen zuilen
te zijn en zou dus de voetganger ook uit dit
versteende woud weten weg te leiden?
Het laatste stukje van het stenen pad liep pal
naast een beek, die even verderop middels een
aantal steeds lagere vlondertjes werd
overgestoken. Daar eindigde ook het stenen woud
en liep het pad verder onder een grote stenen
boog door.
Op de vlondertjes staand, zag ik dat het in feite
twéé bogen waren, waartussen een grote klok
hing. Aan de rechterkant, achter de twee stenen
zuilen die de onderkant van de voorste en

achterste boog vormden, zat een gestalte geknield. Het bleek een jonge vrouw te
zijn, gekleed in een lang gewaad van lichtblauwgrijze en donkerrode lappen stof, die
ze om haar lichaam gedrapeerd had. Ze kwam
langzaam, bijna statig overeind en draaide zich naar
mij toe. Met een flauwe glimlach op haar gezicht
schreed ze naar mij toe, en sprak: “Ik maakte mij al
zorgen. In de droom kwam je altijd vóór de derde bel
klonk.”
Ze leek in het geheel niet verrast te zijn, mij te zien.
Sterker nog, uit haar opmerking proefde ik dat ik
verwacht werd! De vrouw zag kennelijk mijn verraste
uitdrukking op mijn gezicht. Ze kwam nog iets
dichterbij, toverde een bredere lach op haar gelaat
en spreidde haar handen in een uitnodigend gebaar.
Ze groette mij en vertelde vervolgens wie ze was:
“Welkom in Serenia. Ik ben Anya, één van de zes Beschermers hier. Misschien
geloof je het niet, maar mijn zusters en ik droomden dat je zou komen. Je bent op
zoek naar Yeesha…”
Hier maakte haar lach plaats voor een meer bezorgde blik. Ze tuurde naar beneden
en pakte de grote ketting beet die ze om haar hals droeg. Het sierraad was voorzien
van een grote blauwe steen, die in een zilverkleurig ornament was gevat. De ketting
vertoonde veel overeenkomsten met de magische ketting van Yeesha, die ik bij mij
droog. Het leek wel of ik getuige was van een beeld dat Anya nu uit haar eigen
ketting haalde, al had ik de blauwe steen, die nog groter was dan die van mijn

exemplaar, niet zien oplichten.
Anya streelde haar eigen ketting en hief haar
gezicht opnieuw naar mij op. Als ze al had
opgemerkt dat ik Yeesha’s ketting bij mij droeg,
dan liet ze daar niets van merken. “Ik ben bang dat
ze problemen heeft,” merkte ze op. “We hebben
haar sinds ze de hanger van ons kreeg, twee
weken geleden, niet meer gezien.”
Opnieuw streelde ze haar steen, en leek onderwijl
een besluit te hebben genomen. Met een meer
vastberaden blik deelde ze mij mede: “Ik roep mijn
zusters om haar te zoeken. Intussen kan jij de
Geheugenkamer raadplegen. Ze weet altijd meer

Hier verlaat het pad het stenen
woud en loopt rechts onder een
stenen boog door.

“Welkom in Serenia,” zegt de
jonge vrouw met een uitnodigend
gebaar tegen mij.

“Ik ben bang dat Yeesha
problemen heeft,” zegt Anya, terwijl
ze de steen in haar ketting beroert.
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over wat hier gaande is dan wij.”
Ze wees schuin naar achteren, al opmerkend: “Volg de ceremoniële gang naar haar
deuren. Kijk dan wat ze je kan vertellen.”
Het was niet nodig om te reageren, dus ik knikte maar. Anya draaide zich langzaam
om, en betrad het nisje tussen de twee zuilen in. Terwijl ik onder de klok en de beide
bogen doorliep, zag ik hoe Anya aan een touw trok.
Ik hoorde dat de klok boven mijn hoofd begon te
slaan en omhoog turend zag ik hoe een ronde
houten balk tegen de klok sloeg. Was dit ‘de derde
bel’ waarover ze had gesproken? Ik besloot haar
niet lastig te vallen met zo’n onbeduidende vraag en
liep verder, onderwijl de omgeving in mij opnemend.
Ik stond op een stenen pad, vergelijkbaar met het
pad zoals dat door het stenen woud had geslingerd,
alleen was deze weg meer dan twee maal zo breed.
De weg liep rechtdoor en liep zo’n twintig meter
verderop door een andere stenen boog door, om daar af te dalen. Halverwege deze
route echter bevond zich haaks hierop een vergelijkbaar stenen pad. Aan weerszijde
van deze twee kruisende wegen waren vijvers met helder water aangelegd, die
omzoomd werden door laag riet. In deze vijvers dreven waterlelies en ook stonden er

een aantal bewerkte menhirs in het water,
alsmede een paar lange houten stokken. Het was
hier een favoriet plekje voor die witte vlinders, die
ik, vanwege hun bijna doorschijnende vleugels
maar in ‘mistvinders’ omdoopte.
Links leidde een trap omhoog naar een rond
bordes voor een rots, waaromheen ik een tweetal
zwevende menhirs ontwaarde. De rots had een
ingang en ik had het gevoel dat ik daar moest zijn.
Met het klokgelui nog steeds in mijn oren, beklom
ik de stenen treden.
Ik arriveerde in een niet al te grote, ronde ruimte,

in de vorm van een iglo. Het was sterk schemerig. Het enige licht viel hier binnen via
de ingang en een tweetal kleine vensters. Ook in het ronde dak was een kleine
opening gemaakt. In de ruimte bevonden zich een drietal stenen banken, waarop
een dikke houten plaat was bevestigd. Zo was het voor de bezoekers die daarop
plaats namen, wat geriefelijker. Aan weerszijde van de banken stonden houten
kokers die aan de bovenkant door een eindje touw waren omzwachteld. Ik rook een

vage wierooklucht.
Deze kokers werden
dus gebruikt om
wierook te branden.
Boven iedere bank
was uit de dikke muur
een merkwaardig
beeld uitgehakt. Ik
zag een drietal grote,
eivormige gezichten
met bolle, gesloten
ogen. Overlangs leek

Aan weerszijde van de kruisende
wegen bevinden zich vier vijvers.

Ik heb het gevoel dat ik hierboven
moet zijn.

De schemerige ruimte bevat een
drietal banken en twee kleine
vensters.

Boven iedere bank bevindt
zich een dergelijk
merkwaardig beeld.
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het gezicht wel gespleten te zijn. Nu realiseerde ik mij dat Anya op haar gezicht een
verticale streep lichte verf had aangebracht, van haar voorhoofd, via haar neus naar
haar kin. De link met de drie beelden hier was duidelijk. Verder waren de beelden
nog voorzien van een tweetal grote handen, die ze op hun oren drukten.
Dit was zondermeer een gewijde locatie, maar wellicht niet de geheugenkamer, waar
Anya over gesproken had. Wat was hier nog meer te zien? In het centrum van de
ruimte waren in de vloer een tweetal cirkels zichtbaar, waarvan de binnenste
asymmetrisch was aangebracht ten opzichte van de buitenste. Zodra er een straal
zonlicht vanuit de opening in het dak op viel, zag ik dat de binnenste cirkel in feite
een ondiepe stenen kom was. De blauwe steen uit Yeesha’s ketting lichtte plots op
en ik drukte op de steen, nieuwsgierig dat ik was wat deze mij zou vertellen. Ik
hoorde de stem van een vrouw. Het zou Anya kunnen zijn, maar ik wist het niet
zeker. Ze sprak: “Je hebt het goed gedaan, Yeesha. En nu, ter erkenning van alles
wat je geleerd hebt en zoals gebruikelijk bij ons volk, reik ik je de Amulet der
Herinneringen uit. Moge je altijd wijsheid vinden in
Droom.”
Aha! In deze ruimte had Yeesha dus haar inwijding
voltooid en als bekroning hiervan had ze de ketting
gekregen die ze zo ongelukkig tijdens haar vlucht
in de haard was verloren en die ik nu bij mij droeg.
Deze herinnering was nog behoorlijk vers, want hij
dateerde van slechts twee weken geleden.
Verder viel hier niets meer te ontdekken en ik
stapte naar buiten, het bordes op. Vanaf hier had ik
een fraai uitzicht over de vier vijvers, de gekruiste
wegen daartussen en het landschap rondom.
Rechts zag ik nog een deel van het stenen woud
en vlak daarachter rees een rots behoorlijk hoog
op. Iets links daarvan ontwaarde ik de bovenkant
van de reusachtige verdorde bloem. Verder naar
rechts turend had ik zicht op het meer en naar links
kijkend kreeg ik een tweede bloem in het oog,
maar deze leek in volle bloei te zijn en oogde nog
ontzagwekkender dan zijn verdorde collega. De
lichte bloembladeren glansden als parels en
weerkaatsten het zonlicht in tinten lichtpaars,
lichtblauw en gebroken wit. Maar wacht eens even!
Had Achenar in zijn dagboek niet geschreven dat
die verdorde bloem ginds de oude geheugenkamer was die niet meer in gebruik

was? Dan zou déze bloem hier wellicht als de nieuwe
geheugenkamer in gebruik zijn en was dát de plek
waar Anya mij naar toe had gestuurd, en niet de
ruimte in deze rots hier.
Ik daalde de trappen af, maar sloeg toch niet linksaf. Ik
liep even rechtdoor, waar het pad eindigde bij een
soort prieeltje, gevormd door een viertal stenen die
licht gebogen waren. Het prieeltje werd omringd door
de vijver die zich het dichtst bij het stenen woud
bevond. Juist hier dartelden veel mistvlinders rond. Tot
mijn verrassing zag ik dat in de stenen zuilen hier ook

Vanaf het bordes heb ik dit fraaie
uitzicht over de gekruiste wegen en
de vier vijvers.

Verder naar links turend zie ik deze
ontzagwekkende bloem.

Tot mijn verbazing zie ik dat in
de stenen zuilen van het
prieeltje gezichten zijn te zien!
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gezichten waren aangebracht. Zo leek het wel alsof hier overal geesten aanwezig
waren!
Vervolgens keek ik naar het ronde mozaïek dat in
de vloer was aangebracht. Het had er alle schijn van
dat ik hier naar een plattegrond keek van de loop
van de waterwegen in Serenia! Dat kon wel eens
belangrijk zijn, dus ik nam een foto van het mozaïek.
Ook vroeg Yeesha’s amulet weer om aandacht.
Nadat ik op de blauwe steen had gedrukt hoorde ik
de stem van Yeesha, die verrast uitriep:  “Wauw…
Het is zo mooi..! Hé, is dat dat kleine jochie niet, die
gestorven is?”
Ik hoorde hoe een vrouw geduldig antwoord gaf op
alle vragen die Yeesha stelde. Nu meende ik wél de stem van Anya te herkennen.
“Hij is veel meer dan dat. Hij vertegenwoordigt dit hele gebied en hoe alles
samenhangt.”
“Door water?”
“Het ís de bron van alle leven.”
Uiteraard moest Yeesha hier nog veel leren en de Beschermers waren zeer wel
genegen haar van alles te vertellen over de geheimen van Serenia. Misschien

hoopten ze wel dat Yeesha later een van hen zou
zijn, en ook Beschermer zou worden. Maar zover
zou het zeker niet komen, als ik er niet in slaagde
haar te bevrijden. Ik besloot dan ook om snel mijn
weg te vervolgen, sloeg rechtsaf en liep onder de
tweede boog door om naar de reusachtige bloem te
gaan, waarvan ik vermoedde dat dat de
geheugenkamer was.

In een flauwe bocht daalde er een serie stenen
treden af waarna het pad een stuk rechtdoor liep,
om ginds te eindigen bij een soort touwbrug. Deze

bevond zich nog steeds een redelijk stuk boven het wateroppervlak van het meer,
dat hier aan grensde. Aan het eind van de trap
daalde links echter een tweede trap steiler af, en
deze route leek mij regelrecht bij de reusachtige
bloem te brengen, die ik vanaf hier in volle glorie
voor mij zag opdoemen. Bij nader inzien leek het in
plaats van een roos meer op een gigantische lotus
of lelie. De grootste bloembladeren leken wel tien
meter lang te zijn! Voor de bloem bevond zich een
waterpartij waarin een waterwerk was gebouwd en
het water werd hier ook omzoomd door lage
bomen en struiken.
De trap kwam uit bij het begin van de waterpartij,
een ronde poel. Daarboven en omheen was een
houten stellage gebouwd, waaraan touwen hingen, die strak stonden en tot in het
water doorliepen. Juist toen ik bij de poel arriveerde, kwamen de touwen in beweging
en dook er vanuit de poel een soort rond duikbootje op! Mijn verbazing sloeg om in
behoedzaamheid toen ik zag dat de passagier van dit duikbootje Sirrus was! Hij leek

Dit mozaïek toont de loop van de
waterwegen hier in Serenia.

In een flauwe bocht daalt er hier
een serie stenen treden af.

De reusachtige bloem doemt hier in
volle glorie op.
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mij niet op te merken en aan zijn bewegingen te
oordelen, stopte hij een aantal voorwerpen in een
zak. Hij kwam weer overeind en met een tevreden
glimlach op zijn gelaat, bekeek hij een eivormige
blauwe steen nader, die hij in zijn hand geklemd
hield.
Die glimlach bevroor zeer snel, zodra Sirrus een
blik door het ronde raam van het duikbootje wierp
en mij zag staan. Bliksemssnel deponeerde hij ook
de blauwe steen in de zak, opende een luik aan de
achterkant van het bootje en stapte snel naar
buiten. Voor hij weg liep, gooide hij iets in de
duikboot, dat daar een hevige explosie
veroorzaakte! Het ronde raam werd hierdoor geheel
uit zijn sponning gedrukt, viel in de poel en zonk
onmiddellijk.
Instinctief had ik dekking gezocht achter de stam
van een boom die hier aan de rand van de poel
groeide, maar snel kwam ik nu in actie. In een
vluchtige blik nam ik de schade aan de duikboot in
ogenschouw. Die was aanzienlijk, een korte blik
was inderdaad voldoende om dat te constateren. Ik

spoedde mij verder langs het pad, want ik moest Sirrus zien te onderscheppen. De
weg leidde inderdaad tot aan de voet van de reusachtige bloem, waarin een tweetal
deuren waren aangebracht, die half openstonden. Ik liet de deuren en de bloem
echter even voor wat het was, maar sloeg het pad naar links in, dat langs de bloem
en het water naar achter de ronde poel  liep, daar waar Sirrus was uitgestapt.
Hoewel ik slechts kort had getalmd, was Sirrus alweer verdwenen. Omdat ik geen
idee had waarheen hij was gevlucht, staakte ik de achtervolging en nam ik nu
rustiger de tijd om de schade aan de duikboot op te nemen. Die was nog groter dan
ik in eerste instantie had gezien, want ook het luik aan de achterkant was geheel
weggeslagen en was hier, verwrongen en wel, op de kant terechtgekomen. Daarbij
had het een bedieningspaneel verpletterd, dat hier aan de stenen rand van het
waterbassin zat bevestigd. Dit zou ongetwijfeld de
duikboot bedienen. Er kleefde een herinnering aan
vast, getuige het oplichten van de steen uit
Yeesha’s ketting. Ik hoorde een tweespraak tussen
de beide broers, waarbij Achenar als eerste het
woord nam:
“Hun oogstmachine gebruiken? Ben je gek? Wat
als iemand het merkt?”
“Als je denkt dat je lang genoeg je adem kunt
inhouden, ga je gang! Maar we kunnen niet testen
zonder een paar lege geheugenbollen! Die groeien
alleen maar hier beneden!”
“Fijn, maar jij steelt de volle, als we die nodig
hebben!”
Die tweespraak beviel mij niets. Het begon er meer en meer op te lijken dat Sirrus en
Achenar bezig waren hun afgebroken plannen van twintig jaar geleden, nieuw leven
in te blazen. En daarbij leek het dat ze Yeesha bij die plannen hadden ingepast!

Uit de waterpoel doemt plots een
rond duikbootje op. De inzittende
is… Sirrus!

Een explosie vernielt de duikboot!

Het weggeslagen luik van het
duikbootje heeft ook een
bedieningspaneel verpletterd.
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Wilde ze hun jonge zusje gebruiken als aas om Atrus hier naar Serenia te lokken,
vervolgens vast te zetten, om daarna zijn geheugen af te tappen? De rillingen liepen
wederom over mijn rug terwijl ik die gedachte opperde.
Ik keek nog even rond. Nou, die ‘oogster’, zoals ik de duikboot maar doopte, leek
onherstelbaar vernield te zijn. De poel hier werd gevoed door een watervalletje dat
hier van de rotsen omlaag kletterde. Het overtollige water stroomde naar rechts weg,
in de richting van het meer en bracht daar een waterrad in beweging, die op zijn
beurt als aandrijving diende voor een waterpomp. Twee metalen stangen gingen in
twee houten tonnen ritmisch op en neer.
Ik liep terug langs het pad en arriveerde bij de
ingang van de reusachtige bloeiende bloem. Voor
de ingang stond naast het pad een stenen beeld
van een figuur gehuld in een pij. Ik kon niet zien of
deze figuur een van de zes Beschermers moest
voorstellen, of een ander, mannelijk figuur. Hij of zij
hield in ieder geval een groot plat stenen bord in
zijn of haar handen. Ook het beeld wekte een
herinnering op van Sirrus en Achenar in
tweespraak. Eerst hoorde ik Achenar, die
opmerkte:
“Dit is de meest unieke begrafenis die ik ooit heb meegemaakt.”
“Sssttt!” Siste Sirrus hem fluisterend toe. “Dit is belangrijk! Ik wil zien of de ceremonie
de overdracht beïnvloedt!”
Uit dit gefluister kon ik opmaken dat de beide broers heimelijke en ongenode gasten
waren bij een Sereniaanse begrafenis. Wat zich daar afspeelde, gaf hen kennelijk
informatie over hoe die geheugenoverdracht in zijn werk ging. Nee, ik begon mij
steeds minder op mijn gemak te voelen en besloot maar snel door de openslaande
deuren het inwendige van de bloeiende bloem te betreden. Anya had mij immers
naar hier gestuurd en opgemerkt dat de geheugenkamer mij wellicht méér kon
vertellen van wat hier gaande was.

Binnen heerste er een schemerig licht. De lichte
bladeren wisten niet al het zonlicht te
onderscheppen en sloten op iets grotere hoogte
ook niet helemaal aan, zodat door deze hiaten en
kieren enig daglicht naar binnen viel.
Langs de rand van de buitenste bladeren van de
bloem liep een pad, dat voor een groot deel
begroeid was met kniehoge schimmels aan
draden. Deze schimmels verspreidde een zachte
blauwige gloed. Er groeiden ook een paar
bladeren en oranjegelige planten, een soort kleine
dotters. Het pad zelf zag er ook beschimmeld uit in
tinten blauw, grijsgroen en bruin. Ik zette mijn

voeten voorzichtig neer, bang als ik was om iets te beschadigen. Ik zag trouwens dat
de bloem als geheel onderstut werd door een raamwerk van dikke houten balken en
dat er in het midden van de ruimte een grote afgesloten holte aanwezig was met één
opening, die met een kort trappetje te bereiken was. Vanuit het hart van deze ruimte
was een grillige wortel of tak omhoog geschoten, die eindigde in een soort gebogen
stamper in een S-bocht. De stamper eindigde in een pluizige top. Om de paar

Voor de ingang van de geheugen-
kamer staat ook dit beeld.

In het inwendige van de bloem is
het schemerig. Het pad is bedekt
met kniehoge, blauwige schimmels.
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seconden kromp de stamper in een tweetal korte
stuipjes ineen om vervolgens weer een paar
seconden te ontspannen. De drie rozeachtige
bladeren rondom de stamper wiegden in hetzelfde
langzame ritme heen en weer. Iedere stuip ging
gepaard met een dof geluidje, als van een hartslag.
Het leek ook inderdaad dat ik hier keek en luisterde
naar het kloppende hart van dit zo unieke
organisme.
Voorzichtig, om de plant niet te verstoren, draaide
ik mij om en daalde langs de twee treden af. Links
en rechts door het ronde gangetje kijkend, zag ik
aan weerszijde een viertal identieke beelden staan

en wel twee aan iedere kant. Ik liep naar de twee linker beelden en zag dat ze qua
uiterlijk sterk overeenkwamen met de drie beelden
die ik in de stenen ‘iglo’ op de rots had gezien,
alleen waren deze beelden niet voorzien van
armen en handen. Ook deze beelden werden
doormidden gespleten door een verticale kier, die
hier zelfs licht leek uit te stralen. Als vanzelf werd
mijn hand richting de mond getrokken, waar die
kier het breedst was…

Het volgende moment leek ik mij geheel ergens
anders te bevinden. Tot mijn schok zag ik een
close-up van Yeesha’s gezicht, dat een en al
wanhoop uitstraalde. Met een kreun rukte ze aan boeien die zich buiten mijn

gezichtsveld bevonden, maar die in ieder geval niet
loslieten. Ik hoorde wat metalig gerammel en zag
achter haar hoofd een vreemde metalen spijl lopen,
alsof ze op een metalen stoel zat vastgebonden. Al na
een paar seconden was het visioen voorbij en stond ik
weer in de reuzenbloem, met het beeld vlak voor mij.
Opnieuw raakte ik de mond aan, om het visioen
nogmaals te zien. Tot mijn verrassing kreeg ik nu
echter een totaal ander beeld te zien. Van héél dichtbij
zag ik een wittige steen met een paar gaten,
waaromheen een touw gezwachteld zat. Iemand was
bezig het touw door te zagen en die poging had

succes, want de persoon tilde de steen op en liep
ermee weg. In een flits, vlak voor het visioen
eindigde, meende ik zowel de persoon als de steen
te herkennen! De persoon was Achenar en de
steen leek wel die levenssteen te zijn waarover
Achenar in zijn dagboek sprak en waarvan hij ook
een schets had toegevoegd. Die steen was zo
markant qua vorm en met die gaten, dat het niet
kon missen. Betekende dit dat Achenar ‘het
uiterste redmiddel’ waarover hij had geschreven
bezig was te uitvoer te brengen, of wellicht al had

De stamper van de plant vertoont
ritmische stuipen, als het kloppen
van een hart.

Als vanzelf wordt mijn hand naar de
mond van het beeld getrokken…

Ik krijg een visioen van een
wanhopige Yeesha te zien, die
vastgebonden zit!

De persoon lijkt Achenar te zijn
en de steen de levenssteen!
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volbracht? Hij beweerde dat Serenia dan in totale
chaos zou vervallen, maar daar leek nu nog geen
sprake van te zijn. Toch bekroop mij het gevoel dat
de tijd zo langzamerhand begon te dringen…
Had het beeld nog meer visioenen voor mij in
petto? Dat bleek het geval te zijn. Nu zag ik een
tevreden kijkende Sirrus die een flinke, eivormige
steen in handen had die gegroefd en donkerblauw
van kleur was en wel van glas gemaakt leek te zijn.
Het had veel weg van het voorwerp dat hij in de
oogster bij zich had en haastig in de zak verstopte,

zodra hij mij had opgemerkt. De omgeving waar hij nu die steen bekeek leek
trouwens niet dat ronde duikbootje te zijn, want ik meende rondom houten muren
gezien te hebben, of zoiets.
Het beeld had nog een laatste visioen aan te
bieden. Opnieuw zag ik Yeesha, nu wat meer op
afstand. Het was overduidelijk dat ze op een
vreemde metalen stoel zat en aan de leuningen
daarvan zat vastgeklonken. Ze rukte tevergeefs aan
haar boeien, maar kwam niet los. Ze zat in een sterk
schemerige, ja bijna donkere ruimte, waarin rondom
de metalen zetel onduidelijke apparatuur stond
opgesteld.

Deze vier verschillende beelden werden vervolgens in willekeurige volgorde
herhaald, zodra ik mijn hand opnieuw op de mond van het beeld legde. Ook de
andere beelden kwamen met dezelfde scènes op de proppen. Yeesha zat hier dus
ergens gevangen, maar was in ieder geval nog min of meer gezond, Sirrus had een
belangrijk artefact (een gevulde geheugenbol?) te pakken gekregen en Achenar leek
de levensteen van de Serenianen te stelen. Dat zag er niet mooi uit, maar eigenlijk

moest ik machteloos toezien hoe deze
gebeurtenissen zich rondom mij voltrokken.
Had daarmee deze geheugenkamer mij alles
verteld wat ik te weten kon komen? Daar leek het
op, maar mijn onderzoek was hier nog niet
helemaal voltooid. Er liep hier een trapje dat
omhoog spiraliseerde en in de centrale ruimte
boven de kloppende stamper uitkwam. In deze
ruimte lag een grote massieve rechthoekige steen
opgesteld. Zo te

zien moest dat ding minstens vijfhonderd kilo wegen
en het leek wel op een persoon. Rechts was een
voeteneind aangebracht en links een hoofd,
waaraan door een metalen oog een stevig touw
bevestigd zat. Ook bij het voeteneind liep een touw
naar boven. Aan een ronde constructie in het dak
van bloembladeren, kwamen beide touwen uit in de
top van een verticale, grote steen, die horizontaal
om zijn as kon draaien. Door even op de stenen
plaat te gaan liggen, met mijn hoofd op het

Tevreden tuurt Sirrus naar het
blauwachtige stenen ei, dat hij
vasthoudt.

Het vierde en laatste visioen toont
nogmaals Yeesha, die aan de
stoelleuningen zit vastgeklonken.

Het bloembed torst een loodzware
stenen plaat van wel 500 kilo.

De twee holtes in het hangende
blok lijken wel op een paar ogen.
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voeteneind, kon ik die hangende steen vrij goed bekijken. Ook dit blok was voorzien
van allerlei tekens en in de top zaten twee holtes, die zo wel wat weg hadden van
een paar ogen.
Ik voelde mij hier niet echt op mijn gemak en stond daarom snel op, liep naar
beneden en stond spoedig, licht opgelucht, weer buiten. Serenia mocht dan een
vredige wereld zijn die ook vreemdelingen welwillend tegemoet trad, daar in het hart
van die reusachtige bloem voelde ik mij toch meer een indringer dan een oude
vriend.
Ik maakte mij op om mijn onderzoekingen voort te zetten en had de intentie om terug
te lopen en ginds de touwbrug te nemen, die, zo kon ik vanaf hier beneden zien, een
tweetal rotspunten overspande die een kleine twintig meter uit elkaar lagen. Zodra ik
echter onderaan de trap arriveerde, kwam er een vrouw de trap afgelopen. Ze was
jonger dan Anya en leek haar pubertijd nog maar net achter de rug te hebben. Ze
negeerde mij volkomen, passeerde mij en was een en al aandacht voor de vernielde
oogster, die nu hulpeloos aan de touwen boven de waterpoel hing. Ik volgde de
jonge vrouw, die zo te zien een van de zes Beschermers was. Ook zij had een
verticale streep verf op haar gezicht aangebracht, die in haar geval rood van kleur
was. Dat paste goed bij de rest van haar outfit. Ze droeg een japon die qua kleur
aarzelde tussen roze en lichtrood en daar overheen had ze nog flinke lap donkerrode
stof gedrapeerd als een soort plaid. Geheel in stijl waren ook een paar strengen
roodachtig haar in haar lange, van nature donkerbruine kapsel gevlochten. Maar dat
deze knappe jonge vrouw, die ook nog in het bezit was van een paar prachtige
donkere ogen, de rol van Beschermer op zich had genomen, bleek vooral uit het feit
dat zij een Amulet der Herinneringen om haar
ranke hals droeg. Ze liep regelrecht naar de
waterpoel en ik besloot haar te volgen. Meer tegen
haarzelf dan tegen mij riep zij uit, duidelijk
verontrust: “Wat is er gebeurd? …Dit is vreselijk!
Hoe houden we nu contact met onze Voorouders
als we geen bollen meer kunnen oogsten?”
Ze stond even stil bij de vernielde oogster en nam
de schade in zich op. Nu draaide ze zich half om
naar mij en bleek dat ze haar woorden wel degelijk
ook aan mij had gericht. Ze maakte een gebaar
van excuus, zuchtte even en merkte
verontschuldigend op: “Vergeef mij, ik heb je nu zo
vaak in Droom gezien, dat ik gewoon vergeet dat je hier vreemd bent. Ben je al in de
Geheugenkamer geweest?”

Ik knikte ter bevestiging. Gelukkig wilde deze
Beschermer, die haar naam nog niet onthuld had,
meer uitleg geven. Ze lachte mij vriendelijk toe,
waarbij haar parelwitte tanden even blikten in het
zonlicht.
“Heb je de lichtjes op de muren gezien? Dat zijn de
herinneringen van mijn volk, uit hun lichaam genomen
toen hun geest verder reisde. Op Serenia bewaart de
Geheugenkamer onze herinneringen, zodat de latere
generaties ons nog steeds kunnen bezoeken in
Droom.”
Hierbij glimlachte ze opnieuw breed en blikte even

“Vergeef mij, ik heb je nu al zo vaak
in Droom gezien, dat ik gewoon
vergeet dat je hier vreemd bent.”

De piepjonge Beschermer
glimlacht en blikt even om,
richting de vernielde oogster.
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achterom. Ik had het gevoel dat ik lichtjes begon te blozen. Dit was inderdaad een
heel knappe piepjonge vrouw, bijna een meisje nog! Ze sprak verder: “Lege bollen
om onze herinneringen te bewaren, worden onder water gevormd en we oogsten ze
met de oogster. Als ik dit niet kan maken…”
En ze schudde even in lichte wanhoop met haar hoofd, maar leek snel een besluit
genomen te hebben. “Ik moet weten hoe erg de schade is!”
Ze maakte aanstalten het pad af te lopen. Daarbij leek het haar echter te binnen te
schieten dat ze mij nóg iets had mede te delen. Ze draaide zich terug naar mij en zei:
“O! Ik moet je nog wat vertellen… Drie van mijn zusters zijn nu in de Zaal van de
Geesten om te dromen. Als je daar naartoe gaat als ze ontwaakt zijn, verneem je
misschien wat er gebeurd is met Yeesha.”
Opnieuw maakte ze aanstalten om weg te lopen,
maar draaide zich toen nogmaals om. Met een
brede lach op haar gelaat riep ze mij een
welgemeend “succes” toe, waarna ze uiteindelijk
snel het pad naast de geheugenkamer insloeg, om
de oogster van de andere kant in ogenschouw te
nemen. Wederom besloot ik haar te volgen.

De ravage daar had ik al gezien. De jonge
Beschermer nam dit alles met zeer gemengde
gevoelens in zich op.
“Dit is niet best,” merkte ze op, toen ze in de gaten kreeg dat ik haar was gevolgd. “Ik
weet niet hoe we dit moeten repareren.  Misschien…”
Kennelijk borrelde er een idee in haar omhoog. Ze draaide zich om en onthulde haar
plannetje voor mij. “Er is nog een oude oogster vlakbij de Geheugenkamer die mijn
voorouders vroeger gebruikten. We moesten die kamer verlaten omdat die zo oud

werd; het stuifmeel in een Kamer kan dodelijk
worden als dat gebeurt…”
De jeugdige priesteres dacht even na over hoe ze
haar idee zou moeten verwezenlijken.
Bedachtzaam sprak ze langzaam verder:
“Misschien kunnen we er delen van gebruiken om
deze te herstellen…”
Terwijl ze sprak, werd de jonge vrouw duidelijk
enthousiaster en haar gezicht straalde opnieuw
hoop uit, nu zich kennelijk een manier aandiende
om deze ramp – want dat was dit zeker voor de
Serenianen – het hoofd te bieden. Ze liep verder

naar achteren en nam een kijkje bij het waterrad en de twee tonnen, waarin de
metalen stangen nog steeds heen en weer bewogen. Kennelijk wilde ze zich er van
vergewissen dat de apparatuur daar wél onbeschadigd was gebleven.

Ik liet haar verder begaan, stak mijn hand even op als afscheidsgroet en wandelde
terug langs het pad. De jonge Beschermer had mij waardevolle extra info gegeven.
Uit deze info, uit het dagboek van Achenar en dankzij de herinneringen die Yeesha’s
amulet aan mij had geleverd, kon ik nu al aardig reconstrueren hoe hier in Serenia de
herinneringen van overleden Serenianen werden geconserveerd, zodat de
nabestaanden contact met hun gestorven broeders en zusters konden blijven
onderhouden. Het werd ook steeds duidelijker dat Sirrus en Achenar een zeer

Met een welgemeend “Succes”
neemt de Beschermer afscheid.

De jonge priesteres ziet een manier
om de oogster te herstellen.
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gevaarlijk spelletje aan het spelen waren. Zij wilden immers het geheugen van een
nog lévend persoon aftappen en daarbij maakten ze gebruik van een oude
geheugenkamer – de verwelkte roos – die daarvoor eigenlijk niet meer geschikt was.
Zouden de geesten hier dat accepteren en zou die zogenaamde droomwereld niet
als verklikker voor de Serenianen optreden? Ik meende dat ik in het dagboek van
Achenar gelezen had dat hij daar bang voor was. Misschien dat de dromende
zusters van de knappe Beschermer nu al te zien en te horen kregen dat er iets niet in
de haak was? Wellicht was het een idee om nu al in de  Zaal van de Geesten een
kijkje te nemen. De aantrekkelijke jonge vrouw had gesproken over ‘drie zusters’.
Daarom vermoedde ik dat ik al in de bewuste zaal was geweest. Was het niet die
schemerige, koepelvormige ruimte, waar die drie banken stonden onder die

merkwaardige beelden? Ik sloeg rechtsaf, ging de
trappen op en begaf mij naar de rots die zich aan
de kop van de twee kruisende wegen bevond.
Nog buiten voor de ingang staand, zag ik dat ik het
goed had ingeschat. Op een van de bankjes zat
een persoon! Zachtjes, om niemand te verstoren,
schreed ik naar binnen. De persoon had zich in
donkerrode gewaden gewikkeld, die vrij veel
overeenkomsten vertoonden met de kledij van de
jonge Beschermer die ik zojuist bij de oogster had
ontmoet. De vrouw zat stokstijf op de bank en hield
haar armen gekruist voor haar borst. Haar gezicht

was verscholen, dit vanwege een fraai masker dat ze droeg. Haar hoofd wiegde
langzaam op en neer, maar verder reageerde ze
niet op mijn binnenkomst, ze was kennelijk nog diep
in dromenland. Uit de twee houten kokers naast de
bank, kringelden dunne sliertjes rozerode rook
omhoog.
Ook de andere twee banken waren bezet. Links van
de ingang zat een tweede vrouw te dromen, die ook
al een prachtig masker op had, dat vooral in gelige
en gebroken witte tinten was uitgevoerd, terwijl het
masker van de eerste vrouw meer roodachtige
accenten liet zien. Ook de tweede vrouw had een
donkere doek over haar lichaam gedrapeerd, maar
de lange japon daaronder was geelwit van kleur. Ook zij hield haar handen gekruist

op haar borst en de twee kokers hier lieten een
kringetje lichtgele rook los.
De derde vrouw die op de bank rechts van de
ingang zat, had dezelfde houding als de eerste
twee en was ook nog in diepe slaap. Zij droeg een
blauwig gewaad als basiskleur, die ook in haar
masker terugkwam. Kennelijk had iedere
priesteres haar eigen vaste plaats in deze
koepelzaal, want de rook die door de beide kokers
hier werd uitgespuugd, had ook een blauwige
kleur.
Ik wachtte geduldig, en merkte ondertussen op dat
het middenstuk van de vloer waarin die ondiepe

De eerste priesteres, in een rood
gewaad, is nog diep in slaap.

Ook de tweede priesteres
verkeert in trance.

De derde Beschermer blijft ook in
dromenland en is in blauwige
gewaden gehuld.
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stenen kom verwerkt zat, een eind omhoog was gekomen. Het leek wel alsof de vloer
zo tot een rond altaar was verworden. Na een aantal minuten gloorde het besef dat
de drie priesteressen vooralsnog niet van plan waren om hun diepe sluimer te
beëindigen, zodat ik maar weer naar buiten liep.
Op het bordes staand, keek ik richting het prieeltje aan het einde van het pad. Het
leek wel alsof daarginds meer mistvlinders aan het rondfladderen waren, dan eerder.
Ik liep er naartoe en ontdekte de reden daarvoor. Anya stond aan de zijrand van het
prieeltje met een ronde platte schaal in haar
handen. Daarin zat op zand lijkend stuifmeel, dat ze
in het rond strooide. Ze was de mistvlinders aan het
voeren!
Kennelijk hoorde ze mijn naderende voetstappen en
begon al in een licht ongeruste toon tegen mij te
praten, nog voor ze zich had omgedraaid. “Ze is
oké, hè? Ik bedoel, je stopt toch pas met zoeken als
je haar gevonden hebt..?”
Anya keek mij aan met een bezorgde blik in haar
ogen en gooide opnieuw een paar handjes met
stuifmeel in de lucht boven de vijver. Ze vervolgde:
“Yeesha kwam hier elke morgen toen ze hier was en dan voerde ze urenlang deze
vlinders. Ik denk dat zij van iedereen in haar familie ze het meest waardeert, inclusief
Sirrus en Achenar. Ik was toen de broers hier leefden nog geen Beschermer, maar ik
heb begrepen dat zij meer geïnteresseerd waren in de Geheugenkamer en onze
begrafenisriten.”
Anya overpeinsde even wat ze zojuist had gezegd, en voegde daar aan toe, meer
tegen zichzelf dan tegen mij: “Alsof je bang zou moeten zijn voor de dood…”
Opnieuw verdwenen er een paar handen met stuifmeel in de lucht, maar Anya was
nog niet uitgesproken. Ze besloot dat het geen kwaad kon om mij een hart onder de
riem te steken. “Heb vertrouwen in de leiding van de Voorouders,” gaf ze mij mee.

“Als zij iets nieuws vinden, geef ik het door.”
Ik bedankte haar voor haar woorden en keek nog
even toe hoe ze de voedering van de mistvlinders
hervatte, maar na een ogenblikje besloot ik dat ik
mijn voorgenomen plan nu eindelijk maar eens ten
uitvoer moest brengen. Opnieuw liep ik onder de
tweede boog door, daalde de trap af, maar liep
daarna rechtdoor, naar de touwbrug. Vanaf de brug
had ik een prachtig uitzicht over het meer en was
niet eens meer écht
verbaasd dat het
begin van de

brugleuning, bestaande uit een dik touw, in een rots
was verankerd, waarin een groot gezicht verwerkt zat!
Ik overstak de touwbrug en kwam daarna opnieuw op
een stenen pad uit, dat als een soort promenade langs
de oever van het meer was aangelegd. De touwen
relingen, met stenen staanders en daarin gezichten,
werden hier dan ook voortgezet. Tot mijn niet geringe
verbazing zag ik nu boven het water een tweetal
groenige hete luchtballonnen zweven, die langzaam

Anya is in het prieeltje de
mistvlinders aan het voeren.

Vanaf de touwbrug heb ik een
prachtig uitzicht over het meer.

Tot mijn verbazing zie ik
boven het water twee hete
luchtballonnen zweven.
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hun weg vervolgden. Op vrij grote afstand zag ik er
van links nog twee opdoemen. Ik volgde ze een
tijdje, maar kon niet zien of ze ergens landden.
Uiteindelijk verdwenen ze uit het zicht.
Aan de landzijde zag ik aan mijn rechterhand een
groot bassin, dat nu echter droog stond. De bodem
was bedekt met een laag groenige algen, die een
tikje onwelriekend roken. Daarachter liepen een
paar houten vlonders naar een waterwerk, het
vierde dat ik hier had aangetroffen.
Voor mij daalde een trap af naar een rond plateau,

een soort pleintje, dat zich vlak voor de verdorde
bloem bevond. Dit was dus de oude, in onbruik
geraakte geheugenkamer, al leek het erop dat de
beide broers deze nu in bezit hadden genomen en
daarbinnen hun heimelijke plannen uitvoerden.
Vanaf het pleintje was de oude geheugenkamer
echter niet te bereiken, want rechts liep een stenen
trap weer omhoog en links daalde een trapje
weliswaar af, maar liep de route daar dood bij de
oever van het meer. Hier waren twee lange
boomstammen horizontaal boven het water
bevestigd, die zo een denkbeeldige route leken
aan te geven, regelrecht in de richting van een klein eiland met zeer steile rotsen. Tot
mijn verbazing zag ik hier wat lager en vlak boven het water een reusachtige stenen
hand zitten, met licht gebogen vingers, alsof deze iets wilde gaan opvangen. Een
stuk naar links had ik trouwens een vergelijkbare tweede hand zien zitten. De beide

boomstammen waren, net als vele rotsblokken
hier, voorzien van concentrische patronen en
zeer goed aan de wallenkant verankerd. Op de
rand van het plateau, precies midden tussen de
beide palen, stond hier een korte paal verticaal
opgesteld. Ook deze was rijkelijk bewerkt. Hier
werd Yeesha’s amulet actief en ik luisterde wat
de steen mij ditmaal te vertellen had. Ik hoorde
een korte tweespraak tussen Yeesha en Anya,
waarbij Yeesha als eerste het woord nam:
“Bedoel je dat je steeds iemand moet
waarschuwen als je naar huis wilt? Waarom blijf
je niet hier slapen?”

“Omdat wij óók gezinnen hebben, weet je. Degenen die nog leven en slapen in het
dorp.”
Steeds meer werd mij duidelijk over de levenswijze van de Serenianen. De zes
Beschermers die hier rondliepen, deden dat dus als dagtaak, maar hadden verder
ook nog hun eigen gezinnetje. Kennelijk werden ze tegen of in de avond hier
opgepikt en werden ze overgezet naar hun dorp, dat ik trouwens vanaf hier nergens
kon ontwaren. Blikkend naar de pijp, zag ik dat deze hol was. Door er op een
bepaalde manier in te blazen zou men een toon kunnen opwekken, dat als een
signaal opgevat kon worden. Ik betrad het wat hoger gelegen pleintje opnieuw en
bewonderde de stenen, die hier en daar in een bijzonder patroon waren aangelegd

Hierboven is een groot bassin
aanwezig, dat echter droog staat.

Vlak voor de verdorde reuzenbloem
is een rond pleintje aanwezig.

Hier lijkt wel een route over het water
uitgezet te zijn en wat te denken van
die stenen hand en die paal?
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en ook van wat versieringen waren voorzien. Het
leek wel een beetje op het stenen deksel van een
put, die was afgesloten… Ook zag ik dat zich
precies halverwege tussen beide trappen en voor
het droge bassin, een beeld bevond. Het leek
sprekend op het exemplaar dat ik vlak bij de ingang
van de andere geheugenkamer had zien staan. Aan
dít beeld kleefde echter geen speciale herinnering,
want de steen uit Yeesha’s ketting bleef donker.

Ik beklom het stenen trappetje aan de linkerkant
van het droge bassin en zag dat mijn pad daar plots

werd gestuit. Via een houten brug zou mijn route door
moeten lopen, maar juist aan deze kant had een deel
van de houten planken losgelaten en deze bungelden
in een behoorlijk diep gat, waar het een wirwar was
van grote in elkaar gedraaide wortels. Ik zag dat
meerdere wortels er ongezond of zelfs dood uitzagen,
terwijl anderen vitaler oogden. Keek ik hier soms naar
de wortelstelsels van de beide geheugenkamers, die
in feite gigantische planten waren? De dode wortels
waren in de meerderheid. Dat was logisch, de
verdorde roos was hier immers het dichtste bij.
Juist toen ik besloot dat mijn conclusie wellicht juist was en ik begon te prakkiseren

hoe ik aan de andere kant kon komen (de afstand
was net te groot om springend te overbruggen),
vingen mijn oren het gekraak van dood hout op. Tot
mijn niet geringe verbazing zag ik hoe een man,
niet zonder moeite, via de wortels vanuit de diepte
op de houten vlonder aan de overkant van het gat
probeerde te klimmen. Zijn bewegingen werden in
niet geringe mate gehinderd door een grote, meer
dan een halve meter lange steen die hij bij zich
droeg. Die man herkende ik! Het was Achenar, en
de steen die hij bij zich droeg, de levenssteen! Dat
bracht een dubbele emotie in mijn binnenste
teweeg. Achenar had mij nog niet opgemerkt en

klom met enige moeite op het houten pad, waar hij eerst de grote steen op had
gezet.
Zodra hij zich half omdraaide om de steen weer op
te pakken, werd hij mij gewaar. Hij schrok even,
maar vermande zich snel en besloot dat hij mij een
verklaring schuldig was. Haastig begon hij te
spreken, als wilde hij verhinderen dat ik tot een
overhaaste en ongewenste actie zou overgaan,
maar in de plaats daarvan eerst naar hem zou
luisteren. Met de levenssteen in zijn linkerhand
geklemd, strompelde hij een paar passen in mijn
richting, tot hij op het uiterste randje van de loopbrug
aankwam, daar waar de eerste half losse planken

Dit patroon in de stenen vloer
heeft wel wat weg van het deksel
van een afgesloten put.

Mijn pad wordt hier gestuit.

Pardoes kruipt daar Achenar voor
mijn neus uit het gat! Hij heeft de
levenssteen bij zich!

Zodra Achenar de levenssteen
oppakt, krijgt hij mij in de gaten.
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bungelden. Hij zei ondertussen: “Wacht! Alsjeblieft! Luister naar mij!”
Hier pauzeerde Achenar even en blikte ietwat vertwijfelend naar de levenssteen die
hij bij zich droeg, beseffend dat ik natuurlijk al lang had opgemerkt dat hij die steen
bij zich droeg. Als verklaring zei hij: “Oké, oké… Ik geef toe, het ziet er niet goed uit.
Maar het is niet wat je denkt. Ik neem hem gewoon even mee… Ik leen hem even,

zeg maar…Dat is het plan! Sirrus’ plan! Hij heeft
Yeesha!”
Eerder had ik al de indruk gehad dat Achenar er een tikje
verwilderd uitzag, gezien zijn uiterlijk, maar ook in zijn
gedrag leek hij een tikje ‘aapachtig’ te zijn geworden. Hij
kromde zijn vingers van zijn vrije hand, ontspande ze
weer wat en bleef voortdurend dergelijke klauwachtige
bewegingen maken. Ook lag er soms een grommende
intonatie in zijn stem. Maar ja, misschien had hij wel
twintig jaar in Haven in de jungle geleefd, temidden van
alleen maar beesten en dan was het niet onlogisch dat je
je op den duur ‘dierachtig’ ging gedragen. Het was
trouwens opvallend dat hij meteen de plannen van zijn
broer opbiechtte, en ik luisterde wat Achenar nog meer te
vertellen had: “Ik moet hem stoppen. Hij is geestesziek.
Hij is hier en…”

Licht ongerust blikte Achenar om zich heen, maar buiten ons tweeën, was er verder
niemand te zien. Hij priemde met zijn vrije arm in mijn richting en zei met veel nadruk
waarbij hij de woorden langzaam uitsprak om ze nog beter te laten doordringen:
“Laat Vader hier niet komen! Anders verklooi je alles!”

Hij liet zijn arm weer zakken en vervolgde iets
rustiger: “Zoek mijn logboek. Dat van twintig jaar
geleden. Sirrus weet niet eens dat ik er een had. Ik
verborg dat in een stenen zuil in het woud, vlakbij
waar de rivieren kruisen. Dat verklaart alles.”
Achenar rechtte zijn rug en nu balde hij zijn vrije
hand wel tot een vuist. “Sirrus is gek,” zei hij tot slot.
“Hij gaat vader vermoorden! En ik moet hem
tegenhouden!”
Een seconde bleef hij mij nog aanstaren. Toen
draaide hij zich bliksemssnel om, holde met de
steen het houten pad af en verdween uit het zicht.

Dat was een opmerkelijke ontmoeting geweest!
Achteraf had Achenar simpelweg meteen kunnen
wegvluchten met de steen zonder überhaupt iets te
verklaren, want ik kon hem toch niet volgen, de
afgebroken loopbrug verhinderde dat. Toch had hij
heel wat verklaard en ik had de stellige indruk dat
hij de waarheid sprak. Achenar kon onmogelijk
weten wat ik allemaal wist, maar alles wat hij had
verklaard, klopte met de feiten die mij bekend
waren. Yeesha werd hier gegijzeld om zo Atrus
naar Serenia te lokken. Het was Sirrus’ plan om
zijn vader te gebruiken en, als zijn doel was

Achenar probeert mij te
overtuigen van zijn goede
bedoelingen.

“Ik moet Sirrus zien tegen te
houden,” zegt Achenar.

Bliksemssnel gaat Achenar er
vandoor, met de levenssteen.



165

bereikt, hem om zeep te helpen. Dat Achenar meer een helper en een meeloper was,
bleek uit het feit dat hij de ontwikkelingen met ietwat gemengde gevoelens aanzag
en – zo leek hij althans te suggereren – vond dat zijn broer te ver dreigde te gaan.
Kon ik Achenar geloven? Wellicht speelde ook hij een listig spelletje, maar het pleitte
in zijn voordeel dat hij mij expliciet op het hart had gedrukt dat ik moest zien te
verhinderen dat Atrus naar Serenia kwam. Ook had Achenar de geheime plek
onthuld waar hij zijn oude dagboek verborgen hield. Hij kon evenmin weten dat ik zijn
boek al gelezen had. Feit was wel dat een willekeurige bezoeker niet zomaar op dit
boek zou stuiten, zo makkelijk was het niet te vinden geweest. Ik was er ook maar bij
toeval tegenaan gelopen. Uit datgene wat ik in het dagboek had gelezen, viel ook
een bevestiging van Achenar’s woorden te halen.
Lang nog niet alle argwaan jegens Achenar was in mij weggenomen, maar het leek
erop dat hij had besloten het spelletje met zijn broer mee te spelen, tot het juiste
moment daar was om een stokje voor zijn plannen te steken. Ik was geneigd om
Achenar het voordeel van de twijfel te gunnen, maar om de balans definitief in zijn
voordeel te laten doorslaan, zou ik eerst een uitgebreid kijkje in Haven moeten
nemen. Daar zou dan ondubbelzinnig moeten blijken dat hij inderdaad zijn leven
gebeterd had, of niet.

Maar nu was het  nog te vroeg om die conclusie te trekken. In feite was het zeer
ernstig dat Achenar de levenssteen van de Serenianen had gestolen, die zich daar
ergens in de diepte had bevonden. Dat was een minpunt op het conto van Achenar.
Maar misschien kón hij niet anders en werd hij door de omstandigheden gedwongen.
Sirrus moest immers denken dat hij de volle steun van zijn broer genoot. Zou als
gevolg van het wegnemen van de levenssteen hier inderdaad de chaos losbreken,
zoals Achenar zélf destijds in zijn dagboek had geschreven? Misschien waren de

gevolgen van deze roof niet onmiddellijk merkbaar,
maar openbaarden deze zich pas wat later. Hoe
was Achenar trouwens daar beneden beland? Ik
keek om mij heen en zag dat een van de stenen
staanders waardoor het dikke touw van de reling
was geregen, voorzien was van een opvallende
rode hendel. Deze stak uit de mond van het gezicht
dat op deze steen uitgebeiteld was. Dat kon geen
toeval zijn. Ik kon de hendel naar voren trekken,
maar er leek niets te gebeuren. Toch meende ik
even het geschuur van twee stenen te horen, die
langs elkaar schoven. Dat geluid kwam van

onderaan de stenen trap vandaan! Ik liep terug
naar beneden en zag dat daar de bewerkte steen,
die ik eerder had bewonderd, was opengeschoven.
Dus het was wel degelijk het deksel van een
stenen put, of in ieder geval een opening!

Het inwendige zag donker, maar langs de wand
was een houten ladder aangebracht. Ik aarzelde
geen moment en liet mij in de put zakken. Ik
arriveerde in een behoorlijk grote grot, waarin een
schemerig licht heerste. Op twee plaatsen in de
rotswand waren langwerpige, rechthoekige

Een geheime ingang wordt
blootgelegd!

Ik arriveer in een vrij grote grot,
waarin een schemerig licht heerst.
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openingen aangebracht. Door deze twee ‘vensters’ viel gefilterd daglicht naar binnen.
Onder de verder kale rotswand met de twee vensters bevond zich een poel met
water. Het plateau aan deze kant van de ruimte bevond zich hoger en was min of
meer droog en vlak. Er groeiden een paar struiken en verder was het hier een wirwar
van grote, houtige wortels die als kreupelhout met elkaar verstrengeld waren en
soms zo dik waren, dat het wel kleine, grillige  boomstammen leken. Een deel van de
wortels leek afgestorven te zijn, maar anderen
zagen er vitaal uit. Boven had ik al geconcludeerd
dat dit wellicht de wortels van de oude en de nieuwe
geheugenkamers waren.
Op het plateau stond ook een wijzer, voorzien van
een tweetal spiegels, die een hoek met elkaar
maakte. Ik kon deze spiegels een stukje naar twee
kanten draaien, om zo het invallende licht naar een
ander deel van de ruimte te zenden. Belangrijker
leken echter de drie korte pilaren te zijn, die hier in
een gelijkzijdige driehoek waren opgesteld. Daarop
waren een drietal stenen ‘eieren’ geplaatst, die omzwachteld waren met touw. Die
eieren leken van dezelfde steensoort te zijn als de levensteen zelf, die inderdaad
ontbrak. In het brandpunt van de driehoek stond
namelijk een iets hogere pilaar, die echter leeg was!
De steen van Yeesha’s amulet lichtte echter op en
toonde mij een beeld dat niet voor tweeërlei uitleg
vatbaar was. Overduidelijk zag ik de levenssteen op
de pilaar staan, die met touwen aan de drie kleinere
zuiltjes was verbonden.
Achter de vier zuilen bevond zich een rijkelijk
versierde stenen achterwand. Hoewel de patronen
nogal stilistisch waren uitgevoerd, meende ik in het
midden de levenssteen te herkennen. Daarboven
leek ik de omtrekken van de geheugenkamers te
zien en daaronder waren een aantal gezichten
herkenbaar, met opengesperde monden. Vlak boven de laagst aangebrachte mond,
in het grootste gezicht in het midden, zag ik een horizontale lijn lopen. Daaronder
werd de muur bedekt door een groene aanslag. Dat suggereerde dat deze ruimte
hier ook deels onder water kon worden gezet. Ik vermoedde dat men in meer droge

tijden deze ruimte liet vollopen, opdat de enorme
planten die hier de geheugenkamers vormden, ook
dan voldoende water kregen. Vanuit de hoogte
druppelden nog druppels naar beneden. Daar
bevond zich een grote rechthoekige opening. Ik
keek daardoor uit op de onderkant van het droge
bassin, daar waar deze uitkwam op het ronde
pleintje met het beeld.
Daarmee had ik hier alles gezien zo het leek, en
maakte al aanstalten om via de houten ladder weer
naar boven te klauteren, toen ik mij bedacht. Op die
manier zou ik niet aan de andere kant van de

gebroken brug komen en het leek mij toch raadzaam om te zien welke route Achenar
met de levensteen genomen had. Het zat er dik in dat hij naar de oude

Op de middelste pilaar ontbreekt
de levenssteen…

… die daar écht hoort te staan,
getuige het visioen van Yeesha’s
amulet.

Aan het algenspoor op de fraai
bewerkte muur is te zien dat deze
ruimte soms met water is gevuld.
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geheugenkamer was gegaan en daar had ik nog niet een kijkje genomen. Ik moest
dus dezelfde alternatieve route zien te kiezen die ook Achenar genomen had.

