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Hoofdstuk 1: Prelude.

“Zodra onze groep terugschakelde naar D’ni, besefte ik dat we de stad niet mochten
herbouwen zoals we eerst hadden gepland. De prachtige gebouwen van weleer
waren nu ruïnes, een getuigenis van de haat die hen heeft verteerd. Te veel mensen
zijn het slachtoffer van deze haat geworden. Van de vooroordelen en de hebzucht
waarin zij ontkiemden.
Terwijl mijn blik de grot overzag, besloot ik een ander Tijdperk te schrijven. Een die
de overlevenden van D’ni een nieuwe kans zou geven, verlost van de drama’s uit
hun verleden.
Zo liet ik samen met de steun van Catherine, mijn
vrouw, het verleden voor wat het was om een
toekomst te schrijven. Het is nu ruim een jaar
geleden dat ik Releeshahn schreef en voltooide.
Ik heb een dochter gekregen en ik hoop dat zij op
een dag met mij dit Tijdperk zal betreden. En terwijl
ik mij inbeeld dat Yeesha de D’ni ontmoet, die
dappere mannen en vrouwen die nu een nieuw
leven aan het opbouwen zijn, besef ik dat ik ook
een nieuwe kans heb gekregen. Een kans om te
leren van mijn fouten en het verleden voorgoed de
rug toe te keren…”

Atrus onderschreef deze woorden met zijn naam, legde zijn kroontjespen naast zijn
dagboek neer en staarde peinzend voor zich uit.

Atrus staart peinzend voor zich
uit…



3

Hoofdstuk 2: Een indringer.

Zodra ik met mijn hand de foto van het in de sterrenspleet zwevende schakelboek
aanraakte, werd ik de donkere tunnel van de schakel ingezogen. Ik bevond mij nu op
het onzichtbare reispad dat de verbinding vormde tussen mijn mysterieuze
vertrekpunt – de sterrenspleet – en mijn onbekende reisbestemming. De foto had
een soort woestijnachtig landschap getoond, met roodachtige rotsen en bergen. Zou
dat de huidige thuisbasis van Atrus en Catherine zijn?

Terwijl ik door de duistere tunnel zweefde, viel het
mij op dat ik, in tegenstelling tot mijn eerdere
reisjes via een schakelboek, ditmaal goed bij
kennis bleef. Het maakte overigens niet veel
verschil met al die vorige keren, toen ik wél het
bewustzijn verloor. Het was sowieso pikkedonker
om mij heen, dus het was om het even of ik mijn
ogen open of dicht had, dan wel of ik bij kennis
was of niet.
Hoe lang duurde mijn reis? Er was niets waaraan
ik dat kon aflezen, maar toch had ik het vage
gevoel dat ik mij met een onmetelijke snelheid

voortbewoog. Vanwege die snelheid leek het wel alsof de tijd vrijwel stil stond, terwijl
alles in het universum om mij heen zich sneller en sneller leek te voltrekken. Ik
poogde op mijn horloge te kijken om daar een bevestiging te zien voor dit
vermoeden, maar dat was een zinloze actie. Zelfs toen ik mijn pols een paar
centimeter voor mijn gezicht hield, kon ik niets onderscheiden. ‘Donker’ was tijdens
deze reis ook écht pikkedonker!

Dat mijn vaart enorm moest zijn, bleek ook wel uit de gebeurtenissen die zich
hiervoor hadden afgespeeld. Nadat ik op Riven met de telescoop het glazen kijkgat
had verbrijzeld en daarmee de sterrenspleet had geopend, had ik met die daad het
begin van het einde van dit Tijdperk ingeluid. Het was een kwade keus geweest,
maar niettemin het beste wat ik had kunnen doen. Alleen op die manier had ik Atrus
kunnen inseinen om vanuit D’ni naar Riven te reizen, met medebrenging van een
schakelboek om ons te redden. Riven was sowieso verloren gegaan, vanwege de
gebrekkige manier waarmee Gehn, Atrus’ vader, dit Tijdperk had geschapen. Door
het openen van de sterrenspleet voltrok deze vernietiging zich nu abrupt, terwijl er
anders in de maanden daarna een meer geleidelijke afbrokkeling zou hebben
plaatsgevonden, met uiteindelijk hetzelfde resultaat. In feite was Riven al jaren bezig
langzaam maar zeker uiteen te vallen. Het eens grote eiland was, toen ik er
vertoefde, inmiddels al tot een vijftal kleinere eilanden verbrokkeld. Na het openen
van de sterrenspleet restte ons nog slechts een paar minuten, maar Catherine was er
in geslaagd de Rivenezen in veiligheid te brengen, waarna zij, en daarna Atrus
terugschakelde naar D’ni, zo ik vermoedde. Maar daarbij leken ze mij te vergeten.
Tot overmaat van ramp werd ik de sterrenspleet ingezogen, bij mijn poging om het
schakelboek te grijpen dat Atrus en zijn vrouw hadden gebruikt.

Al snel bleek dat die ruimte niet zo ongastvrij en vijandig voor leven was dan het op
het eerste gezicht leek. Ik kon gewoon blijven ademen, terwijl ik in die sterrenspleet

Is dit de plek waarna ik onderweg
ben?
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zweefde. Alhoewel… zweven? De voorbijschietende sterrenwolken rondom mij
gaven toen ook al spoedig de indruk dat mijn snelheid enorm moest zijn. Ik leek wel
een speelbal van de relativiteitstheorie van Einstein!
Het schakelboek, waarmee Atrus en Catherine weg waren geschakeld van Riven,
had ik echter niet meer kunnen vinden. Maar daarvoor in de plaats stuitte ik op een
ánder schakelboek, waarvan het wel leek dat Atrus dat doelbewust in mijn richting
had gestuurd. Ik had geen idee hoe hij dat had kunnen doen, maar het plaatste zijn
laatste woorden die hij op Riven tot mij had gericht vlak voordat ook hij
terugschakelde naar D’ni, wel in een juist perspectief. Hij zei toen dat we elkaar later
zeker nog zouden ontmoeten. Ik was er in geslaagd het zwevende schakelboek te
pakken, had het opengeslagen en had mijn hand op de foto gelegd die een
woestijnachtige landschap had getoond met rode rotsen.

En daar bewoog ik mij nu dus voort in die donkere tunnel op mijn reis van onbekende
duur. Hoe lang zou deze tocht nog duren? Ik had geen idee. Rustig afwachten was
het enige wat ik kon doen. Omdat ik toch niets om mij heen kon zien, deed ik mijn
ogen maar dicht en probeerde aldus wat te rusten, zo goed en zo kwaad als dat ging.

Toch nog onverwacht onderging ik plots de sensatie dat het leek alsof ik sterk
afremde. Nauwelijks had ik mijn ogen weer geopend, of ik werd al op een plateau
neergezet dat uitkeek over de rode rotsen die ik op de foto had gezien. Ik knipperde
met mijn ogen als reactie op het felle licht en
voelde hoe een lome bries een niet onaangename
warmte aanvoerde. Ik was nauwelijks bekomen
van mijn reis via het schakelboek, toen een
vrouwenstem achter mij opmerkte:
“Adembenemend, is het niet?”
Ik draaide mij om en zag dat ik mij aan de rand
bevond van een soort prieeltje, dat op dit
rotsplateau was aangebracht. De wanden,
bestaande uit een vlechtwerk van metalen
stangen, waren overwoekerd met een dik lover van
klimop en andere klimplanten. Het schakelboek
had mij nabij de rand van het open einde van het
prieeltje neergezet, alwaar deze overging in een soort balkon. De bezoeker werd
aldus een fraai uitzicht aangeboden over het dal met daarachter de rode rotsen.
Rechts van tussen de planten was een vrouw komen aangelopen. Het was
Catherine, dat zag ik onmiddellijk. “Wij noemen het ‘Tomahna’,” zei Catherine ter
verduidelijking. “We kwamen hier wonen toen Atrus Releeshahn had geschreven.”
Tot mijn verrassing leek Catherine helemaal niet verbaasd te zijn mij hier te zien.
Sterker nog, ze gedroeg zich alsof het vanzelfsprekend was dat ik hier en nu zou
opdoemen, alsof ze van tevoren wist dat dit zou gebeuren. Maar als Atrus inderdaad
doelbewust het schakelboek waarmee ik naar hier was gereisd via de sterrenspleet
in mijn richting had gestuurd, dan was het logisch dat ze van mijn komst op de
hoogte was. Het gaf eens te meer aan over welke bijzondere vermogens Atrus
beschikte, die immers een afstammeling van de D’ni was!
Catherine schreed naar het midden van het prieeltje en droeg een baby op haar arm.
Hoe was dat mogelijk? Tijdens haar langdurige verblijf op Riven was ze overduidelijk
niet zwanger geweest. Het was begrijpelijk dat Catherine en Atrus na hun thuiskomst
een aantal intieme momenten samen hadden beleefd, ze waren immers al zo’n tijd

Het schakelboek zet mij op de rand
van een plateau neer, alwaar ik
uitkijk op de rode rotsen.



5

gescheiden geweest! Maar dan nog… als Catherine bij een die gelegenheden in
verwachting was geraakt, dan moest er inmiddels al een flink aantal maanden
verstreken zijn! De baby, zo te zien een meisje, schatte ik op zo’n zes tot negen
maanden. Als dat waar was dan moest er sinds mijn duik in de sterrenspleet al
ongeveer anderhalf jaar verstreken zijn! Ongelofelijk…

Catherine praatte verder, terwijl ze met haar
dochtertje in het midden van het prieeltje bleef
staan daar waar een ronde stenen vloer was
aangelegd. “We kwamen hier wonen nadat Atrus
Releeshahn had geschreven. Hij gunde ons ook
graag een nieuw huis.” En daarbij keek Catherine
liefdevol naar haar kindje en wiegde haar zachtjes
op en neer. De dreumes was nog te klein om haar
moeder bij te vallen. Catherine richtte zich nu
nadrukkelijker tot mij. “Wat ben ik blij dat je er
bent. Ik had Atrus gezegd dat we elkaar nog
zouden zien. Hij ging nog snel iets pakken voor je

reis naar Releeshahn, dus hij komt zo dadelijk terug… Tenzij hij eerst het hele huis
wil gaan controleren, want dan is hij nog uren bezig met het resetten van al zijn
hangsloten.” Die laatste opmerking maakte Catherine met een overdreven intonatie
in haar stem, onderwijl haar dochtertje indringend aankijkend. Terwijl ze haar blik
opnieuw richting mij richtte, zei ze, weer met haar normale stem: “Maar ik weet dat hij
er naar uitkeek om je voor te stellen aan de D’ni, dus hij zal niet verschrikkelijk lang
wegblijven. Waarom wacht je niet even in zijn werkkamer?”
Catherine wandelde naar een stenen bankje dat links aan de zijkant van het prieeltje
was geplaatst en ging daar zitten. Ik moet zeggen dat ik behoorlijk overdonderd was
door haar betoog. Niet alleen had zij en haar man mij verwacht, maar tijdens mijn
afwezigheid van inderdaad ruim een jaar, had Atrus kennelijk een kompleet nieuw
tijdperk geschreven dat hij ‘Releeshahn’ had gedoopt. Ook dit nieuwe thuis had hij in
die tijd voor zijn gezinnetje ontworpen. Ik kon mij goed voorstellen dat ze Myst
hadden verlaten, daar hadden zich immers teveel akelige gebeurtenissen
afgespeeld.
Hoe had Catherine hun nieuwe thuis ook alweer
genoemd? Zoiets als ‘Tomahna’, als ik het goed had
gehoord. Nog verrassender waren de opmerkingen
geweest dat Atrus van plan was om mij mee te nemen
naar dat onlangs gecreëerde tijdperk Releeshahn, dat
kennelijk nu het nieuwe toevluchtsoord was geworden
van de D’ni. Interessant!

Catherine zag dat ik in het prieeltje stond te dralen en
besloot daarom nog aanvullende informatie te geven.
“Weet je, deze reis is net wat Atrus nu nodig heeft. Ik
kreeg hem de laatste maanden het huis niet meer uit,
sinds hij ontdekte dat zijn dagboeken niet meer op hun juiste plaats lagen. Maar als
hij ziet hoe goed de D’ni zich op Releeshahn hebben gevestigd, komt hij eindelijk tot
rust.”
Catherine had haar baby opgepakt en jojode haar dochtertje op haar schoot heen en
weer. Ik zag dat het bankje voor een eivormig open ovaal in het prieeltje was

“Hij gunde ons ook graag een
nieuw huis,” zegt Catherine.

Gezeten op een bankje, geeft
Catherine mij nog wat extra
informatie.
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geplaatst, waardoor de takken van de klimop daar geen grip hadden gekregen en er
aldus een soort ‘raam’ was gecreëerd. De bezoeker die op dit bankje ging zitten had
daarom ook hier een fraai uitzicht over de omringende vallei. Catherine had nu een
en al aandacht  voor haar kleine meid en het zag
er dus naar uit dat ze uitgesproken was. Ik besloot
haar raad op te volgen en liep naar de meeste
linkse van twee fraaie deuren van groenig glas, die
in een halve boog waren aangelegd en omzoomd
werden door een kunstzinnige deurpost, voorzien
van een lange, ranke tak, die om een aantal
bloemen heenslingerde. Atrus had zijn werk goed
gedaan. Hij had hier een heel intieme woonstee
gecreëerd. De deur vormde een geheel met een
prachtige glazen koepel, waarbij het glas in bogen
en stroken was uitgevoerd in verschillende tinten
groen. Aan dit glazen plafond hingen ook potten
met daarin planten. Opnieuw verbaasde ik mij over het feit dat het mogelijk was dat
iemand dit kon scheppen door erover te schrijven in speciale boeken, op speciaal
papier en met speciale inkt. Ik opende de deur en betrad de ruimte waartoe deze
toegang bood.

Ik arriveerde in een knusse studeerkamer. Door een aantal glas-in-lood ramen viel
gefilterd zonlicht naar binnen. De vloer was bekleed met een kortpolig tapijt in groene
patronen, waarmee de sfeer van het prieeltje buiten hierbinnen moeiteloos werd
voortgezet. Recht tegenover de ingang waren twee panelen bevestigd, waartussen
gordijnen waren opgehangen in een tweetal stroken, die van een kleurrijke beeltenis

waren voorzien. De rechter toonde een tafereel
waarbij een vreemdsoortig schip met een groot
aantal mensen bezig was af te meren bij het strand
van een tropisch eiland. Op het strand stonden een
man en vrouw, gekleed in lichte kledij die welkom
werden geheten door een groepje andere mensen.
Onder de grote afbeelding stonden nog een drietal
kleinere afgebeeld. Het middelste plaatje liet een
familie zien die doodziek of gestorven was door
toedoen van een giftig, gelig gas dat via een buis in
de ruimte werd
gepompt waar de
familie vertoefde.

Dat was geen beeld om vrolijk van te worden, maar
het leek erop dat een persoon, die qua kledij leek op
de anderen op de grote afbeelding, pogingen deed de
ongelukkigen te redden. Op het plaatje rechts leek
deze persoon te zoeken naar een juist spoor, terwijl
hij op de afbeelding links, samen met een paar
kompanen, een schakelboek gevonden leek te
hebben.
Het linker gordijn kon ik beter plaatsen. Hier had de persoon in lichte kledij (was dat
Atrus?) samen met een paar van zijn metgezellen een groot onderaards gewelf
blootgelegd. Aan de oevers van een meer dat gelig water bevatte, bevonden zich de

De deur en het glazen plafond van
het prieel vormen een fraai geheel.

De rechter gordijnstroken tonen
een beeltenis van een boot die
afmeert aan een strand.

Van de kleine afbeeldingen
onder de grote, wordt men
minder vrolijk.
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ruïnes van een grote stad. Was dit misschien die
vervallen stad van de D’ni waarover Atrus in zijn
dagboek op Myst-eiland had geschreven dat
handelde over het Tijdperk Rijp? Trouwens, ook
Gehn had in zijn journaal in het 233e tijdperk hier
iets over geschreven. De drie kleinere plaatjes die
ook op deze gordijnstroken onderaan de grote
waren aangebracht, lieten dezelfde persoon zien
die achter een bureau diverse boeken aan het
bestuderen was, alsmede een groep mensen die op
een kust waren geland en daar een tentenkamp

begonnen op te slaan. Op de meest linkse
afbeelding stond de man in lichte kledij op een
verhoog met een landkaart in zijn handen en sprak
een gezelschapje van vijf personen toe.
Wat dit alles precies te betekenen had, wist ik niet,
maar ik vermoedde dat het iets met de D’ni te
maken had en wel met de ontberingen die ze
hadden doorgemaakt na het moment dat hun
beschaving ineen was gestort en daarbij ook hun
citadel tot puin was vervallen. Ik had nog geen idee
door wat dit alles was veroorzaakt, maar als Atrus
inderdaad van plan was om mij mee te nemen naar
de D’ni, dan zou hij mij vast van de nodige
achtergrondinformatie voorzien.
Over Atrus gesproken… die was inmiddels nog niet ten tonele verschenen en
daarom nam ik de tijd om ook elders in deze studeerkamer een kijkje te nemen.

Aan de rechterkant van de ruimte stond een
bureau met een licht gebogen houten blad, dat vol
stond en lag met spullen. Daarachter stonden voor
een tweetal ronde ramen nog twee tafeltjes,
waarop een aantal boeken lag, met donkerbruine
lederen omslagen. Waren dit schakelboeken, of
dagboeken van Atrus? Ik bedwong mijn
nieuwsgierigheid. In tegenstelling tot op Myst en in
Riven, was ik hier immers een gast die door
Catherine was uitgenodigd om een privé-ruimte
van haar man te betreden. Dan had het geen pas

om ongegeneerd in zijn spullen te snuffelen.
Maar voor het grotere boek dat daarnaast op een
grote sokkel lag, wilde ik toch een uitzondering
maken. Het omslag toonde namelijk het D’ni-symbool
voor het getal ‘vijf’ en ik wist dat Gehn het eilandenrijk
Riven ‘het Vijfde Tijdperk’ had genoemd. Was dit
soms het boek waarin Atrus krampachtig aan het
schrijven was om die wereld te redden en waardoor ik
naar Riven was geschakeld? Hoe zou Riven er nu
bijliggen? Voorzichtig sloeg ik het grote boek open,
maar wat ik daarbinnen aantrof, stemde mij somber.

Is dit Atrus die de ruïnes van de
D’ni citadel blootlegt?

Beelden deze gordijnstroken een
deel van de ontberingen uit die de
D’ni moesten doorstaan na het
instorten van hun beschaving?

Er valt in de studeerkamer van
Atrus nog veel meer te ontdekken.

Hoe zou Riven er nu bijliggen?
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De bewegende foto toonde geen tropisch eiland met
wuivende palmen of zelfs maar een blauwig beeld met
storing (zoals de vorige keer), maar ik zag een zwart beeld
dat door vurige schichten en explosies werd opengereten.
Helaas, helaas… het was nu overduidelijk dat Riven letterlijk
zijn doem had gevonden en voor altijd verloren was
gegaan… Een pijnlijke steek schoot door mijn hart toen ik het
boek weer sloot. Hoe zou Atrus zich dan niet moeten voelen?
Maar gelukkig waren alle Rivenezen gered.

Rechts naast het bureau bevond zich een wandrek met een
tweetal planken waarop zich een aantal stapels blanco papier bevonden, alsmede
een aantal potjes, doosjes en een paar brokken donkergekleurde, maar gladde en
glimmende brokken steen.
Snel verlegde ik mijn aandacht naar het bureau zelf. Daar zat tussen een tweetal
gradenbogen en metalen pennen een groot stuk roze gesteente geklemd. Misschien
was dit wel een van de kristallen in een nog meer amorfe uitvoering, die Atrus wilde
omvormen en bijslijpen om aldus dienst te doen als ‘kijkkristal’, waarmee zonder

schakelboek naar een ander tijdperk gegluurd kon
worden. Dat die methode werkte, had ik immers in het
Tijdperk Rijp met eigen ogen kunnen zien!
Naast dit apparaat stond een fotolijstje, waarin een
krijttekening was bevestigd die Catherine uitbeeldde
met haar dochtertje. Gezien de leeftijd van de baby
moest deze tekening heel kort geleden zijn vervaardigd
en hij was best goed geslaagd, vond ik. Zou Atrus deze
schets zelf hebben gemaakt? Wie weet…
Verder zag ik op het bureau nog een lamp staan en een
rechthoekige houten plank waarop een vel wit papier
lag. Daarboven zat een vergrootglas bevestigd.
Kennelijk wilde Atrus, net als zijn vader, de kwaliteit van

het papier onderzoeken, maar ik was ervan overtuigd dat Atrus minder materiaal zou
hoeven te verspillen bij het schrijven van zijn schakelboeken dan Gehn had gedaan.

In de linker bovenhoek stonden nog een tweetal fotolijstjes, die met een paar
scharnieren aan elkaar verbonden waren. De
personen in deze lijstjes kende ik maar al te goed. Ik
zag de gezichten van Sirrus en Achenar, die beide
glimlachend de wereld inkeken. Nou, het lachen zou
beide broers inmiddels wel zijn vergaan, maar het
zou Atrus ongetwijfeld veel meer verdriet geven dat
hij zijn beide zoons wellicht nimmer meer zou zien.
Het was in ieder geval veelbetekenend dat hij een
tweetal afbeeldingen van zijn zonen op zijn bureau
had geplaatst.
Verder was het bureau nog een tweetal
kroontjespennen, en een flesje inkt, alsmede een
inktpotje rijk. Midden op het bureau lag echter ook nog een brief, open en bloot. Het
mocht misschien dan niet beleefd zijn, maar ik kon niet nalaten om te zien wat Atrus

Helaas… Riven is
voor altijd verloren…

Deze tekening van Catherine
en haar dochtertje is beslist
geslaagd.

Deze twee personen ken ik maar
al te goed!
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daar geschreven had en aan wie. Aangezien het papier met het geschrevene naar
boven lag, hoefde ik niets aan te raken om het volgende te kunnen lezen:

Tamon,

Dank u voor uw snelle antwoord op mijn verzoek om Nara-
hangsloten. Zoals u weet is veiligheid in Tomahna de laatste

 tijd erg belangrijk geworden. Misschien is mijn reactie wat
overdreven, zoals Catherine al suggereerde, maar de gedachte
dat iemand misschien mijn bureau doorsnuffeld heeft, en al mijn
dagboeken heeft gelezen, verontrust me. Na alles wat er in de
bibliotheek op Myst is gebeurd – nadat mijn eigen zonen, Sirrus
en Achenar, zovele van mijn Boeken hebben vernietigd –  besef
ik nu hoe broos de brug tussen mijn werelden is. Ik ben er nooit
in geslaagd de verbrande Boeken te herstellen, de schakel met elk
Tijdperk te maken en uit te zoeken of de bewoners het hebben
overleefd. De hangsloten zullen deze situatie niet echt veranderen,
maar ze zullen mijn angstgevoelens voor indringers wel sterk sussen.

Hoogachtend,
Atrus

Dankzij deze brief kon ik nu enkele opmerkingen van Catherine plaatsen. Kennelijk
was er hier een indringer geweest en ik vond het niet meer dan logisch dat Atrus –
met de gebeurtenissen op Myst-eiland nog vers in het geheugen – maatregelen nam
om die insluiper de wind uit de zeilen te nemen. Het leek er trouwens wel op dat
Catherine vond dat haar geliefde echtgenoot hierin een beetje doorschoot, maar op
dit moment was ik geneigd om de kant van Atrus te kiezen. Men dempt doorgaans de
put pas als het kalf verdronken is, maar waarom geen maatregelen genomen om te
verhinderen dat er een twééde kalf verdronk?

Terwijl ik dit overdacht, zag ik dat ik aan deze kant
van de studeerkamer alles had gezien wat er te
zien was. Aan de andere kant van de kamer
bevond zich achter een gedrapeerd groen gordijn
een fraaie sokkel. Rondom deze sokkel liep de
vloer in een drietal treden iets omhoog, zodat de
sokkel iets verzonken leek te zijn. In feite klopte
dat sowieso, want de houten vloer rondom de
sokkel bevond zich op een iets lager niveau dan
de vloer aan de bureaukant van de kamer.
De sokkel werd omzoomd door een ronde houten
leuning, die niet helemaal doorliep. Aan de beide

uiteinden was een soort mandje bevestigd, waarin een vuurknikker rustte, die een
oranjegelig licht verspreidde. De top van de sokkel werd gevormd door een glazen
koepeltje, die als bescherming diende voor een boek dat daaronder lag. Ik boog mij
over het koepeltje heen om het boek nader te bekijken. Het was een vrij dik
exemplaar, dat omgeven werd door dikke metalen banden, waarop een aantal D’ni-

Aan de andere kant van de
studeerkamer bevindt zich achter
een gordijn deze fraaie sokkel.
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tekens was aangebracht, alsmede een slot. Dit zou
dan wel een van die ‘Nara-hangsloten’ zijn, waar
Atrus in zijn brief om gevraagd had.
Het werd snel duidelijk, waarom dit boek zo beveiligd
was. Op het omslag las ik de naam ‘Releeshahn’!
Dan was dit wellicht het schakelboek dat toegang
bood tot die nieuw geschapen wereld voor de D’ni!
Terwijl ik dit overdacht, hoorde ik achter mij een
gerucht. De glazen toegangsdeuren gingen opnieuw
open. Atrus was eindelijk gearriveerd!

“Wel, mijn vriend, ik zie dat je het Releeshahnboek
hebt gevonden,” zei Atrus terwijl hij zijn studeerkamer binnenliep. “Catherine zei dat
je hier al een tijdje bent. Het spijt mij dat ik je liet wachten.”
Net als zijn vrouw, leek Atrus niet in het minst verrast te zijn mij te zien. Hij was nogal
warm gekleed, hoewel de temperatuur buiten daar weinig aanleiding voor leek te

geven, maar verder zag Atrus er gezond uit. Hij had
een boek bij zich met een kaft in rood leder. Hij pakte
dit over van zijn linker- in zijn rechterhand, onderwijl
als verklaring opmerkend: “Maar omdat we een paar
dagen van huis zullen zijn, moest ik wat spullen veilig
opbergen. En dit wilde ik je ook geven.” Hij hield het
rood lederen boek nadrukkelijk omhoog. “Dit
dagboek hield ik bij terwijl ik Releeshahn schreef. Ik
dacht dat je het wellicht wel interessant zou vinden
om te lezen wat ik hiermee hoopte te bereiken en te
vergelijken met wat het Tijdperk echt is.” Atrus drukte
het  journaal in mijn handen. Nou, hij  had zeker

gelijk dat ik zijn motieven en alle ‘ins en outs’ wilde  weten aangaande dit nieuwe
D’ni-Tijdperk.
Opnieuw bleek dat Atrus een man was van weinig woorden en vooral van daden. Hij
wachtte even tot ik het dagboek had opgeborgen en zodra hij zag dat het journaal
veilig was, zei hij: “Wel, ik haal even mijn sleutels om Releeshahn te openen en dan
kunnen we gaan,” en liep naar zijn bureau. Nou, nou, Atrus liet er weinig gras over
groeien! Half over zijn schouder kijkend merkte hij nog op: “O, en ik hoor graag wat je
de laatste maanden zoal hebt gedaan…” Uit deze opmerking maakte ik op dat Atrus
graag wilde horen hoe ik zijn schakelboek in de sterrenspleet had gevonden en hoe
mijn reis van Riven naar hier verder was
verlopen.

Atrus rommelde wat in een lade van zijn
bureau, toen er van achter mijn rug een geluid
weerklonk dat leek op het gerucht dat
weerklinkt zodra iemand gebruik maakt van
een schakelboek. Snel draaide ik mij om en
was net op tijd om te zien hoe er plots een
man verscheen achter de sokkel met het
Releeshahn schakelboek. Hij zag er een tikje
verwilderd uit en leek meer van míjn
aanwezigheid te schrikken dan van Atrus. De

Onder het glazen koepeltje op
de sokkel ligt het Releeshahn
schakelboek!

“Dit zal je wellicht interessant
vinden om te lezen,” zegt Atrus.

Achter de sokkel met het Releeshahn
schakelboek verschijnt opeens een
man!
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man hervond zichzelf echter zeer snel en greep een van de vuurknikkers uit het
mandje van de reling van de sokkel. Hij gooide deze knikker naar het groene gordijn
dat tussen de gordijnstroken met de beeltenissen gedrapeerd hing. Daar
versplinterde deze knikker in een explosie van vlammen, die al snel het hele gordijn
in lichterlaaie zette. Atrus, die inmiddels vlak achter dit gordijn stond, moest met zijn

handen zijn gezicht
beschermen, maar
probeerde toen door
de vlammenzee naar
voren te stormen, al
roepend: “Nee! Nee!!”

Maar het kwaad was
al geschied. Met een
simpele klap van een
hamer die de
vreemdeling bij zich droeg, had hij het glazen

koepeltje op de sokkel verbrijzeld en greep hij naar het Releeshahn schakelboek. Hij
klemde het boek op zijn linkerarm, haalde een tweede boek tevoorschijn, sloeg het
open en hief zijn rechterhand. Als aan de grond genageld zag ik hoe zijn hand
neerdaalde op een bladzijde van het opengeslagen boek, alwaar zich ook een foto

bevond. Weer klonk dat zoemende geluid en
binnen een paar seconden was de indringer
verdwenen, waarbij als eerste zijn bovenarm en
hoofd, maar snel daarna zijn de rest van zijn
lichaam leek op te lossen. Het boek waardoor hij
schakelde, viel opengeslagen voor mijn voeten
op de grond. Schuin achter mij werd de
vuurhaard nu snel groter en werden ook de
geïllustreerde gordijnstroken een prooi voor de
vlammen. “Releeshahn…uche uche!!” Hoestend
door de rook en
deels gehinderd
door het vuur
probeerde Atrus

zich bij mij te voegen.
Ik zag dat er geen tijd was te verliezen. In een reflex
greep ik het schakelboek dat de indringer had
verloren, liet mijn ogen in een flits over de bewegende
foto gaan en nog voor ik goed en wel besefte wat ik
deed, had ik mijn hand al op de foto gedrukt.

De sensatie was kompleet. Ditmaal verdween ik niet
in een donkere tunnel of verloor ik het bewustzijn. Nee, niet alleen bleef ik helder van
geest zoals gedurende mijn reis van Riven naar Tomahna, maar leek het ook alsof ik
mij in een onzichtbaar vliegtuig bevond. Ik zweefde een eindje boven een woelige
zee, maar al snel kwam er een rotsig eiland in zicht en op geringe hoogte vloog ik
daar naartoe. In een vrij grote vaart vloog ik tussen twee rotsen en onder een
loopbruggetje door, scheerde langs een strandje en klom daarna naar een grotere
hoogte, terwijl mijn glazen vliegtuig een scherpe bocht naar rechts maakte. Na enige

De geworpen vuurknikker maakt
een vlammenzee van de gordijnen. “Nee! Nee!!” Roept Atrus.

De vreemdeling haalt een
schakelboek tevoorschijn en is
alweer weg, nog voor we de diefstal
van het Releeshahn schakelboek
hebben kunnen verhinderen.

In een reflex grijp ik het
schakelboek dat de indringer
heeft verloren.
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ogenblikken cirkelde ik rondom een groot, vreemdsoortig gebouw, dat min of meer in
het hart van het eiland was opgericht, maar mijn vlucht kwam daar niet tot een einde.
Ik spiraliseerde weer langzaam naar beneden, waarbij ik overigens een flinke
snelheid hield, maar remde uiteindelijk dan toch af, zodra er een rotsig plateautje in
zicht kwam, waarop een vreemd metalig toestel stond en dat omzoomd werd door
een metalen reling. Het leek erop dat dit mijn eindbestemming zou worden, maar zo
gladjes verliep dat uiteindelijk toch niet. Ik had inmiddels al vele malen door middel
van een schakelboek gereisd, maar dat betekende niet dat ik nu al precies wist hoe
dat in zijn werk ging. Uiteindelijk gleed ik dan toch nog die donkere tunnel in die mij al
die vorige keren had vergezeld. Ik vermoedde dat dit moment overeenkwam met de
fase van mijn reis waarbij het schakelboek mij ‘overhevelde’ naar het medium (een
ander schakelboek?) dat het laatste stukje van deze tocht voor zijn rekening nam.
Hoe dan ook, al na een ogenblikje schoot ik de tunnel uit en was ik uiteindelijk toch
op het rotsplateautje neergezet, vlak naast het
metalen voorwerp.

Erg lang de tijd om te acclimatiseren en eens rustig
om mij heen te kijken, kreeg ik niet. Een kort
loopbruggetje verbond de rotspunt waar ik nu
stond met een ander rotsig plateautje en over dit
bruggetje snelde de vreemdeling die het
Releeshahn schakelboek had ontvreemd en
verdween uit het zicht. Ik besloot het er niet bij te
laten zitten en zette onmiddellijk de achtervolging
in.
Aankomend op het tweede plateautje zag ik dat de dief al verdwenen was, maar ik
hoorde een gerucht boven mijn hoofd. Langs een rotswand waren een aantal
metalen klampen aangebracht, die zo een eenvoudige trap vormden. Na boven
turend zag ik nog juist dat de vreemdeling de laatste trede nam en vervolgens op het
hoger gelegen plateau uit het gezicht verdween. Snel klauterde ik ook via de treden
omhoog.
Daarboven aangekomen zag ik dat de trap uitkwam op een klein plateau dat
uitmondde in een langere loopbrug. Deze was verbonden met het grote bouwsel op

het centrum van het eiland, wat ik ook al vanuit de
lucht tijdens mijn vlucht via het schakelboek had
gezien. De bandiet was al aan het einde van de
loopbrug gearriveerd, opende de toegangsdeur
van het merkwaardige gebouw en verdween naar
binnen. In een oogwenk stond ik zelf ook voor
deze deur, bewoog de klink, maar moest tot mijn
teleurstelling ontdekken dat de dief de deur achter
zich had afgesloten. De deur bevatte echter een
rond venster en daar doorheen turend kon ik toch
iets van het inwendige ontwaren. Ik leek wel naar
een ronde liftschacht te kijken. Links en rechts zag
ik een paar dikke kabels lopen, maar aan de
andere kant van de schacht ook een andere deur,

die veel leek op het gesloten exemplaar hier die mijn achtervolging voortijdig had
afgebroken. De tweede deur was ook voorzien van een rond kijkvenster, zodat mij
een, zij  het  beperkte, blik  op de ruimte achter deze tweede deur werd gegund. Veel

Ik zie de rover van het schakelboek
wegsnellen over het loopbruggetje.

De bandiet verschanst zich in het
vreemde bouwsel dat zich nabij het
centrum van het eiland bevindt.
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details kon ik niet onderscheiden. Ik zag een reling
lopen en daarachter vaag een muur. De bandiet
zag ik even later echter in de ronde ruimte
rondlopen, waarbij hij nog steeds het ontvreemde
schakelboek in zijn handen had. Hij leek te
ijsberen in de ruimte en passeerde even later heel
dichtbij het ronde raam van de andere deur. Het
leek daarbij zelfs alsof hij even een snelle blik in
mijn richting wierp om zich ervan te overtuigen dat
zijn achtervolger daar nog steeds was. Dat was
zo, maar de vreemdeling leek daar niet van in
paniek te raken. Integendeel, het leek zelfs wel of

hij mij aan het opwachten was, al was het voor mij onmogelijk dezelfde route te
nemen die de bandiet zojuist zelf had genomen. Gezien die kabels en de
aanwezigheid van deze liftschacht, moest het echter mogelijk zijn om ergens
beneden dit bouwsel een andere ingang te vinden. Het was hoe dan ook hoog tijd
om uit te vinden waar ik hier überhaupt was beland.

De schavuit ijsbeert door de ruimte
en lijkt mij wel op te wachten…
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Hoofdstuk 3: Het motief van de rover.

Staand op het platformpje bij de deur die afgesloten was, had ik nu voor het eerst
sinds mijn haastige aankomst hier en na de achtervolging, de gelegenheid om eens
in alle rust om mij heen te kijken. Goedbeschouwd was het een uiterst merkwaardig
bouwsel waarin de dief zich had verschanst. Tijdens mijn reis naar hier had ik dit
bouwwerk al even vluchtig vanuit de lucht kunnen aanschouwen. Het was gebouwd
op de top van een enorme witte ‘slagtand’ bestaande uit kalksteen of een soort
krijtrots, die vanuit het centrum van het eiland, uit een soort caldera omhoog rees.
Over de rand van het looppad naar beneden turend zag ik dat er in de diepte ook
een meer was gevormd, dat door zeer steile rotswanden werd omzoomd. Naar rechts
turend zag ik trouwens nog een vergelijkbare witte kalkstenen rots omhoogrijzen.
Deze leek nog meer dan het exemplaar hier op een gigantische slagtand, omdat de
top niet recht was afgezaagd en daarop een bouwsel was geplaatst. De tweede
‘slagtand’ daar in de verte leek wel hol te zijn, want
aan de onderkant zag ik een grote ingang zitten en
iets daarboven een klein raam. Nabij dat punt zag
ik ook een serie stenen trappen en een kort
loopbruggetje langs de steile rotswanden afdalen
naar het kratermeer. De voet van het gevaarte van
wit gesteente hier zou aldus wellicht bereikbaar
zijn. Dat zou mijn eerste reisdoel moeten zijn, om
te zien of ik daar beneden dit gebouw alsnog zou
kunnen betreden.
Verder om mij heen kijkend zag ik dat dit eiland
niet bepaald groot was. In feite was het niet meer
dan een flinke krater en het was opvallend dat het
kratermeer in het hart van het eiland nog een stuk dieper leek te liggen dan de
omringende oceaan. Het klimaat was hier trouwens vergelijkbaar met dat in Riven en
op Myst. De temperatuur was aangenaam, de wind niet te sterk en het was half
bewolkt. De stapelwolken zagen er tamelijk plat en loom uit, dus voor een buitje
hoefde ik vooralsnog niet bang te zijn.
De loopbrug aflopend, arriveerde ik bij het punt waar de rover en even later ik zelf
omhoog waren geklommen. Op dit plateautje staand, zag ik dat er ginds een

vergelijkbaar instrument stond opgesteld als op
het plateautje waar het schakelboek mij had
neergezet. Ik klauterde naar beneden en
arriveerde even later op dat plateautje, alwaar ik
dat instrument nader kon bekijken. Het leek wel
een soort drievoudig prisma te zijn, gevat in een
metalen frame dat kon draaien. Op de top van het
geheel was een grote rode glazen knikker
aangebracht. Ik tuurde eens door het glas, maar
zag niet meer dan een donker beeld. Ik draaide
het geheel 120 graden zodat het tweede glas voor
mijn ogen verscheen en keek opnieuw. Nu bood

het prisma uitzicht op een soortgelijke staander, alleen had deze in plaats van een
rode, een paarse knikker op de top zitten. Op de achtergrond zag ik de zee kalmpjes
golven. Nadat ik het apparaat nogmaals had gedraaid, kreeg ik nu alleen maar zicht

Vanaf de loopbrug heb ik zicht op
een tweede ‘slagtand’ en de stenen
trappen die van daar in de caldera
afdalen.

Het prisma biedt uitzicht op een
soortgelijk instrument wat verderop.
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op de oceaan. Omdat ik geen idee had wat de functie was van dit geheel, besloot ik
het prisma vooralsnog maar weer in zijn oorspronkelijke stand te manoeuvreren.

Vanaf dit platform leidde een andere loopbrug in de
richting van nog een, wat kleinere ‘slagtand’, die
hier aan de rand van het water stond opgericht.
Naar rechts turend zag ik daar het paarse prisma
staan, die ik door de kijker hier had gezien en vaag
zag ik daarachter ook een stenen trap en een
hangbrug lopen, waarachter een vierde en veel
grotere wittige stenen zuil stond opgesteld, ook al
in de vorm van een slagtand. Dat waren toch erg
vreemde spelingen van Moeder Natuur, maar in
alle andere tijdperken waardoor ik de afgelopen
dagen en weken had gedwaald, had ik al genoeg

gezien om mij over te verbazen. De natuur wás
ook verbazingwekkend in al haar gedaanten en
het leek wel of Atrus zijn fantasie soms de vrije
loop had gegeven. Was deze wereld trouwens ook
door Atrus geschapen? Ik wist het niet, maar hij
was in ieder geval wel via een schakelboek te
betreden. Hoe fantasievol dit alles was ontworpen,
het was mij in ieder geval wel al duidelijk – naast
veel wat ik nog niet snapte of slechts deels
begreep – dat de potentiële architect die een
wereld wilde scheppen, daarbij niet zo maar de

natuurwetten aan zijn laars kon lappen. Waar onzorgvuldigheid op dat gebied toe
kon leiden, hadden de werelden van Gehn in het algemeen en Riven in het bijzonder,
pijnlijk genoeg aangetoond.
Over geschapen werelden gesproken… Atrus had mij zijn dagboek overhandigd dat
hij had geschreven terwijl hij Releeshahn ontwierp. Voordat ik op zoek zou gaan naar
een andere ingang van de centrale ‘slagtand’, was het een goed idee om eerst dat
verslag door te lezen. Wie weet wat ik dan voor nuttige directe en indirecte informatie

zou verkrijgen. Wat en waar was een ideaal plekje
om dat te doen? Om mij heen kijkend zag ik dat
vlak naast het plateautje waar ik nu stond, nog een
serie metalen klampen op een grote rots afdaalde,
die de gebruiker op een klein, maar beschut
gelegen strandje bracht. Dat was een ideale plek
om even neer te strijken.
Aangekomen op het strandje zag ik dat plukken
helmgras hier kans hadden gezien om te wortelen.
Het was de enige begroeiing die ik tot dusver had
gezien op een verder nogal woest eiland. Ik keek
even uit over de trage golven die over de zee
kwamen aanrollen en die een aantal meter lager,

onzichtbaar vanaf hier, tegen de rotsen braken. Het strandje mondde namelijk niet uit
in zee, maar werd door een aantal flinke rotsblokken omzoomd. Alleen aan de
linkerkant eindigde het standje bij een smalle inham, waarin zich een soort zwin had
gevormd. De loopbrug die leidde naar de kleinste ‘slagtand’ nabij het water

Op mijn aankomstpunt op dit eiland
is naast een prisma ook een
loopbrug te vinden die leidt naar
een derde stenen ‘slagtand’.

In de verte is een vierde, nog veel
grotere witte ‘slagtand’ te zien.

Via deze grote kei beland ik op
een strandje, begroeid met wat
helmgras.
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overspande deze inham, maar het leek erop dat
men desgewenst via een serie kleinere stenen
onder dit bruggetje door naar de andere kant van
de zilte waterpoel kon lopen en dat daar het terrein
weer omhoog liep, richting het prisma met de
paarse bol. Maar dat was van later zorg. Opnieuw
om mij heen blikkend zag ik dat het kennelijk laag
water was. Tijdens vloed zou de zee deze inham
wellicht van vers water voorzien en als het water
extra hoog kwam zou ook dit strandje wel onder
water komen te staan. Het helmgras gaf echter aan
dat deze gebeurtenis zich niet al te vaak zou
afspelen, want anders zou dit gras hier niet
geworteld zijn. Hoe dan ook, dit was een ideale plek voor een picknick, of de perfecte
locatie voor een reiziger die niet precies weet waar hij is en hopelijk uit een dagboek
meer informatie weet te halen! Ik vleide mij neer op het lauwwarme zand, en haalde
het verslag van Atrus tevoorschijn. Het dagboek was gevat een lichtbruin lederen
omslag, zonder titel. Alleen langs de randen was als verfraaiing een abstract motief
aangebracht. Ik sloeg het dagboek open, herkende het handschrift van Atrus en
begon te lezen.

“93.5.25 Ik heb altijd gevreesd dat deze dag zou komen. Al jaren dromen Catherine
en ik ervan D’ni opnieuw op te bouwen. We hebben onze hele levens gewijd aan
deze taak, hebben getracht de inwoners van D’ni terug te vinden en hen te
overtuigen terug te keren naar hun verwoeste stad, om haar in ere te herstellen.
Onze droom werd stilaan ook het doel van vele anderen en we kunnen trots zijn op

de vorderingen die we hebben gemaakt om dit doel te
bereiken. Maar ik weet nu dat we ons hebben vergist.
De stad D’ni had nooit opnieuw opgebouwd mogen worden.
Zij had voor eeuwig een ruïne moeten blijven, als symbool
voor onze fouten in het verleden en als gedenkteken voor
allen die het leven lieten toen D’ni ten onder is gegaan. De
verwoestende gebeurtenissen van de laatste maanden – de
oorlog met Terahnee, en vooral de dood van Uta – hebben
mij de harde feiten doen inzien. Als we vandaag de muren
van de stad doen herrijzen, geven we dan niet toe aan de
ziekte die in de eerste plaats onze beschaving te gronde
richtte? Zijn we ons nu niet aan het voorbereiden om dit
proces in de toekomst opnieuw door te maken?
Ik heb vannacht hierover ernstig zitten nadenken en er is

maar één oplossing. Als wij, de mannen en vrouwen die de ondergang van D’ni
hebben overleefd, een echte toekomst tegemoet willen gaan, moeten we dit patroon
van haat dat zovele levens heeft verwoest, doorbreken. We moeten onze beschaving
opnieuw uitvinden en met een schone lei beginnen.
En dat is alleen mogelijk als ik voor ons een nieuw Tijdperk schrijf. Ik heb Catherine
hierover gesproken en ze is het met mij eens. Ik hoop alleen dat de anderen dit ook
inzien.

93.5.26 Komt er ooit een dag waarop dit volk mij niet meer zal verbazen? Ik had
gedacht dat ze zich tegen mijn beslissing zouden verzetten. Tenslotte waren de

Desgewenst kan men via de
stapstenen in dit zwin het strandje
via een alternatieve route verlaten.

Het dagboek dat Atrus
mij heeft gegeven.
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meesten onder hen speciaal naar D’ni teruggekomen om de stad opnieuw op te
bouwen.  Maar toen ik hen vertelde waarom we dat niet mochten doen, was hun
reactie unaniem en zonder dralen. Gisteren nog was iedereen vol van de heropbouw,
maar vandaag lijken ze alleen nog maar oog te hebben voor wat gered moet worden.
Nu willen ze alleen nog maar het beste uit hun verwoeste stad meenemen en een
nieuwe weg bewandelen.
Waar ik ook kijk, overal zie ik duidelijk hun enthousiasme voor deze nieuwe taak. Het
beurt me op, zelfs nu ik oog in oog sta met de gigantische taak van mijn bijdrage. Ik
heb in mijn leven vele Tijdperken geschreven – van mijn eerste schuchtere pogingen
onder mijn vaders tirannieke begeleiding, tot mijn laatste verwezenlijking, Averone.
Nog nooit tevoren hing er zoveel af van mijn bekwaamheden. Het Tijdperk dat ik nu
zal schrijven moet alles belichamen wat ik ooit heb kunnen dromen, meer zelfs. Hoe
zal ik dit kunnen doen?