Rechts van de ladder zag ik een smalle, verticale
reet tussen de rotsen en de wortels zitten, waardoor
ook daglicht schemerde en die juist breed genoeg
bleek om er doorheen te wurmen. Daarachter
verwijdde de spleet aanzienlijk en omhoog turend,
zag ik daar inderdaad de gebroken delen van de
brug bungelen. Na een korte klauterpartij arriveerde
ik op hetzelfde punt vanwaar Achenar mij
daarstraks had toegesproken!
Het houten pad rondde een bewerkte rots en kwam
daar uit bij een grotere rots, waarin een klein
tunneltje was aangebracht. Hier doorheen liep de

route verder. Het deel van het houten pad dat door het tunneltje liep, kon als een
soort ophaalbruggetje worden opgehaald. Het bruggetje was neergelaten en ik zag
dat de hendel om dat te bewerkstelligen, zich hier bevond. Aan de andere kant van
het ophaalbruggetje liep een stenen pad en ik zag al snel waar ik mij hier bevond. Dit
was de andere uitgang van het stenen woud. Ik had eerder voor de andere kant van
dit tunneltje gestaan, maar toen was de brug nog opgetrokken en vanaf de woudkant
was er geen mogelijkheid geweest het stuk weg te
laten zakken. Deze opstelling suggereerde dat
Achenar met steen en al het woud was in gevlucht.
Het had geen zin om hem te proberen te
achterhalen en er was een belangrijkere reden
waarom ik besloot om die route nu niet te nemen.
Hier links bevond zich namelijk een stenen trap die
leidde naar de afgedankte geheugenkamer!
De trap was vrij smal, liep steil naar beneden en
eindigde aan de rand van het water, waar zich ook
de onderrand van de verdorde bloem bevond en
een van de reuzenhanden in het water. Al afdalend
liep ik langs de rots waar de Beschermers een oproep konden plaatsen om naar hun

dorp terug te keren. Vanaf hier zag ik dat deze rots
tot een enorm gezicht was omgevormd!
Van dichtbij zag ik nu dat de bloembladeren van de
oude geheugenkamer zich in nog slechtere staat
bevonden dan het van een grotere afstand bezien,
had geleken. De reusachtige bloembladeren waren
totaal verdord en hard geworden. Het leek alsof ze
zó tot gruis te verkruimelen waren. Half verscholen
en diep in de schaduw onder de bloembladeren,
bevond zich weer zo’n beeld van een monnik in een
pij, met een platte stenen schaal in zijn handen.
Aan dit beeld kleefde opnieuw een herinnering en

net als het beeld bij de eerste geheugenkamer was het een korte tweespraak tussen
de beide broers, waarbij Sirrus als eerste het woord nam:
“Onthoudt Achenar, we moeten hier discreet over zijn. De Beschermers komen hier
nog maar zelden. Maar als iemand ons hier spullen naar binnen ziet dragen…”

Door deze smalle spleet kan ik
deze grot via een alternatieve
route verlaten.

Een steile stenen trap brengt mij
bij de oude geheugenkamer.

De rots vanwaar de Beschermers
terugkeren naar hun dorp, is een
enorm gezicht!
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“Ik ben niet achterlijk! Ik had al het idee opgevat om ’s nachts te gaan werken, als de
Beschermers naar huis zijn gegaan.”
Hmmm… dit was alweer een bevestiging van het feit dat de beide broers hier
duistere zaakjes aan het uitvoeren waren. Of dit een recente herinnering was of
eentje van twintig jaar geleden, kon ik zo niet bepalen. Want een groot deel van het
voorbereidende werk was al lang geleden door
Sirrus en Achenar uitgevoerd, zo had ik in het
journaal van Achenar kunnen lezen.
Naast het beeld bevond zich de voormalige ingang
van de geheugenkamer, maar die houten deur was
nu secuur afgesloten. Ik liep daarom langs het pad
verder, naast de verdorde bloem. Aan de andere
kant bevond zich een waterpartij. Logisch, begreep
ik nu. Ook hier zouden vroeger geheugenbollen
hebben gegroeid, die geoogst moesten worden. De
knappe Beschermer had opgemerkt dat ook de
oude oogster zich hier nog moest bevinden.
Hoewel deze geheugenkamer dus al zeer lang buiten gebruik was, waren de
bijhorende waterwerken nog volop in bedrijf, zo viel te ontdekken zodra ik een
bruggetje overstak. Van rechts vloeide een snelstromende beek aan, die hier een
rond bassin vulde, waarboven ik touwen en een houten ophangconstructie
ontwaarde, die veel leek op het bouwsel dat ik bij de vernielde oogster had gezien.
Vlak daarachter bevond zich een tweede bruggetje, waarachter zich een draaiend

waterrad bevond, alsmede de twee houten tonnen
waarin twee metalen armen op en neer gingen.
De oogster was niet te zien, maar tussen beide
bruggetjes in zat het bedieningspaneel van het
duikbootje. Met het naar achteren duwen van de linker
hendel gaf ik de opdracht de touwen in te halen en
even later dook de oogster, die zo te zien ook nog
geheel in tact was, uit het water op. Met de tweede
hendel kon ik het toegangsluik openen en sluiten. Ik
liep om en nam nieuwsgierig plaats in de oogster.
Binnen was het
vochtig en muf,

geen wonder! Het duikbootje was voorzien van een
rond uitkijkvenster en aan weerszijde daarvan
bevonden zich twee bankjes. Daarboven zaten,
aan weerszijde van het raam, een tweetal
grijparmen. Eenmaal beneden, zou men zo wellicht
de geheugenbollen kunnen plukken.
Hoe zou ik eigenlijk kunnen duiken? Ik sloot het
luik en zag dat zich boven de patrijspoort een
hendel bevond, die met het luik in verbinding
stond. Wellicht was hier een veiligheidsmechanisme ingebouwd. Dat bleek inderdaad
het geval te zijn, want pas nu het luik gesloten was, kon ik de hendel bij het ronde
raam ook naar beneden trekken. De oogster ging nu inderdaad duiken en een heel
stuk naar beneden, om even boven de bodem te stoppen. Het water was helder,
maar behoorlijk  turbulent en door de  tand des tijds was het dikke glas van het ronde

Het pad loopt langs de verdorde
reuzenbloem, waarachter zich een
waterpartij bevindt.

De oude oogster is zo te zien
nog geheel in tact.

Het interieur van de oogster is muf
en vochtig, geen wonder!
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raam ook niet al te helder meer. Toch meende ik
vaag nog wittige geheugenbollen te ontwaren, maar
of deze nog te gebruiken waren, betwijfelde ik.
Interessanter was echter de structuur die ik op
ongeveer twee meter onder de waterspiegel had
zien langsschuiven. Ik trok wederom aan de hendel
om weer naar boven te gaan en lette goed op, zodra
dit voorwerp wederom langsschoof. Mijn hoofd eraf
als ik hier niet naar een waterdichte deur keek! Zou
dát de geheime ingang zijn, waarmee deze
geheugenkamer ook van onderuit te betreden was?

Weer boven op het bruggetje staand, overdacht ik wat ik zojuist had gezien. Het zou
mogelijk moeten zijn om die deur te bereiken, mits het water in de poel hier ver
genoeg zou zijn gezakt. Dat was een probleem. Want hoe kon ik deze poel deels
leeg laten lopen, terwijl hij door twee beken werd gevoed?
Plots gloorde er een idee. Bij het prieeltje met de mistvlinders had ik een
vloermozaïek gezien, waarmee de plattegrond van de waterwegen hier werd
afgebeeld. Op maar liefst vier plaatsen waren aan of langs deze riviertjes
waterwerken gebouwd, waarmee de diverse waterstromen gereguleerd konden
worden. Kon ik dit stelsel van sluisjes en sluisdeurtjes zo afstellen dat ik de twee
stroompjes hier kon omleiden of afdammen?
Ik zocht in mijn camera het plaatje op dat ik van dit mozaïek had gemaakt. Het viel
nog niet mee om het getoonde patroon goed te interpreteren, wat kwam omdat
mogelijke herkenningspunten langs de oevers niet waren aangegeven. Maar na
enige bestudering van de plattegrond, kreeg ik toch een vermoeden hoe ik te werk
moest gaan. Teruglopend langs de verdorde bloem nam ik de trap naar boven en via
het ophaalbruggetje betrad ik het stenen woud. Mijn bedoeling was om eerst naar het

eerste waterwerk te gaan, dichtbij het punt waar
zich de holte met het schakelboek terug naar
Tomahna bevond. Hiertoe moest ik een groot
stuk van het stenen woud doorkruisen en
passeerde daarbij diverse plaatsen waar zich
water- wind- en vuurgeesten ophielden. Ze
waren ditmaal erg actief, of gewoon nieuwsgierig
naar mijn persoon, want vrijwel overal doken ze
op. Hadden ze wellicht in de gaten gekregen dat
er iets aan de hand was en dat ik daar indirect
iets mee te maken had? Misschien hadden de
drie dromende zusters in de Zaal van de
Geesten wel doorgeseind dat ik in Serenia was
gearriveerd, wie weet! Hun schroom hadden ze
in ieder geval nog niet afgeworpen, want zodra ik
te dichtbij langsliep verdwenen ze nog steeds in
rap tempo.
Na een korte wandeling arriveerde ik bij het
eerste waterwerk en ook daar was in de naburige
ronde waterpoel nu een watergeest verschenen,
die mij met licht verwonderde ogen leek aan te
staren, maar snel onder de wateroppervlakte

Het lijkt wel of zich hier onder
water een geheime deur bevindt!

De wind-, vuur- en watergeesten zijn
behoorlijk actief. Ook bij het eerste
waterwerk duikt er nu eentje op…

… die mij met verbaasde ogen
aankijkt, maar dan snel onderduikt.
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dook zodra ik langs wandelde. Dit eerste waterwerk was simpel geconstrueerd. Het
halfronde wiel aan de voorkant kon ik slechts in drie standen zetten en ik verschoof
het wiel zo ver mogelijk naar rechts. De linker emmer stopte nu met stromen,
waardoor een eerste stroompje droog kwam te staan. Ik wist namelijk dat Sirrus het
tweede waterwerk had gesaboteerd, zodat ik deze niet meer kon bedienen. Gelukkig
had ik uitgedokterd dat ik met het eerste en het derde waterwerk de stroompjes die
naar de sluisjes en doorgangetjes van het niet meer functionerende waterwerk
leidde, in zijn geheel kon afsluiten.
Ik wandelde naar het derde waterwerk, dat wat
moeilijker te bedienen was. Ik zag dat zich
rechtsonder een hendel bevond aan een touw,
waarbij de deurtjes van de sluisjes geopend en
gesloten konden worden. Het werkte nu echter niet,
kennelijk moest ik boven het apparaat nog iets
instellen. Ik klom naar boven en zag al snel waar de
schoen wrong. Het stelsel van tandwielen en haken
kon hier worden bediend met een massieve boom,
die in twee standen kon worden gezet. Het was niet
mogelijk om dit met blote handen te doen, daarvoor
was de wrijving te groot. Eerst moest ik een houten
hulpstuk op wielen om het uiteinde van de boom schuiven, waarna ik daarachter kon
plaatsnemen. Vervolgens moest ik ronde wiel van dit hulpstuk geheel naar rechts

verplaatsen om zodadelijk het juiste sluisdeurtje
te kunnen sluiten. Daarna schoof ik het
bedieningspaneel opnieuw terug om de boom
weer vrij te maken.
Weer beneden testte ik opnieuw de hendel aan
het touw. De haak die het tandwiel in beweging
moest zetten die op zijn beurt het linker
sluisdeurtje kon sluiten, pakte nu wel goed en
zette het rad in beweging. Ik vergewiste mij er
vervolgens van dat de linker waterloop droog
was komen te staan. Dat was het geval. Ik liep
terug en zag dat het niet nodig was om helemaal

naar het tweede, gesaboteerde waterwerk door te
lopen. Zodra ik namelijk bij het kruispunt van de
twee waterlopen arriveerde, zag ik dat de onderste
beek die het water naar dit waterwerk leidde, geheel
droog was gevallen.

Mooi, dan was ik hier in het woud klaar. Nu moest ik
alleen nog even naar het vierde waterwerk lopen.
Daar kon ik de tweede beek omleiden, die ook het
ronde bassin van de oogster bij de oude
geheugenkamer voedde. Ik volgde hiertoe het
Achenarpad en liep via de gewijde weg onder de
klok door, langs de Zaal van de Geesten en langs de nieuwe geheugenkamer. Via de
linker trap op het ronde pleintje arriveerde ik al snel bij het vierde waterwerk.
Dat zag er simpel uit. De tandwielen en raderen bedienden hier twee sluisdeurtjes.
De linker stond open, de rechter was dicht. Dat moest ik eenvoudigweg omdraaien.

Met dit hulpstuk op wielen kan ik
een massieve boom verplaatsen,
om zo de sluisdeurtjes te kunnen
bedienen.

Nu kan ik het  sluisdeurtje sluiten om
zo de linker beek af te dammen.

Het tweede waterwerk krijgt nu in
het geheel geen water meer. Het
eerste doel is daarmee bereikt.
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De waterloop die naar de poel met de oude oogster liep zou dan droogvallen en de
droge vijver rechts zou weer vollopen. Het water daar zou vervolgens in de ruimte
daaronder vallen, wat de grot was waarin de levenssteen zich normaal gesproken
zou moeten bevinden.
Met een flinke ruk wilde ik het stuurwiel al een zwiep naar rechts geven, maar werd in
dat voornemen gestuit. Wat  was dit nu weer? Om de bovenkant van het stuurwiel
zat iets diks en stugs gewikkeld. Het was geen touw en het leek zelfs niet eens
geknoopt te zitten, maar toch kreeg ik het niet los. Het stugge gummiachtige spul

was voorzien van een
paar horizontale zwarte
strepen en zat zo strak
om het stuurwiel en de
daarachter zittende
dwarsbalk gewikkeld,
dat ik er niet de minste
beweging in kon krijgen
zelfs niet toen ik al mijn
krachten aansprak.
Juist toen ik, met
zweetdruppeltjes op

mijn voorhoofd, mijn pogingen wilde staken, zag ik dat de blauwe steen uit Yeesha’s
ketting oplichtte. Ik raakte de steen aan en kreeg even een wazig beeld te zien en
vage geluiden te horen. Het beeld was groenig en gelig en leek te bestaan uit
allemaal bomen en takken, met recht vooruit een vaag pad. De illusie dat ik hier naar
een woud keek, werd versterkt omdat ik vaag het
geluid hoorde van ruisende bladeren en
kwetterende vogels. Verder zag ik links op een tak
een aapachtig schepsel zitten met grote
omhoogstaande oren, die met zijn kop wiegde. Het
visioen doofde al na een paar seconden uit. Ik
moest daaruit wel de conclusie trekken dat dit
bevestigingsmateriaal door Achenar was
aangeleverd en dat hij dit uit zijn gevangeniswereld
had gehaald. Naast een strand met een recht
overeind staand scheepswrak, was daar namelijk
ook een jungle aanwezig, zo wist ik al.

Nóg een reden dus om eens een kijkje in die wereld te nemen, die luisterde naar de
naam Haven. Het zag er namelijk naar uit dat ik hier in Serenia voorlopig niets meer
kon doen, maar na mijn bevindingen in Haven zou ik hier zeker terugkeren. Ik
wandelde terug naar de ondiepe grot waar zich het schakelboek naar Tomahna
bevond, maar ging onderweg opnieuw even buurten in de Zaal van de Geesten. De
drie Beschermers waren nog steeds in diepe slaap, dus al snel vertrok ik. Onderweg
kwam ik geen mens meer tegen. De spreekwoordelijke stilte voor de storm? Ik
hoopte van niet, maar vreesde het wel een beetje. Aangekomen bij het punt waar ik
Serenia was binnengekomen, aarzelde ik niet lang en legde mijn hand op de
bewegende foto in het schakelboek.

De bediening van het vierde
waterwerk lijkt simpel genoeg te
zijn, maar…

… dit vreemde gummiachtige
spul steekt daar een stokje
voor!

Dit vreemde, vage beeld lijkt uit de
jungle van Haven afkomstig te zijn!
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Hoofdstuk 11: Beelden uit het verleden.

Mijn reis terug naar Tomahna verliep op dezelfde manier als toen ik vanuit Spits de
terugreis aanvaarde. Het was daar nog steeds donker, hoewel het licht langs de
oostelijke horizon inmiddels wel wat intenser was geworden. Al met al had ik
natuurlijk niet ontzettend lang in Serenia vertoefd, maar toch had ik het idee dat de
tijdsbeleving voor de reiziger door de verschillende tijdperken niet geheel synchroon
verliep. Want hoe was het anders te verklaren dat ik nog steeds niet omviel van de
slaap en evenmin honger of dorst had? Ik stond er maar verder niet bij stil, terwijl
mijn onzichtbare vliegtuig mij ondertussen naar de eindbestemming bracht.

Dat reisdoel lag ditmaal niet in de bol met de twee schakelboeken naar Spits en
Haven. In plaats daarvan  werd  ik in het prieeltje afgezet waar ik destijds vanuit
Riven en de sterrenspleet Tomahna was
binnengekomen. Het was lang geleden dat ik hier
had gestaan, hoewel ik later tijdens mijn korte
bezoekjes aan Atrus en zijn gezin wel meerdere
malen op deze plek het uitzicht rondom had
bewonderd. Ditmaal zag ik niet veel meer dan
duisternis. Door de nachtelijke afkoeling hadden
zich hier en daar mistbanken en nevelslierten
gevormd.
Er was hier niet veel veranderd. Het prieeltje was
goed onderhouden, de planten zagen er gezond
uit. Dat kon je wel aan Catherine overlaten! Aan de spijlen tussen de twee glazen

toegangsdeuren hingen brandende lantaarns.
Diverse insecten en blauwige nachtvlinders,
aangetrokken door het licht, zwermden om de
lampen heen. Links stond nog steeds het houten
bankje, waar Catherine destijds met een nog zeer
jonge Yeesha, die toen nog een baby was, was
gaan zitten. Ik liep naar het bankje toe en zag
daarop een doek liggen, een soort plaid die
vrouwen om zich heen kunnen slaan als de
omgeving wat kil wordt. Getuige het oplichten van
de blauwe steen uit Yeesha’s amulet, kleefde er

een herinnering aan de doek. In een feest van herkenning zag ik hoe Catherine
Yeesha als baby jonaste en haar lieve woordjes toesprak. Deze herinnering was dus
bijna tien jaar oud!

Ik keek verder om mij heen en kon de verleiding
niet weerstaan om eens een kijkje te gaan nemen
in de oude studeerkamer van Atrus. Sinds de
spectaculaire binnenkomst van Saavedro daar,
gevolgd door de brand, had ik die ruimte nooit
meer betreden. Zou Atrus zijn studeerkamer
hebben opgeknapt? Gelukkig waren de glazen
toegangsdeuren niet afgesloten, ik kon ze
moeiteloos openen. In het schemerige licht zag ik

Het prieeltje is goed onderhouden.

Deze herinnering is bijna tien jaar
oud!

In de oude studeerkamer van Atrus
wil ik wel even een kijkje nemen.
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dat de kamer netjes was opgeruimd en schoongemaakt, maar dat verder de
veranderingen tot een minimum beperkt waren gebleven. Daar waar zich eerst links
de glazen bol had bevonden met daarin het Releeshahn schakelboek, was slechts
het houten en metalen omhulsel overgebleven. Hierop had Atrus een paar schetsen
gedrapeerd. Ik herkende een schets van de
telescoop, die hier in het observatorium stond
opgesteld. Verder leek Atrus deze hoek van de
ruimte als een tijdelijke opslag van boeken te
gebruiken, die hier, al dan niet in dozen, in
stapeltjes op de grond stonden.
Uiteraard waren de gordijnen met daarop de
borduursels uit de tijd dat D’ni ten prooi viel aan
zijn vernietiging, gevolgd door de herontdekking
van de onderaardse stad, niet meer aanwezig. Het
vuur was destijds nabij deze gordijnen ontstaan en
het was al opmerkelijk dat Atrus er in was geslaagd
om enkele resten te redden, die hij, deels verbrand
of niet, in een tweetal ronde metalen frames had opgehangen, als ware het een
tweetal schilderijen. Op het linker doek was nog net de scène herkenbaar van de
landing op het strand, waar ik een aantal figuren zag staan. De grote boot rechts was
niet meer zichtbaar, het doek was daar teveel verbrand. Ik was niet verbaasd dat aan
dit stuk ingelijst gordijn een herinnering kleefde. Ik betastte de gloeiende blauwe

steen van Yeesha’s ketting en bevond mij plots
tien jaar terug in de tijd. Het was toch wel
schokkend om de heftige gebeurtenissen van
destijds te herbeleven. Atrus stond bij zijn bureau
om de sleutels te pakken van het Releeshahn
schakelboek, toen ik achter de sokkel met de
glazen bol Saavedro deze ruimte zag
binnenlinken. Hij pakte het vuurbolletje rechts van
de sokkel en gooide dat in het groene gordijn, wat
daardoor meteen vlam vatte. Vervolgens zag ik
hem de glazen bol verbrijzelen met zijn hamer, het
Releeshahn schakelboek grijpen en weer
weglinken. Het schakelboek waardoor ik hem zou

achtervolgen naar J’nanin viel op de grond, terwijl Atrus, door rook en vuur
gehinderd, “Nee!! Releeshahn” riep en al hoestend en proestend de roof van zijn
kostbare schakelboek probeerde te verhinderen.
Dit had mij destijds opnieuw in een enerverend avontuur gestort, met gelukkig een
‘happy end’ voor iedereen. Zou het tweede grotendeels verbrandde doek een net zo
heftige herinnering herbergen? De steen uit Yeesha’s ketting lichtte inderdaad ook
hier op, maar deze herinnering bestond alleen uit geluid en moest van recentere
datum zijn. Ik hoorde een tweespraak tussen Catherine en Atrus, waarbij Catherine
als eerste licht lachend en met een mengelmoes van gespeelde verbazing en milde
spot opmerkte:
“Atrus! Ik dacht dat je deze kamer opnieuw zou ontwerpen! Maar het ziet er precies
zo uit als vóór de brand!”
“Niet precies zo, lieverd. Kijk! De tafel is anders.”
Ik kon een glimlach niet onderdrukken. Catherine kende haar man erg goed en was
prima op de hoogte van zijn hang naar het verleden. Ze wist wellicht donders goed

Aan het interieur is maar weinig
veranderd, uiteraard zijn de
geborduurde gordijnen verdwenen.

Opnieuw ben ik getuige van het
stelen van het Releeshahn
schakelboek door Saavedro.



174

dat haar echtgenoot de studeerkamer zo veel
mogelijk in zijn oude luister zou herstellen, al had
hij misschien eerder gesuggereerd dat niet te
zullen doen.

Ik verlegde mijn aandacht richting de rechterhelft
van de ruimte. Ook daar was bijzonder weinig
veranderd. De bureautafel mocht dan wat anders
van vorm zijn geworden, afgaande op mijn
herinnering zag hij er toch vrijwel hetzelfde uit als
destijds. Het was natuurlijk niet zo’n belangrijk
detail geweest dat ik mij dat nu nog haarfijn kon
herinneren. De schakelboeken langs de achterwand waren verdwenen, maar de
sokkel waarop tien jaar geleden het Riven schakelboek lag, was daar nog steeds.
Van nabij zag ik dat de sokkel nu aan een ander schakelboek plaats bood, want de
voorkaft oogde anders. Dat bleek ook zodra ik het boek opensloeg en de bewegende

foto bezag. Dit exemplaar zou mij opnieuw naar
Serenia vervoeren. Nou, het was nuttig om te
weten dat ook hier een Serenia schakelboek
aanwezig was.
In de kast naast het bureau stonden een paar
flessen en doosjes, en op het bureau zelf stonden
nog dezelfde voorwerpen als weleer, namelijk de
fotolijstjes van Catherine met de kleine Yeesha,
alsmede die van Sirrus en Achenar, een olielamp
en een apparaat waarin een flink kristal geklemd
zat. Nieuw was echter het
dikke rode boek dat hier

ook lag. De kaft was fraai versierd met een ingewikkelde
figuur en nieuwsgierig sloeg ik het boek open. Het was
wederom een dagboek van Atrus, zo zag ik aan het
handschrift en bij lezing van de eerste zinnen bleek dat
Atrus daarin zijn eerste kennismaking met Serenia
beschreef! Een nuttig verslag derhalve, waaruit ik wellicht
nog wat aanvullende informatie zou kunnen peuren. Ik nam
plaats achter het bureau en begon te lezen.

104.7.14 Toen ik voor het eerst mijn hand op het
schakelpaneel voor Serenia legde, dacht ik: “Dit Tijdperk
wordt anders dan alle andere die ik ken.” En zo was het
ook.
De lucht was fris en helder. Rivieren en watervallen sprankelden gelijk
diamanten. Zelfs de uitgesleten paden in de rots benamen mij de adem. Ik kwam
een groepje vrouwen tegen, ze zeiden dat ze mij verwachtten. We hebben tot
diep in de nacht gepraat en ze wisten heel veel over mij. Maar hoe meer ze
uitlegden hoe dat kwam, des te vreemder leken hun verhalen.
Nu heb ik Catherine’s Tijdperken altijd al voor onmogelijk gehouden. Dus waarom
zou deze anders zijn?

Ook het rechterdeel van de studeer-
kamer is vrijwel niet veranderd.

Op het bureau van Atrus ligt een
interessant boek.

De rode kaft is fraai
versierd.
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Op dit punt had Atrus een tekening toegevoerd, gemaakt
met gekleurde inkt. Hij had twee vrouwen afgebeeld die ik
niet herkende. Het plaatje was ook iets te vaag om hun
gezichten duidelijk te kunnen zien. Hun gewaden waren
ook iets anders dan tegenwoordig, want uit de inleiding
viel op te maken dat deze gebeurtenis zich lang geleden
moest hebben afgespeeld. Dat deze vrouwen
Beschermers moesten zijn, kon ik vooral zien omdat ze
Amuletten der Herinneringen om hun nek droegen.
Echter, het meest opmerkelijke dat uit deze inleiding viel te
halen was dat Serenia door Catherine was geschreven!
Eerder had ik al meer indirect vernomen dat ook Catherine
een begenadigd schrijfster was, net als Atrus. Dat dit dus
geen overdreven constatering was, had ik inmiddels met

eigen ogen kunnen constateren. Mijn interesse in dit dagboek was mede hierdoor
meer dan gewekt, en snel las ik verder.

Een verhaal wat de Beschermers (zo noemden ze zichzelf) mij vertelden, brengt
mij op vandaag. Jaren geleden kreeg een kind uit het dorp koorts en overleed.
Zijn ouders, die zielsveel van hem hielden, besloten hem onder een waterval te
begraven. Ze maakten een ballon om hem daar naartoe te brengen. Hun verdriet
was echter zo groot dat toen ze met hun ballon landden, ze het kind niet al te
ver konden dragen. Dus legden ze hem naast een reusachtige bloem en vielen in
slaap.
De moeder huilde de hele nacht. Haar tranen zonken in de grond en bereikten de
wortels van de bloem. Aangedaan door de tranen, zei de bloem dat de ouders hun
kind in haar stamper moesten leggen. Ze zou zijn herinneringen bewaren zodat
ze hem altijd konden bezoeken. Vervolgens kwam er een traan terug uit de
wortels van de bloem. Dit werd een houder voor de herinneringen en de vader
dook onder water om hem te pakken. Dat was de eerste keer dat de Serenianen
de krachten van de Geheugenkamer meemaakten.

Dat was een mooie legende! Atrus had zijn verslag hier
verluchtigd met een afbeelding van de reusachtige
bloeiende bloem die, op deze manier weergegeven, tóch
weer wat meer op een ontluikende roos leek. Op de
volgende bladzijde had hij ook een geheugenbol
getekend, die er in dit geval roodachtig uitzag. Dat kwam
niet overeen met mijn eigen waarnemingen. De
geheugenbollen die ik onder water had gezien, waren
wit en het voorwerp dat Sirrus koesterde, waarvan ik
dacht dat dat een volle geheugenbol was, was blauw
gekleurd. Wellicht hing de precieze kleur af van de
persoon van wie de herinneringen werden bewaard, of
simpelweg van het seizoen waarin de bollen werden
geoogst. Erg belangrijk leek dit niet te zijn, dus ik hervatte de lezing van het journaal.

Atrus heeft Beschermers
ontmoet, gezien de
Amuletten der
Herinneringen die ze om
hun hals dragen.

De bloeiende reuzenbloem
heeft zo toch meer weg
van een roos.
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Ik weet, nu ik het boek van Catherine gelezen heb, dat de plant die de
Beschermers de ‘geheugenkamer’ noemen, het vruchtlichaam van een enorme
schimmel is. Als elke andere schimmel zet deze dood materiaal in voeding om: in
dit geval ‘gevulde’ geheugenbollen. Omdat Yeesha onlangs vroeg of ze Serenia
mocht zien, zal ik haar dit verhaal vertellen, wat ik met haar broers op die
leeftijd ook gedaan heb. Maar ik denk dat mijn wetenschappelijk begrip van
Serenia verbleekt bij het eenvoudige verhaal van de Beschermers.

Uit deze passage bleek niet dat Atrus deze regels lang geleden geschreven had.
Sterker nog, nu leek het erop dat ze van een tamelijk recente datum waren. Wellicht
waren het juist de vragen van Yeesha geweest die hem ertoe hadden gebracht om
zijn herinneringen van Serenia pas nu aan het papier toe te vertrouwen. Ik las verder.

104.7.15 Ik besefte niet goed hoe lang het geleden is sinds ik dit Tijdperk
bezocht heb, dus toen ik met Yeesha uit de grot stapte, zag ik met plezier dat
er weinig veranderd was. Een nieuwe groep vrouwen verving de Beschermers die
ik kende, maar ze leken me met zo aardig als de vorige.
Yeesha raakte meteen bevriend met ene Anya en we spraken af in de toekomst
wat tijd met elkaar door te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat een relatie met
deze vrouwen wederzijds vruchten zal afwerpen.

104.9.11 Afgelopen nacht keerden we na enige weken terug naar Serenia.
Catherine zei dat ze met ons meeging, dus we blijven nog een weekje of zo.
Vanochtend maakte ik gebruik van Catherine’s aanwezigheid om er alleen op uit
te gaan. Al snel kwam ik voorbij de huidige Geheugenkamer bij de oude,
afgedankte bloem die het dorp eeuwen geleden gediend had.
Het gebouwtje om de Kamer heen zag er net zo uit als in mijn herinnering, maar
de bloem was nog verder weggerot. Ik probeerde de deur te openen om binnen
rond te kijken, maar deze was afgesloten. Is maar beter ook. Dertig jaar geleden
vertelden de Beschermers mij hoe het kwetsbare binnenste van de Kamer een
sterke geur afscheidt tijdens het groeiproces. Hoe meer de plant tegen het
vruchtdragen aanzit, des te giftiger is dit gas, waardoor de Beschermers een

nieuwe plant moeten zoeken. Ongetwijfeld had ik
het niet overleefd als ik naar binnen was gegaan.

Atrus had een schets van de stamper van de
reusachtige bloem toegevoegd en die leek inderdaad
sprekend op de stamper die ik, als een hart
kloppend, in het inwendige van de geheugenkamer
had zien zitten. Op een tweede schets had hij de
oude bloem weergegeven, maar die leek inmiddels
niet meer op dit geschetste beeld. Wellicht waren er
inmiddels al heel wat bloembladeren weggehaald of

Deze schets van de oude
bloem komt niet meer overeen
met het huidige beeld.
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geheel vergaan die Atrus nog wel had getekend. Hij had ook uitgelegd hoe het
rijpingsproces van deze plant verliep, maar hoe dat in zijn werk ging, was ik al
ongeveer uit andere bronnen te weten gekomen. Tevens had ik hier kunnen lezen
dat het dertig jaar geleden was toen hij voor het eerst Serenia betrad. Dit deel van
het verslag had zich echter kort, hooguit één jaar geleden afgespeeld. Ik zag dat het
journaal niet zo heel erg veel tekst meer bevatte en hervatte de lezing ervan.

105.3.10 Catherine zegt dat ik het had kunnen zien aankomen, vanochtend vroeg
Yeesha toestemming de ‘Voorouders’ van Serenia te ontmoeten. Ik heb uitgelegd
dat wat de Beschermers ‘Droom’ noemen, niet bestaat (hoe kan het ook?), maar
ze wil het zelf zien. Wat moet ik nu? Het haar laten proberen kan geen kwaad,
denk ik. Anya vertelde mij dat het maanden gaat duren voordat Yeesha leert te
dromen. En ik heb al tijden geen tijd gehad om me bezig te houden met de
aanpassing van de kristalkijker. Dus iedereen heeft er baat bij als mijn
nieuwsgierige dochter bezig gehouden wordt.

105.6.10 Wat vliegt de tijd! Vandaag een ceremonie op Serenia bijgewoond om te
vieren dat Yeesha hun rituelen onder de knie heeft. Ik heb nog steeds mijn
twijfels over het Droomrijk, maar als ik zie hoe trots mijn dochter is als ze de
halsketting van de Beschermers overhandigd krijgt, dan lijkt het het allemaal
waard.

Hier had Atrus een tekening gemaakt van het amulet dat
Yeesha had ontvangen en dat nu in mijn bezit was. Uit het
voorafgaande bleek dat Atrus nogal sceptisch stond tegenover
de magische gebeurtenissen die zich in Serenia afspeelden.
Inmiddels had ik de kwaliteiten van Yeesha’s halsketting ten
volle beproefd en in Serenia ook al het een en ander
meegemaakt, dus ditmaal kon ik bij uitzondering niet met Atrus
meegaan. Ik had begrepen dat Yeesha twee weken terug haar
ketting had ontvangen, dus het geschrevene hier was van zeer
recente datum. Er volgde nog maar twee bladzijden met tekst,
die ik in een mum van tijd uitlas:

105.7.2 Tijdens onze schrijfles vandaag, zei Yeesha iets vreemds. Ze vond het
zielig dat Catherine bijna nooit meer schrijft en vroeg of we niet moesten
uitleggen dat als iemand doodgaat na het bezoek aan een Tijdperk, dat niet de
schuld van de schrijver van dat Tijdperk is. Ik had meteen door dat ze het over
mijn grootmoeder had. Maar Catherine en ik hebben het nooit echt gehad over
Anna’s dood, dus hoe ze dit wist, is mij een raadsel. Toen ik haar ernaar vroeg,
zij ze dat haar ketting ‘iets gezegd had’ toen ze Anna’s afbeelding in haar handen
hield.
Het was een totaal onbevredigend antwoord, maar ik moet zeggen dat sinds ze
die ketting van de Beschermers gekregen heeft, Yeesha op vreemde wijze dingen
weet die ze nooit meegemaakt kan hebben. Ik zou die ketting graag willen

Dit is het amulet van
Yeesha, dat ik nu bij
mij draag.
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bestuderen. Maar op dit moment is de toestand met Sirrus en Achenar
belangrijker.
Misschien morgen, na het vertrek van mijn vriend…

Deze laatste woorden maakten duidelijk dat deze gisteren, vlak voor mijn aankomst
hier, waren neergeschreven. Het maakte eens te meer duidelijk dat naast de vele
overeenkomsten, Atrus en Catherine toch twee zeer verschillende personen waren.
Atrus was het praktische en wetenschappelijke type, terwijl Catherine juist meer
dromerig en mystiek was ingesteld. Daar waar Sirrus vooral de eigenschappen van

zijn vader had geërfd en Achenar dat meer van
beide ouders, vertoonde Yeesha wat dat betreft
veel meer overeenkomsten met haar moeder.
Hoe dan ook, met de lezing van dit dagboek had
ik alles wat in deze ruimte van belang was, wel
gezien. Via de glazen deuren betrad ik het
prieeltje opnieuw, want binnendoor was er geen
verbinding met de rest van Tomahna. Daarvoor
zou ik de andere deuren moeten proberen, die
trouwens al half openstonden. Ik arriveerde in een
smal gangetje, alwaar zich aan het eind een

andere glazen deur bevond. Boven de deurkruk bevond zich een spiraalvormig
wieltje, dat rondgedraaid kon worden. Daardoor schoot de deur van het slot af. Ik
opende hem en belandde in de kas van Catherine, waar zich ook de centrale
stroomunit bevond. Alles was rustig en donker, maar ik nam even de moeite om rond
te lopen om eventuele aanwezige herinneringen op te pikken. Bij het terrarium van
Yeesha was het raak. Ik hoorde de stem van Yeesha, die haar vader waarschuwend
toesprak: “Niet aankomen pappa! Je verknoeit mijn experiment!”
Klaarblijkelijk had Atrus in een onbezonnen ogenblik gemeend om het luikje van het
terrarium te openen en was hij daarvoor vermanend door zijn dochter toegesproken.
Ik was blij dat ik overal van af was gebleven…
Ik betrad het bordes voor de tweede kas en besloot snel even een kijkje in de andere
twee kassen te nemen, maar de herinneringen waren hier duidelijk schaarser in
vergelijk met de keuken en de woonkamer. In de benedenverdieping van de eerste
kas, trof ik er echter opnieuw eentje aan. Nadat ik
de lamp op de steen met de stamboom had
gericht, en deze in het licht opnieuw nader
bekeek, lichtte de blauwe edelsteen uit Yeesha’s
ketting wederom op en hoorde ik de stem van
Atrus die aan zijn dochter uitlegde: “Dit is maar
een klein stukje van onze stamboom, Yeesha.
Als we willen, kunnen we onze afstamming
helemaal terug herleiden tot toen onze
voorouders in D’ni arriveerden.”
Hmmm… best wel interessant. Ik klom weer naar
boven en vervolgde mijn tocht naar het
laboratorium van Atrus. Ik riep de lift op, betrad het observatorium en zag dat Atrus
nog steeds niet was teruggekeerd uit Rijp, want het aankomstplatform van de
hangglider was nog leeg. Rondlopend in het lab, leverde de kristalkijker een
herinnering op, waarin Atrus zijn vrouw bemoedigend toesprak: “Begrijp je het,

De andere deuren staan half open.

Ik roep de lift op, om naar het
laboratorium te kunnen gaan.
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Catherine?  Het nieuwe ontwerp betekent dat we niet meer naar Rijp hoeven! We
kunnen de Tijdperken van de jongens hier bekijken!”
Ook achterin het laboratorium, daar waar zich de drie ronde monitoren van de
bewakingscamera’s zich bevonden, lichtte de steen uit Yeesha’s ketting op. Ditmaal
bestond de herinnering uit een tweespraak tussen de beide echtelieden, waarbij
Atrus als eerste het woord nam:
“Ik wil niet het risico lopen dat er hier nog eens wordt ingebroken.”
“Maar camera’s, mijn liefste? Ik voel me zo… begluurd!”
“Ik zet ze alleen maar in bij de meest logische ingangen, dat beloof ik. Vergeet
gewoon dat ze er zijn.”
Deze herinnering moest wel stammen uit het tijdstip rondom de gebeurtenissen met
Saavedro. Al vóór zijn gewelddadige entree waar ik getuige van was geweest, had
Atrus argwaan gekregen dat een vreemde aan zijn spullen zat. Ik wist mij nog te
herinneren dat Atrus daarom de D’ni om nara sloten had verzocht en ook schoot het
mij te binnen dat Catherine het destijds een tikje overdreven gedoe vond van haar
echtgenoot, wat ook bleek uit haar commentaar hier. Maar de gebeurtenissen
hadden helaas aangetoond dat Atrus’ maatregelen niet overbodig waren!
Ik wandelde door op de omloop en kwam zo bij de stoel die mij voor het oculair van
de telescoop zou kunnen brengen. Ik besloot inderdaad om opnieuw een blik door
deze kijker te werpen en werd zo getuige van een laatste herinnering hier, waarbij
vader en dochter de sterren bewonderden. Atrus vestigde Yeesha’s aandacht
kennelijk op een fel oplichtende ster, want hij vroeg: “Zie je die echt heldere?”
Yeesha maakte een geluidje dat als bevestiging op deze vraag van haar vader
opgevat kon worden. Atrus legde uit: “Lang geleden… toen je overgrootmoeder Anna

met haar vader deze woestijn in kaart bracht,
gebruikte ze deze ster om haar weg terug naar huis te
vinden.”

Ik manoeuvreerde de stoel terug en concludeerde dat
als ik hier in Tomahna nog niet alle herinneringen had
opgespoord, deze dan wel goed verstopt moesten zijn.
De tijd en zin ontbrak mij echter om ieder hoekje en
gaatje hier af te speuren, want ik had wel betere
dingen te doen. Het werd namelijk hoog tijd om het
gevangenistijdperk van Achenar met een bezoek te
vereren! Ik nam de lift naar de slaapkamer van Atrus
en Catherine en via de lift in de haard, stond ik al weer

snel in de bol met de twee schakelboeken. Ik bekeek de foto in het blauwe
schakelboek nader, die het beeld toonde van het recht opstaande scheepswrak in de
baai. Na een ogenblik besloot ik te schakelen en begon zo aan mijn
onderzoekingstocht in Haven.

Het wordt hoog tijd om Haven
met een bezoek te vereren,
dus ik ga snel naar de bol met
de twee schakelboeken.
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Hoofdstuk 12: Aankomst in Haven.

Het glazen vliegtuig dat mij vervoerde, vloog laag boven een schuimende zee. De
reden liet zich raden. Al snel werd het water ondiep en werden er rotspieken
zichtbaar, waar hoge golven met een gebulder en veel spray tegen stukbraken.
Hoewel het onzichtbare vliegtuig ter hoogte van deze rotspunten aan een klim
begon, wist het opspattende water toch nog eventjes tot boven mijn glazen
vervoermiddel uit te komen. Al snel arriveerde ik echter binnen de kring van puntige
rotspieken, waar het water, beschermd voor de grillen van de open oceaan, een stuk
rustiger was. In deze beschutte, natuurlijke baai bevond zich het wrak van de houten
driemaster, die recht overeind stond. Een stuk van de achterplecht rustte op de
zeebodem of was daarin een eindje verzonken, waardoor de middelste van de drie
masten zich precies op het niveau van het water van de baai bevond, maar wel was
afgebroken. Een tweede, kleinere mast, dreef rechts daarvan in het water. Dat kon ik

allemaal zien, terwijl mijn vliegtuig een wijde cirkel
rondom het scheepswrak maakte, zodat ik deze
grote boot van alle kanten kon bewonderen.
De boeg en kiel van het schip waren alles behalve
gaaf gebleven, zo kon ik meerdere grotere en
kleinere gaten ontwaren. Ook het dek was niet meer
wat het geweest was, minstens de helft van alle
planken leken verdwenen te zijn. Dat was niet erg,
want op een verticaal staand dek kon je toch niet
lopen! De tuigage die liep van het dek en de
boegspriet naar de eerste mast, leek nog wel min of

meer in tact te zijn. Het was normaal gesproken absoluut niet te verklaren hoe dit
grote schip over de rotspunten heen, in deze baai terecht was gekomen en dan ook
nog in deze positie! Maar in het verslag van Atrus
dat over Haven handelde, had ik al gelezen dat hij
dit schip doelbewust op deze manier in dit Tijdperk
had geschreven. Wilde hij zijn oudste zoon zo een
hoeveelheid basismateriaal toespelen, om te
beginnen? Dat zat er dik in.
Naast het gesuizel van de wind en het zwakkere
geluid van de branding, hoorde ik ook duidelijk
dierengeluiden, die ik niet thuis kon brengen. Het
leek nog het meest op het geluid van tropische
vogels, maar dan van een soort die ik niet kende.
Erg veel tijd om hier verder over na te denken
kreeg ik niet, want mijn vliegtuig had zijn rondgang
om het scheepswrak voltooid, daalde en vloog nu
snel naar de rotsige oever. Ik zag al van verre de
bezoekersruimte opdoemen, die Atrus en
Catherine in deze wereld hadden geschreven. Het
ronde gebouwtje kwam razendsnel naderbij. Ik
kreeg nog maar net de tijd om te constateren dat
hij er precies zo uitzag als de ontvangstruimte in
Spits, want  daar werd ik al in het gebouwtje
afgezet.

Mijn onzichtbare vliegtuig cirkelt
om het scheepswrak heen.

Ik vlieg snel naar de rotsige oever,
waar zich de bezoekersruimte van
dit Tijdperk bevindt.

Daar word ik al in het gebouwtje
afgezet.
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Eén blik was voldoende om te zien dat ook hier, net als in Spits, een hevige explosie
had plaatsgevonden. Dat was natuurlijk geen verrassing meer. Sirrus had op deze
plek een kristalbommetje losgelaten, om zo zijn broer uit zijn gevangenschap te

bevrijden. De tralies waren deels verdwenen, en
elektrische vonken speelden nog langs de
overgebleven spijlen. Op de vloer lag het puin
van het tussenwandje en voordat ik probeerde al
bukkend naar de ruimte daarachter te gaan, brak
er nog een stuk van de zijmuur af, met
medeneming van een paar tralies. Ik zag dat zich
tussen het puin nog een paar brokjes glinsterend
kristal bevonden en zodra ik mij bukte om deze
nader te bekijken, maakte de steen uit Yeesha’s
ketting mij er opmerkzaam op dat er aan het puin
een herinnering kleefde. Ik drukte op de steen en

kreeg zicht op een nog gave bezoekersruimte van
dichtbij, maar het geluid van een ontploffing,
gevolgd door het breken van steen en metaal,
maakte duidelijk dat de bom van Sirrus zijn
destructieve werk goed had verricht. Verder was de
ruimte identiek aan die uit Spits. Ook hier bevond
zich een sokkel, waarin zich achter twee glazen
deurtjes, het schakelboek bevond dat de bezoeker
terug naar Tomahna zou brengen. De bewegende
foto toonde het nachtbeeld van deze oase in de
Amerikaanse woestijn. Ik was écht benieuwd of dit
beeld in een ‘dagplaatje’ zou veranderen, zodra de zon weer zou zijn opgekomen…
Aan de achterwand zat ook weer zo’n toeter bevestigd, waarmee het bezoek
kenbaar kon maken dat het was gearriveerd. Ditmaal kleefde er een herinnering aan
en ik hoorde Achenar rustig praten. “Ik heb een paar vrienden, die accepteren mij.
Maar niet zoals vroeger, echt niet zoals vroeger. Vrienden komen en gaan, helemaal
als je veel rondzwerft, maar hier… Ben hier al lang. Héél lang. Maakt je een beetje
gek, weet je? Uit je dak, roekoekoek! Heb je een paar appels meegebracht?”
Tja, wat moest ik hier nu van denken? In Serenia had ik al gezien dat Achenar wat
dierachtige trekjes vertoonde, maar geestelijk leek hij redelijk in orde te zijn. Wellicht
stamde deze herinnering uit het prille begin van de hernieuwde ontmoetingen met
zijn familie. Na een slordige twintig jaar hier alleen te zijn geweest, was het niet
onlogisch dat hij zich wellicht was gaan hechten aan sommige aanwezige dieren,

maatjes met hen was geworden en zijn gedrag
aan zijn dierenvrienden had aangepast. Het was
evenzeer begrijpelijk dat hij vervolgens wat tijd
nodig had om zich weer aan menselijk gezelschap
aan te passen.
In de tussenwand van deze ruimte was ook een
kantelbak aangebracht. In de bak lag een lederen
knapzak en wederom lichtte de steen uit Yeesha’s
amulet op. Het wemelde hier werkelijk van
herinneringen, maar ik was dankbaar dat ik daar
zo ontvankelijk voor was. Yeesha’s ketting was zo

Aan het puin kleeft een herinnering…

… en toont mij een nog geheel
gave bezoekersruimte!

Aan de knapzak in de kantelbak zit
ook een herinnering vast.
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voor mij nog waardevoller dan welk dagboek dan ook! Opnieuw drukte ik met mijn
duim op de blauw opgloeiende steen, om te zien en/of te horen wat het amulet mij te
vertellen had.
Tot mijn verrassing stond ik opeens buiten en keek
recht in het gezicht van Yeesha! Ze keek mij even
verschrikt aan, draaide zich om, sprong een laag
richeltje af en zette het op een lopen, onderwijl een
angstkreet slakend. Onder het hollen keek ze nog
even over haar schouder achterom, maar verdween
snel uit beeld. Daar eindigde het korte visioen ook.
Ik keek de beelden nogmaals af en moest
concluderen dat Yeesha er toch alles aan had
gedaan om uit de klauwen van haar beide broers te
blijven. In Spits had ik trouwens géén beelden van
een vluchtende Yeesha opgepikt. Was ze eerst naar Haven gevlucht omdat ze
Achenar méér vertrouwde dan Sirrus? Het was puur speculeren van mijn kant, want
ze leek op béide broers gesteld te zijn. Was ze niet verguld met het beeldje van de
watergeest dat Sirrus voor haar had gemaakt en wilde ze Sirrus niet D’ni leren? Ik liet
deze kwestie verder rusten en stapte voorzichtig in de andere helft van de ruimte,
daar waar Achenar geacht werd plaats te nemen. Veel bijzonders viel daar niet meer
te zien. Ook hier ontbrak het rode bankje niet.

Door de ingang naar buiten turend, zag ik dat het huisje aan de rand van een
strandje was neergezet. Van daar kon men echter niet rechtstreeks het water van de
lagune inlopen, want langs de waterlijn waren flinke rotsblokken aanwezig, waar
tussendoor ik echter nog wel het scheepswrak kon
zien. Ook zag ik af en toe daarachter de hoge
branding op de rotspunten breken, die de grens van
deze baai afbakenden. Er woei een vlagerige wind,
waardoor er af en toe wat fijn zand en stof naar
binnen werd geblazen, maar de temperatuur was
aan de hoge kant, het was zelfs drukkend te
noemen. Dat klopte met het weerbeeld, want boven
zee zag de lucht er zeer dreigend uit en was het niet
ondenkbaar dat er zodadelijk een flinke bui zou
losbarsten!
Ik betrad het strandje, dat aan alle kanten omzoomd
werd door rotsen, waartussen soms wat
aangespoeld wrakhout omhoogstak. Over de kale grond stoof wat fijn zand en

slechts hier en daar groeide wat armzalig helmgras.
Nee, hier vlakbij het zoute water en in de volle wind,
waren de omstandigheden niet gunstig voor planten
om zich te vestigen.
Pal achter het gebouwtje bevond zich een nis, die
uitkwam op een inham van de baai. Hierboven was
met behulp van stukken liaan en gebogen bamboe
een heel bouwwerk gespannen, dat mij nog het
meest deed denken aan een toestel om iets te
vangen, een soort fuik. Maar dat ‘iets’ moest dan
wel een enorme afmeting hebben! Ik zag dat het

Opnieuw toont het visioen mij een
wegvluchtende Yeesha.

Tussen de rotsblokken door heb
ik zicht op het scheepswrak en de
zeer dreigende lucht boven zee.

Dit bouwsel lijkt wel op een fuik,
of zoiets…
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bouwsel een heel eind naar achteren doorliep en leek daar zelfs nog een rotspunt te
ronden, dus dat maakte mijn theorie meteen wat twijfelachtiger. Hoe dan ook, de
route liep hier meteen dood nog voor hij eigenlijk begonnen was, dus keerde ik op
mijn schreden terug.
De gemakkelijke doorgang richting het scheepswrak werd ook al versperd, ditmaal
door een stapel stenen die zich meer dan manshoog over de volle breedte van het
strandje uitstrekte. Ik zag al dat het niet verstandig was om te proberen deze
hindernis klimmend te overwinnen. De stenen zaten vol met messcherpe randen en
lagen nogal los op elkaar. Nee, pas als alle andere mogelijkheden hadden gefaald
om bij het schip te geraken, zou ik kunnen proberen hier overheen te klauteren.

Voor de stenen hindernis had ik enig gescharrel
gezien, en dat bleek een vuurrode krab te zijn. De
vuurkrab zat bij een steen, waarachter wat helders
leek te flonkeren. Met mijn voet tikte ik even tegen
de krab, die als reactie even dreigend zijn scharen
ophief, maar toen toch eieren voor zijn geld koos.
Hij trippelde weg en verschool zich in een holletje
onderin de hoop stenen. Ik schoof de steen opzij en
zag dat hier de bovenkant, zeg maar het gezicht
van zo’n kristallen beeldje lag, die Sirrus tot
explosief had omgebouwd.
Zodra ik het stukje kristal opraapte, werd de steen

uit Yeesha’s ketting weer actief. De scène die ik te zien kreeg, was kort, maar heftig.
Op deze plek zag ik plots de beide broers als twee kemphanen tegenover elkaar
staan! Met een kreet deed Achenar een
schijnaanval, die Sirrus pareerde, maar even later
had Achenar toch de beide polsen van zijn jongere
broer als in een bankschroef vastgeklemd. Hoe
deze tweekamp afliep, liet het visioen niet zien.
Sirrus was sterk genoeg om zich niet door zijn broer
in de luren te laten leggen. Nog voor er een
beslissing was geforceerd, keerde ik opnieuw in het
hier en nu terug.
Het begon er toch aardig op te lijken dat ik, voor wat
betreft dat deel van de gebeurtenissen waar ik mij
noodgedwongen met gissingen en vermoedens tevreden moest stellen, in grote
lijnen raak had geschoten! Ik had vermoed dat Sirrus zijn broer alleen dán had willen
bevrijden, als hij bereid was hem te helpen Yeesha te ontvoeren en bij te staan in

Serenia. Achenar had klaarblijkelijk gemeend dat hij
de plannetjes van zijn broer maar zozo vond.
Yeesha’s ketting liet haarfijn zien dat de beide
broers al kort nadat Sirrus Achenar had bevrijd,
daar woorden over hadden gehad.
Ik sloeg dat in mijn geheugen op en keek rond, of ik
dit strandje dan eindelijk kon verlaten. Dat was het
geval, want in de rots rechts was een nis aanwezig
en zag ik ook de eerste treden van een stenen trap.
De trap kwam uit op een langgerekte smalle tunnel,
die na een twintigtal meters uitkwam op een haaks

Deze vuurkrab bewaakt een
stukje kristal.

Ik ben getuige van een hand-
gemeen tussen beide broers!