93.6.1 Catherine moest vanochtend lachen toen ze mij met mijn oude kladschriften
zag zeulen. Het was waarschijnlijk ook een grappig beeld: ik zat naast het smeulende
vuur, omgeven door ontelbare dagboeken en vellen met opmerkingen. De meeste
hadden veel meer weg van stof dan van papier. Maar de vele uren die ik nodig had
om mijn documenten door te snuffelen waren de moeite waard. Mijn hoofd zit vol
ideeën over hoe dit nieuwe Tijdperk moet worden. Ik heb er zelfs bijna teveel.”

Van een paar van die ideeën had Atrus hier een
schetsje toegevoegd. De eerste schets was een
bovenaanzicht van een krater die aan een zijde open
was, alsmede van een aantal bouwwerken die langs
de kraterwand, in de lagune in de krater en op
eilandjes daarbuiten waren gebouwd. De tweede
schets was fantastischer. Hier waren een paar
gebouwen te zien die
op zwevende rotsen
waren geplaatst!
Deze rotsen waren
door loopbruggen met

elkaar verbonden. En ik eerst maar denken dat de
ontwerper van Tijdperken rekening moest houden
met de natuurwetten! Was Atrus dan zelfs in staat
om de zwaartekracht te omzeilen? Maar goed, dit
was maar een schets, en niet de werkelijkheid, tenzij
ik zodadelijk zou lezen dat Releeshahn inderdaad een wereld vol met zwevende
rotseilandjes was geworden!
Ik was ondertussen alweer wat achtergrondinformatie rijker geworden. Catherine en
Atrus hadden zich als redders van de overgebleven D’ni opgeworpen en het begin
leek bemoedigend te zijn, dit in tegenstelling tot Gehn, die met weliswaar dezelfde
nobele motieven, toch verkeerd handelend te werk was gegaan. Atrus’ vader had
zich meer als een potentaat opgesteld die ‘boven’ zijn volk stond en geen
tegenspraak duldde, terwijl Atrus en Catherine zich meer als nederige dienaars
aandienden, om aldus hun volk te redden. Dat maakte hun taak er echter niet minder
lastig of omvangrijk door. Uit mijn korte bezoek aan Tomahna had ik echter al
begrepen dat zij deze onmenselijk lijkende taak al binnen anderhalf jaar hadden
weten te klaren. Dat gaf eens te meer aan over welke bijzondere kwaliteiten Atrus en

Een van de ideeën die Atrus
heeft voor de nieuwe wereld
die hij wil gaan scheppen.

En dit is een nog fantastischer
ontwerp!
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wellicht ook Catherine beschikten om deze opdracht te klaren. Ik las snel verder, om
te ontdekken hoe Atrus en zijn vrouw dit varkentje hadden gewassen.

“Natuurlijk moet ik een vertrekpunt als basis kiezen. Tijdperken schrijven is een
wetenschappelijke activiteit – als een vergelijking van woorden die nauwkeurig
gestructureerd moeten zijn. Aan de basis van elke vergelijking ligt een concept
waaromheen het Tijdperk zich kan ontwikkelen. Ik heb in het verleden mijn Boeken
altijd geschreven rond het idee dat me op dat ogenblik het sterkst intrigeerde. Ik wilde
zien op welke manier het Tijdperk dat aan het Boek gekoppeld was, uiting zou geven
aan de uitwerking van dat idee. In sommige gevallen werd een beschaving geboren,
maar soms ook niet. Ongeacht of het Tijdperk uiteindelijk een samenleving tot gevolg
had of niet, vaak ontstond zij als reactie op het concept dat het Boek dat ik
geschreven had, belichaamde.”

Opnieuw had Atrus hier in zijn verslag een schetsje
toegevoegd van een zwevend rotseilandje, waarop een
soort prieeltje was geplaatst. De tekening toonde veel
details. Zo toonde de tekening een instrument dat in het
prieeltje stond opgesteld, waarboven een klein rotsblok,
meer een forse kei, zweefde. Het leek aldus dat Atrus
hiermee niet zozeer de zwaartekracht had verslagen, maar
meer omzeild. Was er ergens in de diepte een groter,
vergelijkbaar apparaat neergezet die het eilandje zelf ook
zwevend hield? Wie weet? Plots moest ik terugdenken aan
mijn eigen wereld. Had ik een dergelijk beeld niet eens op
een lp-hoes van de popgroep ‘Yes’ uitgebeeld gezien? De
artiest die dat had ontworpen had zijn fantasie toen de vrije
loop gegeven, maar het resultaat van die fantasie paste
goed bij de psychedelische muziek die Jon Anderson en de zijnen destijds speelden.
Had Atrus dit psychedelische beeld tot werkelijkheid gemaakt? Dat zou ik wellicht
aanstonds lezen en zo liet mijn ogen wederom op de tekst vallen.

“Deze keer moest ik mijn zoektocht naar het concept uiterst zorgvuldig uitstippelen.
Tenslotte is de beschaving die ik wil zien groeien reeds aanwezig. Ik ken onze
geschiedenis als volk en de wegen die we hebben bewandeld om de huidige situatie
te bereiken. Vandaag moet ik een Boek schrijven dat een Tijdperk zal vormen waarin
wij onze tocht kunnen voortzetten, waarin we als één volk nog sterker worden. Welk
onderliggend concept moet ik in deze nieuwe tijd tot uiting laten komen zodat onze
beschaving hierin optimaal kan bloeien?
Ik vrees dat ik hierover wat dieper moet nadenken.”

“Tja, dat is waar ook,” bedacht ik. Atrus kon niet ‘zo maar’ een wereld scheppen die
hij geschikt achtte voor de overgebleven D’ni. Hij moest er inderdaad terdege
rekening mee houden dat op deze wereld een volk kwam te wonen dat al een rijke
traditie en een geschiedenis achter de rug had. Dat maakte deze queeste er bepaald
niet eenvoudiger op. Opnieuw werd de tekst in het dagboek hier verluchtigd met een
schets die een rotspunt toonde, waarop en tegen een groot aantal gebouwen waren
neergezet. Zou dít dan de nieuwe stad van de D’ni worden? Maar het leken mij niet
meer dan ontwerpschetsen te zijn, die Atrus wellicht uit een van zijn proefschriften
had gepeurd. In dit stadium leken zijn plannen namelijk nog niet uitgekristalliseerd te

Dit zwevende prieeltje
heeft Atrus zeer
gedetailleerd getekend.
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zijn en ik was hem dankbaar vanwege het feit dat hij deze zogenaamde
‘voorbereidende beschietingen’ aan het dagboek had toevertrouwd. Ik kreeg zo meer
en meer een indruk van wat er allemaal voor kwam kijken om een wereld te
scheppen. In het navolgende las ik echter dat Atrus’ denkpauze zijn vruchten had
afgeworpen.

“93.6.5 Het heeft wat tijd in beslag genomen,
maar misschien heb ik mijn vertrekpunt
gevonden. Het kwam in mij op toen ik nadacht
over wat ik reeds weet over de overlevenden
van D’ni. We hebben in de loop der jaren
zoveel drama’s beleefd, van de stad die werd
vernietigd tot het lijden en het verlies van
geliefden door een ziekteplaag en ontbering.
Maar ondanks deze tegenslagen hebben mijn
lotgenoten en ik de kracht en moed gevonden

om verder te gaan. We zochten die kracht in onze innerlijke sterkte en wisten ons op
die manier veel sneller te wapenen.
Dat is een kenmerk dat ik in meerdere van mijn Tijdperken heb aangetroffen, telkens
wanneer ik mijn Schrijven afstemde op de inherente energiebronnen van een wereld.
Lang geleden leerde mijn grootmoeder me dat er geen leven – geen kans op leven in
een Tijdperk – is, als er geen energie voorhanden is. Door de eigen potentiële
energiebronnen aan te spreken, kan een Tijdperk uit zijn stagnatie groeien. Het
Tijdperk zal dan groeien, een andere vorm aannemen en zich ontwikkelen. Energie is
de verborgen brandstof die het vermogen voor alle activiteiten levert.
Om het eenvoudig te stellen: energie biedt de kracht voor toekomstige
vooruitgang.”

Die laatste zin had Atrus extra aangedikt, om zo de importantie van het geschrevene
te benadrukken. Nee, Atrus mocht dan geen echte prater zijn, op schrift wist hij het
allemaal duidelijk en completer te vertellen. De lezer werd zo een aardige blik in de
keuken van het bereiden van een nieuwe wereld gegund, en wat daar allemaal bij
kwam kijken. Snel las ik verder.

“Maar, zo zei m’n grootmoeder me ook vaak, energie kan in een Tijdperk
verschillende vormen aannemen. En elke energievorm heeft zijn eigen sterke en
zwakke punten. Hoeveel vormen zal dit Tijdperk bevatten? Welk energietype zal de
dominante drijfkracht zijn?
Morgen zal ik terugkeren naar Myst, en van daaruit enkele van mijn Tijdperken
opnieuw bezoeken. Misschien zal ik in mijn oude werelden nieuwe ideeën
ontdekken.

93.6.6 Ik was bijna vergeten hoe pijnlijk het kan zijn om Myst opnieuw te bezoeken.
Gedurende de voorbije tien jaren, sinds mijn zonen, Sirrus en Achenar, mij
opgesloten achterlieten op het eiland K’veer en zovele van mijn Boeken
verbrandden, zijn Catherine en ik zelden teruggekeerd. Ik hield mij altijd voor dat we
het te druk hadden. Aanvankelijk met het schrijven van Tijdperken zoals Averone,
dan weer met het zoeken naar overlevenden uit de Tijdperken van de D’ni. Ik zei
steeds maar opnieuw dat we uiteindelijk wat meer en langer op Myst zouden
verblijven.

Zou dit dan misschien de nieuwe D’ni-
stad worden?
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En de waarheid, om eerlijk te zijn, is dat we dit Tijdperk angstvallig hebben
vermeden. Als we het eiland in zijn huidige staat zo zien, roept het sterke gevoelens
van boosheid en verdriet op. Ik word hier onmiddellijk herinnerd aan het verraad van
mijn zonen, en aan de wreedheid en hebzucht waarmee ze mijn Tijdperken hebben
geplunderd. Ik weet dat ik zelf voor een gedeelte verantwoordelijk ben voor hun
daden. Voortdurend vraag ik mij af of er iets was dat ik had kunnen doen om de
jongens te helpen voordat…
Genoeg! De tragedie van het verleden kan niet ongedaan worden gemaakt. Zoals
mijn D’ni-verwanten moet ik redden wat goed is en niet achterom kijken. Misschien
zal ik in de loop van deze tocht vergevingsgezind en hoopvol worden.”

Ietwat verdoofd legde ik het boek even terzijde. Bij mijn aankomst in Tomahna had ik
geschat dat mijn tocht door de sterrenspleet ongeveer anderhalf jaar in beslag had
genomen, maar uit het voorafgaande bekroop mij het gevoel dat dit een zeer zuinige
schatting geweest moest zijn. Op dit punt van zijn verslag, nog voor Atrus
daadwerkelijk met de schepping van Releeshahn was begonnen, had hij het al over
een tijdsspanne van tien jaar! Uiteraard had ik nog geen idee hoe lang Atrus in D’ni
had vastgezeten, op een eiland dat hij K’veer had genoemd, maar nadat ik Catherine
had geholpen van Riven te ontsnappen, had zij samen met haar man de overlevende
D’ni gezocht en had Atrus, zo schreef hij in dit dagboek, al diverse Tijdperken
gecreëerd nog voor hij met de zwaarste klus was begonnen. Tja, die immense
hoeveelheid werk kon onmogelijk in anderhalf jaar zijn gepropt. Mij bekroop het
angstige gevoel dat ik mij in die sterrenspleet zo ongeveer met de lichtsnelheid had
voortbewogen. Daardoor was mijn eigen tijdsbeleving nagenoeg tot stilstand
gekomen en had het geleken alsof de sterren rondom mij snel bewogen.
Maar dat had heel vervelende gevolgen. Zou ik er uiteindelijk in slagen om op Aarde
terug te keren, dan had daar de tijd uiteraard ook niet stilgestaan. Mijn partner,
familie en vrienden zouden moeten denken dat ik van de aardbodem was
weggevaagd (een veronderstelling die overigens aardig met de waarheid overeen
kwam) en zouden hun leven van alledag al lang weer hebben opgepakt. Thuis
terugkerend zou ik waarschijnlijk tot de ontdekking komen dat mijn huis mijn thuis
niet meer was. Mijn partner zou wellicht verhuisd zijn of al lang met iemand anders
samenwonen…
Na een ogenblik schudde ik deze paniekgedachten van mij af. Gedane zaken namen
geen keer en voorlopig zag het er niet naar uit dat ik de Aarde spoedig terug zou
zien. Ik kon mij beter maar schikken in mijn huidige toestand. Tot dusver had ik het er
in Myst en Riven niet slecht vanaf gebracht en wellicht kon ik hier, op dit kratereiland,
een derde goede daad verrichten door de rover het Releeshahn schakelboek af te
nemen. Maar zover was het nu nog niet. Eerst nam ik wederom het dagboek van
Atrus ter hand en hervatte de lezing van zijn verslag.

“93.10.17 Opnieuw ben ik op het eiland Myst, na een uitgebreide reis langs vele van
mijn Tijdperken. De tocht zelf leverde niet zoveel inspiratie op als ik gehoopt had.
Vooral het Seleniet-Tijdperk was verontrustend – maar was dat niet altijd zo
geweest? Toen ik voor het eerst naar dat Tijdperk ging, werd het onbewoonde
landschap door elkaar geschud door aardbevingen. Op dat ogenblik dacht ik dat de
energie uit dit Tijdperk een oriëntatie miste, alsof het met zichzelf aan het vechten
was. Uiteindelijk won het Tijdperk aan stabiliteit, maar zelfs daarna voelde ik mij er
niet echt op mijn gemak. Ik miste het meer natuurlijke evenwicht van Tijdperken als
Kanaalwoud.
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Misschien is dat de les die ik met mij mee moet nemen. Ook de D’ni hebben veel
opschuddingen in hun geschiedenis getrotseerd. Hun levens zijn onstabiel genoeg
geweest. Misschien moet ik proberen de energie die reeds in onze beschaving
aanwezig is te compenseren met een stabielere omgeving waarin zij tot ontwikkeling
kan komen. Een omgeving waarin het natuurlijke evenwicht van de wereld dienst
doet als tegengewicht voor de opschuddingen van de beschaving.
Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik mij afvraag of ik de Natuur tot de bouwsteen
van dit nieuwe Tijdperk moet maken. Werelden zoals Kanaalwoud bereiken eerder
makkelijk een evenwicht, voornamelijk om één enkele reden: de natuur bevordert
wederzijdse afhankelijkheid. Als één leven vergaat en sterft, vormt het de
voedingsbodem waarop een ander kan leven. Planten worden voedsel voor andere
dieren, en de afvalproducten die de dieren niet kunnen verwerken, worden
voedingsstoffen waarmee de andere planten kunnen groeien. Zolang niets dit
evenwicht komt verstoren, kan de natuur eindeloos instaan voor haar zelfbehoud.
Een interessant voorbeeld voor mijn volk!
Ik denk dat ik met Catherine over dit onderwerp zal praten. Haar Tijdperken vertonen
altijd een symbiose die duidelijk ingrijpender is dan de mijne. Misschien moet ze me
wel helpen dit nieuwe Tijdperk te schrijven.”

Hieruit bleek maar eens te meer hoe ingewikkeld het was om een wereld te
scheppen, waarin ook alles ‘klopte’. Het was duidelijk dat Atrus niet over één nacht ijs
wilde gaan en veel behoedzamer te werk ging dan zijn vader had gedaan. Ik las
verder.

“93.10.24 Ik ben zo moe dat ik amper goed kan nadenken nu. Maar ik dwing mezelf
geconcentreerd te blijven, want ik heb de laatste dagen niets geschreven. Nadat ik
naar D’ni ben teruggegaan, werd ik overdonderd door de vele verzoeken om mijn
hulp. Meester Tamon wilde met mij overleggen welke steenhouwers gered moesten
worden – en of ik al wist of de stenen in dit nieuwe Tijdperk moeilijk te kappen
zouden zijn? Oma en Esel vroegen me om mijn mening over een nieuwe
geschiedenis die zij hadden ontdekt – moesten ze nog wachten alvorens te gaan
vertalen, of zou het papier in het nieuwe Tijdperk schaars zijn? Er werden zoveel
vragen gesteld, dat ik amper de tijd had om Catherine te zien!
Ze lachte natuurlijk om mijn dilemma’s, met de woorden dat ik alleen maar mezelf
iets kon verwijten. Tenslotte was ik de persoon die de D’ni had overtuigd om opnieuw
te beginnen. Natuurlijk kwamen ze allemaal naar mij om hen in goede banen te
leiden, tenzij een andere kracht aantrad om deze richting te wijzigen.
Haar woorden deden me beseffen dat er een fundamenteel principe was dat ik over
het hoofd had gezien. De hele tijd was ik in een discussie verwikkeld of ik nu de
energie of de natuur de basis voor dit Tijdperk moest maken. Maar ik moest ook oog
hebben voor een andere vergelijking! Een Tijdperk dat alleen is gebaseerd op de
toekomstige voortgang van energie, zal voortdurend opschuddingen ondergaan, dit
hoogstwaarschijnlijk ten koste van de rust. En een Tijdperk dat uitsluitend is
gebaseerd op de wederzijdse afhankelijkheid van de natuur kan op den duur zo in
evenwicht raken, dat zij geen veranderingen meer verdraagt.
Maar om zich als volk te kunnen ontwikkelen moet de D’ni-beschaving beide
elementen hebben: af en toe een opschudding, gevolgd door periodes van
evenwichtige stabiliteit.
Ik heb dergelijke situaties op natuurlijke wijze zien evolueren in een aantal van mijn
Tijdperken. En telkens ontstonden deze omdat ik het Schrijven centraliseerde rond
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een bepaalde dynamische kracht die ik in die Tijdperken liet domineren. Deze
krachten laten het evenwicht tussen de voorwaartse beweging en de wederzijdse
afhankelijkheid schommelen. Wanneer het ene concept domineert, zal het andere
terugtreden totdat een andere kracht bovendrijft en de verhoudingen opnieuw wijzigt.
Ik herinnerde me de opmerking van Catherine en haar inzicht: dynamische
krachten zetten aan tot verandering.
Ik ben te vermoeid om hier vannacht dieper over na te denken. Hopelijk zullen
morgenvroeg mijn gedachten duidelijker zijn.

93.10.25 Vandaag heeft Catherine me echt verrast. Blijkbaar was ze, terwijl ik mijn
Tijdperken was gaan bezoeken, zelf alleen naar Myst gegaan. Ze heeft het mij niet
gezegd, maar ik kon zien dat het bezoek haar pijn in het hart bezorgde. Meer dan
ooit tevoren ben ik er nu van overtuigd dat we een plaats moeten vinden om ook voor
ons tweeën opnieuw te beginnen.
Misschien zal ik, nadat ik dit nieuwe Tijdperk voor de D’ni heb geschreven, erover
nadenken waar Catherine en ik gelukkig kunnen leven.

93.10.28 Ik kan niet geloven dat ik dat niet eerder zag! De hele tijd was ik in een
gevecht met mezelf gewikkeld om het perfecte Tijdperk voor de D’ni te beschrijven. Ik
bedacht verschillende basisconcepten die ik vervolgens weer afwees, en die naar
mijn gevoel het best de koers voor hun toekomst zou bepalen – alsof ik alleen moest
beslissen hoe de D’ni-beschaving zou moeten evolueren! Op mijn manier ben ik net
zo zelfzuchtig geworden als mijn vader!
Eerlijk gezegd was het Catherine die mij dit liet beseffen. Ze voelde mijn
besluiteloosheid over het nieuwe Tijdperk en gaf me een rondleiding in D’ni. De
reddingsoperaties verliepen vlot en groepen van mensen kamden het verwoeste
havendistrict uit. Terwijl ik toekeek hoe mijn D’ni-verwanten beslisten welke
onderdelen van hun cultuur ze zouden behouden, besefte ik dat ze mij niet nodig
hadden om hun toekomst te bepalen. Zij zijn zelf goed in staat om de koers uit te
zetten, ongeacht het Tijdperk dat ik schrijf!
Door dit besef gingen mijn ogen open en zag ik de meest geschikte manier om mijn
taak te benaderen. Ik moest me niet langer zorgen maken over welk basisconcept –
energie, natuur of dynamische krachten – ik in het Tijdperk moest laten domineren.
Nee, ik moest eerder trachten ze allemaal in het Tijdperk te incorporeren. Ik moet
een evenwicht van systemen creëren in het beschrijvende Boek, en voldoende opdat
de D’ni-bewoners voortdurend op de proef worden gesteld om hun maximale
vermogen te bereiken. Zoals mijn grootmoeder me er vaak op heeft gewezen
wanneer we op Myst over de Tijdperken spraken, gebalanceerde systemen
stimuleren beschavingen.
Ik voel nu eindelijk dat ik klaar ben om dit Tijdperk te Schrijven. Ik verlang er echt
naar om te beginnen en heb reeds de perfecte naam gevonden. Ik weet zeker dat
mijn grootmoeder deze naam zou goedkeuren!
Catherine begreep het natuurlijk onmiddellijk toen ik mij tot haar richtte om te zeggen
dat ik eindelijk mijn vertrekpunt had gevonden. Ik taterde enige tijd opgewonden,
voor ik merkte hoe moeilijk ze het had om haar glimlach te verbergen. Toen ik stilaan
voldoende doorhad dat de glimlach verdacht werd, gaf ze mij één van mijn oudste
Tijdperk-Boeken. Ze had het waarschijnlijk opgeraapt toen ze naar Myst was
teruggegaan. Toen ik de naam ‘J’nanin’ rijkelijk versierd op de kaft van het boek zag,
kon ik alleen nog maar ja knikken. Het enige Tijdperk dat ik nooit meer opnieuw heb
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kunnen bezoeken was het Tijdperk dat mij het meest heeft geholpen! Hoe dom van
mij om dit allemaal te vergeten.
Ik denk dat, als ik dit werk eenmaal heb beëindigd, ik nog één laatste reis maak – al
was het maar om de herinneringen van een oude gek op te frissen!”

Dat was de laatste zin die Atrus in zijn dagboek had geschreven. Er volgden nog een
aantal onbeschreven bladzijden. Ik sloot het journaal en borg het op.
Achtergrondinformatie had het boekwerkje beslist opgeleverd en de meest
schokkende ontdekking was wel geweest dat er een enorme tijdsspanne was
verstreken sinds mijn duik in de sterrenspleet vanaf Riven, tot en met mijn aankomst
in Tomahna. Toen Atrus zijn laatste regels in zijn verslag schreef, had hij eigenlijk
pas de voorbereidingen voltooid om het nieuwe tijdperk voor de D’ni te creëren. Dat
had al méér dan tien jaar gekost en daar kwamen dus nog de maanden tot jaren bij
die Atrus nodig had gehad om Releeshahn daadwerkelijk te voltooien tot het stadium
waarin deze nieuwe woonplek van de D’ni nu verkeerde.  Dat bracht mij meteen weer
bij de reden waarom ik hier in dit tijdperk vertoefde. Ik was immers met een
achtervolging bezig? Mijn intentie was om mij toegang te verschaffen tot het
bouwwerk op de top van de centrale ‘slagtand’, waarin de dief van het Releeshahn
schakelboek zich had verschanst. De route bovenlangs was afgesloten, dus ik moest
onderaan deze ‘slagtand’ een andere ingang zien te vinden. Die moest er zijn,
getuige ook de liftschacht die ik had zien zitten. Wat was de snelste route om daar
beneden in de caldera te belanden? Naar rechts liep het strandje nog een stuk door,
om daar verder omhoog te lopen. Een eind verderop, in de buurt van een andere
‘slagtand’, leek een serie stenen trappen langs de rotswand af te dalen, dat had ik
daarstraks al min of meer gezien. Dat was echter ook een heel stuk omlopen. Als ik
nu eens via die stapstenen door het zwinnetje onder het bruggetje door zou lopen,
dan zou ik daar verderop wellicht een kortere route vinden om af te dalen. En zo niet,
dan kon ik simpelweg op mijn schreden terugkeren.

Zo gezegd, zo gedaan. Balancerend over de ietwat glibberige stenen slaagde ik erin
om met droge voeten aan de andere kant van het zwinnetje te komen en via een
glooiende helling arriveerde ik al snel op een plateau, alwaar het prisma stond
opgesteld met de paarse knikker op de top. Deze
had ik door het rode prisma al gezien. Nu ik er
vlak voor stond, zag ik dat dit instrument verder
volledig identiek was aan zijn rode collega. Ook
ditmaal leverde een blik door het prisma een vaag
beeld op, maar nadat ik het apparaat een slag
had gedraaid, kreeg ik zicht op een derde prisma.
Deze had voor de variatie een gele knikker op de
top zitten en was in de buurt van de tweede grote
‘slagtand’ opgesteld, die daar nog achter was
gesitueerd. Trouwens, wat verder naar links, aan
de andere kant van deze ‘slagtand’ was nóg een
prisma opgesteld, zo kon ik van hieruit net zien.
Het begon er op te lijken dat deze prisma’s in een
wijde kring rondom de caldera stonden opgesteld. Met welk doel, daar kon ik nu
alleen nog maar naar gissen.
Ik draaide het prisma nog een slag rond en keek toen uit over zee. Daarna draaide ik
het instrument, net als het rode exemplaar terug in de stand waarin ik het apparaat

Door het prisma één slag te draaien,
krijg ik zicht op een derde exemplaar
met een gele knikker op de top.
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oorspronkelijk had aangetroffen. Mocht het nodig zijn om de prisma’s ‘naar elkaar te
laten kijken’, dan was het een koud kunstje om ze alsnog in de gewenste standen te
draaien. Aangezien ik niet alleen op dit eiland was en er ook nog een onguur uitziend
individu hier ronddoolde, leek het mij verstandig om met alle knoppen en apparaten

die ik tegenkwam, nog niet al te veel fratsen uit te
halen…
Het plateau keek ook uit over een niet al te hoge
rotskaap, waartegen de branding van de zee
stuksloeg. Aan het einde van de kaap stond een
kleinere ‘slagtand’ opgesteld en deze zou ik
desgewenst kunnen bereiken via het bruggetje dat
over het zwinnetje met de stapstenen heenliep,
maar dat was van later zorg.

Aan de andere kant van het plateau leidde een
stenen trap naar beneden. Al snel spitste de trap
zich echter. De rechter tak liep weer omhoog en

leidde naar het plateautje, alwaar het prisma met de gele knikker stond opgesteld.
De linker tak daalde nog iets verder en boog af richting de grote centrale ‘slagtand’.
Dat leek de gewenste route te zijn, maar al snel zag ik dat dit pad uitkwam op een
boogbrug die dit deel van de caldera overspande en mij dus niet écht aan de voet
van het centrale kalkstenen gevaarte zou brengen. Toch stak ik de licht krakende,
maar verder stevige brug over, al was het alleen maar om beter te kunnen zien hoe
het er daar beneden uitzag.
De brug eindigde bij een klein plateautje, in feite de platte top van een zuil van steen
die helemaal vanuit de kraterbodem omhoog rees. Aan de andere zijde van deze zuil
leidde een vergelijkbare brug naar de overkant van
de caldera, alwaar het pad opnieuw omhoogliep,
richting een tweetal andere prisma’s. Die route zou
ik in eerste instantie niet moeten volgen, maar ik
liep toch een stukje deze brug op, omdat ik van
daar beter zicht had op de voet van de kalkstenen
‘slagtand’ in de caldera.
Heel duidelijk zag ik nu dat de diepe krater met
water was gevuld en dat er aan de voet van de
grote witte krijtrots een vreemdsoortig uitbouwsel
was bevestigd. Het dak was in diverse ronde
vormen uitgevoerd en kreeg hierdoor lokaal de
uitstraling van een reusachtige schelp met ribbels.
De wanden leken wel uit kleurrijk glas te bestaan. Vanuit dit bouwsel liepen ook een
tweetal vlonders vlak boven het water richting de kraterwanden. Ik kon niet precies
zien waar ze eindigden, maar één daarvan leek hier vrijwel tot onder deze brug door
te lopen. Dat suggereerde toch dat ik ergens vanaf hier een – weliswaar steile –
afdaling kon maken!
Nee, als er een pad naar de bodem van de krater liep, dan moest dat wel hier zijn.
De top van de stenen zuil die beide bruggen verbond, lag vlakbij en recht tegenover
een andere enorme ‘slagtand’. Hierin was een raampje en daaronder een veel
grotere in- en uitgang aangebracht, maar deze bevond zich op vrijwel dezelfde
hoogte als waar ik mij nu bevond! Hoe was deze dan in vredesnaam te betreden? De
deur bevond zich nog wel een twintigtal meters boven het kratermeer en de wanden

Het plateau met het paarse prisma
kijkt ook uit op een rotskaap, met
daarop een kleinere ‘slagtand’.

Vanaf de tweede brug heb ik goed
zicht op een vreemd bouwsel aan
de voet van de witte krijtrots.
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van de witte rots waren wel ietwat gegroefd, maar
verder glad. Wel wees een vooruitstekende rots van
de kraterwand in de richting van deze deur, maar
dan nog bleef er een gat van een flink aantal
meters over. Nee, zelfs een kampioen verspringen
zou deze afstand niet kunnen overbruggen.
Misschien zou een geoefende bergbeklimmer meer
kans van slagen maken…
De zijkant van deze rotspunt leek bedekt te zijn
door een dikke
laag mos, waarin
op regelmatige

afstanden grote bruinige knobbels uitpuilden, die
nog het meest weg hadden van reusachtige
hazelnoten. Er groeide hier dus nog meer dan alleen
maar helmgras.
Ik richtte mijn blik naar beneden en zag aan de rand
van het plateau een metalen klamp zitten, die wel de
laatste trede van een ladder leek te zijn. Ik gluurde
over de rand en zag dat hier langs de loodrechte
rotswand van de stenen zuil inderdaad een hele
serie metalen treden waren bevestigd. Die liepen trouwens niet helemaal tot
beneden door, maar eindigde zo te zien bijna halverwege bij een plateau, die net als
de wand met de reuzen hazelnoten daarnaast, met mos was bekleed. Verder leken
daar ook andere planten te groeien van een soort die ik evenmin herkende.
Al afdalend, arriveerde ik snel op dit plateautje en daar was te zien dat de ladder
uiteindelijk tóch helemaal doorliep tot beneden. Ik gunde mij echter een pauze om
even op het bemoste plateautje rond te kijken. De
plant die daar groeide, zag er voor mij volslagen
onbekend uit. De reusachtige, groenige bloem leek
met wat fantasie wel op een enorme oorschelp,
waaruit een ovaal gelig hart was ontsproten,
omzoomd door een rand met gelige en paarsige
aderen. De bloem leek tweeslachtig te zijn, want ook
een fors uitgevallen stamper ontbrak niet. Dit
wonderlijke stukje flora was ongeveer twee meter
groot en werd omzoomd door zaailingen, die wel al
voorzien waren van een kleiner geel hart, maar nog

geen omringende ‘oorschelp’ hadden laten groeien.
Ik kon niet nalaten om de bloem ook even van de
achterzijde te bekijken. Van daaruit bezien leek het
hart van die bloesem en de stamper wel een
antenne die ergens op gericht kon worden! Tot mijn
verrassing was de bloem soepel en kon hij
inderdaad een eind omhoog en omlaag, alsmede
naar links en rechts gedraaid worden. Mijn
verbazing werd er niet minder om toen spoedig
bleek dat mijn vermoedens nog juist waren ook!
Zodra ik de stamper in de richting van een van de
bruggen schuin boven mij richtte, weerklonk

De ingang van de ‘slagtand’ ginds
lijkt volstrekt onbereikbaar te zijn.

Vanaf hier daalt er wel een
metalen ladder af.

Een heel merkwaardige bloem!

Deze vreemde plant kan verre
geluiden oppikken en versterken!
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duidelijk het gekraak van deze brug! Wat verder naar beneden richtend hoorde ik
zeer luid de wind door de caldera huilen en zelfs het gekabbel van het lagunewater
klonk helder door, zodra ik de stamper helemaal naar beneden had geduwd. Dat was
zeer bijzonder, al kon ik er verder niets mee. Maar wie weet kon ik deze ‘luistervaren’
(zoals ik deze plant in gedachten maar noemde)
later nog wel nuttig gebruiken.
Alvorens verder af te dalen, bekeek ik hier het mos
en de daarin verankerde reuzenhazelnoten op de
aangrenzende rotswand nog even nader. Deze
vruchten of zaden, die stuk voor stuk het formaat
van een meloen hadden, sommige waren zelfs nóg
groter, leken ook van dichtbij qua uiterlijk nog het
meest op hazelnoten van een superformaat, al
liepen er ook groenige bemoste sleuven op hun
verder gladde en harde buitenkanten. Ze zaten in
ieder geval goed aan het mos verankerd, want ik
slaagde er niet in er eentje los te peuteren. Na een halfslachtige poging in die
richting, besloot ik dit gewas verder met rust te laten en via het tweede stuk van de
ladder af te dalen.

Het was nog een hele diepte die ik moest
overbruggen en ik prees mij gelukkig dat ik geen
last van hoogtevrees had. Toch was ik ietwat
opgelucht zodra ik de laatste sporten van de langs
de rotswand vastgeklampte ladder had genomen en
heelhuids helemaal beneden aan de oever van het
kratermeer arriveerde.
Hoewel de steile rotswanden van de krater op de
meeste plaatsen doorliepen tot in het water, waren
er hier een paar grote platte stenen aanwezig, die
aldus een ‘strand’ vormden. Aan een van deze
steenplaten was een korte loopbrug bevestigd die

verbonden was aan het veelkleurige bouwsel aan de voet van de centrale ‘slagtand’,
die ik van boven al had gezien. Ik overstak de brug
en testte de deurkruk van de ingang. Gelukkig ging
deze open, met een licht gepiep.
Ik arriveerde in een smalle gang, alwaar een paar
palmachtige planten in potten stonden. Rechts werd
de gang afgesloten door een sierlijk traliewerk en
door de openingen in dit hek was te zien dat
daarachter meer planten stonden opgesteld. Het
zonlicht, dat door het gekleurde glas gefilterd naar
binnen viel, had de temperatuur in deze ruimte
behoorlijk doen oplopen. Door de nabijheid van het
water was de atmosfeer bovendien behoorlijk zwoel. Dat verraadde wellicht de
functie van dit gebouw, het was een tropische plantenkas!
Recht tegenover de ingang bevond zich een hendel. Zodra ik deze naar beneden
overhaalde, werd het traliewerk ontsloten en hetzelfde gold voor een tweede hek, dat
aan de andere kant van wat een kort gangetje bleek te zijn, was bevestigd. Het werd
snel duidelijk dat de andere kant van dit gangetje toegang bood tot een tweede in- en

Deze ‘reuzenhazelnoten’ zitten
heel stevig in het mos verankerd.

Het was nog een hele diepte die
ik moest overbruggen…

Uiteindelijk arriveer ik bij het fraai
gekleurde gebouwtje.
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uitgang. Deze sloot aan op een tweede loopbrug in
het calderameer, die ik ook van boven had zien
lopen. Zin om de broeikas meteen al te verlaten had
ik natuurlijk nog niet, want dit bouwsel zou wellicht
de tweede ingang vormen van de centrale
‘slagtand’, waar deze tegenaan was gebouwd.
In het gangetje tussen beide toegangsdeuren
bevond zich een zijgang, die ook al door een
getralied hekwerk werd afgesloten. Tegenover dit
hek bevond zich een waterpoeltje, waarin een aantal
planten groeide met vreemde, lichtgevende
bloemen. Interessanter was echter de grote ronde
koperkleurige koker die hier bevestigd was, en
waarin een half verzonken ronde knop viel te
ontwaren. Ik drukte deze in en het gevolg was dat
het traliewerk naar achteren schoof en vervolgens
naar voren klapte, om uiteindelijk plat op de grond
tot rust te komen. De weg naar het inwendige van
het gebouw was nu vrij gekomen!

Ik arriveerde nu in een ronde, en behoorlijk hoge
ruimte. Alle wanden bestonden uit ietwat poreuze
witte kalksteen en hieruit moest ik wel concluderen
dat ik mijn nu ín die reusachtige ‘slagtand’ moest bevinden. Ik was op de goede weg!
Rondkijkend zag ik dat in het centrum van de ruimte een grote ronde tafel was

bevestigd, op een verhoog. Links was een smal
bankje langs de wand bevestigd en rechts stond
een kruk die, net als het bankje met een
roodachtige stof was bekleed. Op de vloer lag nabij
de tafel een grote gedraaide schelp, zo eentje
waarin je de zee kunt horen ruisen als je hem tegen
je oor drukt en verder lagen er ook een aantal
houten, metalen en kristallijnen knikkers op de
vloer. Rechts lagen nog meer attributen uitgestald,
namelijk een roestig tandrad, de schaal van een
groot ei en een paar repen leer. De eierschaal was

in twee delen gebroken. De ene bevatte ook een aantal knikkers en de andere een
plasje water. De halve schaal met water was op een stenen zuiltje, zo te zien een

stuk basalt, vastgelijmd.
Daarnaast stond een wat groter basaltblok
opgesteld. Daarop was een gebogen tak bevestigd
die als ondersteuning diende voor een primitieve
hefboom. De hefboom hing precies in evenwicht,
hoewel het touwtje duidelijk uit het lood was
bevestigd. Dat werd echter gecompenseerd omdat
aan de lange kant een houten poppetje was
bevestigd en aan de korte kant twee. Aldus werd hier
een fundamenteel natuurkundig principe
gedemonstreerd, namelijk dat de lengte van de
weegarm maal het gewicht dat daaraan hangt, aan

Met de hendel links kunnen twee
traliehekken worden ontsloten.

Middels het indrukken van deze
knop verkrijg ik toegang tot het
inwendige van het gebouw.

Dit is de ruimte waarin ik arriveer.

Ik krijg hier een natuurkundeles
gedemonstreerd.
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beide zijden gelijk moet zijn voor evenwicht. Ik tikte even aan de hefboom, zodat hij
ronddraaide met een zacht getik van de twee poppetjes, maar daarbij in balans bleef.
De ontwerper van deze primitieve weegschaal had het dus goed uitgekiend.
Naast de hefboom met de drie poppetjes hing er een hangmat tussen een klamp aan
de stenen muur en een van de houten balken die vlak naast de tafel was
aangebracht. De hangmat was nogal ruw gemaakt van verschillende lappen leer die
met grove steken en een dik garen, meer een dun touw, aan elkaar waren genaaid.
Desondanks zag het geheel er stevig uit. Ik wreef met mijn hand over het leer en
voelde dat het zacht aanvoelde. Bij gebrek aan beter zou iemand hier wel op kunnen
rusten of zelfs slapen, al leek het erop dat deze persoon noodgedwongen een groot
opgerold blad als deken of als kussen leek te gebruiken!
Interessanter was echter dat naast dit kussen er ook een boek op de hangmat lag. Ik
pakte het op en zag dat het bruine omslag getooid werd met een blad. Van wie zou

dit boek zijn, en, minstens zo belangrijk, wat zou de
inhoud mij vertellen? Ik nam plaats op de kruk en
sloeg het boek open.
Net als bij de dagboeken van Atrus zag ik dat de
pagina’s een handgeschreven verslag bevatte, dat
ik kon lezen. Ditmaal was het geschrevene echter
niet van Atrus, want het handschrift was anders. Ik
begon te lezen.

“En ik heb ervoor gezorgd. Ik heb zijn wervelende
schakelboek gebruikt om hem te volgen. Ik legde

mijn handpalm op de gloeiende kaft en voelde het tintelen beginnen. Ik voelde een
plotse, weerzinwekkende ruk in mijn maag. En toen viel ik in de pagina.

Dit was mij reeds eerder overkomen. Ik weet het. Dit was me al overkomen, de
eerste keer toen ik hier arriveerde. Toen ik zijn moordende zonen vanuit Narayan
ben gevolgd. Het was gebeurd toen ik zijn verborgen boeken had gebruikt. En het
was gebeurd toen ik er eindelijk in was geslaagd de machine te openen. Net voordat
de mist mijn geest opslorpte.
Maar deze keer wist ik uit de klauwen van de mist te blijven. Toen ik mijn ogen
opende, was ik alleen in een kamer. Ik stond in het huis van mijn verraders.
Ik kon niet bewegen. Ik was bang. Ik dacht dat ze zouden weten dat ik op komst was
en dat ze me zouden opwachten. Net zoals ze op mij hadden gewacht in deze
valkuil. Ik was bang dat ze mij opnieuw zouden vastbinden. Dat de giftige slangen
zouden uithalen.
Maar de stilte werd niet verstoord. Het hele huis was één stille ruimte. En zonder echt
te weten wat ik deed, begon ik te zoeken. In elke kamer, op elke verdieping, in elke
kast. En ik vond zijn dagboeken. De eindeloze dagboeken van Atrus. Ik vond het
boek dat mij terug naar deze wereld had gevoerd. De leerwereld die hij ‘J’nanin’
noemt.
Oh, Tamra, mijn liefje. Hoe lang zat ik hier opgesloten? Hoeveel jaren van mijn leven
zijn door de mist verslonden? Het gezicht dat ik in de plas zie is geen aangezicht dat
ik mij kan herinneren. Het is zoveel ouder, zo verwilderd. Maar toch ben ik het. Ik ben
Saavedro. En ik herinner mij wat ze hebben gedaan. Hoe ze mijn volk de dood in
hebben gejaagd.

Op de hangmat ligt een boek!
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Ik ben een aantal keren naar Tomahna teruggekeerd. Ik ben op zoek naar een spoor
van zijn zonen. Ik was ervan overtuigd dat zij naar hun vader zouden terugkeren,
maar dat is al zo lang geleden. Zoveel jaren waarin ik mijn volk kan vergeten.

Is dat wat er is gebeurd, Atrus? Veilig en wel in je mooie, nieuwe huis, genietend van
het leven met je eigen, lieve vrouwtje en gezinnetje. Had je het zo druk met je
visioenen van nieuwe werelden dat je de reeds geschreven werelden vergat?
Ik moet uiterst voorzichtig zijn. Ik mag hen niet laten weten dat ik vrij ben. Ik zal lezen

welke dagboeken ik moet vinden om na te gaan waar zijn
twee zonen zich verbergen. En als ik eenmaal zijn twee
zonen opnieuw heb gevonden – als ik de hele familie bij
elkaar heb – zal ik ze te gronde richten. Ik zal Atrus en zijn
gezin laten lijden, zoals ik vele jaren heb geleden.
Sirrus en Achenar zijn niet in Tomahna. Daarvan ben ik elke
dag meer en meer overtuigd. De zonen van Atrus zijn niet
daar.
Wat is er gebeurd, Atrus? Was je hen beu, net zoals je
Narayan beu werd? Heb je hen verlaten, zoals je ook mijn
volk achter jouw schild hebt achtergelaten?

Het doet er niet toe. Ik kan nog altijd wraak nemen op hun
vader. Nu ik niet langer op J’nanin vastzit, kan ik alle doden van mijn wereld wreken.
Ik heb zijn andere boeken al opnieuw geopend. Ik ben begonnen met het wijzigen
van die werelden, en ik gebruik zijn eigen lessen tegen hem. Ik heb nog heel wat
werk voor de boeg, maar uiteindelijk zal ik hem naar deze valkuil lokken. Ik zal een
manier vinden opdat hij mij vanuit Tomahna naar hier zal achtervolgen.”

Op dit punt had de schrijver van dit verslag een tekening toegevoegd, die ik niet kon
plaatsen. Het drietal schetsen leek het ontwerp van een soort elektrische spoel te
zijn, waarvoor een aantal basaltzuiltjes gebruikt
werden.
Ik nam een ogenblik de tijd om hetgeen ik zojuist
gelezen had, te laten bezinken. Kennelijk was dit
verslag – ook een soort dagboek – geschreven door
een zekere Saavedro, die oorspronkelijk van een
wereld kwam die Narayan heette. Hij was zeer
verbitterd, dit vanwege wandaden die Sirrus en
Achenar, nu inmiddels lang geleden, hadden
uitgehaald. Deze wandaden hadden kennelijk geleid
tot de isolatie van Saavedro en de dood van vele van zijn verwanten, maar veel had
ik nog niet begrepen van wat er destijds was gebeurd, zo’n 15 tot 20 jaar geleden.
Het was duidelijk dat Saavedro primair de beide zonen verantwoordelijk stelde voor
de ondergang van zijn wereld, maar dat ook de vader – Atrus dus – hier in hoge
mate als medeplichtige werd gezien. Hij zon op wraak, en was op de een of andere
manier er in geslaagd naar deze wereld uit te wijken, omdat hij Sirrus en Achenar
was achtervolgd, door middel van een verstopt schakelboek. Dit tijdperk had hij
J’nanin, de ‘leerwereld’ genoemd.
Was ik die naam ook al niet elders tegengekomen? Ik pakte het verslag erbij dat
Atrus mij had gegeven en las daar dat ‘J’nanin’ de naam was die Atrus aan zijn
eerste geschreven tijdperk had gegeven. In dat tijdperk bevond ik mij nu!

Het handgeschreven
dagboek van Saavedro.

De ontwerpschetsen voor een
elektrische spoel?
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Maar nog meer was mij ondertussen duidelijk geworden. Saavedro had kennelijk
langere tijd in dit tijdperk vertoefd en het leek erop dat ik mij momenteel in zijn
woonstee bevond! Want het was inmiddels zonneklaar dat de dief die naar Tomahna
was geschakeld en daar het Releeshahn schakelboek had weggegrist, Saavedro in
hoogsteigen persoon was geweest. Zijn wraak was eerst primair op Sirrus en
Achenar gericht geweest, die immers direct verantwoordelijk waren voor het feit dat
hij van zijn volk was afgesneden en dat zijn wereld goeddeels was verwoest. Toen hij
ontdekte hoe goed Atrus en Catherine het inmiddels hadden, verlegde hij zijn wraak
naar het gezin als geheel. Deze gebeurtenissen moesten zich dus in de afgelopen
jaren hebben afgespeeld, toen beide ouders inmiddels Tomahna hadden geschapen
als hun nieuwe thuishaven en ik nog in de sterrenspleet ronddoolde. Atrus had
trouwens ondertussen gemerkt dat er iemand in zijn dag- en schakelboeken had
gerommeld en was daardoor argwanend geworden. Saavedro was er dus de
oorzaak van dat Atrus middels een brief om nara-hangsloten had verzocht, om zijn
bezittingen beter te beveiligen. Die brief lag open en bloot op zijn bureau in zijn
werkkamer en had ik daardoor kunnen lezen.
Saavedro’s gezoek naar de beide zoons was vruchteloos geweest. Geen wonder,
want die waren eerst gevangen in het rode en blauwe boek op Myst, en daarna,
nadat ik Atrus uit K’veer, een eilandje te D’ni, had bevrijd, nog veiliger opgeborgen.
Maar daar had Saavedro allemaal geen weet van. Toen zijn gezoek geen resultaat
had, besloot hij daarom zijn wraak op Atrus zélf te richten. Zijn doel was om Atrus
naar hier te lokken. De acties daartoe had hij vandaag in gang gezet. Wat hij níet
wist, was dat zijn achtervolger niet Atrus was, maar een vreemdeling, die toevallig
kort tevoren op Tomahna was gearriveerd, na een reisje van een slordige tien jaar
door een sterrenspleet… Hoe zou Saavedro reageren zodra hij dat zou ontdekken?
Dat zou ik wellicht gauw ontdekken, maar eerst maar eens lezen wat deze Narayaan
verder in zijn dagboek geschreven had.