In de nis rechts zie ik de treden
van een stenen trap.
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daarop lopende droge kloof, van amper twee meter breed. Noodgedwongen moest ik
mijn ogen afschermen met mijn handen, want deze kloof was een waar tochtgat!
Links daalde een soort touwladder af naar het strand en rechts werd de kloof iets
wijder. De forse bries van zee die nog aangezwengeld werd door de dreigende bui
daar, gierde door de kloof met medeneming van nogal wat zand en stof. In de verte

meende ik af en toe het doffe gerommel van de
donder te horen. Het takje dat zich hier naast de
afgang naar het strand in de rotswand had weten te
nestelen, was als een speelbal in de bulderende
windvlagen.
Naar rechts kijkend ontwaarde ik de toppen van
een paar bomen en zag ik ook de omtrekken van
een paar kisten. Die zouden wel van het schip
afkomstig zijn, vermoedde ik. Maar er was hier nog
een derde route. Er liep een nis in de rotsen schuin
omhoog en langs deze rotswanden waren met
behulp van dikke touwen eenvoudige trapleuningen

aangebracht. Het leek mij een goed idee om naar boven te klauteren. Daar zou ik
vast een weidse blik krijgen, die mij kon helpen om mijn verdere route hier uit te
stippelen.
Zo gezegd, zo gedaan. Daarboven trof ik inderdaad
een prachtig uitzicht aan. Als ik de baai met het
scheepswrak ‘het westen’ noemde (in werkelijkheid
wist ik zelfs niet bij benadering in welke windstreek
de lagune zich bevond), dan was er in het
zuidoosten een bleke zon zichtbaar, die deels door
het opdwarrelende zand en stof, maar ook door
dunnere wolken, versluierd werd. De dikkere wolken
bleven vooralsnog boven zee hangen, maar daar
ging het inmiddels flink tekeer. Om de paar
seconden zag ik een bliksem in zee inslaan of
lichtten de wolken zelf op vanwege weerlicht. Hierboven was het geluid van de ver
verwijderde donder nog duidelijker te horen dan beneden. Zo te zien bevond ik mij

hier op een plateautje in een grote kring van zeer
steile, maar wel afgeronde rotspieken, die een soort
oase omsloten. Ik keek namelijk tegen talloze
kruinen van bomen aan, die daar in de diepte
groeiden. De bladeren van deze bomen waren
zonder uitzondering ‘herfstachtig’ van tint; gelige,
bruinige en roodachtige kleuren overheersten.
Hierboven dartelden allerlei insecten rond en vanuit
de diepte wisten ook dierengeluiden mijn oren te
vangen. Schuin beneden leek ik wel het dakje van
een huis te ontwaren en heel in de verte zag ik nog
het topje van een ander bouwsel, dat getooid was

met een rode wimpel. Meer naar links leek zich een kalere vlakte zonder bomen te
bevinden en daarachter had ik zicht op de zee, waarin het licht van de laagstaande
zon bijna verblindend werd weerkaatst.
Ik nam de tijd om het uitzicht rustig in mij op te nemen. Het schoot mij te binnen dat
Atrus in zijn verslag dat over Haven handelde, had geschreven over een meer. Aan

Ik kom uit in een droge kloof,
waar ik drie kanten op kan gaan.

Tussen een ring van steile,
afgeronde rotsen door, zie ik het
boven zee zwaar onweren.

In de oase beneden groeit een
woud. Ik meen ook het dak van
een huisje te zien.
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de oevers daarvan had hij nog de avondsfeer opgesnoven, alvorens weer terug te
linken naar Myst. Het schakelboek waarmee hij dat had gedaan, zou op de bodem
van dat meer moeten liggen. Dit water kon ik echter nergens ontdekken vanaf dit
uitzichtpunt. Richting het zuiden, daar waar ook het
bouwsel met de rode wimpel net boven de bomen
uitstak, leek het woud nogal uitgestrekt te zijn.
Wellicht ontnamen de vele boomkruinen mij
simpelweg de blik op dit meer. Ik nam in ieder geval
niet aan dat het meer inmiddels zou zijn
opgedroogd, want dan had Achenar het Myst
schakelboek wellicht kunnen opsporen en
gebruiken. En dat was overduidelijk níet gebeurd.
Na nog een korte blik in het rond besloot ik
vervolgens weer af te dalen. Wat zou ik nu als
eerste gaan ondernemen? Er vanuit gaande dat
Achenar op ongeveer dezelfde locatie in dit Tijdperk
was afgezet als daar waar zich nu het vernielde bezoekershuisje bevond, lag het
zeer voor de hand dat hij als eerste naar het scheepswrak was gegaan. Wellicht was
de driemaster twintig jaar geleden een stuk minder gehavend dan nu het geval was.
Wat was er dan logischer dan dat hij het rechtopstaande schip als woonplaats en
uitvalbasis had gebruikt? Ik besloot daarom de jungle beneden voorlopig links te
laten liggen en liep richting de strandafgang.

Nog voor ik daar arriveerde, stuitte ik eerst op een grote tekening die Achenar op de
rotsen had gemaakt. Als deze schets op waarheid was gestoeld, dan was de plek

rond het scheepswrak een stuk minder idyllisch dan
het op het eerste gezicht leek! Achenar had hier
namelijk het rechtopstaande schip getekend, maar
daarnaast rees vanuit het water een enorm
zeemonster op, dat je zelfs in je ergste
nachtmerries niet hoopte te ontmoeten! Als de
verhoudingen goed waren weergegeven, dan
moest dat monster minstens vijftien meter groot
zijn, zo niet meer! Het leek wel of Achenar zichzelf,
stijf van schrik, daarnaast had getekend. Het was
een heel schriel en
klein poppetje, in

vergelijk met de reuzen roofvis, die voorzien was
van enorme klauwen en een bek vol met grote,
scherpe tanden… Moest ik daarom maar van mijn
voornemen afstappen? Nee, ten eerste wist ik niet
welke, mogelijk gevaarlijke dieren in de jungle
zouden huizen en ten tweede was Achenar nog
steeds levend, gezond en wel, dus hij had zijn
ontmoeting met dit zeemonster kennelijk zonder al
te veel kleerscheuren doorstaan.
Na deze overweging talmde ik niet langer. Via een
primitieve touwladder kon ik afdalen naar het strand, een route die mij uiteindelijk bij
het scheepswrak zou brengen. Mijn onderzoekingen hier in Haven zouden dan pas
écht beginnen!

Richting het zuiden is het woud
uitgestrekt. Daar ergens zou zich
het meer kunnen bevinden.

Huist hier inderdaad zo’n enorm
zeemonster?

Hierlangs kan ik afdalen naar het
strand.
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Hoofdstuk 13: Het uitkammen van het scheepswrak.

Beneden op het strand staand, had ik nog beter zicht op het scheepswrak, dat bleek
oplichtte in de gesluierde zon. Hoewel de vlagerige wind van zee kwam, dwarrelde er
ook hier nogal wat stof rond, dat soms in wolken door de wind werd opgenomen. Ik
hoorde naast het geluid van de branding in de verte, ook duidelijk het ‘gekwaak’ van
vogels. Richting de hemel turend zag ik daar inderdaad een aantal grote gevederde
schepsels rondvliegen, voorzien van lange staarten die eindigden in een pluim. Dat
waren geen musjes! Volgens een voorzichtige schatting waren deze gevederde
vrienden ongeveer net zo groot als een volwassen mens! Als ze mij al hadden zien
rondscharrelen op het strand, dan toonden ze in ieder geval geen interesse in mij.
Het waren wél carnivoren, want ze waren aan het vissen in de baai. Vanaf grote
hoogte doken ze pijlsnel in het water en meer dan eens zag ik zo’n duikende vogel
met een vis in zijn bek weer boven water komen en wegvliegen.
Het strand hier was in feite een zandweg, omzoomd door rotsen, die na een paar

meter een haakse bocht maakte en vanaf daar
regelrecht naar het overeind staande schip liep. In
de bocht bevond zich een korte splitsing naar
rechts en daar stond, net in het water, een soort
houten totempaal opgesteld. Vlak daarachter, en
in feite rondom deze paal gekruld, lag er een
enorm skelet in het water. De kop en de
bovenkant van het lichaam waren door meerdere
houten speren doorboord. Gezien de enorme
tanden in de bek en de grote oogkassen, moest
dit wel het zeemonster zijn, dat Achenar
daarboven op de rotsen had getekend. Hij had dit
gevaarlijke dier dus met succes bejaagd. Hoe was

deze roofvis trouwens hier in deze toch tamelijk ondiepe lagune gekomen? Of had
Atrus bij wijze van uitdaging ook dit enorme dier hier in de baai geschreven? Best
mogelijk…
Ik bekeek de totem eens nader, die zo te zien uit een flinke boomstam was
gesneden. Had Sirrus in Spits al getoond perfect te kunnen beeldhouwen, hier kon ik
zien dat Achenar vaardig met houtgutsen en beitels kon
omgaan. Naast versierselen, had hij in het midden van de
paal een dierenkop uitgesneden, met een wijd
opengesperde bek. Hier middenin had hij ook een wit
vierkant in een zwarte ruit aangebracht. Aan de totem
kleefde een herinnering, getuige het oplichten van de steen
uit het amulet van Yeesha. Ik hoorde Achenar praten, die
duidelijk vermoeid was, getuige zijn zware ademhaling.
Tevens hoorde ik hak- en beitelgeluiden, terwijl Achenar
tijdens deze intensieve arbeid commentaar gaf.
“Slimheid… sluwheid… heimelijkheid… en geduld. Ik mag
zijn geduld niet vergeten.”
Nog voor het visioen eindigde, hoorde ik vanaf het water
een gebrul opklinken, dat hoogstwaarschijnlijk door een
nog levend zeemonster werd uitgestoten! Achenar was er dan uiteindelijk in
geslaagd het monster te doden, maar had er kennelijk zoveel ontzag voor

Dit enorme skelet moet wel van het
zeemonster zijn, dat Achenar met
succes heeft bejaagd.

Deze totempaal lijkt wel
een ereteken te zijn voor
het gedode zeemonster.
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opgebouwd, dat hij had besloten voor dit dier een ereteken op te richten. Zoiets zag
ik Sirrus zo snel niet doen. Opnieuw was dit een bewijs voor mij dat Achenar meer

waarde hechtte aan het leven dan zijn jongere
broer. Na deze korte onderbreking, wandelde ik
door naar het schip.

Van dichtbij bezien was het bijna verwonderlijk dat
het schip nog zo recht overeind stond en niet al lang
in grotere en kleinere stukken wrakhout uiteen was
gevallen. Van het dek waren in ieder geval de
meerderheid van de planken in de loop van de tijd
verdwenen. De boeg en de kiel, hoewel ook al
voorzien van diverse kleinere en grotere gaten,
hielden het zaakje kennelijk nog redelijk bij elkaar.
De twee afgebroken masten lagen links en rechts

scheef in het water en alleen de grote mast in het midden had nog stand weten te
houden. Er zat zelfs nog een zeil aan, dat opgerold en wel heen en weer klapperde
in de vlagerige wind.
Rondom het schip zwermden aardig wat van die grote vissende vogels rond, die
regelmatig het water in doken en contact met elkaar hielden door middel van
piepende en murmelende geluiden. Links van het schip bevond zich een roestig
kanon en op een gegeven moment ging een van de vogels daar zelfs even op zitten.
Zo kon ik goed zien hoe groot dit dier eigenlijk was. Formaatje struisvogel, inderdaad,
al was deze vogel heel anders van bouw. Het
lichaam was veel ranker en zijn enorme vleugels
waren groot en sterk genoeg om het dier te laten
vliegen.
Vervolgens werd mijn aandacht even getrokken
door een ander soort leven. Voor mijn voeten
weerklonk geritsel en ik zag daar een aangevreten
vis op het pad liggen. Ik vermoedde dat een van de
vogels deze hier per ongeluk uit zijn bek had laten
vallen en een drietal vuurkrabben lieten zich dit
smakelijke buitenkansje niet ontgaan! Een beetje
om te plagen tikte ik de krabben even aan, maar
ditmaal kon ik ze niet echt verjagen. Ze staken hun scharen als verdediging op,
trippelden soms zelfs een stukje weg, maar keerden al snel naar hun vismaaltje
terug. Ik liep door.

Op het laatste stukje route richting het schip, lag het
pad links en rechts bezaaid met opengebroken
kisten. Ik bedacht dat het nog niet eens zo
makkelijk was om een bijna verticaal staand schip
te betreden! Dat probleem had Achenar destijds
ook moeten zien te overwinnen en daar had hij een
handige oplossing voor gevonden. Aan de nog
gave mast, die nu dus horizontaal naar voren wees,
had hij een soort liftconstructie bevestigd. Ik stapte
in een soort open houten kist. Aan de linkerkant
waren een hendel, een lier en een schuifknop

Het is verwonderlijk dat het schip
nog niet in talloze stukken
wrakhout uiteen is gevallen.

Deze drie vuurkrabben genieten
van dit vismaaltje!

Met deze katrol kan ik een liftje
bedienen.
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bevestigd. Dat had Achenar handig gedaan! Het geheel zou hier wel met behulp van
de zwaartekracht werken, door middel van gewichten en contragewichten. Ik draaide
aan de lier en zag inderdaad hoe buiten een kist omhoog werd getakeld, die
ongetwijfeld verzwaard was. Ik haalde de hendel over, maar de lift bleef op de
begane grond staan. Al snel snapte ik wat hier aan schortte. Door het overhalen van
het palletje kwam de lier in zijn vrij en daalde de kist weer af tot op de grond. Ik was

te zwaar voor het contragewicht, dus dat moest
verder verzwaard worden. Ik liep om en zag dat
het hier aan de zijkant een nog groter zootje was.
De grond lag bezaaid met half gebroken kisten en
tonnen. Vlak daarachter stond het kanon op
wielen, dat er nog wel gaaf uitzag. Opnieuw streek
daar even een vogel op neer, zodat ik dit dier nu
van vrij dichtbij kon bekijken. Het had zo te zien
zeer sterke poten met lange klauwen. De kop zag
er vreemd uit. De snavel was gedrongen, maar in
de plaats daarvan stonden de beide oren op
steeltjes, die horizontaal, aan weerszijde van de

kop als kleine antennetjes, naar buiten staken. Het beest leek nog even op wat
visrestanten te kauwen, keek mij even onverschillig aan, zo leek het, en vloog toen
weer weg.
Ik zag hier een stevig, strak staand touw lopen, dat eindigde aan de fok van de nog
gave mast. Hieronder had Achenar het touw aan een stevige metalen stang
verbonden, waar op zijn beurt een deels gebroken kist aan was bevestigd. Als
verzwaring waren daarin een drietal kanonskogels gelegd. Vlak daarnaast lagen er
echter nog vier. Ik rolde nog een exemplaar in de kist en probeerde of de lift nu wel
werkte. Dat was het geval! Met lift en al werd ik opgeheven, terwijl ik buiten de kist
met de vier kanonskogels iets zag zakken.
Achenar had er kennelijk voor gekozen om op een behoorlijke hoogte in het schip te
gaan wonen, op een plek die niet door het zeemonster bereikt kon worden. Die
woonstek moest trouwens zorgvuldig gekozen worden. Gezien de positie van het
schip waren namelijk de vloeren en plafonds van de oorspronkelijke ruimtes tot
zijmuren geworden, en zou één van de oorspronkelijke zijmuren nu als vloer dienst

moeten gaan doen. Die muur moest daar dan
wel stevig genoeg voor zijn.
Hier was een eenvoudig houten bruggetje
aangebracht om de laatste meters naar het schip
te overbruggen. Hierboven was de afstand tot
het scheepsdek trouwens wat groter dan
beneden, wat kwam omdat het wrak niet zuiver
verticaal stond, maar iets achterover helde. Ik
kon het scheepswrak echter nog steeds niet
betreden. Nu pas zag ik dat Achenar nog een
laatste beveiliging had aangebracht. Vlak naast
de lift had hij een beweegbaar stuk brug
aangebracht, dat met touwen aan een ander stuk
was bevestigd. Dat tweede stuk zou het

middelste deel van de brug kunnen opvullen, maar dit deel ontbrak nu. Ook hier zou
ik dus een contragewicht moeten creëren om dit deel hier bij de lift te laten zakken en
het middelste deel op te heffen. Door de lier weer in zijn vrij te zetten, kon ik met de

Een van de vogels strijkt opnieuw
op het kanon neer, zodat ik hem vrij
goed van dichtbij kan bekijken.

Om het laatste stukje naar het schip
te overbruggen, zal ik opnieuw met
contragewichten in de weer moeten
gaan.
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lift afdalen en keek
daar opnieuw om mij
heen. Naar het schip
turend, zag ik daar nu
het deel van de brug
zitten dat boven in het
ontbrekende stuk zou
passen. In de lift lag
een kist, waarvan een
zijkant ontbrak. Eerst
had ik daar vrijwel
geen aandacht aan

geschonken, maar nu zag ik dat hier ook een aantal kanonskogels rondslingerden.
Zo kwam deze kist goed van pas! Ik schoof hem naar de kanonskogels toe en rolde
er twee in de kist, dat zou genoeg moeten zijn. De gevulde kist schoof ik weer terug
in de lift.
Het totale gewicht van het geheel was hierdoor aanzienlijk verzwaard, dus was het
noodzakelijk om ook het contragewicht aan te passen. Omlopend schoof ik daarom
ook twee kanonskogels in de kist van het contragewicht er bij, zodat daarin nu zes
metalen ballen een plaats hadden gevonden. Terug in de lift zwengelde ik het
gewicht opnieuw omhoog en haalde de hendel over. De lift ging net zo soepeltjes
naar boven als de tweede keer. Vervolgens
schoof ik de kist met de twee kogels op het losse
brugdeel hier bij de lift en ik zag dat dit deel door
het gewicht naar beneden werd getakeld en dat
het middelste brugdeel werd opgeheven, tot het
hiaat werd opgevuld. Nu kon ik doorlopen!
Gelukkig had Achenar het zo geconstrueerd dat
de helft van de brug hier bij de lift nog in tact was
gebleven, al waren ook hier diverse planken
beschadigd of deels missend. Het hout kraakte af
en toe onheilspellend, maar het geheel was nog
stevig genoeg om mijn gewicht te kunnen dragen.
Dit alles wekte de indruk dat Achenar het schip al een tijdlang niet meer als
verblijfplaats gebruikte, waardoor dit alles hier langzaam maar zeker in verval begon
te geraken. Ik kon mij ook voorstellen dat hij vroeg of laat de jungle zou zijn
ingetrokken en daar een andere woonstek had
vervaardigd. Vanaf het uitzichtpunt op de ring van
rotsen had ik tussen de boomkruinen door een paar
bouwsels gezien, die een bevestiging van mijn
vermoedens leken te zijn. Maar goed, eerst moest ik
dit scheepswrak maar eens goed uitkammen.

Ik kwam op een soort tussenschot terecht dat nu als
een langwerpige vloer dienst deed. Naar achteren
turend, zag ik dat de verwoesting ook hier groot
was. In de ruimtes dieper in het schip zaten diverse
planken en balken schots en scheef en ontbraken
deels. Atrus leek wel een soort piratenschip hier naartoe geschreven te hebben, want
ik zag diverse schatkisten die deels waren opengesprongen en zo hun weelderige

In de losse kist in de lift rol ik twee
kanonskogels…

… en met dit aantal verzwaar ik
ook het contragewicht.

De toegang naar het scheepswrak
ligt nu open!

Ik arriveer op een langwerpige,
smalle vloer.
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inhoud toonden. Er lagen hier bergen met gouden munten en edelstenen! Een rijke
buit, maar in een wereld waarin geen handel gedreven kon worden of goederen
gekocht, was deze zo goed als waardeloos. Via een trap kon ik een nog hoger deel

van het dek opzoeken, maar ik verkoos om als
eerste rechts via een nog gaaf klimnet naar de
ruimte hier pal onder af te dalen.
Ik arriveerde zo in een lange, smalle ruimte, die
iets meer besloten was, al zaten er ook hier in de
wanden, vloeren en plafonds diverse kieren en
gaten. Hierdoor tochtte het behoorlijk in de ruimte
en een aantal losse velletjes papier dwarrelden
doelloos in het rond. Die waren kennelijk
afkomstig van de andere kant van de ruimte, waar
een eenvoudige houten tafel stond. Hierop lagen
een paar boeken, er stond een lege fles met

daarin een kaars en er lagen nog een paar scheepsinstrumenten, waarvan ik niet
wist waarvoor ze dienden. Op tafel was nog één los vel blijven liggen, omdat een
punt onder een stuk bot geklemd zat, dat Achenar, heel
praktisch, als presse-papier gebruikt had. Op het stuk
papier waren allemaal pootafdrukken van dieren
afgebeeld, met daaronder het voedsel dat deze beesten
nuttigden. In totaal waren er zes verschillende diersporen
afgebeeld. Boven waren een herbivoor en een carnivoor
afgebeeld en de drie afdrukken daar onder en links
beneden leken die van vogels te zijn. Bij de grootste
afdruk was een vis afgebeeld, die veel leek op het
exemplaar waaraan de drie vuurkrabben zaten te
knabbelen. De daarbij getekende pootafdruk leek
inderdaad overeen te komen met de voetjes van mijn
gevederde vriendjes die hier rond het schip vlogen en aan
het vissen waren. Tot slot zag ik linksonder nog een bijna
menselijke afdruk van een hand, zij het met slechts drie
vingers en een duim. Daaronder was een rond voorwerp als voedsel afgebeeld,
wellicht een vrucht. Deze afdruk zou dan wel bij een aapachtig schepsel horen, dat
vermoedelijk in het woud leefde. Ik kon mij herinneren dat Atrus in zijn korte verslag

ook had geschreven dat de jungle bewoond werd door
vriendelijk ogende fruit etende primaten. Trouwens,
rondom de tafel zag ik diverse skeletten hangen die
best wel eens van die aapachtigen konden zijn!
Uiteraard moest Achenar hier ook aan zijn voedsel zien
te komen en kennelijk had hij uitgetest welke hier
levende dieren het smakelijkst waren. Hij had trouwens
hier ook een opgezet exemplaar hangen van een van
vogels die hier rondvlogen. De blauwe steen uit
Yeesha’s ketting lichtte op. Ik activeerde de steen en
hoorde Achenar tegen de opgezette vogel praten. “ Tss,
tss, tss… Als je van mij steelt, dan moet je daarvoor
boeten, begrepen? Begrepen?! Hoor je mij?! O ja, nu
begrijp je mij.”

Deze smalle ruimte heeft Achenar
als studeerkamer gebruikt.

Op dit vel papier staan
diverse pootafdrukken
afgebeeld en het voedsel
dat het bijhorende dier eet.

Er hangt hier ook een
opgezet exemplaar van de
vogels die hier rondvliegen.
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Het midden van zijn korte betoog had Achenar met een flinke stemverheffing
gesproken. Tja, ik kon mij voorstellen dat vogels die ongeveer net zo groot waren als
een mens, minder makkelijk te verjagen waren en zich ook brutaler gedroegen.
Kennelijk had één vogel iets van Achenar gepikt en daarmee zijn toorn opgewekt. Hij
had het dier simpelweg een kopje kleiner gemaakt.

Ik keek nog even naar de boeken die hier lagen,
maar dat bleken scheepsjournalen te zijn van
weinig belang. Rechts achter de tafel had Achenar
nog een rechthoekige nis gefabriceerd, die hij als
een piepkleine werkplaats gebruikte. Op een
aantal scheepsvaten had hij een paar planken
geschraagd en daarop lagen diverse
gereedschappen uitgestald. Zo te zien was
Achenar hier bezig geweest een metalen klem te
vervaardigen, waarvan ik er ook een paar aan de
wand hier had zien hangen. Ik tikte even met mijn
vinger op het hart van de klem en bemerkte dat

het apparaat nog prima werkte. Met een klap sloeg de klem dicht en ik kreeg amper
de tijd mijn vinger razendsnel terug te trekken. Aan de primitieve werkbank kleefde
ook een herinnering. Ik hoorde een woedende Achenar die uitriep: “Ik ben de jager,
en jij de prooi! Niet andersom, engerd!!  Dit zet ik je betaald, vriend! Jij en die hele
rottige soort van je!!”
Het leek erop dat Achenar door een van de dieren hier te grazen was genomen en
dat hij wraak zwoor. Wélk dier zijn straf zou moeten ondergaan, daar kon ik slechts
naar gissen. Zou het het zeemonster zijn? Achenar had dit dier tenslotte verslagen,
maar het was duidelijk dat dit niet zonder slag of stoot zou zijn gebeurd…

In de hoek van deze krappe ruimte stonden een tweetal glazen potten die deels met
een groenige substantie waren gevuld. Er stond nog een derde pot naast, die leeg
leek te zijn. Daaraan was een blaasbalgje bevestigd. Min of meer per ongeluk drukte
ik dit in. Er spoot een wolkje groene stof uit, waar ik wat van inademde. Meteen werd
ik erg licht in mijn hoofd en begon de werkbank voor mijn ogen te draaien. Ik slaagde
er nog net in om een balk te grijpen als steun en het scheelde weinig of ik was buiten
westen geraakt. Het ontsnapte wolkje was echter klein en mede vanwege de tocht
hier, vervloog het snel. Na een ogenblik helderde het op in mijn hoofd en stond ik
opnieuw vast op mijn voeten. Hmmm… het leek wel alsof ik verdovend stuifmeel uit
een giftige plant of zo had ingeademd. Zou Achenar dit gebruiken om de dieren
waarop hij joeg te verdoven? Dat zou de jacht in ieder geval vergemakkelijken.

Nadat ik had gezien dat er hier ook nog een windmobile hing die Achenar uit
beenderen had vervaardigd, had ik deze hele ruimte
doorzocht. Echt veel had het niet opgeleverd. Ik klom
via het klimnet terug naar boven en besloot via de
ladder hogerop in het schip een kijkje te nemen.
Ik arriveerde op een vergelijkbare langwerpige smalle
en lange vloer, waar het duidelijk naar vis stonk. De
reden liet zich raden. Amper was ik op het plateau
aangekomen, of vanuit de open ruimte aan de andere
kant kwam een van die grote vogels aanvliegen die
hier neerstreek! De vogel bemerkte eigenlijk te laat dat

In de hoek van de krappe ruimte is
een werkplaatsje aanwezig.

Plots strijkt hier een van die
enorme vogels neer!
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op zijn rustplaats opeens een persoon was
verschenen. Hij was op amper een meter afstand
neergestreken, keek mij aan en maakte een soort
vragend piepgeluidje, alsof hij wou vragen: “Wie
ben jij?” Ik bleef stil staan, waardoor het dier snel
begreep dat ik geen kwaad in de zin had. De fors
uit de kluiten gewassen vogel, die inderdaad nog
een tikje groter was dan ikzelf, was gelukkig
vreedzaam van aard. Hij deed een stapje terug en
begon van de vis te eten die hij in zijn ‘handen’
hield. Het dier had halverwege op zijn vleugels
namelijk een soort handen zitten, bestaande uit een

drietal klauwen. Een vierde klauw hing er slap bij, maar was uitgegroeid tot een
lange, scherpe harpoen! Hiermee zou hij de vis
waarnaar hij dook, kunnen vastspiesen.
Ongegeneerd at de vogel verder, zodat ik hem goed
kon bekijken. De vreemde, antenneachtige oren
waren mij al eerder opgevallen, maar nu zag ik dat
de kop van het beest ook nog getooid werd met een
grote, donkere kam. De poten waren inderdaad heel
krachtig, en bestonden uit twee grote tenen, die iets
uit elkaar stonden. De staart was leerachtig, net als
de vleugels en liep uit in een grote ‘spatel’, waardoor
het dier deze nu prima kon gebruiken om zijn
evenwicht te bewaren. Die leerachtige huid zou het
dier onder water behoorlijk gestroomlijnd en waterdicht maken, terwijl de spatel aan
zijn staart dan als roer kon dienen, ook trouwens als de vogel zich vliegend door de
lucht zou bewegen.
Na een ogenblik had ik het dier goed bekeken en was het, om mijn onderzoek hier
voort te kunnen zetten, eigenlijk wel wenselijk dat het een ander plekje opzocht om
zijn vangst te verorberen. Maar hoe maak je dat aan een twee meter grote vogel
duidelijk? Ik deed een stapje naar voren en vroeg vriendelijk: “Staat u mij toe?”
Daarbij tikte ik met mijn hand even een vleugel aan. Het dier was intelligent en leek
mijn bedoelingen te begrijpen. Hij nam nog een klein hapje, maar met een kreet
sprong hij naar de rand van de vloer en nam de wieken. Het was kennelijk een
favoriet etensstekje hier van deze reuzenvogels. In de hoek lagen diverse graten en
gedeeltelijk afgekloven vissen. Daarmee was de stank hier wel verklaard.
Ik zag dat ik mij hier ter hoogte van de fokkenmast bevond, waaraan het zeil zat
bevestigd. Aan de zijmuur van de ruimte hier zaten een drietal raderen vastgemaakt,
waar een touw doorheen liep. Ik draaide aan het
wieltje, dat nogal zwaar liep. Als reactie kwam
echter midden in de ruimte een met stenen gevuld
visnet omlaag en werd tegelijkertijd het zeil ontrold.
Hierop was een hele landkaart geschetst.
Linksboven kon ik nog net het scheepswrak zien,
alsmede het skelet van het zeemonster, en
daaronder had Achenar een deel van de jungle
geschetst. Naast paden, in rode inkt weergegeven,
zag ik ook de afbeeldingen van een viertal dieren.
Links was een aapachtige afgebeeld met een lange

Met zijn ‘handen’, eigenlijk drie
klauwen, begint de vogel zijn vis
te eten.

Het dier heeft twee sterke poten
en een spatelvormige staart.

Met dit mechanisme kan ik het
zeil hijsen en weer reven.
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pluimstaart en grote oren, en daaronder een dier dat wel wat weg had van de vogels
die ik hier zag vliegen. Verder naar rechts zag ik een groot beest dat op twee poten
leek te lopen en daarboven en tamelijk woest uitziend dier op vier poten. Dit was
meer een wolfachtige, of een soort prairiehond. Aan de onderkant van het doek
waren een drietal vraagtekens geschetst, kennelijk had Achenar toen hij deze
landkaart maakte, nog niet het hele junglegebied uitgekamd. Tenslotte was er
linksonder nog een grote kompasroos getekend.
Als de grootste pijl het noorden aangaf, dan had ik
daarstraks, op het uitzichtpunt staand, niet eens zo
gek ingeschat dat het scheepswrak zich min of
meer in het westen bevond en dat ik daar richting
het zuiden keek.
Aan het zeil zat ook een herinnering vast. Ik drukte
op de oplichtende blauwe steen en hoorde
Achenar geagiteerd spreken: “Hier zocht ik al, en
hier. Nergens te vinden… Of hier… Of misschien
hier?  Wat leeft er in de zuidelijke jungle?”
Ik kreeg een vermoeden waar Achenar naar zocht.
Net als zijn broer in Spits had hij geconcludeerd dat zijn vader hier eerst een kleine
inspectie had uitgevoerd, en daarna naar Myst was teruggeschakeld. Het Myst
schakelboek moest daarbij zijn achtergebleven. In tegenstelling tot in Spits waar het
boek in de donkere leegte tussen de zwevende rots en de komeet met zijn groenige
atmosfeer was verdwenen, wist ik in dit geval vrij nauwkeurig waar het boek zich hier
moest bevinden. Dat had Atrus namelijk zelf verteld in zijn korte verslag dat hij over
Haven had geschreven. Het Myst schakelboek lag op de bodem van het meer, dat
zich daar ergens in het oerwoud moest bevinden. Het was onmogelijk om zonder
duikerpak de bodem van het meer af te zoeken en het schakelboek zou door het
water al lang zijn vergaan, onbruikbaar zijn geworden of in de blubber zijn
weggezakt. De gebeurtenissen hadden ook geleerd dat het Achenar, net als Sirrus,
niet was gelukt het schakelboek te vinden. De plattegrond op het zeil leek mij nuttig,

dus ik maakte er een foto van.
Ik reef het zeil en zag dat aan de rechterkant een
luik in de vloer was aangebracht, dat nu echter de
zijmuur was geworden. In een hoek van de ruimte
was het een ordeloos zootje van geldkisten, die
deels vernield waren. De munten en sierraden
lagen hier op de vloer en zelfs ook een zilveren
bokaal! Prachtig spul, maar zoals ik al eerder had
geconcludeerd, hier volstrekt waardeloos. Aan een
kist met een deels vernielde deksel, kleefde een
herinnering. Ik zag dat het Achenar was die deze
verwoesting met een grote knots, in feite een

reusachtig bot, had uitgevoerd. Hij was buiten zinnen. Hij zwaaide de knots in het
rond, daarbij de kisten als ware het lastige vliegen, opzij slaand en vernielend, al
uitroepend: “Waar is het? Waar is dat verdomde schakelboek?”
Ik vermoedde dat dit een heel oude herinnering was, uit de tijd dat Achenar hier nog
maar pas gevangen was komen te zitten. Kennelijk verkeerde hij toen nog in de
veronderstelling dat het Myst schakelboek van zijn vader wellicht in dit scheepswrak
te vinden was.

Op het zeil heeft Achenar een
plattegrond van een deel van de
jungle gemaakt.

De vloer ligt hier bezaaid met
schatten!
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Verder om mij heen turend zag ik dat Achenar
deze ruimte een tijdje als slaapplaats had gebruikt.
Een kist diende als nachtkastje en daarop lag een
sextant. Een apenschedel deed dienst als
standaard voor een kaars. Uit het schip had hij ook
een metalen nap weten op te duikelen. Het bed
was meer een hangmat, bedekt met een laagje
stro en een ruwe deken. Het zag er uit dat het al
heel lang niet meer beslapen was geweest, een
tweede aanwijzing dat Achenar al lang geleden
het schip de rug had toegekeerd en zijn heil in de

jungle had gezocht. Interessant was wel dat er op de hangmat een groot boek lag.
Zou dit een dagboek van Achenar zijn? Ik pakte het
boek op en nam voorzichtig plaats op de hangmat.
Deze was een tikje muffig geworden, maar had zijn
stevigheid niet verloren. Ik sloeg het boek open. Het
was inderdaad een handgeschreven verslag van
Achenar. Het journaal had ook duidelijk te lijden
gehad van de vochtige en broeierige
weersomstandigheden hier. De kaft was deels
beschimmeld en de pagina’s waren vochtig. Op
diverse plaatsen begonnen ze aan de randen in te
scheuren, maar gelukkig kon ik de tekst nog lezen.

Hoe heb ik een gesprek hier zo lang uit kunnen stellen? Vader had
mij voor dit Tijdperk gewaarschuwd. Hij zei dat Haven een
weelderig Tijdperk was, maar het bezoeken zonder hem erbij, was
gevaarlijk. De leugenaar. Had kunnen weten dat hij alles zou
gebruiken om Sirrus en mij onder controle te houden. Ik haat
hem!
Kijk, vader. Wie heeft wie nu onder controle?

Al vanaf mijn aankomst regent het. Teringweer! Als het niet
regent is het bijna te stil, afgezien van de dierengeluiden in de
verte. Wat zou er aan de andere kant van die rotsen liggen?
Vanavond is het te nat om nog iets te doen, maar morgen
genoeg tijd voor schatgraverij. Gezien de kisten in dit wrak
wordt het nog leuk. O jee, wat zal Sirrus kwaad zijn als hij
ontdekt dat ik als eerste alle robijnen gevonden heb!

Al een hele week hak ik mij een weg door dit oerwoud en ik heb
nog geen hond gezien. Hoe deed je dat, Vader? Liet je ze dit eiland
in een dierentuin veranderen? Echt iets voor jou om die
stomme idioten zover te krijgen.

Deze ruimte heeft Achenar als
slaapplaats ingericht.

Op de hangmat ligt een dagboek.
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Moet het je wel nageven. Sommige van die beestenkoppen
verdienen een plaatsje op mijn muur thuis.

Hier, en op de volgende pagina’s  had Achenar een
aantal schetsjes gemaakt van een aantal dieren die hij
was tegengekomen. Ik zag de kop van een krokodilachtig
dier en van een papegaaiachtige vogel, maar Achenar
had deze vogelkop nogal agressief getekend, waardoor
het meer op een roofvogel leek. Naar mijn idee kon je
beter maar even een straatje om gaan, zodra één van
deze beide dieren je pad kruiste…
Op de volgende bladzijde had Achenar dat
krokodilachtige dier in zijn geheel getekend. Het had zo

meer weg van een jakhals en Achenar had ten
overvloede aangegeven dat het inderdaad een roofdier
betrof. Hij had het zelfs een naam gegeven, een
‘camoudile’. Het gevaarlijke, papegaaiachtige dier bleek
achteraf helemaal geen vogel te zijn en was kennelijk
ook een stuk onschuldiger, want het betrof hier een op
twee poten lopende planteneter, die door Achenar als
een ‘zeftyr’ was gedoopt.
Wat mij verder verbaasde aan deze eerste alinea’s uit
dit dagboek, was dat uit niets bleek dat Achenar besefte
dat hij hier in Haven gevangen was gezet! Maar eerlijk is
eerlijk, in deze wereld viel er ook veel meer te genieten
dan in Spits. Was dat Tijdperk desolaat, hier was het
zwoel en wemelde het van de dieren. Men zou zich hier op vakantie wanen op een
tropisch eiland! Ik las verder, en zag dat Achenar doorging met het ontdekken van de
fauna hier. Nog steeds leek hij zich niet een gevangene te voelen, maar dat besef
zou spoedig komen, zo vreesde ik.

Vandaag mijn eerste aap gezien. Ik was een pad door het
oerwoud aan het hakken toen een van die hufters mij
vanachter met een stuk fruit bekogelde! Ik schrok me te pletter.
Ik draaide mij snel om, om hem onder handen te nemen, maar
hij krijste oorverdovend. Was een signaal voor zijn vriendjes,
want ze vluchtten allemaal hun nesten in. Jammer voor hem
was onze schreeuwlelijk niet snel genoeg.

Zijn eerste ontmoeting met de aapjes die hier leefden,
had Achenar verluchtigd met een schets. Hij had de
apenkop heel treffend weergegeven en het dier was ook
voorzien van grote, rechtopstaande oren. Deze aap was
een ‘mangree’, getuige de notitie die erbij stond, en een
omnivoor, oftewel een alleseter. Ik vroeg mij af of Achenar
die dierennamen zélf had verzonnen, of dat er een andere
bron bestond waaruit bleek hoe de dierensoorten die hier
op Haven leefden, heetten. In ieder geval hoefde ik zo

Dit lijken twee nogal
agressieve dieren te zijn…

… maar voor wat betreft de
‘zeftyr’ lijkt dat achteraf wel
meer te vallen.

De mangree heeft Achenar
heel treffend weergegeven.
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mijn hoofd niet te breken over hoe ik al die beesten hier zou benoemen. Ik sloeg de
bladzijde om verder te lezen. Achenar vervolgde:

Het is me toch heet! Ik begin die stormen bijna nog te
waarderen. Je kunt dan wel niet jagen, maar het koelt de boel
wel even af.
Ben verbaasd dat mijn hebzuchtige broertje er nog niet is. Hij
moet weten dat ik er op Serenia vandoor ben gegaan na onze
wapenstilstand. Hij is gek als hij denkt dat zijn plannetje daar
werkt. We moeten vader gewoon doden, einde verhaal. Aan de
andere kant, misschien moet ik terug naar Myst en Sirrus
ervan overtuigen de oude man hier naar Haven te brengen.
Na al die weken kan ik echt goed jagen en spoorzoeken.

Kan niet. Kan niet. Kan gewoon niet. Het MOET hier ergens
zijn. MOET! Maar ik heb overal gezocht.
WAAR IS DAT VERDOMDE SCHAKELBOEK?!!!
Moet mezelf in de hand krijgen. Een plan maken. Dat zou
Sirrus ook doen.

WAAR IS SIRRUS VERDOMME!?!!!

Maakt niks uit. Moet een plek hebben, moet me verstoppen.
STOP!! DENK NA!

HET SCHIP. Dat zou kunnen. Tot ik iets beters kan bouwen. MOET
wel makkelijk in te komen zijn. Makkelijker, maar geen last van
indringers. Moet mezelf beschermen toch?

Uit het voorafgaande viel te lezen dat het zelfs wéken had geduurd voordat Achenar
in de gaten kreeg dat er iets niet klopte. Het leek erop dat het eerste stuk van dit
dagboek de gebeurtenissen beschreef die bijna naadloos aansloten op de avonturen
die hij had beschreven in zijn journaal dat zich in Serenia
bevond. Gedurende de eerste weken hier op Haven had
Achenar kennelijk een beetje rondgedwaald, zonder vaste
verblijfplaats. Langzaam was bij hem het besef gegroeid
dat het niet mogelijk was om van hier te vertrekken, althans
niet op de ‘normale’ manier, met behulp van een
schakelboek. Dat besef werd ingegeven door het feit dat
zijn broer niet kwam opdagen. Pas toen besloot Achenar
zich in het scheepswrak te vestigen. Hij had hier een
schets gemaakt van het liftje dat hij van touwen, hout en
kanonskogels had gefabriceerd. Dat had hij kundig
gedaan. Nee, Achenar was, net als Sirrus, absoluut niet in
het bezit van twee linker handen.
Ik was nu ongeveer halverwege het dagboek gevorderd en

Dit is het liftje van hout,
touwen en gewichten dat
Achenar heeft gemaakt
om het scheepswrak te
betreden.
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hier hadden de bladzijden duidelijk meer te lijden gehad van de broeierige atmosfeer.
Vooral de hoeken van de pagina’s waren deels verteerd door het vocht en zodra ik
de pagina omsloeg, zag ik dat een grote vochtkring een deel van de tekst had
uitgewist. Wat nu?
Het amulet van Yeesha kwam mij te hulp. Al de hele tijd dat ik het dagboek had
opengeslagen, lichtte de blauwe steen fel op. Ik herinnerde mij nu dat dit elke keer
gebeurde zodra ik een dagboek las. Als ik dan op de steen drukte, hoorde ik de
schrijver zijn eigen dagboek voorlezen! Daar had ik geen behoefte aan, dus had ik in
die gevallen steeds de steen genegeerd, maar nu zou dat nuttig kunnen zijn! Een
tekst kan door lekkend regenwater worden uitgewist, maar een herinnering niet! Nu
drukte ik dus wél op de steen en hoorde de stem van Achenar, die inderdaad ook de
gewiste tekstdelen voorlas:

Goed. Dat is goed. Dat is goed.
IK MAAK JE HIERVOOR AF, OUWE!!!!
Ik sloeg het beest dood. Zij bloed spatte overal in het rond. Ik
moet een betere speer hebben. Verdween in de windtunnel.
Het was een zeer succesvolle jacht vandaag. Vooral karnaks. Hun
manier van vissen tegen ze gebruiken was geniaal van mij.

Kan niet ontsnappen. Ik zit hier onterecht gevangen.
WAAR IS SIRRUS?!

Afgelopen dagen teveel bloed. Herinner me niet ooit zoveel
dieren gedood te hebben. Is hier nog iemand? Iets groots. Tweede
roofdier jaagt op mij?
Waarom heb ik nog niets gezien?

Op deze bladzijden had Achenar een schets gemaakt
van een karnak, de naam die hij aan die grote, vissende
vogels had gegeven. Hij had er eentje in een metalen
klem gevangen en van schrik liet de vogel zijn
gevangen vis vallen. Het leek erop dat Achenar zich
nogal aan het uitleven was met de jacht, die zo de
allure kreeg van een zinloze slachting. Op dit punt leek
Achenar in de gaten te krijgen dat hij op zijn beurt een
jachtprooi was, hij kreeg lucht van het zeemonster dat
hier rondzwom! Wellicht dat ik in het navolgende kon
lezen hoe de jacht op dit monster precies in zijn werk
was gegaan.

Nu ben ik erachter! Stout broertje met een slangentong!
Leugenaar! Misleidde mij met die wapenstilstand op Serenia.
Ha, ha, ha! Sirrus zit ook vast! Terwijl ik de machines bouwde, ging
hij naar Spits om te plunderen! SPITS!
VADERS ANDERE GEVAARLIJKE TIJDPERK!

Met behulp van klemmen
weet Achenar nogal wat
karnaks te vangen.
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Ellendige camoudile! Bloederig beest! Beet verdomme bijna mijn
been eraf en verdween meteen in het woud. Wacht maar tot
mijn jachthut gereed is gekomen!

Hier had Achenar een schets toegevoegd van een soort
camouflagehut, die hij kennelijk in gebruik wilde nemen om van
daaruit te kunnen jagen. Op deze bladzijde zaten ook een paar
bloedspetters, vermoedelijk uit de wond die hem door een
bijtgrage camoudile was toegebracht. Ook was bij Achenar het
inzicht doorgebroken dat hij en zijn broer gevangen waren
gezet. Verder leek deze gebeurtenis tijdelijk naar de
achtergrond gedrongen te worden, dit vanwege het opdoemen
van een nog groter gevaar. Op de volgende pagina’s ging
Achenar daar dieper op in. Nog steeds waren de teksten deels
uitgewist, zodat ik ook hier de herinneringen uit Yeesha’s
magische steen te hulp moest roepen, om de gehele tekst te
kunnen reconstrueren.

Zoek naar meer sporen. De regen heeft de meeste weggespoeld.
Maar dan vind ik ze. Dit zijn duidelijk sporen. Stiekeme gluiperd.
Ik denk dat hij wacht.
En daar is de vijfde plek waar het iets heeft gedood. Zag er vers
uit, alleen deze is groter. Kennelijk rook hij dat ik eraan kwam,
want hij smeerde hem.

WAT IS DIT VOOR IETS?
JEETJE! Dit is GROOT!
KAN NIET!!
Trillende handen. Verwachtte geen aanval. Besefte niet

PRACHTIG!!

Dat Achenar hier sprak over zijn ontmoeting met het
zeemonster, werd duidelijk aan de dramatische
tekening die hij op dit punt aan zijn verslag had
toegevoegd. Het plaatje vertoonde behoorlijk veel
overeenkomsten met de rotstekening in de winderige
kloof, die Achenar in dit verslag als ‘de windtunnel’
had omschreven. Ook nu zag ik een opengesperde
bek, een tweetal gigantische klauwen en een daarbij
vergeleken klein figuurtje met een speer in zijn
handen. Toch had ik hierbuiten gezien dat het
Achenar was gelukt om dit enorme roofdier met een
paar goed gemikte speren te doden. Ik sloeg de

pagina van het dagboek om en zag dat ik op de laatste bladzijde was aanbeland.
Achenar beschreef daar zijn aankomende victorie op het zeemonster.

Naast de schets van
de jachthut bevat
deze pagina ook
bloedspetters.

Opnieuw heeft Achenar een
dramatische tekening gemaakt
van zijn ontmoeting met het
zeemonster.
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En NOG zie ik hem uit zee oprijzen. Water stroomt uit zijn
kieuwen. Zoveel KWAAD! De DOOD in zijn ogen! Zon zinkt
erachter. Bijna verblind door de zon.
Moet opzet geweest zijn. Moet het GEWETEN hebben.
Maar ik leef nog, zeeduivel. IK LEEF! En ik ga je verslaan. De
DOOD is mijn getuige, JOUW BOTTEN GAAN MIJN RIJK
SIEREN!!!

De feiten gaven aan dat Achenar in zijn opzet was geslaagd. Toch leek het wel of hij
later spijt had gekregen van zijn daden, en daarom die totem op de plek had
opgericht waar het karkas van het zeemonster lag te bleken in de zon. Met die
constatering was ik aan het eind van het dagboek gekomen en legde dit terug op de
hangmat.
Daarmee leek ook mijn onderzoek van dit scheepswrak voltooid te zijn. Hogerop in
het schip kon ik niet komen, maar ik verwachtte ook niet daar nog belangrijke zaken
aan te treffen. Rondblikkend in de ruimte hier zag ik dat er nog een paar skeletten
van karnaks aan de zoldering bungelden, maar dat ik hier verder alles had
onderzocht. Ik kroop weer door het luik naar de gang, waar opnieuw een visetende
karnak was verschenen. Ik zwaaide even naar het dier, maar liet hem verder begaan
en daalde de ladder af. Met het liftje kwam ik helemaal beneden aan en wandelde
terug naar het strand. Daar hees ik mij op aan het touw met lussen dat daar hing, en
kwam zo weer in de winderige kloof terecht die de verbinding vormde tussen het
strand en de jungle in het centrum en aan de andere kant van het eiland.

Ik liep door en ontwaarde een stukje verderop een
tweede rotstekening. Ik zag een rennende Achenar
met een speer in zijn handen, die jacht maakte op een
tweetal dieren, die op de vlucht waren. Welke dieren
dit precies waren, kon ik niet goed zien. De voorste
had al een paar speren in zijn lijf gekregen en de
achterste keek nog bevreesd om. Achenar had zichzelf
als een echte woesteling afgebeeld en uit zijn notities
in zijn dagboek had ik kunnen opmaken dat hij, althans
tijdens het begin van zijn verblijf, weinig respectvol met
de natuur hier was omgegaan. Nee, uit niets bleek
hieruit dat Achenar zijn leven al had gebeterd, maar

net als zijn broer had hij hier twintig lange jaren vastgezeten, dus het was goed
mogelijk dat hij pas na een langere tijd vrede had
gesloten met de natuur hier. Zei hij niet in de
herinnering die kleefde aan de knapzak in de
ontvangstruimte dat hij hier vrienden had gemaakt?
Dat zouden dan toch dieren moeten zijn? Ik zou
daar dan vanzelf achterkomen en liep door.

De kloof verwijdde zich hier wat. Rechts keek ik
tegen de boomtoppen van het woud aan en wellicht
dat daar een rotspad afdaalde tot in de jungle.
Kennelijk had Achenar hier voor een tijdje kamp
gemaakt, want aan de andere kant, waar de kloof

Achenar heeft zich hier als
een woesteling afgebeeld die
op de dieren jaagt.

Aan het eind van de kloof bevindt
zich het (tijdelijke?) kamp van
Achenar.
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zich opnieuw vernauwde, was een primitieve tent opgesteld die gemaakt was van
huiden die om grote, gebogen botten waren gespannen. Verder stonden hier kisten

opgesteld, die voor een deel met speren waren
gevuld. Ook op deze rotsen waren tekeningen
gemaakt en rechts van de tent stond een skelet
opgesteld, als een soort overwinningsteken. Of
diende het skelet meer als afschrikking voor zijn
nog levende soortgenoten? Dat tweede
vermoeden leek waarschijnlijker, want langs de
open ruimte rechts stonden netjes naast elkaar
kisten opgesteld, als een hele simpele muur. Het
leek mij nauwelijks voldoende effect te hebben,
maar wellicht had Achenar deze hier zo opgesteld
om te verhinderen dat roofdieren uit het woud hier
heimelijk op bezoek zouden komen, als hij ’s
nachts in zijn tentje lag te slapen. Mochten ze

deze hindernis toch negeren, dan zou het skelet een tweede, meer psychologische
hinderpaal vormen.

Ik liep richting de tent om deze nader te onderzoeken, toen er plots beweging kwam
in het tentdoek. Er was iemand of iets daarbinnen! Zodra ik dat in de gaten kreeg,
bemerkte ook dat ‘iets’ daar in de tent dat er iemand aankwam. Als een wervelwind
schoot er een groot beest tevoorschijn, dat in de tent
had rondgescharreld. Het dier was bijna een meter
groter dan ikzelf en liep op twee poten. Het leek nog
meer te schrikken van mij dan ik van hem. In blinde
paniek dacht het dat ik bezig was hem te besluipen
en de pas af te snijden. Een kat in het nauw maakt
rare sprongen en het dier zag geen andere uitweg
dan om langs mij heen richting het rotspad te
vluchten, terug de veilige jungle in. Het daverde
langs mij heen en blies mij daarbij letterlijk
ondersteboven. In zijn vlucht raakte ook een van de
touwen waarmee de tent was vastgemaakt, om zijn
poten verstrikt. Het gevolg hiervan was dat de tent
geheel werd losgerukt en als een wilde vleermuis op
mij neerdwarrelde, mij ook verstrikkend. Het dier
sprong over de kisten heen en begon langs het
rotspad naar beneden te galopperen, daarbij de tent
meesleurend. De tentflappen werden plots door een
windvlaag gegrepen, waardoor het bouwsel zich in
de lucht verhief. Op dat moment schoot het touw los
van de poot van het dier, dat, zo meende ik in een
flits te hebben gezien, een zeftyr was. In een reflex
had ik een van de takken of bonen beetgepakt, die
als tentstokken dienst deden, maar had een
ogenblik later spijt van deze actie. De snelheid van het dier was zo groot geweest en
de wind stond hier zo gunstig, dat de hele tent met mij als passagier, een aantal
meters de lucht in was geslingerd, als ware het een deltavlieger achter een
speedboot.

Uit de tent schiet een zeftyr
tevoorschijn, die erger van mij
schrikt dan ik van hem.

Het opgeschrikte dier davert
langs mij heen.

Deze ‘muur’ van kisten lijkt  een
niet afdoende hindernis te zijn om
de dieren uit het woud tegen te
houden.
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Op het moment dat ik besefte dat het beter was om
weer los te laten, was de tent al boven het sterk
hellende terrein gekomen, dat de grens vormde
tussen de ring van ronde rotsen en de veel lager
gelegen grond, waar het woud groeide. Nu loslaten,
zou zeer onverstandig zijn. Dat zou een flinke smak
opleveren, zo niet erger! Ik hield dus maar vast en
zag hoe een paar felle windvlagen mij met tent en
al nog hoger de lucht in joegen. Daarbij dreef ik wat
af naar het zuidwesten en zag de ring met rotsen
naderbij komen. Plots kwam ik nu in de luwte van
deze rotsen terecht. Daar kwam ik er achter dat

Achenar dit bouwsel weliswaar stevig had geconstrueerd, maar dat deze tent niet
gemaakt was om als parachute te dienen! De zwaartekracht kreeg snel vat op het
geheel en daar kwamen de boomkruinen al snel naderbij!

Gelukkig wist het koepelvormige tentje mijn val toch wel iets af te remmen.
Desondanks brak ik met veel geweld door de boomkruinen heen en belandde
vervolgens met een harde klap op de grond, waarbij ik het bewustzijn verloor.

Dit simpele koepeltentje is als
valscherm duidelijk minder
geschikt.
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Hoofdstuk 14: Ontdekkingen in de jungle.

Raakte daar iemand mijn gezicht aan? Het duurde even voordat mijn troebele
gezichtveld wat ophelderde, maar verder slaagde ik er nog niet in mij te verroeren. Ik
zag een aapachtige kop vlak boven mijn gezicht. Dat moest een mangree zijn, die
zich nieuwsgierig afvroeg wat ik hier deed en wat er met mij was gebeurd. Heel
voorzichtig stak hij zijn aapachtige hand opnieuw naar mij uit en raakte even mijn
neus aan. Hij werd echter in zijn schuchtere toenadering gestoord door een drietal

luide kreten, die door een andere mangree werd
geslaakt. Dat was een hoge lange toon, gevolgd
door een korte lage en weer een lange hoge. De
mangree die mijn weerloze gestalte onderzocht,
keek snel op in de richting van het geluid. Hij
slaakte een korte kreet als antwoord, keek even
achterom en ging er als de wiedeweerga vandoor.
De reden liet zich raden. Met een gevaarlijke brul
kwam daar een camoudile het pad af gerend. In
een flits keek ik in een muil met een rij blikkerende
tanden en vreesde al dat mijn laatste uur was

geslagen. Het roofdier snelde echter in een grote sprong over mijn lichaam heen, in
achtervolging op de mangrees, die in zijn ogen kennelijk een gemakkelijker prooi
leken. Vanuit mijn ooghoeken zag ik echter dat de watervlugge aapjes de bomen in
vlogen, buiten bereik van de camoudile.

Deze gebeurtenis maakte dat ik zeer snel geheel
tot mijn positieven kwam. Ik moest hier wegwezen
voordat dat roofdier opnieuw terugkwam! Ik
krabbelde overeind en bemerkte tot mijn opluchting
dat ik, afgezien van een pijnlijke rug en een aantal
schaafwonden, niets leek te mankeren. Wel voelde
ik een lichte hoofdpijn. Wellicht had ik aan de val
een lichte hersenschudding overgehouden, maar
dat moest dan maar. Schuim omhoogkijkend zag ik
de restanten van het tentdoek aan een boomtak
bungelen. De steen in Yeesha’s ketting lichtte op
en ik drukte erop. De hele scène die ik de afgelopen paar minuten had beleefd,
ontrolde zich opnieuw voor mijn ogen. Me dunkt dat dit een heftige herinnering was!
Verder om mij heen kijkend, zag ik dat ik mij midden in de jungle bevond. Het zonlicht

viel slechts gefilterd tussen de vele bomen en
struiken heen. Ik hoorde diverse vogeltjes
kwetteren en ook zoemden er insecten rond, maar
gelukkig geen lastige, stekende exemplaren, maar
meer een soort libelles. Ik bevond mij hier op een
driesprong. Vlak voor mijn voeten zag ik de sporen
die de camoudile had achtergelaten. Tot mijn
verbazing zag ik de steen uit Yeesha’s amulet
wederom oplichten. Zou de ketting ook
herinneringen van dieren kunnen tonen? Het zou
niet gekker moeten worden, maar toch leek dat het

Ik word gewekt door een mangree
die mij nieuwsgierig onderzoekt.

De restanten van de tent bungelen
in een boom.

Hier zie ik duidelijk de sporen die
de camoudile heeft achtergelaten.
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geval te zijn. Na activering van de steen kreeg ik echter geen camoudilegebrul te
horen, maar meer een geluid dat mij sterk aan karnaks deed denken! Ik kon mij zo
voorstellen dat camoudiles naast apen, ook gevogelte op het menu hadden staan…
Het pad dat de camoudile was ingeslagen, was nogal smal en liep  tussen een aantal
stalagmietachtige donkere rotsen door. Het pad dat rechts liep was veel breder, maar
leek dieper de jungle in te lopen. De route aan mijn linkerhand was ook smaller en
daar was ook een deel van de tent terechtgekomen. Ik moest zien weer uit dit
oerwoud te komen, want hoe zou ik anders terug kunnen keren bij het schakelboek
dat mij naar Tomahna kon vervoeren? Ik meende in
de verte wat hogere rotsen en wat meer hemel te
zien, dus besloot ik, op goed geluk, dit pad in te
slaan.
Ik had nog maar een paar meter afgelegd, toen er
voor mij opnieuw een gebrul opklonk. Daar
verscheen wederom een camoudile! Het dier liep
over een smaller dwarsspoor, blikte even in mijn
richting, sperde zijn bek open en liet een
onheilspellend geblaas horen als van een boze kat.
Daarna leek het wel of het zijn kop schudde en
sloop vervolgens door, mij verder met rust latend.
Ongewapend en wel, besefte ik dat ik hier Achenar dankbaar voor moest zijn.
Vermoedelijk had hij dit deel van het woud jarenlang nogal intensief bejaagd,
waardoor de hier levende dieren een angst voor mensen hadden opgebouwd. Dat
gold dus ook voor de hier levende roofdieren! Iets meer opgelucht dan eerst, liep ik

door. Op het punt waar de camoudile mijn pad had
gekruist, maakte de route een bocht en leek
verderop inderdaad te stijgen. Al snel arriveerde ik
bij de rand van het woud, daar waar de vruchtbare,
vochtige grond in een meer rotsige bodem overging.
Hier zag ik vlak naast het pad een gevaarlijke klem
liggen, die Achenar gezet moest hebben. De klem
stond nog gewoon open. Zo te zien was een deel
losgeschoten en daarom werkte deze val niet meer,
een gelukje voor de dieren hier. Vroeger hadden ze
duidelijk minder mazzel, getuige de herinnering die
aan de klem kleefde. Ik hoorde hem met een klap

dichtgaan en vervolgens een dier hard kermen en piepen van schrik, pijn en angst.
Vervolgens klonk daar de stem van Achenar die triomfantelijk uitriep: “O ja, o ja! Blijf
gillen, knul!”
Tja, Achenar moest natuurlijk ook eten, dus ik kon
mij voorstellen dat hij zo nu en dan een dier doodde,
om aan vlees te komen. Ik had echter de indruk dat
hij ook plezier beleefde aan het ombrengen van
deze schepsels. Dat was alles behalve fraai.
Gelukkig leek deze jungle nog te wemelen van het
leven, dus zijn destructieve arbeid had in ieder geval
niet geleid tot een verwoesting van het ecosysteem
hier. Ik liep door en zag dat ik op de goede weg
was. Ik was aan de voet van de ring van rotsen
gekomen, die de junglevallei omringde. Ook zag ik

De camoudile die mijn pad kruist,
besluit mij met rust te laten.

Gelukkig voor de dieren hier, is
deze klem stuk gegaan.

Ik bereik nu snel het einde van
het woud.
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hier een paar vernielde kisten liggen, afkomstig uit het scheepswrak. De atmosfeer
voelde hier warmer aan dan tussen de bomen, maar was net zo broeierig. Vanuit
rotsholen stegen hier nevels op. Langs de rotswand liep een toch nog tamelijk breed
pad verder omhoog. Het duurde niet al te lang of ik arriveerde, tot mijn geruststelling,
opnieuw op het plateau vanaf waar ik op meer originele wijze aan mijn afdaling naar
het woud was begonnen.

Daar was uiteraard de tent verdwenen, maar ik had nu wel de gelegenheid om op
mijn gemak hier wat verder rond te neuzen. De
‘muur’ van kisten die het pad naar boven
blokkeerde, was door de vluchtende zeftyr
grotendeels weggeworpen. Verder had Achenar
hier nog een tweetal rotstekeningen gemaakt,
waarbij hij zichzelf als overwinnaar had afgebeeld.
Hij was daarbij op het lichaam van een verslagen
zeemonster geklommen. Bij één schets leek hij juist
bezig met het toebrengen van de genadestoot.
Hieronder was met twee nagels ook een opgerold
stuk perkament aan
een kist vastgemaakt.
Ik rolde het papier

open en zag diverse schetsen van een soort woning of
hut. Vooral de schets iets boven het midden kwam mij
bekend voor. Had Atrus dit beeld niet in zijn kristalkijker
gezien en daar in zijn dagboek een schets van
gemaakt? Ik wist het niet meer zeker. Ik rolde het papier
weer op en zag dat mijn nadere onderzoek hier, een
zeer korte zou blijven. Naast de plek waar de tent had
gestaan bevond zich nog het rechtopstaande skelet,
waarvan het wel leek alsof Achenar dat als
overwinningstotem had gebruikt. Daarnaast stonden nog
drie kisten gevuld met wapentuig, voornamelijk speren,
maar ik ontdekte ook een aantal kapmessen en een kruisboog. Even overwoog ik om
een geschikt exemplaar bij mij te steken, maar zag daar toch van af. De wapens
waren sterk gaan roesten en leken al lange tijd niet meer gebruikt te zijn. Had

Achenar zijn jachtaspiraties later begraven of zo?
Je zou het bijna denken!
In de wetenschap dat het mogelijk was om op een
gemakkelijke manier vanuit de jungle hier weer
terug te keren, leek het mij een goed idee om dat
woud nader uit te kammen. Vanaf het uitzichtpunt
had ik immers gezien dat zich daar beneden een
paar bouwsels bevonden. Die wilde ik zien te
vinden en daalde dus het rotspad weer af.

Het eerste stuk van de route was makkelijk. Ik
passeerde weer de klem en de plek waar ik de

camoudile tegen het lijf was gelopen. Al spoedig vernauwde het pad echter en was
het tussen de wirwar van bomen, struiken en bladeren maar moeilijk oriënteren.
Vanaf de andere kant bezien zag het pad er ook anders uit… Mijn intentie was om

Onder deze overwinningstekening
bevindt zich een kist, waaraan
een opgerold stuk perkament zit
vastgenageld.

Daarop staan schetsen van
een soort woning of hut.

Ik besluit weer af te dalen, om het
woud verder uit te kammen.
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terug te lopen naar de driesprong, daar waar de resten van de tent hingen, maar ik
liep het pad bijna voorbij. Ik bleek een smalle zijweg in te moeten slaan, terwijl ik op
de heenweg de indruk had gehad slechts een bocht in de weg te volgen. Even later
arriveerde ik dan toch bij het gewenste beginpunt en nam vervolgens de route die de
camoudile, al jagend op de mangrees, ook had genomen.
Het bos was hier behoorlijk dicht en er stonden een paar woudreuzen. Links was een
grote boom echter deels ontworteld, maar die gebeurtenis had al een tijdje geleden
plaatsgevonden. De kleinere takken en twijgen
waren al weggerot en de grotere takken, alsmede
de dikke stam, waren al goeddeels van hun schors
ontdaan. Wat verder hoorde ik kwetterende geluiden
en ik zag dat daar een aantal mangrees aan het
spelen waren. Dit waren toch vriendelijk ogende
aapjes, waaraan je je snel zou kunnen hechten!
Verder het pad aflopend werd duidelijk dat deze
aapjes dit deel van het woud als hun woongebied
hadden verkozen. Opnieuw dook er eentje voor mij
op, die vanuit een grote boom op een lagere tak
sprong, die boven het pad hing. Hij keek in mijn
richting en vond mij kennelijk een serieus gevaar.
Met een soort alarmroep, weer die drie tonen van hoog – laag – hoog, waarschuwde
hij zijn vriendjes, sprong snel in een naburige boom en nam de benen.

Na nog een aantal tientallen meters, liep het pad
plots dood. Voor mij had zich een dicht opeen
groeiend bosje varenachtige struiken gevestigd,
die mijn pad naar de open vlakte daarachter,
versperde. En op die open vlakte trof ik het eerste
bouwsel aan! Een hoge paal, met in de top een
ovale hut, die aan de twee korte kanten open was
gebleven. Aan weerszijde van dit ietwat primitieve
onderkomen, hingen delen van  vangnetten naar
beneden. Die zou Achenar ongetwijfeld van het
scheepswrak naar hier hebben versleept.
Ik keek hier naar de jachthut, die Achenar in zijn

dagboek had beschreven. Dat hier de mangrees huisden, kon ik nu duidelijk merken.
Hoewel niet zichtbaar, hoorde ik van alle kanten de kreetjes waarmee ze onderling
contact hielden. Dankzij de klimnetten en andere geknoopte touwen, was het een
koud kunstje om in de paal naar boven te klimmen.
Wat ik daarboven in de hut aantrof, stemde mij niet
echt vrolijk. De vloer lag bezaaid met beenderen die
afkomstig waren van mangrees, zo bevroedde ik.
Verder stonden en lagen hier ook diverse
kruisbogen en speren. In een hoek waar een
kruisboog stond en ook een hoopje beenderen lag,
lichtte de steen uit Yeesha’s ketting op. De
herinnering was veelzeggend. Ik hoorde Achenar
afwachtend mompelen: “Goed zo… goed zo, je weet
dat het je fruit wilt… Kom maar, klein jochie… Dat is
het!”

Voor mij duikt een mangree op,
maar met een alarmkreet ‘hoog –
laag – hoog’, gaat hij er  vandoor.

Hier heeft Achenar zijn jachthut
gebouwd.

Wat ik in de hut aantref, stemt mij
niet echt vrolijk.
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Tussen die laatste korte kreet en het gemompel
daarvoor, klonk het geluid van een kruisboog die
werd afgeschoten. Het was ietwat morbide om te
zien hoe Achenar hiernaast een tweetal schedels
als trofee op een tweetal metalen pennen had
gespiest. Daaronder had hij een mangreekop in het
hout gekerfd en daarnaast had hij geturfd hoeveel
hij er had geschoten of gespiest. Het waren er in
totaal 32…

Er klonk van buiten nogal een gekwetter en de
reden zag ik spoedig. Wat verderop stond opnieuw
zo’n totempaal opgesteld, vergelijkbaar met het
exemplaar op het strand. Hierop waren een drietal mangrees aan het spelen. Steeds

zat er eentje op de top van de totem, maar zijn twee
soortgenoten klommen in deze paal omhoog om op hun
beurt óók even op de top te gaan zitten. Ik zag dat
grappige tafereeltje even aan en kwam tot de conclusie
dat dit zeer sociale en intelligente dieren moesten zijn.
Ze gebruikte de totempaal niet louter om te spelen, zo
zag ik nu. Vanaf de top van de totem konden ze
namelijk bij een overhangende, vruchtdragende plant
komen en zich zo het rijpe fruit toe-eigenen. Ik wilde de
totem nauwkeuriger bekijken, maar de aapjes leken niet
van plan te zijn om te vertrekken. Daarbij klommen ze
ook nog eens steeds langs de voorkant omhoog. Ze

hadden inderdaad grote rechtopstaande oren en een grote pluimstaart, die nog
langer was dan de rest van hun hele lichaam!
Ik verlegde daarom mijn aandacht naar een soort bedieningspaneel, dat hier ook was
bevestigd, namelijk een drietal schijven die ik kon ronddraaien. Daaronder zaten een
drietal bloempotten bevestigd. De groene links was de grootste, die in het midden
was geel en minder fors. Rechts zat de kleinste,
die traditioneel oranje was gekleurd. De functie van
het geheel bleek spoedig. Door het draaien aan
een schijf werd er met behulp van de pot
daaronder een toon gegenereerd, die aanhield
zolang ik bleef draaien. Aldus kon ik drie
verschillende tonen geven. Nu realiseerde ik mij
dat ik, terwijl ik door het woud liep, al af en toe die
tonen had gehoord. Zouden die aapjes hier wel
eens met dit bedieningspaneel spelen? Dat zou
heel goed kunnen. Maar ik realiseerde mij meer.
De spelende mangrees leek nu alleen kirrende
geluidjes te maken, maar als het menens werd,
dan wisten ze duidelijkere kreten te slaken. Ik had
hun alarmroep al een paar keer gehoord. Als ik die hier nu eens zou trachtten te
imiteren?  Ik moest dan voor ‘hoog – laag – hoog’ kiezen, waarbij het ook nog leek
dat de lage toon wat korter was dan de beide hoge. Mijn eerste poging leek echter
geen succes te hebben, het luisterde kennelijk nogal nauw. Toen ik echter de tweede
keer de schijf die de hoge toon genereerde precies twéémaal ronddraaide, en die

Als deze inscripties kloppen, dan
heeft Achenar maar liefst 32
mangrees gedood…

Een drietal mangrees zijn op
de totem aan het spelen.

Kan ik ze op een vriendelijke
manier verjagen door met dit
bedieningspaneel hun alarmroep
te imiteren?
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van de lage toon één omwenteling, was het effect verbluffend! Onmiddellijk kozen de
drie mangrees het hazenpad en nu kon ik de totem in alle rust aanschouwen.

Het leek wel alsof Achenar hier een mangree, zij het met
korte oren, had willen uitbeelden. Hij hield zijn handen
gekruist voor zijn borst en hield daarin een vrucht vast, die
echter meer een symbool leek, een soort klavertje vier. De
steen uit Yeesha’s ketting bleef donker. De afstand tot de
paal was wellicht te groot, of er kleefde simpelweg geen
sterke herinnering aan deze totem.
Daarmee had ik het hier wel gezien en wilde weer via de
touwladder naar beneden klimmen, maar toen viel mijn
oog op het opgerolde perkament dat voor de ingang hing.
Het bleek bij nader inzien een stuk zeil te zijn, dat ik
ontrolde. Achenar had hierop een soort voedselketen
geschetst. Bovenaan was een enorme klauw getekend, die
wel bij het zeemonster
moest horen. Daaronder
herkende ik twee tekens

die sprekend overeen kwamen met de sporen van
de camoudile, die ik hier had gezien. De drie tekens
daar weer onder moesten wel de apenhandjes van
de mangrees zijn en de vier sporen daaronder
waren zonder twijfel de pootafdrukken van de
karnaks. De vijf laatste sporen daaronder herkende
ik niet, maar ze zagen er erg ‘hoefachtig’ uit. Het
leek mij logisch dat dit dan wel de sporen van de
zeftyrs zouden zijn.
Eigenlijk wilde ik even naar de voet van de totem
lopen waar de mangrees hadden zitten te spelen,
maar aan de zijkant en achter de jachthut was de grond overwoekerd met meer dan
manshoge struiken en andere planten, waarvan er meerdere voorzien waren van
forse, ja zelfs bijna polsdikke stelen met ook stekels. Zonder hakmes zou ik hier niet
mijn weg kunnen banen, dus ik besloot maar terug te wandelen.

Weer bij de driesprong, besloot ik een stukje door te lopen tot de bocht in het pad,
die in feite een splitsing was. Het ene deel had ik al genomen en die leidde de
wandelaar uit het woud naar het plateau, maar nu besloot ik de andere route te
pakken. Ook hier was het oerwoud weelderig, maar het pad bleef relatief breed en
aan de zonnebanen door het lover kon ik zien dat
het struweel hier en daar toch wat minder dicht was
en dat zich tussen de bomen en struiken ook een
paar meer open plekken bevonden.
Even later arriveerde ik bij zo’n open plek. Er
groeide hier een prachtige plant, waaraan paarsige
trosjes met bloemen en daaronder een bundeltje
oranje vruchten zaten. Daarachter leek het woud te
eindigen en zag ik rotsen, maar ook een strookje
water. Zou dat het meer zijn waarin Atrus het Myst
schakelboek had gedumpt? Vanaf hier kon ik dit
meer echter niet bereiken, dus liep ik door. Eerst

Nu de mangrees het
hazenpad hebben
gekozen, kan ik de totem
in alle rust bekijken.

Op dit stuk zeil staat een
voedselketen afgebeeld, van het
zeemonster via camoudile,
mangree en karnak, naar zeftyr.

Achter deze prachtige plant lijkt
het woud te eindigen.
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was het bos aan mijn linkerhand wat dunner, dit vanwege de aanwezigheid van het
water daarachter, maar het pad maakte een flauwe bocht naar rechts en bracht mij

zo opnieuw dieper in het woud. Bij een rotsige open
plek bloeide alweer zo’n mooie plant en in het
schaduwrijke plekje daarachter zat op zijn gemak
een karnak een gevangen vis op te peuzelen! Het
dier leek niet te schrikken van mijn aanwezigheid,
maar at onverstoorbaar
verder, ook toen ik een
vriendelijke begroeting
in zijn richting
slingerde. Ik liet de
vogel verder maar
begaan, en bekeek de

plant nader. Hij had een gedraaide stengel. Zodra ik mijn
hand daarlangs liet glijden, draaide de hele plant in de
rondte, en vervolgens snel weer terug, zodra ik mijn
hand terug trok. Door deze snelle draaiing schoot een
van de oranjeachtige vruchtjes los en deze belandde
met een boog op de steen waar de karnak zat te eten.
Hier schrok hij kennelijk wél van, want met een kreet schoot hij haastig het bos in.
Hoe was het mogelijk, dat zo’n grote vogel zich door zo’n onschuldig besje liet
verjagen!
Ik vervolgde mijn pad, maar een stevig houten hekwerk versperde al snel mijn
doorgang. Klaarblijkelijk had Achenar het nodig gevonden om een deel van het woud
minder toegankelijk te maken. Om de dierlijke bezoekers nog verder af te schrikken,

had hij tussen de houten boomstammetjes waarvan
het hek was gemaakt, diverse botten en een paar
schedels gestoken. Tenslotte hing er in het midden
van het hek ook nog een bijna kompleet geraamte.
Aan de linkerkant van het hek was in een holle
boom, het ophijsmechanisme van deze hindernis
aanwezig. Er kleefde een herinnering aan en nadat
ik op de oplichtende blauwe steen had gedrukt,
hoorde ik Achenar woedend uitroepen: “Hoor je
dit?! Luister!! Probeer nu maar eens door dat hek te
komen, ellendige karnaks!!”
En met een normaler stemgeluid voegde Achenar

daar aan toe: “Ze ontdekken nooit in welke gaten ze de hamers moeten plaatsen.”
Ik kon mijn oren bijna niet geloven. Achenar had hier een hek gebouwd om karnaks
tegen te houden? Karnaks??? Vogels dus??? Die vlogen toch simpelweg over het
hek heen? Achenar moest wel heel ver van de wereld zijn geweest om zoveel arbeid
in zoiets nutteloos te steken. Goed, zeftyrs en camoudiles zou hij met dit hek kunnen
tegenhouden, dat wel, maar karnaks? Ook voor mangrees was een dergelijke
hindernis een lachertje. Zij zouden, al slingerend door de bomen, deze gemakkelijk
kunnen omzeilen.
Goed, maar waaróm waren die karnaks dan zo hinderlijk? Dat wilde ik ook wel eens
onderzoeken. Ik schoof het paneel open en zag een drietal horizontale
boomstammetjes, die stuk voor stuk voorzien waren van zes grote gaten. Tussen de
stammetjes in zat een metalen rail, waarlangs een hamer kon schuiven. In de

Op dit schaduwrijke plekje geniet
deze karnak van zijn vismaaltje.

Zo’n grote vogel met een
klein besje verjagen… hoe is
het mogelijk!

Een solide hekwerk verspert mij
de doorgang.
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bovenste stam was het derde gat van links van een
knop voorzien en in de onderste stam de derde van
rechts. Verder was over iedere stam een koker
geschoven, die in totaal drie gaten bedekte.
Na even experimenteren ontdekte ik dat een koker
alleen kon bewegen, als daarin een hamer was
geplaatst. De middelste koker, waarin geen gat met
een knop zat, kon dan over de volle lengte van de
stam verplaatst worden, maar de bovenste en
onderste koker slechts over één positie, en dan
alléén nog als de hamer op de knop viel. Het slot
zou pas geactiveerd worden als ik de gaten met de knoppen buiten de twee kokers
zou weten te manoeuvreren en dan daarna de hamer daarop zou plaatsen. Die
puzzel was echter minder moeilijk dan het op het eerste gezicht leek.
Als eerste kon ik niet anders doen dan de bovenste hamer naar beneden halen en
de middelste koker geheel naar links duwen. Nu kon ik de hamer terug naar boven
zetten, waarbij hij op de knop viel, maar bínnen de koker. Het slot bleef dan ook
dicht. De bovenste koker kon ik nu één positie naar rechts duwen. Onder ging het nu
precies hetzelfde, maar dan in spiegelbeeld. Hamer naar het midden en dan de
middelste koker geheel naar rechts halen. Daarna de hamer op de onderste knop
laten vallen en de onderste koker één positie naar
links bewegen.
De volgende stap was ook logisch. De bovenste
hamer ging weer naar het midden en vervolgens
schoof ik de middelste koker één positie naar links,
zodat ik de hamer opnieuw op de bovenste knop
kon zetten. Hierdoor kon ik de koker nog een plekje
opschuiven naar rechts. Dit was eigenlijk heel
simpel! De hamer kon ik meteen weer naar het
midden verplaatsen en door de koker op de
middelste stam weer een stapje naar rechts op te
schuiven, had ik opnieuw de knop boven bereikt. Nu
kon ik de bovenste koker in de gewenste, meest
rechtse positie schuiven en was de knop vrij
gekomen! Door de hamer wederom naar het midden
te schuiven en de koker met hamer geheel naar
links, kwam ik wederom bij deze knop uit. Ik zette de
hamer op de knop en daar sprong het bovenste slot
open!
Onderaan moest ik deze handelingen op dezelfde

manier uitvoeren,
dus: hamer op – middelste koker een positie naar
rechts – hamer neer – onderste koker een positie
naar links – hamer op – middelste koker een positie
naar rechts – hamer neer – onderste koker een
positie naar links – hamer op – middelste koker een
positie naar rechts en als laatste stap de hamer
weer neer. Open sprong het slot en daar kwam het
contragewicht in de holle boom in beweging en ging
het hek omhoog. Ik kon doorlopen!

Dit slot moet ik open zien te
puzzelen.

Daar gaat het bovenste slot…

… en snel daarna ook het
onderste.

Het hek gaat open!
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De beschikbaar gekomen route was zeer kort, maar nuttig, want daar arriveerde ik
aan de oevers van het veelbesproken meer. Hier had Atrus dus destijds genoten van

de zonsondergang, alvorens weer terug te
schakelen naar Myst. Hij was de laatste die van het
bewuste schakelboek gebruik had gemaakt, want
dat schakelboek lag nu op de bodem van dit meer.
Meteen was te zien dat het karnaks werende hek
van Achenar zoals verwacht, nul komma nul effect
had gehad. Langs de linkeroever hoorde ik namelijk
het vertrouwde gekwetter dat ook steeds rond het
scheepswrak had weerklonken. Hier zaten op de
oever meerdere karnaks te genieten van het
zonnetje en af en toe dook er eentje in het water
om een vis te vangen. Echt storend vond ik deze

beesten nog niet, maar aan de andere kant kon ik mij wel voorstellen dat je vroeg of
laat stapelgek van ze werd, zeker als ze je bijvoorbeeld ’s avonds laat of voor het
krieken van de dag met hun ‘gekoer’ uit je slaap hielden!
Al snel verlegde ik mijn aandacht naar het meer zelf, dat niet heel erg groot was. Aan
de rand daarvan en in het midden van de plas
waren meerdere bouwsels zichtbaar. Het bouwsel
midden in het meer leek mij de permanente
verblijfplaats van Achenar hier. Het bouwwerk
bestond uit twee verdiepingen. In de top zat een
soort kraaiennest en daarboven wapperde een rode
wimpel. De bovenkant van dit gebouw had ik vanuit
de verte vanaf het uitzichtpunt gezien en ontwerpen
hiervan had Achenar op het stuk perkament
geschetst dat ik daarstraks op het plateau had
aangetroffen. Een houten brug verbond de woning
met het bouwsel langs de oever, maar aan de
andere kant liep de brug door en zo kon men het woud aan de overkant van het
meer betreden.
Tot mijn verbazing werd Yeesha’s ketting actief
zodra ik mijn gezicht naar het gebouw ophief. Dat er
een sterke herinnering aan verbonden zat, kon ik mij
heel goed voorstellen. Het zou Achenar immers
menig zweetdruppeltje hebben gekost om dit
bouwsel boven en in het water te vervaardigen, en
dat in zijn eentje! Dat karwei zou hij niet in een
weekje of een maandje hebben kunnen klaren! De
magische steen uit het amulet werkte bij hele sterke
herinneringen kennelijk ook op een grotere afstand.
Ik drukte op de steen en hoorde Achenar praten,
maar ook mijn gezichtsveld veranderde, hoewel ik
wel op dezelfde plek bleef staan. Ik bezag het meer, maar nu zoals dat er uitzag voor
het bouwwerk hier was geplaatst. Achenar merkte daarbij op: “Echt. Hoe moeilijk is
dat nou? Het ergste is de fundering. Als die er eenmaal inzit… Alles is beter dan in
dat wrak slapen, niet waar?”

Langs de oevers zitten karnaks te
genieten in het zonnetje.

Langs de oever en in het meer
zijn twee bouwsels neergezet.

De blauwe steen uit Yeesha’s
amulet toont het beeld van jaren
geleden.
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Het was duidelijk. Achenar had schoon genoeg van het wrak en had deze jungle als
tweede en nieuwe woonstek uitgekozen. Toegegeven, zonder rondzwemmende
zeemonsters, was deze plek hier ook te verkiezen boven een woon- en slaapplaats
in een bijna verticaal staand scheepswrak, dat ook nog eens langzaam maar zeker
uiteen begon te vallen.
Ik nam nog even de tijd om, staand op de oever, het uitzicht in mij op te nemen. Het
oerwoud liep zo te zien bijna geheel rondom het meer. Alleen min of meer achter de
bouwwerken leken louter nog maar wat puntige rotsen aanwezig te zijn en geen

bomen. Wellicht dat zich daarachter al snel de zee
bevond, of die grasvlakte die ik ook van bovenaf
had gezien. Ik maakte al aanstalten om
rechtsomkeert te maken, toen mijn oog viel op een
derde totempaal die hier behoorlijk goed verscholen
nabij een paar rotsen tussen het struikgewas stond.
Ook deze totem was voorzien van een symbool,
een soort zandloper, en deze paal bevatte
eveneens een herinnering. Die was echter zéér
kort. Ik hoorde alleen vrij luid het gemurmel van een
karnak, dat al na een paar seconden wegstierf. De
afbeelding van de totempaal zelf herkende ik niet

zo, maar uit deze herinnering kon ik in ieder geval opmaken dat deze totem ter ere
van de karnaks was opgericht. Nu ik goed keek, kon ik op de bewerkte boomstam
wel iets van de kop van deze vogel herkennen, met zijn korte, gekromde snavel.

Goed, wat nu? Het leek een goed plan om te proberen bij het bouwwerk aan en in dit
meer te komen. Weer terug bij het geopende hek, volgde ik de weg die vlak langs het
hek verder doorliep, door een behoorlijk donker
stukje oerwoud. Het leek hierbij wel alsof ik mij in
een droge greppel bevond en even later liep ik
onder een omgevallen woudreus door. Nu kwam het
wel goed uit dat dit pad hier zo diep in het landschap
verzonken lag, want anders zou ik hier zonder
kapmes niet veel verder zijn gekomen! Zodra ik
onder de enorme boomstam was doorgelopen,
belandde ik plots in de zon. Achteromkijkend zag
het geheel er bij deze lichtval, best indrukwekkend
uit.
De grond was hier plots een stuk vochtiger

geworden, getuige ook de vele varens die hier
groeiden. De platte rotsen die hier lagen waren
ook deels met mos bekleed. De grond werd hier
zelfs sompig, maar indirect kon ik zien dat
Achenar hier natuurlijk ook was geweest en zijn
voorzorgmaatregelen had genomen. Er lagen hier
meerdere lange planken en ook stukken van
tonnen, waardoor de bezoeker een redelijk veilig
pad door dit landschap werd geboden, dat al snel
de allure van een moeras begon te krijgen. Ik zag
trouwens dat ik op de goede weg was, want in een
opening tussen twee bomen door ving ik een glimp

De totempaal die ter ere van de
karnaks is opgericht, is vrij goed
verborgen.

Ik lijk wel door een droge greppel
te lopen, waar deze woudreus
overheen is gevallen.

Er liggen hier planken op de
sompige grond, dus ik lijk op de
goede weg te zijn.
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op van het huis in het meer!
Een stukje verderop waren de planken echt hard
nodig. Ze kregen hier de functie van een soort lage
vlondertjes. Er stonden hier namelijk grote bomen
met hun wortels in ondiepe poelen die grotendeels
door kroos en algen werden bedekt. Hier en daar
staken stenen nog net boven dit brakke water uit
en juist daar overheen had Achenar de diverse
planken gelegd en zelfs had hij zo te zien delen
van deuren en luiken gebruikt.
De atmosfeer was hier zeer drukkend en er
gonsden veel insecten rond. Dit was kennelijk het
domein van de zeftyrs, want ik zag een paar van die grazers hier rondlopen. Twee

zeftyrs die zich het meest dichtbij bevonden,
schrokken nogal van mijn komst en met een kreet
galoppeerden ze weg. De zeftyrs die wat verderop
graasden lieten zich niet storen, maar ik zag aan de
beweging van hun koppen dat ze mij wel scherp in
de gaten hielden, om bij het minst geringste onraad,
er ook vandoor te kunnen gaan. Ik maaide met mijn
armen rondom mijn gezicht, om de libelachtige
vliegen van mij weg te slaan. Er zat hier trouwens
nog meer leven. Mijn oog viel op een paar kikkers,
die bruingroenig van kleur waren en ogen op
steeltjes hadden. Die beestjes waren niet erg schuw,
maar zodra ik er eentje aanraakte, sprong deze

moeraskikker met een paar sprongen in een nabije poel.
Op een wat grotere platte steen zag ik daar duidelijk de hoefafdrukken lopen van een
zeftyr. Yeesha’s ketting vroeg om aandacht en zodra ik de steen aanraakte, hoorde
ik een soort gehuil, dat ik ook in het echt zo af en toe om mij heen hoorde. Dit geluid
hoorde dus bij de zeftyrs. Uit de oriëntatie van de
planken zag ik dat er hier een splitsing in het pad
was aangebracht. Links leidde de route opnieuw
naar een totem, eentje die zonder twijfel ter ere van
de zeftyrs was opgericht, maar de route rechtdoor
oogde interessanter. Deze eindigde namelijk bij het
bouwwerk aan de oever van het meer! Achenar
moest heel wat planken hiernaartoe hebben
gesjouwd om het moeras een beetje begaanbaar te
maken, want nu zag ik dat de poelen als het ware
de uitlopers van het meer zelf waren. Ook het
bouwwerk langs de oever stond in feite al geheel in het water, maar Achenar had
een trap gemaakt, zodat de bezoeker hoog en droog het geheel kon overzien.

In een oogopslag zag ik dat ik het eigenlijke meerhuis nog niet kon betreden.
Achenar had een soort ophaalbrug gefabriceerd en heel treffend was deze brug in de
vorm van een opgestoken hand gemaakt, waardoor het geheel ten overvloede nog
eens duidelijk “ho” leek te zeggen. Kennelijk had Achenar nogal last van dieren die in
zijn domein wilde gaan snuffelen, maar ook in dit geval zou hij de brutale karnaks,
net als met het hek, niet tegen kunnen houden. Als om mijn gedachten te bevestigen,

Door middel van planken kan ik de
poelen met brak water oversteken.

Naast zeftyrs en libellenvliegen,
komen hier ook moeraskikkers
voor.

De ‘plankenweg’ brengt mij bij de
bouwsels aan en in het meer!
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kwam er juist zo’n reuzenvogel aanvliegen. De karnak ging
even op de opgestoken ‘vingers’ van de brug zitten, om na
een kort ogenblik, zodra hij mij op het verhoog zag staan,
weer verkoos het lichtruim te kiezen.
Het leek mij dat het bouwsel rechts wel het
bedieningspaneel van deze brug zou zijn. Dat had ik goed
gezien, want zodra ik aan het handvat trok die daar hing,
werd een kist die als bescherming rondom het
bedieningspaneel zat, aan een touw in de hoogte
weggetrokken. Net zoals Sirrus mij in Spits menig maal
verbaasd had met de arbeid die hij daar in zijn eentje had
verricht, kon ik mij hier verbazen over de constructies die
Achenar in elkaar had geknutseld, met gebruik van vrijwel
alleen hout en touw, en slechts zeer beperkt van metaal.
Ook de botten van gedode dieren wist hij soms
geraffineerd te hergebruiken, zoals hier. Een vijftal flinke botten, zo te zien van
hetzelfde beest, dienden hier als hendels, die ik in houten kokers omhoog en omlaag

kon duwen. Onder de kokers zaten ronde
kijkvenstertjes, waarin ik symbooltjes zag langs
vliegen, zodra ik het bot bewoog. In totaal kon ik
ieder bot in acht verschillende standen zetten,
dus dat leverde heel wat verschillende
combinaties op. Met twee hendels waren dat er
al 64, met vijf dus 64 maal 64 maal 8, meer dan
dertigduizend, zo rekende ik snel uit het hoofd
uit. Het symbool dat in de ‘nul’-stand werd
getoond, kwam mij trouwens bekend voor. Het
leek sprekend op het witte ‘klavertjevier’ teken
dat de totempaal bij de jachthut had opgesierd.
Er ging mij een lichtje branden… Ik bekeek de
overige zeven symbolen nauwkeuriger en

herkende ook het witte vierkant dat op de totem aan het strand bij het skelet van het
zeemonster was aangebracht, en het zandlopertje dat symbool stond voor de
karnaks. Onder de vijf kijkvenstertjes, waarvan de vierde overigens was gesneuveld,
was in het hout een driehoek gefreesd, waarin van boven naar onder, één tot vijf
ruitjes waren aangebracht. Als dát geen duidelijke hint was! De code om de brug te
openen waren de symbolen van de vijf belangrijkste dieren hier, en wel zo
gerangschikt dat deze de juiste voedselketen vormden! Deze had Achenar op het

stuk zeildoek geschilderd dat voor de ingang van
zijn jachthut hing. De code van het zeemonster, de
mangrees en de karnaks kende ik inmiddels, nu
moest ik die van de zeftyrs en de camoudiles nog
zien te achterhalen. Het symbool van de zeftyrs
was eenvoudig genoeg. Ik had de totem al in de
verte zien staan.
Alvorens terug te lopen, haalde ik toch even de
hefboom over die rechts van het bedieningspaneel
was aangebracht. Als reactie schudde de brug
even horizontaal heen en weer, maar bleef
gesloten. Terug bij de trap, schoof automatisch de

Een karnak gaat, heel
eigenwijs, even op een
van de ‘vingers’ van de
ophaalbrug zitten.

Het bedieningspaneel van de brug
bestaat uit vijf botten, die in acht
verschillende standen gezet kunnen
worden.

Vanaf de trap heb ik een prachtig
uitzicht over het moeras.
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kist weer naar beneden om het bedieningspaneel tegen de weersinvloeden en
wellicht ook tegen nieuwsgierige beesten te beschermen. Vanaf hierboven had ik
trouwens een prachtig uitzicht over het stukje
moeras, dat niet al te groot was. In de verte
glinsterde de zee en de totem stak als een silhouet
tegen het blinkende water af.
Al teruglopend, joeg ik weer enkele zeftyrs op de
vlucht. Ik negeerde ze maar, en zette regelrecht
koers naar de totem. Deze stond op een groter stuk
rots dat richting de zee duidelijk hoger gelegen was.
Ik keek uit over het licht golvende water dat hier aan
de lijzijde van het eiland een stuk rustiger was dan
ginds buiten de baai waar het scheepswrak zich
bevond. Het was behoorlijk nevelig en verderop
hingen er grote stapelwolken, maar de bui die aan de andere kant van het eiland
dreigde, was kennelijk niet van plan om over het eiland te trekken. Daar was ik blij
om, want het was hier al vochtig genoeg. Op een gietbui zat ik niet te wachten!

Vanaf hier had ik zicht op een puntige berg die de
ring van rotsen rondom deze vallei aan de andere
kant begrensde. Het leek sprekend op een
vulkaankegel. Geen wonder dat er hier en daar
stoom van tussen de rotsen vandaan kwam! Dit
hele eiland was wellicht vulkanisch, zoals zoveel
werelden die Atrus had geschapen. Tussen de voet
van deze vulkaankegel en de plek hier, groeiden er
geen bomen, maar meer dan manshoog gras. Dat
was dan de volgende plek waar ik een kijkje zou
willen nemen, maar eerst richtte ik mijn aandacht
op de totem. Ietwat stilistisch had Achenar hier de
kop van een zeftyr uitgebeiteld en het bijhorende

symbool was een op zijn kant liggende ‘S’. Aan deze
totempaal zat wel een herinnering vast en opnieuw
hoorde ik een hakkende en zwoegende Achenar die
met tussenpozen zei: "Gracieus... edel…
voorzichtig… dom. Domheid kán een deugd zijn,
nietwaar?”
Het visioen werd beëindigd met de kreet die zeftyrs
slaken, als ze werden opgeschrikt. Uit Achenar’s
opmerkingen kon ik opmaken dat hij, toen hij deze
totems maakte, meer bewondering voor de
dierenwereld hier had gekregen. Hij somde althans
de goede eigenschappen van ieder dier op en ik had
al opgemerkt dat veel van de wapens waarover hij beschikte, al lange tijd niet
gebruikt waren. Wellicht kon ik daaromtrent meer informatie peuren uit zijn
verblijfplaats in het houten huis boven het meer. Ik draaide mij snel om en zette er de
pas in, want tijdens mijn pauze hier had zich tussen de totem en mijn hoofd een hele
zwerm van die libellenvliegjes verzameld. Ze vlogen even met mij mee, maar de
meeste gingen gelukkig na een ogenblik weer hun eigen weg.

Ik zet regelrecht koers naar de
totem.

Vanaf hier heb ik zicht op de kust,
een vulkaankegel en het grasland
daarvoor.

Het symbool van de zeftyrs is een
soort liggende ‘S’.
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Al teruglopend zag ik dat op de grote platte steen, die de splitsing in het hart van het
moeras vormde, een zeftyr was gaan staan. Deze keek al herkauwend, in mijn
richting. Snel bleef ik staan en kreeg zo de gelegenheid dit dier van dichtbij in zijn

eigen habitat te bekijken. Gracieus of edel was het
zeker. Goedbeschouwd was dit een prachtig dier!
De achterpoten waren lang en sterk en het dier kon
zich daarmee uitstekend en ook snel als het moest,
op twee poten verplaatsen. De twee voorpoten
waren namelijk veel kleiner en leken daarom meer
op handjes. Het lichaam was relatief rank en het
dier wiebelde regelmatig met zijn oren, dit om de
libellenvliegjes te verjagen. Die oren bleven
gemiddeld gesproken trouwens nadrukkelijk in mijn
richting gespitst. Het gewei was ook mooi. Twee
lichte, slanke hoorns, waartussen zich nog een
behoorlijk grote ovalen hoornige plaat bevond. De

zeftyr zag er zo nogal onverschrokken uit, maar in werkelijkheid was het een held op
sokken, wat bleek toen ik mijn weg wilde vervolgen. Het was ruimschoots voldoende
om één stap naar voren te doen en een ietwat stoere houding aan te nemen. Zodra
ik ook nog mijn hand ophief en naar het dier wees, slaakte deze een kreet van schrik,
maakte een sprongetje en zette het op een lopen. Op dezelfde manier moest ik nog
een tweede zeftyr verjagen, maar daarna kon ik rustig en ongeschonden het moeras
verlaten.

Mijn belangrijkste doel was nu om de totem van de camoudiles op te sporen. Ik had
echter de indruk dat deze roofdieren door het hele woud slopen, op zoek naar buit.
Grote predatoren waren echter vaak in savannes te vinden. De grasvlakte hier,
waarvan ik zojuist een glimp had opgevangen, kon daar aardig voor doorgaan. Ik liep

onder de gevallen woudreus door en had het
gevoel vrij snel mijn weg te kunnen vinden, maar ik
vergiste mij in de wetten van de jungle! De
verwachtte zijweg naar rechts kwam niet, ik volgde
een paar onduidelijke bochten en een tijdje later
moest ik bekennen dat ik gewoon verdwaald was.
Een geluk bij een ongeluk was dat dit oerwoud niet
zeer uitgestrekt was, dus als ik maar zoveel
mogelijk rechtdoor zou blijven lopen, zou ik vanzelf
ergens bij een (bekend) einde aankomen.
Dat bleek het
geval. Plots zag

ik waar ik liep. Ik bevond mij op het pad dat mij
uiteindelijk naar het platform boven het woud zou
brengen, waar zich het tijdelijke kamp van Achenar
had bevonden. Nu kon ik de gewenste route weer
oppakken. Zodra ik bij de driesprong was
aangekomen waar de resten van de tent hingen,
pakte ik daar de enige route op die ik nog niet was
gevolgd, namelijk de tamelijk brede weg.
Ook op deze weg had Achenar een klem
neergezet. Deze was wél dicht geschoten, maar

Een zeftyr verspert mij tijdelijk de
weg, maar zo kan ik dit prachtige
dier wel van nabij bekijken.

Nabij de resten van de tent, weet
ik de enige route die ik nog niet
ben gegaan, op te pikken.

Ook op deze weg heeft Achenar
een klem geplaatst.
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daarna niet meer geopend. Eén bot van het
onfortuinlijke dier dat aldus was gesnapt, stak nog
uit de tanden van de val omhoog, de rest van het
lichaam was verdwenen. De steen uit Yeesha’s
ketting lichtte op en ik wist niet zeker of ik de
herinnering die aan de klem kleefde, wel wilde zien.
Toch legde ik mijn duim op de oplichtende steen en
daar gebeurde wat ik vreesde. Ik hoorde een harde
klap en het gepiep van een beest dat was
gevangen. Nu zag ik tussen de tanden en rondom
de val een heleboel beenderen liggen…
Maar goed, zo dichtgeklapt was de klem in feite
ongevaarlijk geworden, dus ik liet het maar zo. Ik volgde het pad verder, dat nu

duidelijk wat begon te stijgen. Aan weerszijde van
het pad verschenen er meer rotsen en daartussen
groeide er steeds hoger opschietend gras en steeds
minder bomen. Het pad vernauwde zich vervolgens
sterk en worstelde als het ware tussen twee grote
rotsblokken door. Links stond nog een laatste boom.

Recht vooruit zag ik in de smalle opening tussen de
rotsen door, twee zeftyrs, die aan het grazen waren
tussen het lange gras. Kennelijk hadden ze mij nog
niet opgemerkt. Dat veranderde echter zodra ik
tussen de rotsen doorliep. Met schelle kreten die ik
inmiddels kende, schoten ze weg, maar bleven een

stukje verderop weer staan, omdat ze zagen dat ik niet van plan was ze te
achtervolgen.
Zodra ik namelijk tussen de nauwe corridor was
doorgelopen, die als het ware de ingang van deze
mini prairie vormde, was ik blijven staan. De zeftyrs
werd echter weinig rust gegund! Met een grauwende
grom schoot daar van rechts vanuit het lange gras
opeens een camoudile tevoorschijn! De twee zeftyrs
probeerden nog weg te vluchten voor dit acute
gevaar, maar het roofdier was ervaren en had zijn
prooi kundig beslopen. In een machtige sprong wist
hij een van de zeftyrs te achterhalen en in zijn
nekvel te grijpen. De arme grazer was kansloos
tegen deze bloeddorstige aanval van de carnivoor. Daar vloog het dier al op zijn zij
en het volgende moment had de camoudile zijn prooi gedood door met een
weggemikte beet de nek van de zeftyr te breken.

Dit alles had zich binnen enkele seconden in mijn gezichtveld afgespeeld. Prooi en
roofdier waren links half buiten beeld tussen het lange gras terechtgekomen, nabij
een eenzame boomstronk. De tweede zeftyr draafde in blinde paniek tussen het gras
in het rond. De enige route waarlangs het dier deze vlakte kon ontvluchten, werd
versperd door mijn persoon. Het dier zag echter in dat er gevaren en grotere gevaren
zijn en dat ik bij de eerste categorie hoorde. Ik kon nog net een stapje opzij doen en
daar daverde het radeloze dier al langs mij heen, de veiliger geachte jungle in.

In de smalle opening tussen
twee rotsen door, zie ik een
paar zeftyrs grazen.

Het visioen toont mij een klem vol
met beenderen.

Een zeftyr wordt besprongen door
een jagende camoudile!
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De camoudile was meteen begonnen het kadaver open te scheuren. Het was daar
zo druk mee bezig, dat ik er in slaagde achter het beest om te sluipen, om zo dit
grasland verder te verkennen. Met wat goede wil kon ik tussen het lange gras een
soort pad herkennen, want over een brede strook was het gras platgetrapt. Ik bleef
zeer op mijn hoede, want ik besefte maar al te goed dat ik hier ongewapend rondliep
en maar weinig kans zou maken, als een camoudile
míj hier als pooi zou uitkiezen. Ik draaide mij om en
zag dat de camoudile voorlopig echter zeer tevreden
was met de etensbuit die hij zojuist had verworven.
Hij vrat stevig door, maar inmiddels verschenen er al
meer kapers op de kust. Een karnak die in de
hoogte rondom de vulkaankegel had gevlogen, had
kennelijk de aanval vanuit de lucht gezien en had
besloten dat een hapje zeftyr een aangename
afwisseling van zijn vismenu zou zijn! De grote vogel
streek neer op de boomstronk, maar vloog even
later weer weg. Zolang de camoudile zijn honger
nog niet had gestild, zou die de karnak niet bij zijn
maaltijd dulden! Nu zag ik dat aan deze kant van de boomstronk een bijl in het hout
zat geslagen. Mocht de camoudile besluiten mij aan te vallen, dan zou ik wellicht snel
die bijl kunnen grijpen als verdediging.
Het leek mij echter geen goed idee om even terug te lopen om de bijl nu al te
pakken, dus ik liep door. Het pad van platgetrapt gras begon hier geleidelijk af te
dalen richting de zee. Tussen een paar rotsen doorlopend, kwam ik inderdaad bij de
open zee uit. Ik keek hier bijna recht tegen de zon in, dus beschermde ik mijn ogen
met mijn handen. Een strand ontbrak hier. Het gras eindigde hier abrupt, er volgde
nog een rotswandje en daar was het water. Wat verderop staken nog een paar kale
rotspunten uit het zeeoppervlak omhoog.
Een totem trof ik hier niet aan, maar naar links was er wel min of meer een open plek
aanwezig. Er groeide hier een paar merkwaardige planten. Een bol stond op een
centrale dikke steel, meer een kleine stam en uit die bol ontsproten allemaal
kelkvormige bloemen, die crème van kleur waren en donkerbruin gestreept. De
bloemen stonden op stelen die ook donkerbruin waren gekleurd en verder was
iedere bloem voorzien van een paar zeer lange stampers, die tot ver buiten de
bloemkelken uitstaken.

Een verdere inspectie van de flora hier moest ik
echter achterwege laten, want van achter de
open plek kwam een camoudile aangeslopen! Het
was een ander exemplaar dan degene die de
zeftyr had gedood en de manier waarop het dier
in mijn richting sloop en mij begluurde,
voorspelde weinig goeds! O nee! Ditmaal was ík
de prooi! “Niet in paniek raken!” Zo sprak ik
mijzelf moed in, maar ik zag wel razendsnel in dat
een list nu broodnodig was. Gewapend met
slechts mijn blote handen, zou ik maar bar weinig
kans maken tegen dit roofdier. De jachtmethode van de camoudiles hield in dat ze
hun prooi beslopen, deze daarna besprongen en vervolgens doodden door middel

Een karnak wacht bovenop de
boomstronk tot de camoudile is
uitgegeten.

Ik word beslopen door een
camoudile, die mij als prooi ziet!
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van een nekbeet. Tijgers, leeuwen en panters deden het niet veel anders.
Wegvluchten was het stomste wat ik zou kunnen doen, dus ik bleef als aan de grond
genageld staan. Mijn intentie was om het dier te laten naderen en zodra het aanzette
tot zijn sprong, dan snel zijwaarts weg te springen. Het dier zou hier niet op bedacht
zijn en misschien kon ik dan van zijn kortstondige verwarring gebruikmaken, terug
rennen om de bijl uit de stonk te trekken en mij daarmee dan verdedigen. Het was
geen erg best plan, maar beter dan niets…

Zover kwam het echter niet, want vanuit een zeer
onverwachte hoek kreeg ik hulp! De aansluipende
camoudile schoof met zijn flanken langs een van
de vreemde planten, die hierdoor geactiveerd
werd. Met een soort gesis leek het wel alsof de
plant zichzelf opschudde, nadat alle bloemstelen
zich eerst wat hadden samengetrokken. Vanuit
alle bloemkelken schoot vervolgens een groenige
mist naar buiten, die niet alleen de plant zelf, maar
ook het sluipende roofdier omringde. Deze nam
nog een paar aarzelende stappen in mijn richting
en zette af voor een sprong, maar ik zag dat het
groenige gas het beest dizzy had gemaakt. De
sprong mislukte dan ook totaal. Ik hoefde maar
een klein stapje opzij te doen en daar klapte de
camoudile, nu geheel van de wereld, in een
daverende klap voor mijn voeten.
In zijn vlucht had het roofdier echter ook de
andere plant beroerd die hier vlakbij stond en met
een scherp gesis liet ook deze de vluchtige
groene substantie los. Proestend maaide ik met
mijn armen om mij heen om de gaswolk te laten
vervliegen, wat niet snel genoeg succes had. Het
hele landschap begon voor mijn ogen te draaien
en ik moest even hurken op de grond. Wat mij niet
lukte, wist het aanwezige windje wel klaar te
spelen. Na een ogenblik was het groene gas
vervlogen en werd mijn hoofd weer helder.
Ik krabbelde overeind en zag dat de camoudile er
veel slechter aan toe was. Hijgend en kermend lag
het dier voor mijn voeten, verder niet in staat om
zich te verroeren. Een tweetal ogen leken angstig
in mijn richting te kijken, alsof het beest inzag dat
hij van roofdier, nu plots zélf de onderliggende

partij was geworden. “Wees maar niet bang hoor,” sprak ik het dier toe. “Ik zal je niet
zo maar doden.” Als geruststelling gaf ik de camoudile even een paar klopjes tegen
zijn flanken en verbeeldde mij dat het paar ogen mij nu rustiger aankeek. Ik stapte
over het bedwelmde dier heen en ging een kijkje nemen bij de plek van waar de
camoudile was komen aansluipen.
Het pad liep daar echter dood, maar aan de plant die mijn redding was geweest,
kleefde een herinnering. Ik drukte op de oplichtende blauwe steen van Yeesha’s
amulet en hoorde Achenar tegen een camoudile praten, die kennelijk zojuist door het

De camoudile raakt bedwelmd door
het groenige gas…

… waagt nog een totaal mislukte
sprong…

… maar ploft, totaal weerloos
geworden, vlak voor mijn voeten
neer.
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groene plantengas was bedwelmd.  “Vind je niet leuk, hé, mijn vriend? Ha, ha! Moet
je van kotsen. Kots alles maar uit. Ik weet het. Ik weet wat er gebeurd als je een
lekkere voedzame speerpunt in je pens krijgt!!”
Tussen het deels sarcastische gepraat van Achenar door, hoorde ik het gekerm van
een camoudile. Het visioen eindigde met het scherpe geluid van een lans die met
kracht diep in het lichaam van het dier gestoken werd. Achenar maakte zo ook
handig gebruik van het groene gas dat deze planten uitstootten, zodra ze werden
beroerd. Ik besefte nu dat de flessen in het wrak met daaraan dat blaasbalgje, ook
met dit spul waren gevuld. Deze ‘bedwelmdistels’ kon men beter dus maar met rust
laten…
De camoudile lag nog steeds in katzwijm. Het was niet ondenkbaar dat het
slachtoffer van Achenar daar vlak achter lag, want ik
ontdekte achter een platte steen een serie botten.
Uiteraard wist ik niet van wanneer de herinnering
stamde. Het was ook mogelijk dat dit skelet van veel
recentere datum was.
Ik liep terug langs het platgetreden pad en zag dat
de camoudile bij het karkas verdwenen was, het dier
had zijn buik kennelijk volgegeten. Er was echter
nog genoeg over en de karnak die daarnet al
ongeduldig zijn beurt afwachtte, had nu de plaats
van de camoudile ingenomen en zat lekker van het
zeftyrvlees te smikkelen.
Voor de karnak was ik niet bang, dus nu liep ik wel
naar de stronk toe. Aan de bijl die hier in het hout was geslagen, zat een herinnering
vast. Ik hoorde hakgeluiden en Achenar, die uitriep: “Van onderen!”
Met een gekraak werd de boom geveld, ik vermoedde dat Achenar dit exemplaar had
gebruikt om de totem van te maken die hij ter ere van de camoudiles had opgericht.
Althans, dat vermoedde ik, want dat exemplaar had ik hier nog nergens ontdekt.

Goed rondspeurend en ook weer een stukje
teruglopend, ontdekte ik plots rechts een vager pad
dat door het gras liep. Ik sloeg dit paadje in en stond
plots voor de totem die ik zocht. Achenar had er zijn
best op gedaan. Het symbool was duidelijk, een licht
driehoekje, met daaromheen een drietal donkere
driehoekjes. Yeesha’s magische steen lichtte op en
nadat ik deze had geactiveerd, hoorde ik Achenar
wederom zwoegen en hakken. “De laatste,” zei hij. “Je
kunt het. Kracht… behendigheid… moed.”
Tot slot hoorde ik nog het grommen van een
camoudile. Mooi, dan had ik nu mijn doel bereikt, het
bemachtigen van het vijfde en laatste symbool. Ik

besloot hier nu snel mijn biezen te pakken, voordat de bewusteloze camoudile zou
bijkomen of de andere zou terugkeren. Ik voelde mij hier midden tussen het lange
gras, best wel kwetsbaar. Bij een tweede aanval door deze predatoren, zou ik
wellicht minder geluk hebben!