“Maar nu zal ik mij concentreren op de Orbiter. Het is geen natuurlijk element van zijn
wereld. Het materiaal waaruit het is gemaakt, heb ik nog nooit gezien. Het doet mij
ietwat denken aan het schild. En als het van hetzelfde materiaal is gemaakt, is het
onkwetsbaar. Maar misschien kan ik de andere toestellen vernielen.”

Op dit punt had Saavedro opnieuw een schets aan
het papier toevertrouwd. Was dit het instrument dat
hij onklaar wilde maken? Met welk doel? In het
voorafgaande had ik al gelezen dat hij ‘de werelden
wilde wijzigen’ en ook dat ‘hij zijn eigen lessen tegen
hem wilde gebruiken’. Wat Saavedro hiermee
precies bedoelde wist ik (nog) niet, maar zijn
handelen was er in ieder geval op gericht om het
Atrus lastig te maken. Aangezien ik nu de rol van
Atrus innam, wist ik niet of ik daar zo blij mee moest
zijn. Evenmin had ik een idee wat Saavedro
bedoelde met ‘het schild’ dat hij tot tweemaal toe had aangestipt. Hij betichtte Atrus
ervan dat deze ‘zijn volk achter zijn schild had achtergelaten’. Dat moest wel een
beeldspraak zijn, want ik kon mij niet indenken dat Atrus daadwerkelijk zo’n
ondoordringbaar schild zou hebben opgetrokken, of wel? Ik las maar verder, en had
trouwens de indruk dat op dit punt een aantal pagina’s ontbraken. Hoewel de tekst

Saavedro verduidelijkt zijn
gerommel aan de instrumenten
met behulp van deze schets.
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op de volgende bladzijde, na een geheel blanco pagina  bij een nieuwe alinea begon,
sneed Saavedro hier een heel ander onderwerp aan. Tevens viel het mij op dat hij
sommige pagina aan de rechter bovenkant gemerkt had, als om ze te nummeren.
Terugbladerend zag ik dat Saavedro daarvoor een soort ‘boomsymbooltjes’
gebruikte. Kennelijk had hij het navolgende geschreven nadat hij tijdens een van zijn
heimelijke uitstapjes naar Tomahna had ontdekt dat Atrus een reddingsplan voor de
overgebleven D’ni op touw bezig was te zetten en was hij daardoor behoorlijk in de
war gebracht. Ik las het volgende:

“Nee!! Dit kan niet waar zijn! Zijn dagboeken houden mij voor de gek!

Hij zegt dat hij hen heeft teruggebracht. Hij zegt dat hij zijn D’ni-verwanten nieuw
leven heeft gegeven. Maar hoe kan dat? Kan één man zoveel macht hebben? Hoe
kan het schrijfsel van één man een dode wereld doen herrijzen? Ik weet niet wat dit
te betekenen heeft.
Allemachtig, Tamra – wat heeft dit te betekenen? Het verandert niets aan de situatie.
Ik kan nog altijd mijn volk wreken. Ik zal mijn vijanden laten lijden. Bij het weven,
Tamra, alles is anders nu."

Opnieuw leek er een hiaat in het dagboek te volgen. De ontdekking dat Atrus wellicht
in staat was om een dode wereld nieuw leven te geven, had kennelijk een schok bij
Saavedro teweeggebracht, al was de waarheid iets anders. Atrus was niet in staat
een dode wereld te redden, hoe zeer hij dat in het voorbeeld van Riven ook
geprobeerd had. Uiteindelijk had hij in dat geval het onvermijdelijke einde alleen
maar weten uit te stellen. Wat Saavedro in dit stadium niet wist, was dat Atrus een
geheel niéuwe wereld voor de overlevende D’ni aan het scheppen was. Ik hervatte
de lezing van het dagboek van de dief, ik kreeg zo een goed inzicht in de motieven
en beweegredenen van deze rover van het Releeshahn schakelboek.

“Ik heb een manier gevonden om zijn scanapparaat
opnieuw te programmeren. Hiervoor moet ik
onderdelen van andere mechanismen in de valkuil
slopen, maar ik denk dat de toestellen die ik
achterlaat nog met de hand kunnen worden
bediend.”

Hier toonde het dagboek een drietal vage schetsen
van tandwielen en dergelijke. Wellicht verraadde
deze tekeningetjes ook de
stand waarin deze moesten
worden gezet om tot die

zogenaamde handbediening over te gaan. Toen ik de bladzijde
omsloeg zag ik daar zelfs een grote, duidelijke tekening die een
hele pagina besloeg. Daarmee had ik ook meteen het slot van
het dagboek bereikt. Er volgde nog ruim een halve pagina met
tekst, gevolgd door een aantal onbeschreven bladzijden. Het
slotakkoord van Saavedro luidde als volgt:

“Het is klaar. Alles ik klaar voor de komst van Atrus. Vannacht

In deze stand moeten deze
tandwielen, pallen en gewichten
worden gezet om tot
handbediening over te gaan?

En dat geldt ook
voor dit wiel of rad.
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zullen de geesten mij in mijn slaap vergezellen. En morgen zal ik naar Tomahna
gaan. Als ik alles hier verlaat, zal ik zijn Boek dragen.
Moge de geesten van mijn volk mij op mijn tocht begeleiden.”

Deze laatste regels maakten aan alle onzekerheid een eind. Saavedro was de man
die vandaag in Tomahna had ingebroken en daar het Releeshahn schakelboek had
weggegrist. Dat was zonder twijfel nu het kostbaarste bezit van Atrus, zijn schakel
immers naar de nieuwe D’ni-wereld die hij had geschapen.
Het plannetje van Saavedro stond goed in de steigers. Als ik niet toevallig vlak
daarvoor ten tonele was verschenen, dan was het ongetwijfeld Atrus zélf geweest die
hier nu had gestaan en dat was de opzet van Saavedro geweest. Ik kreeg trouwens
het vermoeden dat het nu, hoewel ik aanvankelijk wat anders in zijn dagboek had
gelezen, niet meer Saavedro’s bedoeling was om Atrus simpelweg een kopje kleiner
te maken. Met dezelfde hamer waarmee bij de beschermende glazen koepel van het
Releeshahn schakelboek had verbrijzeld, had hij immers simpelweg al in Tomahna
de hersens van Atrus in kunnen slaan, ondanks mijn onverwachte aanwezigheid
daar.
Plots flitste de vlaag van inzicht door mijn hoofd. Natuurlijk! Saavedro had de indruk
gekregen dat Atrus in staat was om een ‘kapotte’ wereld te ‘repareren’! Was dát de
reden waarom hij Atrus naar zich toe wilde lokken? Opdat hij hem kon dwingen om
ook zijn eigen wereld, hoe heette die ook alweer, o ja, Narayan, op te lappen? Op
zich was dat geen dwaze gedachte, maar, hoezeer het mij ook speet, wel een
onjuiste. Onwillekeurig kreeg ik medelijden met die weinig benijdenswaardige man,
die vele jaren geleden door Sirrus en Achenar was misbruikt en erger nog, van zijn
volk was verbannen door hen. Hoe was het in godsnaam mogelijk dat Atrus het
destijds zo ver had laten komen? Was hij dan helemaal doof en blind geweest voor
de daden die zijn zoons hadden verricht? Uiteindelijk was Atrus dan wel in actie
gekomen, zo had ik op Myst bemerkt, maar eigenlijk veel te laat. Maar ja, zo bedacht
ik bitter. Zo gaat het dikwijls… men dempt de put pas als het kalf verdronken is…

Hoe dan ook, het leek geen slecht idee om Saavedro’s dagboek bij mij te steken. Wie
weet zou ik elders nog op de ontbrekende pagina’s stuiten. Voor ik trouwens
hierboven de confrontatie met Saavedro zou proberen aan te gaan, moest ik deze
ruimte hier beneden eerst maar eens goed uitkammen. Wie weet wat voor
interessante zaken er dan aan het licht zouden komen!

De hangmat versperde mijn doorgang naar de
andere kant van de ruimte, dus ik liep via de andere
kant langs de ronde tafel in het midden, meer een
groot rond tafelblad met een flink gat in het midden.
Aan een kant was een brede uitsparing gemaakt ter
grootte van bijna een halve cirkel, zodat de
bezoeker zich daar als het ware omringd zag door
een groot rond bureau. Die uitsparing bevond zich
juist tegenover een stuk van de ronde wand waarop
een portret van een vrouw was geschilderd, in
roestbruine verf. Op zich was de beeltenis wel
geslaagd, maar opvallend was dat de schilder de

Op de wand is het portret van een
vrouw geschilderd. Maar waarom
zijn haar ogen uitgewist?
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plek waar de ogen moesten zitten, had uitgewist. Zou deze vrouw de eega van
Saavedro zijn? Had Saavedro haar ‘blind’ gemaakt omdat hij veronderstelde dat zij
hem nooit meer zou terugzien? Het was puur gissen van mijn kant.
Ik betrad het verhoog waarop de half ronde tafel zich bevond en zag dat het tafelblad
en de rand fraai versierd was met figuren, die, naar het leek geen letters waren, maar

puur ter verfraaiing waren aangebracht. Op het
tafelblad lagen nogal wat voorwerpen uitgestald.
Rechts lag een hamer, van hetzelfde type als het
exemplaar waarmee Saavedro in Tomahna ten
tonele was verschenen. Daar schuin achter stond
een ouderwetse
metalen balans.
Links hing aan een
touw een metalen
bol, die zwaar
genoeg was in zijn
eentje een metalen
schaal met daarin

een viertal kristallijnen ballen in evenwicht te
houden. Voor de zekerheid tikte ik even tegen de
arm van deze primitieve weegschaal en inderdaad,
met wat gepiep schommelde de balans een paar keer heen en weer, om spoedig in
de perfecte evenwichtstand weer tot rust te komen. Hmm… kennelijk was Saavedro
nogal in de weer om diverse gewichten uit te testen, net als bij de balans met de drie
houten poppetjes. Met welk doel? Daar zou ik later wellicht achterkomen…
Schuin achter de weegschaal stond een vijzel en een inktpot, die ik slechts een korte
blik waardig gunde. Daarna vestigde ik mijn aandacht op een vreemd toestel, dat
bijna tweederde van het hele tafelblad in beslag nam. Eerst stond daar op een

stenen rader een verticale glazen koker, die door
een paar windsels koperdraad was omgeven.
Twee van deze draden waren verbonden met een
apparaat, dat omgeven werd door een draadwerk
van metaal. Hoe toestel was ook voorzien van een
grote houten zwengel. Die was in het centrum van
het ronde geval aan een
bol van wit metaal of
kristal verbonden. Ik kon
niet goed zien van welk

materiaal die bol gemaakt was. De functie van het toestel
werd zeer snel duidelijk, zodra ik de hendel ronddraaide.
Hierdoor werd een grote hoeveelheid statische elektriciteit
in de bol opgewekt en al snel sprongen er vonken over
naar het metalen gaaswerk daar omheen. Ik zag ook even
een paar vonken langs de koperen windsels rondom de
glazen koker springen, als bewijs dat ook deze draden nu
onder stroom stonden. Ik bleef de hendel nog even
ronddraaien en nu zag ik dat de glazen koker niet leeg
was. Kennelijk als reactie op de stroomstoot dwarrelden er
vanaf de bodem een aantal metaalsnippers omhoog, die
als het ware in de koker begonnen te zweven. Zodra ik de

Op de halfronde tafel staan en
liggen meerdere attributen,
waaronder deze balans.

Vier kristallijnen bollen houden
één metalen bol in evenwicht.

Dit vreemde toestel tref ik ook op
de tafel aan.

Een stroomstoot brengt
de metalen snippers in
de glazen koker aan het
zweven.



34

stroomtoevoer stopte, zakten ze geleidelijk opnieuw naar de bodem. Dat was een
aardig proefje, al wist ik niet wat ik met deze verkregen informatie moest doen.
Naast de stroomopwekker, een soort Van Der Graaf generator dus, stond een grote
gedraaide schelp, vergelijkbaar met het exemplaar dat ik ginds op de vloer had zien
liggen.  Dit exemplaar was echter niet leeg. Hij bevatte een soort plant, die het meest
leek op een holle blaas met rode aderen. De bovenkant van de blaas werd door een
blad zorgvuldig afgesloten. Vanuit de onderkant ontsproten een aantal vrij lange
wortelpennen, die in de holte van de schelp geen ruimte meer hadden en daarom
kronkelend op het tafelblad lagen. Het leek nu trouwens wel of ik een zwak gezoem
hoorde… Ik hield mijn oor dicht bij de blaas en ja hoor, in het inwendige zat duidelijk
een zoemend insect gevangen! Nu zag ik dat de blaas een Venusval was, een
vleesetende plant.
Waarom stond die plant hier?  Eén van de wortelpennen liep helemaal door tot naast
de Van Der Graaf generator en dat bracht mij op een idee. Zou ik de plant kunnen

prikkelen en hem zo
kunnen bewegen zijn
afdekblad te openen?
Het insect zou dan vrij
komen! Ik peuterde de
twee stroomdraden los
en wond deze om het
uiteinde van de
wortelpen. Vervolgens
draaide ik opnieuw aan
de zwengel. Het
werkte! Al binnen een

paar seconden voer er een trilling door de Venusval en ging het blad recht overeind
staan. Het zoemdiertje, een dikke zwarte poepvlieg, schoot door de ontstane opening
naar buiten, maar bleef rondom de plant cirkelen. Kennelijk vond de vlieg de geur die
de Venusval verspreidde, onweerstaanbaar. Zodra ik stopte met zwengelen schoof
het blad al trillend langzaam maar zeker weer naar beneden en de vlieg was zo dom
om vlak voordat de opening van de kelk opnieuw afgesloten werd, wederom naar
binnen te glippen. Ik haalde mijn schouders op. Dan niet…
en bovendien, ook een plant moet eten. Vliegen zijn er
genoeg in de wereld en kennelijk ook hier.

Daarmee had ik alle voorwerpen op de tafel onderzocht.
Alleen een derde balans die langs de wand op een stuk
basalt naast de hangmat was opgesteld, wachtte nu nog
op mijn vorsende blik. Aan de voet van deze balans lagen
een paar houten, metalen en kristallijnen knikkers. De
schalen van de weegschaal bevatte aan de ene kant vier
houten bollen, die door één kristallen bol aan de andere
kant perfect in evenwicht werd gehouden. Nou, ik wist nu in
ieder geval dat een metalen bol evenveel woog als vier
kristallen bollen en, omdat één zo’n glasachtige knikker
evenveel woog als vier houten bollen, er dus zestien houten knikkers nodig waren
om één metalen knikker in evenwicht te houden.
Naast de balans stond nog een lager basaltzuiltje. Daarop stond een inktpot en er
lagen twee houten en een metalen knikker. Ervoor lag in een schaal een kristallijnen

In deze Venusval zit een vlieg
gevangen…

… die ik kan bevrijden door de
plant onder stroom te zetten.

De ruimte is nog een
derde balans rijk.
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knikker. Het leek wel of deze licht uitstraalde, sterker nog, de knikker werd hier als
een schemerlampje gebruikt. Wat spookte Saavedro trouwens uit met al die knikkers
en weegschalen?

Rondkijkend was te zien dat ik alles in deze ruimte had onderzocht, op een soort
‘duikerklok’ na, die zich bevond in een halfronde nis, pal tegenover de ingang. Het
ronde, ruim twee meter hoge geval was van hout
vervaardigd en was voorzien van een klein rond
raam, een soort patrijspoort, waardoor de indruk
versterkt werd dat ik hier naar een toestel keek
waarmee men onder water kon afdalen.
Omhoogturend zag ik echter een serie kabels lopen
en leek ik in een liftschacht te kijken. Aha! Dan was
dit een lift en dus de gezochte route naar boven!
Rondom de lift lopend was te zien dat deze omringd
werd door een stevig metalen hekwerk, waarvan de
functie mij ontging. Achterin de nis bevond zich de
liftdeur en daar weer schuin achter was langs de

wand van de nis een grote hendel aangebracht,
bestaande uit twee delen. Ik ontsloot de deur en
betrad de lift. Ik zag dat daarbinnen een uitsparing
was aangebracht, zodat men, in de lift staand,
toch de hendel daarbuiten kon overhalen.
Aangezien er binnenin de lift verder geen knoppen
of hendels waren aangebracht, zou men zo
wellicht de lift moeten bedienen.
Ik stak mijn hand door de opening, maar aarzelde
toen. Was het verstandig om nu al naar boven te
gaan? In wat voor een humeur zou ik Saavedro
daarboven aantreffen? Al snel zag ik in dat ik

geen keus had. Ik zou toch in gesprek met de dief van het Releeshahn schakelboek
moeten komen. Ik zou hem naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen overreden mij het
schakelboek terug te geven, maar misschien kon ik hem er wel van overtuigen dat ik
geen kwaad in de zin had en dat Atrus wellicht bereid was hem te helpen, al wist ik
niet precies hoe.
Na deze overweging haalde ik de hendel in een ferm gebaar naar beneden en trok
snel mijn arm door de opening terug, vóór de lift zich in beweging zette. Met een

geratel ging het omhoog, maar niet alvorens het
metalen hekwerk rondom de lift ronddraaide, maar
toen weer terugschoot in zijn oorspronkelijke
positie. Het nut hiervan ontging mij. De vloer van de
lift bestond uit een metalen raster en zo zag ik de
vloer van de liftschacht in de diepte verzinken. Ik
zag dat deze vloer nog een paar meter dieper
gelegen was dan de vloer van de nis, waar men de
lift kon betreden. Spoedig werden de ronde, witte
wanden nauwer en verdween de beneden
verdieping vrijwel uit zicht. Ik bevond mij nu in het
hogere, smallere gedeelte van de ‘slagtand.’ Al snel

werd het eindpunt bereikt. De lift kwam tot stilstand en door het ronde raampje keek

Deze ‘duikerklok’ blijkt in
werkelijkheid een lift te zijn.

Met deze tweedelige hendel is de
lift te bedienen.

Door het open vloerraster is de
tocht naar boven goed te volgen.
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ik nu inderdaad uit op de ruimte alwaar Saavedro zich had verschanst. Het leek erop
dat de ronde ruimte aldaar in het centrum was voorzien van een diep verzonken
deel, waar een ronde balustrade omheen liep. Aan een kant was deze open en daar
stond een toestel opgesteld, wat ik niet herkende. Het leek een beamer te zijn, maar
dan wel een heel apart, rond geval. Verder was in de achterwand, recht tegenover
deze lift, een apparaat ingebouwd, dat wel iets weg had van een projector. Ik kon
nog net een stuk van het plafond zien, bestaande uit blauw glas, waardoor gefilterd
licht naar binnen viel.
Van Saavedro was geen spoor te zien, maar de banneling was nog wel in de ruimte
aanwezig, zoals spoedig bleek. Van rechts kwam hij namelijk aangelopen en aan de
overkant van de reling staand, tuurde hij ingespannen in de richting van de lift. Hij
had deze natuurlijk omhoog horen komen, maar Saavedro slaagde er niet in om mijn
gestalte door het kleine, ronde raam heen, te herkennen. “Atrus, ben jij dat?” Vroeg
hij zich hardop af. “Kom je je boek al zo snel
redden?” En om zijn woorden meer kracht mee
te geven, hield hij het Releeshahn schakelboek
dat hij bij zich droog, omzichtig omhoog.
Vervolgens liep hij door naar de beamer,
onderwijl opmerkend: “Nog niet oude vriend,
nog niet.”
Bij de beamer aangekomen drukte hij iets op
het oppervlak (ik kon niet goed zien wat
precies) en als reactie hierop schoof een soort
rader die onderaan het instrument was
bevestigd, al draaiend om zijn as naar
beneden, om een meter lager ergens in vast te
klinken. Vanuit de diepte van de ruimte klonk er vervolgens een gerammel en een
kort moment nadat de rader weer was losgekomen en zijn positie aan de onderkant
van de beamer opnieuw had ingenomen, kwam er vanuit de ronde, centrale put een
metalen voorwerp omhoog, die op ooghoogte, precies in het midden van het gat tot
stilstand kwam. Vervolgens verwijderde Saavedro het voorwerp dat hij op de beamer
had gelegd, stak het bij zich en wandelde rechts uit beeld, met een tevreden glimlach

op zijn gelaat.
Ietwat verbluft staarde ik naar dat vreemde
metalen geval dat in de ruimte was verschenen,
wat nog het meest weg had van een opengewerkt
paasei. Wat hier de bedoeling van was, ontging
mij vooralsnog. Uit de reactie van Saavedro was in
ieder geval duidelijk dat alles in zijn ogen tot
dusver nog steeds naar wens verliep. Hij
verkeerde in de veronderstelling dat ik Atrus was.
Gezien de opmerkingen in zijn dagboek was het
duidelijk dat het Releeshahn schakelboek als
losprijs diende voor een tegenprestatie die Atrus

zou moeten leveren, namelijk het redden van zijn thuiswereld. Hoe zou Saavedro
reageren zodra hij in de gaten kreeg dat hij niet Atrus, maar een vreemdeling naar
hier had gelokt? Dat zou niet veel aan de zaak veranderen. Ik moest hem ervan
overtuigen dat ik geen kwaad in de zin had en dat Atrus hem wel wilde helpen, zoals
ik al eerder had bedacht. Die confrontatie moest ik nu maar aangaan…

“Kom je je boek al zo snel redden?”
Zegt Saavedro een beetje spottend…

Uit de diepte rijst een opengewerkt
metalen ‘paasei’ omhoog!
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… Maar dat bleek eenvoudiger gezegd dan gedaan! Via de patrijspoort had ik nu dan
wel zicht op de ruimte waar de bandiet zich nog steeds ophield, maar die ruimte
betreden kon ik nog steeds niet! De deur van de lift bevond zich namelijk aan de

andere kant en zodra ik deze opende, stuitte ik op
de buitendeur, waar ik, kort na mijn aankomst hier,
al gestaan had, maar dan aan de buitenkant. Van
buiten bleek de deur afgesloten te zijn en helaas
kon ik deze in- en uitgang ook niet van deze kant
ontsluiten. Ik rammelde extra hard aan de kruk,
maar de deur gaf geen krimp.
Op dat moment zag ik een beweging vanuit mijn
ooghoeken. Saavedro
ijsbeerde door de
ruimte en passeerde
het raampje aan de
andere kant, met het

schakelboek nog steeds in zijn handen. Kennelijk wist
hij dat de lift verkeerd gedraaid stond en dat zijn
achtervolger nog enkele handelingen moest verrichten
om dat probleempje te slechten. Maar welke?
Hierboven kon ik in ieder geval niets meer doen. Om
mij heen turend zag ik dat het open venster in de
liftwand, waardoor ik beneden de hendel had bediend,
nu toegang bood tot een groen knopje. Zodra ik daarop
drukte, ging de lift opnieuw naar beneden.

Daar aangekomen kon ik niet meteen uitstappen. Het metalen hek dat de lift
omringde kwam eerst opnieuw in beweging en pas toen dit wederom zijn
oorspronkelijke positie had ingenomen, kon de liftdeur geopend worden.
Opnieuw in de woon- en experimenteerruimte van Saavedro staand, overwoog ik wat
nu te doen. De weg naar boven had ik weliswaar blootgelegd, maar daar schoot ik
weinig mee op. Het moest mogelijk zijn om de lift een halve slag te draaien, zodat de
liftdeur aldus aansloot op de toegangsdeur van de ruimte boven. Maar hoe? Het leek
wel of het hekwerk hier beneden de functie had om de lift te draaien, maar om een of
andere reden niet meer ‘pakte’. Had Saavedro de boel hier onklaar gemaakt of
zoiets?
Wacht eens even… had hij daarover niet iets geschreven in zijn dagboek? Ik pakte
het journaal erbij en trof op een van de laatste bladzijden inderdaad de passages aan
die wellicht sloegen op de lift hier en het toestel in de ruimte boven. Saavedro
schreef namelijk over ‘een manier om zijn scanapparaat opnieuw te programmeren’
maar dat hij daarvoor wel ‘onderdelen van andere mechanismen uit de valkuil moest
stropen’. Op dezelfde en de volgende pagina had hij echter wel een paar schetsen
toegevoegd, wellicht om aan te geven op welke manier de deels vernielde
apparatuur nog wel door middel van handbesturing kon worden bediend.
Het leek erop dat hierin de oplossing van het liftprobleem zat besloten. Ik bekeek de
schetsen extra kritisch, maar moest bekennen dat ik hier nergens gewichten had zien
hangen en evenmin raderwerken had gezien die ik in elkaar kon haken. Wat had ik
over het hoofd gezien?
Plots kreeg ik een ingeving. Het was mogelijk om de lift naar boven te sturen, terwijl
ik zelf beneden achterbleef, omdat het bedieningspaneel zich in de nis buiten de lift

De liftdeur biedt toegang tot de
buitendeur, die ik echter ook nu
nog niet kan openen.

Saavedro loopt, mét het
schakelboek in zijn handen,
vlak langs het liftraampje.
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bevond. Door de opengewerkte vloer van de lift had ik gezien dat de liftschacht tot
een paar meter onder de begane grond doorliep. Wellicht dat daar toegang kon
worden verkregen tot het takelmechanisme van de lift.

Nogmaals haalde ik de hendel over, zag het hek
heen en weer draaien en daarna kwam de lift in
beweging. Spoedig was deze in de schacht in het
plafond verdwenen en kon ik een nauwkeuriger blik
in de ruimte beneden werpen. Meteen zag ik dat
daar de wand op een viertal plaatsen nogal ruw
was gesloopt, zodat de ruimtes daarachter werden
blootgelegd. Inderdaad was daar nu apparatuur te
zien!

Middels een kort metalen trapje dat nu ook was
vrijgekomen, kon ik de bodem van de liftschacht
betreden. Al snel zag ik dat de kabels, gewichten
en raderwerken die ik daar beneden aantrof,

overeenkwamen met de tekeningen uit Saavedro’s dagboek, maar dat ze wel een
andere positie innamen. Maar was het niet meer dan logisch dat Saavedro de juiste
posities van de diverse werktuigen had geschetst? Ik pakte het dagboek erbij en
bekeek als eerste de drie gewichten. Ik kon mijn hand door de opening in de wand
steken en bracht het
meest linkse gewicht
twee posities omlaag om
hem zo in dezelfde stand
te brengen als op de
tekening. Het middelste
gewicht leek zo te zien al
goed te hangen en de
meest rechtse moest op
gelijke hoogte komen
met de middelste. Deze
moest ik daartoe eerst
geheel omhoog manoeuvreren en daarna één positie naar beneden trekken. Dat was
snel gebeurd en na een extra check op de tekening, om er zeker van te zijn dat de
drie gewichten goed hingen (dat was het geval), verlegde ik mijn aandacht naar het

tweede gat, waarachter zich een zeer groot,
driearmig liggend rad of wiel bevond. Met enige
moeite kon ik het zware geval ronddraaien. Het
journaal van Saavedro toonde een grote schets van
deze spoel. De metalen ‘pluggen’ aan het eind van
iedere arm kon ik omflippen. Dat moest ik bij twee
van de drie armen doen en dan de derde arm
voordraaien. Na een ogenblikje was ook dat
gebeurd.
Bij het instrument achter het volgende gat was ik
nog sneller klaar. Het was simpelweg een kwestie
van een pen van het achterste, in het voorste

tandwiel haken. Ook bij het laatste gat hoefde geen ingewikkelde toeren te worden
uitgehaald. De tekening liet er geen misverstand over bestaan, ik moest de beide

Nadat de lift naar boven is
verdwenen, heb ik toegang tot de
apparatuur nabij de bodem van
de liftschacht.

Deze stand van de drie
gewichten…

… moet ik in deze stand
brengen.

Twee van de drie pluggen
omflippen, doordraaien en klaar!
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raderen zover ronddraaien totdat een tand van het wiel rechtsonder precies in de
uitsparing van het wiel linksboven paste. Ook die handeling was een fluitje van een
cent.

Dan werd het nu tijd om te
zien of de uitgevoerde
acties daar beneden in de
schacht het gewenste
resultaat had opgeleverd.
Ik klom uit de schacht en
riep de lift op, middels het
overhalen van de hendel.

Daar kwam de lift al naar
beneden. Zodra hij bij het

platform tot rust kwam, draaide het hek opnieuw rond. Vooralsnog zag ik daarbij
geen verschil, want de liftdeur bleef nog steeds in dezelfde positie staan. Onverwacht
was dat evenwel niet, want toen ik de lift daarnet naar boven stuurde, stond het
instrumentarium beneden in de schacht nog niet goed afgesteld. De lift kon dus nog
niet een halve slag draaien. Zou dat nu wél gebeuren als ik opnieuw naar boven
ging? Ik betrad de lift en haalde de hendel nogmaals over.

Meteen bemerkte ik dat mijn handelingen onderin de schacht voor het gewenste
effect hadden gezorgd.  Het hek draaide rond, maar ditmaal draaide de lift mee! Na
aldus een halve cirkel te hebben beschreven, draaide het hek terug, maar hield de lift
zijn nieuwe positie vast. Daarna ging deze omhoog.
Boven aangekomen, keek het ronde raampje nu uit op de omgeving buiten. Ik haalde
even diep adem en ontsloot nu de liftdeur. Deze sloot bijna naadloos aan op een
vrijwel identieke deur, die toegang bood tot de
ruimte waar Saavedro zich bevond. Opnieuw had
deze kennelijk de lift horen aankomen. Ik zag dat
het ‘paasei’ nu geopend was en dat Saavedro over
een loopbruggetje naar het hart van het
opengeklapte ei liep. Al snel zag ik wat daar verstopt
lag. Het was een opengeklapt schakelboek! Nog net
kon ik de foto zien, waarop Saavedro zijn hand
legde. Binnen enkele seconden loste zijn lichaam
op. Hij was naar elders geschakeld en dus helemaal
niet uit op een ontmoeting met zijn achtervolger! Het
metalen ei klapte weer in, zakte naar beneden in de
verzonken ruimte en ook het loopbruggetje werd
ingetrokken. Tot slot werd de projector recht tegenover de lift gedoofd en ingeklapt.
Mijn confrontatie met de dief van het Releeshahn schakelboek moest ik dus
noodgedwongen uitstellen, omdat de dief alweer gevlogen was. Maar ieder nadeel
heb zijn voordeel, zoals Johan Cruyff zou zeggen. Ik kon nu ongestoord de ruimte
hierboven uitkammen en onderwijl bedenken welke strategie ik verder zou volgen.

De toegangsdeur tot de ruimte in de top van deze ‘slagtand’ was gelukkig niet
afgesloten. Ik betrad het lokaal, dat baadde in schemerlicht. De blauwe glasplaten
van het plafond bleken namelijk alleen rondom langs de wanden te lopen, terwijl

… en van de  twee raderen.De juiste stand van de pin…

Via een schakelboek in het
geopende ei, schakelt Saavedro
weg van hier.
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centraal boven het ronde gat van de ruimte een koepel was vervaardigd, voorzien
van metalen platen.
Nu zag ik dat de projector die ik tegenover de lift had zien zitten, niet de enige was.
Aan weerzijde van de lift zaten er namelijk nog twee. Te openen waren ze echter
niet, want een bedieningspaneel ontbrak. Ik wierp eens een blik over de balustrade
en zag daar het dichtgeklapte metalen ei zitten, waarin dus een schakelboek verstopt
zat. In principe zou ik naar beneden kunnen springen, maar wellicht zou ik daar dan
tot de ontdekking komen dat ik het ei niet kon openen. Ook zag ik dat de wanden van
de put glad waren, zodat het vervolgens onmogelijk zou zijn om uit de put te
klimmen. Nee, dat moest ik maar uit mijn hoofd
laten. Er moest een andere manier zijn om bij dat
schakelboek te geraken.
Als vanzelf belandde ik bij de beamer, die ik
Saavedro had zien gebruiken. Hij had iets op het
blauwige oppervlak gedrukt, waarna het hele zaakje
hier in beweging werd gezet, maar ik had niets bij
mij wat ik daarvoor in de plaats kon gebruiken.
Rechts van de beamer ontwaarde ik echter een
sokkel met daarop een duidelijke paarsblauwige
knop. Als ik daar eens op drukte?

Ook nu was het effect groot. Na elkaar sprongen met een klap de metalen
beschermingskappen van de drie projectoren open en wierpen ze een lichtbundel op
de metalen koepel in het plafond, die aldus als een projectiescherm fungeerde.
Tot mijn verrassing verscheen daar, driedimensionaal en in kleur een beeld van een

zichtbaar jongere Atrus, die tevreden knikkend schuin
naar beneden keek, in de richting van zijn
toehoorders. Uit zijn eerste worden bleek al meteen
wie die toehoorders behoorden te zijn. “Mijn zonen,”
sprak hij. “Ik heb beloofd jullie de geheimen van mijn
tijdperken te leren. Deze wereld is de eerste stap van
jullie reis. Doorzoek het eiland, dan vind je drie
schakelboeken. Ieder brengt je in een tijdperk waar
jullie….”
Op dit punt werden het geluid en beeld van Atrus
weggedraaid en verscheen het gezicht van Saavedro,

die kennelijk zijn boodschap over die van Atrus had
opgenomen. Hij was er klaarblijkelijk van overtuigd
dat Atrus zijn toehoorder was, want met een brede
lach op zijn gelaat zei hij: “Hallo Atrus! Dat werd
hoog tijd! Sorry dat ik je niet persoonlijk kan
begroeten. Dat leek mij niet zo verstandig,
aangezien ik al zo lang vast zit.”
Die laatste zin sprak Saavedro nogal grimmig uit en
zijn vriendelijke glimlach was daarbij door een
toornig masker vervangen. De reden van zijn
ontstemdheid had ik al in zijn dagboek kunnen
lezen, maar ook middels deze videoboodschap was Saavedro genegen om uit te
leggen welk een onrecht hem was aangedaan en wie daar schuldig aan waren.

Bij de beamer staand, heb ik
goed zicht op het metalen ei met
het schakelboek in de put.

Tot mijn verrassing verschijnt
daar een beeld van Atrus, die
zijn zonen toespreekt!

Saavedro heeft zijn betoog over
die van Atrus opgenomen.
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“Opgesloten in deze leertijdperken door twee erg gulzige, kleine jongetjes… je
zonen, Atrus! Sirrus en Achenar.”
Die twee namen sprak Saavedro met grote minachting uit. Na een korte pauze
vervolgde hij zijn betoog.
“Maar zo klein zijn ze niet meer en ook niet zo onschuldig. Ik heb heel veel over
onschuld nagedacht de laatste paar jaren en wat er gebeurt als je die kwijtraakt.”
Op dit punt vervaagde het beeld kortstondig en zag ik even het gezicht van Atrus
door dat van Saavedro heenschemeren. Een ogenblikje later was het opnieuw
Saavedro die ik zag. Hij richtte zich nog nadrukkelijker tot Atrus:
“Bezorgd om Releeshahn? Ik heb het. Bezorgd over vrienden, familie, mensen die je
niet meer terugkrijgt? Ik weet precies hoe je je voelt. Maar, als je daar iets aan wilt
doen, dan moet je dit apparaat maar eens openmaken. En er is maar één

probleempje, ik heb de drie symbolen veranderd
die dat kunnen bewerkstellen. Dus als je
Releeshahn wilt terugwinnen, zal je bij jezelf in de
leer moeten gaan!”
Na die opmerking barstte Saavedro in een
onbedaarlijke lachbui uit. Even later werd hij weer
ernstig en sprak Atrus gebiedend toe:
“Vind de drie symbolen Atrus. En laat me niet
oneindig wachten.”

Saavedro keek nog een ogenblik streng en
zwijgend in de ogen van zijn toehoorder. Daarna
doofde het beeld. Het motief van de rover was nu
in zijn geheel duidelijk geworden. Atrus zou

Saavedro moeten helpen, maar moest daartoe op deze ‘leerwereld’ de lessen volgen
die hij oorspronkelijk voor zijn beide zonen had opgezet. Ik had zo’n donkerbruin
vermoeden dat die lessen niet meer zo waren als weleer, maar dat Saavedro er zijn
eigen draai aan gegeven had, om het Atrus moeilijker te maken. Iets dergelijks had
hij namelijk in zijn dagboek geschreven. Dat had belangrijke consequenties. Kort
geleden leek het er nog op dat ik snel in contact kon komen met de dief van het
Releeshahn schakelboek en mijn zaakjes met hem misschien vlot kon regelen, maar
nu zag het er naar uit dat mijn avontuur hier nog maar net begonnen was.

Saavedro verkneutert zich bij de
gedachte dat Atrus zijn eigen
lessen moet gaan volgen om zijn
Releeshahn schakelboek te
bemachtigen.
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Hoofdstuk 4: In de voetsporen van Sirrus en Achenar.

Zo, het was in ieder geval duidelijk wat ik hier verder moest doen. Ik had weinig keus,
het pad was min of meer door Saavedro uitgestippeld. Ik draaide de videoboodschap
nogmaals af en begreep toen beter wat dit allemaal te betekenen had. Ik bevond mij
hier in de ‘leerwereld’ die Atrus oorspronkelijk voor zijn beide zonen had geschapen
en die hij ‘J’nanin’ had gedoopt. Klaarblijkelijk had Atrus zijn zonen naar hier
gebracht toen zij in zijn ogen groot genoeg waren om op eigen houtje zijn tijdperken
te ontdekken en te verkennen. Het was een gelukje dat Saavedro niet precies aan
het begin van Atrus’ boodschap met zijn opname was begonnen. Daardoor had ik
nog net kunnen opvangen dat dit tijdperk drie schakelboeken herbergde, die toegang
boden tot een drietal werelden. Ik vermoedde dat die drie werelden ook een soort
‘lestijdperken’ waren, al wist ik er het fijne nog niet van. Hoe dan ook, Saavedro had
gesproken over een drietal symbolen die hij veranderd had, zodat Atrus zijn eigen
lessen zou moeten volgen. Dat kon niet anders betekenen dan dat er afgereisd zou
moeten worden naar die werelden om daar die symbolen te bemachtigen.
Het gegrinnik van Saavedro voorspelde echter weinig goeds. Hij had al links en
rechts laten doorschemeren dat hij zo hier en daar dingen had gesaboteerd om het
de leraar, die nu tot leerling was verworden, extra moeilijk te maken. Maar uiteindelijk
zou het, met behulp van die drie symbolen, mogelijk moeten zijn om het metalen ei
hieronder in de put te openen en gebruik te maken van het schakelboek dat daarin
lag. In zijn laatste opmerking had Saavedro beloofd dat hij op de bestemming waar
het schakelboek de gebruiker zou brengen, zijn achtervolger zou blijven opwachten.
Maar die moest dan wel voortmaken, omdat zijn geduld niet eindeloos was. Goed,
het was nu dus tijd om die koe bij zijn hoorns te vatten. Waar zou ik beginnen?

Ik keek eens rond in de ruimte en zag dat de drie projectoren nog steeds
openstonden, hoewel de videovoorstelling was afgelopen en de projectiebundels
waren gedoofd. Ik liep naar het eerste apparaat en zag dat het niet alleen een
projector was, maar dat het toestel ook als een telescoop gebruikt kon worden.
Boven de projectielens zat namelijk een rond kijkvenster dat in de richting van een
van de loopbruggen keek. Met enige moeite kon ik
het zware apparaat van positie doen veranderen
en hierdoor ontdekte ik al snel in welke richting van
het eiland ik uitkeek. Ik tuurde naar de directe
omgeving van de reusachtige ‘slagtand’ waar ik
vlak tegenover had gestaan, bij die bemoste rots
met de luistervaren en de reuzen hazelnoten. De
deur die de entree van deze ‘slagtand’ vormde,
was duidelijk te zien en ik had mij daarstraks al
afgevraagd hoe die ingang te bereiken zou zijn…
Vreemd was trouwens dat in het beeld een wittige
schets van een soort vogel was te zien die
klaarblijkelijk in het glas gekrast was, waardoor
deze steeds hinderlijk in het midden van het beeld
bleef zitten, ook als ik de kijker verdraaide.
Zowel links als rechts van de telescoop zat een hendel. Met de rechter kon ik het
beeld scherpstellen en met de linker kon ik naar wens in- of uitzoomen, maar er viel
mij nog meer op. Rondom het kijkvenster was een brede rand aangebracht,

Het bedieningspaneel en het
oculair van de telescoop. In het
glas is, vreemd genoeg, een soort
vogel gegraveerd.
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bestaande uit een viertal sleuven. In iedere sleuf was een oranje knikker bevestigd,
die kon bewegen. Zowel bij het hanteren van de beide hendels als bij het verdraaien
van de kijker als geheel, kwamen één of meerdere knikkers in beweging. Langs de
buitenste rand was ook een smalle geelkoperen draad aangebracht, die ook nog
eens in acht gelijke segmenten was opgedeeld. Zo kon men als het ware de positie
van iedere knikker in een windrichting uitdrukken.
Vooralsnog bekommerde ik mij niet om de posities van deze knikkers, maar
concentreerde ik mij op het beeld dat de kijker toonde. Ik zoomde in op de
vermoedelijke ingang van het grote kalkstenen gevaarte en moest concluderen dat
het toch écht een toegangsdeur was, ook al was deze onbereikbaar. Dat zou wel
eens een probleem kunnen worden…
Het schoot mij namelijk plots te binnen dat ik naast de centraal gelegen ‘slagtand’
waarin ik mij nu bevond en die ene die ik nu door de kijker kon bewonderen, nog
twee vergelijkbare structuren had gezien. Volgens de opmerkingen van Atrus richting
zijn twee zonen, waren er hier op dit eiland drie schakelboeken verstopt. Het lag voor
de hand dat ieder van deze puntige krijtrotsen een schakelboek herbergde. Het zou
derhalve prettig zijn als ik deze bergplaatsen ook kon betreden!
Maar goed, zover was het nu nog niet. Ik pende de kijker langs de krijtrots omhoog,
want ik kon mij ook herinneren dat er boven de deur een raam aanwezig was.

Wellicht kon ik met behulp van deze kijker door dit
raam koekeloeren en zo iets van het inwendige van
de witte ‘slagtand’ ontwaren.
Dat bleek tegen te vallen, maar ik ontdekte wél iets
anders. In het raam was een draadwerk bevestigd
dat ik buiten met het blote oog over het hoofd had
gezien, maar dat de telescoop overduidelijk toonde!
Ik keek hier naar de omtrek van dezelfde vogel die
hier geëtst in het glas, voortdurend in het midden van
mijn gezichtsveld bleef zweven!
Tijdens mijn belevenissen in Myst en Riven was ik
soms best lastige

puzzels tegengekomen die mij destijds heel wat
hoofdbrekens hadden gekost, maar ditmaal was het niet
moeilijk om één en één op te tellen om tot twéé te
komen. Ik speelde net zo lang met beide hendels en met
de stand van de kijker tot ik een haarscherp beeld had
en het draadwerk van de vogel in het raam naadloos
aansloot bij de afbeelding in het glas van het oculair van
de telescoop. Vervolgens nam ik goed nota van de
posities van de vier knikkers rondom het kijkglas. De
buitenste knikker bevond zich op het
‘noordnoordwesten’, de tweede op het ‘westzuidwesten’,
de derde op het ‘zuiden’ en de binnenste op het
‘zuidzuidwesten’.
Wat ik met deze info moest doen, wist ik niet, maar vermoedelijk vormden de posities
van deze knikkers een soort code om die andere ‘slagtanden’ te kunnen betreden.
Het leek daarom niet meer dan logisch dat ieder van de twee andere projectoren ook
telescopen zouden blijken te zijn en dat iedere kijker naar één van de andere twee
witte kalkstenen rotsen zou kijken.

Het raam bevat een draadwerk
die de omtrek vormt van de
geëtste vogel in het glas!

De juiste stand van de vogel
en de daarbij horende
posities van de vier knikkers.
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Ik liep naar de tweede projector, maar halverwege zag ik op de grond een tweetal
velletjes liggen. Ik raapte ze op en zag tot mijn verrassing dat het twee van de
ontbrekende pagina’s waren die thuishoorden in het dagboek van Saavedro! Het leek
mij dat ze voorin het journaal pasten en ik las het volgende:

“Sirrus, en Achenar.

De muren worden rood door de stomende hitte en
wurgende takken. Ik zie hun opgeblazen gezichten die
alles uitlachen. Ik kan mij herinneren hoe ze leugens
vertelden. Ik herinner mij wat ze hebben gedaan.
Ze hebben me hiernaartoe gebracht om te sterven. Ik
ben hen gevolgd.
De wortels van de Rasterboom waren zwart van de
wildgroei. De sporen van de ploffers vlogen omhoog, in
de hete stoom en barstten. Er was niemand meer om
de sporen naar de takken te leiden. Niemand die
wachtte om de rituelen van het weven uit te voeren.
Mijn volk was verscheurd door de gevechten.
Ze gaven er geen moer om, ze gaven er geen moer
om! Zij wilden Narayan laten sterven.”

Tja, hier leek ik een passage gelezen te hebben, waaruit duidelijk bleek hoe de beide
broers rücksichtslos in de thuiswereld van Saavedro tekeer waren gegaan. Kennelijk
waren er bomen in Narayan aanwezig, zogenaamde ‘Rasterbomen’, die voor het
voortbestaan van deze wereld van vitaal belang waren. Onwillekeurig moest ik
terugdenken aan die grote boom in Riven, in het tijdperk van de rebellen. De Moiety
hadden deze boom zelfs als woongemeenschap in gebruik! Die boom was dus ook
heel belangrijk, al leek het niet zo te zijn dat het voortbestaan van Riven daar vanaf
hing.
Wat er ook in de thuiswereld van Saavedro gebeurd mocht zijn, uit het schrijfsel van
hem kon ik opmaken dat de bomen uit Narayan nu de verzorging die voor een goede
bloei en groei noodzakelijk waren, ontbeerden. De vitaliteit van Narayan kwam
hierdoor in het geding. Dat leek Sirrus en Achenar weinig te kunnen schelen, hoewel
ze, zo viel er tussen de regels door te lezen, er wél de oorzaak van waren!
Het werd steeds duidelijker waarom Saavedro wraak wilde nemen op hetgeen hem
en zijn volk was aangedaan en eerlijk is eerlijk, ik kon daar steeds gemakkelijker
begrip voor opbrengen. Wat had Atrus, naast al het goeds dat hij had klaargespeeld,
toch sommige andere zaken vreselijk laten versloffen, zoals de opvoeding van zijn
zoons! In Myst had hij daarvoor al een hoge prijs moeten betalen, maar het was
duidelijk dat die gifbeker nog niet helemaal was leeggedronken. De wandaden die
Sirrus en Achenar destijds hadden uitgehaald, achtervolgden hem nog tot in het hier
en nu.