Al snel bevond ik mij weer tussen de bomen van het woud en was het zaak om de
route te vinden die mij weer bij het meer en de ophaalbrug zou brengen. Onderweg
via het pad dat volgens mij de juiste was, werd het rustige vogelgekwetter rondom

Bij de boomstronk met de bijl zit
nu een karnak te smikkelen van
het vlees van de gedode zeftyr.

Na enig zoeken vind ik de
vijfde en laatste totem met het
symbool van de camoudiles.
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plots verstoord door de alarmroepen van een paar
mangrees. Daar verscheen er eentje op het pad
voor mij, al snel gevolgd door een tweede. Ze
talmden maar even en schoten rechts het
struikgewas in. Een fractie later zag ik een
camoudile met een sprong het pad oversteken,
achter de twee aapjes aan. Die leken een veilige
voorsprong te hebben, maar toch steeg er even
later vanuit het struweel een luid gepiep op.
Gevreesd moest worden dat het roofdier toch één
van de mangrees te pakken had gekregen…
De lichte haatgevoelens die opborrelden richting de
camoudile die deze daad op zijn geweten had, zette

ik echter snel van mij af. Niet één dier doodde om het doden, het waren simpelweg
de wetten van de jungle. Het was eten, of gegeten worden. Bij het juiste gehalte
tussen jagers en hun prooi, bleef het ecosysteem hier in balans. Toch besloot ik op
zoek te gaan naar de plek waar de aanval zojuist
had plaatsgevonden, maar kreeg spoedig spijt van
dat voornemen. Na een tijdje leek ik wederom het
juiste pad kwijt te zijn geraakt. Ik dwaalde een tijdje
rond en arriveerde aldus bij een plek waar ook zo’n
plant groeide met paarsige bloemen en oranje
vruchtjes. Op deze plek was ik al eerder geweest,
hier had ik het eerste exemplaar van deze plant
bewonderd. Ditmaal was ik echter niet alleen, want
vlak achter de plant zat een mangree, die er nogal
opgefokt uitzag en af en toe een opgewonden
kreetje liet horen. De reden zag ik vlak voor mij.
Daar lag een tweede mangree stuiptrekkend op de grond. Ik boog mij over het diertje
heen en vroeg vriendelijk: “Wat is er met je loos, jochie?” Het dier antwoordde
uiteraard niet, maar liet alleen een licht gekerm horen, zodra ik zijn lichaam
aanraakte om te zien wat de mangree mankeerde. Ik zag dat hij pijn had, dus ik
staakte mijn pogingen hem om te draaien. Het dier leek geen uiterlijke wonden te

vertonen, dus hij was niet het slachtoffer van de
camoudile geweest. Misschien was het dier
simpelweg ziek, of erger nog, stervende. Als ik
hem hier zou laten liggen, zou dat laatste zeker
gebeuren. Een passerende camoudile zou zich
deze gemakkelijke prooi niet laten ontgaan. Maar
wat kon ik doen? Zijn metgezel bij de plant werd
nog wat meer opgewonden. Met zijn handje
draaide hij vervolgens aan de plant, waardoor
daar een oranje besje losschoot en op de grond
belandde. Hierna vond hij het welletjes en
vluchtte de bomen in.

Met die actie leek het aapje mij echter wel een hint te hebben gegeven. Zou de zieke
mangree van dit besje kunnen opknappen? Ik pakte het vruchtje op en legde het bij
het kermende diertje neer, maar die was niet in staat om er een hapje van te nemen.
Jammer… met een spijtgevoel moest ik het aapje aan zijn lot overlaten, want meer

Een paar mangrees die vluchten
voor een camoudile, kruisen mijn
pad.

Een nogal opgefokte mangree zit
achter deze plant.

Zou dit besje de zieke mangree
kunnen genezen? Afwachten maar…
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kon ik niet doen. Misschien kon ik straks hier opnieuw een kijkje nemen, om te zien
of de zieke mangree wellicht door zijn soortgenoten op de been was geholpen.

Na in totaal nog een drietal keren een verkeerd pad te zijn ingeslagen, arriveerde ik
dan eindelijk bij het begin van het moeras. Korte tijd later stond ik opnieuw op het
houten plateautje met het mechanisme voor de ophaalbrug. Nu pas viel het mij op
dat aan de kist die het bedieningspaneel beschermde, een herinnering kleefde. Ik
hoorde Achenar heel praktisch opmerken: “Het kan mij niet schelen hoe behendig ze
zijn. Ze komen er niet in als ik er niet ben.”
Precies. Maar ík kende nu de symbolen die bij de vijf dieren hoorden en ook hun plek
in de voedselketen. Uiteraard stond het zeemonster bovenaan in deze keten, dus
nadat ik de kist had opgeheven, trok ik aan het eerste, meest linkse bot, totdat het
symbool van het vierkant in het kijkvenstertje daaronder zichtbaar werd. Het tweede
bot zette ik op de stand van de vier driehoekjes, want dat symbool was aan de

camoudiles gekoppeld, zoals ik daarnet had ontdekt.
Het derde symbool, het klavertjevier van de mangrees,
stond al goed. Daarna kreeg ik een probleempje. Het
symbool dat leek op een zandloper hoorde bij de
karnaks en moest ik bij het vierde bot instellen, maar
dat kijkvenster was kapot! Ik stelde dus alvast het vijfde
en laatste bot in op de liggende ‘S’, wat het symbool
van de zeftyrs was, maar zag dat het zandlopersymbool
daar één positie onder zat. Zo moest het toch mogelijk
zijn om ook het vierde bot op de juiste stand in te
stellen. Het was eventjes prutsen, maar toen kwam ook
dit laatste bot in de gewenste positie te staan. Ik haalde

de hefboom links over en hoorde een duidelijk klik.
De botten schoven weer terug, maar ik zag dat voor
de brug een rechthoekige kooi uit het water werd
opgetild, die gevuld was met stenen. Het
ophaalgedeelte van de brug draaide nu een halve
slag in de rondte en werd toen neergelaten. Het
uiteinde sloeg met een daverende klap op de kooi
met stenen. Het meerhuis was nu toegankelijk!
Ik wilde al de brug oplopen, maar bedacht mij
plotseling. Hoe zou het met het zieke aapje zijn? Ik
daalde de trap af, doorstak het moeras en was voor
de verandering eens zonder te verdwalen vrij snel bij de plek aangekomen waar het
aapje lag. Tot mijn opluchting zag ik dat het wellicht goed was afgelopen. De

mangree was verdwenen, maar daar lag nog wel het
besje, waarvan duidelijk een hapje was genomen. Zo had
ik mijn goede daad verricht en deze mangree wellicht uit
de klauwen van een bloeddorstige camoudile weten te
redden. Of de aapjes mij daarvoor dankbaar waren, of
dat ze het überhaupt wel beseften dat ik ze geholpen
had, wist ik niet. Aan de andere kant kreeg ik het
vreemde gevoel dat ik de mangrees te vriend moest
houden. Wie weet zouden de rollen eens omgekeerd zijn
en dan zou ik hun hulp misschien wel hard nodig hebben!
Ik draaide mij om en wandelde terug naar het meer.

Dit is de juiste code om de
ophaalbrug neer te laten.

Het meerhuis is nu toegankelijk!

De mangree is weg, maar
van het besje is een hapje
genomen!
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Hoofdstuk 15: Achenar’s nieuwe naam.

Bij het meer aangekomen wandelde ik de houten brug op, die leidde naar het
meerhuis. Achenar had zijn nieuwe woonstek behoorlijk goed beschermd, want aan
de voet had hij allemaal dunne takken, stukken van planken en delen van balken
rondom de vier stutpalen van de houten woning gestoken, waarbij deze ook nog
eens schuin naar voren staken. Hierdoor zou een zwemmend dier ook niet van
onderen de woning kunnen betreden. Verder ging
ook nog de ophaalbrug opnieuw omhoog, zodra
ik halverwege de vaste brug was gekomen. Bang
dat ik via deze route niet meer terug zou kunnen
komen in het woud, hoefde ik echter niet te zijn.
Iets teruglopend zag ik dat rechts in het water een
hefboom was aangebracht, ook al in de vorm van
een hand. Via een ingenieus stelsel van touwen
kon hierdoor de brug ook van deze kant worden
neergelaten. Achenar had daarbij zeer handig
gebruik gemaakt van bootshaken en delen van de
ruggengraat van het zeemonster.

Bij de meerwoning aangekomen, zag ik dat de brug hierlangs gewoon doorliep om uit
te komen bij de zuidelijke oever van het meer. Een kort houten trapje bracht mij voor
de ingang van de hut. Meteen hier al zag ik dat de staat van het geheel erbarmelijk
was. Natuurlijk, Achenar zou zich hebben moeten behelpen met tweedehands
spullen uit het scheepswrak, want bomen hakken in het woud en deze tot planken
verwerken, zou hij niet hebben kunnen klaarspelen bij gebrek aan geschikt
gereedschap. Toch zag het geheel er behoorlijk verwaarloosd uit en wekte zo niet de
indruk dat Achenar hier tot voor kort had
gewoond! De voordeur hing alleen nog maar aan
zijn bovenste scharnier, trok daarom helemaal
scheef en sloot ook niet meer af. Hij wiegde wat
in het windje heen en weer. Voorzichtig duwde ik
hem verder open en glipte naar binnen, blij dat
het geheel daarbij niet meteen helemáál
uiteenviel.

Binnen was de ruimte krap, donker en
volgestouwd met meubilair. Prominent in het
midden van de ruimte stond een mast, natuurlijk
ook een afdankertje van het schip. In de mast zaten houten pinnen geslagen,
waarlangs men omhoog kon klauteren. Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen
en deed dat meteen.
Ik arriveerde zo in een vrijwel vierkante ruimte, waar ik rondom een aardig zicht had.
De ‘wanden’ van deze ruimte reikten steeds zo ongeveer tot borsthoogte. Dat de
hoogte zeer verschillend was, kwam omdat Achenar hiervoor verschillende luiken,
planken en deuren had gebruikt, die hij met stukken touw had vastgemaakt. Opnieuw
gaf dit aan met welke zeer beperkte middelen de oudste zoon van Atrus zich hier had
moeten zien te redden!

Met simpele middelen is Achenar er
in geslaagd het ophaalmechanisme
van de brug te vervaardigen.

Via de houten pinnen in de mast
klim ik naar de eerste verdieping.
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Het dak had hij gemaakt van allemaal palen,
vermoedelijk een deel van de lading van het schip.
In het midden was het dak opengelaten en daar zat
nog een soort kraaiennest, waarboven ook de rode
wimpel wapperde, die ik al van verre had gezien.
Achenar gebruikte deze plaats daadwerkelijk als
observatieplek, getuige het telescoopje dat in een
hoek stond opgesteld. Het leek wel of hij dat ding
uit oude brillenglazen zélf in elkaar had geknutseld!
Een hele prestatie,
ook al bleef het
beeld in de kijker

tamelijk onscherp met een kleine gezichtshoek en
een niet al te forse vergroting. Toch kon hij hiermee
de omgeving wat beter observeren.
Naast de primitieve kijker lag een platte langwerpige
doos, waarin een stuk perkament lag en een simpel
potlood. Ik zag dat Achenar daarop een schets van
de vier grootste hier levende dieren had geschetst,
van links naar rechts de karnak, de camoudile, de
mangree en de zeftyr. Het zeemonster schitterde
door afwezigheid. Daaronder had hij de aantallen
geturfd. Aan het perkament kleefde ook een herinnering. Nadat ik op de steen uit
Yeesha’s ketting had gedrukt, hoorde ik Achenar ongerust opmerken: “Kom nou! Er
moeten al wat jongen zijn. Waarom planten ze zich niet voort? O, god! Misschien heb
ik teveel vrouwtjes gedood!”
Voor het eerst zag en hoorde ik zo het harde bewijs dat Achenar zich nu meer
zorgen was gaan maken om het welzijn van de dieren hier, daar waar de vijf totems
een meer indirect bewijs vormden. Ik bekeek de
geturfde getallen nader. Het leek erop dat hij na
één, drie en zeven jaar de dierenaantallen zo
goed mogelijk had bepaald. In alle gevallen zag ik
een toename. Onder de karnak stonden
respectievelijk vijf, acht en twaalf streepjes en
onder de camoudile twee, vijf en negen streepjes.
Ook de zeftyr kende een gestage groei, die
precies gelijk was aan die van de camoudiles.
Nee, Achenar’s zorgen betroffen kennelijk de
mangrees, hoewel die het talrijkst waren. Van een
groei was hier aanvankelijk geen sprake. Ik telde
twaalf en na drie jaar opnieuw twaalf streepjes,
maar daarna maar liefst 27! Achenar’s vrees leek achteraf dus ongegrond te zijn. Ik
had trouwens de indruk dat dit de dierenaantallen waren die Achenar uitsluitend in
het noordelijke deel van het woud had aangetroffen, wat ook werd gesuggereerd
door de opstelling van de telescoop.  De zaken lagen dus minder somber dan
Achenar vermoedde. Het was sowieso moeilijk om de diverse dieren uit elkaar te
houden en misschien liet een aantal dieren zich hier simpelweg niet zien. Het was in
ieder geval bemoedigend om te concluderen dat Achenar, getuige deze
aantekeningen, zich al minstens zeven jaar lang meer bekommerde om het lot van
de dieren hier, en niet meer bezig was ze simpelweg uit te roeien.

De wanden van de observatiehut
bestaan uit planken en luiken, die
met touwen zijn samengebonden.

Van brillenglazen heeft Achenar
een telescoopje gemaakt.
Daarnaast ligt een platte doos…

… met daarin de tellingen van de
dierenpopulaties hier.
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Wat was hier nog meer te zien? In de andere hoek
van de ruimte deed een kist dienst als een soort
tafel en er stond een zelfbouw ezel in een hoek,
achter een omgevallen kruk. Ik zag dat Achenar
zich zelfs had toegelegd op een rustgevende
bezigheid; het schilderen van een landschapje!
Het was heel verdienstelijk gedaan. Ik herkende
de ophaalbrug en het woud daarachter. Opnieuw
had Achenar hiervoor een stuk zeildoek gebruikt,
dat licht wiegde in de wind. Er leek nog een ander
doek onder te hangen. Zodra ik het eerste
voorzichtig naar boven had opgeklapt, zag ik tot

mijn verrassing een groot portret van een mangree,
met twee opstaande oren. Daaronder had Achenar
een drietal potjes geschilderd van groot naar klein.
Daar weer onder had hij een lange zwarte streep
gezet onder het kleinste potje en vervolgens een
korte streep onder de middelste pot. Wat had dit te
betekenen? Meteen moest ik denken aan de
‘geluidsinstallatie’ die Achenar in zijn jachthut had
aangebracht. Deze schets suggereerde dat de
afgebeelde mangree, die ik nu maar ‘Tweeoor’ zou
noemen, een eigen naam had! Waren de
mangrees dan zó intelligent dat ze elkaar namen
hadden gegeven? Als ze elkaar met drie tonen

alarmeerden, dan was het natuurlijk mogelijk dat ze
elkaar met twéé tonen konden benoemen!
Opmerkelijk…
Trouwens, over mangreenamen gesproken, op de
tafel trof ik een andere schets aan, die de naam van
een tweede mangree onthulde. Ditmaal waren de
juiste tonen ‘kort laag’ en ‘lang hoog’ om de
mangree te benoemen die een rechtopstaand en
een hangend oor had. Dit aapje noemde ik dus
maar ‘Eenoor’. Verder zag ik hier op tafel de
verfspullen liggen die Achenar had gebruikt. Gezien
de vijzel en de stamper, had hij de pigmenten voor
zijn verf zelf uitgezocht en vermalen. Zo toonde

Achenar aan dat hij net als zijn jongere broer, ook in het bezit was van artistieke
talenten.

Na deze constatering zag ik dat ik hierboven alles had onderzocht wat er te
onderzoeken viel. Toch daalde ik niet meteen af. Ik bleef even al staand genieten
van het uitzicht en kon mij voorstellen dat Achenar graag hierboven vertoefde. Maar
na een ogenblik klom ik dan toch langs de mast naar de benedenverdieping.
Voor een van de simpele vensters – niet meer dan een rechthoekige opening in de
houten wand waar een luik voor geschoven kon worden – had Achenar een tafel
geschoven, die hij uit planken en een paar botten had gemaakt. Ook de stoel had hij
best handig uit een stuk ton en een aantal duigen in elkaar geknutseld. Op de tafel

Dit landschapje heeft Achenar
verdienstelijk geschilderd.

Mangree ‘Tweeoor’ heeft een eigen
naam, bestaande uit twee tonen:
‘lang hoog’ en ‘kort middel’.

Op tafel ligt een schets van een
tweede mangree, luisterend naar
de naam ‘kort laag’ en ‘lang
hoog’, oftewel ‘Eenoor’.
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stond een nap, een fles en een kroes en zelfs had
hij uit het scheepswrak een metalen lepeltje weten
op te vissen. Een luikje gebruikte hij als ondergrond
om op te schrijven en er zat daar nog een opgerold
stuk perkament aan vastgespijkerd. Ik rolde het
papier uit. Kijk toch eens, opnieuw werd hier aan
een mangree voorgesteld, die de naam ‘lang laag’ –
‘lang midden’ had. De mangree was opnieuw zeer
treffend geschetst.
Het was een sterk,
maar oud individu,
misschien wel de

nestor uit de groep. De ogen en de bek zagen er
doorgroefd uit, maar het meest opvallend aan deze
mangree waren de vele grijze haren die dit dier bezat.
Ik besloot hem daarom maar ‘Grijsbaard’ te noemen.

In de hoek naast de ingang stond ook nog een kist,
die duikerspullen bevatten, een soort snorkel. Nu pas
besefte ik goed voor welke immense problemen
Achenar zich hier geconfronteerd zag, toen hij had
besloten juist híer zijn woning te bouwen. Voor het aanleggen van de fundering zou

hij toch regelmatig onder water hebben moeten duiken,
maar hij had de klus weten te klaren!
Tegenover de ingang stond een bed geschoven en
schuin daarvoor stond een andere kist, die kleine
tonnetjes, een paar gutsen en andere spullen van
weinig belang bevatte. Ik wilde het deksel alweer
sluiten, toen ik zag dat daar aan de binnenkant een
papiertje zat geprikt. Hierop stond een kleinere schets
van alweer de vierde mangree, die twee hangende oren
had. ‘Hangoor’ hoorde bij de tonen ‘kort middel’ en ‘kort
laag’.
Vervolgens richtte ik mijn aandacht op het bed. Daar lag
een prachtig crèmekleurig shirt, dat wel inmiddels door
nogal wat vlekken, wellicht lekkend hemelwater,
besmeurd was. Het shirt bevatte een herinnering, maar

wat ik ook verwacht had te horen, dit niet. Achenar was in totale ontreddering en
barstte bijna in snikken uit. Al snotterend jammerde
hij tegen zichzelf: “Alsjeblieft!! Ik kan er niet meer
tegen!”
Daarna vervolgde hij op meer fluisterende toon:
“Te laat… veel te laat. Ze zijn allemaal dood!
Allemaal!”
Was ik hier getuige van de gigantische ommezwaai
die Achenar had gemaakt? Na jarenlang
plunderen, jagen en moorden, was hij uiteindelijk
deze wereld gaan waarderen en overdacht hij de
schade die hij had aangericht? Verwoestingen die
wellicht niet meer ongedaan konden worden

Voor het simpele venster is een
tafel geschoven, gemaakt van
botten en planken.

Ik stuit hier op ‘Grijsbaard’, de
nestor onder de mangrees. Hij
heeft de naam ‘lang laag’ en
‘lang middel’.

‘Hangoor’ heeft zich verstopt
aan de binnenkant van de
deksel van een kist en
luistert naar de naam ‘kort
middel’ en ‘kort laag’.

Aan dit shirt kleeft een onverwachte
herinnering.
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gemaakt? Kennelijk vreesde Achenar dat hij de dierenpopulaties hier tot onder de
minimale aantallen had uitgeroeid, zodat deze zich niet meer op natuurlijke wijze
konden herstellen en uitsterven nog maar de enige optie en dus hun lot was
geworden. Dáárom had Achenar hierboven die observatiepost ingericht en had hij zo

krampachtig het aantal dieren geturfd! Maar
wellicht was hij juist op tijd tot inkeer gekomen.
Gezien de notities boven, was deze herinnering
wellicht al meer dan zeven jaren oud en ik had
met eigen ogen gezien dat het woud nog steeds of
weer krioelde van het leven en dat alle grote
dieren gestaag in aantal aan het groeien waren.

Het zat er dik in dat ik nog meer te weten zou
komen over de beweegredenen van Achenar,
want op het bed lag ook een boek, dat het derde
journaal van Achenar bleek te zijn wat ik in

handen kreeg. Dat werd duidelijk zodra ik het boek opensloeg. Ik herkende
Achenar’s handschrift, zette mij neder op het bed en begon gretig te lezen.

Weet niet of ik dit kan. Mijn pen voelt vreemd aan. Glijdt weg.
Lang geleden dat ik er eentje gebruikte. Maar wat meer is er?
Wat kan ik doen?
Vandaag naar Wrak geweest. Voor het eerst sinds ik het huis heb.
Zijn botten lagen er nog net zo. Maar wel schoon. Gebleekt door
de zee.

Al op de eerste pagina van zijn verslag had Achenar een
schets toegevoegd van het skelet van het zeemonster
dat, doorboord met speren, op het strand lag. Ook de
totem die Achenar ter ere van het zeemonster had
opgericht, had hij geschetst. Het was ook een
ingrijpende gebeurtenis geweest en ik las dat Achenar
die belevenissen nog even ophaalde. Uit de eerste
alinea kon ik trouwens halen dat er een grote tijdspanne
gezeten moest hebben tussen het slot van dagboek dat
hij in het scheepswrak had geschreven en het begin van
dit verslag. Ik las verder.

Hoe vaak heb ik dit in mijn hoofd opnieuw meegemaakt? De zon
zinkt in de golven. De punt van mijn speer druipt van het gif.
Ik ze mezelf bij de rotsen hurken. Ik was zo ZEKER dat Hij zou
komen. Omwille van zijn wijfje.
Soms gaat het – in mijn hoofd – heel anders. Het gif verwatert.
Of één van haar touwen breekt. Hij rijst boven mij uit. Speer
mist. Ze ontsnappen. En we krijgen allemaal nog één dag
extra te leven.

Op het bed ligt, naast het shirt, ook
een dagboek!

Achenar heeft een schets
van het gedode zeemonster
toegevoegd.
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Vandaag de vallen opnieuw gezet. Eentje was er verroest door
het moeraswater. Moest terug voor de reparatie. Zag een
camoudile een zeftyr neerleggen. Zulke precieze bewegingen.
Geen enkel gebaar te veel. Zeftyr heeft denk ik niets gevoeld.

Niet wat ik verwacht had. Aan een meer wonen. Het is rustiger.
Minder wind. Maar het regent net zoals in Wrak. En het is

warm. Erg warm.

Achenar had hier het uitzicht vanuit zijn raampje
geschetst, terwijl er een stortbui bezig was. Ik mocht mij
gelukkig prijzen dat de dreigende bui hier zich ditmaal
boven zee ontlaadde en niet boven het eiland. Het had
mijn verkenningstocht er hier een stuk makkelijker op
gemaakt. Aan dit eerste stuk tekst te oordelen, was deze
ouder dan de herinnering die aan het shirt kleefde, want
Achenar leek nog steeds te jagen. Toch leek ik al een
subtiele mentaliteitsverandering te proeven. Ik sloeg de
bladzijde om en las verder.

Enige echte verschil is het krijsen. Dichterbij nu. Van alle
kanten. Begint me op de zenuwen te werken.
Kan niet slapen. Teveel gekrijs. En als ik mijn ogen sluit, de
Dingen die ik zie. De gezichten.
Mijn god, Sirrus. Hebben we er echt zoveel gedood??

Heb het opgeteld. Zo goed ik kon. Acht jaar. Drie jaar geleden
doodde ik de laatste cerpatee.
Ik vind dat ik iets voor Hem moet doen. Een soort grafsteen bij
de botten. Of een totempaal. Zoiets maken zou me in ieder
geval een tijdje bezig houden.
Zal ik er eentje voor elk van hen maken?

De verandering van inzicht bij Achenar leek hier al meer
gestalte te krijgen. Voor het eerst werd hier ook de naam
van het zeemonster onthuld, het was een ‘cerpatee’. Uit
Achenar’s woorden kon ik opmaken dat hij de cerpatees, die
sowieso al gering in aantal waren, wellicht geheel had
uitgeroeid. Het laatste exemplaar had hij immers drie jaar
geleden gezien. Dat was voor hem de reden om de
totempaal te maken, die inderdaad bedoeld was als een
ereteken. Hier had Achenar trouwens diverse schetsjes van
die totems toegevoegd. Met eigen ogen had ik inmiddels
gezien dat hij zijn plannen in die richting daadwerkelijk had uitgevoerd, al leek hij in
zijn dagboek daar nog ernstig aan te twijfelen. De eerstvolgende woorden die ik las
waren namelijk:

Achenar werd regelmatig
geplaagd door stortbuien,
wat hij in woord én beeld
duidelijk heeft gemaakt!

In het dagboek staan
allemaal proefschetsen
van de totems die
Achenar heeft gemaakt.
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Waarom? Wat is het nut? Ik kan zo niet verder! Ik kan niet
meer DENKEN!!
Moet iets doen. Ik moet die dromen VERGETEN. Misschien een
paar dagen naar het zuiden? Buiten slapen.

Getver!! Vader, moest het nu echt hetzelfde zijn? Twee weken ben
ik door het Zuiderwoud getrokken en waarvoor? Meer van
hetzelfde. Meer van hetzelfde godvergeten lege NIETS.
Ik verdraag het niet meer. Zo kan ik niet LEVEN!!!

Karnaks zijn binnen geweest toen ik weg was. Vergeten hoe
behendig ze zijn. Durven ook meer in een groep. Fokken als
konijnen sinds ik hun natuurlijke vijand gedood heb. Moet
misschien iets aan ze doen.
Misschien kan ik een kant van de brug aanpassen. Een soort
slot erop om ze buiten te houden.

Ik moest wel concluderen dat Achenar hier een beetje
gestoord aan het worden was. Enerzijds werd hij gekweld
door nachtmerries, waarin de wandaden die hij in het
verleden had verricht hem nog even fijntjes onder de neus
werden gewreven en anderzijds maakte hij hier voor de
tweede maal een hele vreemde gedachtesprong. De
ophaalbrug, waarvan hij hier een paar schetsjes had
toegevoegd, had hij dus primair gemaakt om de karnaks
buiten de deur te houden. Net als bij het hek had hij zich
kennelijk niet gerealiseerd dat dit bij vogels bijzonder
weinig effect zou hebben. Wat was dat voor rare kronkel in
zijn hersenen? Voor de rest leek hij alles behalve van zijn verstand beroofd te zijn. Ik
haalde mijn schouders vol onbegrip op en las maar verder.

Vandaag teruggegaan naar het Zuiderwoud. Hoopte dat ik iets
gemist had. Zag een groepje mangrees onder hun nesten spelen.
Wilde mijn rantsoenen aanvullen, maar ik kon het niet. Ze
zagen er zó vredig uit.
Ben maar weggegaan en zag hoe eentje me zat te bekijken. Hun
uitkijk, denk ik. Vraag mij af hoe lang hij wist dat ik er was.

Op dit punt had Achenar een schets van een mangree toegevoegd, wellicht hun
uitkijk, zoals hij beschreef. Ik was al op slag een beetje verkikkerd geraakt op deze
vriendelijke aapjes en het leek erop dat ook Achenar uiteindelijk voor de speelse
charmes van deze diertjes viel. Hij had de mangree, met de karakteristieke lange
pluimstaart, met beperkte middelen zeer accuraat weergegeven.

Ik herken het ontwerp van
de ophaalbrug.
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Bij de laatste alinea zag ik dat de zwarte inkt er wat
waziger, meer gevlekt en ook grijzer begon uit te zien,
een euvel dat de tekst op de volgende bladzijde in
toenemende mate vertoonde. De reden hiervan onthulde
Achenar meteen in zijn volgende zin. Gelukkig kon ik het
geschrevene nog net ontcijferen.

Bijna geen inkt meer. Ik verdun nu, maar
probeer meer te maken. Zoals de
boombewoners in Kanaalwoud mij dat
geleerd hebben.

In het Zuiderwoud wat blaadjes gevonden om inkt van te
maken. Heb er een paar geplukt om mee te experimenteren.
Onder het plukken viel me iets op aan de mangrees. In het
noorden gaan ze er vandoor als ze me zien. Maar hier lijken
ze alleen maar nieuwsgierig te zijn.

Nieuwe inkt lijkt goed. Kleur had beter gemogen. Morgen terug
naar het Zuiderwoud. Misschien kan ik andere variëteiten
vinden.

Inderdaad was de tekst hier erg bleekjes van kleur, maar de
vlekkerigheid was in ieder geval verdwenen. Ik zag op de
pagina hiernaast trouwens een tekening staan van een
bouwsel dat ik nog nergens had gezien, een soort ronde
boomhut. Wellicht had Achenar deze ergens in het Zuiderwoud
opgericht. Het ‘hoe en waarom’ zou ik vast zodadelijk kunnen
lezen. Dit dagboek beschreef tussen de regels door een
belangrijke levensfase van Achenar. Hoe anders was deze
tekst trouwens van toon dan in de journaals van Sirrus, die ik in
Spits had gelezen! Die verhalen dropen van haat en
wraakgevoelens, maar in dit dagboek trof ik niets van dat alles
aan. Sterker nog, vrijwel nergens had Achenar in dit verslag
zijn familie te berde gebracht. Maar het was goed mogelijk dat
dit dagboek stamde uit de periode voordat in dit Tijdperk de
bezoekerskamer was verschenen. In het volgende betoog
stonden in ieder geval de mangrees weer centraal.

Niet te geloven!! Ging terug om meer blaadjes te zoeken.
Iemand had ze al geplukt. Lagen precies op de plek waar ik bezig
was!
MOETEN de mangrees geweest zijn. Apen ze me na?

’s Ochtends in de uitkijktoren gezeten, geprobeerd ze te
observeren. Wil zien hoe ze zich gedragen als ik er niet ben.
Maar niet veel gezien. Teveel bomen.

De mangree heeft Achenar
zeer treffend geschetst.

Deze boomhut lijkt
Achenar ergens in
het Zuiderwoud
gebouwd te hebben.
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ZOU wel dichter bij ze willen komen. Kan misschien nóg een
toren bouwen, maar dan moet het wel anders. Zoveel is er niet
meer over van het wrak.
Zo terug naar de natuur vind ik wel wat.

HOE hebben Saavedro’s mensen dit gedaan? De hele dag
steunberen zitten weven en mijn arm- en borstspieren doen
me toch zeer!
De mangrees vonden het leuk me te bekijken. Eentje stopte even
met spelen en kwam me advies geven. Zo leek het tenminste.
Bleef maar tegen me kwetteren! Wat had ik graag een
geluidssysteem gemaakt, kijken of ik met ze kan praten.

Heremetijd. Het is niet waar! NIET WAAR!
Vanavond zat ik in de toren te tekenen. Probeerde hun
gelaatsuitdrukkingen goed te krijgen. Ze speelden hun
lievelingsspelletje. Gooien met fruit.
De bal rolde onder de toren. Plotseling hoorde ik ze een nieuwe
kreet slaken. Reeks hoge en lage tonen. Toen ik opkeek, keken ze
me allemaal aan. Wezen op de bal en maakten dat geluid. Alsof
ze een naam zeiden. MIJN naam.

ZE HEBBEN MIJ EEN NAAM GEGEVEN!

Wat moet ik hier nu mee, vader? Wat moet ik nu doen?

Op dit punt eindigde het dagboek abrupt. Door deze laatste gebeurtenis was
Achenar in opperste verwarring gebracht en zelfs ik was een tikje verbijsterd. Zijn
omslag van meedogenloze jager tot hoeder van de natuur zou wel eens definitief in
gang kunnen zijn gezet door het besef dat die vriendelijke aapjes een intelligentie
bezaten, die in bepaalde opzichten bijna menselijk te noemen was. Ik wist dat
sommige dieren zo intelligent waren dat ze in staat waren de klanken te herkennen
waarmee ze aangeduid werden, zoals honden, paarden en enkele vogels. Zonder
uitzondering waren dat echter namen die door mensen aan hen werden gegeven en
voor zover ik wist, waren er geen dieren die zichzelf of anderen namen gaven, zelfs
chimpansees of andere mensapen niet. Laat staan dat ze een individu van een
ándere dierensoort een naam gaven. Dat maakte de mangrees écht bijzonder.
Opnieuw schoot het mij te binnen dat Achenar, in een door Yeesha’s ketting
getoonde herinnering in de ontvangstkamer hier in Haven, had opgemerkt dat hij
‘nieuwe vrienden’ had gemaakt. Vriendelijke, intelligente apen konden voor een deel
menselijke metgezellen vervangen. Ik vermoedde dan ook dat Achenar, nadat bij
over de eerste schok was heen geraakt, zijn jagersspullen aan de spreekwoordelijke
wilgen had gehangen en zijn tijd had besteed aan het verder bestuderen van de
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mangrees. Wellicht dat hij pas na deze gebeurtenis die geluidsinstallatie had
gemaakt en geplaatst in zijn voormalige jagershut. Ook was het hem gelukt – zo
suggereerde zijn schetsen althans – de namen van vier individuele mangrees te
achterhalen. Het was trouwens jammer dat hij nergens had opgeschreven hoe de
mangrees hemzelf precies hadden genoemd. Maar misschien kwam ik die notitie nog
wel ergens anders tegen.

Ik legde het dagboek terug op het bed en daarmee had ik meteen het hele meerhuis
doorzocht. Nuttig was mijn bezoek hier zeker geweest. Nu moest ik, op mijn beurt,
ook maar eens een kijkje in het Zuiderwoud nemen.
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Hoofdstuk 16: Bondgenoten!

Ik verliet de hut en wandelde de brug verder af. Nog voor ik bij de oever aan de
overkant was gearriveerd, zag ik dat het bos daar erg weelderig was, met ook veel
onderbegroeiing. Vooral verderop leken de bomen dicht opeen te staan.

De oever aan deze kant was vlak en zowaar
zanderig, al zou het overdreven zijn om van een
‘strandje’ te spreken. Klaarblijkelijk stond het
waterpeil in het meer iets lager dan gemiddeld en
bij een normale waterstand zou er van deze strook
met zand niets meer overblijven.
Achenar had zich de moeite getroost om hier een
echt houten pad te maken, van korte plankjes en
delen van balken, die boven de vochtige bosgrond
uitstaken. Varens
en mossen
tierden hier welig

in de vochtige atmosfeer en ook zag ik aan de
rechterkant van het pad een paar bijzondere
dieprode bloemen die op het punt van uitkomen
stonden en die ik niet herkende.
Het pad liep in een flauwe bocht naar links en leek
daar een stuk af te dalen. Ja, nogal wiedes dat de
begroeiing hier zo weelderig was. Een deel van het
water van het meer zou wellicht ondergronds naar
dit gebied afwateren en de bodem hier ook in een
relatief drogere tijd, vochtig houden.
Voorbij de bocht bevond ik mij midden tussen een aantal woudreuzen, die ook hier
prima gedijden. Net als bij sommige exemplaren in het noorden, waren de stammen
voorzien van lange, scherpe stekels, waarvan er een paar tot bijna boven het pad
reikten. Ik moest dus oppassen om mij niet per ongeluk daar aan te verwonden, of
mijn kleren open te scheuren. Ik moet zeggen dat ik genoot van de korte wandeling.
Inmiddels was ik aan de vochtige en warme atmosfeer gewend geraakt en het
Zuiderwoud ademde een serene rust uit, een gevoel dat werd versterkt door het
gekwetter van talloze kleine vogeltjes, die ik hoorde. Tenslotte arriveerde ik bij een
kort trappetje. Beneden liep het pad rechtdoor, maar ik zag ook een splitsing naar
rechts.

Daar werd de serene rust wreed verstoord! Amper
was ik bovenaan het trappetje verschenen, of van
rechts kwam er in grote vaart een camoudile
aangesneld. Het dier was niet in staat om mij daar
in de hoogte te belagen, maar liet er verder geen
misverstand over bestaan wat zijn bedoelingen
waren. Het dier brieste en grauwde in mijn richting
en klapperde regelmatig met zijn kaken, om zo aan
te geven dat hij met liefde zijn tanden in mijn
ledematen wilde zetten. Wat een naar beest! Daar
waar de mangrees meteen mijn sympathie hadden

Het pad loopt hier temidden van
een zeer weelderige begroeiing.

Ik bewonder deze bijzondere
bloemen, die op uitkomen staan.

Deze humeurige camoudile maakt
mij het leven zuur. Het rechter pad
kan ik daarom niet nemen.
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opgewekt, was de ‘aaifactor’ bij dit dier bijzonder laag gebleven en bevond zich
eerder onder nul! Ik kon niet nalaten om een takje dat aan de zijkant van het pad lag,
op te rapen en balorig gooide ik dat naar het dier, om het een beetje te plagen. Die
actie werd niet op prijs gesteld. De camoudile stoof bijna schuimbekkend naar de
onderkant van de trap, waar hij eerst nog op een paar meter afstand had staan
dreigen, en liet een nog luider gesnuif horen. Met zijn bek voerde hij een schijnaanval
uit, maar dat imponeerde mij niet. Terwijl het roofdier weer een paar meter
terugschreed omdat hij mij vanaf die plek wat beter in de gaten kon houden, riep ik:
“Je kan me lekker toch niet pakken!”
Toch was het duidelijk dat voor de rechterroute voorlopig een ‘verboden toegang’

gold, want het roofdier leek niet van plan om te
vertrekken. Ik nam dan maar het linkerpad, een
smal aarden spoor, op een wat bredere met dik
mos bekleedde bodem. Dit pad liep regelrecht
naar een grote stekelboom, waarlangs ik echter
een touwladder zag lopen. In de hoogte bevond
zich de boomhut waarvan Achenar in zijn dagboek
een schets had gemaakt! Al vanaf hier zag ik dat
hij ditmaal vooral spullen van het woud zélf had
gebruikt, want het dak bestond grotendeels uit fors
uitgevallen palmbladeren.

Waar wachtte ik nog op? Ik liep naar de voet van de boom en klom langs de
touwladder omhoog. Ik arriveerde op een klein vierkant plateau, bestaande uit in
elkaar geweefde lianen. Verder waren er geen
muren gemaakt, maar rondom de zeshoekige ruimte
waren een paar touwen gespannen. De bezoeker
hoefde zo niet bang te zijn dat hij per ongeluk naar
beneden kukelde, maar had wél een vrij uitzicht
rondom. Ik keek vooral uit op andere woudreuzen
en grote bemoste rotsblokken. Recht vooruit had de
boomhut echter zicht op een vrij grote open plek. Dit
was een speel- en woonplaats van een groepje
mangrees, zo bleek spoedig. Twee mangrees
speelden op de grond. In de bomen rondom zag ik
vijf nesten zitten en uit twee daarvan zag ik ook
mangreekopjes steken, die nieuwsgierig toekeken

wat hun soortgenoten op de grond uitvoerden. Ik
zag dat het precies de vier aapjes waren waarvan
Achenar de namen had weten te achterhalen.
Niet ver naar rechts zag ik tussen de bomen door
glurend, het trappetje aan het einde van het houten
pad zitten. Dat gaf voedsel aan het vermoeden dat
de route die daar door de humeurige camoudile
werd versperd, naar deze speelplaats zou leiden.
Als je het over de duivel hebt… daar kwam dat
enge beest al aangeslopen. Ik wilde een
waarschuwingskreet slaken, maar gelukkig zag ik
dat de twee aapjes, waarvan ééntje Grijsbaard was,
het roofdier al in de gaten hadden gekregen. Ze

Al snel arriveer ik bij de boomhut
die Achenar hier heeft gebouwd.

De boomhut kijkt uit op de woon-
en speelplaats van de vier aapjes,
waarvan Achenar de namen wist
te achterhalen.

Rechts heb ik ook zicht op het
einde van het houten pad, met
het trappetje.
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stoven over het terrein naar twee van de drie nog lege nesten, klommen snel in de
boom en nog voor de camoudile briesend en hijgend bij een van de bomen was
beland, zaten de vier mangrees al veilig in hun nestjes, die ze ook hadden gesloten.
Alleen het vijfde, meest rechtse nest, was nog leeg en open gebleven.
Door deze gebeurtenis was het humeur van de camoudile er niet op vooruit gegaan.
Grommend en klauwend probeerde hij tegen de boomstam van het vierde nest op te
klimmen, pogingen die jammerlijk mislukten. Hij bleef echter vlak bij de voet van de
boom staan, want hij wist dat zijn prooi zich daarboven bevond en vroeg of laat
tevoorschijn zou komen.
Ik vermoedde echter dat de mangrees nu betrekkelijk veilig waren, en zich
desgewenst zelfs nog konden verplaatsen. Tussen de diverse nesten zag ik namelijk
dikke lianen lopen, die zich óók op een veilige hoogte boven de grond bevonden.
Daar zag ik trouwens een paar vage paadjes lopen. Precies in het midden van de
speelplaats bevond zich een kuil en aan de rand daarvan zag ik een bedwelmdistel
staan.
Na een tijdje wachten moest ik concluderen dat de
camoudile een vasthoudend type was, want hij bleef
op zijn post. Om de tijd de doden, keek ik daarom
maar hier in de boomhut in het rond. Interessant
was het om te zien dat Achenar inderdaad ook hier
een geluidsinstallatie had gebouwd. Was het hem
gelukt om met de mangrees te communiceren?
Verder hing er aan de zijkant nog een stukje
zeildoek, waarop Achenar schematisch de vijf
nesten had weergegeven, alsmede de looppaden
die daaronder liepen. Bij het bovenste (eerste) nest
had hij ook een hoop vruchten getekend. Omkijkend
zag ik dat er boven het meest linkse nest inderdaad een struik groeide, waaraan veel
roze besjes zaten. Aan het doek kleefde ook een herinnering. Nadat ik op de
oplichtende blauwe steen had gedrukt, hoorde ik hoe Achenar driftig aan het oefenen
was met zijn drie ratels en de potten die voor de verschillende tonen moesten
zorgen. Het luisterde kennelijk nogal nauw. Ik hoorde hem zeggen: “Kom maar, kom
maar… moet hun toonbereik halen, wil ik mij ooit begrijpelijk maken.”
Tussen zijn commentaar door, hoorde ik de verschillende tonen weerklinken. In de
jachthut had ik zelf met behulp van de drie daar aanwezige schijven en potten met
succes de alarmroep van de aapjes geïmiteerd, dus het was Achenar uiteindelijk

gelukt om de juiste snaar bij de mangrees te raken.
Over tonen gesproken… in een andere hoek van de
hut hing een wat groter doek, waarop een mangree
was afgebeeld, die fruit aan het gooien was.
Daaronder stonden drie tonen, ‘lang hoog’, ‘kort
laag’ en ‘kort middel’. Zou ik met dat signaal een
mangree opdracht kunnen geven om met fruit te
gaan gooien en zou het diertje zo gehoorzaam zijn
om die opdracht uit te voeren? Voor de grap
draaide ik aan de drie trommels en liet zo dit
‘aanvalssein’ horen. Warempel! De mangree die in
het eerste nest zat, schoof zijn ronde vluchtplaats
open, pakte een paar besjes en gooide deze
richting het midden van de speelplaats. Ik zag dat

Op dit zeildoek heeft Achenar de
looproutes onder de vijf nesten
weergegeven.

Kennelijk is het mogelijk om de
mangrees met dit signaal de
opdracht te geven tot de aanval
over te gaan!
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het Eenoor was en ook dat hij nogal onbeholpen wierp. Vooral op het mikken zou hij
nog wel wat mogen oefenen…
Goed, Eenoor zat dus in nest ‘een’ en Grijsbaard in nest vier. Maar welke twee
aapjes zaten er in nest ‘twee’ en ‘drie’? Vanuit het lege, vijfde nest liep een liaan naar
het nest waarin Grijsbaard zich had verstopt, maar met een briesende camoudile
voor de deur zou die geen zin hebben om zijn veilige schuilplaats te verlaten. Nest
‘vijf’ was echter ook met nest ‘een’ en ‘twee’ verbonden. Eenoor was naar nest ‘een’
gevlucht, zou Tweeoor dan niet in nest ‘twee’ zitten? Het was niet te verwachten dat
de mangrees hun nestjes op bases van hun uiterlijk hadden verdeeld, maar ik had
50% kans, dus ik probeerde op goed geluk de naam van Tweeoor af te spelen, eerst
een lange hoge toon, gevolgd door een korte lage.
Tot mijn verrassing ging het tweede nestje open en
daar schoot Tweeoor tevoorschijn. Snel liep en
sprong deze over de liaan naar nest ‘vijf’, maar de
camoudile had die beweging meteen opgemerkt. Hij
haastte zich naar nest ‘vijf’ en kwam daar aan, nog
voor Tweeoor daar ook was gearriveerd. Die liet zich
door het roofdier beneden echter niet in de luren
leggen, schoot het nestje binnen en sloot het af. De
camoudile had opnieuw het nakijken! Grommend
klauwde hij een stukje tegen de boomstam omhoog,
maar het nest zat veel te hoog en bleef buiten zijn
bereik. Mokkend bleef het roofdier echter bij de stam
staan, wellicht in de hoop dat de mangree daarboven zo onverstandig zou zijn om
opnieuw tevoorschijn te komen en naar beneden te klimmen, maar dat zou Tweeoor

wel uit zijn hoofd laten!

Het tweede nest was nu vrij gekomen. Zou ik de
andere mangrees ook kunnen verleiden om van
plaats te verwisselen, zodra ik hun naam riep en er
geen camoudile beneden aan de stam klopte? Ik
besloot de naam van Eenoor te roepen en zag tot
mijn genoegen dat dit aapje zich inderdaad vanuit
het eerste nestje naar nest ‘twee’ haastte, op de
hielen gezeten door de camoudile. Die had echter
een relatief
lange weg af te
leggen, want hij

moest de hele speelplaats doorkruisen. Daarbij
keek het dier niet goed uit, en tuimelde in de kuil.
Ik zag dat de carnivoor duidelijk moeite had om
uit de kuil te kruipen, die kennelijk dieper was dan
het van hieruit bezien, leek. Uiteindelijk slaagde
de camoudile erin om vrij te komen. Bij de laatste
sprong omhoog, kwam hij wel onzacht in
aanraking met de bedwelmdistel. Deze trok zich
samen en spoot vervolgens weer een groene
nevel om zich heen. Nog voor de camoudile
hierdoor echter bewusteloos kon raken, was het
dier al naar de voet van de boom gesneld waarboven zich het tweede nest bevond.

De camoudile kan wachten tot hij
een ons weegt, Tweeoor zal veilig
in zijn nestje blijven zitten!

Het roofdier heeft zichzelf tijdelijk
klem gezet in de kuil in het
centrum van de speelplaats.

De camoudile is al aan de voet van
de boom van nest ‘twee’ gearriveerd,
vóór het groene gas van de distel
hem kan bedwelmen.
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Het groene gas van de bedwelmdistel vervloog ditmaal dus in de omringende lucht
zonder iets of iemand last te bezorgen. Jammer eigenlijk… als de plant zijn giftige
dampen wat eerder had losgelaten, dan hadden deze de camoudile onschadelijk
kunnen maken, althans voor een tijdje. De mangreespeelplaats zou dan veilig te
betreden zijn en ook de aapjes konden hun schuilplaatsen dan weer verlaten.

Een plannetje kwam echter in mij op. Met hulp van de mangrees was het mogelijk om
af te rekenen met de camoudile! De bedwelmdistel reageerde op een stevige
aanraking, wellicht maakte het niet uit door wat. Als ik nu eens een mangree die wél
goed kon mikken naar nest ‘een’ zou sturen en deze zou met een rake worp de distel
bekogelen met fruit op het moment dat de camoudile daarnaast in de kuil lag? Het
was het proberen waard. Maar welke mangree moest ik verzoeken deze eervolle
taak op zich te nemen? Die keus was niet lastig. Eenoor, Tweeoor en Hangoor zagen

er qua postuur hetzelfde uit en Grijsbaard was van
de vier mangrees duidelijk het grootst en het
sterkst. Díe zou ik dus naar nest ‘een’ moeten
manoeuvreren, waarna het zaak werd om de
camoudile opnieuw in de kuil in het midden van het
terrein te lokken.
De minuten daarna ging ik druk in de weer met de
geluidsinstallatie om het gestelde doel voor te
bereiden. Eerst stuurde ik Tweeoor terug naar nest
‘een’, waarna ik Grijsbaard van het vierde, naar het
vijfde nest kon sturen. De drie aapjes in de andere
drie nesten moesten nu allemaal een positie

opschuiven, om het eerste nest weer vacant te maken. Hangoor, die inderdaad in
nest ‘drie’ zat, gaf ik opdracht om naar nest ‘vier’ te verhuizen, waarna ik Eenoor en
Tweeoor naar ‘drie’ en ‘twee’ liet gaan. Als een laatste zet liet ik Grijsbaard nu
overstappen naar het eerste nest. Dat ging allemaal naar wens en het was bijna
ongelofelijk dat de mangrees zo bereidwillig waren om mijn opdrachten feilloos uit te
voeren! Ik ging deze aapjes met de minuut meer waarderen…
Nu moest ik de camoudile ertoe verleiden om opnieuw in de kuil te stappen, waarbij
ik mocht hopen dat het dier niet zo slim was als een ezel, die zich immers niet
tweemaal aan dezelfde steen stootte! Hoe moest ik dit aanpakken? Het leek mij het
beste om de mangree die nu in nest ‘twee’ zat, dat was Tweeoor, opnieuw naar het
vijfde nest te sturen. De camoudile zou dan weer daar naartoe vliegen, althans ik
hoopte dat het dier niet inmiddels genoeg had gekregen van zijn vergeefse jacht hier.
Als ik dan daarna Eenoor van nest ‘drie’ naar nummer ‘twee’ zou sturen, dan zou de
camoudile weer het hele terrein moeten doorsteken, om van ‘vijf’ naar ‘twee’ te gaan.
Zou hij dan in de val trappen die wij met z’n vijfen hadden opgezet?

Nadat ik Tweeoor opdracht had gegeven om nest ‘vijf’ te bezetten en hij die taak ook
uitvoerde, greep ik al naar de trommel die de lage toon genereerde, om de naam van
Eenoor te gaan spellen. Net op tijd bedacht ik mij. Ik kon mij zo voorstellen dat de
camoudile vroeg of laat zijn pogingen om hier een smakelijke mangree in zijn nekvel
te vatten, zou staken. Onze gezamenlijke poging moest wel meteen raak zijn, dat
was althans zeer wenselijk! Als ik eens om te testen nu al het ‘aanvalsignaal’ liet
horen, dan kon ik zien of Grijsbaard inderdaad zo goed kon gooien? Zo gezegd, zo
gedaan. Ik gaf het sein tot aanvallen en zag dat ik het goed had ingeschat.
Grijsbaard beschikte inderdaad over een sterke en mikzuivere arm.

Eerst stuur ik Tweeoor van nest
‘vijf’ naar nest ‘een’.
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Dan moest het nu maar gebeuren. Ik zond Eenoor
naar nest ‘twee’ en zag hoe de camoudile in die
richting snelde. Ditmaal probeerde hij met een flinke
sprong de kuil te overbruggen, maar kwam niet
goed uit en gleed langs de rand naar beneden. Veel
tijd had hij ditmaal niet nodig om uit de kuil te
kruipen, maar bliksemssnel had ik opnieuw het sein
tot aanvallen gegeven. Met een welgemikte worp
wist Grijsbaard de bedwelmdistel opnieuw zo te
prikkelen, dat deze een derde wolk groen gas liet
ontsnappen, net toen de camoudile uit de kuil
krabbelde. Ditmaal was het dier echter te laat. Met
een jammerlijke kreet viel het dier op zijn zij en
bleef zo hijgend liggen. Het bedwelmende gas had
zijn werk gedaan! Dank jullie wel, apenvriendjes, en
in het bijzonder Grijsbaard!

Ik verliet de
boomhut zo snel ik
kon en haastte mij
terug naar het
trappetje aan het
einde van het

houten pad. De rechter route bleef daar nu
verschoond van onvriendelijke dieren. Ik daalde het
trappetje af, volgde het pad en kwam zo al snel op
de speelplaats uit. Bij de camoudile was al een
mangree verschenen, die zich omdraaide, mij
aankeek en een vragend geluidje liet horen. Vervolgens snelde het dier weg,
onderwijl meer opgewonden kreten slakend. Zou hij zijn vriendjes gaan
waarschuwen? Want ik hoorde dat hij niet de alarmkreet had gebruikt. In dit deel van
het woud had Achenar zich ‘netjes’ gedragen, dus werden mensen hier niet als
vijanden gezien! Ik keek verder rond, en zag dat de nesten al verlaten waren.
Klaarblijkelijk waren dit toch niet de woonplaatsen van de mangrees, maar meer hun
speelnesten.
Aan de andere kant van de speelplaats liep een vaag pad verder. Het leek er
waarachtig wel op dat de ‘wacht’ van de mangrees daar op mij had zitten wachten!
Met een verheugde kreet begroette hij mij daar en sprintte opnieuw weg langs het
pad, alsof hij wilde zeggen: ‘volg mij maar!’
Het pad waarlangs de mangree mij verwees, was
niet al te lang. Het kwam uit bij een boom,
waarlangs een touwladder naar beneden hing.
Bovenin was een soort nest gemaakt, maar anders
dan de nesten rondom de speelplaats, en ook
groter. Vanuit het nest klonk het opgewonden
geluidje van de mangreewacht, die even later zijn
kopje door het mangat stak, om naar beneden te
turen waar ik bleef. Het leek er wel op alsof het dier
blij was dat ik hier was gearriveerd en dat hij mij
‘thuis’ verwelkomde!

Dankzij de zuivere werparm van
Grijsbaard is de camoudile nu het
haasje!

Met een jammerlijke kreet valt het
dier verdoofd op zijn zij.

Bij de bewusteloze camoudile zit
de ‘wacht’ van de mangrees mij
op te wachten.