Ik liet die kwestie nu verder even rusten en verlegde mijn aandacht naar de tweede
projector, die er inderdaad precies zo uitzag als het eerste exemplaar. Het oculair
keek uit naar een loopbrug en rechts ontwaarde ik nog net zo’n prisma, een
exemplaar met een rode knikker op de top. Volgens mij was ik daar ook al in de beurt
geweest en dan zou deze kijker wellicht zicht bieden op de ‘slagtand’ die dichtbij het

Op de vloer liggen een paar
pagina’s die thuishoren in het
dagboek van Saavedro.
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water, bij een soort van kaap stond opgesteld. Ik verschoof de telescoop wat en al
snel was te zien dat mijn vermoeden juist was.
Ook in dit kijkglas was een afbeelding gegraveerd, ditmaal een meer abstract figuur,

namelijk een cirkel met daarbinnen een ovaal die
zowel aan de onder- als bovenkant een stuk dikker
was gemaakt. Zou het een soort rad of tandwiel
zijn? Misschien.
Ik brak mijn hoofd er verder niet over, maar
manoeuvreerde de kijker naar de krijtrots in de vorm
van een slagtand. Ditmaal kon ik de entree niet
ontwaren, maar dat
kwam omdat de
onderkant van de
rots vanuit mijn
standpunt bezien,

onzichtbaar was. Het raam stak echter wél boven de
kaap uit en het was bepaald geen verrassing toen ik
daarin ook een draadwerk zag zitten dat ditmaal de
omtrek van de cirkel en het ovaal vormde! Na wat in-
en uitzoomen, schuiven met de kijker en het
scherpstellen, paste de afbeelding in het glas
precies over het draadwerk in het raam. Ik blikte naar de vier knikkers rondom het
oculair en zag dat deze zich van buiten naar binnen in het noordnoordwesten, het
oostzuidoosten, het zuiden en het westen bevonden.

De derde en laatste kijker bevond zich aan de andere kant van de lift en de
procedure die ik daar moest volgen, was volstrekt identiek aan die bij de andere twee
telescopen. Ditmaal keek het kijkglas uit op een stenen trap, die in de rotsen was
uitgehakt. De grijze, deels door de zon beschenen rotsen contrasteerde maar weinig

met de afbeelding die in dit glas was geëtst, zodat ik
aanvankelijk niet goed kon zien wat het voorstelde. Ik
zoomde het beeld maximaal uit en kon de telescoop
richting de zee draaien. Met een blauwe achtergrond
kon ik het wittige figuurtje wel goed bewonderen. Het
leek wel op een blad, maar er hing ook nog iets onder.
Echt herkennen deed ik het niet, maar toch had ik het
gevoel zoiets wel eens
eerder gezien te hebben.
Na een ogenblik wist ik
het. De afbeelding had
wel iets weg van een
zeppelin! Het ‘blad’ was

dan de met gas gevulde sigaar en daaronder hing dan
een soort gondel.
Hoe dan ook, de witte stenen ‘tand’ met daarin het raam
met het draadwerk was snel gevonden en na wat
schuiven, draaien en scherpstellen had ik ook de
afbeelding van het luchtschip perfect in het draadwerk
ingepast. De omringende knikkers wezen nu van buiten naar binnen naar het
zuidzuidwesten, het westen, zuiden en oosten.

Het beeld dat opdoemt in de
tweede telescoop.

Zo staat hij goed gericht!

Met de zee als achtergrond
kan ik het in het glas geëtste
figuurtje goed bekijken.

Ook dit figuurtje is zo precies
in het draadwerk van het
raam ingepast.
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Dan zag het er naar uit dat ik hier voorlopig klaar was en was het nu hoog tijd om
buiten bij die ‘slagtanden’ mijn licht maar eens op te steken. Ik liep naar de lift en zag
dat zich hierbinnen naast de liftdeur ook een hendel bevond. Ik haalde hem over en
had half verwacht dat er niets zou gebeuren, omdat de lift zich immers al op deze
verdieping bevond. Maar ik vergistte mij. De lift ging nu juist naar beneden!
Ach ja, natuurlijk! Saavedro was hier binnengekomen toen de lift hier ook niet
aanwezig was. Kon ik die afgesloten deur die naar het looppad buiten leidde, nu van

het slot gooien? Ik opende de deur en zag dat de
liftschacht inderdaad te betreden was. Daar was nu
automatisch, nadat de lift naar beneden was
verdwenen, een vloertje tevoorschijn gekomen. Ik
betrad de liftschacht en zag dat de buitendeur, zo ik
al verwacht had, aan de binnenkant was
vergrendeld. Ik haalde de grendel over en kon
aldus naar buiten stappen.
Op het plateautje voor de ingang staand, keek ik
om mij heen, en aarzelde. Waar zou ik eerst
naartoe gaan? Als ik hier de route zou oppakken,

zou ik deels op bekend terrein terechtkomen. Nee, dan was het bij nader inzien beter
om de lift opnieuw te roepen, af te dalen en via de plantenkas de ándere route te
nemen, die ik nog niet had verkend.
Zo gezegd, zo gedaan. Ik stapte opnieuw naar binnen, riep de lift op en stond korte
tijd later wederom in de woonstee van Saavedro. Vervolgens nam ik in de broeikas
de linker deur en belandde zo op een looppad dat iets boven het zacht kabbelende
water van de caldera was aangelegd. Bij de oever ging dit looppad over in een
stenen trap, die in de wand van de krater was uitgehakt en naar boven slingerde.
Na aldus een aantal meters geklommen te hebben, ging de stenen trap over in een
metalen exemplaar, die de kraterwand verliet en aldus een stukje door de open
ruimte doorliep. Dat was zo gedaan omdat de trap hier door een ovale opening in
een rotszuil was aangelegd, die ietwat los van de eigenlijke kraterwand stond. Het
leek zodoende wel dat de metalen treden door het oog van een reusachtige stenen
naald heenliepen!
Aan deze kant van de krater en op deze hoogte stond er wat meer wind dan aan de
andere zijde waar ik eerder was afgedaald. Met een hol gegier loeide de wind door
het oog en rondom de stenen zuil, waarbij het
geluid ook nog eens behoorlijk werd versterkt. In
werkelijkheid was het briesje veel zwakker dan
het klonk en eerder aangenaam dan hinderlijk.

Ik vervolgde mijn weg via de metalen trap, die al
slingerend door het oog verder omhoog liep. De
route was zo langer dan mijn afdaling via de
metalen touwladder aan de andere kant van de
caldera, maar wel een stuk minder vermoeiend
en ook minder gevaarlijk. Zodoende had ik
onderweg voldoende gelegenheid om even te
stoppen en om mij heen te kijken, om zo van het
uitzicht te genieten, dat steeds weidser werd. Vooral toen ik aan het eind van de trap
op een klein stenen plateautje aankwam, nam ik even een rustpauze in acht,

De buitendeur kan ik nu
ontgrendelen.

Ik geniet hierboven van het uitzicht
en zie hoe de metalen trap door het
oog van een stenen ‘naald’ is geleid.
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onderwijl terugblikkend naar de route die ik zojuist was gevolgd. Ik was overigens
nog steeds niet bij de bovenste rand van de krater aangekomen, maar hier legde het
pad via alweer een stenen trap het allerlaatste stukje af.
Na een tiental treden splitste de trap zich in een linker en rechterdeel. Ik nam het
rechterdeel, omdat die zo te zien bij de derde van de drie witte ‘slagtanden’ uitkwam,
die ik door de telescoop had gezien. Na nog maar een paar meter stijging belandde
ik op een stenen plateau, dat als het voorportaal
van het witte stenen gevaarte kon worden
beschouwd, hoewel deze ‘slagtand’ toch een stuk
kleiner was dan het centrale gevaarte in de lagune
en de andere bij de fluistervaren en de reuzen
hazelnoten. Voor de deur staand, en omhoog
turend zag ik in het raam daarboven duidelijk het
draadwerk van het luchtschip zitten.
De degelijke houten deur was gespeend van
versierselen, hoewel de houten panelen wel door
een gebogen metalen raamwerk werden
vastgehouden, wat toch een verfraaiing was. Op
ooghoogte was een flinke ronde metalen plaat
aangebracht, die met een vijftal zeer forse schroeven aan het deurpaneel was
bevestigd. Het leek mij persoonlijk logischer om daar een raam aan te brengen, maar
dat was juist daaronder in een kleinere cirkel aangebracht. Overigens bevatte dit
‘raam’ geen glas, maar was het gewoon ‘open’. Ik kon mijn hand naar binnen steken
om zo een deurkruk te grijpen, die daar was
aangebracht.
Helaas… er weerklonk een doffe klank van metaal
tegen hout, maar die maakte meteen duidelijk dat de
deur afgesloten was en niet van zins was open te
gaan. Ik speurde om mij heen of ik iets kon
ontdekken om de deur te openen (kon ik hier ergens
iets doen met die code van vier knikkers, die ik ginds
middels de telescoop had verkregen?) maar dat
bleek niet het geval te zijn. Wel stond er op dit
plateautje nog een vreemdsoortig apparaat

opgesteld. Deze was op een miniuitvoering van de
andere witte krijtrotsen, zeg maar op een
‘melktandje’, gemonteerd. Het ding leek ook wel
een soort kijker te zijn, er kon in ieder geval licht op-
en doorheen vallen en het geval leek recht op de
deur gericht te zijn. Ik liep om het instrument heen,
maar ook hier kon ik geen hendels, schakelaars of
knoppen ontdekken, waardoor ik het toestel niet in
werking kon brengen. Ik kon hier dus niets meer
doen en zat er niets anders op om mijn route dan
maar te vervolgen.

Het plateau voor deze ‘slagtand’ vormde in feite ook een deel van de bovenrand van
de krater, zo kon ik zien. De andere tak van de trap kwam even verderop ook bij
deze rand uit en het pad liep daarlangs verder, nog licht stijgend en dalend, maar
zonder treden. Een stukje liep dit pad tussen rotsen door, die aan beide kanten meer

In het raam van deze relatief kleine
‘slagtand’ zie ik duidelijk het draad-
werk van het luchtschip zitten.

Helaas… ik slaag er niet in de
deur te openen.

Het apparaat dat voor de deur
staat opgesteld, krijg ik niet aan
de praat.
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dan manshoog waren. Zo werd zowel het zicht op zee als op de caldera mij hier
ontnomen, ondanks mijn hoge positie.
Bijna midden op dit pad waren, op relatief korte afstand van elkaar, een tweetal
prisma’s opgesteld, althans, dat leek oorspronkelijk het geval te zijn geweest. Het

eerste prisma had de tand des tijds niet doorstaan.
Alleen de paal stond nog overeind, het prisma zelf
was afgebroken. Nergens rondom de staak zag ik
restanten van het prisma liggen en bij nader inzien
leek het er meer op dat iemand hier zonder
mededogen het bovenstuk van deze paal had
omgezaagd! Wie zou dat gedaan hebben? Ik had
niet veel tijd nodig om de naam van de
vermoedelijke dader uit mijn geheugen op te
diepen…
Al doorlopend arriveerde ik snel bij het tweede

prisma dat, op het eerste gezicht, nog geheel gaaf was. Dit exemplaar was getooid
met een gele knikker op de top en ik bewonderde het uitzicht dat het kristal onthulde.
Zie je wel! Ik tuurde regelrecht in de richting van het afgezaagde exemplaar! Nou,
daar was verder niets meer dan rotsen en water te zien, maar toen ik het apparaat
één slagje ronddraaide, zag ik dat dit prisma nog een ander prisma in beeld kon

vangen, ditmaal
een met een
blauwe knikker in
de top. In de derde
en laatste stand
zag ik louter
rotsen, die voor
een groot deel in
de schaduw lagen.

Dat prisma met de
blauwe knikker zag ik een stukje verderop op een plateautje langs de rand van de
caldera staan. Daar weer een eindje achter ontwaarde ik een volgend prisma en zag
ik ook in de verte de derde slagtand, die, zo kon ik vanaf hier zien, inderdaad deels in
zee stond en als het ware aan de kaap stond vastgeplakt. Op deze locatie was
duidelijk te zien dat de caldera zich royaal onder de zeespiegel bevond en de
kraterrand waar ik nu liep, zich minder dan een tiental meters boven de zeespiegel
bevond. Vanaf het gele prisma daalde een brede platte en gladde rots een paar
meter af. Hij was deels met zand bedekt en hier en daar had wat helmgras kans
gezien om te wortelen. Tussen een paar rotsen doorlopend kwam ik bij een grotere
rots uit, waarboven het blauwe prisma stond opgesteld. In deze rots waren een
aantal metalen klampen geslagen, die het de bezoeker makkelijker maakte om dit
prisma te bereiken.
Ik klauterde nog niet naar boven, maar keek even waar het pad hier beneden
uitkwam. Het werd zandiger en zandiger en mondde uit op het strandje waar ik kort
na mijn aankomst nog een tijdje had gezeten om het dagboek van Atrus door te
lezen. Dan had ik mijn rondgang hier al zo ongeveer voltooid en was dit eiland
inderdaad niet veel meer dan een enkele krater die uit zee omhoogrees.
Op mijn schreden terugkerend, beklom ik de metalen klampen en onderwierp het
blauwe prisma aan een nader onderzoek. Het leek erop alsof ik daardoor naar het

Deze staak is van zijn prisma
beroofd!

Het tweede, nog gave prisma met
een gele knikker in de top…

… kan uitkijken op een blauw
exemplaar, even verderop.
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rode prisma ginds kon kijken, maar bij nader inzien
was dat toch niet het geval. Toen ik het instrument
één slag draaide, kreeg ik een prisma met een
groene knikker in het vizier, die zich op een
behoorlijke afstand moest bevinden, want hij
kwam heel klein in beeld. Met het blote oog
turend, zag ik dit prisma helemaal aan de overkant
van de lagune staan, op een rotszuil. Bij dat deel
van de kraterrand was ik trouwens nog niet
geweest.

Ik draaide mij om, met de intentie om langs de rots
af te dalen. Mijn plan was om via het strandje weer

omhoog te klauteren om te proberen daar op de kaap te komen, waar ook de derde
‘slagtand’ zich had opgericht. Maar nu ik terugkeek in de richting van het gele prisma,
zag ik daar een eindje ernaast nog een tweetal andere apparaten stonden opgesteld,
die ik tot dusver niet figuurlijk links, maar letterlijk rechts had laten liggen. Bij nader
inzien was het wellicht verstandig eerst die aan een kritisch
onderzoek te onderwerpen.
Het was een wandelingetje van amper twee minuten. De
twee toestellen stonden op een vrij smalle richel opgesteld,
die direct grensde aan de oceaan. Het ene apparaat stond
op precies een zelfde staak als waarop de prisma’s waren
gemonteerd, maar ik kon niet duidelijk zien wat het was.
Het toestel daarnaast was een sokkel met daarop een
draaiwiel met vier hendels.
Pas vanaf hier kon ik zien dat in het water nog een derde
apparaat stond opgesteld, een metalen voet met daarop
een grote bol, bestaande uit  glimmende metalen platen.
Deze waren door een stevig draadwerk aan elkaar

verbonden. Op de top van de bol leek een toestel
te zitten dat wel enige overeenkomsten vertoonde
met het apparaat dat hier op deze richel stond.
Ik draaide eens aan het wiel en met een gerommel
draaide ook de bol in het water een stukje, maar
dat leek verder weinig
effect te hebben. Ik gaf
nog maar eens een
tweede haal, en een
derde. Nu zag ik aan
de rand van de bol een

opening  verschijnen. Dan nog maar een vierde ruk aan
het wiel gegeven. Nu schoof de opening duidelijk in beeld.
Daarbinnen was, ietwat verzonken, een nog veel
helderder spiegelend vlak verschenen, waar het zonlicht
nu in volle glorie op viel. Het inwendige van de bol was
klaarblijkelijk voorzien van een serie spiegels, prisma’s en
lenzen, waardoor het zonlicht geconcentreerd werd en het
apparaat op de bol een heldere lichtstraal uitzond,
regelrecht naar het toestel dat hier op de kaap stond

Het groene prisma waar de blauwe
naar kijkt, bevindt zich helemaal
aan de overzijde van de caldera.

Wat is dit voor een
apparaat?

Als het wiel wordt verdraaid, draait
ook de bol in het water mee…

… die na een viertal halen
het zonlicht opvangt,
bundelt   en verstuurt!
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opgesteld! Ook die wist de lichtbundel aardig bijeen te houden en stuurde deze zo te
zien precies naar het gele prisma hier dichtbij.

Daardoor werd nu ook bij mij een lichtje ontstoken. Die prisma’s die allemaal naar
elkaar konden kijken… ja, dan kon het toch niet anders dan dat deze gebruikt
konden worden om een lichtstraal rond te zenden? Waar dat toe zou leiden, dat wist
ik nu nog niet, maar ik wist wel dat ik mijn voorgenomen plan om de ‘slagtand’ bij het
water met een bezoek te vereren, even in de ijskast moest zetten. Ik moest mij nu
concentreren op het verder leiden van deze lichtstraal, want dat zou vast iets

interessants opleveren!
De eerste stap was simpel. Bij het gele prisma
aangekomen, kon ik niets anders doen dan de
straal naar het blauwe prisma leiden, omdat het
andere exemplaar waar dit prisma oorspronkelijk
naar uitkeek, door Saavedro een kopje kleiner
was gemaakt. Hiertoe moest ik het instrument
twee maal draaien en kon toen zien dat het licht
in de goede richting werd geleid.
Een ogenblikje later arriveerde ik bij het blauwe
prisma en zag dat de lichtstraal van het gele
exemplaar hier nog niet werd opgepikt, maar ik
hoefde het toestel maar éénderde slag te draaien
om de lichtbundel naar het groene prisma in de
verte te leiden. Voor de zekerheid keek ik even
door het glas en daarin doemde inderdaad het
groene bolletje op.
Vanaf hier was het een hele wandeling om bij de
groene lichtgeleider te belanden. Ik moest
helemaal teruglopen en opnieuw de stenen- als
ook de metalen trappen nemen, door het stenen
‘oog’ heen, en zo verder naar beneden. Ik had
ook de route via de andere kant van de krater
kunnen nemen, maar die was vrijwel net zo lang.

Het groene prisma bevond zich nagenoeg aan de andere kant van het eiland, dus
voor wat betreft de lengte van het pad was het lood om oud ijzer welke weg ik
volgde. Zo belandde ik uiteindelijk helemaal beneden bij het water in de caldera en
betrad daar via het looppad de broeikas, om via de andere deur meteen weer naar
buiten te gaan.
Daar aangekomen kreeg ik een beetje spijt dat ik toch niet via de andere kant was
gelopen, want nu moest ik via de klampen langs die lange, vrijwel loodrechte
rotswand naar boven klauteren. Ik zette echter dapper door en nam niet de moeite
om halverwege op het plateautje daar waar de luistervaren groeide, een pauze te
nemen. Het resultaat was in ieder geval dat ik vrijwel buiten adem op het hoger
gelegen plateautje arriveerde dat tussen beide loopbruggen in was gelegen.
De vorige keer dat ik hier vertoefde, was ik via de linker brug aan komen lopen. Nu
moest ik dus de rechter nemen. Die was iets korter dan de andere brug en mondde
uit bij een stenen trap in de rotsen, die omhoog liep. Nadat ik op adem was
gekomen, volgde ik deze route en arriveerde al spoedig op wat opnieuw de rand van
de krater bleek te zijn. Hier stonden op een tweetal rotsen, amper meer dan tien
meter uit elkaar, de groene en een rood prisma.

Het gele prisma stuurt de lichtstraal
naar zijn blauwe collega verderop…

… die het licht op zijn beurt helemaal
naar de overkant van de caldera
zendt.
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Een metalen trapje bracht mij op het plateau van het
groene prisma. Aan de overkant van de lagune zag ik
klein het lichtje van het blauwe prisma stralen. De
lichtstraal werd door het groene exemplaar hier al
opgevangen, maar doorgestraald naar een loos stukje
rots rechts. Slechts één draai was voldoende, want
vervolgens werd ik bijna verblind door de zonnestraal,
die vol in mijn gezicht viel. Dit hele systeem van
prisma’s werkte toch behoorlijk efficiënt, want het
zonlicht had hier, hoewel het nu al in totaal door drie
prisma’s en een tweetal andere lichtspiegels werd
opgevangen en weerkaatst, nog niet merkbaar voor

het blote oog aan kracht verloren. Daarbij had de
zonnebundel ook al een behoorlijke afstand
afgelegd. Het volgende doel kon trouwens niet
missen, wat bleek zodra ik mij omdraaide. Dat
was het rode prisma hier vlakbij.
Een minuutje later stond ik bij dit prisma en zag
dat deze de lichtstraal nog niet oppikte. Alvast om
mij heen turend zag ik het volgende doel al in de
verte liggen. Aan de overkant van de caldera,
precies tussen twee ‘slagtanden’ door, stond het
volgende prisma al te wachten om de lichtstraal
op te vangen. Het instrument hier moest ik twee
slagen draaien om de lichtstraal in de juiste
richting te sturen.
Ik daalde af, nam de twee bruggen en klauterde aan de andere kant via een stenen
trap naar het plateau waar dit prisma stond opgesteld, met een gele knikker in de top

(dat kon ik van daarginds, tegen de zon in turend niet
goed zien). Ook het gele prisma behoefde een tweetal
draaien om de lichtstraal zijn weg te laten vervolgen
naar het prisma met de paarse knikker in de top, die
nabij de kaap van de derde ‘slagtand’ stond opgesteld.
Vlak daarbij stond ook nog een rood prisma, bij de plek
waar ik in dit tijdperk was gearriveerd. Dat betekende
dat ik de lichtstraal al
bijna het hele eiland
rond en langs alle
prisma’s had geleid,
maar wat het doel

hiervan was, ontging mij vooralsnog. Wellicht dat
het laatste prisma uit de rij de lichtbundel pas naar
de doellocatie zou sturen, wie weet…
Naar het paarse prisma was het maar een kort
stukje lopen en voor de verandering leek het erop
dat dit instrument al goed stond, want het licht werd zo te zien rechtstreeks naar het
laatste, rode prisma gestuurd. Een blik door het glas leerde dat dat inderdaad het
geval was, het rode exemplaar was daarin zichtbaar.

Ik word vrijwel verblind door
de lichtstraal die door het
groene prisma valt.

De lichtbundel hoeft vervolgens
maar een dikke tien meter af te
leggen om bij het volgende prisma
te arriveren.

En na het rode prisma gaat
de lichtstraal via een gele…

… naar een paars exemplaar.
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Ook de wandeling naar het rode prisma nam geen uren in beslag. De lichtdoorgever
had de zonnestraal van het paarse exemplaar al opgevangen, maar vanuit hier zond
hij het licht schijnbaar doelloos richting de zee.
Dat kon niet de bedoeling zijn, dus draaide ik het prisma. Na één slag werd ik

opnieuw verblind, wat betekende dat het licht
opnieuw de lagune over werd gestuurd. Ik blikte
naar de overkant en zag daar de ‘slagtand’ met de
dichte deur en dat instrument ervoor. Maar
natuurlijk! Toen ik daar stond had ik dat apparaat
niet herkend, maar nu wist ik het! Ook dat was een
lichtdoorgever! Zelfs vanaf hier was te zien dat het
apparaat als een lamp leek te zijn aangefloept! Was
deze lichtstraal dan misschien de sleutel om de
deur daar te openen en zo de witte krijtrots te
betreden?
De kortste route om bij die ‘slagtand’ te arriveren,

was om via het strandje te lopen. Nu de route
voor mij bekend terrein was, leek de wandeling
een stuk korter te zijn geworden.
Aangekomen op het plateau van de ‘slagtand’
zag ik hoe de rechterbovenkant van het apparaat
tegenover de deur een helder wit licht uitstraalde,
terwijl het rode prisma aan de overkant van de
lagune dat het licht naar hier zond, vanuit hier
bezien maar een klein lichtstipje leek.
Zoals ik vermoedde, werd het licht inderdaad op
de deur geprojecteerd, en wel op de ronde
metalen plaat die boven de deurkruk zat. De
lichtopvanger bij de deur ontbond het witte licht
echter in de kleuren van de regenboog, waarbij iedere kleur een vijfde deel van de
cirkel in beslag nam, met rood boven. Nu pas zag ik dat de vijf grote schroeven in
werkelijkheid drukknoppen waren. Iedere knop werd in een eigen kleur gedompeld.

O jee, met het rondsturen van de zonnestraal had
ik pas het éérste deel van de puzzel opgelost! Nu
moest ik nog de juiste kleurcode van de
drukknoppen zien te ontrafelen!

Daar lag meteen een behoorlijk probleem. Moest
ik alle kleuren in een bepaalde volgorde intoetsen,
of was het de bedoeling om een kleurtje over te
slaan of juist meerdere malen te activeren? Ik wist
het niet. Ik probeerde maar eens op de gok de
kleuren van de regenboog in juiste volgorde van
rood naar violet in te toetsen, maar als reactie

hierop ging de deur nog steeds niet open. Ook het omdraaien van deze volgorde
resulteerde niet in het gewenste resultaat.
Dat zat mij niet lekker. Ik had het gevoel dat ik de oplossing in feite al onder ogen
had gehad, maar iets simpels over het hoofd zag. Maar wat? Al piekerend tuurde ik
afwisselend naar het fraaie ronde kleurpatroon op de deur, de lichtopvanger die het

Het rode prisma lijkt de laatste uit
de reeks te zijn. Hij stuurt de
lichtbundel opnieuw naar de
overkant van de lagune…

… waar het licht door het apparaat
voor de deur van de ‘slagtand’
wordt opgevangen!

Op de rode metalen plaat van de
deur wordt nu een kleurrijk patroon
geprojecteerd.



53

ontbonden witte licht naar de deur stuurde en het prisma in de verte, die de laatste
schakel was in de hele rij om het licht vanaf het
toestel in de zee naar hier te krijgen.
Plots vloog een vlaag van inzicht door mijn hoofd.
Natuurlijk! Die prisma’s! Waren ze niet allemaal
getooid geweest met een ronde, gekleurde knikker
op de top? Die kleuren kwamen overeen met het
spectrum dat hier nu op de deur werd geprojecteerd!
Was het niet logisch dat ik de kleuren hier moest
kiezen in dezelfde volgorde als de kleuren van de
knikkers op de prisma’s waardoor de lichtstraal van
het begin- naar het eindpunt werd geleid?  Eens
kijken… vanuit de zee werd de zonnestraal eerst
naar een geel prisma geleid, daarna naar een blauwe, die de straal vervolgens
helemaal naar de overkant van de caldera stuurde naar het groene exemplaar. Daar
vlakbij was een rode opgesteld, die de lichtbundel vervolgens opnieuw naar een geel
exemplaar kaatste. Daarna werd een paars prisma aangedaan, en ten slotte
wederom een rode, waarna de lichtstraal hier arriveerde. De juiste volgorde was dus:
geel – blauw – groen – rood – geel – paars en rood. Dát moest ik maar eens
uitproberen!

Met hernieuwde hoop toetste ik de verkregen
kleurencode in op het paneel van de deur. Na het
intoetsen van de laatste kleur gebeurde er even
niets, maar na een paar seconden draaide het
handvat in de ronde opening daaronder automatisch
een kwartslag rond en ging de deur als vanzelf open!
Inwendig maakte ik een sprongetje van blijdschap.

Binnen bleek deze ‘slagtand’ inderdaad een stuk
kleiner te zijn dan zijn evenknie die in het centrale
deel van het eiland stond te pronken, maar ook dit

exemplaar was mooi qua uiterlijk als ook inwendig. De vloer leek wel te bestaan uit
blinkend, spiegelglad marmer. Hierin was een prachtig mozaïek gelegd,
voorstellende een driehoek in een blauwgroene zeekleur, terwijl er langs de zijden
van de driehoek en daarbinnen nabij de punten in
crème tinten nog verfraaiende accenten waren
aangebracht, door middel van cirkels, alsmede
halfronde en driehoekige tegels. Buiten deze
driehoek was de vloer ingelegd met meer egaal
bruin marmer. Langs de wanden was een zeer
solide ogend metalen raamwerk aangebracht, dat
zo te zien louter als versteviging dienst deed. Aan
dit raamwerk, dat zo dik was uitgevoerd dat het
meer aan kleine pilaren deed denken, waren
tegenover de ingang een tweetal lampen
bevestigd. Daartussenin stond een apparaat
opgesteld en tegen de achterwand herkende ik ook een paar kabels met
contragewichten daaraan, die een object in bedwang hielden dat een vijftal meters
hoger hing te bungelen. Het was, net als in het observatorium in de centrale
‘slagtand’ een soort opengewerkt metalen ‘paasei’ dat, zo was zelfs vanaf de vloer te

Welke kleurencode moet ik op dit
paneel intoetsen?

De deur gaat open!

Er bungelt een interessant object
hierbinnen!
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zien, ook een boek leek te bevatten. Was dit een van de drie schakelboeken
waarnaar Atrus had verwezen? Die kans was groot.
Ik stak de ronde ruimte over om het apparaat op de vloer nader te bekijken. Als
reactie op mijn beweging gleed de deur automatisch dicht met een zachte klik. Het

toestel was rond en ik herkende onmiddellijk wat ik
daar zag. Een grote drukknop in het midden,
omzoomd door een viertal cirkelvormige sleuven
die ieder een knikker bevatte, die allemaal in het
‘noorden’ waren geparkeerd. Aha! Dus dáár diende
die knikkers voor die ik rondom de oculairs van de
drie telescopen had zien bewegen! Ik raadpleegde
mijn aantekeningen om te zien welke code ook
alweer tevoorschijn was gekomen bij de kijker die
naar deze witte krijtrots met het draadwerk in de
vorm van een luchtschip had gekeken. Ik moest de
buitenste knikker naar

het ‘zuidwesten’ slepen, de tweede op het ‘westen’
parkeren, de derde naar het ‘zuiden’ manoeuvreren en
tot slot de binnenste naar het ‘oosten’ schuiven.
Vervolgens drukte ik op de centrale knop.

Even leek er niets te
gebeuren en vervolgens
gleden de knikkers weer
naar hun oorspronkelijke
positie terug. Had ik
toch iets verkeerd ingesteld? Maar dat bleek te
pessimistisch gedacht. Na een ogenblik weerklonk er
een licht gerommel door de ruimte, begon de kabel te
bewegen, ging het contragewicht omhoog en kwam
het metalen ‘ei’
naar beneden. Na

een ogenblik kwam deze vlak boven het
bedieningspaneel tot rust. Nu kon ik het
inwendige bekijken, wat inderdaad een prachtig
boek bevatte. De dikke pil, gevat in rood leder,
was rondom van geelkoper beslag voorzien en
dat kleurde mooi bij de titel van het boek. In een
abstracte omhullende figuur zag ik eerst weer het
teken van het luchtschip terugkomen, en
daaronder stond de titel 'Voltaic’. Dit zou dan wel
het schakelboek zijn dat de gebruiker naar het
tijdperk van die naam zou brengen. Ik opende het boek en al meteen op de eerste
pagina stuitte ik op een foto waarin een bewegend beeld was te zien. Dat maakte
aan alle onzekerheid een eind. Dit was één van de drie schakelboeken, zonder
twijfel!

Ik bekeek met belangstelling het filmpje dat het boek toonde. Gelukkig was het beeld
behoorlijk scherp, zodat ik heel wat details kon onderscheiden. Zo op het eerste
gezicht leek deze andere wereld veel overeenkomsten te vertonen met het tijdperk
hier. Ik zag een zee en een blauwe lucht, doorspekt met wolken. De camera bewoog

Op dit apparaat kan ik de
verkregen knikkercode instellen…

… en wel op deze manier.

Het metalen ‘ei’ daalt en…

… onthult dit prachtige schakelboek.
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langs een eiland bestaande uit roodachtige rotsen,
maar pende al snel richting een klein eilandje hier
vlak naast, waarop wel een ruïne van een ronde
toren geplaatst leek te zijn. Het beeld bleef daar
vervolgens steeds omheen draaien, zodat ik
moest concluderen dat dit mijn bestemming zou
worden als ik zou besluiten van het schakelboek
gebruik te maken.

Zou ik dat doen? Ik
had weinig keus. Ik

zou de lessen moeten gaan volgen die Atrus voor
Sirrus en Achenar had uitgestippeld en die door
Saavedro subtiel waren veranderd. Het leek erop dat
deze nieuwe wereld met de naam ‘Voltaic’ ook behept
was met een aangenaam klimaat.
Mijn huidige verblijfplaats zou niet, zoals op Myst, een
bibliotheek bevatten met boeken waarmee ik mij
alvast kon ‘inlezen’ alvorens ik een reisje naar een
nieuw tijdperk zou gaan ondernemen. Nee, ik zou mij volledig op de beelden van het
getoonde filmpje moeten baseren. Die zagen er niet verontrustend uit, dus na nog
even diep adem te hebben gehaald, besloot ik het er op te wagen. Ik legde mijn hand
op de foto en liet de gebeurtenissen maar over mij heenkomen…

Belangstellend bekijk ik het filmpje.

Mijn bestemming lijkt wel een
ruïne van een toren te zijn.
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Hoofdstuk 5: Voltaic, het energietijdperk.

Net als tijdens mijn reis van Tomahna naar J’nanin ondervond ik de sensatie dat het
leek alsof ik in een onzichtbaar vliegtuig had plaatsgenomen, dat zich ook nog eens
door de lucht voortbewoog zonder enig gerucht te maken! Ik vloog op geringe hoogte
over een rustige zee, maar desondanks kon ik duidelijk het gekabbel van de golfjes
horen. Het reizen via een schakelboek was sowieso een wonderlijke gebeurtenis,
maar op deze manier werd het alleen maar onbegrijpelijker. De D’ni moesten toch
wel over vrijwel magische eigenschappen beschikken om een dergelijk reismedium
te creëren, een talent dat ook Atrus tot in de puntjes leek te beheersen.
De reis duurde niet al te lang en ik zag dat ik vrijwel dezelfde route volgde die ook in
het filmpje van het schakelboek was getoond. Al snel doemde links het eiland met de
roodachtige rotsen op, vloog ik pardoes door een nis van een iets verder in zee
stekende kaap en kreeg ik daarna zicht op het eilandje, waarop zich die ronde,
vervallen toren bevond. Ik beschreef daar bijna een complete cirkel omheen en werd
vervolgens een paar meter daar vandaan, op een rond metalen plateautje neergezet.
Vlak voordat dit gebeurde, werd het even zwart voor mijn ogen. Dat was het moment
waarbij ik van het ene, naar het andere schakelboek werd overgeheveld, zo
vermoedde ik.

Om mij heen kijkend was te zien dat het eilandje maar een paar meter aflag van het
hoofdeiland. Die afstand werd overbrugd door een loopbrug en een paar korte
trapjes van metaal. Ginds verdween dit looppad in
een nis in de roestbruine rotsen, maar eerst moest
ik mijn aankomstpunt hier maar eens nader
verkennen. Het eilandje leek uit nogal los materiaal
te bestaan, een soort bruingelig zand, dat wel min
of meer aaneengekit was en ook vermengd zat met
lichtgrijze kiezels en kleine keien. De toren zelf was
uit grotere, afgeronde keien opgetrokken. Daar
leek geen cement aan te pas te zijn gekomen. Het
geheel was redelijk stevig omdat de keien listig op
elkaar waren gestapeld, zodat ze als puzzelstukjes
in elkaar pasten. Wel was te zien dat als
fundament van het geheel een metalen frame was gebruikt, die als een cirkel rondom

de toren was aangebracht en deels begraven lag
onder het zand.
Ik liep over het pad naar de toren toe, want ik zag
dat zich links een ingang bevond, die ik ook tijdens
mijn vlucht naar hier al had opgemerkt en die ook
door het filmpje in het schakelboek was getoond.
Die ingang leek nog het meest op een enorme
ronde, metalen kluisdeur! Een code behoefde ik
echter nergens in te toetsen, alhoewel, de
horizontale hendel in het centrale deel van de deur
bleek vrijwel onwrikbaar vast te zitten en de twee
dikke metalen staven die de feitelijke vergrendeling

vormden,  bleven  dan  ook op hun plaats. Vlak boven de grendel ontwaarde ik een
tl-buisje, dat echter gedoofd was en bleef. Zou deze deur simpelweg van energie

Het ronde metalen fundament van
de toren ligt deels begraven onder
het zand.

De ingang van de toren heeft wel
wat weg van een kluisdeur!
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moeten worden voorzien om hem te kunnen openen? Wellicht wel, maar dat zou ik
dan later wel zien. Er was hier nog genoeg te ontdekken!
Bij deze ingang spitste het looppad zich namelijk in vier delen. Twee delen liepen
respectievelijk naar de ingang zelf en terug richting de nis in de rode rotsen, terwijl

het derde deel een stukje een kleine baai inliep.
Even verderop leek het water in dit baaitje door een
sluisdeur te worden afgedamd en er bevond zich
hier ook een kort looppad op een stenen pilaar, van
waar men via een metalen trapje naar het water
kon afdalen. Zowel die trap als het plateau waren
voor mij vanaf hier onbereikbaar, maar het geheel
leek sowieso dood te lopen. Ik verlegde mijn
aandacht dan ook snel naar de vierde splitsing van
het kruispuntje. Deze was maar een paar meter
lang  en leidde
naar een metalen
bol, die in een

puntig metalen omhulsel was bevestigd. Onderaan
de bol zat een oog, waardoor ik de metalen bal naar
boven kon openschuiven. Het holle inwendige
bevatte een zeer nuttig voorwerp! Ik trof hier een
bruin boek aan, ook voorzien van koper beslag en
dat getooid was met de titel ‘J’nanin’. Daarboven
waren stilistisch een drietal ‘slagtanden’ getekend.
Toen ik het boek opensloeg, zag ik daar een filmpje
van het inwendige van de ‘slagtand’ van waaruit ik
naar hier was vertrokken. Het was prettig om te weten dat ik, als ik hier vast zou
komen te zitten of om een andere reden mijn zoektocht in deze wereld zou willen
staken, zonder dralen kon terugreizen naar J’nanin. Op dit moment had ik daar nog
geen behoefte aan, want mijn verkenning hier was nog maar amper begonnen!

Dan moest ik mij nu maar naar het hoofdeiland begeven. Ik liep terug en stak de
smalle strook water over, maar alvorens de nis in te gaan, keek ik nog even om mij
heen. Het was hier behoorlijk warm, want het briesje was maar zwak en de zon stond
hoog aan de hemel. Deze scheen fel in een lucht die
boven het eiland vrijwel strak blauw was. Boven zee
hing wel wat sluierbewolking en ook een aantal
stapelwolken, die hier en daar zelfs aardig
opbolden, maar niet naderbij leken te drijven. Ik was
daarom blij met de relatieve koelte die hier temidden
van de rotsen over mij heen viel.
De rotsspleet bleek echter niet al te diep te zijn en
bevond zich zo te zien in de wand van een forse
krater, die aan de landkant een stuk dieper bleek te
zijn dan aan de zeekant. Wat dat betreft vertoonde
dit eiland veel overeenkomsten met J’nanin, al was
dit vulkanische gesteente veel meer ijzerhoudend, wat de rode tinten verklaarde.
Aan de landkant van de kraterwand liep het pad in een haakse bocht naar rechts in
de rotsen verder, maar ik besloot eerst rechtdoor te lopen. Het pad liep daar nog een

Het water van deze kleine baai
lijkt door een sluisdeur afgedamd
te worden.

Deze bol bevat een J’nanin
schakelboek!

De route die mij naar de nis in de
rotswand brengt.
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stuk verder de krater in en hier waren een aantal forse en ingewikkeld ogende
constructies gebouwd, die ik wel eens van nabij wilde bewonderen.
De bezoeker van deze krater kon beter maar geen hoogtevrees hebben, zo
ondervond ik al snel. Het metalen looppad was amper een meter breed en bevond
zich zowel op een flinke hoogte boven de bodem
van de krater, als ook een eind van de kraterwand
af. Daarbij was het pad ook niet voorzien van
relingen. Gelukkig was de constructie zeer solide
en was er wat dat betreft niets aan het toeval
overgelaten. De metalen steigers waren op
regelmatige afstanden aan zware en dikke steunen
vastgeklonken, die op hun beurt aan de rotswand
links waren verankerd en ook nog eens door
diverse dikke tuidraden werden gedragen die aan
diezelfde wand waren bevestigd. Toch prees ik mij
gelukkig dat het droog en rustig weer was. Na
eerst een paar voorzichtige passen te hebben gemaakt, zette ik er na een ogenblik
wat steviger de pas in. Zolang ik maar niet te nadrukkelijk naar beneden keek, was
dit best te doen. Wel kreeg ik het behoorlijk warm, toen ik na een twintigtal meters de
schaduw van de rotswand verliet en mij tocht in de volle zon moest voortzetten.

Hier vlak voor pauzeerde ik even om nader om mij
heen te kijken. Schuin links vooruit doemde een
zeer grote metalen koker op, die een beetje taps
toeliep aan de bovenkant. Ik zag dat de krater hier
behoorlijk diep was en in een nog diepere, oude
vulkaanuitlaat had zich een meertje gevormd. In
tegenstelling tot in J’nanin leek er hier geen
mogelijkheid te zijn om helemaal af te dalen tot aan
het water van dit meertje, want zo op het eerste
gezicht kon ik geen in de rotsen uitgehakte trappen
ontdekken of iets dergelijks, om daar te geraken.
Rondom de metalen koker leek een stuk lager wel
een ander pad te lopen, maar die route bevond zich

ook nog een eindje boven de kraterbodem. Vooruitblikkend zag ik wel dat zich ginds
een ander pad naar rechts afsplitste, die wellicht naar deze gigantische metalen
‘schoorsteen’ zou leiden. Over het zonbeschenen deel van de route liep ik verder.
Bij deze splitsing aangekomen, bleek ik het goed te hebben gezien. Maar er was hier
meer om mij over te verbazen. Verderop bevond zich een ander groot rond geval dat
ietwat leek op een enorm verticaal opgehangen wiel, dat met vele tuidraden aan de

omringende rotsen werd verzegeld. Wat het
precies was, kon ik vanaf hier nog niet zien, maar
straks wellicht wel, want het looppad liep er
regelrecht naar toe. Eerst besloot ik echter
rechtsaf te slaan, alwaar het looppad in een bocht
naar rechts wegliep, aldus de ronding van de
metalen koker volgend.
Recht vooruit had ik nu zicht op alweer de
volgende opvallende constructie. In een eerste
opwelling bedacht ik dat ik hier richting de
ruggengraat keek van een gigantisch beest, maar

Het metalen looppad biedt weinig
bescherming, maar is wel zeer
stevig aan de rotswand verankerd.

Ver in de diepte bevindt zich een
kratermeertje en daar loopt ook
nog een ander pad.

Deze constructie heeft wel wat weg
van een reusachtige ruggengraat.
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bij nader inzien was het een buis die door een ondersteunende constructie
daarboven in het gelid werd gehouden. Links mondde deze buis uit bij dat vreemde
verticale wiel en nadat ik een stuk was doorgelopen, zag ik dat de buis rechts in de

rotswand verdween. Het geval overspande een
vrij smalle kloof, waarin zich een tweede meertje
had gevormd. In de kloof waren ook staanders te
zien, waartussen een dikke kabel was
gespannen. Deze doorkruiste ook een ander,
korter looppad daar beneden, dat een eindje voor
het grote wiel doodliep. De kapel liep tot aan dit
wiel door, sterker nog, leek er zelfs doorheen te
lopen! Onder de indruk keek ik toe hoe de
tuidraden van dit wiel aan een rotsboog waren
geklonken, terwijl daarachter nog een paar
andere rotsbogen waren te zien. Atrus, die deze
wereld had ontworpen, had aldus een kruising
geschapen tussen een vulkaankrater en
zandstenen rotsen, die door erosie zo waren
uitgeslepen. “Vulkanische zandsteen, hoe verzint
iemand het,” bedacht ik terwijl ik doorliep.

Even verderop eindigde het ronde pad bij een
rond plateautje dat ik onmiddellijk als een soort
van liftje herkende. Pas hier was te zien dat de
metalen koker in werkelijkheid niet geheel
gesloten was, maar aan deze kant open was

gelaten. Ik stapte op het plateautje dat mij ongetwijfeld naar het andere pad daar
beneden zou kunnen vervoeren, ware het niet dat er niets gebeurde zodra ik de
hendel overhaalde die hier links was bevestigd. Er zat dus niets anders op dan terug
te lopen naar de splitsing, om dan daar door te lopen.
Zodoende arriveerde ik al vrij snel vlak naast dat andere enorme gevaarte. Ook van
dichtbij leek het een gigantisch wiel op zijn kant te zijn, met een middellijn van
minstens vijftien meter. Eigenlijk was het meer een
brede metalen band, met daarbinnen een ‘bal’ van
metalen platen, die naar buiten stulpten. Het
looppad stopte hier echter niet, maar liep nog een
stukje door, tot achter deze kolos.
Daar kreeg ik vervolgens door waarnaar ik keek. De
kabel in de diepte, waarvan ik al had gezien dat
deze door het wiel heen doorliep, eindigde hier,
maar daar zat bij dit eindpunt een toestel aan deze
kabel bevestigd. Het was een gondel, met
daarboven een grote luchtzak, die echter niet met
lucht gevuld was. Ik keek hier naar het luchtschip
dat ik stilistisch op het schakelboek en in het glas
van het oculair van de telescoop gegraveerd had zien zitten! Dan was dit het dok van
deze zeppelin en dat staande wiel niets meer dan een enorme deur om het
luchtschip, als het eenmaal was opgeblazen, tegen te houden!
Mijn route liep hier trouwens niet dood, want via een metalen ladder werd de
bezoeker in de gelegenheid gesteld om een flink stuk af te dalen. Aldus liep ik tussen

De buis eindigt bij dit verticale wiel…

… dat met vele tuidraden aan deze
bogen van rode zandsteen is
verankerd.

Het ‘wiel’ blijkt een dokdeur te zijn
en daarachter bevindt zich dit
luchtschip.