Het lijkt wel of de mangreewacht
mij thuis verwelkomt!
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Dat dit alles behalve een dwaze
veronderstelling was, bleek zodra ik naar boven
was geklauterd. Het bouwsel was een groot
nest, gemaakt van bladeren, maar hier had
geen mangree gewoond! Ik zag spullen rondom
die wel van Achenar geweest moesten zijn. Aan
een stekel hing een kompas en op een
legplank, gemaakt van dunne, bijeengebonden
takken, lagen twee grijze overhemden en drie
witte T-shirts. De bewaakmangree had het nest
verlaten zodra ik naar binnen klauterde, maar
hing nu aan de buitenrand. Hij keek mij met
grote, donkere kijkers aan, was verder totaal

niet bang en leek simpelweg af te wachten wat ik zou gaan doen. “Zo, wat een mooie
woning hebben jullie hier,” sprak ik het dier toe,
dat antwoordde met een gepiep. Meteen kwamen
er nog twee andere mangrees aan, die zich ook
langs de buitenrand van het nest nestelden en mij
enthousiast begroetten.
Nee maar! Achenar was dus wel heel erg richting
de natuur doorgeslagen! Hij had zich tenslotte
simpelweg tussen dit groepje mangrees
gevestigd en was zich als één der hunnen gaan
beschouwen. Zijn bewering dat hij hier ‘nieuwe
vrienden’ had gevonden, was dus maar al te
waar! Erg eenkennig waren deze mangrees dus
niet, want ze leken het net zo leuk te vinden
indien ik Achenar’s voorbeeld zou volgen. Misschien had Achenar ze meer dan eens
gered van de bloeddorstige aanvallen van een camoudile of had hij hen op andere
terreinen geholpen. In tegenstelling tot de aapjes uit het Noorderwoud zouden déze
mangrees hier het heel nuttig of zelfs wenselijk vinden dat zich een mens bij de
groep aansloot…
“Sorry jongens, ik moet jullie teleurstellen,” zei ik tegen de drie aapjes om mij heen.
“Hoe aardig ik jullie ook vind, ik ben niet van plan om lang te blijven, want ik heb
belangrijke zaken te doen.” Opnieuw werd mijn speech met gejuich begroet. Ik stak
mijn hand al uit om één van de aapjes te aaien, maar bijtijds bedacht ik dat ik hier
toch te maken had met wilde dieren en dat het überhaupt niet zo verstandig is om
een aap te aaien. Ik wilde mij niet onderdanig
maken in de groep…

Ik rukte mijn aandacht van de aapjes los en bekeek
het kompas nader. Het instrument leek nog goed te
werken, maar had hier, zo los opgehangen, maar
weinig nut. Tijdens tochten door de jungle was het
natuurlijk wél handig om te weten in welke richting je
liep, zeker als je dreigde te verdwalen.
Vervolgens bekeek ik het stapeltje kleren dat hier
lag. Ze leken spiksplinternieuw en nog nooit
gedragen. Op het bovenste overhemd lag een

De bewaakmangree kijkt mij met
grote, donkere kijkers aan.

Nog twee andere mangrees
begroeten mij enthousiast.

Ik bekijk het stapeltje kleren dat in
het nest ligt, op een ‘plank’
gemaakt van dunne boomtakken.
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steentje, waardoor het briefje daaronder was blijven liggen. Er stond een korte notitie
op, afkomstig van Catherine. Ik las:

Zoonlief, draag dit met mijn liefde.
------C

Aan het stapeltje ongedragen kleding kleefde ook een herinnering, want de steen uit
Yeesha’s ketting lichtte opnieuw fel blauw op. Ik beroerde de steen en hoorde hoe
Achenar in verwarring was gebracht door deze gift van zijn moeder. Hij wist niet wat
te zeggen toen Catherine hem vroeg:
“Het is een cadeautje voor je Achenar. Zelf gemaakt. Vind je het niet leuk?”
“Nee… nee… Bedoel ja! Ja! Ja, het is leuk! Alleen… het is zo zacht. Bijna vergeten
hoe zacht voelt…”
Of Achenar de kledij zeer kort voor zijn ontsnapping uit Haven had gekregen,
waardoor hij er nog niet toe gekomen was ze te dragen, of dat hij ze doelbewust
onbezoedeld had gelaten, kon ik niet bepalen. Ik tuurde verder in het rond en zag
nog twee belangrijke zaken. Achenar had hier twee grote, stevige bladeren
gespannen, waarop hij een tweetal tekeningen had gemaakt. De bovenste toonde

een opgerolde, zwart gestreepte slang, die op de
onderste tekening opeens van een kop was
voorzien. In wit was een duidelijke
gebruiksaanwijzing toegevoegd. De onderste
zwarte streep van de derde, meest rechtse
winding moest vier maal geaaid worden en daarna
moest er een tikje op de snuit van het dier worden
uitgedeeld. Waar diende dit voor? Geen idee… of
toch! Mijn gedachten gingen terug naar Serenia
en dan vooral naar dat waterwerk, waarmee ik de
watertoevoer naar de grot daaronder en de oude
geheugenkamer kon regelen. Rondom dat
draaiwiel zat een taai stuk slang, dat ik niet los kon

maken. Destijds had ik een vreemde herinnering gezien die aan dat stuk slang
kleefde. Nu wist ik wat dat visioen mij had getoond, het woud hier en een mangree!
De tekening op het onderste blad suggereerde dat het bewuste stuk slang een echte,
lévende slang was, die kennelijk zo gehypnotiseerd kon worden, dat hij zichzelf strak
om een object wikkelde en vervolgens niet meer losliet. Dat loslaten zou pas
gebeuren als de gebruiker de hier beschreven handelingen zou uitvoeren…
Naast de twee hangende bladeren met instructies, was een soort goot aangebracht,
gemaakt van palmbladeren. Een taai soort spinrag hield de bladeren op zijn plaats,
maar te zien was dat Achenar ook een paar dunne touwen had gebruikt, waarmee
het geheel aan bomen aan weerszijde was geborgd. Daarmee leek er, op veilige
hoogte boven de grond,  een soort pad te zijn aangelegd dat leidde naar..?
Nadat ik voorzichtig had getest hoe het met de stevigheid van het geheel was
gesteld en had geconstateerd dat dat wel snor zat, waagde ik mijn eerste stappen op
het zwevende bladerenpad. Een nieuwsgierige mangree sprong voor mijn voeten en
om mijn heen kijkend, zag ik nog veel meer koppies van tussen de bladeren en
vanachter stammetjes naar mij gluren. Links bleef op een vooruitstekende tak een
mangree echter onverstoorbaar op een nootje knabbelen.
Kijk nu eens! Dat beeld kwam vrijwel precies overeen met de herinnering van de
slang bij het waterwerk in Serenia! Ik liep door en zag dat het pad hier dicht langs

Kan men met deze handelingen
een taaie, maar lévende slang los
wikkelen?
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een rotswand liep, waaruit kleine waterstroompjes
lekten. Deze rotsen vormden als het ware een
natuurlijke dam voor het meer, dat zich hierachter
bevond. Het pad liep hier trouwens wat omhoog
en eindigde bij een soort stoel, gemaakt van strak
in elkaar gedraaide lianen en gevlochten
bladeren.
Ik nam plaats in de zetel en zag dat het aantal
mangrees dat mij belangstellend volgde, gestaag
was gegroeid. Alleen op het pad stonden er al
drie, maar om mij heen kijkend, zag ik er
minstens zeven. Ze keken bijna allemaal vol
verwachting in mijn richting, alsof ze het heel

spannend vonden wat ik deed of zou gaan doen.
Slechts een mangree had meer aandacht voor
zijn rechteroor, dat hij uitgebreid aan het
schoonmaken was met zijn handjes.
Vooralsnog kon ik hier echter niet meer doen dan
alleen maar zitten. Aan de zetel zat weliswaar
een hendel vast, maar deze werd geblokkeerd
door zo’n zelfde stuk taai slang, als de slang die
in Serenia het waterwerk blokkeerde. Ook aan
deze slang kleefde een herinnering, getuige het
oplichten van de steen uit Yeesha’s ketting. Nu
zag ik niet een vaag beeld van de jungle, maar

een mensenhand, hoogst waarschijnlijk van Achenar, die bezig was de instructies die
in de nestwoning op de twee bladeren stond, uit te voeren. De meest rechtse winding
van de slang vertoonde duidelijk vier horizontale
zwarte strepen en de hand streek viermaal langs de
onderste streep.
De slang kwam tot leven! Plots werd deze
roodachtig van kleur, alsof er in het lichaam opeens
bloed werd geperst, dat eerst afwezig was geweest.
Al snel kwam daar een nogal afschrikwekkende kop
tevoorschijn als van een cobra, maar de hand liet
zich daardoor niet afschrikken. Hij gaf een tikje op
de snuit van het beest, en daarmee kwam het
visioen tot een einde.

Nou, dan moest ik deze les maar eens in de praktijk
brengen! Ik aaide de slang vier maal over de
onderste streep van de meest rechtse winding en
daar ontwaakte het beest! Ik tikte het dier tegen de
neus en zag hoe de slang zich los wikkelde en zich
oprichtte alsof hij mij wilde aanvallen! Wat een
serpent! Vervolgens schoot het reptiel echter met
behulp van kleine vleugeltjes aan weerszijde van
zijn lichaam langs mij heen en verdween in het
woud. De hendel was vrij gekomen!

Dit beeld lijkt veel op het visioen dat
ik in Serenia heb gezien bij de slang
die daar aan het waterwerk vastzit.

Het aantal mangrees dat mijn
verrichtingen volgt, is gestaag
gegroeid.

Door viermaal over de onderste
zwarte streep te wrijven, kan ik de
slang tot leven wekken.

Wat een serpent!
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Voor de aapjes was deze gebeurtenis kennelijk net wat té spannend. Naar alle
kanten waren ze weggevlucht en ze lieten zich niet meer zien. Wat zou er gebeuren
als ik de hendel overhaalde? Ik trok hem naar mij toe en ontdekte al snel dat deze
zetel zich ontpopte als een soort hangglider! Langzaam kwam het voertuig in
beweging en tussen de bomen en bladeren doorturend, zag ik daar een paar kabels
zitten, gemaakt van bamboestengels. Voor mij rees een ronde mand aan touwen
omhoog, die gevuld was met grote, ronde vruchten, een soort kokosnoten. Deze
dienden als contragewicht om het voertuig als het ware in de startpositie te brengen
en te lanceren. Op de kokosnoten zat een mangree, die nieuwsgierig in mijn richting
keek. Zodra de zetel vaart begon te maken, en over de mand met vruchten heen
schoot, brak het voertuig door de kruin van een boom heen. Een brutaal aapje dat

kennelijk in deze boom huisde, besloot snel dat het
erg leuk was een ritje mee te maken! Hij sprong
bijna bij mij op schoot, maar nestelde zich vlak voor
mij, waarbij hij de hendel vastgreep en even
verwachtingsvol naar mij omkeek. Met een
opgewonden en opgewekt gekwetter, als een kind
in een achtbaan, onderging hij samen met mij dit
onverwachte reisje. Gezellig!
We braken eerst opnieuw door dik gebladerte heen,
en doken daarna al snel een donkere tunnel in.
Deze was echter niet al te lang, want al snel
gloorde het licht aan de andere kant. Daar gleden
we in snelle vaart over een aantal rotsen heen,
waarbij de bamboe baan een paar flauwe bochten
maakte. Ik verbaasde mij erover dat het geheel zo
soepeltjes gleed, want de snelheid bleef er goed in.
Er volgde nu een paar scherpere bochten, waarbij
de baan tussen een paar rotsen laveerde. Onder
mij zag ik nu water, dus het was duidelijk dat ik de
vallei met het oerwoud had verlaten en mij nu weer
aan de zeekant van het eiland bevond. Al
slingerend en nog steeds met een flinke snelheid
ging het tochtje verder, waarbij ik in een flits schuin

vooruit het scheepswrak ontwaarde. De meereizende mangree leek het tochtje zeer
te waarderen en kwetterde opgetogen, maar vond nu toch dat we ons wel érg ver
van zijn leef- en woongebied begaven. Het dier keek even goedkeurend in mijn
richting en leek te groeten, waarna het aapje het voertuig verliet en op een vlakbij
passerende ronde en niet al te hoge rots sprong.
Onwillekeurig hief ik mij arm en hand op om terug te
groeten, met een licht spijtgevoel. Hoe kort mijn
ontmoetingen met de mangrees ook hadden geduurd,
deze aapjes hadden mijn hart gestolen. De mangree
had het trouwens goed ingeschat, want al een kort
ogenblik daarna werd mijn route versperd door een paar
hoge rotsen. Daarin bevond zich echter wel een meer
dan manshoge spleet, waar doorheen ik zicht had op het
bijna verticaal staande scheepswrak. Hier eindigde ook
de bamboerail. De zetel kwam tot stilstand en ik stapte
uit. Nu zag ik dat ik vlakbij het punt was aanbeland waar

Gezellig… deze brutale mangree
besluit het tochtje samen met mij
te ondernemen.

We glijden in snelle vaart over
een aantal rotsen heen.

Door deze spleet heen,
ontwaar ik het scheepswrak
in de verte.
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mijn onderzoekingstocht hier in Haven was begonnen. Deze hele bamboeconstructie
had Achenar schuin achter de hier aanwezige bezoekersruimte gebouwd. Ik had
vermoed dat het een enorme fuik of een vangtoestel voor een groot beest was, maar
het bleek dus een handig en snel vervoermiddel tussen de jungle en het strand te
zijn!

Mijn onderzoekingen leken hier nu voltooid te zijn.
Deze hadden aardig wat informatie opgeleverd over
de handel en wandel van Achenar. Wat was de
oudste zoon van Catherine en Atrus in de loop van
de afgelopen twintig jaar veranderd! Lange tijd was
hij nog de ‘oude’ Achenar gebleven, die al jagend en
moordend door deze wereld trok. Geleidelijk was hij
echter de natuur en deze wereld meer gaan
waarderen en deze zelfs gaan hoeden, om er
uiteindelijk één mee te worden. Dat was een
opmerkelijke gedaanteverwisseling die ik bij Sirrus
totaal niet had kunnen bespeuren. Nee, daar waar
Sirrus nog steeds de rode kaart leek te verdienen, was ik geneigd om Achenar gratie
te verlenen. Hij leek zijn leven écht gebeterd te hebben. Mijn ontmoeting met hem in
Serenia kwam daardoor in het juiste daglicht te staan. Destijds had ik al het idee
gehad dat Achenar toen de waarheid sprak en alleen met Sirrus meedeed om het
juiste moment af te wachten. Zodra dat bereikt was, wilde hij zijn jongere broer
dwarsbomen. In zijn ogen was Sirrus met zijn plannen namelijk te ver doorgeschoten.
In mijn avonturen op Myst en daarna had ik trouwens al veel vaker de indruk gehad
dat Sirrus zijn oudere broer ook aan hem ondergeschikt wilde maken en het leek
erop dat Achenar dat lange tijd min of meer had gepikt, maar dat nu de maat vol was.
Hoe dan ook, het was zeer nuttig dat ik hier ook de code had verkregen om de
‘klemserpent’, zoals ik de slang maar noemde die om de hendel van het voertuig
gewikkeld had gezeten, los te krijgen. Het exemplaar in Serenia zou
hoogstwaarschijnlijk ook op die manier los te maken zijn. De zaken in Serenia waren
zich trouwens in een behoorlijk zorgwekkende richting aan het ontwikkelen, dus ik
moest hier maar niet verder tijd verspillen. Binnen een halve minuut stond ik in de
deels vernielde ontvangkamer en opende het paneel met het schakelboek. In
tegenstelling tot Spits vond ik het jammer dat ik deze prachtige wereld alweer ging
verlaten. Vooral in het Zuiderwoud, bij de mangreegroep, had ik nog wel wat langer
willen blijven. “Nou, dag, mooi Haven,” zei ik tegen mijzelf, terwijl ik mijn hand op de
foto van Tomahna legde. “Het ga je goed. Hopelijk kan ik je nog eens bezoeken in de
toekomst…”

Niks geen enorm vangtoestel of
een fuik! Dit is gewoon een snel
en handig vervoermiddel tussen
de jungle en het strand.
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Hoofdstuk 17: Een unieke inwijding.

Het schakelboek bracht mij opnieuw in de bol met de twee schakelboeken die de
reiziger desgewenst naar Spits of Haven konden brengen. Tijdens mijn reis naar hier
had ik gezien dat het in Tomahna nog, of alweer donker was. De oase op Aarde
straalde nog steeds rust uit na de eerdere gewelddadige gebeurtenissen, dus het
was Atrus nog steeds niet gelukt om uit Rijp terug te keren. Ik verliet de bol en betrad
via de haardlift de slaapkamer van Atrus en Catherine. Ik kon op twee manieren naar
Serenia afreizen, via het schakelboek dat op de vlonder onder de slaapkamer van
Yeesha lag, of via het boek dat ik in Atrus’ studeerkamer kon vinden. Die laatste
route was het makkelijkst, dus die koos ik. Even later stond ik voor de lessenaar met
het opengeslagen boek dat mij zou gaan vervoeren. Binnen vijf minuten nadat ik in
Tomahna was gearriveerd, was ik alweer vertrokken en onderweg naar Serenia.

Na een voorspoedige reis arriveerde ik opnieuw in Serenia. Tot mijn opluchting
scheen daar alles sinds mijn laatste bezoek nog tamelijk rustig te zijn gebleven. Het
was dus niet zo dat al heel snel na het stelen van de levenssteen een grote paniek
uitbrak. Kijkend richting het versteende woud, was er daar tenminste geen enkele
verandering te bespeuren.
Lopend tussen de stenen zuilen door, volgde ik het Achenarpad. Dit was de snelste
route naar het waterwerk, alwaar ik de waterlopen nog moest veranderen. Ik kwam
onderweg niemand tegen, maar bemerkte opnieuw dat de diverse geesten die daar
huisden, nogal actief waren. Zo keken een water- en windgeest mij nieuwsgierig aan,
maar ze bleken hun schroom nog steeds niet te hebben afgeworpen.
Aangekomen op het ‘plein’ voor de Zaal van de Geesten, was ik nog steeds geen
levende ziel tegengekomen. Ik liep even de trap op, maar één snelle blik in de ruimte
daarboven was voldoende om te zien dat de drie vrouwelijke Beschermers daar nog
steeds aan het dromen waren. Ik liep door en arriveerde even later bij het

geblokkeerde waterwerk.
De slang die om het bedieningswiel zat gewikkeld,
leek als twee druppels water op de slang die ik om
de hefboom van de bamboe hangglider had zien
zitten. Ik kietelde de serpent door viermaal over de
onderste zwarte streep van de meest rechtse
winding te strijken en daar ontwaakte het dier! Snel
gaf ik een klapje op de snuit van het beest en daar
wikkelde hij zich af en koos de klemserpent het
hazenpad. Het wiel was vrij!  Al snel bleek dat ik het
wiel alleen linksom

kon draaien en dat daarmee het linker sluisje
gesloten werd en de rechter geopend. Eerst kwam
er een golf nogal modderig water mee, maar na
enige ogenblikken werd het water helder. De vijver
naast het waterwerk vulde zich en van daar viel het
water een aantal meters naar beneden in de grot
daaronder, waar zich de levenssteen had bevonden
en waar de wortels van de oude en de nieuwe
geheugenkamer groeiden. Ik besloot daar even een
kijkje te nemen, liep terug en daalde via de geheime

De klemserpent kiest het
hazenpad, nadat ik hem een tikje
op zijn snuit heb gegeven.

De vijver vult zich met helder
water.
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put in de grot af. Ditmaal was het onmogelijk om tot
helemaal beneden af te dalen. Vanuit de vijver
stortte het water achter de stenen plaat met de
etsen met de hoofden, waarna dit water via de open
monden in de eigenlijke ruimte terechtkwam, waar
zich ook de levenssteen had bevonden. Het plateau
waarop deze steen had gestaan, stond nu echter
diep onder water, evenals het apparaat waarmee
het binnenvallende licht in deze ruimte kon worden
weerkaatst. Vlak achter deze wijzer had zich een
draaikolk gevolgd, via welke het water uiteindelijk
naar het meer werd afgevoerd. Of het voor Serenia wenselijk was dat deze ruimte
onder water was gezet, of juist schadelijk, wist ik niet. Noodzakelijk was deze actie
echter wel, althans tijdelijk. Op deze manier waren namelijk alle waterlopen
afgedamd die leidde naar de oude geheugenkamer. Nu kon ik proberen via de poel
van de oogster, de geheime ingang van deze kamer te bereiken. Ik klom weer naar
boven.

Daar hoorde ik met korte tussenpozen een ietwat vreemd geluid weerklinken dat nog
het meeste weg had van dat van een misthoorn. Al snel zag ik waar dat geluid
vandaan kwam. Bij de paal, die tussen de twee horizontale stammen stond die over

het water naar het grillige rotseiland wezen, stond
een gestalte gebogen. Deze blies boven in de paal
en veroorzaakte zo de diepe klank die ook wel iets
weg had van een midwinterhoorn. Ik liep naar de
gestalte toe en zag dat het de zesde en laatste
Beschermer was, die ik nog niet had ontmoet.
Waren de andere vijf vrouwen nog jong of zelfs
ronduit jeugdig, deze dame was van veel meer
gevorderde leeftijd. Ze was nog niet bejaard, maar
toch al ruim ‘middelbaar’. Dat ze op mij een indruk
maakte als van een strenge Moeder Overste, kwam
niet alleen door haar leeftijd. Nadat ze langzaam

overeind was gekomen en zich naar mij had gekeerd, blikte ze namelijk nogal
gereserveerd en argwanend in mijn richting. De reden van dit gedrag bleek al snel.
“Daar ben je,” zei ze, terwijl ze langzaam naderbij schreed en haar keurende blik
over mijn lichaam liet dwalen, eindigend bij mijn
gezicht. Ik had het gevoel alsof haar ogen mij
doorboorden. Dit was een vrouw die gezag afdwong!
Na een pauze van een aantal seconden vervolgde ze:
“Mijn zusters noemen je een vriend. Maar als dat waar
is, waarom stort dan alles ineen als jij hier bent?”
Het wantrouwen in haar ogen werd nog dieper. Ze
besloot op te sommen wat er hier in Serenia mis was
gegaan sinds mijn komst. “De levenssteen is weg. De
waterloop is verplaatst, iemand heeft de steen uit de
wortelkamer weggenomen. Jij bent hier vreemd. Je
weet niet hálf hoe bedreigend dat is voor mijn volk. De geheugenkamer heeft die
steen nodig! Die voedt haar en houdt haar sterk en gezond, zodat ze onze

De grot is onder water komen te
staan.

Een gestalte blaast in de paal.
Het is de zesde Beschermer.

Ik lees het wantrouwen in haar
ogen jegens mij.
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herinneringen kan verzamelen als we sterven. Zonder de steen zien we onze
naasten misschien nooit meer terug…”
Alleen de gedachte aan zoiets was al genoeg voor
de priesteres om zielenpijn te krijgen. Er trok een
grimas over haar gezicht en ze greep haar Amulet
der Herinneringen beet, alsof ze daaruit kracht kon
putten, wat misschien wel zo was. Ze vermande zich
inderdaad snel, draaide zich om en zei, meer tegen
zichzelf dan tegen mij: “Ik moet het dorp
waarschuwen. Er zijn meer stenen in de zuidelijke
heuvels, maar het kost tijd ze te vinden.”
Toch bleef de vrouw op de rand van het plateau
aarzelen. Na een ogenblik leek het toch dat ze mij, zij

het schoorvoetend, het voordeel van de twijfel wilde gunnen. Ze priemde haar
wijsvinger in mijn richting, liep opnieuw naar mij toe en gaf vervolgens een opdracht:
“Als je écht een vriend bent, ga dan naar de Zaal van de Geesten en waarschuw mijn
zussen.”
Ze keek plotseling op, alsof ze zich nu iets realiseerde, waar de priesteres eerst niet
aan had gedacht. Ze merkte nog op: “Al weten die het misschien al, want ze reizen
nog steeds in Droom.”
Ze had daarmee gezegd, wat ze wilde zeggen, draaide zich definitief om en begon
opnieuw in de paal te blazen. Het leek mij geen slecht idee om de argwaan van deze
vrouw weg te nemen en liep daarom meteen terug naar de Zaal van de Geesten.

Zodra ik daar de stenen trap naar de ingang van de
zaal opliep, merkte ik een verandering op. De drie
zusters waren nog steeds in diepe rust, maar over
het opgeheven stenen bekken lag nu een lichtgele
doek gedrapeerd. Ik liep de schemerige ruimte
binnen en wachtte geduldig op de dingen die
zouden komen. Aanvankelijk was dat bijzonder
weinig, de priesteressen leken achter hun maskers
gewoon door te dromen, maar daar hoorde ik plots
een geluid!
Met een geratel klapte het gezichtsmasker open van
de priesteres die op de ‘rode’ plek had plaatsgenomen. Er verscheen het gezicht van
een knappe negerin, die zo te zien even oud of iets ouder was dan Anya. Ze kwam

langzaam overeind en probeerde mij meteen
gerust te stellen.
“Wees niet bang,” zei ze, terwijl ze langzaam naar
de rand van het altaar liep. “Mijn zusters en ik
zullen nu met je praten. Anya zei dat je hulp nodig
had, dus terwijl jij deze fysieke realiteit van
Serenia verkende, besloten wij haar spiegelrijk te
betreden… een wereld waarin onze Voorouders
veel macht bezitten en die we ‘Droom’ noemen.”
Het woord ‘droom’ sprak de priesteres langzaam
en met veel respect uit. Daarbij blikte ze schuin
omhoog. Na een korte pauze vervolgde ze haar
verklaring. “We hebben de Voorouders gevraagd

De priesteres is duidelijk
geschokt en grijpt haar Amulet
om daar kracht uit te putten.

Terwijl ik nog buiten sta, zie ik dat
daarbinnen iets is veranderd.

Het woord ‘droom’ spreekt de rode
priesteres met veel respect uit,
terwijl ze omhoog blikt.



246

ons te tonen wat er met Yeesha is gebeurd, maar de dingen die ze onthulden leken
nergens op te slaan.”
De priesteres keek mij indringender aan en zei met nadruk: “We denken dat dit komt
omdat de boodschap voor jóu is bedoeld. Dat verontrustte ons, omdat dit betekent

dat jíj naar Droom moet reizen, iets wat je nooit
moet doen zonder een gidsgeest.”
Terwijl ze dat zei, viel mij de verandering in de zaal
op. De witgrijze stenen van de muren vervaagde
opeens en werden donkergrijs tot zwart van kleur,
terwijl daar overheen wittige, pluizige slierten
begonnen te dansen, als trossen nevelvlekken in
een onmetelijk heelal. Begon ik te hallucineren?
Tijd om daar verder over na te denken kreeg ik niet,
want de priesteres vervolgde haar betoog. “De gids
vinden die het best bij je ware aard past, kost tijd,
maar we besloten je te helpen het weefsel van je
gedane daden te doorgronden.”
De priesteres keek naar beneden naar het altaar
met het ondiepe bekken en naar de lichtgele doek

die daar overheen gedrapeerd lag. Ze vervolgde: “Leg alsjeblieft je hand op de doek.
Dat geeft ons de mogelijkheid te weten te komen welke geest je moet zoeken.”
Na dit gezegd te hebben schreed de negerin weer terug naar haar plaats, ging zitten
en schoof het masker opnieuw voor haar gezicht, een handeling die zich automatisch
leek te voltrekken. Tegelijkertijd bleef het op de muren een onrustig bewegen van
pluizige witte vlekken.

Erg lang kreeg ik niet de tijd om daarover te
filosoferen, want een feller licht dat van boven
kwam, trok mijn aandacht. In de opening van het
dak verscheen een rond voorwerp, dat vrij snel
afdaalde. Het leek wel een bol met kokend water,
die, zodra hij op ooghoogte was aanbeland, een
paar cirkeltjes rondom het altaar beschreef en een
vurige staart in zijn zog achterliet. Na een ogenblik
leek de vreemde bol boven het altaar even tot rust
te komen en kon ik hem beter bekijken. Een bol met
kokend water, geen twijfel mogelijk! Ik zag de
gasbellen in het water ontstaan en naar de randen
ontsnappen en daarbij hoorde ik het karakteristieke
gebubbel van een vloeistof die werd gekookt.
Abnormaler was dat dit kokende geheel niet
omringd werd door een pan of pot, om over een
warmtebron die het koken zou moeten veroorzaken,
maar te zwijgen! Aan de bovenkant van de bol
vertoonde zich niet alleen waterdamp, maar er
waren ook vlammen te zien!
Na een ogenblikje plonsde de hete waterbol in het
ondiepe bassin en wist dit precies tot de rand te
vullen. De borrelende massa leek daar in afwachting te zijn van iets. Werd er nu van
mij verwacht dat ik mijn hand op de doek zou leggen en wel op dat gedeelte dat zich

“De boodschap is voor jóu
bedoeld,” zegt de negerin, terwijl
de wanden van de zaal zwart
worden en dansende witte
slierten gaan vertonen.

Een bol met kokend water komt
uit de opening in het plafond
afzakken en komt boven het
altaar tot rust.

De hete waterbol plonst in het
ondiepe, ronde bassin.
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op de bodem van de ondiepe kom onder die kokende watermassa bevond? Niet
zonder aarzeling stak ik mijn hand uit, maar tot mijn verrassing werden mijn vingers
niet door het hete water verbrand. Sterker nog, het voelde helemáál niet heet aan, ik

voelde alleen een tinteling ontstaan. Dit niet eens
onaangename gevoel kroop tot in mijn arm
omhoog, zodra ik mijn hand met uitgespreide
vingers op de bodem van het ronde bassin op de
lichtgele doek drukte.

Dat dit geen gewoon water was, daar was ik
allang achter gekomen. Mijn hand lag amper een
paar seconden op het doek of daar, als bij
toverslag, transformeerde al het water tot damp,
dat in een cirkelbeweging opsteeg. Als reactie
hierop begon een van de drie beelden die hier
boven de zitplaatsen in de muren waren

aangebracht, belletjes te blazen. Deze ontsnapten uit de mond van het beeld en
toonden veel overeenkomsten met de bellen die ik
buiten uit de geisers had zien ontsnappen. Ik keek
even ademloos toe hoe de bellen opstegen en door
het open dak verdwenen.
Maar daar bleef het niet bij. Plotseling verscheen er
een blauwige ring rondom het masker van de
priesteres die op de ‘blauwe’ plaats zat. Een
ogenblik later schoot de blauwige kring in het
Amulet der Herinneringen dat de priesteres om haar
hals droeg en werd haar masker geopend. Ik keek in
het gezicht van een jonge, blanke vrouw. Ze keek
mij glimlachend aan, stond op en pakte de doek van
het altaar. De priesteres bestudeerde de doek,
hoewel haar blik verried dat dit eigenlijk niet nodig was. Het was louter een extra

controle, als bevestiging van iets wat ze al wist.
Ze deelde het resultaat aan mij mede: “Een
waterkind, zegt het weefsel.”
Opnieuw glimlachte ze, alsof deze uitkomst haar
het best beviel. Ze vervolgde: “Je waardeert de
schoonheid en rijkdom van het leven om je heen.
Je weet zeker dat alles je lukt, maar je bent ook
bereid hulp in te roepen als de antwoorden
ongrijpbaar lijken. Zoek een watergeest om je te
vergezellen. Ga naar het stenen woud en vind
hem in de waterpoelen waar hij graag verblijft.
Het teken dat je nu in je draagt zal zijn aandacht

trekken. Neem de offerande mee die hem het meest pleziert, dan gaat hij akkoord
om je in Droom te vergezellen. Er is maar één zo’n offerande. Als dat je gelukt is, ga
dan naar de geheugenkamer. Zanika wacht daar op je.”
De blauwe priesteres laste een korte pauze in, zodat ik de gelegenheid kreeg de
informatie die ze zojuist verteld had, te verwerken. Ze blikte opnieuw naar de doek
dat ze in haar handen hield en overhandigde die aan mij met de opmerking: “Deze
doek is nu van jou. Gebruik hem zoals je goed dunkt.”

Een van de drie beelden begint
opeens bellen te blazen, net als de
geisers buiten.

Er verschijnt een blauwe kring
rondom het masker van de
priesteres op de ‘blauwe’ plaats.

De priesteres vertelt mij glimlachend:
“Een waterkind, zegt het weefsel.”
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Ze schreed langzaam terug naar haar bankje, ging zitten en na een ogenblikje sloot
haar masker zich opnieuw. Al die tijd was het beeld achter haar doorgegaan met het
uitspuwen van bellen. Ik keek naar boven en zag het licht daar feller worden, totdat
dit mij geheel leek te omringen. Het volgende ogenblik was mijn trance voorbij.

Onthutst keek ik om mij heen. Het minst verbazend was nog dat de muren hun
normale grijze kleur weer hadden teruggekregen. Maar de ruimte was verder leeg!
Hoe was dat mogelijk? Zonet zaten de drie priesteressen hier nog te dromen en nu
waren ze in een oogwenk verdwenen? Ook het altaar was in de vloer verzonken of er
niets was gebeurd…
Maar er was wél iets gebeurd! Ik stond namelijk met een geelbruinige doek in mijn
handen. De doek was van hetzelfde type als die ik in het kastje onderin de
boekenkast in Yeesha’s slaapkamer had gezien. Op de doek stond, naast een vage

tekening van cirkels en lijnen, een simplistische
omtrek van een hand, waarbinnen een beroete
afdruk van mijn eigen hand was achtergebleven.
Een drietal handlijnen in de palm van mijn hand
lichtte blauwig op en ik meende zelfs het geklots
van water te horen! Ik was een waterkind, zo had
de priesteres verteld, net als Yeesha trouwens. Die
keuze verbaasde mij niets. Ik was niet voor niets
een weerliefhebber, had hydrologie gestudeerd en
kon aan het strand urenlang naar de branding
kijken…

Ik vouwde de doek op, stopte deze voorzichtig in
mijn cameratas en nam even de tijd om de voorbije

gebeurtenissen te verwerken. Ik had hier zojuist iets zeer unieks meegemaakt. Het
ritueel dat ik had ondergaan, was er een die normaal alleen aan vrouwen werd
gegund en dan ook nog pas als ze zich voldoende in deze magische wereld hadden
ingeleefd. Hoe belangrijk mijn rol hier was, hadden de Voorvaderen in de
droomwereld, die door de priesteressen simpelweg ‘droom’ werd genoemd, dus
onderkend. Het leek er op dat die Voorouders mij iets wilden vertellen over het lot
van Yeesha, maar dat ik daarvoor wél hun wereld moest betreden. Dat kon alleen als
ik de hulp kreeg van een zogenaamde ‘gidsgeest’. Omdat ik een waterkind was, zou
dat een watergeest moeten worden. De priesteres had mij verteld waar ik deze kon
vinden, maar dat wist ik al. In de ronde poelen die ik op drie verschillende plaatsen in
het stenen woud had gevonden, had ik ze al ontmoet.
En dan dat offer dat ik mee moest brengen… Meerdere puzzelstukjes vielen hier op
hun plaats. Het beeld had dezelfde soort belletjes uitgespuwd als de geisers en ik
zou wellicht zo’n zeepbelletje moeten aanbieden. Dat was mogelijk, omdat ik al had
gemerkt dat een dergelijk belletje niet meteen uiteenspatte zodra ik hem op mijn
hand liet landen. De priesteres op de ‘blauwe’ plaats hoorde dus bij het water en zo
doorredenerend zou de negerin die mij eerst aansprak, wel bij de vuurgeesten horen,
wat ‘rood’ was haar hoofdkleur. De derde priesteres, die in gelige tinten was gehuld,
zou dan aan de windgeesten zijn gekoppeld. Het was nu evenmin moeilijk in te
schatten welke offerandes déze geesten zouden willen zien, mocht ik een vuur- of
windkind zijn geworden. De vuurgeesten zouden wel gecharmeerd zijn van de
brandende nectardruppels die door de vuurorchideeën werden losgelaten, terwijl de
windgeesten wellicht graag een pluisje wilden hebben die door de pluisjestreurwilgen

Op de doek is een beroete afdruk
van mijn hand verschenen. Drie
lijnen op mijn handpalm lichten
blauw op.
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werden geleverd. Tja, zelfs een magische wereld zit logisch en geordend in elkaar,
zodra je het achterliggende mechanisme maar onderkent!

Goed, dan moest ik nu maar op zoek gaan naar mijn gidsgeest. De meest nabije
ronde poel waarin ik zo’n geest had zien verschijnen, bevond zich nabij het derde
waterwerk, waar ik een stroom had afgedamd. Ik liep in die richting, maar helaas, de
geest gaf daar niet thuis. Echter, toen ik daarstraks voor de tweede keer in Serenia
arriveerde, had ik in de poel bij het eerste waterwerk een watergeest zien
verschijnen, zo realiseerde ik mij nu. Ik was gewoon doorgelopen en niet naar die
poel toegegaan, dus de watergeest had ik niet afgeschrikt. Hij zou daarom daar
wellicht nog steeds zitten. Ik liep verder terug, kwam even later bij de gewenste plek
aan en gluurde verwachtingsvol het toegangsweggetje naar het eerste waterwerk af.
Ja hoor! Daar wiebelde de witte gestalte boven de waterpoel heen en weer! Mooi!
Een stukje verderop, langs de oever van een bocht in de beek, stond een geiser
bellen te blazen, zo wist ik. Daar viste ik een zeepbel op en voorzichtig, met
uitgestrekte hand liep ik terug…
Oei! Ik maakte een te bruuske beweging en daar knapte de bel! Terug maar weer
voor een tweede bel en nog voorzichtiger wandelde ik naar de ronde poel. Tja, dat
was ditmaal té voorzichtig. Ik deed te lang over het stukje route en nog vóór ik de bel

aan de watergeest kon aanbieden, was deze
wederom geknapt. Tot overmaat van ramp was ik
daarbij al zo dicht bij de poel gekomen, dat de
watergeest schrok van mijn aanwezigheid en in het
water wegdook.
Gelukkig leek het wel alsof hij een glimp van het
offer had opgevangen dat ik hem wilde aanbieden.
Zodra ik mij wat uit de voeten had gemaakt, kwam
hij opnieuw tevoorschijn. “Driemaal is
scheepsrecht,” zei ik tegen mijzelf, en ging een
derde bel ophalen. Ditmaal had ik de juiste balans
tussen ‘voorzichtig’ en ‘snel’ gevonden en wist ik dit
offer ongeschonden tot bij de ronde poel te
brengen. Ik hield de bel voor het gezicht van de
geest, die het cadeautje belangstellend bekeek. De
bel zweefde uit mijn hand naar de geest toe en ik
zag dat er uit de zeepbel allemaal sterretjes
begonnen te schieten. Het volgende moment leek
de geest de zeepbel op te slokken. Er volgde een
felle lichtflits die mij verblindde en daarna was de
geest opgelost. Er daalden alleen nog maar een
paar vonkjes neer, die vrij snel uitdoofden.

Had ik mij even licht in het hoofd gevoeld? Ik wist het niet zeker, maar wat ik wél vrij
zeker wist was dat de watergeest mijn offer had geaccepteerd. Volgens de priesteres
was ik nu in staat om de droomwereld te betreden. Om dat te bewerkstellen, zou ik
nu naar de geheugenkamer moeten gaan, waar een andere priesteres mij zou
opwachten en verder begeleiden. Spannend was het wel. Ik wandelde rustig terug,
een beetje met het lood in mijn schoenen. Ik arriveerde voor de ingang van de
geheugenkamer, haalde een paar maal diep adem en liep toen naar binnen.

De watergeest bekijkt het belletje
belangstellend en…

… aanvaart dit offer in een flits en
een paar vonkjes, die uitdoven.
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Hoofdstuk 18: Onthullingen in Droom.

Beneden in de geheugenkamer zag alles er hetzelfde uit als tijdens mijn eerste korte
bezoek. Het was te verwachten dat ik boven moest zijn, in de ruimte waar die grote,
platte steen zich bevond. Ik liep het trappetje op dat naar die ruimte leidde en zag dat

ik daar door de donkere priesteres werd
opgewacht, die dus Zanika heette. Ze verwelkomde
mij, maar kwam snel ter zake.
“Eigenlijk hebben we geen tijd,” zei ze. “Gelukkig
kan ik je alvast het een en ander vertellen om je
voor te bereiden op je nieuwe ervaring. Dit
spiegelrijk is anders voor een ieder die er doorheen
trekt, maar je gids wacht in zijn ware gedaante op
je. Hij zal uitleggen wat je echt moet weten.”
Zanika had deze inleiding verteld, terwijl ze haar
handen ineengeslagen voor haar buik hield. Ze
stond bij het voeteneind van de platte steen en

nodigde mij nu in een wijds gebaar uit om te gaan liggen op de steen. Het voeteneind
bleek nu juist een hard en ongemakkelijk ‘kussen’ te zijn, om mijn hoofd op neer te
leggen.
“Ga liggen, alsjeblieft…” zei Zanika. Ze wachtte even tot ik de meest gemakkelijke
houding had gekozen voor zover dat mogelijk was, en sprak toen verder. “Normaliter
zou ik op je blijven wachten tot je terugkeert, maar na alles wat er gebeurd is
vandaag, gaat dat niet. Dus mocht je besluiten Droom te verlaten voordat je alle
antwoorden hebt gekregen waarnaar je zocht, moet je er zonder hulp naar terug
kunnen keren. Richt je dan op de alziende ogen van
de Voorouders en je zult in staat zijn daar naartoe te
reizen.”
Terwijl ze deze uitleg gaf, hanteerde Zanika de
touwen en werd de grote, hangende steen boven mij
in een meer horizontale positie getakeld. Mijn eerste
indruk dat de twee gaten in deze steen wel op twee
ogen leken, bleek dus zeer dicht bij de waarheid te
zijn! Zanika boog zich over mij heen, zodat ik haar
gezicht nu vanuit een zeer ongebruikelijke hoek zag.
Ze vroeg: “Ben je er klaar voor?” Staar dan in de
ogen hoog boven je, en laat je reis beginnen…”

Ik knikte kort en zag Zanika’s hoofd uit mijn
gezichtsveld verdwijnen. Ik blikte naar de steen
boven mij en probeerde mij op de twee ogen te
concentreren. Eerst leek er niets te gebeuren, maar
al snel begonnen de ogen licht uit te stralen, terwijl
kort daarna ook lichtbanen door de ingekerfde
groeven van de figuren op de steen begonnen te
lopen. Het licht werd feller en feller, waardoor ik al
spoedig niets meer van de omgeving kon zien,
verblind als ik werd. In een reflex wilde ik mijn ogen
afschermen tegen het felle licht, maar bijtijds

In de geheugenkamer word ik
opgewacht door de donkere
priesteres, die Zanika heet.

“Ben je er klaar voor?” Vraagt
Zanika, terwijl ze zich over mij
heen buigt.

De twee ogen beginnen licht uit te
stralen.
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bedacht ik dat ik daarmee mijn reis naar Droom wel eens zou kunnen verstoren, dus
ik liet dat achterwege.
Op dat moment werd het licht zwakker en kreeg ik het gevoel alsof mijn lichaam van
de steen werd opgetild. Ik wilde gluren of dat werkelijk zo was, maar kon mij niet
verroeren. Ik moest alles lijdzaam over mij heen laten komen.
Het volgende ogenblik leek het wel alsof ik hoog in de lucht, tussen de wolken
zweefde. Het volgende ogenblik kreeg ik de illusie dat tussen deze nevels een

figuurtje zweefde! Eerst kon ik het door een gebrek
aan contrast maar moeilijk ontwaren, maar zodra
het boven de wolk uitkwam, kon ik het tegen een
donkere achtergrond, heel goed zien afsteken. Het
was een soort mensenfiguurtje, zonder twijfel! Het
hoofd, het bovenlichaam en de twee armen met
handen waren duidelijk herkenbaar. Het hele
figuurtje was blauwig gekleurd. De benen
ontbraken, maar daarvoor in de plaats volgde er
achter het onderlichaam een blauwige, spetterende
staart, die net als de uitlaat van een raketmotor,
voor de voortstuwing leek te zorgen. Was dit mijn

gidsgeest? Aangezien dat een watergeest was, leek het mij niet onlogisch dat deze
blauw was gekleurd. Maar wat was logisch in deze spiegelwereld?
Al snel zag ik dat ‘mijn’ figuurtje niet het enige wezentje hier was. Ze werd ingehaald
door een vergelijkbaar vliegend engeltje, dat
meer roodachtig was gekleurd en kort daarna
doemde er ook een geel exemplaar op, die
ongeveer op gelijke hoogte en met dezelfde
snelheid als de blauwe bleef meevliegen. Ze
bleven een beetje doelloos, zo leek het, tussen
en boven de wolken vliegen.

Achter deze wolken was het trouwens niet louter
zwart, zo zag ik nu. Er doemde daar nu een zwak
lichtgevende figuur op, die nog wel half achter de
nevels verscholen bleef en die ik daarom niet
echt herkende. Verder kreeg ik het gevoel dat ik
zélf ook meevloog met de drie figuurtjes. Was ik
één van hen geworden, en zouden zij, als ze mij konden waarnemen, mij nu net zo
zien als ik zij? Ik probeerde mijn eigen lichaam te bekijken, wat niet lukte. Wel vloog

ik even door de voortstuwingsstaart van een van de
wezentjes heen. De staart viel in allemaal ovale
schijfjes uiteen, als bloedplaatjes drijvend in een
reuzenader. Er doemde voor mij opnieuw een
zwakke lichtgevende afbeelding op, maar die
herkende ik evenmin. Het leek wel een soort krab te
zijn, maar er zat nog iets anders aan vast.
Na nog een tijdje schijnbaar doelloos zo gezweefd
te hebben, kreeg ik de indruk dat mijn reis tóch een
doel kreeg. De drie figuurtjes leken mij als nieuwe
bezoeker aan het spiegelrijk voldoende verkend te
hebben en waren tot de slotsom gekomen dat deze

Is dit vreemde figuurtje mijn
gidsgeest?

Er duiken ook nog anders gekleurde
wezentjes op en vreemde, zwak
lichtgevende figuren.

En wat te denken van deze
afbeelding die door de wolken
schemert?
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reiziger te vertrouwen was. De gekleurde engeltjes gingen dichter bij elkaar vliegen,
waardoor hun driekleurige uitstuwingsstaarten zich steeds meer met elkaar
vermengden. Ik vloog er op enige afstand achteraan, maar kwam langzaam
dichterbij. Het resultaat was dat ik na een ogenblik de
indruk kreeg een kleurrijke tunnel binnen te vliegen.
Deze illusie werd met de seconde sterker, naarmate
ik de drie figuurtjes steeds dichter naderde. Het
gevolg hiervan was wel dat het licht in het hart van de
tunnel steeds feller werd, totdat het alleen maar
stralend wit om mij heen was en ik niet eens meer
kon bepalen of ik mij voortbewoog, of niet.

Het duurde echter niet lang, of het tunnelgevoel
keerde terug. Nu zag het hart juist donker, wat je ook
bij iedere ‘normale’ tunnel zou verwachten. Langs de
wanden schoten in een hoog tempo nevelslierten voorbij, die wel een beetje leken op
degene die ik langs de wanden van de Zaal van de Geesten had zien spelen, tijdens
het ritueel. Langs deze snel voorbijtrekkende slierten schoten ook een aantal
gekleurde schichten voorbij, die zich nog rapper naar het andere einde leken te
spoeden. Onwillekeurig moest ik terugdenken aan
het begin van mijn reis door de sterrenspleet vanuit
Riven. Qua gevoel week dat niet eens zoveel af van
hetgeen ik nu hier beleefde. Wat zou er nu gaan
gebeuren?
De tunnel leek eindeloos lang en mijn snelheid zeer
groot te zijn. Langzaam maar zeker kwam het
zwarte gat echter dichterbij. Terwijl de wittige
slierten rondom mij in grote vaart van voor naar
achter bleven bewegen, schoven ze langzaam maar
zeker uit mijn gezichtsveld weg. Nog steeds schoten
er een paar gekleurde schichten langs, vooral in
tinten rood en blauw, maar uiteindelijk omringde het zwarte niets mij geheel. Nou, de
overeenkomst met de sterrenspleet was nu totaal! Voor ik de eerste keer in Tomahna
arriveerde, kon ik zo vliegend, ook al geen hand voor ogen zien… Net als toen,
wachtte ik maar rustig af.

In mijn beleving duurde de rust en totale duisternis behoorlijk lang, tot er plots een
stem weerklonk. “Niet wat je verwachtte, hè reiziger? Je bent hier omdat je

antwoorden wilt op iets dat je plaagt. Waarom zou
het Droomrijk dan niet eerst duister en geheimzinnig
lijken?”
Daar had de mysterieuze spreker een punt. Zijn
opmerkingen op juiste waarde schattend, leek het
erop dat ik nu pas écht in het Droomrijk was
gearriveerd. Misschien waren die gekleurde
wezentjes wel de bewakers van dit rijk, die iedere
bezoeker al dan niet toestemming gaven om hun
wereld te mogen betreden. De spreker leek zijn
identiteit trouwens te gaan onthullen, want van rechts
zweefde er plots een groene, lichtgevende bol in

Ik krijg de indruk een kleurrijke
tunnel binnen te vliegen.

De tunnel lijkt eindeloos lang en
mijn snelheid zeer groot te zijn.

De mysterieuze spreker toont
een stralenkrans rondom een
lichtgevend gezicht.
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beeld. Hij schoof naderbij. Het leek wel of er in het hart van de bol een gezicht
verborgen zat, maar dit straalde zoveel licht uit, dat ik het moeilijk kon zien. Het licht
pulseerde wat en straalde af en toe meer als een soort stralenkrans in het rond,
waarbij het gezicht zelf iets donkerder werd. Juist op dat moment kon ik de ogen,
neus en mond wat beter onderscheiden. Hij sprak opnieuw. “Niet bang zijn. De geur
van je offer hangt er nog steeds. Het bevalt mij wel… dus ik ga dit duister voor je
verdrijven en je leiden naar degenen die je ‘Voorouders’ noemt.”

Ik had het vermoeden dat dit mijn gidsgeest was,
die tegen mij sprak. Snel vloog hij naar rechts
weg, terwijl ik juist de andere kant op bewoog. Het
omringende zwart werd nu doorbroken door zwak
rood en blauw oplichtende nevelslierten. De illusie
dat ik ergens in het onmetelijke heelal zweefde,
werd hierdoor versterkt. Zie je wel! Daar doemde
zelfs een sterrenhoop op, maar het was mijn
gidsgeest die mij met zijn uitleg uit de droom hielp.
Hij merkte op: “Hij is geen Voorouder. Net zoals jij
is hij enkel een reiziger hier. Raak hem aan, als

zijn gids hem vlakbij laat komen, om zoveel mogelijk van Droom te ervaren.”
Ik merkte dat ik inderdaad in staat was om de sterrenhoop door de war te roeren,
maar net als een zwerm bijen trokken de lichtpuntjes opnieuw naar elkaar toe, zodra
ik mijn hand terugtrok. Bijzonder was het wel! Nu ik verder om mij heen keek, zag ik
meer entiteiten om mij heen zweven, die de gedaante hadden aangenomen van
nevelvlekken, in meerdere soorten en gedaanten.
Ook met deze probeerde ik contact te leggen. Mijn
gidsgeest, die kennelijk voelde wat ik aan het doen
was, besloot een nadere uitleg te geven. Hij zei:
“Zulke wezens bezoeken Droom vaak; tijdelijke
bewoners die de verlichting zoeken die ze wakend
niet kunnen vinden. Ze missen de kennis om het
droomrijk om te vormen, die de Voorouders wél
beheersen. Maar ze kunnen toch veel leren door te
zien wat hier mogelijk is. Soms komen ze alleen wat
afleiding zoeken.”

Terwijl mijn gidsgeest mij dit vertelde, probeerde ik
een wittige bol te verleiden met mij te spelen, maar
de bol was aan de verlegen kant en leek mijn
toenaderingspogingen af te weren. Met een stel
groene en blauwe sterretjes, die eerst keurig langs
evenwijdige verticale lijntjes waren gerangschikt,
had ik meer succes. Ze schoten alle kanten op
zodra ik ze aanraakte, en in gedachten leek ik wel
het vrolijke gekraai en lachen van een baby te
horen, die werd gekieteld.
Het volgende moment waren de rollen omgedraaid! Uit de vinger van mijn eigen
hand, die ik plots kon zien, ontsproten plots talrijke oranje sterretjes, alsof ik was
getransformeerd in een stuk Bengaals vuurwerk! Tja, ook ík maakte nu deel uit van
het Droomrijk, en dan was het logisch dat ándere entiteiten soms contact met míj

Ik lijk wel in het onmetelijke heelal
te zweven, waarin een sterrenhoop
opdoemt.

De wittige bol is verlegen, maar
de blauwe en groene sterretjes
willen wel met mij spelen.

Even later word ik zélf door een
andere entiteit afgetast.
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wilden zoeken. Ik speelde even met  de sterretjes, maar na een ogenblik schoven ze
weg en werd mijn hand weer onzichtbaar. Bij dit alles zag ik zo af en toe mijn eigen
gidsgeest, al zwijgend, ook in deze vreemde ruimte rondzweven. Hij gaf mij alle tijd
om zijn wereld nader te verkennen, maar na een tijdje verbrak hij opnieuw de stilte.
“Kom,” maande hij mij. “Ik voel de komst van iemand die wél de macht heeft om het
Droomrijk te veranderen.”
Om mij heen werd het opnieuw volledig zwart, maar niet voor lang. Vanuit de verte
kwam een witte pluis aanzweven, die zo van een afstandje bezien wel wat op een
melkwegstelsel leek, met een heldere witte kern en grillig gevormde sterrenarmen er
omheen. Toch was er kennelijk iets vreemds mee aan de hand, want mijn gidsgeest
merkte ietwat verrast op: “Wat gek… ze lijkt op een Voorouder, maar ze is het niet.
Ze is ook geen reiziger, omdat ik geen wakkere geest voel om naar terug te keren.
Het lijkt wel alsof die band voortijdig verbroken is.”
Inmiddels was de witte pluis een stuk naderbij gekomen. Wat de gidsgeest daar
zojuist vertelde, beviel mij allerminst. Dankzij het dagboek van Achenar dat hij hier in
Serenia had verstopt en wat ik gelezen had, wist ik vrij
veel van het snode plan dat Sirrus had opgezet.
Gebruikte hij zijn zusje soms als proefkonijn om te
onderzoeken of het mogelijk was om het geheugen bij
een nog levend persoon over te zetten? Dat zou toch
niet waar zijn? Mijn gidsgeest kon de naderende
entiteit kennelijk goed peilen, en zijn volgende
opmerkingen leken tot mijn vrees mijn angstige
vermoedens te bevestigen.
“Ik snap niet hoe dat kan, maar dit ís degene die je
zoekt. De Voorvaderen naderen. Ze zullen proberen
met haar te praten. De Voorouders willen best Droom voor je omvormen, maar
hebben je hulp nodig. Door elk van ze aan te raken, geef je hen wat van jouw
energie. Daardoor raken ze meer op elkaar afgestemd. Als ze één zijn, geeft hun
gezamenlijke kennis je het antwoord dat je zoekt. Probeer het maar. Ik zwijg tot je

klaar bent. Maar als je erg gefrustreerd raakt, sein
me dan door je Amulet aan te raken. Ik stuur je dan
onmiddellijk terug naar Serenia, maar zonder het
antwoord dat je nodig hebt.”
Terwijl mijn gidsgeest sprak, naderden er van alle
kanten vergelijkbare roterende nevels die ook wel
wat op pluizen leken, maar de nevel die Yeesha
representeerde, was de enige die wit was. De
andere, niet één uitgezonderd, hadden alle kleuren
van de regenboog. Ze naderden meer en meer,
totdat ze de witte spiraal geheel omringde. Ze bleven
daar zweven, het waren er tientallen, zo zag ik nu.
Hun kernen straalden veel meer licht uit, werden

soms zelfs fel wit en spitsten zich soms in meerdere kleine witte kernen, die af en toe
wat van hun centra afdwaalden. Ik verbeeldde mij dat dit de ‘ogen’ van de
Voorouders waren, die mij nu van alle kanten aanstaarden.