60

het luchtschip en de dokdeur langs, onder de dikke kabel door, waaraan de zeppelin
was bevestigd. Het looppad eindigde bij een smallere metalen koker, die aan de
zijkant van de enorme deur van het dok was opgetrokken.
Ik belandde hier bij een soortgelijk liftje als bij die andere koker, maar ook hier
reageerde de hendel niet toen ik eraan trok. Wel hoorde ik een zwak gesis van een
beetje stoom. Tja, dat was te verwachten… de combinatie van water en vulkanisme
maakte dat het luchtschip wellicht op stoom, of hete lucht zou drijven, net zoals een
heteluchtballon dat zou doen. Kennelijk was de stoomtoevoer afgesloten, zodat deze
voorraad niet kon worden aangesproken. Dat dit geen speculatie was, kon ik hier

onmiddellijk verifiëren,
want voor de lift was
een kloeke buis
bevestigd, waarop ook
een viertal ventielen
was gemonteerd, die
allen gesloten waren.
Ik draaide eens aan
een van de vier wielen
daaronder, maar het
ventiel bleef gesloten
en ook hoorde ik geen

gesis van hete lucht. De naald van de grote wijzerplaat daaronder, bleef onwrikbaar
op zijn plaats, op de grens van een klein rood, en wat groter blauw segment.
Rondom de rand was een duidelijke schaalverdeling aangebracht en één specifiek
punt, een drietal streepjes voordat de blauwe zone in een gele overging, was met
een rode stippellijn gemarkeerd. Zou deze stand de juiste druk aangeven?
Afhankelijk of de naald links, dan wel rechtsom zou draaien, was die 19 of 41
eenheden groot.
Vanuit de lift slaagde ik erin om op een aangrenzend plateautje te springen, vanwaar
ik zicht kreeg op een andere buisconstructie. Hier mondde de buis met de vier

ventielen uit in een dikker exemplaar, waaraan
een groot, rood draaiwiel was bevestigd. Er waren
hier ook stroomkabels bevestigd en er liep een
dunne flexibele buis richting het lichtschip.
Omhoog turend zag ik daar die andere buis lopen,
die leek op een ruggengraat en die hier
uitmondde. Het begon mij te dagen. De stoom
werd van elders aangevoerd en zodra hier met
behulp van de ventielen de juiste dosering was
gekozen, kon de luchtzak van de zeppelin onder
de juiste spanning worden gebracht. Wat zou het

spannend zijn om dat te bewerkstelligen en een ritje met het luchtschip te maken!
Maar er was nog een ander probleem. Vanaf het langwerpige plateautje leidde een
kort trapje naar beneden, alwaar een ander looppad doorliep. Daar werd de
doorgang echter abrupt afgesneden, omdat dit looppad deels vernield was. Planken
hingen nog half te bungelen in de ruimte en ik liet het wel uit mijn hoofd om te
proberen het ontstane hiaat middels een sprong te overbruggen. Toch liep ik even
naar beneden, omdat ik vanaf daar het fraaiste zicht had op zowel het luchtschip, als
de lift met de ventielen en de dikke buis met het rode rad daarachter.

De vier ventielen kan ik niet
openen, bij gebrek aan stoom.

De naald van de kleurrijke
wijzerplaat blijft op nul staan.

Het looppad is hier vernield, ik kan
dus niet naar de zeppelin lopen.
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Hoe dan ook, mijn route hier in de krater leek op dit
punt nu toch echt dood te lopen. Daarbij was het
ook zonneklaar geworden dat alles hier beroofd was
van de energie, die dit hele zaakje kon laten werken.
Ik moest mijn onderzoek maar eens verplaatsen
naar dat andere pad in de kraterwand, ik had
immers vanaf mijn aankomstpunt in dit tijdperk
gezien dat hier een soort sluis aanwezig was.
Wellicht liep het een en ander hier op waterkracht
en misschien werd hier ook wel ergens vulkanische
hitte afgetapt, waarmee dit water tot stoom kon
worden gemaakt. De buis die deze stoom naar hier leek te vervoeren, vond zijn
oorsprong immers óók daar in de buurt?

Al met al was het een wandeling van een krappe tien minuten, alvorens ik opnieuw in
de prettige koelte van de rotswand arriveerde, bij de splitsing naar links, de rotswand
in. Maar alvorens ik daar naar binnen ging,
bewonderde ik even door de opening van de rotsen de
stapelwolken boven zee. Deze leken zich zowaar tot
een bui te ontwikkelen.
Ik wendde mijn blik naar links en zag dat daar het
looppad door een in de rotsen uitgehakte tunnel bleef
doorlopen. Gelukkig waren er aan weerzijde van het
pad op regelmatige afstanden lampen aangebracht, die
een wittig licht verspreidde. Ik hoefde dus niet in het

duister rond te dolen.
Het pad volgend,
arriveerde ik al snel
bij een flauwe bocht
naar links. Logisch, het pad zou, zolang het in de
rotsen verstopt bleef zitten, toch de ronding van de
kraterwand moeten blijven volgen. In deze bocht
zag ik opeens een paar A4-tjes liggen. Ik raapte ze
op en zag dat ik wederom een stukje van
Saavedro’s dagboek in handen had gekregen.
Ditmaal was de pagina rechtsboven van een
simpele rechte verticale streep voorzien. Dan was

dit wellicht écht het begin van zijn relaas. Ik nam de tijd om deze aanwinst even door
te lezen.

“Ik zie het allemaal opnieuw voor mij. Langzaam. Het besef wie ik ben. Hoe lang ik
hier opgesloten heb gezeten. Zoveel dingen zijn wazig. Hele periodes die nog
rondzweven in de mist die in mijn hoofd hangt. Maar als ik mij blijf concentreren, zie
ik flarden terugkomen.
Eerst was het de droom die me eraan deed herinneren. Ik lag in het rietgewas in de
buurt van de valkuil. Ik weet niet hoe ik er ben terechtgekomen of hoe lang ik er was.
Ik kijk naar de lucht. Ik zie hoe een man uit de rots omhoog komt. Eerst zijn hoofd.
Dan zijn schouders. Zijn borst. Het zonlicht vormt een rand rondom zijn lichaam, als
een stralenkrans. Ik kan me niet bewegen. Ik dacht dat de Dood mij kwam halen.

Maar ik heb vanaf hier wel een
fraai zicht op het luchtschip.

Door de opening in de rotsen
bewonder ik de stapelwolken
boven zee.

Gelukkig hoef ik hier niet in het
duister rond te dolen.
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De man staat daar op de rots met een boek in zijn
hand. Hij kijkt naar beneden in de plas, alsof hij om
een bepaalde reden droevig is. Ik wilde naar hem
roepen, om hem te zeggen dat hij mij zocht
misschien. Maar mijn mond is droog. Ik kan mij
geen woorden meer voor de geest halen. En
voordat ik eraan denk om op te staan, opent hij zijn
boek. Hij legt zijn hand op de pagina en verdwijnt in
een stofwolk.
Ik dacht dat ik het droomde. Pas later – uren? Of
weken later? – vind ik zijn wervelende boek
bovenop de rots. En wanneer ik me buk om het op

te pakken, wordt de droom werkelijkheid.
De mist deed alle moeite om me daar en op dat ogenblik te verzwelgen, maar ik hield
de werkelijkheid van het boek stevig vast en liet het niet toe. Ik liet niet toe dat de
verdoofdheid mijn geest zou stelen.”

Het was duidelijk uit de beschrijving dat Saavedro op deze twee pagina’s had
gegeven, dat hij getuige was geweest van de komst van een persoon via een
schakelboek. Wie dat was, had hij niet beschreven. Misschien was het Atrus zelf, of
anders Sirrus of Achenar, maar ik vermoedde dat het Atrus was. In ieder geval was
Saavedro er in geslaagd het bewuste schakelboek te vinden en uit zijn laatste
passages viel op te maken dat hij het boek wellicht gebruikt had. Of zat die mist
figuurlijk in zijn hoofd omdat hij nog steeds verdoofd was, zoals bleek uit de eerste
alinea? Dat zou ook kunnen. Hoe die vork precies in zijn steel stak, kon ik nog niet
lezen. Het leek erop dat tussen deze bladzijde en de volgende, nog een stuk tekst
ontbrak. Maar wellicht zou ik dat hiaat nog elders aantreffen? Het had Saavedro
kennelijk behaagd om, als onderdeel van de lessen die ik nu bezig was te doorlopen,
delen uit zijn dagboek hier rond te strooien. Ik borg Saavedro’s journaal weer op en
vervolgde mijn tocht.

Het looppad bleef flauw naar links afbuigen, maar na een twintigtal meters liep de
route niet verder rechtdoor, maar belandde ik bij een driesprong. De linker tak was
maar een paar meter lang en eindigde bij een stevige
metalen deur. Ik haalde de grote rode metalen hendel
over, maar de deur leek aan de andere zijde
gebarricadeerd te zijn, zodat ik hem niet kon openen.
Ik vervolgde mijn route daarom maar via de
rechtertak, die ook voortdurend langzaam naar links
afboog.
Of de rotsen hier toch iets anders van samenstelling
waren, of dat de lampen in deze tak een afwijkend
gekleurd licht verspreidde, kon ik niet met zekerheid
zeggen, maar feit was in ieder geval dat de rotsgang
hier in meer blauwachtige tinten werd gehuld. Echt
van belang leek het niet te zijn. Voor de verandering
liep de route een stukje verderop een eindje rechtdoor, om vervolgens naar rechts af
te buigen. Al snel doemde daar meer licht op. Zou ik het einde van het pad bereiken?
Dat bleek niet helemaal te kloppen, al hield de rotswand hier wel op. Tegen de rots
was echter een bouwsel aangebracht, dat uit dezelfde afgeronde stenen was

Op het looppad tref ik opnieuw
een paar dagboekpagina’s aan.

Ik arriveer bij een driesprong,
maar de deur aan het einde van
de linker tak is gebarricadeerd.
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opgetrokken als de toren in de nabijheid waarvan ik
in dit tijdperk was gearriveerd. Aan mijn rechterhand
bevond zich een ondiepe nis. Tegen de achterwand
was daar een soort beeldscherm aangebracht, dat
echter niet in bedrijf was. Wel zag ik dat daarboven
een aantal dunne buizen liepen. Op het scherm zelf
waren een vijftal symbolen in cirkels afgebeeld die
onderling verbonden waren door stippellijnen. Wat
het precies waren, kon ik niet goed zien. Het meest
linker symbool had wel iets weg van een waterrad,

maar de andere vier
kon ik niet goed
plaatsen. Het symbool iets rechts van het midden –
een op vijf plaatsen opengewerkte cirkel, voorzien
van een vijftal stippen aan de buitenkant – was als
enige met de vier andere verboden en leek aldus een
centrale rol in te nemen. Zou dit schema iets met de
energievoorziening hier in deze krater te maken
hebben? Dat leek zeer waarschijnlijk. Mijn oren
vingen het vage gestamp van machines op, als ook
het geklots van water. Aan de linkerkant bevond zich
een metalen ladder,

die een drietal meter hoger uitmondde bij een soort
steiger in de buitenlucht. Nu klom ik echter nog niet
naar boven, want ik had gezien dat het pad
rechtdoor niet erg lang meer was en ginds óók in de
open lucht uitkwam. Daar leek trouwens ook een
deur te zitten, die grote overeenkomsten vertoonde
met de ronde ‘kluisdeur’ in de vervallen toren bij mijn
aankomstpunt hier.

Het laatste stukje van de route hier leidde door een
meer dan manshoge, horizontale metalen koker, die
aan mijn linkerhand van een paar ronde raampjes was voorzien. Het glas van deze
raampjes was echter behoorlijk vuil, zodat ik daardoor niet al te veel kon ontwaren.
Het glas van het eerste raam was echter ingetikt, zodat ik daardoor wél naar buiten
kon turen. Uiterst rechts kon ik nog net een stukje zonbeschenen zandrots
ontdekken, maar hier dichtbij viel mijn blik inderdaad op een waterrad, dat echter stil

stond.
Aan het eind van de koker belandde ik, zoals
voorzien, weer in de open lucht, op een groot
rond plateau. Hieronderdoor stroomde het water
de krater binnen, want ik zag dat ik aan het eind
van het kleine baaitje stond, dat ik kort na mijn
aankomst hier, van de andere kant had gezien.
Recht vooruit bevond zich die taps toelopende
stenen zuil, waarboven zich een looppad
bevond, dat echter ook vanaf deze kant
onbereikbaar was. Schuin daarachter zag ik het
eilandje liggen, met daarop de ronde toren.

In een nis, op een beeldscherm,
tref ik dit schema aan.

Hierlangs kan ik omhoog
klimmen, maar dat doe ik  nu
nog even niet...

… want ik volg eerst het laatste
stukje rechtdoor.

Ik sta hier aan de andere kant van
het baaitje.
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Op de rand van het ronde plateau bevond zich ook
een put, waarin men desgewenst kon afdalen. Nu
was dit echter onmogelijk, want de put stond vol
met water. Vanaf hier zag ik dat de sluisdeur zich
achter de horizontale koker bevond, waardoor ik zo-
even was gelopen. Heel duidelijk was te zien dat
zich daarboven een houten tandwiel bevond,
waarmee de sluisdeur desgewenst in een andere
positie gebracht kon worden. Wellicht zou dat nodig
zijn om het stromende water naar het waterrad te
leiden. Dan moest ik zo maar even teruglopen en

de metalen ladder nemen, om daarboven eens rond
te kijken. Maar eerst wierp ik een blik naar de
landzijde van de kloof, die hier doorliep. Langs een
aantal zuilen van rode zandsteen liep hier ook een
kabel die door een groot aantal staanders werd
ondersteund. Maar dat was toch dezelfde kabel die
ik in de krater had zien lopen en die eindigde in het
dok? Dat zou wel eens de kabel van de zeppelin
kunnen zijn, waarlangs dat luchtschip vanuit het dok
naar hier zou kunnen varen en dat het eindpunt die
spitse zuil was, die aan de andere kant in het water
stond. Of dat voor de passagier van de zeppelin
louter een leuke glijvlucht langs die kabel zou worden of dat het nog een diepere
betekenis had, kon ik zo niet zeggen.
Voor ik terugliep, beproefde ik nog even de grote ronde deur, die inderdaad als twee
druppels water leek op zijn collega in de ronde toren. Ook hier was het tl-buisje
boven het handvat gedoofd en ook deze deur kon ik niet openen. Nee, energie, of
liever het gebrek daaraan, leek hier in Voltaic het grote probleem te zijn!

Ik liep terug en beklom de metalen ladder. Daarboven keek ik, zoals verwacht, uit
over het baaitje met de toren en de spitse zuil, en zag dat de grote sluisdeur het
water hier afdamde, zodat het niet langs het waterrad hieronder kon stromen. Dat
had ik zojuist, toen ik beneden op het ronde plateau stond, dus goed gezien. Ginds
was het grote tandwiel te zien, die middels een kleiner rad aan een machine was
verbonden en waaraan ook een rubberen transportriem was bevestigd. Op het

plateau was een kloek rood draaiwiel bevestigd.
Dat zou toch wel dienen om de sluisdeur te
verplaatsen, zodat de inlaat ginds afgesloten kon
worden en die aan deze kant geopend?
Ik poogde het wiel te draaien, wat erg zwaar ging.
Ik trok uit alle macht en voelde dat het geheel
uiteindelijk in beweging kwam. De transportriem en
de tandwielen begonnen te draaien en daar schoof
de sluisdeur langzaam maar zeker naar achteren.
Zodra deze beweging was ingezet, ging het draaien
wat makkelijker. Na een moment was de

waterkering in de achterste stand gebracht en hoorde ik nu hier beneden het water
flink stromen. Ik blikte nog even om mij heen en zag dat de kabel van het luchtschip

Dit tandwiel suggereert dat de
sluisdeur verplaatst kan worden.

Aan de landzijde zie ik de kabel
en de staanders van het
luchtschip lopen.

De sluisdeur begint open te
schuiven…
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hier vlakbij over de inlaat heenliep en inderdaad
ginds bij de spits toelopende stenen zuil eindigde.
Opnieuw daalde ik af, maar zag dat op het schema
alles nog in duisternis was gehuld. Logisch ook,
want toen ik door het kapotte raampje tuurde, zag
ik dat het waterrad nog steeds niet draaide. Zou ik
eerst ginds iets moeten instellen?

Opnieuw bij het ronde plateau bij de ‘kluisdeur’
staand, werd mijn uitzicht naar de zeekant nu door
de sluisdeur versperd en stroomde hier geen water meer. De deur kon ik nog steeds

niet openen, maar in de put afdalen lukte nu wel,
want ook daarin was het water verdwenen!
Voorzichtig mijn voeten op de glibberige sporten
zettend, daalde ik in de put af, die nog tamelijk diep
bleek te zijn. Beneden was het ook min of meer
droog geworden, al vielen er hier en daar nog een
paar laatste druppels met een hol getik op de
metalen bodem.
Voor mij bevond zich een metalen wand, die in het
midden echter een duidelijke reet vertoonde. Hier zat
ook een grote rode knop, waarmee ik het wandje, als
ware het een gesloten gordijn, kon openschuiven.

Daardoor werd een achterliggende ronde ruimte onthuld, waarin zich een grote
massieve metalen cilinder bevond. Naar boven turend zag ik dat deze uitkwam op
het ronde plateau voor de ‘kluisdeur’ en dat deze zuil daar desgewenst aan
vastgeklonken kon worden, middels een achttal metalen zeer massieve en fors
uitgevoerde klampen die rondom, aan de bovenkant van de zuil waren aangebracht.

Op dit moment was dit echter niet mogelijk, want
het geheel zat duidelijk te laag. Aan de onderkant
van de zuil zat echter een lier en iets dat nog het
meest op een krik leek. Ik draaide aan de zwengel
en zag tot mijn
genoegen dat
langzaam maar
gestaag de hele
zuil omhoog
werd gekrikt en
na een tijdje met

een stevige ‘bonk’ van metaal op metaal
automatisch in de goede stand werd vastgezet.
Meer kon ik hier niet doen, dus ik klom weer naar
boven.

Daar was er echter nog bijzonder weinig veranderd. Nog steeds was de ronde deur
hermetisch gesloten en waren alle symbolen op het beeldscherm, waarvan ik
vermoedde dat het een schema voor de energiestromen hier waren, gedoofd. Maar
dat was logisch! Het waterrad draaide immers nog steeds niet? Turend door het
ingeslagen raam was het achteraf niet moeilijk om daarvoor een oorzaak te vinden.
De schoepen van het rad waren gesloten! Tja, zo kon het water niet ‘gepakt’ worden

…en belandt in de achterste stand.

De sluisdeur bevindt zich nu
achter de put, waardoor het
water daar is weggestroomd.

Door het draaien aan deze ‘krik’…

… kan ik de cilinder aan het ronde
plateau boven verankeren.
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om het rad in beweging te krijgen. Had Saavedro
hier een van zijn saboteertrucs uitgehaald? Daar
leek er wel op, maar in dit geval was het niet zo
lastig om aan deze moeilijkheid het hoofd te bieden.
Reikend uit het raam, waarbij ik wel oppaste om mij
niet te snijden aan een van de overgebleven
glassplinters die nog uit de sponning van het raam
staken, kon ik de dichtgeklapte vanen gemakkelijk
aanraken. Ik gaf een flinke tik aan de onderkant van
een van deze schoepen, die daardoor een klein
stukje openging. Dat gold tot mijn genoegen ook
voor alle andere vanen van het rad. Meer dan een

kleine kier bleek niet nodig te zijn. Meteen sijpelde er wat water doorheen en de
kracht van het water deed de rest. De houten panelen klapten helemaal open en
daar begon het rad te draaien. Even later draaide het rad op volle snelheid en

hierdoor werd de hele metalen koker in een lichte
vibratie gebracht.
Al van deze afstand zag ik dat deze actie het nodige
teweeg had gebracht. Het lichtje in de deur was nu tot
ontbranding gekomen en straalde een groenig licht uit.
Maar ook het energieschema in de nis was tot leven
gekomen. Het symbool van het waterrad lichtte nu op,
alsmede het centrale symbool met de cirkel en de
stippellijn die beide verbond. Dat was mooi, want dat
suggereerde dat ik nu de deur ginds wél kon openen.
Aan het eind van de metalen koker aangekomen, zag
ik dat mijn handeling eerder in de put beneden ook

ergens goed voor was geweest. Onder het plateau zag ik nu de zuil ronddraaien,
waardoor het tandwiel waaraan deze nu zat gehaakt, ook in beweging was gebracht.
In het hart van het plateau draaide hierdoor nu ook een ‘schroef’ met een doorsnee
van bijna een meter, langzaam in het rond. Met een sprongetje hipte ik daar
overheen en testte de hendel van de ronde deur voor de zoveelste keer. Ditmaal
sprongen de grote metalen klampen los, draaide het ontsluitingsmechanisme een
kwartslag rond en verdween de hele deur vervolgens in een nis onder het plateau. Er
werd een kleine, kale ruimte onthuld, waarin echter wel een metalen ladder was te
zien die door een mangat afdaalde.
Het was niet zozeer een put waartoe de ladder toegang bood, maar het was wel net
zo diep. In de min of meer rechthoekige ruimte met
afgeronde hoeken waar ik belandde, was naast de
ladder een rechthoekig raam bevestigd. Het weer
was echter zo erg in het glas gekomen dat het niet
meer mogelijk was daar doorheen iets te zien.
Verder liepen er langs de wand van de ruimte een
zestal dikke kabels, die aan een aantal
condensatoren bevestigd leken te zijn. Zou ik hier bij
het centrale apparaat zijn terechtgekomen, die de
waterkracht in elektrische energie zou kunnen
omzetten? Daar zou ik snel achterkomen, want aan
de andere kant van de ruimte bevond zich een gang.

Nu ik de schoepen met de hand
heb kunnen openen, komt het
waterrad in beweging!

Het energieschema licht nu
deels op.

In de ruimte beneden tref ik dit
vreemde apparaat aan.
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Alvorens deze in te slaan, wierp ik eerst een blik op het vreemdsoortige apparaat dat
hier in de hoek stond opgesteld. Het was een grote ronde metalen beugel met aan
de voorkant een drukknop, en daarboven een groot rond geval, als een kort kanon.
De ‘loop’ was echter niet open, maar afgesloten
door een donker glas. Ik drukte op de knop en tot
mijn verrassing lichtte het glas op en verscheen
daarop het gezicht van Saavedro! Over het
kleurenscherm liep een lichte storing en soms werd
het beeld een tikje vervormd, maar het filmpje was
op zich wel redelijk scherp. Saavedro had opnieuw
een speech voor mij in petto.

“Wat is er Atrus? Kan je je niet meer herinneren
hoe alles werkt? Toch heb je deze les zo goed
uitgelegd, toen we elkaar voor het eerst spraken in
Narayan. ‘Ik wil dat Sirrus en Achenar alles leren
wat ze maar kunnen leren, Saavedro. Eerst van Amateria, Edanna, Voltaic en
tenslotte van Narayan. Als mijn jongens jouw volk bezoeken, wil ik dat zij zien hoe de
tradities van Narayan werken, zodat ze inzien hoe beschaving het Tijdperk in
evenwicht kan houden’.
Weet je wat ze deden toen ze eindelijk bij ons kwamen? Je bent nooit teruggekeerd.
Toen de les was afgelopen, nam je je zonen mee en kwam je nooit meer terug.
Sirrus en Achenar wél…”

Het beeld doofde. Veel nieuwe zaken had Saavedro niet onthuld, alhoewel… hij
noemde de namen van de ‘lestijdperken’ die Sirrus en Achenar zouden moeten
doorlopen, alvorens Narayan te bezoeken. Dat was de thuiswereld van Saavedro,
waar hij nu op mij zat te wachten. Ik speelde het filmpje opnieuw af en hoorde dat de
andere werelden die ik nog zou moeten bezoeken, ‘Amateria’ en ‘Edanna’ heette.
Ook werd duidelijk dat Saavedro, op Atrus’ verzoek, als mentor van Sirrus en

Achenar was aangesteld, zodra beide broers in
Narayan zouden arriveren. Daar moest vervolgens
iets vreselijk mis zijn gegaan, maar wat precies,
had ik nog niet precies uit Saavedro’s dagboek of
uit zijn speeches kunnen peuren. Wel duidelijk was
inmiddels waarom Saavedro zo’n wrok was gaan
koesteren jegens Atrus. Hij voelde zich – best wel
terecht zo moest ook ik concluderen – volledig in de
steek gelaten door Atrus, die, door het aftrekken
van zijn handen van deze hele kwestie, mede
verantwoordelijk was voor de onaangename
gebeurtenissen die zich door toedoen van beide

broers op Narayan hadden voltrokken. Het gezicht van Saavedro sprak dan ook
boekdelen toen hij aanroerde dat Atrus na medeneming van zijn beide zonen nooit
meer de moeite had genomen om terug te keren.

De opzet van het plannetje van Saavedro werd mij ook meer en meer duidelijk. In de
overtuiging dat het Atrus was die zijn gestolen schakelboek aan het najagen was,
wilde Saavedro het zijn oude vriend niet alleen moeilijk maken, maar hem ook goed
inpeperen wat zijn nalatigheid jegens Narayan voor gevolgen had gehad. Ik was er

Tot mijn verrassing doemt hier
Saavedro op, die mij opnieuw
toespreekt.

Het gezicht van Saavedro spreekt
boekdelen…
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van overtuigd dat ik elders hier, maar ook in de twee lestijdperken die ik nog moest
bezoeken, daar nog de nodige staaltjes van zou aantreffen.
Ik keerde het vreemde filmapparaat mijn rug toe en wandelde de nauwe gang in, aan
de andere kant van de ruimte. Ik moest goed opletten waar ik mijn voeten neerzette,
want het looppad was hier niet echt een pad, maar
allemaal ronde plateautjes, die achter elkaar waren
geplaatst. Aan de linkerkant van de gang liepen de
bossen kabels door. Hier en daar was er eentje
afgetakt, die leidde naar een lamp die aan het
plafond was bevestigd. Geen twijfel mogelijk! Deze
gang zou wel moeten uitkomen bij een soort
generator, die hier de stroomopwekking voor zijn
rekening zou nemen.
De gang liep min of meer rechtdoor en ook door
rotsen, al was op regelmatige afstanden een dik,
rondom lopend metalen frame aangebracht, dat
tevens diende als geleider voor de stroomkabels. Na

een vrij lang stuk belandde ik in een grote, hoge
ronde en nogal rommelige ruimte. In de door een
paar lampen in schemerlicht gedompelde
omgeving liep een wirwar van stroomkabels, die
echter allemaal uitkwamen bij een groot
cilindervormig vat dat in het midden van de ruimte
stond opgesteld. Het leek wel een soort centrifuge
te zijn. Vanuit de gang leidde een metalen ladder
naar beneden, waar deze uitkwam op een
looppad die rondom dit apparaat was aangelegd.
Op regelmatige afstanden werd dit pad
onderbroken door een rond plateau, steeds

precies op de plek waar de centrifuge voorzien was van een tweetal, ietwat roestige
rechthoekige panelen.
Ik daalde af, belandde zo op het eerste plateau en zag dat het bovenste paneel
getooid werd met het D’ni getal dat ‘een’ voorstelde. Ik liep tegen de klok in en het
was niet echt verrassend om te constateren dat de twee rechthoekige panelen bij het
tweede ronde plateau opgesierd waren met het getal ‘twee’, in het D’ni schrift.
Bij het derde plateau aangekomen trof ik hetzelfde beeld aan, maar ook nog iets
anders! Hier had Saavedro opnieuw een paar pagina’s uit zijn dagboek
achtergelaten. Ik raapte ze op en besloot ze meteen hier door te lezen. Ditmaal
hoorden deze bladzijden meer achterin zijn journaal thuis, getuige ook de symbolen
die hij in de rechterbovenhoek had geschetst.

“Het duurt mij allemaal veel te lang! Elke minuut dat ik hier in zijn huis op zoek ga,
loop ik het risico dat iemand binnenkomt en mij tegen het lijf loopt. Ik zou zijn
dagboeken naar de valkuil brengen, maar ik ben bang dat hij zal merken dat ze
verdwenen zijn. Ik ben nu al bang voor wat hij weet, voor wat zijn vrouw zou kunnen
weten.
De laatste keer had ze mij bijna betrapt. Ik was rechtstreeks naar de zonnekamer
gegaan. Ik liep net naar zijn bureau toen ik voetstappen in de gang hoorde. Ze was
met iemand aan het praten. Ze lachte, en met pijn in m’n hart dacht ik heel even dat
ze Tamra was.

Deze gang brengt mij vast bij het
apparaat dat hier in Voltaic de
stroom opwekt.

Deze centrifuge zou het moeten
doen.
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Toen herinnerde ik mij dat mijn Tamra niet meer is. Ik liet haar achter toen ik de
broers achterna ging. Ik had haar gezegd naar het rif te vluchten, onze twee dochters
mee te nemen en er zich schuil te houden. Ik nam de halsketting die ze me gaf om
aan haar te denken en vertelde haar…
O God, Tamra! Ik zei je dat alles in orde zou komen! Jarenlang heb ik gebeden dat
mijn woorden geen leugens zouden worden. Dat je het rif had bereikt. Dat je de zieke
wortels van de Rasterboom had verzorgd. Alle Weven, Tamra, wat heb ik gebeden!
Totdat ik zijn machine opende. Ik zag Narayan door zijn schild heen.
En hoewel de omheining mij opgesloten hield, wist ik het. Ik wist dat de Rasterboom
was gestorven.
Narayan kan niet overleven zonder de Boom.
Niemand kan buiten zijn schild overleven.
Toen ik in het huis van Atrus stond, wetende dat
mijn vrouw en kinderen dood zijn, voelde ik de mist
mij opnieuw overweldigen. En hoezeer ik mij ook
aan zijn verlamming wil overgeven, ik kan het niet. Ik
kan niet toestaan dat Atrus’ vrouw mij hier zou zien
staan.
Desalniettemin ben ik erin geslaagd door de sluiers
heen te dringen. Ik baande mij een weg naar het
bureau en vond het boek dat mij terug naar J’nanin
zou brengen. Het lag precies daar waar ik het had
achtergelaten, waar ze het niet konden zien vallen.
Ik legde mijn hand op de kaft en hoorde de deur achter mij opengaan. En toen
verdween het bureau.
Ze had me bijna gezien. Ik weet het. Deze keer was het bijna gebeurd. Als het boek
niet op de plaats had gelegen waar ik het had achtergelaten –
Volgende keer zal ik een boek meebrengen uit één van zijn andere Tijdperken, voor
het geval dit nog eens zou gebeuren.”

Op de volgende bladzijde trof ik een passage aan die ik al had gelezen. Ik sloot het
boek en borg het op. Tja, was het vreemd dat Saavedro zon op wraak? Zijn gezin
was omgekomen, als indirect gevolg van de wandaden van Sirrus en Achenar. Wat
ze precies in Narayan hadden uitgespookt, wist ik nog steeds niet, maar door hun
toedoen was de ‘Rasterboom’ gestorven, die vitaal was voor het voortbestaan van dit
Tijdperk. Saavedro beschreef hier zijn heimelijke voorbereidende werk in Tomahna,
waarbij hij bijna door Catherine was gesnapt. Overigens had ik nu pas ontdekt dat
Saavedro niet iedere pagina in zijn dagboek had gemerkt, maar steeds onderdelen
van gebeurtenissen die bij elkaar hoorden, zeg maar hoofdstukken. Ik pakte het boek
er wederom bij en zag dat de Narayaanse nummering wel wat weg had van de
ontwikkeling van een boom. Niet alle genummerde pagina’s had ik al in mijn bezit.
Maar uit de tekens die ik al had verworven, was wel te herleiden hoe dat
getallensysteem werkte. Eerst een stam (één), dan een linker zijtak (twéé), een
rechter zijtak (drie). Vervolgens een kleiner zijtakje aan de linker tak (vier) en een
kleintje aan de rechtertak (vijf). Daarna werd daarnaast aan een nieuwe boom
begonnen (de getallen ‘zes’ tot en met ‘negen’), maar die tweede boom werd niet
geheel afgemaakt, naar het leek. Het symbool voor ‘tien’ was opnieuw maar één
boom, waarbij over de bovenste takken heen een boog was getekend. Daarna begon
men bij ‘elf’ en verder met een nieuwe boom. Aldus leek Saavedro in totaal 17

Op het derde plateau rondom de
centrifuge liggen wederom een
paar pagina’s uit Saavedro’s
dagboek.
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hoofdstukken geschreven te hebben, waarvan ik er nog acht mistte. Ik had ook op
dat punt nog het nodige te ontdekken!

Nadat ik het boek nogmaals had weggestopt, voltooide ik mijn rondgang om het
apparaat. Daarbij trof ik nog op twee plaatsen de roestige panelen aan, die voorzien
waren van de D’ni getallen ‘vier’ en ‘vijf’.
Zo arriveerde ik wederom bij mijn uitgangspunt. Dit moest inderdaad het apparaat
zijn dat zo prominent op het energieschema was getekend. De vijf stippen aan de
buitenkant van de cirkel kwamen in werkelijkheid overeen met de vijf plateaus die ik
had doorkruist. Maar wat kon ik hier verder doen? Hendels en/of knoppen om deze

machinerie aan het werken te krijgen, had ik nog
niet ontdekt.
Een nadere inspectie van de twee panelen leerde
dat in het hiaat hier tussen in een kijkvenster zat
met wel degelijk een serie knoppen aan weerszijde!
Nog zonder iets aan te raken was het duidelijk wat
er hier van mij werd verwacht. Tussen de twee rijen
van drie knoppen in zat een verticale plaat met
daarop plaatjes van geleidend metaal, die onderling
verbonden konden worden. Duidelijk was te zien
dat deze plaatjes hier en daar wél, maar op andere
plaatsen niet aansloten. Met de knoppen kon ik
desgewenst de bovenste, middelste of onderste rij

naar links of rechts verschuiven. Was het niet
logisch dat het de bedoeling was dat ik hier een
gesloten  stroomkring creëerde? Die verschillende
metalen plaatjes zouden wel rondom het hele
apparaat zijn aangelegd en als ik maar voortdurend
op bijvoorbeeld de linker knoppen zou drukken, dan
zou ik na een tijdje vanzelf weer bij het beginpatroon
uitkomen. Aangezien zowel de bovenste als de
onderste strook niet beweegbaar waren, moest ik
eerst maar de bovenste en onderste band zien aan
te sluiten, om daarna te zien of ik ook de middelste
passend kon maken.

Zo gezegd, zo gedaan. Ik drukte op de bovenste linker knop en zag en hoorde hoe
de bovenste band met een schrapend geluid een stukje doordraaide. Opnieuw sloot
het patroon niet aan, dus ik draaide het geheel verder door. Al na de derde haal
bleken de twee plaatjes van de bovenrand aan te sluiten met die van de bovenste
band. Ook sloten de onderste strookjes van deze band al goed aan met die van de
middelste strook, alleen aan de onderkant klopte het nog niet.
Ik liet de middelste knoppen met rust en ging met de onderste in de weer, waarbij ik
wederom alleen op de linker knop drukte. De stroken onderin sloten weliswaar al
goed aan, maar de bovenkant paste niet in de onderkant van de middelste band. Na
veertien halen sloot de onderkant opnieuw goed aan, maar helaas… van de
bovenkant klopte opnieuw maar weinig. Doordraaien maar…
Zes halen verder had ik de derde kloppende verbinding gevonden, maar een goede
link met de middelste band weigerde maar tot stand te komen. Wederom veertien
halen verder was de volgende geslaagde link een feit, maar voor de derde keer liet

In het hiaat tussen de twee
roestige platen zit een kijkvenster
verstopt…

… waardoor een zestal knoppen
en een onderbroken stroomkring
worden onthuld.
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de middelste band het afweten. Zes maal doordrukken bracht mij opnieuw bij de
beginconfiguratie!

Dan was ik nu wel gedwongen om ook met de middelste band in de weer te gaan. Ik
ging er automatisch vanuit dat niet één van de drie stroken al bij aanvang in de juiste
stand stond, dus eerst draaide ik de onderste band opnieuw veertien slagen verder
om de eerstvolgende kloppende stand te verkrijgen. Al na drie pogingen was ik er in
geslaagd een geheel ononderbroken stroomkring van boven naar onderen te
fabriceren.

Het succesje had echter weinig gevolgen. Uit niets bleek dat de elektriseermachine in
actie was gekomen. Ik had weinig tijd nodig om te beseffen wat er aan schortte. Ik
had bij de schuiven ‘een’ nu dan wel een gesloten stroomkring gemaakt, maar dat
betekende niet dat dat ook voor de vier andere schuiven gold! Wellicht waren er, als
er slechts op één van de vijf plekken werd gekeken, meerdere kloppende schema’s
te maken, maar was er slechts één waarbij de stroomkring ook bij de vier andere
tegelijkertijd kloppend werd gemaakt.
Ik wandelde naar schuiven ‘twee’ en tuurde door het kijkvenster. Zie je wel… hier
werd de stroomkring in het midden nog onderbroken, terwijl zowel de onder- als
bovenkant wel een goede verbinding maakte. Ik moest de middelste band dus verder

doordraaien, waarbij ik hoopte dat bij de eerste de beste
kloppende verbinding ook de verbinding bij ‘een’ (en als
het even kan, ook meteen bij de andere drie panelen) dan
oké zou zijn. Opnieuw drukte ik louter op de linker knop.
Na vier pogingen leek ik de goede combinatie gevonden te
hebben, maar zag een verticaal strookje aan de boven
linkerkant van de middelste strook over het hoofd. Deze
kreeg geen verbinding met de band daarboven. Stug
volhoudend draaide ik door en acht halen verder had ik
een écht kloppende
verbinding gemaakt.
Hoe zou de situatie er
nu bij de andere
schuiven bijliggen?

Het bleek niet nodig te zijn om dat te controleren.
Na een ogenblikje klonk er een licht gerommel en
schoven de schuiven dicht, waardoor de printplaat
en de zes knoppen niet meer bereikbaar waren.
Kort daarop werd in de ruimte het geknetter van
statische elektriciteit weerkaatst. Omhoogturend
zag ik bliksemachtige vonken rondom de
condensatoren spelen. Ik rook een zwakke ozongeur en mijn  haren kwamen
langzaam overeind te staan. Mooi, het zag er naar uit dat ik klaar was hier, dus
moest ik nu maar snel wegwezen. Bepaald gevaarloos was het hier niet meer, nu de
elektriciteitsmachine in werking was getreden. Snel liep ik naar het trapje, beklom
deze en na een laatste korte blik achterom haastte ik mij door de gang, richting de
uitgang.
In de ruimte met de viewer van Saavedro beklom ik de ladder en arriveerde zo al
spoedig bij de entree van de ronde deur. Zodra ik het ronde plateau buiten betrad,
kwam de deur automatisch tevoorschijn en sloot opnieuw de opening af.

De stroomkring gesloten
gemaakt!

Rondom de condensatoren spelen
bliksemachtige vonken.



72

Door de metalen koker liep ik naar het beeldscherm
met het schema en zag daarop dat nu vrijwel alles
geactiveerd was. Alle verbindingslijnen tussen de
diverse symbolen lichtten nu op en dat gold ook voor
vier van de vijf symbolen. Wat die twee symbolen
onder en rechts precies voorstelde, durfde ik niet te
zeggen, maar het bovenste tekeningetje dat als enige
nog donker was gebleven, leek bij nader inzien wel het
eilandje met de ronde, vervallen toren voor te stellen.
Wat ik daar moest doen om de energie te activeren,
die gezien de oplichtende verbindingslijn wel naar daar

werd getransformeerd, wist ik nog niet, maar ik besloot dat nu even te laten rusten.
Eerst wilde ik de krater opnieuw met een bezoek vereren, want daar leek de
benodigde elektriciteit nu ook voorhanden te zijn.

Ik spoedde mij langs het looppad in de rotsen, regelrecht naar buiten. In de krater
aangekomen, volgde ik de route die mij bij de lift bracht. De vorige keer dat ik hier
was, functioneerde deze lift nog niet. Zodra ik nu de hendel overhaalde, draaide de

buitenkant van het ronde plateautje langs de
omhullende metalen spiraal in de rondte en daalde
het platformpje waarop ik stond naar het andere
looppad in de diepte.
Dit looppad was iets breder dan de route in de
hoogte die doorliep naar het dok en liep eveneens
in een flauwe boog in de richting van de enorme
deur van het dok van het luchtschip. Het pad
eindigde op het punt alwaar de kabel waarlangs het
luchtschip zou kunnen glijden, het looppad kruiste.

Na een hiaat van een metertje liep een ander recht pad nog een stuk verder, om
vlakbij de dokdeur te eindigen. Daar zag ik al vanaf
hier een hendel zitten. De kleine afstand tussen
beide looppaden kon zelfs ík wel middels een
sprongetje overbruggen, al prees ik mij wel gelukkig
dat het pad hier relatief breed was. Ik kon mij
veroorloven een veilige aanloop te nemen en had
aan de andere kant ook een uitloop. Ook dit pad
bevond zich namelijk nog hoog genoeg boven de
bodem van de krater dat een eventuele misstap hier
fatale gevolgen zou hebben!

Zo ver kwam het
dus niet. Even later
stond ik aan het
eind van het looppad, bij de hendel die ik
overhaalde.
Er weerklonk een zwaar klinkende ‘klik’, gevolgd
door een dof metalig gerommel. De buitenkant van
het enorme wiel draaide in de rondte en als reactie
daarop werden de ronde metalen platen van de
‘bal’ die de eigenlijke dokdeur vormden,
uitgeschoven. De panelen in het centrum weken

Op het bovenste symbool na,
lijkt alles nu van energie
voorzien te zijn.

Het liftje functioneert nu wél.

De kabel van het luchtschip loopt
hier tussen twee looppaden door,
maar dat hiaat kan zelfs ík veilig
overbruggen.

Met deze hendel kan ik de bolle
deur van het dok openen.
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uiteen en schoven in de panelen daaromheen, die
op hun beurt openschoven. Binnen enkele
seconden was er een groot rond gat verschenen en
kon ik daarachter nog net de zeppelin zien hangen,
die echter onbewegelijk op zijn plaats bleef. De
luchtzak die het geheel moest laten zweven, was
nog steeds niet opgeblazen. Kennelijk was er aan
de dokdeur ook een soort verklikker bevestigd.
Zodra deze bemerkte dat het luchtschip in het dok
bleef, werd de deur opnieuw automatisch gesloten.
Nou, het was in ieder geval duidelijk waar ik nu een
kijkje moest nemen. Het was zaak om de ‘sigaar’
van het luchtschip op te blazen!

Terug bij de lift zag ik nu pas dat daar vlak achter
opnieuw een paar pagina’s uit Saavedro’s dagboek
op de grond lagen.
Ik raapte ze op en
nam mij voor om
voortaan nóg beter
op te letten. Het zou
zonde zijn als ik een
paar bladzijden uit
zijn journaal over

het hoofd zou zien. Ik bestudeerde de bladzijden
nader. Gezien het symbool in de rechterbovenhoek –
een boom met twee grote en twee kleine zijtakjes en
daarnaast een boom met alleen twee grote zijtakken
– zou dit wel het achtste hoofdstuk zijn dat Saavedro had geschreven. Ik las:

“Alles is duidelijk nu. Zo duidelijk, nu de mist geen spelbreker meer is. Hoe de jonge
mannen in het dorp niet meer naar de Ouderen willen luisteren. Hoe zij samen
achteraan in de kamer gaan staan, terwijl een groeiend woedegezwel hun
ingewanden pijnigt. ‘Waarom zouden wij leven naar jullie oude regels, oude
mannen?’ Roepen ze. ‘Jullie hebben geen levensdrang meer in jullie lichaam! Jullie
hebben dat tientallen jaren geleden aan de Boom gegeven!’
Tamra wil de kinderen naar huis brengen. Ze wil vluchten vanwege de gemoederen,
die verhit raken. ‘Doe iets, Saavedro’, fluistert ze. ‘Zeg dat ze moeten ophouden met
roepen en zorg dat ze luisteren. Zeg hen…’
‘Wat, lieveling? Hen wat zeggen? Dat hun jonge levens niet alleen hen toebehoren?
Dat ons volk voorbestemd is om slaven van onze wereld te worden?’

Sirrus en Achenar zien de verwarring die ze stichten. Ik zie hoe ze de gezichten
bekijken, in zich opnemen welke mannen het meest ontevreden zijn. Later zullen ze
hen in het geniep benaderen. Ze zullen er bij de ontevredenen op aandringen om
onze rituelen te dwarsbomen. Ze gooien zich als gieren op hun jeugdigheid en
ontevredenheid. En de jonge mannen beginnen bendes te vormen. Ze gooien onze
tradities overboord, komen in opstand tegen de Ouderen en volgen de twee broers.
Er komen opstanden. En de Boom wordt verwaarloosd.

De panelen van de dokdeur
schuiven vaneen.

Even krijg ik door de opening
zicht op het luchtschip
daarachter, voordat de deur
automatisch weer sluit.

Op het plateautje vlak achter de
lift tref ik wederom een paar
dagboekpagina’s aan.
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O, Tamra. Alles is zo duidelijk nu. Maar waarom heb ik dat toen niet gezien? Elke
leugen die de broers vertelden. Elk gefluister waarmee ze zich aan de macht
praatten. En zodra onze wereld rondom ons in elkaar begon te storten, waarom zag
ik toen niet hoe Sirrus en Achenar onverschillig bleven? Zij hebben nooit geloofd in
de waarheid van onze tradities. Ze hebben nooit begrepen welke arbeid wij moesten
verrichten. Ze wisten alleen dat het ogenblik was gekomen om weg te gaan.
En toen ze weggingen lieten zij hun schakelboek achter, wetende dat ik het zou
gebruiken om achter hen aan te gaan. Zij hebben mij naar deze wereld gelokt, mij
vastgebonden en hier achtergelaten om te sterven.
Omdat ik hen niet heb tegengehouden toen ik dat had moeten doen.”

Ik borg het dagboek op en overdacht hetgeen ik zojuist gelezen had. Tot dusver was
het gissen geweest wat Sirrus en Achenar in Narayan hadden uitgevoerd, maar uit
de zojuist verkregen passages was dat een stuk duidelijker geworden. Beide broers
hadden slim de verschillen tussen de oudere en jongere Narayanen uitgespeeld,
zulks voor eigen gewin. Dat daarmee het voortbestaan van het Tijdperk zélf op het
spel werd gezet, kon ze kennelijk weinig schelen, wat hun daad alleen maar
verderfelijker maakte. Zelfs bij hun vertrek hadden ze nog een val opgezet om hun
mentor een kool te stoven en Saavedro was in die val getrapt, zoals hij zelf schreef.
Dat hij beide broers na deze acties het liefst een kopje kleiner wilde maken, daar kon
ik meer en meer inkomen, maar zover was het dus niet gekomen. Sirrus en Achenar
waren inmiddels al veilig opgeborgen door Atrus onder het motto ‘beter laat dan
nooit’.
Goed, deze vraag was dus deels beantwoord, maar meteen was er een nieuwe
opgeworpen. Hoe was Saavedro er in geslaagd om uit de val te ontsnappen die
Sirrus en Achenar voor hem hadden opgezet? Wellicht viel dat in één van de nog
ontbrekende hoofdstukken te lezen. Ik greep de lifthendel en ging naar boven, om
mijn weg naar het luchtdok te vervolgen.

Na een wandeling van een aantal minuten stond ik wederom bij de vier ventielen met
de vier grote rode wielen en de kleurrijke wijzerplaat. Een teleurstelling werd daar
mijn deel, want er was niets veranderd! De vier pijpen waren nog steeds gesloten en
dat bleef ook zo, toen ik aan de wielen draaide. Ook de wijzerplaat bleef op ‘nul’
staan en de lift was ook al niet tot bewegen te verwurmen, zodra ik de hendel
overhaalde. Opnieuw hoorde ik echter hoe er een beetje stoom ontsnapte. Zo
langzamerhand werd het mij duidelijk dat voor wat
betreft de energie, hier nog niet alles in orde was.
Qua elektriciteit wél, maar wat de stoom betreft, nog
niet. Hoe kon ik dat voor elkaar krijgen?
Ik wierp een blik op de buizenconstructie aan de
zijkant van het liftje. Het grote draaiwiel daar was mij
bij mijn vorige bezoek hier ook al opgevallen, maar
het draaien daaraan resulteerde in geen effect. Ik zag
dat de buis waarop dit draaiwiel was bevestigd zowel
in verbinding stond met een dikkere buis die
uiteindelijk overging in de dunnere flexibele slang die
naar het luchtschip liep, als ook een buis die onder
het liftje bij de vier ventielen uitkwam. Ik zou dus van
elders stoom naar hier moeten leiden, die diende om zowel dit liftje te kunnen
gebruiken als ook de zeppelin van een goed gevulde ‘blaas’ te voorzien.

Met dit wiel kan ik de stoom
tussen het luchtschip en het
liftje verdelen, mits de stoom
beschikbaar is natuurlijk!
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Ik overdacht mijn situatie. Ginds in de gang in de rotswand had het energieschema er
actief uitgezien. Alleen op het eilandje met de vervallen toren moest wellicht nog een
schakelaar omgezet worden of zoiets, om ook dit actief te krijgen. Verder had ik het
waterrad gezien en de elektriseermachine. Het meest rechtse symbooltje in het
midden had ik aanvankelijk niet herkend, maar achteraf leek het erop dat dit het
symbool voor het liftje hier in de krater was, waardoor ik het bedieningspaneel van de
dokdeur kon bereiken. Het apparaat dat werd weergegeven door het symbool dat
helemaal onderaan werd weergegeven op dit schema, had ik echter nog niet gezien.
Kon het zijn dat die gebarricadeerde deur in de gang toegang tot dit geheimzinnige
toestel bood? Dan zou het blokkeren van die route wel eens een actie van Saavedro
geweest kunnen zijn en moest ik nu uitdokteren of ik via een omweg in de ruimte kon
komen waartoe deze deur toegang bood…
Ik tuurde om mij heen en zag dat er vlakbij mijn voeten een flinke verticale metalen
stang was bevestigd, waarlangs op regelmatige afstanden horizontale staanders

waren aangebracht. Ze zagen er stevig genoeg uit. Ik
testte de onderste met mijn hele gewicht, waarbij ik
ook mij best deed het geheel te buigen, maar
gelukkig bleek al snel dat deze staanders met gemak
het gewicht van een volwassen man konden dragen.
De sporten zaten wel een eind uit elkaar, maar met
wat goede wil kon ik deze constructie wél als een
ladder gebruiken. Verder zat er onder iedere sport
ook een andere horizontale staak die daar een
rechte hoek mee maakte en die ik desgewenst als
extra steun kon gebruiken om mij op te hijsen. Naar
boven turend zag ik dat deze ‘ladder’ in de hoogte

uitkwam bij het punt alwaar het verticale wiel met de dokdeur, alsmede de constructie
daarnaast, aan de rotswand zat vastgemaakt. Daar kwam ook de buis uit die van een
afstand bezien wat op een ruggengraat leek. Deze buis zou wel het transportmedium
zijn voor de stoom. Het andere einde zou wellicht in buurt uitkomen van de plek
alwaar deze stoom werd opgewekt. Misschien moest ik daar simpelweg een hendel
overhalen om de stoom door deze buis te leiden.
Als test bekom ik het eerste paar sporten en keek ook of het mogelijk was om weer
af te dalen, voor het geval mijn route daarboven tóch dood zou lopen. Ideaal was het
niet, maar het ging. Ik klauterde uiteindelijk dus naar boven, wat enkele minuten in
beslag kwam. Daar ging de metalen ladder over in een kort trapje, dat uitkwam op
een dikke buis. Rechts daarvan leidde een kort
laddertje naar een wat comfortabeler rond
plateautje. Dit was naast de grote dokdeur bevestigd
en pal voor een wat kleiner rond metalen geval,
waar een kleinere ‘bal’ uitstak met een doorsnee
van een slordige twee meter. Iets boven het midden
daarvan zat een handvat, waarmee ik deze ‘bal’
wellicht kon openen.
Nog vóór ik dat probeerde, zag ik dat ik wellicht op
de goede weg was. Saavedro wilde het zijn
achtervolger zo moeilijk mogelijk maken, maar was
ook zo verstandig om ervoor te zorgen dat deze niet
de moed in zijn schoenen liet zinken. Als aanmoediging had Saavedro namelijk op dit
plateautje ook weer een paar bladzijden uit zijn dagboek gedropt! Ik raapte ze op en

Er zit niets anders op dan om
hierlangs naar boven te
klauteren.

De ‘ladder’ komt uit bij een
plateautje, tegenover een metalen
‘bal’ met een handvat.
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zag aan de twee symbooltjes links
bovenaan –   een complete boom
met daarnaast een boom met
twee grote en een klein zijtakje –
dat dit veertiende hoofdstukje
was. Het was maar een korte
passage, waarbij Saavedro zijn
commentaar bovendien had
verluchtigd met een paar
tekeningetjes. Daar omheen had hij het volgende
geschreven:

“De wand van de grot is nu bijna klaar. Wekenlang heb ik de wand zitten polijsten,
alle scheuren weggewreven tot ik een glad oppervlak had. Ik heb de laatste weken
niet veel kunnen slapen. Ik was bang dat ik nooit meer zou ontwaken. Maar als ik
hem kan doen inzien wat er allemaal is gebeurd – als ik hem het leed van mijn gezin
kan aantonen – zal het de moeite waard zijn.
Morgen zal ik beginnen de verf te mengen.”

Uit dit kleine stukje tekst werd duidelijk dat het de opzet van Saavedro was dat zijn
achtervolger – in zijn optiek kon dat alleen maar Atrus zijn – hem uiteindelijk zou
helpen. Kennelijk verkeerde Saavedro van mening dat Atrus dat wellicht niet van
plan zou zijn, maar er eerst duidelijk van doordrongen moest worden wat hij en zijn
gezin had moeten doorstaan door toedoen van Sirrus en Achenar. Ik was daar
inmiddels al voldoende van overtuigd en ik wist zeker dat Atrus, indien hij weet zou
hebben van dit alles, absoluut genegen zou zijn om Saavedro nu zoveel mogelijk te
helpen als dat in zijn macht lag. Het was de vraag in welke staat van verval Narayan
nu verkeerde. Was dat Tijdperk nog wel te redden, of was die wereld, net als Riven
onlangs, al reddeloos verloren? Dan was het ook nog een kwestie van afwachten
hoe Saavedro zou reageren zodra hij bemerkte dat Atrus veilig in Tomahna was
achtergebleven? Ik zou, als het zover zou zijn, sterke argumenten moeten verzinnen
om Saavedro er toe te bewegen het Releeshahn schakelboek terug te geven. Dat
zou nog wel eens een zware opgave kunnen worden!
Maar zover was het nog lang niet. Dit Tijdperk had het eerste van drie symbolen nog
niet blootgegeven die ik nodig had om het schakelboek te bereiken dat Saavedro had
gebruikt. In twee andere ‘lestijdperken’ zou ik de twee
andere symbolen moeten zien te bemachtigen, voordat
ik überhaupt zou kunnen overwegen naar Narayan af te
reizen.
Terwijl ik Saavedro’s dagboek opborg, met de zojuist
gevonden pagina’s op de juiste plaats, overdacht ik nog
verder wat Saavedro hier geschreven had. Het leek er
wel op dat hij op de wand van een grot een schilderij
wilde vervaardigen, waarmee hij wilde uitbeelden wat hij
had meegemaakt. Zouden die tekeningetjes in het
dagboek dan dienen om aan te geven welke plantdelen
hij in welke verhouding moest vermalen en vermengen om de gewenste kleuren te
verkrijgen? Ja, wellicht. Het resultaat had ik hier nog nergens kunnen bewonderen,
maar het was natuurlijk mogelijk dat Saavedro dit schilderij in een van de twee

Op het plateautje liggen een paar
dagboekpagina’s.

Getuige deze
symbolen is dit
het veertiende
hoofdstuk.

Kennelijk heeft Saavedro
deze plantendelen vermengd
en vermalen om zo zijn verf
te verkrijgen.
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andere Tijdperken had gemaakt. Ik liet die kwestie nu maar even rusten en verlegde
mijn aandacht naar die metalen ‘bal’ hier voor mij.

Ik greep het handvat beet, half verwachtend dat ik het zo niet kon openen. Draaien
kon ik het inderdaad niet, maar wel naar beneden trekken. Kennelijk werden mijn

pogingen door een motortje ondersteund, want het
zware geval schoof vrij gemakkelijk naar onderen,
kiepte om en onthulde een groot rond gat, dat
doorliep tot de andere kant, als ware een
reusachtige klokhuisboor hier aan het werk
geweest. Het
ronde gat had een
dermate grote
doorsnede dat ik
slechts iets hoefde
te bukken zodra ik
er doorheen naar

de andere kant liep.
Daar arriveerde ik alweer op een plateautje, waar
mijn pad nu toch écht dood leek te lopen, althans
een duidelijke route was hier niet meer te vinden.
Waar een wil is, is echter een weg en ik zag dat ik
geen andere keus had dan om terug te keren, of om óp de grote buis te stappen die
hier bij het verticale wiel uitkwam en aan de andere kant van de krater in de rotswand
verdween.
De buis was dik en heel stevig, maar het zou een
alles behalve prettige tocht worden. De buis
bevond zich op grote hoogte boven de rotsbodem
en was rond. Ik zou dus voorzichtig precies in het
midden moeten lopen en mocht onder geen beding
mijn evenwicht verliezen. Bovendien zaten er ook
nog op regelmatige afstanden verdikkingen om
deze buis, waar ik op- en overheen zou moeten
stappen en waaraan de vele tuidraden waren
bevestigd. Deze zaten op hun beurt weer vast aan
het eigenlijke draagmechanisme van deze buis,
waardoor het geheel op een reusachtige
ruggengraat leek.
Na een schuine blik omhoog naar de blauwe hemel – er waren geen dreigende
wolken in zicht zodat ik niet bang hoefde te zijn om halverwege overvallen te worden
door een bui en/of windvlagen – zat er niets anders op dan het er maar op te wagen.
Ik schuifelde langzaam maar zeker vooruit, stapte op en over een tweetal banden
waaraan de tuidraden zaten en won aan zelfvertrouwen. Hollen kon ik hier zeker niet,
maar door mijn blik niet recht op mijn voeten te richten, maar steeds een tweetal
meters vooruit te werpen, kon ik het tempo iets verhogen, tot een langzaam
wandelritme. Het hielp hierbij dat de buis niet glad was, sterker nog, het ietwat
roestige oppervlak was zelfs nogal stroef. Daar was ik niet rouwig om en tot mijn
genoegen had ik sneller dan verwacht, ruim de helft van de hele afstand overbrugd.
Recht vooruit zag ik hoe de ‘ruggengraat’ doodliep tegen de rotswand en rechts
daarvan zag ik de opening, alwaar het looppad naar de zee leidde en naar het pad in

De buis die de metalen ‘bal’
doorsnijdt…

… brengt mij op een plateautje
aan het begin van de reusachtige
‘ruggengraat’.

Mij rest geen andere keuze dan om
over deze buis naar de andere kant
van de krater te lopen.
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de rotsen. Het leek er op dat deze buis ongeveer
dit pad zou kruisen op de plek waar die deur zat,
die ik niet kon openen. Zou deze enorme omweg
dan inderdaad naar het gewenste doel leiden? Vol
goede moed liep ik langzaam verder en was hoe
dan ook opgelucht toen ik aan het einde van de
buis, daar waar deze aan de rotswand verankerd
zat, weer op een soort plateautje kon stappen.
Op het eerste gezicht liep deze alternatieve route
hier alsnog dood, want de buis en het
ophanggedeelte verdwenen vrijwel naadloos in de

rotsen, zelfs een muis had er niet doorgekund! Wel
stak er hiernaast nog een grote cilinder naar buiten,
een soort luchtschacht leek het wel, maar ook deze
was niet toegankelijk. Alhoewel… aan de linker
voorkant zat een grote schuif. Met enige moeite kreeg
ik het grote rode handvat te pakken en slaagde er zo
in deze schuif naar achteren te bewegen. De metalen
sigaar hing een tikje voorover en als reactie op de
zwaartekracht schoof het ronde rooster dat de
voorkant afsloot, als vanzelf open.
Er zat niets anders op dan om ook deze buis in te

gaan. Hij was wat krapper dan de doorgang in de
metalen bal aan de andere kant van de
‘ruggengraat’, zodat ik de tocht op mijn knieën moest
voortzetten. Gelukkig was het inwendige niet vies en
een lamp aan de rechter zijkant dompelde het geheel
in een wittig licht.
Helaas was er alleen aan het begin van deze vrij
lange buis een lamp aangebracht, zodat het
verderop toch behoorlijk duister werd. Toch gloorde

er aan het andere eind enig licht.
Na een tijdje kruipen arriveerde ik bij de veroorzaker
hiervan. In de onderkant van de buis was hier een
rooster aangebracht, dat toegang bood tot een zwak
verlichte ruimte daaronder.
Het rooster was gesloten, maar met een welgemikte
trap schoot het open. Ik had geen keus en liet mij
door  het  ontstane gat zakken en belandde in een

niet al te grote
rechthoekige ruimte.
In het midden van
deze ruimte bevond zich een ander gat waarin een
metalen ladder was bevestigd. Zo te zien kon men
daarlangs afdalen naar een tweede ruimte
hieronder. De korte wand hierachter werd voor het
grootste gedeelte in beslag genomen door een
metalen deur met een opvallende rode hendel.
Rechts zat een schuif voor de deur geschoven,
maar zodra ik deze had weggeschoven, kon ik de

Het einde van de buis komt in zicht.

Biedt deze luchtkoker nog een
doorgang?

Ja! Want ik kan hem openen!

Kruipend vervolg ik mijn tocht.

Uiteindelijk beland ik in deze
ruimte, met een bekende deur…
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deur openen. Hij kwam uit bij de driesprong van het looppad in de rotsen! Dan was
dit dus de bewuste deur waar ik eerder voor had gestaan, maar dan aan de andere
kant. Toen kon ik deze nog niet openen, vanwege die grendel die ik nu had
weggeschoven. Dan was het nu zaak om te kijken waarom Saavedro had gewild dat
ik deze ruimte niet op een gemakkelijke manier kon betreden.

De beide lange wanden van de rechthoekige ruimte
waren kaal, maar de korte wand tegenover de deur
bevatte een groot rond raam van dik, gepantserd
glas dat vanuit de hoogte uitkeek op een grotere
zaal. Vanuit mijn standpunt kon ik de vloer van deze
in de diepte gelegen ruimte niet zien, maar keek ik
vooral uit op de wand tegenover dit raam. Het lokaal
werd in een oranjeachtige gloed gedompeld en dat
kon toch niet alleen door het lampje worden
veroorzaakt dat aan de wand was bevestigd en dat
een meer gelig licht verspreidde. Links van dit
lampje ontwaarde ik een groot tandrad dat verticaal
aan de wand zat bevestigd en rechts was een andere constructie zichtbaar, waarvan
ik niet precies kon zeggen wat dat was. Hierboven was duidelijk een ronde schacht
zichtbaar, waarvoor een ventilator zat, die stilstond.
Voor het raam stond een bedieningspaneel, maar de hendel, met daarop een grote
ronde knop kon ik niet naar links bewegen, hoewel dat oorspronkelijk de bedoeling

moest zijn geweest. In de sleuf waarlangs de
hendel zou moeten bewegen, was echter een dikke
metalen pen geslagen. Ik probeerde tevergeefs of
ik deze kon loswrikken.
Tja, veel kon ik hier zo niet uitrichten, dus na een
ogenblikje besloot ik maar via het mangat naar
beneden af te dalen, om te zien wat ik daar zou
aantreffen. Bevond zich daar wellicht een ingang
om deze kamer te betreden?
Het mangat kwam uit in een nauwe, bijna vierkante
ruimte van amper twee bij twee meter. Er brandde
een lampje, maar dat slaagde er nauwelijks in om

de duisternis te verdrijven. Het was duidelijk dat dit lokaal het voorportaal van de veel
grotere ruimte was, die ik vanaf boven door het raam had bewonderd. Het leek
echter wel of het geheel door een kluisdeur werd
afgesloten. Onder het ontsluitingsmechanisme
brandde een groenig lampje, maar ondanks dat
blokkeerde het slot van de deur. Een blik door het
ronde raampje daarnaast maakte echter duidelijk
waarom dat was en verklaarde meteen de vreemde
lichtval in de ruimte waartoe deze deur toegang
bood. De hele vloer van de kamer was bedekt door
een laag gloeiende lava die oranjerood oplichtte!
Tja, dan was dit een bepaald niet overbodige
veiligheidsdeur, want betreden van deze ruimte zou
nu alleen mogelijk zijn als de bezoeker gehuld was
in een hittebestendig asbestpak! Tegelijkertijd dat ik

Een rond raam biedt uitzicht op
een ruimte die in een  vreemd
oranjeachtig licht is gedompeld.

Via dit mangat kan ik beneden
een kijkje nemen.

Betreden van de kamer is niet
mogelijk. De vloer is bedekt door
een laag gloeiende lava!
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dit bedacht viel het mij op dat het hier verre van koud was, hoewel de deur de
meeste hitte wist tegen te houden. Mijn oren vingen nu ook vaag het gebubbel van
gasblazen op die in de lava omhoog welden en vervolgens knapten.
Het was nu in ieder geval duidelijk wáár de benodigde hitte werd afgetapt en bij
nader inzien zou die ventilator die ik in de wand zag zitten, de door de lava verhitte
lucht wel naar elders transporteren. Dit zou dan de stoomenergie zijn die ik naar het
dok moest zien te leiden. Maar hoe?

Nadat ik mij opnieuw naar de ruimte hierboven had
begeven, bekeek ik het gesaboteerde
bedieningspaneel nader. De deur beneden
suggereerde toch overduidelijk dat het mogelijk
moest zijn de lavakamer te betreden, nadat de lava
was weggepompt. Ik wist met zekerheid dat dit nog
steeds mogelijk moest zijn. Saavedro had het alleen
moeilijker gemaakt, maar het was de bedoeling dat
de persoon die hier de lessen doorliep, uiteindelijk
toch zou slagen. De hendel kon niet meer
horizontaal bewegen, maar kon hem nog wel in de
rondte draaien. Een andere keus had ik niet, dus
deed ik dat maar. Ik kon de knop alleen maar tegen

de wijzers van de klok draaien en zag dat er
beneden in de lavakamer toch iets veranderde. De
plaat onder de ventilator werd een stukje naar
beneden verplaatst, wat werd veroorzaakt door een
ander, kleiner tandwiel dat ik nog net rechts kon zien
zitten. Het leek wel dat er nu een bedieningspaneel
zichtbaar werd dat eerst onder de metalen plaat
verscholen had gezeten. Ook viel het op dat het
oranje licht door een veel meer gelige gloed was
vervangen. Betekende dit dat de lava uit de ruimte
was gevloeid? Daar kon ik maar op één manier
achterkomen. Opnieuw daalde ik via het mangat af.

Blikkend door het ronde venster van de deur zag ik nu louter duisternis. De lava was
inderdaad verdwenen! Kon ik nu de deur openen? Ik greep het handvat en ja hoor, ik
kon het ronddraaien en daar schoof de hittebestendige
deur open. Ik stapte door de ontstane opening een
donker zijgangetje in, dat in open verbinding stond met
de eigenlijke lavakamer. Daar zag ik dat het paneel
tegen de achterwand verbonden was met een korte
loopbrug, die dus omhoog en omlaag bewogen kon
worden, maar nu op de vloer van de ruimte rustte. Zodra
ik een voet op deze brug zette, schoof de
veiligheidsdeur automatisch dicht. Dat beviel mij minder,
maar ik moest mijn onderzoek wel in deze kamer
voortzetten, aangezien ik daarbuiten niets meer kon
doen. De lucht hier was nog behoorlijk warm. Gelukkig
was die brug hier aangelegd, want de eigenlijke vloer was nog te heet om te
betreden. Lokaal was daarop een dunne, zwarte lavakorst achtergebleven, die

Gesaboteerd of niet, ik kan dit
bedieningspaneel toch nog wel
deels hanteren.

In de lavakamer lijkt wel iets
veranderd te zijn.

Ik kan de lavakamer nu
betreden!
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gebarsten was. Deze barsten lichtten nog zwak rood op, als om te waarschuwen hoe
heet de korst nog was. Ik bukte mij en hield mijn hand op een decimetertje boven de
vloer. Ik voelde duidelijk de hitte die er nog vanaf kwam.

Het ‘podium’ was ook een bedieningspaneel rijk, dat
sprekend leek op het exemplaar in de
controlekamer hierboven, maar deze hier was niet
deels onklaar gemaakt. Bij dit apparaat kon ik de
hendel zowel rondraaien als horizontaal
verplaatsen. Wat zou er gebeuren als ik hier nu met
dit bedieningspaneel in de weer ging? Ik schoof de
hendel horizontaal naar links en het gevolg was dat
het tandwiel aan de rechterkant van het plateau
ontkoppeld werd, over het geheel heen werd
gemanoeuvreerd en aan de linker bovenkant weer
werd vastgehaakt. De tanden grepen hier nu niet
alleen in de zijkant van de metalen plaat die aan de
brug vastzat (net zoals aan de andere kant), maar
ook in die van het grote tandwiel links. Deze was op
zijn beurt verbonden aan een flinke deur, die nu
geheel gesloten was, maar naar boven toe geopend
kon worden. Het werd mij al snel duidelijk hoe dit
alles hier werkte. Als ik nu de hendel met de wijzers
van de klok mee zou roteren, dan zou het kleinere
tandwiel, dat overigens ook nog behoorlijk fors was,
zowel de schuifdeur openen als de brug opheffen.
De ruimte onder mij zou dan opnieuw vollopen met

lava en het zou zo letterlijk erg heet onder mijn voeten worden!

Die actie liet ik dus maar even achterwege en bekeek eerst de wand waar het
kleinere tandwiel voor had gehangen, maar die nu vrij was gekomen. Hierdoor kreeg
ik zicht op een grote, kleurrijke schildering, die echter geen vrolijk tafereel liet zien. Ik
zag een beboste omgeving, maar diverse bomen stonden in brand. Linksonder
waren mensen met elkaar in gevecht, of ze keken berustend toe. Rechts op de
voorgrond keken een man in een blauw gewaad en een vrouw in een roodpaarsige
jurk dit alles met gemengde gevoelens aan. Linksboven was een voertuig
geschilderd dat zich langs een kabel kon
voorbewegen. Er waren twee mannen aan boord en
met een lichte schok herkende ik de gezichten. Het
waren Sirrus en Achenar!
Keek ik hier naar de schildering van Saavedro
waarover hij in zijn dagboek sprak? Maar deze ruimte
was overduidelijk géén grot. Misschien had hij in
íeder Tijdperk een schilderij gemaakt. Zo te zien had
hij hier de scène weergegeven waarbij Sirrus en
Achenar de benen namen, op het moment dat
Narayan ten dode was opgeschreven. Was het
inderdaad zo dat er gevechten tussen de Narayanen
waren uitgebroken en dat de levensbomen in brand waren gestoken? Dan had
Saavedro niet overdreven met zijn beweringen dat Narayan op sterven na, dood

Na het naar links verplaatsen van
de hendel…

… wordt het kleinere tandwiel
links aan het grotere tandwiel
gehaakt.

Het schilderij van Saavedro laat
een weinig opwekkend tafereel
zien.
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was. De twee personen op de voorgrond zouden dan wel Saavedro zélf zijn, en zijn
vrouw Tamra.
Dit alles was tragisch genoeg, maar hier en nu kon ik niet meer doen dan het
schilderij bewonderen, dat zeer verdienstelijk was vervaardigd. Vervolgens verlegde
ik mijn aandacht richting de ventilator, die daar onbereikbaar in de hoogte in de muur
bevestigd zat. Wellicht hoefde ik niets anders te doen dan dat ding aan het draaien te
krijgen en daarna deze ruimte weer te vullen met lava. De hete lucht zou dan vanzelf
in de goede richting worden geleid?
Het probleem was echter dat het bedieningspaneel óók onbereikbaar hoog onder de
ventilator was aangebracht. Ik zag dat de verticale metalen plaat die aan deze brug
was bevestigd, hieronder van een flink rond gat was voorzien. Als ik deze brug maar
hoog genoeg kon opheffen, dan kon ik die hendel wellicht via dit gat bereiken…
De actie die kennelijk van mij werd verwacht, kon ik niet risicoloos verrichten. Zodra
ik de brug één stap zou optillen, zou dit lokaal ook meteen vollopen met lava en zou
de hitte hier al snel ondragelijk worden. Kort en goed zou ik nu de hendel met de
wijzers van de klok mee moeten draaien, daarna het kleinere tandwiel terug naar
rechts moeten verplaatsen en tot slot de hele brug nog een positie omhoog moeten
brengen door de hendel nogmaals rond te draaien. Dan moest ik maar hopen dat ik
na al deze handelingen de hendel van de ventilator kon bereiken en deze in werking
kon stellen. Daarna moest ik alles met gezinde spoed in omgekeerde volgorde
uitvoeren, voordat ik door de lava geroosterd zou zijn.

Het was niet verwonderlijk dat ik nog de nodige
aarzelingen voelde om alles in gang te zetten, maar
ik bemerkte dat de temperatuur in de ruimte
inmiddels al wat gezakt was. Ik wachtte expres nog
een tijdje tot de lavakamer nog iets verder was
afgekoeld, maar besloot uiteindelijk in actie te
komen. Het bleek dat ik de hendel alleen opnieuw
tegen de wijzers van de klok in kon draaien, maar
dat had toch het beoogde effect. Zowel de brug als
de schuifdeur verhieven zich een stukje en ietwat
onbehagelijk keek ik toe hoe de ruimte zich rap met
de borrelende lava vulde en in een griezelig oranje

licht werd gedompeld. De ‘lavaspiegel’ kwam op slechts een halve meter onder het
platform tot staan en ik voelde meteen de hitte die werd afgegeven. Opschieten was
dus het credo! Ik haalde de hendel naar rechts over en zodra het kleine tandwiel over
het plateau heen aan de andere kant was
verankerd, draaide ik de hendel nu met de wijzers
van de klok mee. De brug ging nu nog een tweetal
meters verder omhoog en tot mijn genoegen zag ik
dat achter het ronde gat van de metalen plaat nu de
‘aan-uit’ knop van de rotor was verschenen. Ik
haastte mij, pakte hem beet en draaide het
mechanisme om. De  ventilator kon ik vanaf hier niet
zien, maar aan het geluid te oordelen, was hij
aangeslagen.
Zweetdruppeltjes parelden op mijn voorhoofd, de
hitte was al bijna ondragelijk geworden. Na twee
lange passen stond ik wederom bij het bedieningspaneel en binnen één minuut had
ik de hendel rondgedraaid, teruggeschoven en wederom rondgedraaid. Met een niet

De loopbrug bevindt zich maar
een onbehagelijk kort stukje
boven de borrelende lava…

… maar de ‘aan-uit’ knop van de
ventilator komt nu tevoorschijn!
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gering gevoel van opluchting zag ik hoe de dunne, zeer vloeibare lava snel werd
afgevoerd en dat de vloer zo goed als vrij was gekomen, zodra het platform op de
begane grond was aanbeland. Gelukkig waren mijn schoenen voorzien van stevige
zolen die weliswaar niet brandvast waren, maar de hitte van de vloer, waarop zich
nog wat nagloeiende lavaresten bevonden, wel korte tijd konden weerstaan. Ik verliet
de brug en holde door het zijgangetje naar de deur, die gelukkig snel geopend kon
worden. Rap verliet ik de lavakamer, klom door het mangat naar boven en pas in de
controlekamer daarboven aankomend liet ik een zucht van verlichting los. Oef!
Dergelijke truckjes wilde ik, als het even kon, niet te vaak uithalen!
Door het venster turend zag ik dat mijn handelingen in de lavakamer het gewenste
effect hadden gehad. De ventilator draaide. Ik stond al op het punt om de
controlekamer te verlaten om mijn licht opnieuw bij de stoompijpjes op te steken,
toen ik bijtijds bedacht dat ik hier nog niet helemaal klaar was. Ik moest de kamer
beneden weer vol met lava laten stromen, anders zou deze bron van hitte nog steeds
niet kunnen worden aangesproken! Bij het bedieningspaneel hierboven kon ik de
hendel alleen maar tegen de wijzers van de klok in ronddraaien. Door het venster
zag ik de brug omhoog- en het oranjerode licht terugkomen. Ziezo, de lava stroomde
weer over de vloer en dat was dus in orde!

Halsbrekende toeren om opnieuw terug in de krater te geraken, bleven mij nu
bespaard. Via de deur belandde ik op het looppad in de rotsen en zo kon ik de
‘normale’ route volgen naar de krater en het dok van het luchtschip. Na een
wandeling van een aantal minuten arriveerde ik voor de derde keer bij het liftje met
de vier ventielen.
Al vanaf enige afstand vingen mijn oren het scherpe gesis op van de stoom die,
zoals spoedig bleek, uit drie van de vier ventielen ontsnapte. Ook de wijzer
daaronder was in beweging gekomen en stond nu
vrijwel halverwege in het blauwe gebied, op negen
eenheden afstand van de gewenste stand die
gemarkeerd was. Ik probeerde ook het vierde ventiel
te openen, maar ik kon het wiel daaronder maar een
heel klein stukje draaien, waarna deze blokkeerde.
Het ventiel bleef gesloten. Het lukte wel om het wiel
onder het derde ventiel te verdraaien. Met een klap
werd deze stoomuitlaat hierdoor gesloten. Als
reactie hierop schoof de naald van de wijzerplaat
een tiental eenheden op, om vlakbij het gele

segment, op slechts één eenheid van de gewenste stand
‘41’ tot rust te komen. Nadat ik ook het eerste en tweede
ventiel had afgesloten, zag ik de naald een twintigtal
eenheden doorschuiven om ver in het gele gebied, op
ongeveer ‘zeven uur’ tot rust te komen. Zo werd het al
heel snel duidelijk dat ik met het openen of sluiten van
deze drie ventielen nooit op de gewenste stand kon
komen, het resultaat was veel te grof. Er klonk hier echter
nog meer gesis, wat van boven kwam. Ik tuurde omhoog,
tegen het licht in, en kreeg de indruk dat daarboven nog
meer ventielen waren te vinden. Logisch ook, want
waarvoor zou anders deze lift hier zijn gemaakt? Ik trok de

hendel naar mij toe en schommelend en sissend verhief de lift zich, tot deze uitkwam

Uit drie van de vier ventielen
ontsnapt nu stoom.

Bijna de juiste stand,
maar nét niet helemaal…
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op een soortgelijk plateautje als hier beneden. Hier trof ik een identieke wijzerplaat
aan en ook stonden er vier ventielen te stomen. Net als beneden bevonden zich ook
onder deze stoomuitlaten een viertal rode wielen, waarmee deze uitlaten geopend of
gesloten konden worden. Opnieuw testte ik als eerste de meest rechtse, die ditmaal
niet geblokkeerd bleek te zijn. Het ventiel klapte dicht, en de naald op de wijzerplaat
schoof vier eenheden op. Ik sloot nog een tweede uitlaat en zag de naald wederom
vier eenheden opschuiven, om op slechts één eenheid van het rode gebied tot
stilstand te komen.
Dat was vervelend… met deze pijpen kon ik dus de hoeveelheid stoom met vier
eenheden verhogen of verlagen, maar het totaal zou dan met de ‘tientallen’ beneden
altijd op een even getal blijven uitkomen en zo was het dus onmogelijk om op ‘19’
dan wel ‘41’ te belanden, wat de gewenste stand was. Gelukkig gloorde de oplossing
boven mij, zo het leek. Daar ontwaarde ik nog een derde plateau, waar zich wellicht
ook nog stoomuitlaten bevonden?
Ik haalde de hendel van de lift wederom naar voren om naar het bovenste niveau te
gaan, maar met een zwak gesis schoof de hendel terug, zonder dat de lift in
beweging kwam. Wat was er aan de hand?
Na een ogenblik doorzag ik het probleem. De stoom waarmee ik de zeppelin moest
voeden, diende óók om de lift te gebruiken. Er was flink wat stoomkracht nodig om
de lift naar het hoogste niveau te brengen en wellicht dat die drie gekleurde vakken
op de wijzerplaat aangaven bij welke stoomkracht welk niveau bereikbaar was. In het
blauwe segment was de lift veroordeeld om beneden te blijven, in het gele gebied
kon de lift naar het eerste niveau gebracht worden, terwijl er ‘rode’ stoomkracht
benodigd was om de lift op de tweede verdieping te krijgen. Ik sloot daarom ook de
twee resterende ventielen af en zag dat de naald nu royaal in de rode zone stond,
slechts vier eenheden verwijderd van de maximale stand.
Nu was de lift genegen om verder omhoog te bewegen en het was geen verrassing
meer dat ik bij een soortgelijk platformpje belandde, met vier stomende pijpen. Ik was
nu helemaal aan de bovenkant van de constructie
aangekomen en ook vlakbij het punt alwaar ik mijn
hachelijke tocht over de buis onder de ‘ruggengraat’
was begonnen.
Het was zo langzamerhand duidelijk hoe deze
ventielen werkten, gezien de stand die de wijzer nu
aangaf. Nog vier eenheden waren er te vergeven
om tot het maximum van zestig eenheden stoom te
komen en na het sluiten van elke pijp zag ik hoe de

naald steeds één eenheid
opschoof. Hierboven kon ik
dus het meest nauwkeurig
werken en was het zaak
om van boven naar beneden te werken. Om op ‘41’ uit te
komen moest ik de onderste drie pijpen wel openzetten, wat
het totaal op ‘30’ bracht. Met twee open ventielen op het
middelste niveau kon ik het totaal op ‘38’ brengen en dan
had ik hierboven nog een drietal ‘eentjes’ nodig om de ‘41’
vol te maken.
Drie pijpen liet ik hier stomen dat het een lieve lust was, dus
dat was in orde. Door de lifthendel van mij af te duwen,
daalde ik een niveau af. Daar opende ik twee van de vier

Op het bovenste niveau kan ik het
meest nauwkeurig werken.

De juiste stand bereik ik
door op het middelste
niveau twee ventielen
open te zetten en drie
op de beide andere.



85

ventielen en zag de naald van de wijzerplaat doorlopen tot precies op de grens van
het rode en het gele gebied. Vervolgens stuurde ik de lift helemaal naar beneden en
opende daar drie ventielen. Toen dat was gebeurd zag ik dat de naald tegen het rode
stippellijntje aanstond dat ‘41’ stoomeenheden aangaf!
Vol verwachting begaf ik mij naar de plek naast het liftje en draaide daar aan het
grote rode horizontale wiel. Na een ogenblik klonk er gesis en zag ik hoe de flexibele
slang die met het luchtschip was verbonden, zich spande. Even later zag ik hoe de

luchtzak van het schip werd gevuld en strak
rondom zijn omspanning kwam te staan. Vanwege
de opwaartse kracht die de hete lucht opwekte,
kwamen de kabels die de luchtzak met de gondel
verbonden strak te staan en werd het geheel een
stukje opgetild. De kabel waaraan de zeppelin
was verbonden, liep iets omhoog en daarom gleed
de lier waarmee het luchtschip aan deze kabel
was vastgemaakt, als vanzelf vooruit. De zeppelin
kon echter geen vaart maken, want zijn tocht werd
gestuit door de dichte dokdeur waar het luchtschip
met een doffe klap tegenaan botste en tot stilstand

kwam. Ik kon er vlak onderdoor lopen, maar zag ook vanaf hier geen mogelijkheid
om in de gondel te klimmen. Bovendien zou ik sowieso geen reisje met het luchtschip
kunnen maken, zolang de dokdeur gesloten was.
Die zou ik eerst moeten openen.
Ik wandelde dus naar de andere lift, daalde af naar
het lager gelegen looppad en haalde de hendel
over die aan het eind daarvan was bevestigd.
Met een gerommel schoven de ronde platen van
de dokdeur vaneen en ditmaal bleven ze open! Nu
deze barrière voor het luchtschip was
weggenomen, kwam deze opnieuw in beweging en
schoof statig, maar daarna in snelheid winnend,
door de grote ronde opening naar buiten. Het was
een prachtig gezicht, maar al snel realiseerde ik mij
dat de zeppelin op deze manier aan een solo tochtje was begonnen, want nu was er

helemaal geen mogelijkheid meer om aan boord te
springen. Dat was echter iets te pessimistisch
gedacht, want het luchtschip arriveerde al spoedig
bij het punt alwaar het het hiaat tussen beide
loopbruggen hier doorkruiste. Hier was in de kabel
kennelijk een ‘stop’ aangebracht, waardoor het
luchtschip afremde en uiteindelijk tot stilstand
kwam. Dat koste nogal wat energie, want de hele
loopbrug waarop ik stond kwam in beweging en
werd minstens een meter meegesleurd. Het
gevolg was wel dat het andere looppad dat
terugleidde naar de lift, nu onbereikbaar voor mij

was geworden. Of ik wilde of niet, nu moest ik wel in de gondel van de zeppelin
stappen! Maar dat was ik toch wel van plan geweest…
Ik liep de loopbrug af en bekeek de gondel nader. Op zich was deze mooi gemaakt,
maar verder toch tamelijk Spartaans uitgevoerd. Het inwendige was ook van hout en

De gesloten dokdeur verhindert dat
de zeppelin er vandoor gaat.

Statig glijdt het luchtschip door de
geopende deur het dok uit.

Of de bezoeker hier maar wil
instappen?!
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verder was alles achterwege gelaten om het de reiziger geriefelijk te maken. Een
comfortabele zetel of zelfs een paar kussens, ontbraken. Maar goed, met dit

luchtschip zou men geen wereldreis willen of
kunnen maken en voor een kort tochtje was dat
geen bezwaar.
Ik betrad de gondel, steunde met mijn rug zo goed
en zo kwaad als het ging tegen de houten
achterkant en schoof mijn benen onder een
metalen buis, die dwars over de voorkant van de
kuip van de gondel was aangebracht. Daarop zat
slechts één enkele hendel, die ik alleen maar naar
achteren kon trekken. Zo leek de bediening van het
luchtschip doodsimpel te zijn.
Ik trok de hendel naar mij toe en dat had als

resultaat dat de rem bij de loopbrug hier in zijn vrij werd gezet. De neus van het
luchtschip draaide iets in de richting van de kabel en daar kwam de zeppelin
langzaam maar zeker in beweging. De tocht voerde door de kloof, die uiteindelijk zou
uitkomen bij de sluis en het waterrad. Het luchtschip ontwikkelde een matige
snelheid, waardoor het tochtje vlot verliep, maar ook
weer niet zo snel dat ik nauwelijks de gelegenheid
kreeg om van het uitzicht te genieten, want dat was
fraai!
De gondel bewoog over een paar kratermeertjes
heen  en steeds hoorde en voelde ik een doffe
schok, zodra de lier langs een van de staanders
bewoog, waaraan de kabel zat gehaakt. In het
nauwste deel van de kloof werd het geheel in een
roodachtig licht gedompeld en maakte de route een
flauwe bocht naar rechts. Het landschap was hier
zeer woest, maar ook prachtig. Zo schoof de gondel slechts op korte afstand langs
een aantal forse zuilen van rode zandsteen. Al spoedig verwijdde de kloof zich echter
recht vooruit en werd het licht feller. Mijn oren vingen nu ook het geluid van een
waterval op, dat steeds luider werd. Nu zag ik dat die waterval zich vlak achter het
waterrad bevond. Snel werd deze afstand afgelegd en met een sierlijke boog gleed
de zeppelin over het draaiende rad heen, om daarachter al spoedig het einde van de
kabel te bereiken dat zich bovenaan de taps toelopende stenen zuil bevond, vlak
voor het eilandje met de vervallen toren.
De korte loopbrug die aan deze zuil was bevestigd, gaf niet mee, waardoor het
luchtschip even heen en weer slingerde. Ik wachtte
op mijn gemak tot de gondel geheel tot rust was
gekomen en stapte toen uit. De loopbrug was niet al
te lang en leidde slechts naar een hendel, die aan
het eind daarvan op een klein platform was
bevestigd. Zou ik hiermee het luchtschip kunnen
terugsturen of zoiets?
Voor ik die handeling verrichtte, keek ik hier nog
even goed om mij heen. Ik kon mij herinneren dat op
het energieschema in de rotsgang het eilandje met
de toren als enige nog niet verlicht was geweest.
Hier, op deze loopbrug staand, meende ik de

De bediening van het luchtschip
is doodsimpel.

Er volgt een prachtige glijvlucht
door de kloof.

Hier lijkt de stroomtoevoer naar
het eiland onderbroken te zijn.
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oorzaak te zien.
Halverwege het
eilandje en de
parkeerplaats van
de zeppelin stond
een metalen staak in
het water. Aan de
top hiervan leek wel
een stroomkabel te
zitten, maar deze

hing slap tot in het water. Een andere stroomkabel
kwam vanaf het eiland, maar belandde ook in het water. Hier leek dus een vitale

verbinding verbroken te zijn. Het werk van
Saavedro? Dat zou heel goed kunnen. Ik kon
slechts hopen dat dit probleem zich vanzelf zou
gaan oplossen, want méér doen dan deze hendel
hier overhalen, kon ik niet.

Het resultaat was méér dan verbluffend. Nadat de
hendel met een metalig gerammel weer tot rust was
gekomen, kwam het luchtschip opnieuw langzaam
in beweging, maar bleef tegelijkertijd wel aan de
loopbrug vastgehaakt. Deze draaide dus langzaam
mee. Nu pas zag ik dat onder de loopbrug een
stevige horizontale stang was bevestigd, die ook
meedraaide en vervolgens precies in een holle
stang schoof die aan de bovenkant van de metalen
staak was bevestigd! Dat ging gepaard met een
volkenregen, die deed vermoeden dat hiermee een
onderbroken stroomkring gesloten werd. Bij deze
staak kwamen het luchtschip en de loopbrug
opnieuw tot rust.
Even leek het erop dat daarmee alles was gebeurd,
maar de échte show leek nu pas te beginnen! Vanaf
het eilandje met de toren weerklonk een dof
gerommel en met een mengeling van
nieuwsgierigheid, verbazing en behoedzaamheid
keek ik toe hoe de zandige bodem van het eilandje,
op ongeveer een meter boven de waterspiegel leek
open te scheuren. De reet werd groter en als bij
toverslag begon het centrale deel van het eiland
zich in de lucht te verheffen! Vanaf de rand van het
eiland dwarrelden stofwolken van zand naar
beneden en kwamen er ook een paar grotere keien
los, die deels in zee en soms ook in het ontstane
gat ploften die het restant van het eiland vormde.
Met stijgende verbazing keek ik toe hoe het eiland
zich hoger en hoger verhief, nog steeds omgeven
door een wolk van zand en gruis. De onderkant van
het zwevende eilanddeel werd steeds duidelijker

Ik kan slechts deze hendel
overhalen.

Het luchtschip brengt de metalen
staaf onder het looppad in contact
met de staak in het water…

… met dit verbluffende resultaat!
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zichtbaar. Het was een ronde metalen constructie,
waaronder een vijftal grote hydraulische hefbomen
leken te zitten. Het eiland kwam op minstens tien
meter boven zijn oorspronkelijke positie tot rust en
bleef daar zweven. De wolk gruis verwaaide
geleidelijk en zo kreeg ik tenslotte ook goed zicht
op het eilandrestant dat beneden was
achtergebleven. In de ontstane krater zag ik een
ronde metalen cilinder zitten, waar het bovenstuk
vrijwel naadloos in had gepast. In de diepte kon ik

nog net een paar grote klauwen zien zitten,
waarmee het hele zaakje daarstraks verankerd had
gezeten. Van sabotage was hier dus geen sprake
geweest, dit alles was boze opzet! Die stroomkabel
die eerst slap in het water hing, was namelijk
helemaal niet onderbroken geweest! Die extra
lengte van deze kabel was hard nodig, nu het eiland
daar in de hoogte zweefde. De kabel hing nu in een
wijde lus boven het water naar de top van het eiland
en het leek wel of de lier van het luchtschip
hierlangs verder zou kunnen glijden.
Maar natuurlijk! Met behulp van de zeppelin zou ik het zwevende eiland kunnen
betreden! Voor ik echter weer in de gondel stapte, viel het mij op dat in de ontstane
ruimte onder het eiland en boven de krater een hele serie – ja, wat waren het
eigenlijk? – papiertjes of stukjes rots met een wittige kleur, bleven zweven.
Aanvankelijk leken ze een onderdeel van het gruis te zijn, maar die stofwolken waren
nu opgetrokken en al deze voorwerpjes bleven hardnekkig op dezelfde plaats
zweven, waarbij ze alleen om hun eigen as
wentelden. Dit was uiterst merkwaardig en het leek
wel alsof ze een soort patroon uitbeelden…
Plots herinnerde ik mij de opstelling die ik in de
woonstee van Saavedro had ontdekt, onder het
observatorium in J’nanin. Had ik daar niet
geëxperimenteerd met een glazen buisje, waarin
allerlei metalen snippers gingen zweven, zodra ik
het onder stroom zette? Dan leek het erop dat dit
alles hier werd veroorzaakt door een sterk
magnetisch veld, maar een knap staaltje bleef het!

Nadat ik wederom plaats had genomen in de
gondel, trok ik de hendel opnieuw naar mij toe.
Zoals verwacht gleed het luchtschip langs de
kabel verder omhoog en kwam tot rust bij het korte
doodlopende bruggetje, recht tegenover de ronde
ingang van de toren op het zwevende eiland.
Ik stapte uit en mocht hopen dat de overgebleven
zandige grond genoeg cohesie kende om de
loopbruggen en mijn gewicht te blijven torsen.
Maar daarvoor was ook die brede metalen band
gemaakt, die hier en daar boven het zand uitstak

Gehuld in een stofwolk zoekt het
eiland het nog hogerop…

… om ruim tien meter hoger,
uiteindelijk tot rust te komen.