Wat was nu de bedoeling? Ik kon plots mij eigen hand weer zien die op de nevel van
Yeesha leek te liggen. Net als bij die andere entiteiten probeerde ik voorzichtig
contact te leggen. Ik tastte naar een groene nevel die vlak naast die van Yeesha

Dit ‘melkwegstelsel’ lijkt de
weerspiegeling van Yeesha’s
entiteit te zijn!

De nevels die de Voorouders
representeren, naderen van alle
kanten en zijn bont gekleurd.
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zweefde. Er weerklonk een kort, vrij hard zoemend
geluid en daar verschoot de nevel van kleur, hij
werd plots geel! Verschrikt had ik mijn hand
teruggetrokken, maar verder gebeurde er niets
engs. Zodra ik een tweede toenaderingspoging
waagde, herhaalde de gebeurtenis zich, maar nu
werd de nevel ook wit. Yeesha’s nevel, waarnaar ik
de eerste keer geschrokken was teruggevlucht, leek
van mijn aanraking helemaal niet van de kook te
raken. Zodra ik haar aanraakte, weerklonk er géén
geluid en bleef de nevel ook onverstoorbaar wit.

Ik overdacht hetgeen de gidsgeest mij zojuist had
verteld. Ik moest de Voorvaderen helpen één te worden met Yeesha, door ze aan te
raken. Was het niet logisch dat dit betekende dat ik alle hier zwevende nevels
hetzelfde kleurtje moest bezorgen als Yeesha, wit dus? Bij ééntje was dat dus al
gelukt, en dan moest toch niet al te moeilijk zijn dat ook bij de anderen zo klaar te
spelen? Ik raakte de wit geworden Voorouder opnieuw aan, maar o jee, nu verschoot
hij wederom van kleur en werd rood! Maar dat was niet de bedoeling… Ik besloot
even te experimenteren en ontdekte al snel dat de nevels in een vast patroon van
kleur veranderden, zodra ik ze beroerde. Van rood werden ze paars, daarna
donkerblauw, lichtblauw, groen, geel en tenslotte wit. Een wit geworden nevel moest
ik vervolgens wel met rust laten, want anders werd hij wederom rood en moest het
hele kleurenscala opnieuw doorlopen. De nevel van Yeesha kon ik als veilige
vluchthaven gebruiken, maar de nevels rondom bleven niet precies op dezelfde
plaats liggen en zodra ik er een aantal wit had gemaakt, raakte ik de kluts kwijt en
wist ik niet meer welke nevel Yeesha representeerde, en welke niet. Bijkomend
probleem was ook dat ik niet simpelweg heen en weer tussen twee nevels kon
bewegen. Deze ‘herhaling van zetten’ werd door de Voorouders kennelijk niet
geapprecieerd. Als ik dat deed, dan verschoten alle zes omringende nevels in een
willekeurige kleur en was ik verder van huis. Nee, het kleinste groepje waarmee ik op
die repeterende manier aan de gang kon gaan, was drie. Die kon ik wél naar wens
steeds opnieuw aanraken in de volgorde ‘1-2-3-1-2-3’. Verder moest ik ook behoorlijk

systematisch aan de slag gaan en zien te
verhinderen dat een nog niet wit gekleurde nevel
door louter witte werd omringd. Deze zou ik dan
alleen nog maar kunnen bereiken door de
blokkerende nevels opnieuw rood te maken!

Ik ging dapper aan de slag, waarbij ik het gevoel
had door een kleurige en lawaaiige hutspot te
roeren, maar wel een die langzaam maar zeker
witter kleurde… Het begin was namelijk makkelijk.
Het was een koud kunstje om door de nevels te
laveren en ze van kleur te laten veranderen. Wel

moest ik de pluizen behoedzaam beroeren, want zelfs een ‘schamper’ werd door de
kritische pluizen als een ‘aanraking’ beschouwd. Een paar keer maakte ik daardoor
een ‘verboden’ beweging! Er weerklonk een boos ritmisch geluid en de omringende
nevels namen een ander kleurtje aan. Gelukkig was ik steeds in staat deze

Voorzichtig zoek ik toenadering
tot de groene nevel naast die van
Yeesha, die hierdoor van kleur
verschiet en geel wordt!

Geleidelijk wordt deze kleurrijke
‘hutspot’ steeds witter.
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vergissing snel te herstellen. Al rap was er dus een heel stel pluizen wit gekleurd en
begon het moeilijker gedeelte.
Het werd mij namelijk ook in andere opzichten niet altijd even makkelijk gemaakt. Alle
nevels wentelden langzaam langs elkaar heen en op een gegeven moment zag ik
tóch nog een gekleurde pluis die door louter witte werd omringd. Niets aan te doen…
ik moest daar naartoe gaan en mijn route werd noodgedwongen gemarkeerd door
een ritsje nevels die allemaal rood waren geworden. Ook die hindernis werd echter
vlot genomen, want juist omdat ze allemaal dezelfde kleur hadden gekregen, kon ik
ze vervolgens ook bijna tegelijkertijd van kleur doen verschieten. Zo werden ze na
een aantal aanrakingen opnieuw wit.
Een ander probleempje was dat mijn gezichtsveld ietwat beperkt bleef. Lang niet alle
hier rondzwevende nevels kon ik in één blik vangen en het was helaas in deze
droomwereld niet mogelijk om én om mij heen te kijken én daarbij mijn hand op
dezelfde plaats te houden. Zodra ik bijvoorbeeld naar links keek, schoot ook mijn
hand naar links, die zich dus min of meer in het centrum van mijn gezichtsveld bleef
ophouden. In het begin, toen bijna alle nevels nog verschillende kleuren hadden, gaf
dat niet, maar nu de eindfase van mijn arbeid leek te naderen, moest ik voorzichtiger
manoeuvreren. Inmiddels had ik ervoor gezorgd dat ik een compact groepje nevels
had overgehouden die ik nog wit moest maken, waarbij ik hoopte dat ik niet achter
mijn rug één nevel over het hoofd had gezien!

Al het al ging het dus toch behoorlijk vlotjes. Op een
gegeven moment had ik nog maar drie gekleurde
nevels over, nog twee en toen nog maar één!
Helaas moest ik toen een naburige witte nevel
aanraken en aldus rood maken, om weer terug te
kunnen keren naar de oorspronkelijke nevel om die
zo een ander kleurtje te geven. Sterker nog, ik
moest ook een tweede witte nevel om hulp vragen.
Even later was de laatste nevel en ook een van de
twee anderen wit geworden, maar hield ik opnieuw
één gekleurde over!
Wederom week ik uit na een naburige nevel, die tot mijn verrassing wit bleef! Dat
was goed nieuws, want dat betekende dat ik in dit veld met nevels helemaal rond
was gegaan en weer op de entiteit van Yeesha was gestuit. Dat verkleinde de kans
aanzienlijk dat ik per ongeluk ergens anders  verzuimd had een nevel wit te maken.
Yeesha’s nevel kon mij echter niet helpen het probleem van de laatste gekleurde
nevel op te lossen. Verdorie! Ik was erin geslaagd deze laatste geel te maken en hij

had dus nog maar één aanraking nodig! Zó dichtbij
het gewenste doel, en dan toch nog falen… dat
mocht mij toch niet overkomen! Hoe moest ik dit
aanpakken? Ik laste even een pauze in, door mijn
blik en hand op de nevel van Yeesha te laten
rusten, en dacht na.
Plots gloorde daar het inzicht en de oplossing!
Vanaf Yeesha’s nevel sprong ik naar een groepje
van drie witte nevels, die hierdoor natuurlijk alle drie
rood werden. Vanaf de derde rode nevel kon ik
echter naar de gele springen, die hierdoor wit werd.
Nu had ik drie rode nevels over, die keurig in een

Ik heb nog één gele pluis over…
Hoe kan ik die ook wit maken?

Gelukt! Alle nevels zijn nu in
harmonie met die van Yeesha!
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driehoekje lagen. Door daar om beurten langs te wandelen kon ik ze alledrie
lichtpaars maken, daarna blauw, lichtblauw, groen, geel en tenslotte wit! Het was mij
gelukt om alle nevels van de Voorouders in harmonie met die van Yeesha te
brengen!

Ik kreeg niet lang de tijd om al die witte pracht te aanschouwen, want ook mijn
gidsgeest was het opgevallen dat ik er in was geslaagd om de Voorouders te
verenigen. “Het is je gelukt,” merkte hij op. “Ik voel de wijsheid van de Voorouders
werken!”
Terwijl mijn gidsgeest sprak, zag ik hoe alle witte pluizen zich samentrokken en naar
elkaar toeschoten in compactere witte stippen. Mijn gidsgeest waarschuwde mij snel.
“Let goed op,” zei hij, “want deze openbaring zie je nimmer weer.”
Nauwelijks was hij uitgesproken of ik zag hoe alle Voorouders zich tot één grote witte
bol hadden samengetrokken. Lang duurde dit
echter niet. Met een zoemend geluid splitste de bol
zich in twee kleinere op, die daarna nogmaals
splitsten. Nu keek ik naar een zestal lichtgevende
bollen, die keurig naast elkaar in twee driehoekjes
waren gerangschikt. Hier namen de Voorouders
weer hun oorspronkelijke kleuren aan. Linksboven
zweefde een groene bol, daaronder links de rode
en rechts de donkerblauwe bol. Daarnaast
zweefde een rozige bol, met rechts daarvan een
gele en daar schuin onder de lichtblauwe. De
bollen bleven vervolgens een tijdje stil en rustig zo hangen, om mij goed de
gelegenheid te geven het kleurenpatroon in mij op te nemen. Na een ogenblik klonk
er wederom een geluid, werden de zes bollen weer wit en begonnen naar elkaar toe
te trekken. Hier begon mijn gidsgeest opnieuw te spreken. “Het antwoord is
aanschouwd. Er is geen weg terug. Vaarwel Reiziger, tot wanneer we weer samen
reizen.”
Terwijl mijn gidsgeest sprak, en zo te horen afscheid van mij nam, zag ik hoe de witte
bollen zich na hun aanvankelijke samentrekken opnieuw opsplitsten. Ditmaal

ontstonden er achttien kleine bolletjes, die zich in
een zestal driehoekjes rangschikten. Op hun beurt
vormden die zes driehoekjes een cirkel, die na een
ogenblik uiteenweek. Nu leek het wel even alsof
de oplichtende bolletjes een onderdeel vormden
van een soort lichtgevend slot van een deur, die
openging! Het visioen duurde kort en was vaag,
maar leek desondanks onmiskenbaar.
Lang kreeg ik niet de tijd om hierover na te
denken, want voor mij verscheen een vurige witte
bol, die snel naderbij kwam met een zoemend
geluid. Al snel werd ik geheel door een
verblindend wit licht omringd. In een reflex kneep

ik mijn ogen stijf dicht om niet teveel verblind te raken. Plots brak het geluid af en
leek het opnieuw donker te worden. Ik opende mijn ogen en zag dat ik was
teruggekeerd op de steen in het hart van de geheugenkamer. Mijn reis naar Droom
zat er op.

Is dit het antwoord dat ik zoek?
Twee gekleurde driehoekjes?

Het wordt interessanter nu het lijkt
dat de lichtgevende driehoekjes het
slot van een soort deur vormen!
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Hoofdstuk 19: De oude geheugenkamer onthult.

Ik blikte omhoog naar de steen met de twee gaten en dacht na over wat ik zojuist
had beleefd. Het was zeer opmerkelijk dat mij een tripje door het spiegelrijk van
Serenia was aangeboden, al leek het antwoord dat de Voorvaderen mij uiteindelijk
toonden, toch wel merkwaardig en ietwat onbevredigend te zijn. Maar was dat wel
zo? Achteraf leek het wel of ik een soort lichtcode had gezien die het slot van een
geheime deur kon openen, of zoiets. Die deur had ik in een flits gezien, maar toch
kwam hij mij bekend voor! Het leek de deur te zijn die ik, gezeten in de oogster,
onder water had gezien in de poel naast de oude geheugenkamer! Juist! Hadden de
Voorvaderen mij zojuist de ‘sleutel’ van deze deur overhandigd? Dat moest ik nader
onderzoeken.
Ik besloot dus verder geen tijd meer te verliezen. Ik móest nu die geheime ingang
zien op te sporen en proberen de oude geheugenkamer binnen te gaan, waar zich
wellicht gebeurtenissen afspeelden die het daglicht niet konden verdragen. Nu al was

ik ervan overtuigd dat daarbinnen ook Yeesha
vast werd gehouden. Ik daalde het wenteltrapje
af en verliet de geheugenkamer.

Buiten kwam Anya mij tegemoet. Ze liep
langzaam naar mij toe, ondertussen opmerkend:
“Je bent teruggekeerd. Ik had gehoopt je
ervaringen in Droom te bespreken met je, maar
je kunt niet altijd op hoop rekenen, niet waar?”
Ik kon niet anders dan spijtig instemmend
knikken, want ik snapte meteen waar de schoen
wrong. Anya vervolgde: “Niet nu er al zoveel is

uitgekomen van wat de Voorouders ons hebben
laten zien…”
Met gekruiste armen was ze vlak voor mij komen te
staan en haar gezicht straalde oprechte
bezorgdheid uit. Het was duidelijk dat nu bij
iedereen bekend was dat er zaken grondig mis
waren gelopen en dat zelfs het voortbestaan van de
geheugenkamer in gevaar was. Dat bleek ook uit
Anya’s volgende woorden. “De anderen zijn het dorp
aan het waarschuwen. Ik moet naar binnen gaan om

de herinneringen te beschermen. Ik zal niemand
toestaan de geheugenkamer te betreden, totdat deze
crisis voorbij is.”
Anya betrad de geheugenkamer en begon met het
dichtschuiven van de grote houten deuren van de
ingang van de reusachtige bloem. Toch keek ze nog
even met een spijtige blik in mijn richting en
verontschuldigde zich. “Ik wou dat er een andere
manier was, maar in al onze dromen was de laatste
taak altijd voor jou weggelegd. Succes.”
En ze gluurde nog even door de smalle reet die nog
restte van de brede ingang, voordat de deuren met

Buiten word ik door een oprecht
bezorgde Anya opgewacht.

Anya vergrendelt de geheugen-
kamer tot de crisis is bezworen.

Nadat ze mij succes heeft
gewenst en de deuren heeft
vergrendeld, besef ik dat ik er
nu helemaal alleen voor sta.
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een solide klap definitief in het slot vielen. Ik stond er nu helemaal alleen voor.

Lang kreeg ik niet de tijd om daarover te treuren. Ik moest dit varkentje hoe dan ook
zien te wassen, en snel ook! Ik spoedde mij naar de oude geheugenkamer, om te
zien hoe de zaken er daar nu voorstonden. Ik moest daarvoor wel een eind omlopen,
via het versteende woud, maar na een paar minuten stond ik dan onderaan de trap

die leidde naar de grote verdorde bloem. Hier
zag ik waar het water bleef dat nu naar de grot
werd gevoerd alwaar de wortels van de beide
geheugenkamers zich bevonden. Die ruimte
werd de ‘wortelkamer’ genoemd, zo had ik
vernomen van de oude, wantrouwige priesteres.
In de wortelkamer had ik het water in een
draaikolk zien weglopen en hier was te zien dat
dit nu als een watervalletje uit de mond van het
reusachtige beeld kwam, dat hier in de rotswand
onder het communicatiepunt naar het dorp was
aangebracht.
Ik bewonderde dit watervalletje slechts een

ogenblik. Er was immers geen tijd te verliezen en
volgde het pad dat mij langs de afgesloten ingang en
vervolgens bij de poel met de oogster zou brengen.
Zodra ik de ingang van de oude geheugenkamer
passeerde, klonk daar een gekraak. Tot mijn
verrassing werd de houten deur langzaam en
voorzichtig van binnenuit geopend. Een persoon
verliet de oude geheugenkamer! Aan de gestalte en
kledij zag ik dat het Sirrus was, die heimelijk naar
buiten wilde glippen. Hij vermoedde dat zijn poging
was geslaagd, tot hij zich omdraaide en mij daar –
opnieuw – zag staan!
Even leek hij te schrikken, maar binnen een paar seconden had hij zich hersteld en
razendsnel een verklaring bedacht die hij mij kon opdissen. “Jij bent het! Goddank, je

bent er!”
In zijn stem klonk grote opluchting door. Wat kon Sirrus
goed toneelspelen… Hij vervolgde snel met zijn
verklaring, theatraal met zijn armen en handen
zwaaiend, om zijn betoog daarmee kracht bij te zetten.
“Achenar heeft mijn zusje ontvoerd! Hij zegt dat hij haar
zal vermoorden als ik hem niet help Serenia’s schatten
te stelen!”
Hier laste Sirrus een korte pauze in. Hij zag kennelijk
aan mijn blik dat ik zijn woorden niet zonder meer als
zoete koek slikte en leek te begrijpen waarom. Hij wist
immers dat ik had gezien hoe hij de oogster bij de

nieuwe geheugenkamer had opgeblazen, wat bleek uit zijn volgende woorden. “Kijk,
ik weet dat je geen reden hebt om mij te vertrouwen. Je zag mij de oogster opblazen.
Maar dat was alleen maar om Achenar te verhinderen de geheugenkamer te
vergiftigen. Zijn isolement op Haven heeft hem knettergek gemaakt! Ik vermoed dat

Het water dat ik naar de wortelkamer
heb geleid, verlaat deze ruimte via
de mond van dit beeld.

Plotseling glipt er iemand uit
de oude geheugenkamer. Het
is Sirrus!

Theatraal met zijn armen en
handen zwaaiend, zet Sirrus
zijn betoog kracht bij.
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hij nu alles wil vernietigen wat Vader ooit heeft geschapen! We moeten hem
stoppen.”
Sirrus vouwde nu zijn handen ineen en bracht deze naar zijn lippen, zo de indruk
wekkend dat hij nadacht hoe dit klaar te spelen. Zijn plan had hij snel gereed. “Ga

terug naar Tomahna en vind mijn pa,” zo stelde hij
voor. “Leg uit wat er hier gebeurt. Achenar is om de
een of andere reden doodsbang voor Vader.
Misschien, als je hem hier brengt… kunnen we met
z’n drieën mijn zieke broer in de val lokken.”
Met zijn handen beeldde Sirrus nu een denkbeeldige
kooi uit en opnieuw nam hij een korte pauze in acht.
Ik besloot instemmend te knikken, aldus de indruk
wekkend dat zijn voorstel bij mij in goede aarde viel,
maar besefte dat ik een minder goede toneelspeler
was dan Sirrus. Had hij door dat ik maar deed alsof
ik hem geloofde? Hoe dan ook, Sirrus leek zijn
woordje gedaan te hebben en maakte aanstalten om

de oude geheugenkamer weer binnen te gaan. “Ik probeer Yeesha van hem weg te
lokken als je weg bent,” zei hij nog. “Ga nu!”
Hij opende de deur en glipte naar binnen, maar
draaide zich nog even om voor hij de deur achter
zich afsloot. “Ga! Voor het te laat is!” Riep hij mij nog
ten overvloede toe.

Ik liep naar de deur, maar constateerde dat Sirrus
deze opnieuw hermetisch had afgesloten. Zou hij
werkelijk denken dat ik nu op een holletje terug zou
gaan naar Tomahna om daar Atrus op te halen? Zijn
duivelse plan zou dan een volgende mijlpaal hebben
bereikt en dichtbij zijn voltooiing zijn gekomen. Uit
het geheime dagboek van Achenar dat hij hier had verstopt wist ik immers dat het
Sirrus’ bedoeling was om zijn gedachten met die van zijn vader te verwisselen, om zo
in zijn voetsporen te kunnen treden. Dat mocht en zou niet gebeuren. Ik moest
Yeesha uit zijn klauwen zien te bevrijden en daarna moest Atrus zelf maar zien hoe
hij met zijn jongste zoon zou afrekenen. Want dat Achenar zijn leven inderdaad
gebeterd had, daar was ik inmiddels van overtuigd. Mede dankzij zijn troef die hij mij

had toegespeeld – het geheime dagboek – had ik
die conclusie kunnen trekken.
Het was dus hoe dan ook zaak om nu te proberen
deze oude geheugenkamer via de geheime ingang
onder water te betreden. Ik liep door naar de poel
en zag dat deze inderdaad niet meer door de beide
beken werd gevoed. Het water in de poel was deels
weggestroomd, maar in onvoldoende mate. Hoe
kon ik hier op een snelle manier nog méér water
verwijderen om zo het waterpeil te verlagen? Ik zou
met een emmer de poel verder leeg kunnen hozen,

maar dan zou ik over een maand nog bezig zijn…
Plots gloorde er een beter idee. Als ik nu eens de oogster zou afsluiten en deze in de
poel liet afdalen? De duikerklok mocht dan niet écht groot zijn, het was, al met al,

“Misschien kunnen we met z’n
drieën mijn zieke broer in de val
lokken,” zegt Sirrus.

Sirrus maant mij op te schieten,
alvorens hij zich weer in de
geheugenkamer verschanst.

Hoe kan ik het waterpeil van de
poel verder verlagen?
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toch een flinke bol. Aldus zou hij heel wat water verplaatsen en zo zou er genoeg
weglopen, als door de overlaten van een badkuip. Ik haalde de rechterhendel van het
bedieningspaneel over om de deur van de oogster te sluiten en liet daarna middels
de linkerhendel het hele zaakje in de poel afdalen. Ik wachtte een ogenblik en haalde
hem vervolgens weer omhoog.
Toen ik opnieuw een kijkje bij de poel ging nemen, zag ik tot mijn genoegen dat de

oogster zijn werk had gedaan en dat het waterpeil een
flink stuk gezakt was. Aan de zijkant waren nu een aantal
treden zichtbaar, die eerst nog onder de waterspiegel
hadden gelegen. Verwachtingsvol daalde ik voorzichtig af
via de glibberige treden en arriveerde in een schemerige
gang, die door twee ietwat flakkerende lantaarns werd
verlicht. Van hieruit bezien zag het water van de poel er
blauwgroenig uit, maar ik bleef niet lang naar het
wateroppervlak staren. De gang maakte een flauwe
bocht naar links en
daalde via een korte

stenen trap verder af. Halverwege de trap was er in
de linker rotswand een wiel bevestigd, dat veel weg
had van een stuurwiel van een oud zeilschip.
Daarboven was een in een onregelmatig gat in de
rotsen een venster aangebracht. Ik zag dat ik mij
hier al onder de waterspiegel bevond. Een paar
meter verder eindigde de trap bij een houten deur,
die afgesloten was en bleef. Getuige het tandwiel
aan de zijkant kon deze deur naar boven toe
geopend worden, maar beide zaten muurvast. Er
moest hier dus nog iets gebeuren, maar wat? Ik kon niets anders bedenken om het
stuurwiel onder het venster te proberen. Dit wiel kon ik wél draaien. Tot mijn
verrassing zag ik door het venster dat hierdoor aan de overzijde van de poel een luik

openging en dat de nu vrijgekomen ruimte
daarachter volliep met water! Het gevolg was dat het
waterpeil van de poel opnieuw een flink stuk werd
verlaagd!
Lang kon ik niet van mijn succesje genieten, want de
deur hier beneden bleef ondanks die actie
onvermurwbaar. Ik speurde langs de wanden of daar
niet een moeilijk zichtbare drukknop zat of zoiets,
maar dat was niet het geval. Met een licht
teleurgesteld gevoel klom ik even later weer via het
trappetje naar boven.
Daar was te zien dat het water inderdaad fors was
gezakt. Ik zag nu het venstertje zitten dat zich boven
het stuurwiel bevond. Maar wat nu? Het leek er wel

op dat ik nog steeds niet genoeg water had verwijderd. Hoe kon ik dat op een snelle
manier bewerkstelligen? Ik piekerde en peinsde, en het juiste idee borrelde al
spoedig omhoog. Met het stuurwiel had ik daarnet een ruimte geopend, waardoor
deze met water werd gevuld. Die ruimte was echter nog lang niet helemaal gevuld.
De poel had zich daarin simpelweg geleegd totdat het waterpeil aan de onderkant
van de opening was gekomen. Als ik de oogster nu nogmaals in het water zou laten

Van hieruit bezien ziet het
water van de poel er
blauwgroenig uit.

Met dit wiel moet de deur te
openen zijn, maar het lukt niet!

Met het stuurwiel kan ik aan de
overkant een luik openen en
stroomt er opnieuw een flinke
hoeveelheid water weg.
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zakken, dan zou door de waterverplaatsing nóg een deel van de inhoud van de poel
naar deze ruimte weglopen.
Zo gezegd, zo gedaan. Ik liet de oogster zakken en haalde hem even later weer op.
Het was duidelijk te zien dat het waterpeil nu nog lager stond. Was het genoeg?

Helaas… beneden in de gang kwam ik zeer rap tot de constatering dat daar niets
was veranderd. Er moest dus nóg meer water weg! Kon ik hier een mouw aan
passen? Wederom ging ik in de denkkamer en daar gloorde de oplossing. Ik had hier
namelijk nóg een ruimte tot mijn beschikking die met
water gevuld kon worden – het inwendige van de
oogster! Ik liep naar het bedieningspaneel, opende
de ingang van de duiker en liet deze voor de derde
keer in het water zakken. Zodra de oogster op de
bodem van de poel was aanbeland, sloot ik de
ingang weer af en haalde vervolgens de duikerklok
weer op. Het water was nu zover gezakt dat het wel
leek alsof ik in een put keek. Als dit nu nóg niet
genoeg was, dan wist ik het niet meer…
Maar mijn vrees bleek ongegrond. Nog bovenaan de
gang staand, zag ik dat de deur ginds was
opengegaan. Snel betrad ik de ontstane doorgang,

maar de route liep meteen opnieuw dood. Aan mijn
linkerhand bevond zich een grote rechthoekige
opening, die in open verbinding stond met de poel.
Normaal lag deze opening meters onder de
waterspiegel, maar nu was deze drooggevallen. De
afgesloten deur was gewoon een veiligheidsdeur, die
gesloten bleef zolang het waterpeil te hoog was.
Rechts stuitte ik op een metalen deur, die wel wat
weg had van een kluisdeur. Hij kwam mij bekend
voor. Deze deur had ik gezien toen ik in de oogster in

deze poel afdaalde en het leek ook hetzelfde exemplaar te zijn uit het visioen dat ik
in Droom had beleefd, tijdens de openbaring die de Voorouders mij hadden getoond.
Moest ik hier iets met kleurtjes gaan doen? Maar het geheel zag er grauw en alles
behalve kleurrijk uit. Ik bekeek de deur nader.

Op dat moment lichtte de blauwe steen uit Yeesha’s
ketting op! Dat was een tijdje geleden! Ik drukte op
de steen en zag even het vreemde horloge dat ik in
Spits had ontdekt, vlak nadat ik daar een van de
bom-beeldjes van Sirrus had laten ontploffen.
Daarna kreeg ik een deel van het visioen van de
Voorouders te zien, waarbij ik opnieuw de twee
gekleurde driehoekjes zag, hun opsplitsing in een
zestal witte driehoekjes en vervolgens een deur die
openging – deze deur!
De steen uit Yeesha’s Amulet der Herinneringen gaf
mij zo een heel duidelijke hint. Ik moest hier iets met
kleuren doen. Ik drukte op de knop die iets onder het midden op de deur zat, en daar
schoven de vier puntige panelen in het midden naar de zijkanten weg en onthulden

Na een aantal kunstgrepen ben ik
er in geslaagd het water tot dit
peil te laten zakken.

De deur is opengegaan!

De steen uit Yeesha’s ketting
toont het D’ni horloge uit Spits.
Een duidelijke hint!
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zo een kleurrijk stippenpatroon. Langs de
buitenrand zag ik achttien stippen zitten, in een
cirkel. Ik zag dat alle kleuren die de nevels van de
Voorouders in Droom hadden aangenomen,
vertegenwoordigd waren en ook in gelijke mate,
namelijk van iedere kleur drie. Ik kwam er snel
achter dat ik de gekleurde bolletjes kon verplaatsen.
Een drietal lijnen doorsneed de cirkel en deelden
deze op in zes gelijke parten. Verder was in ieder
part ook een klein ‘taartpuntje’ aanwezig. Nou, het
was niet moeilijk om te verzinnen hoe ik hier moest
beginnen, dankzij de hint van Yeesha’s ketting. In

de punt van ieder klein taartpuntje moest ik een bolletje plaatsen van dezelfde kleur
als de code die het D’ni horloge in Spits had getoond. Gelukkig was ik toen zo slim
geweest om de kleurencode te fotograferen die het horloge had laten zien. Dat kwam
nu goed van pas en ik raadpleegde het bewuste kiekje.
Ik had niet veel ruimte om te manoeuvreren, maar gelukkig kon ik meteen al een
paar lichtknikkers op de juiste plaats schuiven. Dat
gold voor de gele boven, de rode rechtsonder en de
groene linksonder. Daarna was het een kwestie van
slim schuiven om de benodigde ruimte te creëren
voor de knikkers die ik vervolgens nodig had, maar
even later was ik er in geslaagd om de kleurencode
van het D’ni horloge in het midden te reproduceren.
Dat was stap één. Nu de volgende stap. De overige
knikkers stonden nog niet op hun juiste plaats, maar
ditmaal hadden de Voorouders aangegeven welke
kleuren waar moesten komen te staan. Ik moest hier
zes driehoekjes maken, waarbij de kleuren met de
klok mee bezien waren gerangschikt volgens ‘groen
– rood – donkerblauw’ of volgens ‘roze’, ‘geel’ en ‘lichtblauw’. In het partje op ‘zes
uur’ had ik de meeste ruimte en in slechts twee handelingen kon ik eerst de
donkerblauwe en daarna de groene bal op de juiste plaats schuiven. Het ging
eigenlijk best wel vlot zo en het duurde dan ook niet
lang of ik was klaar met de hele onderste helft. Alle
rode, donkerblauwe en groene balletjes hadden hun
juiste plaats gekregen en nu moest ik in de bovenste
helft met de lichtblauwe, gele en roze aan de slag.
Inmiddels was er meer ruimte tot mijn beschikking
gekomen, dus dit ging eigenlijk ook makkelijk. Na
amper een paar minuten schuiven was het juiste
patroon, althans zo vermoedde ik, tot stand
gekomen!

Er gebeurde echter nog bar weinig. Wellicht moest
ik het patroon simpelweg bevestigen door nogmaals onder op de knop te drukken? Ik
stak mijn hand al uit, maar hield nog even in. Stel dat deze deur nu openging en ik
daardoor het inwendige van de oude geheugenkamer kon betreden, wat dan? Het
was waarschijnlijk dat ik daarbinnen Sirrus zou aantreffen. Hoe zou hij op mijn
onverwachte komst reageren? Ik had geen wapen of zoiets bij mij om mij te verweren

Met deze kleurencode moet ik
aan de slag gaan.

De kleurencode van het D’ni
horloge is nu correct ingevoerd.
Nu de andere bolletjes nog…

Na een paar minuten slim
schuiven is ook dat gelukt!
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en een vechtersbaas was ik niet, allerminst zelfs. Een plannetje had ik echter snel
klaar. Ik zou simpelweg vertellen dat ik in Tomahna Atrus had ingelicht en dat hij
zodadelijk achter mij aan zou komen. Ik moest erop vertrouwen dat Sirrus mijn
leugentje zou slikken en persoonlijk poolshoogte zou willen nemen. Dat was een
goed plannetje en zonder vertraging drukte ik nu op de knop van de deur.

De kleurencode was juist. Langzaam verschoten de
knikkers naar een fel wit en een ogenblikje later
schoof de deur langzaam, ja, zelfs bijna statig open.
Hij onthulde een mijnachtig ogende gang, die in een
flauwe bocht naar rechts liep en ook door lantaarns
werd verlicht. Ik was hier dus nog steeds niet in de
oude geheugenkamer terechtgekomen en stapte de
gang in. Ik zag dat de vloer gevormd werd door
simpele houten planken en dat de grond daaronder
vochtig was, er lagen zelfs plassen. Rechts stond
een schep in de vochtige grond gestoken. De gang
was niet al te lang, na een aantal meters kon men door een ovale opening in een
ronde schacht stappen.
Ik deed een stap in die richting en kreeg bijna spijt van mijn actie. Met een metalig
gerammel schoof de deur weer dicht en met geen mogelijkheid kon ik hem van deze

kant weer openen! Mijn terugtocht was nu dus
afgesneden en er zat niets anders op dan om via
de gekozen route verder te gaan.
In de schacht aangekomen, zag ik dat deze veel
weg had van een put. Onder mijn voeten leek hij
nog een heel eind in de diepte door te lopen, maar
gelukkig was hij voorzien van een solide,
opengewerkt metalen vloerrooster. Langs de wand
zat een ladder bevestigd, die een zevental meters
hoger uitkwam bij een mangat. Alvorens echter
naar boven te klimmen, bekeek ik eerst de
duikeruitrusting die hieronder aan de wand hing.
Er kleefde ook een herinnering aan, getuige het

oplichten van de steen uit Yeesha’s ketting. Ik drukte op de steen en hoorde Achenar
tegen Sirrus praten.
“Je kan het masker nu afdoen broertje, vertrouw me. De lucht is prima. Hooguit wat
bedompt, maar de ventilatoren verhelpen dat wel. Wacht maar tot je ziet wat ik met
de bloem heb gedaan.”
Hmmm… Achenar had dus ‘iets’ met de bloem
gedaan, maar wat? Hij doelde wellicht op het
kloppende hart van de oude geheugenkamer. Zou
de plant nog niet geheel dood zijn? Ik wist inmiddels
dat de Serenianen destijds deze geheugenkamer
hadden verlaten, omdat de rijpere bloem zoetjesaan
giftige pollen begon te verspreiden. Maar dat
betekende nog niet dat de kamer op zich niet meer
te gebruiken zou zijn. Wellicht had Achenar een
methode bedacht om het giftige stuifmeel af te vangen, maar dat zou ik spoedig
ontdekken. Ik klom naar boven.

Ik arriveer in een mijnachtig
ogende gang.

Aan de muur van de ronde schacht
hangt een duikersuitrusting, waar
ook een herinnering aan kleeft.

Ik klim in de schacht naar boven.
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Boven draaide ik aan het wiel van het ronde luik dat het mangat afsloot en gelukkig,
er kwam beweging in. Ik duwde het luik open en zag dat ik in de oude
geheugenkamer was gearriveerd, waar het een en al rust was.
Het verschil met de nieuwe geheugenkamer kon bijna niet groter zijn. De

bloembladeren waren al grotendeels weggerot en
door diverse gaten kon in de blauwe buitenlucht
bewonderen. Gelukkig maar, want dat maakte dat
de atmosfeer hier inderdaad best te pruimen was.
Alles ademde een sfeer dat deze ruimte al zeer
lang geleden verlaten was, en sindsdien niet meer
betreden – afgezien dan van de beide broers en
wellicht Yeesha. De dikke houten stutbalken die
het raamwerk voor de bloem vormden, waren
deels gespleten en door groenige algen bedekt.
De touwen als ook het voetpad rondom waren
sterk verouderd, maar nog wel stevig genoeg om

een volwassene te dragen. Schuin voor mij zag ik
de deur die de oorspronkelijke ingang had gevormd
en waardoor ik daarstraks Sirrus naar buiten en
weer naar binnen had zien glippen. Mijn route was
al met al dus toch niet geheel afgesneden.
Maar waar waren de broers? Het was hier wel érg
rustig… Ik liep naar de deur, maar zag dat deze van
een slot was voorzien. Ik testte de klink, maar Sirrus
had de deur afgesloten! Bij de deur staand, had ik
een goed overzicht over de hele ruimte. Rechts
bevond zich het mangat waardoor ik de oude
geheugenkamer had betreden en links lag een soort
metalen sarcofaag, waar ik verder naar achteren
kon doorlopen. Ik concentreerde mij echter op het hart van de ruimte. In de nieuwe
geheugenkamer bevond zich daar de kloppende stamper. Die plek was daar vrij
toegankelijk geweest, maar hier was er een soort
beschermend schild van metaal omheen
gebouwd. Daarboven leek zich een verdorde
bloemknop te bevinden, waaruit  twee
reusachtige stampers waren gegroeid. Deze
stampers bewogen echter niet.
In het metalen schild zat echter een deur met een
rond kijkvenster en zo kon ik zien dat zich
daarbinnen inderdaad de stamper van de oude
bloem bevond, die echter was afgedekt door een
grote glazen stolp. Nu herinnerde ik mij dat
Achenar deze scène in zijn dagboek had
geschetst. Rondom deze stolp ontwaarde ik ook een houten voetpad. De deur
bevatte een handvat en kon dus geopend worden. Was het verstandig om deze
ruimte te betreden? Stel dat de lucht daar giftig was? Maar ik vermoedde dat
Achenar deze stolp had geplaatst, om de vrijkomende giftige dampen af te vangen.
Zo werd het tóch mogelijk de stamper veilig tot zeer nabij te benaderen.
Mijn nieuwsgierigheid won het van mijn vrees en ik besloot het gokje te wagen. Ik
zou de deur een klein stukje kunnen openen om vervolgens behoedzaam de

In de deels vergane bloembladeren
zijn grote gaten gevallen, waardoor
de hemel zichtbaar is.

Ook de vloer en stutbalken zijn
niet meer in optimale staat, maar
nog wel stevig genoeg.

In het hart van de ruimte bevindt zich
een soort verdorde bloemknop.
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atmosfeer op te snuiven. Als de lucht verdacht rook, kon ik de deur meteen weer
sluiten en van mijn voornemen afzien de ruimte rondom de stamper te betreden.

Dat plannetje ging echter niet door. De deur was een zwaar metalen geval en zodra
ik aan het handvat trok, schoven er een paar dikke klampen naar binnen en werd de
deur als geheel omhoog getakeld. Het was dus niet een kwestie van dit gevaarte
even op een kier openzetten en indien noodzakelijk, snel weer sluiten!

Gelukkig bleek deze noodmaatregel niet nodig.
Binnen was de atmosfeer misschien wat meer
bedompt dan daarbuiten, maar in ieder geval niet
giftig. Ik betrad de ruimte en achter mij ging de
deur opnieuw dicht. Tot mijn opluchting zat er bij
deze deur aan de binnenkant wél een
ontsluitingsmechanisme! Ik liep naar de stolp en
bekeek deze nader. Dat had Achenar knap
gedaan. De giftige, groenige pollen dwarrelden in
de stop rond en ik zag ook de stamper zitten, die
grote overeenkomsten vertoonde met die van de
nieuwe geheugenkamer. Er zat inderdaad nog
leven in, al klopte déze stamper zachtjes en

krachteloos, maar nog wel regelmatig. De stolp stond trouwens in een soort groene
soep, waaruit ook een tweetal metalen cilinders staken. Werd de bloem aldus
voedingsstoffen toegediend die hem in leven hielden? Zo bleek één van beide broers
achteraf toch in het bezit te zijn van groene vingers…

Ik liet de stolp en de zwak kloppende stamper voor
wat het was, verliet het hart van de oude bloem en
nam een kijkje bij de sarcofaag die links op de grond
lag. Hij was inderdaad groot genoeg om een
mummie te herbergen en was voorzien van een
kijkvenster. Ik blikte erdoor en met een schok zag ik
het gezicht van Sirrus dat mij aanstaarde! Zijn
gezicht zag lijkbleek, zijn mond hing een beetje
open en ook waren zijn ogen niet gesloten, die
doods, zonder te knipperen, dwars door mij heen
leken te kijken! Wat was er hier gebeurd? Was
Sirrus dood? Dat kon ik mij toch nauwelijks
voorstellen! Ik probeerde de metalen doodskist te
openen, maar ontdekte niets waarmee ik dat zou
kunnen doen. Wie had dit op zijn geweten? Was het
Achenar die zijn jongere broer uiteindelijk te grazen
had genomen? Maar waar was hij dan? En waar
was Yeesha? Een tikje in paniek keek ik om mij
heen. Het enige dat ik hier nog kon doen was de
houten trap nemen, die hier naast de sarcofaag
begon en naar boven liep. In de nieuwe geheugenkamer kwam de trap uit bij de
steen via welke men naar Droom kon reizen. Waar zou deze trap uitkomen?
Ik liep naar boven en wist zo eindelijk mijn doel te bereiken! Ik arriveerde in een
ruimte alwaar ik Yeesha aantrof, vastgebonden op een stoel!

Veilig afgeschermd onder een stolp
klopt de stamper van de oude
geheugenkamer zachtjes en
krachteloos, maar wel regelmatig.

In deze sarcofaag ontwaar ik…

… Sirrus, die wel dood lijkt te zijn!
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Hoofdstuk 20: Confrontatie.

Yeesha zat voorovergebogen. Ik zag dat haar benen en armen vastzaten in metalen
banden, die aan de stoel geklonken zaten, terwijl haar polsen ook nog eens extra
met stukken touw omwikkeld waren. Die zetel was trouwens een vreemd exemplaar,

het leek wel een kruising tussen een tandartsstoel
en een elektrische stoel. Die indruk werd versterkt
omdat de zetel geheel van metaal was gemaakt,
omringd werd door allerlei apparatuur en ieder
comfort leek te ontberen, want een geriefelijk
zitkussen of een prettige rugleuning, kon ik niet
ontdekken.
Yeesha had mijn naderende voetstappen gehoord
en riep: “Achenar, jij…”
Ze keek op en zag dat niet Achenar, maar ik haar
kwam bezoeken. Meteen vrolijkte haar gezicht op
en ze zei verheugd: “Jij bent het! Je komt me

bevrijden! Daar ergens is een hendel die me los maakt. Schiet op! Voordat Achenar
terugkomt!”
Ze wriemelde met haar polsen, in een poging om zo zelf los te komen. Haar reactie
was trouwens vreemd. Het leek dat ze vooral bang was voor Achenar en niet voor
Sirrus. Was het tóch Achenar die dit alles hier had opgezet en niet Sirrus? Dat leek
geheel in tegenspraak te zijn met hetgeen ik hier, in Spits en in Haven had
ondervonden. Feit was echter wel dat ik Sirrus daarnet voor dood in die sarcofaag
had zien liggen. Ik wist even niet wat te doen…
Mijn aarzeling viel bij Yeesha niet in goede aarde. “Waar wacht je nog op?!” Maande
ze mij. “Hij vermoordt ons! Schiet op!”
Met haar hoofd had ze vaag naar achteren geknikt. Ik liep daar maar naar toe en
ontwaarde een bedieningspaneel, waarop twee
duidelijke hendels waren te zien. Links zat een
zilverkleurige en rechts een meer koperkleurig
exemplaar. Yeesha gaf mij uitleg. “Achenar gebruikte
de zilveren hendel. Zet hem om en je bevrijdt me.”
Terwijl ze dit zei, zag ik dat het haar gelukt was om
haar rechterhand uit de metalen band te bevrijden.
Dat ging wel érg makkelijk! Het leek bijna wel alsof ze
helemáál niet vast had gezeten, maar alleen die

indruk wekte.
Tijd om daar
langer over na te denken, kreeg ik echter niet.
Nauwelijks was Yeesha uitgesproken, of haar
woorden werden afgekapt door een kwade
Achenar die de ruimte kwam binnenstormen en
een kleine kruisboog op Yeesha richtte, al
uitroepend: “Nee! Stop! Dit is Yeesha niet!!”
“Wat?!” Riep Yeesha geschokt uit, maar Achenar
gaf haar geen gelegenheid om meer te zeggen.
Hij had al bedacht dat hij met een goede uitleg
moest komen waarom Yeesha Yeesha niet was

Yeesha zit vastgebonden op een
vreemde, metalen stoel.

“Zet de zilveren hendel om en je
bevrijdt me,” zegt Yeesha.

Achenar stormt de ruimte binnen.
“Stop! Dit is Yeesha niet!” Roept hij.
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en begon daar snel mee. “Sirrus gebruikte de machine en dwong de geheugenkamer
al haar herinneringen te wissen.”
“Leugenaar!” Wist Yeesha er tussendoor te gooien, maar opnieuw kapte Achenar
haar woorden af. Hij kwam nog wat dichter bij de
stoel staan waarop ze zat vastgebonden en richtte
de kruisboog nog wat nadrukkelijker op haar. Ik zag
dat hij in zijn andere hand nog steeds de
levenssteen vasthield. Met nog meer nadruk zei hij:
“Dit is Sirrus, zeg ik!!”
Er ontspon zich een heftige discussie tussen broer
en zus. Yeesha wendde haar hoofd in mijn richting,
al uitroepend: “Dit is idioot! Hij doodde Sirrus toen hij
mij wilde redden!”
“Echt! Zou ik mijn eigen broer vermoorden?”
Achenar draaide zich naar mij en richtte daarmee
ook de kruisboog in mijn richting. Hij wilde mij overtuigen en besefte daarbij even niet
dat hij nog steeds een wapen in zijn hand hield.
“Ja!” Riep Yeesha uit. Achenar richtte de kruisboog weer op zijn zusje en ging verder
met zijn uitleg. “Nee. Hij wiste Yeesha’s herinneringen en gebruikte de machine om
zijn eigen herinneringen in haar hoofd te planten!”
De laatste woorden werden door Achenar als het ware uitgespuwd, zo kwaad was
hij. Hij vond de actie van zijn broer kennelijk ‘not done’ en zelfs dat was nog een
zwaar understatement. Om zijn woorden nog meer kracht mee te geven, richtte hij de
kruisboog met veel nadruk op mijn hoofd, alsof hij ieder moment de pijl zou
afschieten.
Yeesha was bijna sprakeloos door deze uitleg. “Wat?” Was het enige dat ze kon
uitbrengen. Achenar richtte de boog weer op haar en merkte opnieuw op: “Luister! Dit

is Sirrus!”
Yeesha besloot het over een andere boeg te
gooien om mij ervan te overtuigen dat niet Sirrus,
maar Achenar de kwade genius was. Ze sprak
snel, om zo haar broer niet de gelegenheid te
geven haar te onderbreken. “Kijk! Hij heeft de
levenssteen! Serenia’s geheugenkamer kan
zonder die niet overleven.”
Op dit punt brak Achenar haar toch bruut af. “Hou
je bek!!”
Hij bracht de kruisboog op minder dan een halve
meter van haar
gezicht en leek

van plan te zijn de pijl af te schieten.
“Alsjeblieft… ik ben je zusje…” piepte Yeesha op
een toontje zoals alleen kleine meisjes dat kunnen.
Ze leek echter niet écht bang te zijn.
In een flits richtte Achenar het wapen op mij en zei:
“Ze speelt een spelletje met je.”
Deze actie was voor Yeesha aanleiding om aan te
geven dat ze gelijk had. “Zie je wel? Hij is een
moordenaar!”
Door deze woorden van zijn zusje besefte Achenar

“Dit is idioot!” Roept Yeesha uit.
“Hij doodde Sirrus toen hij mij
wilde redden!”

Achenar is zo kwaad dat hij  dreigt
de kruisboog af te schieten.

“Ze speelt een spelletje met je,”
zegt Achenar, daarbij per ongeluk
de kruisboog op mij richtend.
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dat hij de kruisboog dreigend op mij gericht hield en zag zijn fout in. Hij liet het wapen
zakken en haakte de boog in een lus die aan zijn broek zat. Hij besloot zijn uitleg af

te maken. “Nee… nee! Ik vertelde je al, ik stal dit
alleen om te voorkomen dat Sirrus Vader kwaad
deed. Maar ik zat fout! Hij was al die tijd op Yeesha
uit!” En hij priemde met zijn arm en wijsvinger in
haar richting.
Snel diende Yeesha hem van repliek. “Nee! Hij is
degene die mij ontvoerde. Niet Sirrus!”
Op dit punt besloot Achenar zijn zusje, of Sirrus in
de gedaante van zijn zusje, te negeren. Hij kwam
dichter bij het bedieningspaneel staan waar ik
achter stond en richtte het woord rechtstreeks tot
mij. “Kijk. We moeten nu iedereen’s herinneringen

terugzetten. De koperen hendel. Verzet de koperen hendel om het proces te
beginnen.”
Nu leek Yeesha voor het eerst angstig te worden. “Nee! Je doodt me als je dat doet!”
Opnieuw negeerde Achenar haar. “Vlug! Voordat de geheugenkamer te zwak wordt
om de energie te leveren voor de overdracht!”
“Luister niet naar hem!” Riep Yeesha angstig uit.

Een enorme tweestrijd had zich van mij meester gemaakt. De informatie die ik de
laatste paar minuten over mij uitgestort had gekregen, was te veel om in een kort
moment te verwerken. Wat moest ik doen? Het verhaal dat Achenar zojuist had
opgedist was toch bijna niet te geloven? Aan de andere kant had ik Sirrus in die
sarcofaag zien liggen en van daar leken kabels naar boven te lopen, die in
verbinding stonden met de apparatuur hier… Nog steeds in opperste verwarring hield
ik mijn hand afwisselend boven de ene en de andere hendel, nog niet wetende wat ik
het beste kon doen. Ondertussen probeerden broer en zus mij in een laatste
wanhopige poging te overtuigen.
“Nee!”
“Vertrouw mij! Gebruik de koperen hendel!”
“Nee!” Je vermoordt me! Gebruik de zilveren! Nu!”
“De koperen hendel!”
“De zilveren!”
Mijn tweestrijd was nog niet over. In een paar
seconden moest ik de juiste beslissing zien te
nemen. Feit was dat Sirrus in zijn gedrag en in zijn
dagboeken er nergens blijk van had gegeven dat hij
tot inkeer was gekomen. Integendeel, hij leek nog
vol wraakgevoelens te zitten. Achenar daarentegen
leek zich na verloop van tijd verzoend te hebben met zijn toestand en had zich
geheel aan de wereld aangepast, waarin hij gevangen zat. Uit zijn dagboeken bleek
dat ook. Vooral zijn dagboek dat hij hier in Serenia verstopt had, was wat dat betreft
een openbaring. Daaruit bleek overduidelijk dat Sirrus het brein achter dit alles was
en Achenar slechts de meeloper. Daarin werd uitgelegd dat het inderdaad Sirrus’
bedoeling was om het geheugen van de ene persoon in een andere over te planten.
Zou Achenar liegen in zijn eigen dagboek? Zeer onwaarschijnlijk.
In een flits schoten er meer herinneringen door mij heen. Achenar had mij tijdens zijn
eerste ontmoeting hier inderdaad de waarheid verteld, althans, tot dusver was nog uit

“Hij was al die tijd op Yeesha uit!”
Zegt Achenar.

“Vertrouw mij! Gebruik de
koperen hendel!”
“Nee! Gebruik de zilveren! Nu!”
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niets gebleken dat hij gelogen had. Verder had ik Yeesha tot driemaal toe zien
wegvluchten voor een onzichtbare belager, eenmaal in Tomahna, eenmaal hier en
eenmaal in Haven. Als Achenar haar belager was, was het dan logisch dat ze juist
naar Haven zou vluchten? Het lag meer voor de hand dat ze door Sirrus werd
opgejaagd en dat ze naar Haven was gevlucht om daar hulp van haar ándere broer
te zoeken! En dan had ik in Haven ook nog die korte
herinnering van een gevecht gezien tussen beide
broers. Was dit omdat Sirrus daar zijn plannen had
ontvouwd en dat Achenar daar niets van moest
weten?
En dan het gedrag van Yeesha hier… Lange tijd
leek ze redelijk rustig te zijn. Als Achenar inderdaad
de kwade genius was, waarom stond ze dan geen
doodsangsten uit en smeekte ze hem om haar te
sparen? Daarbij leek ze helemaal niet zo vast te
zitten als het leek, want ze had haar ene hand
bevrijd. Het was wel logisch dat ze die hand weer
terug in de metalen band had gestoken, zodra Achenar hier ten tonele was
verschenen. Hij mocht immers niet vermoeden dat ze deels los was gekomen. Maar
waarom was ze wel bang dat ik haar zou doden zodra ik de koperen hendel zou
overhalen, terwijl Achenar haar simpelweg met een pijl uit zijn kruisboog ook kon
doden? Sterker nog, hij kon met een snel schot eerst míj doden en had vervolgens
rustig de tijd om ook zijn zusje om te leggen, als hij dat zou willen. Hij had dat niet
gedaan, omdat hij de waarheid sprak! Oorspronkelijk was het Sirrus’ opzet geweest
om in de huid van zijn vader te kruipen. Omdat die echter niet in zijn lokaas wenste te
bijten, had hij besloten dat zijn jonge zusje, waarvan hij tot voor kort het bestaan niet
afwist, een gemakkelijker doelwit was!
Ik wist genoeg. Met een krachtig gebaar trok ik de koperen hendel naar beneden.

Yeesha, of Sirrus in het lichaam van Yeesha, was de eerste die reageerde. “Nee,
idioot! Mijn optreden was perfect!”
Die opmerking gaf voedingsbodem aan het vermoeden dat ik de juiste conclusies
had getrokken. Dat bleek ook uit de reactie van Achenar, die niets anders dan “dank
je wel,” zei.
Boos richtte Yeesha nu het woord tot haar broer. “Deze ronde win je, broerlief, maar

het is nog niet voorbij.”
Nu was het wel duidelijk dat ik Yeesha zag en
hoorde praten, maar dat het in werkelijkheid Sirrus
was die hier sprak. Meer zou hij voorlopig niet
zeggen, want het volgende ogenblik zakte Yeesha’s
hoofd bewusteloos naar opzij weg. Dat leek niet de
bedoeling te zijn, want Achenar zag dat ook en riep
in paniek uit: “Nee, Sirrus! Niet doen!!”
Hij liep snel naar haar toe en opende een gesloten
ooglid om in haar pupil te kunnen kijken. Hij kwam
tot een schokkende conclusie. “Er is iets fout
gegaan. Yeesha’s herinneringen komen niet terug!”

Koortsachtig probeerde hij op het display van de machine de instellingen te wijzigen,
om het ingezette en kennelijk nu haperende proces door te drukken, maar zo te zien
wist hij ook niet precies hoe hij dat moest doen. “Er moet een manier zijn om haar te

Welke hendel moet ik overhalen?
Ik heb wel even tijd nodig om de
juiste keuze te maken.

“Er is iets fout gegaan,” zegt
Achenar geschokt. “Yeesha’s
herinneringen komen niet terug!”
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bereiken!” Zo zei mij meer tegen zichzelf dan
tegen mij. Hij drukte wederom een paar tiptoetsen
in. “Had ik maar een…” begon hij, maar zijn
woorden werden afgekapt door een aanzwellend
gerommel, gevolgd door een harde klap die de
hele ruimte deed schudden. Achenar scheen te
beseffen wat er gebeurde. “O god, niet nu! De
geheugenkamer mag nu niet falen!!”
Die laatste woorden schreeuwde hij uit. Ik
vermoedde wat er loos was. Deze oude
geheugenkamer, die wie weet hoe lang al niet

meer werd gebruikt, was op sterven na dood. Hij moest nog éénmaal zijn taak zien te
verrichten, maar dat leek teveel gevraagd. Was alles hiermee verloren? Maar
Achenar scheen nog een uitweg te zien. Hij keek naar de levenssteen die hij nog
steeds in zijn andere hand hield en liep naar mij toe. “Luister,” zei hij. “De
geheugenkamer is stervende. Als ze dood gaat stopt de overdracht en ik weet niet
wat dat doet met Yeesha’s geest.”
Hij hield de levenssteen omhoog en wees er naar,
terwijl hij opmerkte: “Ik kan de kamer met de steen
in leven houden, maar jij moet haar zien te
bereiken. Ga naar de droomwereld en probeer
daar een manier te vinden om bij haar
herinneringen te komen. Het is de enige kans die
we hebben. Gebruik de andere stoel, maar haast
je. Ik weet niet hoeveel tijd je hebt nadat ik de
steen heb gebruikt.”
Tijdens zijn betoog had Achenar even naar links
gewezen. Nu liep hij snel de ruimte uit, maar bij de
uitgang draaide hij zich nog even om en blikte even naar het bewusteloze lichaam
van Yeesha. Vervolgens daalde hij snel de trap af.