Na het optrekken van het gruis
vallen pas die wittige snippers op,
die blijven zweven.

De zeppelin vervoert mij naar het
zwevende deel van het eiland.
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en die ik tijdens mijn eerste aankomst hier al had opgemerkt. De metalen constructie
daaronder had een brede richel. Wellicht rustte het overgebleven zand hierop.

Vanaf hierboven was het uitzicht groots. Ik kon de
verleiding niet weerstaan om even naar het andere
eind van het looppad te lopen om daar in de diepte
te kijken. Ik bevond mij hier bijna aan de
bovenrand van de krater.
Na een ogenblik liep ik terug en zag tot mijn
ontzetting dat de metalen bal waarin het
schakelboek verstopt zat dat mij terug naar J’nanin
kon brengen, door het geweld naar achteren was

geklapt en
daardoor niet meer bereikbaar was voor mij.
Desnoods zou ik van het looppad af kunnen
stappen en mij op de zandige grond begeven, maar
zag daar vanaf. Ik moest mij dan bijna aan de rand
daarvan begeven, waar de grond al steil naar
beneden begon af te buigen en wellicht onder mijn
voeten zou verkruimelen. Er zou dan een val van
een slordige twintig meter volgen, die ik zeker niet
zou overleven.

Maar het had ook helemaal geen zin om nu al terug
te schakelen naar J’nanin. Ik moest hier nog één

van de drie symbolen zien te vinden, die ik nodig had om in het observatorium het
schakelboek naar Narayan te bereiken.
Wacht eens even… had ik dat symbool al niet gezien? Waren dat niet die zwevende
stenen of snippers? Schuin van onderen bezien had ik ze niet in het juiste
perspectief gezien, maar vanuit de vervallen toren kon ik ze wellicht onder de goede
hoek bekijken! Er was hier nu stroom beschikbaar,
dus de ingang van de toren zou nu toegankelijk zijn?
Voor   de  deur  staand,  zag  ik  dat  het  groenige
tl-balkje boven de hendel tot ontbranding was
gekomen. Ik haalde de hendel over en zag dat dit
precies eenzelfde deur was als het exemplaar dat
toegang bood tot de viewer van Saavedro en de

centrifuge.
Binnen liepen een
paar kabels en
verlichtte enkele
blauwige lampen een groot gat in het midden,
waarlangs een metalen ladder afdaalde. Het was
een behoorlijk groot gat, dat door het hart van de
zwevende metalen constructie naar beneden leidde.
Beneden stuitte ik op een metalen vloer, maar een
tanding overdwars wekte de suggestie dat deze
vloer open kon schuiven. Er zat hier ook een

Het uitzicht hierboven is grandioos.

De metalen bal met daarin het
schakelboek terug naar J’nanin is
onbereikbaar geworden!

In het inwendige van de toren…

… kan ik alleen maar afdalen.
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draaiwiel bevestigd. Ik draaide aan dit wiel,
onderwijl er goed op lettend dat ik stevig aan de
omringende reling zat verankerd, waarbij ik mijn
voeten op de onderste stang had geplant.
Als een bek die openging, schoven de vloerdelen
uiteen. Zoals verwacht keek ik recht in de diepte,
naar de krater die het onderste restant van het
eiland vormde. Nu zag ik de zwevende
voorwerpjes in het juiste perspectief. Enkele
exemplaren leken
wat doelloos rond
te zweven, maar

de meeste vormden een duidelijk patroon. Het was
een ‘S’ vorm die ik zag, met links een soort jing-jang
teken en onder een cirkel met een gebogen staart
eraan. Ondanks mijn ongemakkelijke houding,
slaagde ik erin om het patroon in mijn
opschrijfboekje over te nemen.

Tja, wat nu? Ik slaagde er niet in de vloerdelen weer
te sluiten zodat ik alleen opnieuw naar boven kon

klauteren. Ik zette mijn handen al op een hogere
sport, toen mijn blik viel op de achterwand, die hier
een paar deurtjes leken te herbergen. Deze kon ik
eenvoudig openschuiven en vanuit de wand kwam
nu een metalen lessenaar naar voren geschoven
die rechtop klapte en vlak voor mijn gezicht tot rust
kwam. Daarop lag een bruin boek, getooid met de
naam ‘J’nanin’! Was het schakelboek uit de ronde
bal naar hier verhuisd? Ik opende het boek en
bekeek de bewegende foto op het rechterblad. Dit
bleek toch een ander schakelboek te zijn. Het
filmpje schoot naar het eiland, maar bleef rondom
het observatorium draaien. Dan leek mijn reisdoel

daar te liggen. Kwam dat even goed uit, want daar wilde ik toch naartoe gaan! Ik
ontspande mijn ietwat krampachtige houding wat en legde vervolgens in een rustig
gebaar mijn hand op de draaiende foto.

Na het draaien aan dit wiel wijken
de vloerdelen uiteen…

… met dit uitzicht als resultaat!

Vanuit een onverwachte hoek
wordt mij een ander J’nanin
schakelboek aangereikt.
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Hoofdstuk 6: Als een rollende speelbal.

Mijn reis terug naar J’nanin verliep vergelijkbaar met de eerste keer toen ik vanuit
Tomahna naar dit ‘lestijdperk’ reisde. Opnieuw zat ik in dat glazen vliegtuig dat mij
geruisloos naar dit kratereiland ergens in zee vervoerde. Wederom maakte ik een
scherpe glijvlucht, waarbij ik langs een paar
rotspunten scheerde en ook onder één van de
loopbruggetjes doorvloog. Toch was er een verschil.
De vorige keer werd ik afgezet op een plateautje
alwaar zich een rood prisma bevond, maar ditmaal
vloog ik regelrecht naar het centrale bouwwerk dat
vanuit de caldera omhoogrees. Ik cirkelde daar een
paar maal omheen, tot het mij even zwart werd voor
mijn ogen. Een ogenblik later keerde het licht terug
en was ik in het inwendige van dit gebouw gedropt,
in het observatorium met de drie projectoren annex
telescopen en de put met daarin verstopt het metalen ‘ei’ met het schakelboek dat mij
naar Narayan zou kunnen brengen.
Iedere keer bleef ik mij verbazen over deze manier van reizen, en na ieder tripje
leken er nieuwe dimensies blootgelegd te worden. Het was dus mogelijk om vanuit
een willekeurig punt van elders ook bij een ánder punt op de plaats van bestemming
te arriveren. De foto’s uit de beide schakelboeken die ik in Voltaic had aangetroffen,
suggereerden dat ook. Het boek uit de vervallen toren bracht mij hier in de top van
het observatorium, terwijl het andere schakelboek van daar naar hier, die uit de
metalen bol, mij teruggebracht zou hebben in de ‘slagtand’ van waaruit ik naar
Voltaic was vertrokken. Erg lang liet ik mijn gedachten echter niet gaan over de
materie betreffende het reizen via een schakelboek, want het was nu hoog tijd mij te
concentreren op het volbrengen van het eerste éénderde part van mijn taak, namelijk
het bezorgen van het eerste van de drie symbolen.

Besluiteloos bleef ik bij de beamer dralen. Ik had het verworven symbool weliswaar
geschetst in mijn opschrijfboekje, maar wat moest ik er hier verder mee? Er was hier
nergens een kaartlezer of zoiets te vinden en ik was bang dat er bar weinig zou
gebeuren zodra ik het desbetreffende velletje uit mijn opschrijfboekje op het ronde,
blauwe oppervlak van de beamer zou drukken. Toch had ik Saavedro iets dergelijks
zien doen, zodra ik de eerste keer met de lift hierboven arriveerde. Hij had toen een
rechthoekig vel papier op het oppervlak gedrukt dat een stuk groter was dan de
velletjes uit mijn notitieboekje. Ik had mijn tekening al op
het oppervlak van het projectieapparaat gelegd, maar het
toestel reageerde daar niet op, zoals ik al half had
gevreesd.
Plots kreeg ik een ingeving. Ik droeg het dagboek van
Saavedro bij mij, en achterin dat journaal had ik een heel
stel nog onbeschreven bladzijden aangetroffen. Als ik nu
eens de schets van het eerste symbool hierop zou
overbrengen en deze vervolgens uit het boek zou scheuren
en het zó eens zou proberen?
Het bleek een goed idee te zijn. Zodra ik een pagina, met
daarop een zo goed mogelijke schets van het symbool op

Het ‘glazen vliegtuig’ cirkelt rond
het observatorium op J’nanin.

Zo goed en zo kwaad als
het gaat, neem ik het
symbool over op een van
de lege pagina’s van
Saavedro’s dagboek.
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het oppervlak van de
beamer had gelegd,
kwam het apparaat tot
leven. Het ronde
oppervlak lichtte fel op,
als het ware om het vel
papier te lezen. Dat
bleek niet eens zo’n
verkeerde gedachte te
zijn, want de schets

van het symbool werd naar beneden gestraald, op
een cirkelvormige trommel. Hierop verscheen binnen enkele seconden het symbool
in reliëf. Van onder het ronde, blauwige plateau schoot nu een rad naar beneden, dat
met een buigzaam vel bespannen was. Het symbool maakte hierin een afdruk,
waarna het rad opnieuw naar boven schoot en vastklikte op zijn oorspronkelijke

positie onderaan de blauwe uitleesunit van de
beamer. Als reactie hierop kwam een radertje dat
naast de trommel zat in beweging, maar er
bewoog meer! Vanuit de put kwam het ‘ei’ met
daarin het schakelboek al draaiend omhoog, om
ongeveer op ooghoogte tot rust te komen. Veel
had ik daar nog niet aan, want het ‘ei’ bleef
gesloten en ik kon het ook nog niet bereiken.

Door deze actie werden echter de drie projectoren
in deze ruimte opnieuw geactiveerd en deze
wierpen wederom een lichtbundel op het
koepeldak boven de put. Ik was niet echt verrast

toen daarop, net als eerder, het gezicht van Saavedro verscheen. Hij keek met enig
leedvermaak op zijn toehoorder neer en met een lichte glimlach schudde hij zachtjes
zijn hoofd, onderwijl opmerkend:
“Dat was niet zo makkelijk, hè Atrus. Als een rat rennen door een doolhof, op zoek
naar een of ander teken waarmee je je wereld kunt redden. Is het misschien hier, of
wellicht daar? Is het op een plek die ik niet kan
vinden?”
Hier liet Saavedro een pauze van een paar
seconden vallen, waarbij zijn gezicht ernstig werd.
Hij besloot een ander onderwerp aan te snijden.
“Sirrus en Achenar gaven geen donder om de
redding van Narayan. Al dat geleuter over het
‘herstellen van instabiliteiten’, het herschrijven van
het Tijdperk zodat we vrij zouden zijn om onze
levens te leiden… Gewoon geklets om de ware
reden te verbergen waarom ze waren gekomen.
Maar we geloofden hun leugens, Atrus. Dus lieten we onze tradities vallen en
vergaten dat het nou nét die tradities waren die Narayan in leven hielden. En zodra
de laatste bomen begonnen te sterven, volgde ik hen naar hier om ze te zeggen wat
zij hadden gedaan. En ze lachten. Ze zeiden dat ze Narayan nooit zouden helpen.
Ze zeiden dat ze al alles hadden dat waarde had om gered te worden.”

De beamer komt tot leven! Het symbool wordt op een soort
trommel in reliëf uitgebeeld.

Het ‘ei’ in de centrale put komt al
draaiend omhoog, maar is nog
steeds onbereikbaar voor mij.

“Dat was niet zo makkelijk, hè,”
merkt Saavedro licht spottend op.
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Opnieuw liet Saavedro een wat langere pauze vallen en richtte zich vervolgens direct
tot zijn toehoorder, waarvan hij nog steeds dacht dat dat Atrus moest zijn:
“En daarom, mijn oude vriend Atrus, bracht ik je terug naar de plaats waar je

opleiding begint. Vindt de twee overgebleven
symbolen en kom dan kijken naar wat jouw twee
jongens Narayan hebben aangedaan.”
Met een grimmige blik op zijn gelaat staarde Saavedro
nog even in de richting van zijn vermeende luisteraar,
waarna het beeld doofde.

Het korte betoog had Saavedro behoorlijk rustig
opgelepeld. Nieuwe dingen waren daarbij nauwelijks
aan het licht gekomen. Wat al uit de gevonden
aantekeningen in Voltaic was gebleken, had hij hier
nog mondeling toegelicht. Onder valse voorwendsels
hadden Sirrus en Achenar de Narayanen voorgelogen

dat ze een beter leven konden leiden, door hun tradities te laten versloffen. Tussen
de regels door begreep ik dat de Narayanen er wel bijna een dagtaak aan leken te
hebben om hun bomen te verzorgen. Een dagtaak echter, die bittere noodzaak bleek
te zijn, aangezien het voortbestaan van Narayan direct gekoppeld was aan de
gezondheid van haar bomen! Dat Sirrus en Achenar dat niet geloofden, was hun op
zich niet aan te rekenen. Het was niet altijd goed om alles maar als zoete koek te
slikken, maar wél gingen beide broers grondig in de fout toen bleek dat ze het mis
hadden en vervolgens niets deden om zelfs maar te probéren het tij te keren.
Saavedro liet er geen misverstand over bestaan dat de broers uitsluitend uit waren
op eigen gewin, daarbij niets en niemand ontziend. Uit wat ik op Myst en in de
andere Tijdperken daar had beleefd, moest ik helaas erkennen dat Saavedro het
wellicht heel goed had gezien. In het laatste deel van zijn betoog had hij expliciet
onthuld hoe hij wilde dat zijn achtervolger te werk zou gaan. Na de vondst van nog
twee andere symbolen zou het schakelboek naar Narayan beschikbaar komen en
zou die achtervolger met eigen ogen kunnen zien wat Sirrus en Achenar in Narayan
hadden uitgericht.

Het was dus duidelijk wat mij te doen stond. Ik moest op jacht gaan naar een ander
schakelboek, dat mij naar één van de twee nog overgebleven ‘lestijdperken’ zou
brengen. Die schakelboeken zou ik wellicht in de twee ‘slagtanden’ kunnen vinden
waarbinnen ik nog niet was geweest. De ingang van die hele grote slagtand aan de
rand van de caldera lag onbereikbaar in de hoogte en
voorlopig had ik totaal geen idee hoe ik die toegang
van deze krijtrots kon bereiken. Komt tijd, komt raad en
daarom kon ik beter eerst naar de laatst overgebleven
‘slagtand’ lopen, die veel minder groot was en aan de
rand van het water was gesitueerd. Het was ook de
enige die ik nog niet van nabij had bewonderd.

De route daar naartoe was een stuk gemakkelijker dan
eerst, nu ik via de liftschacht naar buiten kon
wandelen. In vrijwel geen tijd arriveerde ik bij het
platformpje met het rode prisma, alwaar ik voor de
allereerste keer hier in J’nanin was gedropt. Het prisma

Met een grimmige blik op zijn
gelaat besluit Saavedro zijn
betoog.

Een tweede loopbruggetje
brengt mij op de kaap met de
‘slagtand’.
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weerkaatste nog steeds fel de zonnestraal die zo de hele krater rond werd gestuurd.
Ik overstak nu het tweede loopbruggetje waar ik al eens onderdoor was gelopen en
dat mij op de rotskaap bracht waar ook de rots van witte kalksteen in de vorm van
een slagtand tegenaan was gelegen.
Deze witte krijtrots bevond zich helemaal aan het begin van de kaap, aan de
rechterkant. Ik stond daar nu maar een paar meter vandaan, vrijwel op gelijke hoogte

met het raam, dat ik bijna kon aanraken. Maar zelfs
van deze korte afstand zag ik louter duisternis
achter dit venster. Wel was het draadwerk rondom
het kozijn en voor het raam zelf zeer duidelijk te
zien, dat van gelig koperdraad leek te zijn
vervaardigd. Wat voor symbool dit draadwerk
uitbeeldde, kon ik nog steeds niet met zekerheid
zeggen. Het was iets cirkelvormigs, zoveel was wel
duidelijk.
Vanaf deze kant was geen ingang te zien en ik
besloot de kaap op te wandelen. Het was een kale,
wittige rots die blakerde in de zon en ik prees mij

dan ook gelukkig dat er een verkoelende zeebries woei. De rots helde eerst een klein
stukje omhoog en vormde vervolgens een wat breder plateau, dat toch niet veel meer
dan een viertal meter breed was. Ik had nu zicht op de zonbeschenen kant van de
slagtand, maar kon ook hier geen ingang ontdekken. Zo leek dit stukje eiland in een
recordtijd ontgonnen te zijn met een onbevredigend resultaat, maar dat was iets te
pessimistisch gedacht. Aan de linkerkant van het
plateau, dichtbij de rand waar de rotsen steil naar
zee afdaalden, bevond zich een rond gat. Dat was
niet simpelweg in de rotsen uitgehakt, want het gat
was rondom fraai bekleed met een geelkoperen
metalen band, waaraan zelfs een eenvoudige
versiering was aangebracht. In dezelfde stijl daalde
een metalen laddertje in het gat af, dat uitkwam op
een looppad dat ook al uit fraai gestileerde metalen
‘plankjes’ bestond.
Ik daalde af en belandde in een kleine rotsinham
aan de rand van de kaap. Aan mijn linkerhand, daar
waar ook het metalen looppad liep, waren op de rotsen metalen panelen bevestigd.
Erg lang was de loopbrug niet, want hij daalde af, om na een paar meter te eindigen
voor de ingang van de ‘slagtand’, die zich vlak boven de waterspiegel bevond. Er
was echter één klein probleempje. Voor de deur lag
een grote bol of ton van metaal, die ook versierd
was en hopeloos in de weg lag. Het ding was te
groot om overheen te klimmen. Ik zette mij schrap
en probeerde te duwen, maar slechts met zeer veel
moeite slaagde ik erin het geval een paar centimeter
te verrollen. De onderkant van de bal kwam toen
kennelijk klem te zitten in een hiaat tussen twee
plankjes, dus toen was het einde oefening. Als ik dat
ronde gevaarte weg wilde krijgen, dan zou ik eerst
aan de andere kant moeten zien te komen en dan
de ton tegen de helling op naar de andere kant

Het raam met het draadwerk is
zeer duidelijk zichtbaar.

Via dit fraaie ronde gat kan ik
afdalen.

Deze ton ligt hopeloos in de weg
en kan ik niet verrollen…
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moeten rollen. Dat was een onmogelijke opgave, zo zag ik al snel in.
Ik keek om mij heen. De zee in de inham hier was ondiep, een aantal flinke keien die
op de bodem lagen, staken dan ook boven het zacht golvende water uit. Schuin
daarachter, waar de inham eindigde, lag een grotere
platte steen en daarvoor stond een korte stenen staak
recht omhoog, van ruim een meter lang. Bij nader
inzien leek die staak wel een bedieningspaneel te
herbergen… Ik tuurde nog eens goed en nu zag ik
ook dat langs de aangrenzende rotswand een paar
metalen klampen zaten bevestigd. Was het aldus
mogelijk om vanaf het plateau boven ook naar die
plek af te dalen?
Ik keerde op mijn schreden terug en zag aan de
andere kant van het plateau, nauwelijks zichtbaar bij
een meer vluchtige blik, inderdaad een klamp zitten.
Dat had ik dus goed gezien. Ook hier kon er worden afgedaald en zo stond ik even
later achter de staak, dat inderdaad een bedieningspaneel bestaande uit twee korte
hendels bleek te zijn.
Vanaf dit punt had ik prima zicht op het gat met het trappetje, het looppad en de
ingang van de ‘slagtand’.  De metalen ton lag ongeveer halverwege het looppad, aan

het eind van het hellende gedeelte. Wat zouden
deze twee hendels doen? De linker stond in de
onderste-  en de rechter in de bovenste stand.
Deze laatste haalde ik op goed geluk naar
beneden en het resultaat was dat het hele
middengedeelte van de loopbrug een tweetal
meter werd opgeheven en dat zowel het eind als
het begin van het pad nu naar beneden helden.
De bal, die hierdoor plots op een hellend stuk
kwam te liggen, rolde naar links en kwam vlak
voor de ingang tot rust. Aha! Met de twee hendels
kon ik dus de loopbrug van vorm doen

veranderen, door deze in drie delen te laten zakken of op te heffen. Dan was het
zaak om te proberen de bal helemaal naar het andere einde van het pad te
manoeuvreren achter het laddertje. De route naar de ingang van de krijtrots zou dan
vrij zijn gekomen.
De bediening van het geheel bleek niet al te ingewikkeld te zijn. Met het overhalen
van de linker hendel werd ook het linker gedeelte
van de loopbrug, met bal en al, opgeheven. De ton
bleef echter liggen, omdat deze nog op een
horizontaal lopend stuk lag. Vervolgens had ik
geen keuze. Ik kon nu alleen nog maar de rechter
hendel omhoog halen. Nu werd het middenstuk
van de brug het laagste gedeelte en rolde de bal
daar naartoe. Door daarna dezelfde hendel weer
naar beneden te halen, hief ik het linker stuk van
de brug opnieuw op en rolde de bal verder naar
rechts, maar helaas, hij kwam aan de verkeerde
kant van het laddertje tot rust. Ik zou hem dus naar
de rechterhoek moeten forceren door nu niet alleen het linker stuk, maar ook het

Hierlangs moet ik ook beneden
kunnen komen!

Het moet toch mogelijk zijn om die
bal aan de andere kant te krijgen…

Helaas… de ton komt net vóór
het laddertje tot rust…
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middengedeelte van het pad op te heffen. Dat kon ik toch alleen maar doen door de
linker hendel naar beneden te halen? Dat had inderdaad het beoogde effect, al was
er nog een ‘maar’. Het meest rechter stuk van de brug helde nu naar beneden, maar
het metalen trappetje zat aan dit deel van de loopbrug vast. Dit was hierdoor scheef
komen te staan en sloot nu niet meer aan op het gat daarboven. Het was dus zaak
om het meest rechtse stuk van het looppad subtiel op te heffen en zo horizontaal te
maken. De bal zou dan blijven liggen, want ik had
inmiddels al proefondervindelijk ontdekt dat dit
zware, ronde gevaarte eerst dan in beweging
kwam, als het op een sterk hellend vlak was
gelegen. Met het naar boven overhalen van de
rechter hendel was dit klusje geklaard, achteraf
was het dus erg eenvoudig gebleken.
Goed geluimd klom ik omhoog en door het ronde
gat weer naar beneden. Het pad naar de ingang
was nu vrij! En nu maar hopen dat de deur van de
‘slagtand’ openging…
In tegenstelling tot de ‘slagtand’ die toegang bood
tot het schakelboek naar Voltaic, zaten er ditmaal
geen addertjes onder het gras, want zodra ik het
handvat beetpakte en een kwartslag ronddraaide,
schoof de deur met een licht gepiep open.
Het inwendige van de ‘slagtand’ vertoonde veel
overeenkomsten met zijn collega waar ik al
binnen was geweest. Rechtsachter bevond zich
het paneel alwaar ik de code van de vier knikkers
kon instellen en een flink stuk daarboven zag ik al
het half opengewerkte ‘ei’ hangen, waarin het schakelboek verstopt zat.

Toch had ik te vroeg gejuicht. De adder onder het gras bleek zich hierbinnen te
bevinden. Hier had iemand met een betonmoker of zoiets de vloer aan
gruzelementen geslagen. Alleen hier bij de ingang en bij het bedieningsapparaat
waren nog een paar brokstukken overgebleven. Daaraan kon ik zien dat de vloer
oorspronkelijk hetzelfde fraaie motief had gekend als in de ‘slagtand’ met het Voltaic
schakelboek. Helaas bevond zich onder de vloer een diepe ruimte van zeker een

meter of drie en zodoende was het
bedieningspaneel onbereikbaar voor mij.
Die dekselse Saavedro toch! Hij was met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de
veroorzaker van de ravage hier en zo moest ik
eerst dit gat min of meer zien op te vullen, om aan
de overkant te geraken. Dat zou een flinke klus
worden, want zelfs als ik al die forse keien uit het
baaitje hiernaast zou opvissen, zou dat nauwelijks
genoeg materiaal zijn om deze kuil te dempen.
Bovendien was het eigenlijk onmogelijk om keien

van een behoorlijke omvang van daar naar hier te krijgen, want ik kon alleen via de
klampen naar boven en door het gat naar beneden klauteren en lopen. Met kleinere
kiezels en zand zou dat op den duur wél lukken, maar dan zou ik weken bezig zijn en
eindeloos heen en weer moeten lopen.

Zo is de route vrijgekomen…

… en kan ik nu doorlopen.

Wat een puinhoop hierbinnen!
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Dat was dus geen optie. Aanzienlijk somberder dan
op de heenweg draaide ik mij om en liep terug over
het looppad. Daar viel mijn oog op de grote metalen
ton, die daar nog aan het eind van het looppad lag
te wachten. Dat ding had een doorsnee van
minstens twee meter… Er gloorde een plannetje. De
deur van de ‘slagtand’ had ik opengelaten. Als ik nu
opnieuw met de brug zou gaan spelen, kon ik deze
bal wellicht naar de andere kant door de ingang
heen laten rollen en dan zou deze in het gat ploffen!
Een ideaal pad zou er zo niet ontstaan, maar de
holte zou dan wel grotendeels zijn opgevuld en dan zou het toch mogelijk moeten
zijn om over te steken. Het was het proberen waard.

Even later stond ik opnieuw voor het bedieningspaneel van de loopbrug. Eerst trok ik
de linker hendel omhoog, waardoor het middenstuk van de brug het laagste deel
werd en de bal daar naartoe rolde. Na even experimenteren was de enige zinnige
actie nu om dezelfde hendel opnieuw naar beneden te halen. Hierdoor kwam het
stuk bij het trapje het hoogst te liggen, het deel bij de ingang het laagst en werd het
middenstuk van de brug hellend. De bal rolde nu met een gezwinde vaart naar de
ingang, maar kwam daar tot stilstand en rolde weer terug. Door nu het middenstuk op
te heffen en het linker stuk van de brug hellend te maken, zou ik de bal door de
ingang heen kunnen forceren. Ik haalde de rechter hendel naar beneden en zag hoe
het middenstuk van de loopbrug werd opgetild, de bal naar links door de ingang
heenschoot en met een doffe klap in het gat verdween. Ik wilde mij al omdraaien en
weggaan om het resultaat van mijn acties te bekijken, maar zag bijtijds dat het

laddertje bij het ronde mangat scheef stond. Maar
door het naar boven duwen van de rechter hendel
was ook dat hersteld.
Opnieuw bij de ingang van de ‘slagtand’ staand,
zag ik dat zelfs de grote metalen ton niet groot
genoeg was geweest om het hele gat op te vullen.
Gelukkig liep dat gat naar onderen ietwat taps toe,
en was de bal daar scheef ingevallen, waardoor
hij klem was komen te zitten. Voorzichtig
balancerend slaagde ik er daarom in om over te
steken en vond op de overgebleven vloerdelen
naast het bedieningspaneel, voldoende houvast.

Ik haalde mijn opschrijfboekje tevoorschijn om te
zien in welke positie ik de vier knikkers hier moest
schuiven. De buitenste moest ik op het
noordnoordwesten plaatsen, de tweede op het
oostzuidoosten en de laatste twee op het zuiden
en westen. Vervolgens drukte ik op de middelste
knop. De knikkers schoven terug naar hun
beginpositie en daarna kwam het ‘ei’ met het
schakelboek naar beneden.

Dat had toch al met al minder moeite gekost dan

Kan ik die metalen bal hierbinnen
in het gat rollen?

Zelfs die grote metalen ‘knikker’ is
niet omvangrijk genoeg om het gat
geheel op te vullen, maar levert wel
het benodigde opstapje op.

De juiste positie van de vier
knikkers rondom de drukknop.
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om het schakelboek naar Voltaic te bereiken.
Toen moest ik immers het hele eiland rondlopen
om die lichtstralen rond te sturen. Dit schakelboek
was ook van mooi koperbeslag voorzien en in een
donkerblauwe kaft gevat. Onder het symbool van
dit Tijdperk stond in geelkoperen letters de naam
‘Amateria’ geschreven. Belangstellend sloeg ik het
boek open en bekeek het behoorlijk scherpe
filmpje dat de bewegende foto voorschotelde. Ook
dit was een waterrijke wereld, getuige de zee waar
de camera over vloog. De zon stond op het punt
om onder te gaan, waardoor het geheel in een
sfeervol avondlicht werd gedompeld. Boven zee

hingen nogal wat dreigende wolken die door de zon, die vlak boven de horizon stond,
in roze, rode en oranje tinten werd aangelicht. De
camera bewoog over, langs en door nogal
ingewikkeld ogende bouwsels. Dat ging zo snel, dat
ik niet goed kon zien wat die precies voorstelden.
Gewone huizen of zoiets leken het niet te zijn. Ze
leken niet op ‘vaste grond’ te zijn gebouwd, maar op
palen die in het water waren geslagen. Even later
passeerde er aan de rechterkant wel een
rotsformatie die wat weg had van basaltzuilen, van
verschillende afmetingen. De camera vloog verder,
om tenslotte te blijven cirkelen rondom een niet al te
groot bouwsel dat sfeervol werd verlicht en dat een ‘oosterse’ uitstraling had, het leek
het meest op een Japanse pagode. Het zag er dus naar uit dat dit mijn aankomstpunt
in deze wereld zou gaan worden, zodra ik besloot te schakelen. Waar wachtte ik
trouwens nog op? Op niets. En zo begon ik al snel aan mijn reis naar Amateria.

Dit prachtige schakelboek vormt de
toegangspoort tot een wereld met
de naam ‘Amateria’.

Een sfeervol reisdoel!
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Hoofdstuk 7: Amateria, een kermisattractie?

Opnieuw bood het glazen vliegtuig mij ruim voldoende gelegenheid om vanuit de
lucht een eerste indruk van de wereld te verkrijgen waar ik zodadelijk zou worden
afgeleverd. Ditmaal werd ik daar echter niet veel wijzer van. In dit Tijdperk was het
avond, of misschien wel vroeg in de ochtend, dat was wel duidelijk, maar het
onduidelijke betrof de bouwsels waar ik vlak langs, over of door vloog. Het filmpje in
het schakelboek had onvoldoende helderheid
verschaft wat dat betreft, maar nu ik alles in ware
grootte zag, werd daarmee die vaagheid niet
weggenomen. Ik herkende simpelweg de bouwsels
niet, zoiets had ik nog nooit gezien. Het centrum van
het eiland werd gevormd door een min of meer rond
gebouw, van waaruit een aantal glijbanen leken te
lopen. Daaromheen waren meerdere zeer
merkwaardige bouwsels aangebracht. Wat te
denken van die kleine koepeltjes, die min of meer in
een grote cirkel waren opgesteld en die allemaal
door glijbanen waren verbonden? Iedere koepel was
voorzien van een grote cirkelvormige opening en een stenen zuil, die aan de
bovenkant van lichtgevende kristallen was voorzien, die een zacht, lichtblauwig licht
verspreidde. Het leek wel een kermisattractie!
Het eiland was vrij gering qua omvang. In een halve boog was aan één kant een
grote verzameling basaltzuilen te zien, die door een strook water van een aantal
meter breed van het centrale gebouw werd gescheiden. Mijn reisdoel lag echter wat
verderop, nabij een tweetal kleine pagodes, die in de avondschemering door een
aantal lampions en lantaarns sfeervol werden verlicht. Uiteindelijk kwam mijn reis op
deze locatie tot een einde.

Meteen viel er een zwoele warmte om mij heen. Ik stond in de eerste van twee kleine
pagodes, die door middel van een touwbruggetje met het naburige, soortgelijke
gebouwtje was verbonden. Tussen de gebouwtjes, die niet groter waren dan een
klein tuinhuisje, waren ook touwen gespannen, waaraan op regelmatige afstanden

lampions hingen die een zacht gelig licht
verspreidde. In combinatie met de rood geverfde
palen waarmee de huisjes waren opgetrokken gaf
dit een zeer knus en huiselijk effect, wat maakte dat
ik mij hier meteen thuis voelde. Als woonstee waren
deze huisjes echter ongeschikt, want ze waren nog
geen twee meter groot in het vierkant en bovendien
aan alle kanten open. Beschutting voor de
elementen konden ze dus niet bieden, wat wellicht
soms nodig was. Wind stond er weliswaar
nauwelijks en het zeeoppervlak lag er dan ook
vrijwel rimpelloos bij, maar in de zwoele atmosfeer

waren boven zee dreigend optorende stapelwolken te zien. Ik keek slechts een paar
seconden in die richting, toen een felle bliksemschicht uit de wolken schoot en in zee
insloeg. Gelukkig gebeurde dat op een grote afstand, want pas na rond twintig
seconden kwam vanaf het water een langgerekte donder aanrollen.

Dit merkwaardige bouwsel waar
ik langs vlieg, lijkt wel een
kermisattractie te zijn!

Vanuit mij aankomstpunt hier in
Amateria zie ik het bliksemen
boven zee.



100

Goedbeschouwd was dit toch óók een vreemde wereld. De kleine pagode was aan
vier kanten open. Langs één kant liep dus een touwbruggetje naar de andere
pagode. De kant daar tegenover was nergens mee verbonden en bood alleen uitzicht

op een serie zeer grote basaltzuilen, die nog deels door
de laagstaande zon werden beschenen en die ook
voorzien waren van een aantal lichtgevende aderen die
over het oppervlak slingerden. Vanuit de derde opening
aan de zeekant liepen alleen een tweetal dikke metalen
stangen, een soort rails, die een eindje verderop
daalden en naar rechts afbogen, om daar tenslotte
dood te lopen tegen een eerste van een drietal serie
palen, waaraan gewichten hingen. Links daarvan leek
een langwerpige constructie als het ware boven het
water te zweven, maar aan één kant zat deze ook aan
de rails vastgemaakt. Was het een hooggelegen steiger
of een platform dat een ander doel diende? Vanaf hier

kon ik dat niet waarnemen.
Bij nader inzien vormden deze rails ook de vloer van dit ‘tuinhuisje’, dat alleen maar
begaanbaar was omdat hier een zevental licht gebogen planken tussen de beide
metalen staven waren aangebracht. De rails liepen aan de andere kant, die de vierde
en laatste opening van dit gebouwtje vormde, door tot bij het dak van het centrale
gebouw op dit eiland, maar de route naar daar was ontoegankelijk. Weliswaar waren
ook hier op regelmatige afstanden die gebogen plankjes aangebracht, maar daar
tussendoor gaapten flink brede hiaten. Het eerste plateautje grensde echter aan de
pagode. Ik stapte erop en zag dat aan de zijkant hiervan een zeskantige sokkel was
aangebracht. Hierop waren een dertiental knoppen
bevestigd in een regelmatig patroon. Deze knoppen
waren ook zeshoekig van vorm. Naar wens kon ik
één of meerdere van deze knoppen indrukken. Ik
zag dat aan de rechter onderkant van de sokkel een
touw zat bevestigd. Verderop langs het pad richting
het centrale gebouw zag ik een tweetal soortgelijke
sokkels staan en zowel in als vlak boven het water
leek een soort hijsmechanisme te zitten. Aha! Als de
bezoeker bij de eerste sokkel de juiste code zou
intoetsen, dan zou wellicht het eerste hiaat van het
looppad worden opgevuld, waardoor de twééde
sokkel bereikbaar zou worden. Daar zou wellicht

een tweede code nodig zijn om bij de derde sokkel
te geraken. Na drie juiste codes zou het pad
kompleet zijn gemaakt en zou het gebouw in het
midden van het eiland bereikbaar zijn geworden.
Zo leek al zeer kort na mijn aankomst hier duidelijk
wat voor doel ik moest nastreven, namelijk het
centrale gebouw van dit eiland betreden. Hóe ik
dat voor elkaar kon krijgen, was echter nog de
grote vraag. Maar goed, eerst moest ik hier maar
eens op mijn gemak rondkijken op al die plaatsen
die ik wél al kon bereiken. Ik twijfelde er niet aan

Vanuit de pagode lopen rails
weg naar een serie palen
met gewichten en een
andere constructie, met een
onbekende functie.

De rails vormen een route naar
het centrale gebouw, maar dan
moet ik eerst een drietal hiaten
zien op te vullen.

De code die ik hier moet intoetsen,
is mij (nog) onbekend.
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dat dan vanzelf duidelijk zou worden wat ik hier verder zou moeten doen.
Voor ik het plateautje verliet, drukte ik eerst op goed geluk een aantal knoppen in,
maar het gewenste resultaat bleef uit. Zodra ik de pagode weer betrad, zag en
hoorde ik dat met een klik de knoppen weer in hun oorspronkelijke stand werden
geparkeerd.

Ik stak het touwbruggetje over en belandde aldus in de tweede, gelijkvormige
pagode. Vanuit hier kon ik alleen maar rechtdoor lopen, via een tweede bruggetje
van touwen en planken. In de rechter opening was
echter wél een simpele houten lessenaar
aangebracht, waarop een boek lag. Ik herkende het
boek onmiddellijk. Dit was opnieuw een schakelboek
dat de bezoeker terug zou kunnen brengen naar
J’nanin. Ik sloeg het boek open en bekeek de
bewegende foto. Zoals ik al had verwacht,
suggereerde het getoonde filmpje dat de gebruiker
van dit boek terug zou worden gebracht tot in de
‘slagtand’ van het Amateria schakelboek. Tja, dit
was immers een ‘lestijdperk’, bedoeld om zowel
Sirrus als Achenar de kneepjes van het vak te leren.
Hun leraar en vader had er rekening mee gehouden dat zijn zoons mogelijk hier en
daar vast zouden komen te zitten en in dat geval een makkelijke route terug naar
J’nanin moesten hebben. Ook in Voltaic had ik een vergelijkbare ontsnappingsroute
zeer snel aangetroffen.
Nu al wegvluchten van Amateria was uiteraard geen optie en op de keper
beschouwd was dat in Voltaic zelfs in het geheel niet nodig geweest, ondanks het feit
dat Saavedro daar enkele proeven een tikje lastiger had gemaakt. Het zou best wel
een aardige prestatie zijn als ik ook hier in één bezoek het gewenste teken kon
bemachtigen. Wat zou Saavedro híer hebben uitgespookt om het zijn achtervolger
lastiger te maken?
“Daar kon ik vanzelf achter”, bedacht ik, terwijl ik over het tweede loopbruggetje
doorliep om zo bij het begin van de grote boog van basaltzuilen te arriveren. Deze
zuilengroep bleek toch omvangrijker te zijn dan ik op basis van mijn reisje naar hier
en via het filmpje vanuit het schakelboek had ingeschat. Bij nader inzien liep de boog
van zeskantige zuilen in een vrijwel complete cirkel rondom het centrale gebouw,

alleen ter hoogte van de twee pagodes was deze
cirkel doorbroken.
Op dit punt waren de basaltzuilen zo hoog, dat er
een pad in was uitgehakt en er hier als het ware
sprake was van een grot of een tunnel. Vlak voorbij
de ingang was een lamp op een zeer brede zuil
aangebracht. Hieromheen liep een stenen trap –
iedere tree was niets meer dan een zeshoekige
zuil, waarbij de volgende steeds een stukje korter
was – in een zigzagvorm naar beneden. Hierboven
was een metalen ketting gespannen, die als een
reling en als bescherming dienst deed. Ik tuurde

naar beneden en zag dat ik een flink stuk moest afdalen.
Daar beneden, temidden van louter zeshoekige zuilen, was alles in een schemerig
licht gedompeld. Een paar lampen verspreidde een gelig licht, en in sommige hoeken

De tweede pagode herbergt een
schakelboek, terug naar J’nanin.

Een volgend loopbruggetje brengt
mij bij de ingang van een grot of
tunnel in de basaltzuilen.
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lagen ook een paar stukjes lichtgevend kristal.
Vooral daar had mos de kans gezien om in de
warme en vochtige atmosfeer tot ontkieming te
komen. Maar tussen sommige randen van de bijna
naadloos aansluitende hexagonalen was hier en
daar ook wat gras opgeschoten. Aan mijn
linkerhand werd de wand van zuilen over een
strookje van ruim een meter breed onderbroken en
door de ontstane nis keek ik uit over zee. De zacht
kabbelende waterspiegel bevond zich slechts een
paar decimeter lager.

Het pad liep zo, met een paar flauwe bochten een vijftiental meters door en splitste
zich daar. De linkertak verliet de zuilengalerij en liep buiten verder, langs de grens
daarvan. De stenen hexagonalen gingen hier over in een houten looppad, dat op
geringe hoogte boven het water was aangelegd. Aan weerszijde van dit pad waren in
het water een aantal brandende lampen aangebracht. Nee, elektriciteit was niet het
probleem in deze wereld en dat gold zelfs voor de natuur, want opnieuw zag ik een
bliksemschicht in de verte het zeeoppervlak raken en de aanrollende donder werkte
zo eerder sfeerverhogend, dan dat het de wandelaar
angst aanjoeg. De dreigende wolken hingen in de
rustige atmosfeer vrijwel stil. De onweersbui leek
daarom noch te naderen, noch weg te drijven.
Mocht hier straks tóch een fikse donderbui
losbarsten, dan had ik hier beneden in deze grot in
ieder geval een prima droge en veilige schuilplaats!

De route naar buiten liet ik echter nog letterlijk links
liggen, want eerst besloot ik de rechter tak te
volgen, die in de zuilengalerij doorliep. Het onweer
buiten leek namelijk toch iets te verhevigen en dichterbij te komen, dus vooralsnog
kon ik beter hier binnen blijven. Na de laatste flits volgde de donder namelijk al na vijf
seconden!
Het pad hierbinnen werd na de splitsing iets breder. Opnieuw aan mijn linkerhand
stuitte ik al na een paar meter op een metalen liftje, maar gezien het meer nabije

onweer besloot ik ook dit apparaat even te laten voor
wat het was. Ik wandelde dus door. Weer een aantal
meters verder versmalde het pad flink. De zuilen aan
weerzijde zouden de doorgang wel erg smal maken en
wellicht om deze passage wat ruimer te maken, waren
daar stukken van weggehakt. Het inwendige van de
zuilen bestond uit wittig tot blauwig lichtgevend
gesteente, waarvan er ook nog enkele brokstukken op
de grond lagen. Al met al gaven deze stenen nog
meer licht dan de enkele lamp die een stukje verderop
was aangebracht.
Het was hier nog vochtiger dan ginds. Met een hol

getik vielen er een paar druppels naar beneden en het pad was behoorlijk glibberig
en voor een groot deel met mos bedekt. Waar zou deze nauwere gang op uitkomen?

Langs de waterkant heeft wat
gras kans gezien om te wortelen.

Deze route naar buiten laat ik nog
even links liggen.

Waar zal deze nauwere gang
met lichtgevende zuilen op
uitkomen?
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Na een kleine twintig meter verwijdde het pad zich opnieuw en trof ik aan de
linkerkant een tweede nis aan. Recht vooruit leek de route echter toch dood te lopen,
want ook daar zag ik nu water klotsen. Het einde van de zuilengalerij werd gevormd
door een stenen poort. Deze was aan de bovenkant
voorzien van een horizontale houten balk, die net als
de houten poten van de twee pagodes, rood was
geschilderd. Rechts hing aan een metalen beugel een
lantaarn, ook van metaal. Het leek wel zo’n
ouderwets geval uit de Middeleeuwen (al zat er een
modern elektrisch lichtpeertje in), maar ook hier
werkte dat zeer sfeerverhogend.
Ik passeerde de poort en belandde in een ronde
ruimte, die in open verbinding stond met de zee. Net
als bij het andere pad naar buiten waren hier vlak
boven het water een aantal lampen aangebracht. Aan
mijn linkerhand lagen nog een tweetal zeshoekige stenen en daar eindigde het
looppad bij een min of meer gladde en licht gebogen stenen muur.
Op deze wand was een kleurrijk schilderij aangebracht. De ontwerper had hiervoor
gebruik gemaakt van een steiger, die nu omhooggehezen was en zich boven het
schilderij bevond. Ik bekeek de schildering nader. Op de voorgrond waren een
tweetal groepen mensen met boze en grimmige gezichten geschilderd die duidelijk in

twee kampen waren verdeeld en op het punt
stonden om elkaar te vuist en zelfs met wapens
te lijf te gaan. Hiertussenin hief een man in een
lang blauw gewaad zijn armen in een
verzoenend gebaar omhoog; hij probeerde
overduidelijk de gemoederen te sussen.  Deze
figuur was dezelfde als degene die ik op het
schilderij in de lavakamer in Voltaic had gezien.
Dan moest dit Saavedro zijn, die als vrijwel enige
van zijn volk nog bij zinnen was gebleven,
althans die suggestie werd gewekt. In het
centrum van het schilderij, ontspruitend achter
Saavedro en wellicht de aanleiding van de twist,

zag ik de wortels en de stam van een van de levensbomen. Maar de werkelijke
oorzaak van deze ellende was links en rechts van deze stam en boven de ruziënde
menigte geschilderd. Daar waren – in een sterk uitvergrotende karikatuur – de
gezichten van Sirrus en Achenar getekend, die zich zo te zien louter vermaakten
over het oproer dat ze teweeg hadden gebracht.
Dan was dit wellicht de grot waarover Saavedro in een van zijn hoofdstukken in zijn
dagboek had geschreven. De knap geschilderde rotstekening liet aan duidelijkheid
niets aan de verbeelding over. Opnieuw zag de bezoeker hier het bewijs van hoe
laakbaar de zonen van Atrus te werk waren gegaan in Narayan. Ik wandelde langs
de andere ronde kant van de kleine grot, waar ik de tekening van een iets grotere
afstand wat beter in zijn geheel kon bekijken.

Zo arriveerde ik als vanzelf bij de uitgang van de grot, waar het pad nu toch echt
dood leek te lopen. De zuilen weken hier vaneen, waardoor het dak open werd.
Recht omhoog turend zag ik dat de hemel boven mijn hoofd helder en al behoorlijk
donker was geworden. In het paarsblauw pinkelden zowaar al een paar sterren.

De poort biedt toegang tot een
ronde ruimte, die in open
verbinding staat met de zee.

Hier heeft Saavedro opnieuw een
schilderij gemaakt.