Besluiteloos bleef ik achter. Ik blikte naar links en zag daar inderdaad een zelfde
stoel staan als het exemplaar waarin Yeesha zat. Kon ik via die stoel wederom het
spiegelrijk van Serenia betreden? Dat moest in principe mogelijk zijn, want dit was
immers ook een geheugenkamer. Boven de stoel zag ik een platte steen hangen, die
wel wat overeenkomsten vertoonde met het exemplaar met de twee ooggaten die in
de nieuwe geheugenkamer hing. Maar wat voerde Achenar uit? Hij beweerde dat hij
met de levensteen deze kamer in leven zou proberen te houden. Hij zou toch niet…

Ook ik verliet de ruimte en daalde de trap af, maar
nog voor ik beneden was aangekomen, hoorde ik al
hoe de metalen deur van de ruimte in het hart van
de geheugenkamer gesloten werd. Achenar was de
ruimte rondom de stolp met de zwak kloppende
stamper binnengegaan! Ik kon die ruimte niet óók
betreden en zo kon ik alleen maar door het ronde
venster turen om te zien wat zich daarbinnen
afspeelde.
Ik zag hoe Achenar over het looppad naar een plek
achter de stolp liep. Hij ging daar staan, met de
levenssteen in beide handen geklemd. Hij haalde

Achenar schreeuwt het uit. “De
geheugenkamer mag nu niet falen!”

“Ik kan de geheugenkamer met de
steen in leven houden,” legt
Achenar uit.

Door het kijkvenster zie ik hoe
Achenar met de levenssteen naar
een plek achter de stolp loopt.
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uit voor een krachtige zwaai en daar verbrijzelde hij
met de steen de bovenkant van de stolp! Het
glasgerinkel kon ik hierbuiten horen. Meteen kwamen
de giftige dampen vrij, die zich langzaam, maar
onverbiddelijk door de hele ruimte begonnen te
verspreiden. Hoestend, en zwaaiend met zijn armen,
probeerde Achenar deze dampen te verdrijven. Dat
was een zinloze actie natuurlijk, want er had heel wat
damp in de stolp opgesloten gezeten en de mist in de
ruimte werd dan ook zienderogen dikker.
Al wapperend, had Achenar zicht op het kijkvenster
en zag mij daarachter staan. “Ga nu! Je moet Yeesha redden!” Riep hij mij toe. Nog
even bleef ik echter kijken. Ik zag hoe Achenar op zijn hurken ging zitten en de

levensteen, verticaal, op het meest gunstige plekje
probeerde te plaatsen. Terwijl hij dat deed, werd de
nevel dichter en dichter. Een paar seconden later
kon ik niets anders meer dan een gelige mist
onderscheiden. Ik zag alleen nog maar een paar
condensdruppels aan de binnenkant van het glas
naar beneden glijden.
Ik mocht hopen dat Achenar’s poging om zo het
leven van de oude geheugenkamer te rekken,
succes had. Maar dan moest ik nu wel opschieten.
Snel ging ik terug naar boven, maar passeerde
daarbij onderweg de sarcofaag. Ik kon niet nalaten
om opnieuw een blik door het kijkvenster te werpen.
Daar was iets veranderd. Sirrus had nu zijn ogen

gesloten en zijn mond was verder opengegaan. Zie
je wel, hij was niet dood, maar verkeerde meer in
een soort coma. Dat was een indirect bewijs dat
Achenar de waarheid had gesproken.

Boven aangekomen zag ik dat Yeesha nog steeds
bewusteloos was. In wat voor een toestand was ik
toch verzeild geraakt? Ik nam plaats in de andere
stoel. Wat moest ik nu doen? Het was makkelijker
dan ik had gedacht. Ik hoefde alleen maar schuin
omhoog te kijken, naar de steen met de twee gaten
die hier hing. Al na een paar seconden begonnen

beide ogen te gloeien en lichtte ook de ribbels in de
steen op. Het licht werd feller en feller, totdat het mij
volledig omringde.
Ditmaal werd ik niet eerst gekeurd door een legertje
gekleurde wezentjes, maar schoot ik meteen de
tunnel in, op weg naar de verblijfplaats van mijn
gidsgeest, naar ik vermoedde. Zou mijn gegeven
offer nog steeds werken?
De tocht door de tunnel leek sneller te verlopen dan
de eerste keer. Het duurde maar kort of ik was in
het zwarte hart aangekomen. Eerst bleef het een

De giftige nevel verspreidt zich
snel in de hele ruimte.

Sirrus’ gezichtsuitdrukking is iets
veranderd, een bewijs dat hij niet
dood  is, maar in een soort coma
verkeert.

In deze stoel kan ik wederom
naar Droom afreizen.

De steen die mij de weg naar
Droom wijst, licht al snel op.
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tijdje stil en donker, maar daar weerklonk al de stem van mijn gidsgeest, nog voor hij
zich aan mij vertoond had. “Je bent een zeer ongewone reiziger, mijn vriend,” zo
merkte hij vriendelijk en ietwat verbaasd op. Vervolgens schoot snel van rechts de
groene bol met het lichtgevende gezicht in het centrum in beeld. Hij sprak verder.
“Het visioen dat je de vorige keer zag, hielp je, maar je vindt Droom nog steeds
duister en tamelijk gevaarlijk. Waarom?”
De bol kwam dichterbij zweven, alsof de gidsgeest zo vanzelf het antwoord op zijn
vraag zou krijgen. Dat bleek het geval te zijn. Kennelijk had mijn gidsgeest even mijn
eigen geest beroerd en ontdekte zo het antwoord op zijn vraag dat ik hem in
gedachten had toegezonden. Hij zei: “Ik zie het antwoord in je behoefte. Deze keer
zoek je niet alleen visioenen. Je zoekt de herinneringen zélf.”
De lichtende bol nam een korte pauze in acht, waarbij hij de omgeving peilde. Hij had
snel gevonden wat hij zocht, want hij vervolgde: “Degene die je kent als ‘Yeesha’ is
hier nog steeds. Ze kan niet terugkeren naar haar wakende geest omdat de
verbinding voortijdig werd afgebroken.”
Terwijl de geest sprak, was de ruimte rondom steeds lichter geworden. Het zwart
was verworden tot allemaal zwevende slierten en pluizen, die grote overeenkomsten
vertoonden met het beeld dat ik had ervaren in de zaal van de geesten, toen de
priesteressen daar uitzochten welke gidsgeest voor
mij het meest geschikt was. “Kom,” zei de geest. “Ik
breng je bij haar.”
Opnieuw schoten we een soort tunnel in en naderden
het zwarte gat in het midden vrij snel. Onderwijl sprak
mijn geest: “Toch bewegen de draden van Droom,
zelfs nu we naderen. Ik voel de verbinding weer
openen, dus als we haar bereiken…”
Abrupt brak de geest zijn betoog af. In het zwart had
ik al een licht stipje ontwaard, dat nu zeer snel
naderbij kwam! Het was de nevel van Yeesha, zo
leek het, maar ze was niet alleen! Een roodachtig
monster met stippen en stekels, dat wel wat weg had van een reusachtige
agressieve kwal, hield de witte pluis met een aantal lichtgevende tentakels in zijn

greep! Er klonk ook een onheilspellend geluid dat
het midden hield tussen gehuil en gegrom.
Mijn gidsgeest was al even verrast als ikzelf.
“Indringer!” Schreeuwde hij uit. Snel peilde hij het
verschijnsel dat voor ons was opgedoemd en had
rap door wat hier aan de hand was. “Die reiziger
heeft geen gids,” zo legde hij uit. “Hij gebruikt
Yeesha’s herinneringen om hier in Droom
verankerd te blijven, anders verdwaalt hij en wordt
snel geplet door Droom’s continu veranderende
werkelijkheid.”
In stilte keken we een ogenblik naar dit toch wel
beangstigende beeld. Het monster werd ook nog

door enige raadselen omgeven, want mijn gidsgeest vroeg zich af: “Waarom voelt ze
hem niet?”
Opnieuw viel er een stilte. Mijn gidsgeest zocht kennelijk het antwoord op deze
nieuwe vraag en opnieuw had hij deze gauw gevonden. “Daar! Zie je de ankers die
hij gebruikt? Dat zijn zeer sterke herinneringen die Yeesha en de reiziger gemeen

Een licht stipje komt razendsnel
dichterbij!

Het is een roodachtig monster, een
soort kwal, die met lichtgevende
tentakels Yeesha’s nevel in zijn
greep houdt!
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hebben. Maar hij heeft ze op de een of andere manier verward en gebruikt deze
verwarring om zich voor haar te verbergen. Ze kan niet terug naar haar wakende
geest zolang hij vast zit. Je kunt haar bevrijden. Door deze herinneringen te betreden
en correct te herbeleven, schrikt de reiziger wellicht zo, dat hij zichzelf daardoor
verraadt. Ik stuur je nu de eerste in en wacht op je terugkeer.”

Het volgende ogenblik schoot ik snel vooruit naar het monster, maar boog gelukkig
naar onderen af, richting de nevel van Yeesha. Een moment later omringde deze mij
totaal, maar vervolgens veranderde mijn uitzicht volkomen.
De achtergrond was nu verworden tot een werveling van nevelslierten, in wittige,
oranjeachtige en rode tinten. Wat meer op de voorgrond, maar toch nog op een vrij
grote afstand zo het leek, zweefden dunne nevelslierten. Verder was het niet
volmaakt stil. Er klonk een zwak, aanhoudend soort gerommel, dat het midden hield
van een doorstaande wind die nog vaag hoorbaar is door een gesloten venster, of
het gebulder van een vulkaaneruptie, maar dan wel een op zeer grote afstand. Was
dit het gebrul van de monsterlijke kwal, die misschien door had gekregen dat iemand
zich met zijn zaakjes begon te bemoeien? Ik wist het niet en hoopte het evenmin.
Op de voorgrond zweefden een aantal concrete voorwerpen, die ik herkende. Ik zag
hier een ronde deur, die Atrus had gebruikt om de grot mee af te sluiten die in
Tomahna toegang gaf tot de bol met de beide
schakelboeken naar Spits en Haven. Vlak voor deze
deur zweefde echter nog een kleurrijk lichtblauw
figuurtje, bestaande uit een viertal ringetjes. Ik
bemerkte dat ik mijn hand weer zag en kon
gebruiken. Was dit figuurtje een onderdeel van de
entiteit van het monster, van Yeesha of van beide? Ik
tastte voorzichtig naar het blauwe voorwerpje en
bemerkte dat ik dichtbij de waarheid zat. Ik hoorde
namelijk de stem van Sirrus, die zei: “Ze gaan zo
makkelijk kapot.”
Hmmm… wat had dit te betekenen? Ik bewoog naar
links en zag daar een schaakbord zweven, met
daarop de afgebroken stelling die ik zowel in de woonkamer in Tomahna, als in Spits
had aangetroffen. Boven en links van het schaakbord zweefden ook nog eens alle
schaakstukken die al waren geslagen. Voor dit schaakbord zweefden drie figuurtjes,
die een meer abstracte vorm hadden. De bovenste was groen en leek wat op een

ster of bloem, de middelste was donkerblauw en
spiraalvormig en de onderste was geel en toonde
een driehoek met een sleutel. Ook deze figuurtjes
lieten een stukje van een conversatie horen, de
eerste twee van Yeesha, waarna Sirrus bij het
laatste gele stukje reageerde. Ik hoorde
achtereenvolgens:
“Ik vraag het ze wel als ik naar huis schakel.”
“Je kan er één maken, net zoals je mijn gidsgeest
hebt gemaakt.”
“Mij best, zus. Maar ik heb geen schaakspel.”

Het begon mij te dagen. Ik zag hier beelden en hoorde een conversatie, die de
gecombineerde herinneringen waren van Sirrus en Yeesha. Het was duidelijk dat

Voor mij zweeft een ronde deur
met een blauw figuurtje, dat een
gesproken opmerking van Sirrus
bevat.

Links daarvan tref ik dit schaakbord
aan, met drie figuurtjes.
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deze herinneringen nu door elkaar gehusseld waren. Mijn gidsgeest had al verteld
dat de monsterlijke kwal, waarvan gevreesd moest worden dat dit inderdaad de
entiteit van Sirrus was, zich op deze manier aan de entiteit van Yeesha kon ankeren

en zo, zonder gidsgeest, toch veilig in de spiegelwereld
van Serenia kon vertoeven. Mijn taak was dus om deze
conversatie op de juiste manier gerangschikt te krijgen,
waarbij ook nog eens de juiste geluidsfragmenten bij de
juiste beelden moesten worden geplaatst.
Ik schoof verder naar links, waar een kristallen
bombeeldje zweefde, dat slechts van een groen
vierkantje was voorzien. Ik hoorde Yeesha zeggen:
“Pappa kan écht goed schaken.”
Nog verder naar links zag ik een vierde voorwerp
zweven, namelijk de ingelijste foto van Atrus en
Catherine, die in
Tomahna aan de muur

in de woonkamer hing. Er zweefden een roodachtig
en een gelig figuurtje voor, die min of meer rond van
vorm waren. Het rode figuurtje liet opnieuw Yeesha
aan het woord, die licht aarzelend voorstelde:
“Nou… misschien kunnen mamma en pappa je een
spel geven, als cadeau!”
Het gele figuurtje liet een grinnikende Sirrus horen,
die reageerde op dit voorstel:
“Ha! Oké! En ik mag er vanuit gaan dat je ze meteen
vertelt dat de stukken net zo stevig moeten zijn als het gesteente waaruit deze kamer
is gemaakt?”
Nog iets verder naar links stuitte ik op het vijfde, en laatste voorwerp dat hier rondom
mij zweefde. Het was een schakelboek, dat van drie figuurtjes was voorzien. De
bovenste blauwe, bestaande uit een tweetal cirkels, liet Yeesha horen, die kort maar
krachtig zei: “Speel eens met hem.”

Het middelste figuurtje, een rode, ronddraaiende
cirkelzaag en het paarse, bloemachtige figuurtje
daaronder, bevatten beide een commentaar van
Sirrus. Ik hoorde achtereenvolgens:
“Ik zou het kunnen doen, maar zulke kleine
figuurtjes uitsnijden, is echt erg moeilijk.”
“Dan kan ik ze nooit stuk maken!”

Tussen neus en lippen door had ik hier te horen
gekregen welke list Sirrus had opgezet om nara
gesteente in handen te krijgen, waarmee hij kon
experimenten. Zo kon hij achter de frequenties

komen om de moleculaire structuur van dit gesteente te ontwrichten. Yeesha had
haar vader verteld dat Sirrus graag met hem wilde schaken en Atrus had zijn zoon
een schaakspel geschonken, waarvan de stukken van nara waren gemaakt.
Uiteindelijk waren Sirrus’ experimenten gelukt en was hij er in geslaagd om de
wanden van de bezoekersruimte in Spits op te blazen, waardoor het schakelboek
naar Tomahna voor Sirrus beschikbaar was gekomen. De gevolgen hiervan waren
verstrekkend, zoals was gebleken…

Het kristallen beeldje bevat
slechts één figuurtje.

De foto van Atrus en Catherine
zweeft hier ook.

Het vijfde en laatste hier zwevende
voorwerp is een schakelboek.
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Ik nam de moeite om alle kleurrijke figuurtjes nogmaals langs te lopen en zo alle
gespreksflarden opnieuw aan te horen. Het was niet zo heel moeilijk om te bepalen
wat de juiste volgorde van dit gebabbel tussen broer en zus moest zijn:

“Pappa kan écht goed schaken. Speel eens met hem.”
“Mij best, zus. Maar ik heb geen schaakspel.”
“Je kan er één maken, net zoals je mijn gidsgeest hebt gemaakt.”
“Ik zou het kunnen doen, maar zulke kleine figuurtjes uitsnijden, is echt erg moeilijk.
Ze gaan zo makkelijk kapot.”
Nou… misschien kunnen mamma en pappa je een spel geven, als cadeau! Ik vraag
het ze wel als ik naar huis schakel.”
“Ha! Oké! En ik mag er vanuit gaan dat je ze meteen vertelt dat de stukken net zo
stevig moeten zijn als het gesteente waaruit deze kamer is gemaakt? Dan kan ik ze
nooit stuk maken!”

Die duivelse Sirrus toch! Hij wist precies hoe hij zijn kleine zusje voor zijn karretje kon
spannen, zonder argwaan te wekken. Zijn plan had hij tot in de puntjes uitgewerkt, en
alles was gegaan zoals hij zich had gewenst, althans, bijna dan. Alleen in zijn broer
had hij zich vergist. Hij had kennelijk niet verwacht dat Achenar op het laatste
moment de pijp aan Maarten zou geven. Tja, zo heeft bijna ieder boevenplan toch
een zwakheid. Maar goed, klaar waren Achenar en ik nog niet. Ik wist nu de juiste
volgorde van de conversatie, maar daarmee was het ontwarren van deze
herinneringen er nog niet eenvoudiger op geworden. Het leek logisch dat de eerste
drie opmerkingen bij het beeld van het schaakspel thuis hoorden, maar ik kon niet
simpelweg de drie figuurtjes bij het schaakspel weghalen en vervangen door de drie
met de juiste gesprekstof. Mijn handelen werd namelijk in ernstige mate bemoeilijkt
omdat ik alleen maar álle figuurtjes bij een gewenst voorwerp kon wegpakken. Als ik
vervolgens met mijn hand links van een naburig voorwerp ging staan, dan schoof
alléén het bovenste voorwerpje daar naartoe, waarbij dat dan ook nog eens onderin
de rij kwam te staan!
Het onderste, derde gele figuurtje op het schaakbord stond al goed. Het eerste deel
van het gesprek zweefde bij het kristallen beeldje, en het tweede deel (de rode
cirkelzaag) bevond zich op de bovenste positie op het schakelboek. Na even
experimenteren had ik bedacht dat ik ruimte moest maken om met de figuurtjes te
kunnen schuiven. Eerst pakte ik het symbool van de ronde deur en liet dat op het
boek vallen, waardoor deze onderaan, als vierde werd toegevoegd. Vervolgens
pakte ik de drie symbolen van het schaakbord en liet de bovenste op de ronde deur
vallen. Naar links bewegend wilde ik nu het schaakbord overslaan, om het tweede
figuurtje verder links op het kristallen beeldje te laten vallen, maar helaas. Ik kon het
schaakbord niet passeren met een gevulde hand, dus noodgedwongen moest ik op
het schaakbord het tweede symbooltje laten vallen. Daarna plaatste ik het derde
figuurtje dus maar op het beeldje. Nu bracht ik het symbooltje op de ronde deur ook
onder bij het groepje dat boven het schakelboek zweefde en in twee stappen deed ik
hetzelfde met blauwe spiraalvormige symbooltje op het schaakbord. Het was op het
schakelboek nu wel érg druk geworden, met maar liefst zes figuurtjes die onder
elkaar zweefden!
Mijn eerste doel leek nu echter bereikt te zijn. Ik kon nu het groene symbooltje op het
schaakbord zetten en het gele terug op het kristallen bombeeldje. Vervolgens moest
ik wel heel wat toeren uithalen om het tweede geluidsfragment op de juiste plaats te
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krijgen. Ik pakte de zes symbolen van het
schakelboek op en plaatste het bovenste blauwe
ronde symbool (dat het gewenste tweede
gespreksstukje was) op de ronde deur. Maar
vervolgens zat ik nog met vijf andere loze symbolen
in mijn maag! Omdat ik nu drie voorwerpen met
slechts één symbool had bezet en dat even zo
moest blijven, liet ik de vijf figuurtjes maar
afwisselend op de twee nog beschikbare
afbeeldingen vallen, het schakelboek en de
ingelijste foto.
Nu was ik echter bijna klaar. Ik pakte het symbool van de ronde deur op en liet dat op
het schaakbord vallen en deed daarna hetzelfde met het figuurtje van het beeldje.

Zodra ik deze handeling had verricht, klonk er een aangenaam klinkend zoemend
geluid  en leek het hele schaakspel een wittige stralenkrans uit te stralen! Dat was
een duidelijke hint dat ik de eerste hindernis van deze puzzel goed had genomen!

Het was natuurlijk zaak om het schaakspel nu
verder met rust te laten. Ik had nog vier
afbeeldingen over waartussen ik kon manoeuvreren
met de overgebleven symbooltjes. Dat moest
genoeg zijn, mits ik met beleid te werk zou gaan.
Om straks niet vast te komen zitten, kon ik het best
doorgaan met een van de afbeeldingen die
grensden aan het schaakbord.
Ik richtte mijn aandacht op het beeldje, want in de
volgende zin uit de conversatie bracht Yeesha dit
beeldje namelijk indirect ter sprake. Die zinsnede
was nu het derde en onderste symbool van het
schakelboek. Jammer, een symbool te veel! Ik kon
nu niet in twee stappen naar het beeldje gaan. Het

bovenste symbool dropte ik op de ronde deur, de tweede weer op het boek en de
derde schoof ik onder de foto. Nu moest ik de symbolen daarboven weg zien te
krijgen. Ik pakte het hele zaakje op, schoof tweemaal tussen het schilderij en het
boek heen en weer, en kon toen het gewenste symbool op het beeldje laten vallen.
Dat lichtte niet op, als reactie op deze actie. Dan moesten hier nog meer fragmenten
worden geplaatst, wellicht de twee waarin Sirrus opmerkte dat deze kleine figuurtjes
zo moeilijk waren uit te snijden, omdat ze zo makkelijk braken.
Het derde fragment bevond zich nu op de ronde deur, dat ik rechts naar het
schakelboek verplaatste. Daar bevonden zich nu vier figuurtjes, waarvan de
bovenste en de onderste, in die volgorde, naar het beeldje moesten worden
verplaatst. De oplossing hoe dat te doen was simpeler dan ik had gevreesd, want het
mechanisme van deze puzzel begon ik nu door te krijgen. Ik pakte de twee
symbooltjes van de foto en plaatste er een op het boek, en de tweede op de ronde
deur. Nu pakte ik de vijf figuurtjes van het boek op, plaatste de bovenste en de derde
op de foto en de tweede op het boek. Het vierde symbool uit de rij kon ik op het
beeldje neerzetten. Nu had ik nog een geel symbool bij mij, dat ik op de foto dropte.
Daar bevonden zich nu drie symbooltjes, waarvan de bovenste het volgende juiste
fragment uit de conversatie was! Ik pakte de drie symbolen op en plaatste de

Ik zit nu met vijf loze symbolen in
mijn maag…

Een stralenkrans verschijnt
rondom het schaakbord, om aan
te geven dat deze van de goede
gesprekstof is voorzien.
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bovenste op het beeldje. De stralenkrans die hier
nu ook verscheen, was een genoegen om te zien!

De twee symbolen die ik over had, liet ik op de foto
en het boek vallen. Ik had nu nog drie afbeeldingen
en vier symbolen over. Eén afbeelding moest dus
nog van twéé symbolen worden voorzien. Ik dacht
even na. Het leek logisch dat dit gold voor de
laatste twee opmerkingen uit dit tweegesprek
tussen broer en zus, waarin Sirrus de stevigheid
van de muren van de bezoekersruimte ter sprake

bracht. Die symbolen hoorden op de ronde deur thuis. Het geluidsfragment waarin
Yeesha opperde dat haar ouders misschien wel een schaakspel cadeau wilde geven,
hoorde dan op de foto te liggen, en haar opmerking dat ze het zou vragen zodra ze
naar huis zou gaan, zou ongetwijfeld bij het beeld
van het schakelboek horen. Mooi! Het zag er naar
uit dat ik deze herinneringen bijna had ontward! Nu
nog even de laatste eindjes van deze knoop uit
elkaar halen…

Ik verplaatste het symbool op de ronde deur naar
het boek en deed hetzelfde met het symbool van de
foto. Ik pakte de vier symbolen op en gooide de
bovenste op de foto, meteen het juiste symbool!
Ook hier verscheen een stralenkrans. Nu had ik nog
drie symbolen en twee afbeeldingen over. Hiervan
moest ik er twee – de gele en de paarsige – op het boek plaatsen, en de groene op
de ronde deur. De drie symbolen stonden nu in de goede volgorde, maar op de
verkeerde afbeelding! Hoe kon ik dit makkelijk omdraaien?
Dat was niet moeilijk meer. Ik pakte de twee symbolen, bracht er één naar de ronde
deur en schoof de andere terug op het boek. Vervolgens pakte ik de twee symbolen
op de ronde deur, plaatste de bovenste op het boek en liet de overgebleven gele
weer op de ronde deur vallen. Nu moest ik alleen nog maar de twee  figuurtjes van
het boek pakken, de bovenste op de deur laten vallen en de laatste terugzetten op
het boek, en ik was klaar!

Twee stralenkransen
gaven aan dat dit
inderdaad het geval was
en ten overvloede werd
voor mijn ogen nu ook
nog de hele conversatie
in de juiste volgorde
herhaald. Ik kreeg echter
niet lang de gelegenheid
om van mijn succes te
genieten, want daar

werd ik al van dit beeld weggerukt. Heel even werd ik door een felle witte gloed
omringd, maar al snel zag ik dat dit kwam omdat ik mij in de entiteit van Yeesha

De stralenkrans is een genoegen
om te zien!

Ook de foto heeft het juiste
symbool gekregen.

De laatste drie figuurtjes… … zijn snel juist geplaatst.
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bevond. Snel schoot ik echter daarvan weg en bezag het geheel wederom van een
afstandje.
Er leek nog bar weinig veranderd te zijn. De
agressieve rode kwal hield de witte pluis van Yeesha
nog steeds met zijn lichtgevende tentakels in zijn
greep, maar mijn gidsgeest, die had bemerkt dat ik
was teruggekeerd, was minder pessimistisch. “Het
werkt!” Riep hij uit. Onderwijl leek het wel alsof het
gebrul van het monster heviger en dreigender was
geworden, iets wat mijn gidsgeest ook opviel. “We
moeten snel zijn,” merkte hij op. “De reiziger weet wat
je gaat doen en zal proberen je tegen te houden!”
Als bevestiging van deze opmerking stootte de kwal
een extra luide brul uit, maar ik zag dat tegelijkertijd
een van zijn lichtgevende tentakels doofde en verdween. We leken aan de winnende
hand te zijn, als we nu maar opschoten…
“Ga!” Riep mijn gidsgeest en daar snelde ik opnieuw naar de witte pluis toe en schoot
de gezamenlijke herinneringen van Yeesha en Sirrus binnen.

De omgeving waarin ik terecht was gekomen, leek
sprekend op die van zonet. Ook hier zweefde ik een
donkere ruimte binnen met nevelslierten in warme
kleuren. Ditmaal zweefden er rondom mij vier
voorwerpen, die in totaal van tien kleurige figuurtjes
waren voorzien. Ook deze symbooltjes beheerden
een stukje gesproken tekst, die ditmaal louter Sirrus’
stemgeluid lieten horen. Allereerst zag ik een
opengeslagen boek met D’ni letters, dat sprekend
leek op het lesboek waaruit Yeesha D’ni aan het
leren was. Het ronde, groene symbool dat daarboven
zweefde liet mij horen: “Vader en moeder leren jóu

de kunst…”
Rechts van het boek zweefde de stoel, waarin het bewusteloze lichaam van Yeesha
zich nog moest bevinden. Trouwens, in een andere,
soortgelijke stoel moest ik nu zélf zitten, al kon ik dat
niet zien. De stoel bevatte drie blauwe symbooltjes,
die achtereenvolgens lieten horen:
“Dat laat voor mij de perfecte vermomming achter
om over te nemen.”
“Als ik deze schakelaar overhaal, zal de stoel waarin
je zit, geactiveerd worden.”
“Nooit wetend dat ík het ben die alle kennis opdoet!”

Het werd mij duidelijk dat ik hier uit Sirrus’ mond zélf
alle details hoorde over zijn duivelse plan dat hij aan
het uitvoeren was. Wat prees ik mij gelukkig dat ik daarstraks Achenar geloofd had,
hoe ongeloofwaardig zijn verhaal dan ook leek te klinken! Wie weet wat er gebeurd
was als ik in plaats van de koperen hendel, de zilveren had overgehaald… Yeesha
zou dan verloren zijn geweest! Maar goed, gered was ze nog steeds niet, er was
sprake van een patstelling, al kon ik die hier en nu doorbreken. Ik schoof door naar

Het agressieve monster heeft
één van zijn lichtgevende
tentakels verloren.

De omgeving lijkt sprekend op
de eerste, al drijven hier maar
vier verschillende voorwerpen.

In een dergelijke stoel zitten
Yeesha en ikzelf momenteel.
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rechts en stuitte daar op een vreemd apparaat, dat ik aanvankelijk niet herkende. Na
een ogenblik vermoedde ik dat dit de lege geheugenbol moest zijn, die Sirrus had
geoogst. De bol was in een metalen schaal geplaatst en daaronder waren meerdere
kabels vastgemaakt. Kennelijk werd de oude
geheugenkamer door middel van deze mechanische
hulpmiddelen zo geprikkeld, dat deze deed wat
Sirrus wilde, namelijk de geheugens van lévende
mensen overzetten en tijdelijk in een geheugenbol
bewaren. Voor de geheugenbol zweefden een geel
en groen symbooltje, die zeiden:
“Natuurlijk dood ik hen, zodra ik weet hoe ik
Tijdperken moet schrijven.”
“De lichten gaan aan…”

De rillingen begonnen over mijn rug te lopen en dat
gevoel werd niet minder, zodra ik rechts het vierde en laatste voorwerp aanschouwde
dat hier zweefde. Het was de sarcofaag, waarboven maar liefst vier symbooltjes

zweefden, een gele, een rode en twee paarse. Ik
beroerde ze voorzichtig van boven naar beneden,
om de vier bijhorende geluidsfragmentjes te kunnen
horen.
“Zie je hoe rond, glad en leeg hij is?”
“En alles wat van jou is, zal uit je lichaam worden
gezogen!”
“Dan stop ik mijn nieuwe herinneringen terug in mijn
eigen lichaam en niemand zal meer in staat zijn om
mij te stoppen.”
“Zie je deze bol, zusje?”

Brrr… wat een griezel was die Sirrus toch! Nee, als
het aan mij lag, zou ik hem subiet terugschoppen naar Spits en bij het weggaan het
schakelboek terug naar Tomahna vernietigen. Hij zou dan levenslang vastzitten in
Spits en dat was zijn verdiende loon! Eigenlijk zou hij dan niet eens ontevreden
mogen zijn over zo een genadige straf! Aan de andere kant zou ik Achenar de
vrijheid gunnen wegens het etaleren van ‘goed gedrag’, dat had hij zeker verdiend.
Goed, maar eerst moest ik ook deze kluwen van herinneringen zien te ontwarren.
Om te beginnen plaatste ik eerst in gedachten de diverse geluidsfragmenten in de
juiste volgorde. Dit monoloogje van Sirrus zou dan als volgt klinken:

“Zie je deze bol, zusje? Zie je hoe rond, glad en leeg hij is? Als ik deze schakelaar
overhaal, zal de stoel waarin je zit, geactiveerd worden. De lichten gaan aan…En
alles wat van jou is, zal uit je lichaam worden gezogen! Dat laat voor mij de perfecte
vermomming achter om over te nemen. Vader en moeder leren jóu de kunst… Nooit
wetend dat ík het ben die alle kennis opdoet! Natuurlijk dood ik hen, zodra ik weet
hoe ik Tijdperken moet schrijven. Dan stop ik mijn nieuwe herinneringen terug in mijn
eigen lichaam en niemand zal meer in staat zijn om mij te stoppen.”

Opnieuw kwam het kippenvel even op mijn armen te staan, althans, dat dacht ik en
zo voelde het ook, maar ik kon hier in Droom mijn eigen armen niet zien om dat te
checken. Ik verlegde mijn aandacht naar het probleem dat ik hier voorgeschoteld had

Dit moet de geheugenbol zijn die
Sirrus heeft geoogst.

De sarcofaag ontbreekt ook niet
en is van de meeste figuurtjes
voorzien.
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gekregen. Het in de juiste volgorde zetten van de symbooltjes moest op dezelfde
manier gebeuren als bij de eerste puzzel. Toch was deze hier een tikje moeilijker,
omdat ik nu maar víer afbeeldingen had om mee te werken. Er was hier dus minder
ruimte om overbodige figuurtjes tijdelijk te parkeren. Ik liet de gesproken stukjes
opnieuw de revue passeren en het was vooraf niet al te lastig om te bepalen welke
fragmenten bij welke afbeeldingen geplaatst moesten worden. De eerste twee
gesproken zinnen handelden over de geheugenbol, de volgende vier over de stoel
en de drie daarna over het lesboek. Tot slot bleef er nog ééntje over voor de
sarcofaag.
In tegenstelling tot de eerste puzzel was het, gezien het ruimtegebrek, verstandig om
niet met het begin van de monoloog te starten. Het was beter om te beginnen met
het voorwerp waarop de meeste figuurtjes geplaatst moesten worden, de stoel dus.
Twee van de vier gewenste symbooltjes zweefden al boven de stoel, maar niet in de
goede volgorde en ook zweefde er een ‘vreemde’ tussen. Van de figuurtjes die
boven de geheugenbol daarnaast zweefden, moest ik het tweede, groene symbooltje
hebben. Het vierde, en laatste benodigde figuurtje was het tweede, ronddraaiende
symbooltje van de sarcofaag.
Na deze constatering kon ik beginnen. Eerst verplaatste ik het symbool boven het
lesboek naar de sarcofaag. Daarna pakte ik de drie symbolen van de stoel op, liet de
eerste en derde op het lesboek vallen en plaatste de tweede terug op de stoel, door
heen en weer te bewegen. Vervolgens pakte ik de twee symbolen van de
geheugenbol op, liet er eentje op de sarcofaag vallen en plaatste de tweede terug op
de bol. Deze pakte ik echter opnieuw op en schoof hem door naar de stoel. Ziezo!
Ook het tweede fragment stond nu goed! Ik had al opgemerkt dat het derde
geluidsstukje van de stoel bij de sarcofaag op de tweede positie zweefde. Dat kwam
goed uit, want nu kon ik de eerste op de geheugenbol laten vallen en kwam de
tweede daarna precies op de goede plek op de stoel terecht. De vijf figuurtjes die ik
daarna over had, verdeelde ik over de bol en de
sarcofaag. Het lesboek bevatte nu twee blauwe
symbooltjes, waarvan de bovenste de goede, het
vierde fragment van de stoel was. Die plaatste ik
daar. De stralenkrans en het zoemende geluid
waren vervolgens als zalf voor mijn ogen en muziek
voor mijn oren… Het figuurtje dat ik overhield liet ik
wederom op het lesboek vallen.

Nu kon ik het beste dit lesboek onder handen
nemen, want als ik het goed had uitgedokterd,
moest ik daar drie symbolen kwijt. Het ene figuurtje
dat zich daar nu bevond, was de middelste van de
drie juiste geluidsfragmenten. Het derde fragment bevond zich als tweede boven de
sarcofaag daarnaast en het eerste fragment zweefde als derde symbool boven de
geheugenbol. Die kon ik dus meteen goed zetten, mits ik dan wel éérst het symbool
boven het lesboek weghaalde.
Zo gezegd, zo gedaan. Ik verplaatste het symbool van het boek naar de sarcofaag
en haalde daarna de drie bij de geheugenbol op, maar zag toen dat ik een denkfoutje
had gemaakt. Ik bemerkte dat ik één stap tekort kwam en moest daarom
noodgedwongen het eerste geluidsfragment helemaal onderaan bij de sarcofaag
plaatsen, nadat ik daar ook al de eerste van de die figuurtjes had gedropt en de
tweede opnieuw bij de bol had neergezet. Maar geen nood, het bleek achteraf toch

De stralenkrans en het zoemende
geluid zijn als zalf voor mijn ogen
en muziek voor mijn oren…
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een goede zet te zijn en trouwens, zoveel verschillende mogelijkheden had ik niet. Ik
kon nu immers maar met slechts drie afbeeldingen werken. Door de vijf symbolen
boven de sarcofaag op te pakken en heen en weer tussen de geheugenbol en de
sarcofaag te bewegen, kon ik daar vier van de vijf figuurtjes achterlaten en tenslotte
de vijfde op het lesboek laten vallen.
Het tweede fragment was nu het derde en het onderste van de figuurtjes die boven
de geheugenbol zweefden. Ik kon niet anders doen dan deze alledrie oppakken en
afwisselend op de metalen doodskist en de bol laten vallen. Ik pakte de vier
symbolen boven de sarcofaag opnieuw op en herhaalde dezelfde handeling,
waardoor ik eindigde met twee symbolen boven de sarcofaag, waarvan de onderste

de juiste was. Het was een koud kunstje om deze
vervolgens op het lesboek te krijgen, door namelijk
met de figuurtjes naar links te bewegen, daarna met
het overgebleven symbool naar rechts, dit laatste
figuurtje weer oppakken en opnieuw naar rechts
gaan. Het lesboek had nu twee juiste fragmenten.
Nu zaten de vier resterende symbooltjes allemaal
boven de geheugenbol en gelukkig, de tweede
moest ik hebben! Ik
pakte ze op, dropte
de bovenste op de

sarcofaag en kon daarna de tweede op het lesboek
plaatsen! Ook hier stonden de herinneringen nu goed
en de twee overgebleven figuurtjes plaatste ik op de
twee resterende afbeeldingen. Op de sarcofaag zaten
nu twee symbooltjes, waarvan de eerste de bovenste
van de geheugenbol moest worden. Het figuurtje daar
verplaatste ik dus naar de sarcofaag, waarna ik de
drie naar de bol verschoof en de bovenste liet vallen.
De tweede uit de rij plaatste ik terug op de sarcofaag,
en dat was meteen de juiste herinnering! Het laatste
symbool kon ik nu alleen nog maar op de
geheugenbol laten vallen en daarmee was ook deze
tweede klus geklaard! Zowel bij de sarcofaag als bij
de geheugenbol verscheen namelijk de stralenkrans
en net als na het voltooien van de eerste
geheugenpuzzel werd ook nu de hele monoloog van
Sirrus in de juiste volgorde herhaald.

Had mijn arbeid het juiste effect gehad? Werd de
entiteit van Yeesha zich nu bewust van de
aanwezigheid van een ongewenst individu en zou
ze trachten deze af te werpen? Volgens mijn
gidsgeest zou het waarschijnlijk zo gaan en met
spanning keek ik in het rond zodra ik de witte nevel
die Yeesha representeerde, had verlaten. De rode
kwal hing daar nog steeds, maar hij liet een
wanhopig gekreun horen. Zijn nog overgebleven
lichtgevende tentakels loste op en vrijwel
onmiddellijk begon hij weg te drijven, richting het

De herinneringen staan nu goed!

De sarcofaag…

… en de geheugenbol volgen
spoedig daarna!

De monsterlijke kwal laat een
wanhopig gekreun horen en moet
Yeesha’s entiteit loslaten.
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zwarte gat in de verte, van waar hij ook was
verschenen. Het monster kwam echter niet ver. Met
een doffe knal en een heldere lichtflits spatte hij uit
elkaar. Nog even werd de ruimte gevuld door een
paar bliksemschichten en een groep geel
oplichtende vonken, die echter snel uit elkaar
dreven en vervolgens doofden. Ik hoorde nu een
bekende stem die uitriep: “Ze is vrij! Goed gedaan,
reiziger.”
Het was mijn gidsgeest. Hij was duidelijk in zijn
nopjes vanwege mijn verrichtte daden en vervolgde:
“Degene die je kent als ‘Yeesha’ heeft haar
wakende geest teruggevonden. Ze keert er nu al naar terug.”
Nauwelijks was mijn gidsgeest uitgesproken, of Yeesha’s pluis kwam inderdaad in
beweging en snelde in de richting van een helder wit gat dat links opdoemde. Haar
nevel verdween in dat gat en zo spoedig uit het zicht. Ten overvloede merkte mijn

gidsgeest op: “De indringer kan haar niet volgen. De draden van
Droom sluiten hem in – zonder gids wordt hij totaal verpletterd
onder hun gewicht.”
Dat had ik inmiddels ook al zien gebeuren. Terwijl mijn gidsgeest
sprak, zag ik zijn lichtgevende gezicht even linksonder
opdoemen. Glimlachte hij naar mij? Maar dat zou wel verbeelding
zijn… Ondertussen bleef het witte gat in beeld, schoof wat
nadrukkelijker naar het midden en leek ook een weinig te
naderen. Of kwam dat omdat ik zélf langzaam maar zeker die
kant op begon te bewegen? Dat laatste was wellicht het geval,
getuige de volgende opmerkingen van mijn gidsgeest, die

afscheid van mij begon te nemen. Hij zei: “Ga nu terug naar je wakende leven, tot de
volgende keer als je weer in Droom wenst te reizen.”
Heel even nog schoof mijn gidsgeest, die mij goed van dienst was geweest, in beeld.
Ik kreeg nog juist tijd om in gedachte mijn dank jegens hem uit te spreken, toen ik in
grote vaart het witte gat in werd gezogen, dat mij binnen enkele seconden geheel
omringde. Na een ogenblik doofde het licht rondom mij, maar daar verscheen een
volgende heldere lichtbol, die ditmaal door een
groenige gloed werd omgeven. Het stralende
centrum leek ditmaal een tunnel te zijn. Fel witte
draden van licht schoten onder, boven, links en
rechts langs mij heen van voor naar achteren en de
indruk van snelheid werd versterkt omdat er een
soort geraas weerklonk. Het leek wel alsof al die
draden van een soort motortje waren voorzien!
Lang duurde mijn  terugreis naar Serenia echter
niet. Met een schok ontwaakte ik in de metalen
stoel, waarin ik eerder was gaan zitten. Was het
gelukt? Had Yeesha het er levend en wel vanaf gebracht? Met een onbestemd
voorgevoel rees ik op vanuit mijn zetel en gluurde over het bedieningspaneel heen,
richting de andere stoel…

Met een doffe knal spat het
monster uit elkaar!

Glimlacht mijn
gidsgeest even
naar mij?

Ik ontwaak in de stoel. Is het
gelukt Yeesha te redden?
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Hoofdstuk 21: Opoffering.

Wat ik daar zag, stemde mij niet vrolijk. Yeesha was nog steeds bewusteloos.
Inmiddels was Achenar teruggekeerd. Hij zat op zijn knieën voor de stoel en had zijn
handen op die van Yeesha gelegd. Zijn hoofd lag voorovergebogen op haar schoot.
Had hij gehuild? Was alles dus toch mislukt, ondanks onze gezamenlijke
inspanningen?
Maar dat was te pessimistisch gedacht. Klaarblijkelijk had Achenar gehoord dat ik
was teruggekeerd in mijn fysieke lichaam. Met zichtbare moeite tilde hij zijn hoofd op,
onderwijl zwaar ademend. Hij was kennelijk niet overmand door verdriet, maar alleen
dodelijk vermoeid. Met heel veel moeite kwam
Achenar overeind, onderwijl verklarend: “Het is ons
gelukt. De overdracht werkte.” Achenar lachte even.
Het spreken kostte hem duidelijk moeite, terwijl ook
alle kracht uit zijn lichaam verdwenen leek te zijn.
Slechts door het leveren van een uiterste inspanning
slaagde hij erin om voor driekwart overeind te
komen. Alleen door zich aan de stoel en het
bedieningspaneel vast te grijpen, speelde hij het
klaar zijn lichaam in mijn richting te draaien. Toch
wist hij triomfantelijk op te merken: “We hebben
Yeesha gered.” Opnieuw lachte hij, maar zijn
gegrinnik ging al snel over in een rochelende hoest. Kennelijk zag Achenar de
mengeling van verbazing, bezorgdheid en verbijstering op mijn gezicht, want hij zei:
“Kijk niet zo verbaasd. De levenssteen moest rechtstreeks in het altaar worden gezet,
anders werkte het niet. De enige manier om dat te doen was om het glas te breken

dat het gas tegenhield.”
Achenar moest zijn betoog onderbreken om
reutelend adem te halen en begon opnieuw te
hoesten. Maar hij vond nog een restje energie om
zijn verhaal af te maken. Hij begon hartelijk te
lachen, terwijl hij terugdraaide naar de stoel waarin
Yeesha zat. “Tuurlijk,” zei hij met enige ironie,
“maakte dat het nogal dodelijk. Het is beter zo, na
alles wat ik gedaan heb…”
Ik kreeg een brok in mijn keel. Het leek erop dat
Achenar zich had opgeofferd omwille van het
welzijn van zijn kleine zusje  en dat hij zich daarvan

terdege bewust was geweest. Met het plaatsen van de levenssteen op het altaar van
de oude geheugenkamer, was hij genoodzaakt geweest om minutenlang de giftige
pollen van de oude plant in te ademen, die zich tientallen jaren lang onder de stolp
hadden weten te verzamelen. Daardoor had hij figuurlijk zijn eigen doodvonnis
getekend en ook uitgevoerd!

Achenar had zich opnieuw vastgegrepen aan de leuningen van de stoel en keek in
het gezicht van Yeesha, die juist op dat moment bij kennis kwam, haar ogen opsloeg
en zichtbaar schrok toen ze het gezicht van haar oudste broer zag, van zo nabij.
Besluiteloos blikte ze ook naar opzij en zag mij daar staan. Achenar besloot zijn
zusje meteen gerust te stellen. Hij legde zachtjes zijn hand op haar schouder en zei:

Met heel veel moeite komt
Achenar overeind.

“Kijk niet zo verbaasd,” zegt
Achenar.
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“Het is goed… Sirrus is dood. Het is voorbij. Het
komt goed, zusje. Het komt echt goed… Het komt
echt goed… Echt goed…”
Met zijn laatste krachten had Achenar nog kunnen
constateren dat zijn zusje dit hachelijke avontuur
had overleefd, maar nu vloeide het laatste restje
leven uit zijn lichaam. Hij zeeg ineen en vleide zijn

hoofd en schouders
in de schoot van
Yeesha. Die keek
verbijsterd naar wat
zich voor haar ogen
afspeelde, blikte even wanhopig in mijn richting,
maar zag dat ook ik letterlijk aan de grond genageld
stond. Niet wetende wat te doen, aaide ze even
voorzichtig door de weelderige haardos van haar
broer. Vervolgens legde ze haar andere hand op die
van Achenar, als om het contact met haar broer, die
ze maar zo kort had gekend, niet te verbreken.

De tijd leek op dat moment stil te staan, maar niet voor lang! Een gerucht deed ons
uit deze boze droom ontwaken, die helaas de werkelijkheid was. Er stormde iemand
de ruimte binnen! Het was Atrus…

Achenar stelt zijn zusje gerust.
“Het komt echt goed,” zegt hij…

Als aan de grond genageld kijk
ik toe hoe Achenar sterft in de
schoot van Yeesha.
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Hoofdstuk 22: Afscheid.

Ik kon mij achteraf nauwelijks meer herinneren hoe we precies naar Tomahna waren
teruggekeerd. Atrus moest tijdens mijn bezigheden in Serenia en in Droom uit Rijp
zijn teruggekeerd naar Tomahna en had ontdekt wat zich daar allemaal had
afgespeeld. Spoorslags was hij naar Serenia doorgeschakeld, alwaar hij door de
priesteressen op de hoogte was gebracht van de ontwikkelingen daar. Hij was echter
te laat gearriveerd om zijn beide zoons nog levend aan te treffen. Hoe dan ook,
gedrieën waren we teruggekeerd naar Tomahna, terwijl Sirrus en Achenar een
gepaste begrafenis op Serenia zouden krijgen.
Ondertussen was ook Catherine ingeseind en gekomen, maar zij was opnieuw
vertrokken met Yeesha, om haar rust te gunnen en de gelegenheid te geven de
gebeurtenissen te verwerken. Pas nu daalde er ook over Tomahna een relatieve rust
neer en kreeg ik de gelegenheid om meer details te vertellen over wat er de
afgelopen periode was gebeurd. Atrus was geschokt en hoewel hij zich groot hield,
was duidelijk te merken hoezeer ook hij overmand werd door verdriet jegens het
verlies van zijn beide zonen. Het was dan ook beter dat ik spoedig zou vertrekken,
zodat de familie in alle rust zijn wonden kon likken, deze tragedie kon trotseren en
overwinnen.

Bepakt en bezakt stond ik op de veranda voor de woonkamer, klaar om naar het
vliegveld te vertrekken, maar Atrus liet mij toch niet met lege handen gaan. We
voelden allebei, zonder dat dit uitgesproken hoefde te worden, dat dit wel eens de

laatste keer zou kunnen zijn dat wij elkaar zagen.
Atrus had mij daarom een drietal boeken
meegegeven, die meer verhaalden over het verleden
in het algemeen en D’ni in het bijzonder. Het waren
bijzondere verhalen zo leek het, maar Atrus stond
erop dat ik ze in mijn rugtas zou meenemen en hij
hoefde ze later ook niet meer terug te hebben.

Daar stond ik dan. Atrus had duidelijk moeite om
afscheid te nemen en probeerde zijn woorden
zorgvuldig te kiezen. Hij was meer een ‘doener’ dan
een ‘prater’, dat had ik al jaren geleden bemerkt.

Vanuit het keukengedeelte van de woonkamer kwam hij aangelopen, met een
schakelboek in zijn handen. Hij sloeg het dicht, onderwijl opmerkend: “Ah, mijn
vriend. Ik sta je altijd maar te bedanken. Catherine
heeft Yeesha naar Tay gebracht. Ze is oké, het is
een stoere kleine meid, maar ze heeft wat tijd
nodig. Ze hield érg veel van Achenar… én van
Sirrus.”
Atrus’ betoog stokte en hij probeerde zijn emoties
te verbergen, wat – begrijpelijk – niet echt lukte. Na
nog een lichte aarzeling vervolgde hij, terwijl hij
richting de vloer staarde: “God, dit is zo moeilijk.
Alsof er een deur in mij gesloten is, ondanks alles
wat ik deed om hem open te houden.”
Na een kleine zucht uit berusting keek Atrus mij nu

Atrus heeft duidelijk moeite om
afscheid te nemen.

Hij probeert zijn emoties te
verbergen, wat – begrijpelijk – niet
echt goed lukt.
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wel recht aan en vervolgde: “Maar misschien is dit
wel goed. Mijn zonen zijn dan wel weg, maar mijn
dochter is veilig. Nu kunnen Catherine en ik haar
alle liefde en aandacht geven die ze nodig heeft
om haar leven opnieuw op te pakken. Net zoals wij
ook verder moeten.”
Opnieuw liet Atrus een pauze vallen. Ik knikte
alleen maar instemmend. Wat moest ik verder
zeggen? Na een ogenblik had Atrus opnieuw zijn
woorden gevonden. “Een eind is gewoon een
ander begin, denk ik. En hoe moeilijker het eind te
voorzien is, hoe meer hoop we meenemen naar

het volgende begin.”

Na deze filosofische woorden draaide Atrus zich
om, ging voor de brandende open haard staan en
blikte naar de rechterkant van de
schoorsteenmantel, daar waar het fotoportret van
Achenar stond. Ook ik draaide mij om en liep naar
de lift. Mijn bezoek aan Tomahna zat er op.

Uren later, gezeten in een Boeing 747, op twaalf
kilometer hoogte boven de Atlantische oceaan op
weg naar Schiphol, haalde ik de drie boeken uit

mijn rugtas tevoorschijn die Atrus mij gegeven had en bekeek de titels. Die luidden:
‘Het boek van Atrus’, ‘Het boek van Ti’ana’ en ‘Het boek van D’ni’. Interessant…
Zodra ik veilig en wel thuis was gearriveerd en op mijn eigen manier de voorbije
gebeurtenissen had verwerkt, zou ik deze verhalen zéker gaan lezen.

“Hoe moeilijker het eind te voorzien
is, hoe meer we hoop we
meenemen naar het volgende
begin,” besluit Atrus filosofisch.

Atrus draait zich om en blikt naar
het portret van Achenar. Mijn
bezoek aan Tomahna zit er op.
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Nawoord.

In 2004 kwam de langverwachte opvolger van ‘Myst III Exile’ op de markt, ‘Myst IV
Revelation’. Wat voor avontuur de speler hiermee heeft mogen beleven, heeft u
hiervoor zelf kunnen lezen. De makers van dit spel hebben kosten nog moeite
gespaard om de belevenissen nog schitterender te maken dan de drie voorgangers,
en daar zijn ze volledig in geslaagd. Het verhaal is boeiend, soms ronduit spannend
en zit bovendien boordevol acties en animaties, waarbij de speler onderweg tal van
personages en ander ‘leven’ tegenkomt. Vooral in de jungle van Haven en in Serenia
hebben de makers zich wat dat betreft overtroffen.
De finale van het spel vormt zonder overdrijving een dramatisch hoogtepunt, waarbij
er voor de verandering eens geen sprake is van een ‘happy end’, maar wel van een
einde met een duidelijke positieve knipoog naar de toekomst.
In dat opzicht is ‘Myst IV Revelation’ dus duidelijk anders geëindigd dan de vorige
drie delen. Het einde is veel meer ‘gesloten’, al houdt de speler het gevoel dat het
allemaal toch nog niet écht voorbij is, wat de laatste woorden van Atrus ook
suggereren.

Er waren echter belangrijke ontwikkelingen gaande. De spelers vroegen meer en
meer informatie over het verleden in het algemeen en die geheimzinnige wereld ‘D’ni’
in het bijzonder. Hierover waren in de vier spellen diverse sluiertipjes opgelicht, maar
die wakkerden de nieuwsgierigheid van de spelers alleen maar verder aan. De hang
naar verdere informatie werd deels ingelost door de verschijning van een drietal
romans, die zich respectievelijk in de jeugd van Atrus afspeelden (‘Het boek van
Atrus’); rondom de dramatische vernietiging van de beschaving van D’ni (‘Het boek
van Ti’ana’) en de gebeurtenissen die zich afspeelden tussen die uit ‘Riven’ en ‘Myst
III Exile’ in (‘Het boek van D’ni’).

Een nog grotere verrassing vond echter nog vóór de verschijning van ‘Myst IV
Revelation’ plaats. In 2003 verscheen het spel ‘Uru Ages beyond Myst’ dat zich
ongeveer een eeuw na ‘Myst IV Revelation’ afspeelde en waarin een verdere
onthulling van D’ni centraal stond. Nieuw in dit spel was ook dat de speler ditmaal
zichzelf kon zien en zich ook een gewenst uiterlijk kon aanmeten. Wellicht dat dit spel
de inspiratie vormt voor een nieuw geschreven verhaal…

Tom van der Spek,

4 juni 2009.
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