104

Ik verlegde mijn blik opnieuw recht vooruit, richting
de nog veel lichtere horizon. Het onweer had zich
opnieuw verwijderd, slechts af en toe weerklonk er
nog een zeer zacht gerommel. Naar buiten lopen kon
ik hier echter niet. De gebogen zuilen liepen aan
weerzijde nog een eindje door, maar sloten niet meer
aan en werden verderop ook steeds lager. Het leek
daarom wel alsof ik mij onder de bijna vergane kiel
van een houten boot bevond, die op zijn kop in het
water lag, of uitkeek op de ribbenkas van een
enorme walvis! Nee, dan kon ik beter op mijn
schreden terugkeren en alsnog dat liftje nemen, om

vanaf dát punt het geheel hier in mij op te nemen.
Het liftje was simpel, maar efficiënt geconstrueerd. Een
(uiteraard zeshoekig) en roestig metalen roosterwerk
dat de vloer vormde, was aan weerszijde aan stangen
vastgemaakt en daar bevonden zich ook kabels en een
hendel. Het liftje was verder open, maar aan de
bovenkant kwamen de stangen toch samen in een
soort van plafonnetje, waarin ook een lamp was
weggewerkt. Ik haalde de hendel over en soepel gleed
de lift omhoog. Nee, in tegenstelling tot in Voltaic,
hoefde ik mij hier in Amateria gelukkig niet druk te
maken over het functioneren van de diverse apparaten, maar dít Tijdperk zou wel

andere problemen gaan opleveren…
De lift stopte nabij het plafond van de zuilengalerij
en daar kon ik naar buiten stappen. Het uitzicht
hier was prachtig. Rechts zag ik de zon nog een
eindje boven de horizon staan, in een brede
opklaring tussen een paar buienwolken in. Maar
nog meer in het oog sprong hier een forse
constructie die hier vlakbij, op vrijwel dezelfde
hoogte was aangebracht. Het leek nog het meest
op een brede, en meer dan vijf meter lange goot,
gemaakt van glimmend glad metaal. “Zet dat ding
schuin en je hebt een perfecte glijbaan voor in een

speeltuin”, bedacht ik. Maar deze goot zou wellicht
ook in deze horizontale stand iets kunnen
vervoeren. Zowel aan de voor- als achterkant kwam
er namelijk rails op uit. Wat de oorsprong en het
reisdoel van die rails was, kon ik echter vanaf deze
positie niet ontwaren. In de verte verdwenen de
metalen staven in een bocht achter een volgende
groep basaltzuilen en hier vlakbij gebeurde
hetzelfde, nadat de twee stalen sporen eerst een
stukje waren gedaald. Hier kwam echter ook nog
een ander spoor vanuit een gat in de basaltmuur
tevoorschijn, om in een bocht op dezelfde hoogte naast dit liftplateau te eindigen.
Recht vooruit was een ander basalteiland aanwezig, waarlangs een derde spoor
spiraalsgewijs naar beneden slingerde. Aan het begin hiervan zag ik een grote

De hemel nabij het zenit is al zo
donker, dat daar een paar
sterren flonkeren.

Dankzij dit liftje kan ik boven
een kijkje nemen.

Ik kijk uit op een grote, horizontaal
lopende metalen goot.

Op diverse plaatsen lopen hier
rails. Met welk doel?
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houten bal liggen, met een doorsnee van wel
driekwart meter. Kruislings waren over deze bal een
tweetal metalen banden geklonken en bij een
nadere blik zag ik dat een kwart van deze bal niet
van hout was vervaardigd, maar van dat
lichtgevende kristallijne gesteente, dat ik hier
beneden in overvloed had aangetroffen. Als die bal
aan het rollen zou worden gebracht, zou hij
uitkomen in een opvangzak onder het begin van de
goot, zo zag ik. Een enorm stootblok daar
onmiddellijk achter moest verhinderen dat de grote
bal dan door zou rollen.
Wat zou de bedoeling hiervan zijn? De opvangzak

was door middel van touwen aan het begin van de goot aangebracht. In het midden
onder deze goot was ook nog een zeer fors
uitgevallen tandwiel zichtbaar, dat zowel naar
voren als naar achteren kon rollen. Ik vermoedde
dat de combinatie van tandwiel en bal een
dusdanige verdeling van gewicht zou veroorzaken,
dat de goot als geheel hierdoor meer of minder
scheef zou komen te staan. Maar met welk doel?
Aan het andere einde zag ik nog een groot
gebogen stuk steen zitten, dat aan de zeekant
open was. Vanaf hier kon ik niet zien waar dit
steenbrok aan vast zat.
Zo langzamerhand kreeg ik het idee dat langs al
die rails iets zou kunnen en moeten rollen, maar het fijne snapte ik er nog niet van.
Het werd dus tijd om mijn onderzoek elders voort te zetten, maar toch verliet ik het
platform nog niet. De vochtig-warme atmosfeer voelde best wel aangenaam aan, het
uitzicht was mooi en ik bewonderde de optorende wolken, die door de laagstaande
zon fraai werden aangelicht. Zo bleef ik nog een paar minuten dralen, maar besloot
vervolgens dan toch terug te lopen naar de lift.
Omdat de achterkant van het liftje open was, kon ik daar even kijken waar de
bochtige rails die hier vlakbij uit de zuilenwand kwam, uit zou komen. Dat kon ik
desondanks niet precies ontdekken, maar ik stuitte wel op wat anders! Hier had
Saavedro in een hoekje opnieuw een dagboekpagina verstopt! Nou, was er een
beter plekje te bedenken dan om deze hier, in het avondzonnetje gezeten, door te
lezen? Ik vleide mij op de harde stenen grond en nam mijn nieuwe aanwinst door.
Ditmaal was het een zeer kort hoofdstukje, van slechts één vel papier, dus twee
bladzijden. Bovendien waren deze twee pagina’s voorzien van een tweetal
tekeningen, waarvan er één een hele pagina besloeg. Ik zou dus geen uren bezig
zijn dit geheel door te lezen, wat, gezien het symbool rechtsboven (een complete
boom en een stam met één zijtak) het twaalfde hoofdstukje was. Ik las het volgende:

“Mijn pogingen om een vleesetende hybride te maken, leverde niet veel op. Ik dacht
dat ik meer vooruitgang boekte, maar het leven in het woud heeft niets weg van de
planten op Narayan. Het is veel hardnekkiger. Misschien moet ik soorten uit het
moeras kruisen?”
Naast dit korte stukje tekst trof ik een tekeningetje aan, waarvan ik verder weinig
chocola kon maken. De pagina grote tekening op de tweede bladzijde toonde in ieder

Deze bal kan wellicht via een
spiraalvormig pad naar beneden
rollen…

… om dan onder de goot in een
opvangzak te belanden.
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geval een bloem, waarbij Saavedro linksonder nog een
aantal details van plantendelen had geschetst.
Dit kleine hoofdstukje week sowieso sterk af van hetgeen ik
verder had gelezen en ik had dan ook geen idee wat
Saavedro hiermee duidelijk wilde maken. Hij wilde een
vleesetende plant kruisen op een wereld die zowel van een
moeras als van een woud was voorzien. Nou, dat was zo te
zien niet hier en ook Voltaic liep bepaald niet over van
plantengroei, het was daar zelfs helemaal kaal geweest!
Dan zou deze beschrijving wellicht slaan op de derde
leswereld die ik nog moest bezoeken? Maar wat wilde
Saavedro beginnen met een vleesetende plant? Hij wilde
toch niet dat Atrus, zijn vermeende achtervolger, zou
worden opgepeuzeld? In zijn woonstee in J’nanin had hij

trouwens wel een Venusval gepoot, die een vlieg gevangen hield en die, na
geprikkeld te zijn door een stroomstoot, genegen was zijn prooi los te laten. Maar die
plant leek verder niet gemanipuleerd te zijn. Ik liet deze onopgeloste kwestie
voorlopig maar rusten, borg het dagboek op en ging nu alsnog met het liftje terug
naar beneden.

In de zuilengalerij had ik alles doorzocht, dus restte
mij nu nog het pad dat mij bij de splitsing buiten
bracht. Ik liet mij ditmaal niet afschrikken door een
paar nieuwe bliksems die in de verte uit de wolken
schoten. Het was nog steeds droog en nagenoeg
windstil. De bui in de verte bleef nu toch al een tijdje
dralen boven zee en leek uiteindelijk niet van plan te
zijn om naar en over dit eiland te koersen.
De loopplanken rondden een langgerekte en flauwe
bocht in de wand met stenen zuilen en kwamen uit
op een vlak terrein, waarop een forse constructie

was gebouwd, die ik onmiddellijk herkende. Ik
keek hier, nu schuin van onderen, naar die lange
metalen goot, die ik daarnet nog van boven had
gezien. Vanuit mijn huidige gezichtspunt waren
vooral die enorme tandraderen aan weerszijde van
de goot in het oog springend. Ze leken zich als
twee reusachtige wielen te ontpoppen. Het geheel
moest dan ook behoorlijk gewichtig zijn en het was
dan ook geen wonder dat de hele constructie was
geplaatst op een raamwerk van zeer dikke houten
balken, die ook wel worden gebruikt als
hanenbalken om daken van huizen te stutten.
De balken stonden op een min of meer horizontale
ondergrond, bestaande uit een hele serie ovalen
en ondiepe poeltjes, gevuld met water, dat door

een weelderige algengroei een gifgroene kleur had aangenomen. In combinatie met
de lage zonnestand leek het wel alsof deze poeltjes zelf licht uitstraalden.
Werden de poeltjes door kleine stenen randjes van elkaar gescheiden, hier aan de
zeekant vormde een iets hogere en bredere kant de scheiding met de zee. Daarover

Een pagina grote schets
toont een bloem en
andere plantendelen.

De onweersbui lijkt boven zee te
blijven dralen.

De metalen goot staat op een zeer
solide steiger van houten balken,
die op hun beurt rusten in een
ondergrond bestaande uit ondiepe
poeltjes met groenig water.
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kon ik desgewenst verder lopen en recht tegenover de goot was een constructie op
een verhoog  aangebracht, dat het bedieningspaneel van het geheel bleek te zijn.
Het vrij grote rechthoekige geval bevatte links en rechts een licht gebogen metalen
plaat, waarmee het inwendige kennelijk afgesloten
kon worden, maar het apparaat stond al open. Het
centrale deel vertoonde rechts een hendel die ik
desgewenst naar voren kon halen. Daarnaast
bevonden zich onder elkaar een drietal korte
hefboompjes, die naar links of rechts konden
worden geschoven. De middelste stond naar
rechts, de andere twee naar links. Getuige de
tekeningetjes daarnaast kon ik hiermee de wielen
onder de goot naar believen naar de linker- of
rechterkant van de goot verplaatsen, of ongeveer
in het midden laten, wat de huidige positie van de wielen was. Ik probeerde de
hefboompjes over te halen, maar het hele zaakje blokkeerde, en dat gold ook voor
de grotere hefboom rechts. Toen pas viel mijn oog op de veel grotere hefboom die
naast het bedieningspaneel op een rechthoekig steenblok was gemonteerd. Na het
overhalen van deze hendel schoof tot mijn verrassing het hele platform een paar
meter omhoog, totdat het zich op ongeveer gelijke hoogte met de onderkant van de
wielen van het gevaarte voor mij bevond. Zou ik de goot nu wél kunnen bedienen? Ik
haalde het onderste korte hefboompje over, dat zowaar reageerde. Vervolgens zag
ik hoe de grote wielen naar de rechter onderkant van de goot rolden. Met het
verschuiven van de middelste hendel rolden de wielen terug naar de middelste stand
en de bovenste hendel bracht de wielen in de meest linkse stand, conform de

tekeningetjes daarnaast. Mooi hoor, maar wat
moest ik hier verder mee? Ik haalde de hendel
daarnaast maar eens over…
Er weerklonk een gesis dat van achter de goot
vandaan kwam en tot mijn verbijstering verscheen
daar achter de zuilen een ‘vliegende schotel’ die
zich een flink aantal meters in de lucht verhief,
vervolgens een witgrijzige bal liet vallen en weer
afdaalde. Waar die bal in viel kon ik niet zien,
maar wel weerklonk er nu een raspig geluid, als
van een voorwerp dat vrij snel door een goot
rolde. Na een ogenblik verscheen de bal op het

bochtige stukje rails vlak naast het liftje, waar hij snel naartoe rolde en opnieuw uit
het zicht verdween. Op dat zelfde moment kwam
ook de houten bal die daarboven lag in beweging,
die snel vaart winnend, langs het spiraalpad naar
beneden rolde. Al na een paar seconden plofte
deze in de opvangzak rechtsonder de goot. Dat de
bal behoorlijk zwaar was, was nu duidelijk te zien,
omdat de goot door het gewicht van deze bal aan
de rechterkant een eind naar beneden werd
gedrukt. Ondertussen had de grijzige bal zijn
onzichtbare route vervolgd, maar kwam deze aan
de rechterkant opnieuw tevoorschijn. Hij rolde nu
langs de rails die hem in de goot bracht, maar de

Met dit paneel kan de goot
worden bediend.

Tot mijn verbijstering verschijnt er
een ‘vliegende schotel’, die een
grijswitte bal loslaat.

De witgrijze bal rolt razendsnel
over de rails vlak naast het liftje.
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overgang verliep niet soepel. Het gevolg was dat de grijze bal er niet in slaagde om
meer dan ongeveer tweederde van de totale lente van de goot ongeschonden af te
leggen, maar daar met het geluid van brekend glas in tientallen stukjes uiteen viel.
De goot, die door het gewicht van de grijze bal nog een tikje verder naar rechts was

geheld, richtte zich nu weer wat op.
Het stootblok achter de opvangzak ontpopte zich nu
ook als een grote hamer. Hij bewoog naar achteren
en gaf vervolgens de houten bal zo een krachtige
mep, dat deze langs de hele spiraal terug naar
boven werd geschoten en daar weer automatisch in
de beginstand werd verankerd.

Met verbazing had ik het hele gebeuren
aanschouwd, wat nog geen twintig seconden in
beslag had genomen. Ik haalde de hendel
nogmaals over en dezelfde gebeurtenis voltrok zich

opnieuw voor mijn ogen. Vooral het begin van de voorstelling was iets om mij over te
verwonderen. Ik realiseerde mij dat die UFO bij nader inzien het topje van het dak
van het centrale gebouw moest zijn. Ik had gedacht dat het de schoorsteen van dit
bouwsel was en had er verder geen speciale aandacht aan geschonken. Nu leek het
erop dat dit gebouw nogal wat geheimen in zich herbergde, want wat te denken van
die bal die daar, als het ware uit het niets, vanuit de onderkant van dat zwevende
daktopje opeens tevoorschijn kwam?
Eerst had ik gedacht dat die bal van glas was gemaakt, maar een flink aantal
splinters waren helemaal doorgeschoten en via het linker uiteinde van de goot naar
beneden gevallen. Daar smolten deze ‘glassplinters’ vrij snel. Dan was deze wittige
bal niet van glas, maar uit ijs vervaardigd! Een bol, gemaakt van een dunne laag ijs is
uiteraard nogal bros en moest bovendien al rollend zijn weg vinden, onder deze
zwoele omstandigheden. Hij zou hierdoor sowieso al snel zijn Waterloo vinden, maar
een onoverkomelijke hobbel op zijn pad zou maken dat het ijs nog eerder vergruisd
werd.
Kennelijk bevatte die UFO een installatie die snel een bal van ijs kon vervaardigen.
Dat was een knap kunstje technisch gezien, maar altijd nog makkelijker te realiseren
dan een apparaat dat even snel een bal van glas zou blazen. Maar wat was hier de
bedoeling van? Aan de linkerkant van de goot liep de rails verder, en verdween na
een bocht uit zicht. Waar naar toe die ijsbal geacht werd te rollen, daarnaar kon ik
slechts gissen, maar het was in ieder geval zonneklaar dat het wél de bedoeling was
dat de ijsbal ongeschonden deze hindernis – de metalen goot – kon nemen. Ik
besloot alles voor de derde keer in gang te zetten, om extra goed te kijken wat er nu
allemaal gebeurde.
Het was duidelijk dat de rollende ijsbal, ruim voordat deze bij de goot arriveerde, een
trigger activeerde, waardoor de andere houten bal losschoot en ook naar beneden
rolde. Deze zorgde, zodra hij in de opvangzak plofte, voor het benodigde gewicht. De
goot kreeg zo de juiste hellingshoek, opdat deze goed op de rails aansloot en de
ijsbal aldus soepeltjes via deze goot zijn weg kon vervolgen. Althans, dat zou de
bedoeling moeten zijn! Nu zag ik trouwens dat die houten bal níet voor een kwart uit
kristallijn gesteente was opgebouwd en voor driekwart van hout, want vanaf hier
bezien leek hij geheel van hout te zijn. Dat kristallijne stuk was dus slechts een partje
van éénachtste deel. De juiste gewichtsverdeling luisterde kennelijk dus zeer nauw.
De huidige stand van het geheel was overduidelijk niet goed, want de ijsbal

Voor het einde van de goot gaat
de bal aan gruzelementen!
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overleefde zijn tocht niet. Kon ik hier nog een
manipulatie uitvoeren? Jazeker! Door de grote
wielen onder de goot te verrollen, kon ik
bewerkstellen dat het evenwicht anders zou
komen te liggen en de hele goot een nieuwe
hellingshoek zou aannemen.

Welgemoed rolde ik de wielen met behulp van het
bedieningspaneel helemaal de andere kant op en
haalde daarna de hendel over. Al snel zag ik dat ik
nu nog verder van huis was gekomen. De goot
helde nu véél te veel naar rechts en de ijsbal
spatte al halverwege de goot uiteen. Dan maar de

middelste stand proberen… Het resultaat was opnieuw bedroevend, zij het iets beter
dan daarnet. Zo moest ik al snel concluderen dat de éérste stand waarmee ik was
begonnen, met de wielen in de meest linkse positie,
nog de beste was, al was ook die nog niet goed. Ik
werd hier nu met het eerste probleem
geconfronteerd, waarvoor ik hier en nu, niet zo snel
een oplossing zag!

Ik manoeuvreerde het bedieningspaneel naar
beneden en besloot langs de brede rotsrichel langs
de zee door te lopen, wellicht kon ik daar inspiratie
opdoen om dit probleem te tackelen.
Die vlaag van inzicht kwam sneller dan ik had
verwacht. Ik had hier prachtig zicht op het zacht golvende water, waarop de
laagstaande zon een brede lichtbaan schilderde. In silhouet zag ik ginds de rails in
een bocht weglopen, dat was de route die de ijsbal
geacht werd te volgen. Daaronder was echter ook
een gebouwtje geplaatst, alwaar ik zeer spoedig
arriveerde. Hier zag ik dat het einde van de
metalen goot boven het schuine dak van dit
gebouwtje was gelegen. Er zat een grote ronde
schoorsteen op het dak en vanaf de onderkant van
de goot liep een stevig touw naar beneden, tot ín
deze schoorsteen.
Het kwartje viel. Aan deze goot hingen twéé
gewichten, waardoor het geheel als een

eenvoudige balans werkte. En nu maar hopen dat
ik in dit bouwsel aan dat tweede gewicht iets kon
doen, om dit hele zaakje het juiste evenwicht te
geven!
Een paar Japans ogende kamerschermen vormde
de ingang van het zeshoekige bouwsel, dat geheel
uit hout was opgetrokken. De muren en de vloer
waren kaal, maar rondom de wanden waren
eenvoudige banken aangebracht, die zonder
onderbreking in de rondte doorliepen. Buiten had
ik het goed gezien. Het touw liep door de

Vanuit deze kant bezien lijkt de bal
geheel van hout te zijn, dus slechts
een partje van éénachtste deel
bestaat uit kristallijn gesteente.

Al doorlopend, geniet ik van het
uitzicht over zee.

In dit gebouwtje lijkt een twééde
gewicht aan de goot te hangen.

Binnen tref ik inderdaad dat tweede
gewicht aan, een fors steenbrok!
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schoorsteen hier naar binnen en er zat een zeer
zwaar ogend en fors uitgevallen halfrond stuk steen
aan vastgemaakt. Daar weer onder was een dikke
metalen stang bevestigd, waaromheen een flinke
bol was vastgemaakt, of eigenlijk meer een halve
bol, namelijk alleen de onderste helft. Deze halve
houten bol had een doorsnee van ongeveer
anderhalve meter.
Er was hier kennelijk iets gebeurd, want op de vloer
lagen allemaal kleine en wat grotere brokstukken
van zowel hout, metaal, als van dat kristallijne
lichtgevende gesteente. Op de omringende bank lagen echter nog een zestal gave
stukken, die ieder het formaat hadden van éénachtste part. Er lagen twee houten,
twee kristallijnen en twee metalen parten. Met tweederde daarvan zou ik de bovenste
helft van de bol kunnen vullen en daar waren behoorlijk wat mogelijkheden voor…

Ik nam plaats op de bank naast de zes stukken en dacht na. Ik vermoedde dat
Saavedro dit ‘weegschaalprobleem’ weer iets moeilijker had gemaakt en dat het
origineel eenvoudiger was geweest… Wacht eens even? Had ik mij in J’nanin in de
woon- en slaapkamer van Saavedro niet verbaasd over de diverse balansen die hij
daar had opgesteld? Daar had ik gedemonstreerd gezien hoe dit onderdeel van de
klassieke mechanica in zijn werk ging, namelijk dat de lengte van de arm maal het
gewicht dat eraan hing links en rechts gelijk moet zijn voor evenwicht (het speeltje
met de drie poppetjes). Daarna had ik gezien dat
vier kristallen bollen één metalen bol in balans
hielden en dat hetzelfde gold voor vier houten
bollen versus één kristallen. Maar dan zat hierin de
oplossing van het gewichtsprobleem besloten! Die
grote bal die rechts in die opvangzak viel, bestond
uit zevenachtsten delen hout en één deel kristal,
overeenkomend in gewicht dus met zeven plus
vier, is elf delen hout. Zoals de wielen van de goot
nu stonden, was de arm van het metalen gevaarte
aan deze kant half zo lang in vergelijk met de
andere kant die door die houten bal werd
verzwaard. Aldus moest het gewicht hier, om het geheel perfect in evenwicht te
brengen, twee maal zo zwaar zijn. Dat betekende dat deze bol in totaal 22
‘houteenheden’ moest tellen. Hij bevatte er al vier (de massieve onderkant, waar ik
verder niets aan kon veranderen), dus met de zes stukken hier op de bank moest ik
achttien eenheden zien te maken. Vlot rekenend zag ik dat de oplossing gemakkelijk
was. Een kristallen part was vier maal zo zwaar als een houten part en een metalen
part was op zijn beurt weer vier maal zo zwaar als een kristallen deel, dus vier maal
vier, is zestien keer zo zwaar als een houten part. Samen met de twee beschikbare
houten stukken telde dit met één metalen part dus op tot achttien.
Dat had Saavedro geniepig gemaakt. Het was dus fout om te proberen de bol hier
compleet te maken! Iemand die hier lukraak steeds met vier stukken in de weer zou
gaan om dat te bewerkstelligen, zou nooit succes hebben, hij zou zo nimmer tot het
juiste contragewicht komen! Ik pakte een houten blok en legde dat op de bovenste
helft van de bol. Gelukkig was het gemakkelijk te tillen. Dat was maar goed ook, want
het metalen stuk dat ik daarna meezeulde, was zestien keer zo zwaar! Niet zonder

Onder het steenbrok zit ook nog
deze halve houten bol bevestigd.

Met deze houten, kristallijnen en
metalen parten kan ik proberen de
bol, én het contragewicht kloppend
te maken.
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moeite wist ik dit brok, dat wél loodzwaar was, op
de bol te krijgen en nadat ik ook het tweede
houten stuk op de bovenkant van de bol had
gelegd, was ik hier klaar.

Ik zou snel merken of ik alles goed had
beredeneerd. Ik liep terug naar het
bedieningspaneel, bracht dit weer in de actieve
hoge stand en haalde vol verwachting de hendel
over om zo een nieuwe ijsbal tevoorschijn te
toveren.
Alles verliep zoals verwacht. Zodra de grotendeels
houten bal in de opvangzak aan de rechterkant

onder de goot plofte, zag ik al dat het geheel keurig
in balans kwam. De aansnellende ijsbal bleef nu
gaaf en vloog in gezwinde spoed door de hele goot
heen en vervolgde zijn rollende route over de rails
links en verdween daar uit het zicht.
“Is dat nu alles?” Dacht ik even licht teleurgesteld,
maar dat mistroostige gevoel verdween snel! Het
deel van het paneel waarop de vier hefboompjes
zaten, verzonk nu een eindje in de omringende
ombouw en de glimmende zijkanten klapten daar
overheen. Tot mijn verrassing werd daarop nu een
kort filmpje vertoond! Ik keek uit op die drie ‘palen

duo’s’ in het water met gewichten eraan, die ik
vanuit de pagode waar ik hier was gearriveerd, ook
kon zien. Dit beeld was echter van een veel hoger
standpunt geschoten en ik zag een aantal
gewichten in beweging komen. Vanuit het water
kwam nu een platform omhoog, dat de afstand
tussen de middelste palen overbrugde, maar na een
ogenblikje weer omlaag werd getakeld en opnieuw
onder water verdween. Vervolgens doofde het
beeld en klapte de glimmende panelen naar binnen.
Ze werden vervangen door houten panelen, die
over het geheel heen schoven en zo het
bedieningspaneel geheel afsloten. Erg vond ik dat
niet, want op het hout was een patroon verschenen,
een hexagonaal, waarbinnen een zevental kleinere
zeshoekige figuurtjes waren uitgelicht. Dit moest
dan wel de eerste code zijn van de drie die ik nodig
had om het centrale gebouw te kunnen betreden!

Ik schetste de code over in mijn opschrijfboekje,
daalde af en haastte mij helemaal terug naar de
pagode waar ik mijn avontuur hier in Amateria was
begonnen. Op het eerste hexagonale plateau aan

de linkerkant van het pad dat naar het centrale gebouw leidde, duwde ik de zeven
zeskantige knoppen naar beneden  volgens de zojuist  verkregen code. Het resultaat

Met twee extra houten en één
metalen part, zou het contragewicht
goed van zwaarte moeten zijn.

De bal van ijs weet nu de hindernis
goed te nemen en rolt door.

Het bedieningspaneel schotelt mij
eerst een filmpje voor…

… waarna de eerste code van het
pad naar het centrale gebouw
wordt onthuld!
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was dat vanaf de zijkant van de beide rails een tweetal metalen platen naar binnen
klapten. Daar overheen kon ik doorlopen naar het tweede plateau in het midden van
het pad. Verder kwam ik daar niet, die tweede code had ik immers nog niet
verkregen. Wel nam ik de tijd om hier rustig om mij heen te kijken. Vooral de top van
het dak van het centrale gebouw gaf ik een meer
dan oppervlakkige aandacht. Zie je wel, het
schoorsteendakje was in werkelijkheid dat vliegende
ding dat gelanceerd kon worden om in de hoogte
een ijsbal te maken! Ik meende zelfs het apparaat te
kunnen zien zitten die dat voor elkaar kreeg. Die
ijsbal viel dan vervolgens via de schoorsteen in het
gebouw, om daaruit via een van de spoorbanen die
uit dit gebouw ontsproten, verder te rollen. Dit alles
bleef merkwaardig. Het begon er meer en meer op
te lijken dat al deze constructies hier een onderdeel
van een achtbaan vormden, waarlangs die ijsballen
konden rollen. Zou dat centrale gebouw hierin een soort regierol spelen en deze
ballen sturen?

Hoe de vork precies in de steel stak, wist ik nog niet, maar dat ik op de goede weg
zat, was wél duidelijk. Eén code had ik bemachtigd, dus ik had er nog twee te gaan.
Elders moesten dus nog twee apparaten te vinden moeten zijn, waarmee ik kon gaan
spelen. Maar dan werd ik nu wel met het probleem geconfronteerd dat al mijn routes
dood leken te lopen. Het buitenpad eindigde bij het huisje met daarin het
contragewicht van de metalen goot en het pad binnen eindigde in de grot bij het

schilderij van Saavedro.
Nog steeds bij het tweede platform staand, tuurde
ik richting de zee en de eerste pagode, en
vervolgens naar links. Daar stonden die reusachtige
basaltzuilen, waardoorheen die banen van
lichtgevend gesteente liepen. De zuilen waren aan
de onderkant, daar waar ze bij de waterspiegel
kwamen, trouwens griezelig dun geworden door
erosie. Vroeg of laat zouden de golven van een
woelige zee deze zuilen fataal ondermijnen en dan
zouden ze in het water storten!

Terwijl ik zo schuin naar beneden tuurde, zag ik daar beneden, al slingerend tussen
deze zuilen door, toch duidelijk een vlonder lopen. Dat betekende dat ik toch nog een
route over het hoofd had gezien. Ik liep terug naar de eerste pagode en zodra ik daar

Na het intoetsen van de juiste
code…

… klappen deze metalen platen
dicht en…

… kan ik naar het tweede
hiaat in het pad doorlopen!

Nu kan ik het schoorsteentje dat
kan vliegen en ijsballen maken,
van meer nabij bekijken.

Hier beneden lijkt toch een
vlonder te lopen…
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arriveerde, werd de code op de eerste hexagonaal weer gereset en sprongen de
metalen platen boven het eerste hiaat van het pad weer open. Dat gaf niet, ik kon de
code immers opnieuw intoetsen.

Op het uiterste randje van de pagode staand zag
ik nu dat daar een touwladder was bevestigd, die
uitkwam op de vlonders beneden. Voor wie een
paar stappen naar achteren zou doen, zou deze
geheel uit het zicht komen te hangen en zo niet
worden opgemerkt, hetgeen mij tijdens mijn eerste
bezoek hier ook was overkomen. Nu was ik
opgelucht dat ik mijn onderzoekingstocht toch kon
voortzetten en daalde de touwladder af.
Hoewel de laagstaande zon de toppen van de
enorme zuilen in een zachte gloed zette,
bevonden de onderkanten zich in de schaduw en
was het hier beneden al behoorlijk schemerig

geworden. De lichtgevende kristallen wierpen
hierdoor een bijna spookachtige gloed over het
zacht klotsende water. Zo te zien bestond iedere
kern van de zuilen uit deze kristallen, die wellicht
meer resistent waren dan het omringende
gesteente. De houten vlonder, slechts een half
metertje boven de waterspiegel gelegen, slingerde
tussen deze dunnere, zacht gloeiende staken door.
Na een niet al te lange route eindigde de vlonder bij
‘vaste grond’; hier staken veel kleinere hexagonale
stenen boven de waterspiegel uit. Ik was op deze
plek aan de andere kant van de boog van
basaltzuilen beland. In tegenstelling tot bij de beide pagodes, liep het pad hier
bovengronds verder. Aan mijn linkerhand bleven deze basaltzuilen erg laag en waren
door een dikke moslaag overwoekerd. Dit suggereerde dat de waterspiegel hier wel
eens hoger stond, of dat het zeer geregeld regende. Gezien de dreigende lucht en
het onweer boven zee, was dat laatste geen onredelijke gedachte.
De bemoste stenen liepen hellend af naar de strook water die zich overal tussen de
basaltring en het centrale huis bevond. Hier was die ‘slotgracht’ echter op zijn smalst
en had ik aldus goed zicht op dat geheimzinnige
huis, dat ik nog niet kon betreden. Het stond op
een aantal grote stenen palen, waardoor de
onderverdieping van het gebouw zich een dikke
meter  boven het waterpeil van de slotgracht
bevond. Ramen bevatte het huis niet, wel zag ik
vanaf diverse kanten rails lopen die via gesloten
ronde luiken in de wanden het gebouw in en uit
liepen. Op die luiken was een figuur aangebracht
die ik nu herkende. Dit symbool was ook in het
raam van de ‘slagtand’ in J’nanin bevestigd en in
het oculair van de telescoop in het observatorium
geëtst. De vliegende schoorsteen op de nok van het dak was vanaf hier goed te zien
en nu zag ik tevens dat er ook rails vanuit het dak kwamen, waar ze net als de lager

Aan de pagode zit een touwladder
vast, die mij op de vlonder daar
beneden brengt.

De lichtgevende kristallen zetten
het landschap in een spook-
achtige gloed.

Ook uit het dak van het centrale
gebouw ontspringen rails.
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gelegen sporen vanuit ronde openingen ontsprongen. Even later liep ik onder zo’n
hoger gelegen rail door.
Mijn pad liep ondertussen min of meer rechtdoor en ik keek vrijwel recht tegen de
laagstaande zon in. Schuin links vooruit doemde een vreemd bouwsel op, waar ik

tijdens mijn reis van J’nanin naar hier rakelings
langs was gevlogen. Maar dichterbij was ook nog
wat te zien. Geflankeerd door een tweetal lampen,
arriveerde ik bij een hiaat in de muur van hoge
basaltzuilen, die zich steeds aan mijn rechterhand
bevond.
Het natuurlijke gangetje dat zo was ontstaan, werd
aan de zeezijde versperd door een deur, of eigenlijk
een deurpost, waarin een aantal min of meer
horizontaal en verticaal verlopende houten latjes
waren aangebracht. Desondanks was het geheel

redelijk stevig. De metalen stang die de ‘deur’ afsloot, kon ik gelukkig gemakkelijk uit
het oog vissen waarin deze viel, waardoor ik de doorgang kon ontsluiten.

Onmiddellijk werd het mij duidelijk dat ik hier bij het
volgende apparaat was aangekomen dat mij de
tweede code zou kunnen opleveren. Ik stuitte hier
namelijk op een bedieningspaneel dat er weliswaar
totaal anders uitzag dan het exemplaar bij de
metalen goot, maar het onderstel met aan
weerszijde de twee glimmende gebogen platen,
was identiek. Ook het platform daarvoor zag er
eenvormig uit en een grote hendel links ontbrak
evenmin. Het bedieningspaneel werd omringd door
een aantal hoge en sterk bemoste basaltzuilen,

waardoor het apparaat dat zich daarachter boven zee bevond en wat ik hiermee kon
bedienen, grotendeels aan het oog werd onttrokken.
Dat probleem loste ik op door de hendel over te halen. Het bedieningspaneel en het
hele platform waarop ik stond schoven hierop omhoog, waarbij er een groter
hoogteverschil werd afgelegd dan bij de metalen goot het geval was geweest.

Mijn mond viel bijna open van verwondering. Wat
kreeg ik hierboven een schitterend uitzicht
aangeboden! Vrijwel het hele eiland kon ik
overzien! Ik had prominent zicht op het huis in het
midden dat min of meer rond was en een forse
doorsnede bezat. Grotendeels achter het dak van
het gebouw, waarvan de nok zich nog iets boven
mijn gezichtpunt bevond, lag de basaltgroep
waarin zich de gang en grot met Saavedro’s
schildering bevond. Links daarvan keek ik schuin
neer op de twee pagodes en daar weer links van
was de muur van basaltzuilen te zien waar
onderlangs ik daarnet was gelopen en die baadden in de nog fel schijnende zon. Ook
de hooggelegen toppen van deze zuilen waren voorzien van een ‘moskopje’. Zo
hoog  zou  de  zee  hier  zéker  nooit  komen,  dus  het  benodigde  vocht  voor  deze

Na ontsluiting van deze deur…

… arriveer ik bij dit vreemde
apparaat.

Boven zee blijft het maar donderen
en bliksemen…
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vegetatie zou wel uit de lucht komen. Het zicht over zee en de aanblik van de hemel
waren vanaf dit punt magnifiek. Op een wat andere plek hadden de wolken zich  nu
wat meer samengepakt en ik zag hoe het daarboven zee flink regende en soms ook
bliksemde. Gelukkig bleef ook dit onweer op veilige afstand, al zou ik niet aarzelen
snel af te dalen, zodra dit gebliksem en gedonder tóch naderbij zou komen!
Aan de rechterkant van het gebouw bleef de zon in een opklaring een ‘gouden’ baan
over het zeeoppervlak schilderen. Daartussen zag ik dat de basaltzuilen doorliepen,
zij het op een zeer geringe hoogte. Ze staken maar net boven de waterspiegel uit. De
bovenkanten van deze hexagonalen waren uitgehold en gevuld met water. Ze
eindigden bij die andere merkwaardige constructie, met een serie gebouwtjes en
daarbij ronde lichtgevende staken. Ik vermoedde dat die constructie mijn derde
uitdaging hier in Amateria zou vormen. Maar eerst moest ik mij maar eens aan het
apparaat hier spiegelen. Dat zag er eveneens merkwaardig genoeg uit.

Tja, waar keek ik hier nu eigenlijk naar? Het vorige
toestel was tenminste in een paar woorden te
omschrijven, ‘een metalen goot op wielen’, maar dit
ding was moeilijker te vatten. Aan weerszijde van
een constructie die wellicht louter als ondersteuning
en stabilisatie diende, zaten een tweetal identieke
plateaus vast, bestaande uit een massieve halve
bol van metaal, waaromheen op regelmatige
afstanden een zestal horizontale ringen waren
bevestigd. Het viel mij op dat deze om en om open
en gesloten waren aan de onderkant, waarbij aan
de buitenkant van iedere dichte ‘schaal’ ook nog

een drietal kleine ringetjes zaten. Van rechts liepen rails van of naar dit apparaat,
maar ook boven het toestel zelf waren vier kortere stukjes rails te zien. Aan de
buitenkant zaten de langste twee stukken die vrij laag bleven. In het midden waren
twee iets kortere stukken rails aangebracht die in een bijna cirkelvormige boog van
het ene naar het andere plateau met open en dichte schalen liepen.
Ik wist niet wat ik hiervan moest denken en verlegde mijn aandacht naar het
bedieningsplateau, maar ook dat maakte mij weinig wijzer. Bovenaan bevonden zich
een tweetal ronde schijven die ieder in zes partjes waren verdeeld, die afwisselend
wit en blauw waren gekleurd. Op het onderste blauwe partje na, waren ze allemaal
voorzien van een gat, al was het blauwe partje op ‘tien uur’ op de linker schijf al
opgevuld door een rode houten pin die daar, zo leek het, van origine niet hoorde te
zitten. Dan zou Saavedro daar wel de hand in hebben gehad, vermoedde ik.

Wat een fantastisch uitzicht heb ik hierboven! Het hele eiland kan ik overzien!

Probeer dit vreemde apparaat
maar eens in een paar woorden
te omschrijven!
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Onderaan het bedieningspaneel zat een rechthoekig
vakje dat, toen dit hele zaakje nog beneden stond
geparkeerd, afgesloten was geweest, maar nu
automatisch was geopend. Het bevatte een drietal
rood geverfde houten pinnen, vergelijkbaar met dat
ene exemplaar dat al in de linker schijf
vastgeklonken zat. Tot slot zat er in het midden van
het paneel een schuif, die ik desgewenst naar rechts
kon halen. Nog niet wetende wat ik hier precies
moest doen, trok ik die hendel maar eens naar
rechts, om te zien wat er dan zou gebeuren.

Met een gesis verhief de schoorsteen van het
centrale gebouw zich een eindje in de lucht,
waardoor ik schuin van onderen in dit vreemde
vliegtoestel kon kijken. Zodra de vliegende
schoorsteen in de lucht tot rust kwam, zag ik daar in
het inwendige een metalen ring bewegen die
binnen enkele seconden een ijsbal draaide. Deze
werd losgelaten en viel toch best wel van een
behoorlijke hoogte op een van de stukken rails die
over het dak van het gebouw waren aangebracht.
Daarlangs rolde de bal snel naar beneden, en
verdween daar even uit het zicht. Na een ogenblikje

verscheen hij echter weer aan de linker onderkant van het rechter platform en de bal
schoot vervolgens via de onderkant van de eerste lage rails aan de voorkant naar het
andere platform, waarbij hij pardoes in een dichte schaal plofte! Die ijsbal moest toch
steviger zijn dan ik aanvankelijk had gedacht, want dit alles ging behoorlijk snel, ja
bijna woest zelfs! Vervolgens begon het platform met daarin de ijsbal, tegen de
wijzers van de klok in, rond te draaien en deed de ronde schijf op het
bedieningspaneel hetzelfde. Toen beide een complete cirkel hadden beschreven,
kwamen ze tot rust. Nu kwam echter de schaal met daarin de ijsbal, tot leven! De drie
ringetjes aan de buitenring stootten een hoge bromtoon uit, waartegen de ijsbal niet
bestand bleek. Hij spatte uiteen in zoveel kleine stukjes, dat het wel leek alsof het ijs
binnen enkele seconden verdampte!

Dit eerste experiment had enige duidelijkheid verschaft. De ijsbal die naar hier werd
vervoerd, moest uiteraard – net als eerder bij de metalen goot – op de juiste manier
door dit apparaat worden gevoerd. Maar wat was de goede route? Ik zou daartoe
met die drie houten pinnen in de weer moeten gaan, die ik in totaal in negen gaten
kon steken. Dat kon ik op heel wat verschillende manieren doen, meer dan
vijfduizend, zo rekende ik even snel uit het hoofd uit. Op goed geluk hier te werk
gaan, was dus geen optie. Ik moest dit systematisch zien aan te pakken, maar
daarbij ook de streken van Saavedro in de gaten houden. Er lagen hier drie pinnen in
het bakje, maar dat betekende niet automatisch dat ik die alledrie moest gebruiken.
Bij het contragewicht van de metalen goot was het immers ook niet nodig om de
bovenkant van de bol met vier stukken geheel op te vullen.
Ik besloot met één pin te beginnen, stak die op goed geluk in het witte vakje
linksonder op de linker schijf en trok opnieuw aan de schuif.

Ook het bedieningspaneel maakt
mij voorlopig weinig wijzer.

De schoorsteen verheft zich in de
lucht en kan ik zien hoe een
metalen ring een ijsbal draait.
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Aanvankelijk voltrokken de gebeurtenissen zich op
dezelfde manier als de eerste keer. In een razende
vaart werd de ijsbal via de ‘dakgoot’ naar het toestel
gevoerd, maar zodra de ijsbal in de dichte schaal
onderin op het linker plateau was gedeponeerd,
veranderde er iets, wat door de door mij
aangebrachte pin werd veroorzaakt. Opnieuw begon
het plateau en de schijf op het bedieningspaneel
rond te draaien, naar al naar éénzesde omwenteling
was het witte partje met mijn pin erin beneden, op
‘zes uur’ aangekomen. Daar viel deze pin opnieuw
terug in het verzamelbakje en kwamen zowel de
schijf als het plateau tot stilstand. De schaal met de ijsbal was nu echter onder de
dichtstbijzijnde halfronde rails aangekomen en werd via de onderkant hiervan
afgeschoten naar het andere plateau, waar deze rail gelukkig uitkwam bij een andere
dichte schaal. Het rechter plateau en de rechter schijf op het bedieningspaneel
begonnen nu met de wijzers van de klok mee te draaien. In deze schijf zat echter
géén pin, waardoor het geheel doelloos een heel rondje aflegde, waarna het
ultrasone geluid de ijsbal vernietigde.

Dit resultaat verduidelijkte veel. Wellicht zou het de bedoeling zijn dat de ijsbal steeds
via een ander stukje rails tussen de beide plateaus heen en weer zou worden
geschoten, waarbij er opgelet moest worden dat de bal wel steeds in een dichte
schaal terechtkwam, want een open ring betekende een enkele reis richting het
zeeoppervlak. Ik probeerde schattend en vooruitdenkend te zien in welk gat ik de
volgende pin zou moeten steken, aannemende dat ik de eerste pin al juist had
geplaatst. Het leek erop dat ik het rechter plateau maar één positie hoefde te
verdraaien, om de schaal met daarin de ijsbal voor het begin van de achterste
cirkelvormige rails te manoeuvreren. Daartoe moest ik de tweede pin op de rechter
schijf in het gat van het witte vak op ‘vier uur’ plaatsen.
Voor de derde keer liet ik de ijsbal zijn baantje rollen en alles ging goed, totdat de bal
langs de achterste ronde rails terugschoot naar het linker platform. Daar trof de bal
nu een open ring en plofte hij met een plons in het
water! Toch had ik vorderingen gemaakt. Ik zou de
derde pin dus moeten gebruiken om het linker
platform zó door te draaien dat de terugkerende bal
een gesloten schaal zou treffen. Het leek erop dat ik
de derde pin daartoe in het gat op ‘twaalf uur’ moest
steken, in het witte vakje op de linker schijf.
Zo gezegd, zo gedaan. Verwachtingsvol haalde ik
wederom de hendel over om te zien of ik wellicht zo
al de juiste oplossing had gevonden.

Dat bleek niet geval te zijn en meteen zag ik in
welke foute gedachte ik had gemaakt. Zodra de bal
van het linker plateau naar die te rechterzijde werd
geschoten, kwam het linker plateau tot stilstand! Het was dan leuk dat er ook in een
ander gat nog een pin zat gestoken, maar die zou pas in actie kunnen komen zodra
de bal hier veilig was teruggekeerd en het plateau weer zou gaan draaien.

In een razende vaart rolt de ijsbal
via de ‘dakgoot’ naar beneden.

Tot op dit punt lijkt alles goed te
gaan, maar aan het eind van de
achterste ronde baan zit een
open ring die niet weggaat!
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Door goed te kijken zag ik dat nadat de linker schaal één positie was doorgedraaid
en de bal naar de overkant werd geschoten, er ook een dichte schaal bij de áchterste
lage rails was verschenen. Dat betekende dat ik de schaal met de ijsbal op het
rechter plateau eerst naar het begin van déze baan moest zien te verplaatsen, opdat
de bal dan op de terugweg wederom een dichte schaal zou treffen aan de linkerkant.
Het rechter plateau zou ik daartoe twee posities moeten verdraaien, dus dan zou de
tweede pin in het blauwe vak op ‘twee uur’ geplaatst moeten worden. Dus vervolgens
maar eens kijken wat er met deze nieuwe opstelling zou gebeuren.

Tot mijn genoegen zag ik dat ik het goed had uitgedokterd. De ijsbal schoot eerst via
de voorste lage rails in de dichte schaal op ‘zes uur’ op het linker plateau, draaide
naar ‘vier uur’ en schoot daar via de voorste halfronde rails naar de dichte schaal op
‘acht uur’ op het rechter plateau. Daar draaide deze naar ‘twaalf uur’ en schoot via de
achterste lage goot terug naar het linker plateau in een dichte schaal op ‘twaalf uur’.
Aan deze kant waren echter de pinnen op en de schaal met de bal daarin draaide
nog een rondje en vervolgens werd de ijsbal vernietigd.
Toch leek ik nu een heel eind gevorderd te zijn. Voor de bal vernietigd werd,
passeerde de schaal met de ijsbal de onderkant van de tweede halfronde rails, de
enige route waarlangs de bal nog niet was geschoten. Met een snelle blik op de
draaiende schijf op het bedieningsplateau zag ik
dat als ik de derde en laatste pin in het witte vlak
op ‘twaalf uur’ zou steken, de bal nu voor de
tweede keer naar het rechter platform zou worden
geschoten, langs deze laatste route. Daarmee zou
ik, voor wat betreft de plaatsing van de drie houten
pinnen mijn kruit hebben verschoten en zou het
prettig zijn dat zo het juiste pad voor de ijsbal
geplaveid zou zijn. Dat leek echter niet het geval te
zijn, want ik zag dat dit vierde en laatste stuk rails
de bal in een open ring op het rechter plateau zou
brengen…

Ik tuurde nog even goed en kon toen een
juichkreet maar nauwelijks onderdrukken! De desbetreffende ring was weliswaar
open, maar de rail die naar rechts wegliep, begon onder deze ring! Dat betekende
dat de ijsbal, als hij daarin terecht zou komen, niet in het water zou vallen, maar op
deze baan terecht zou komen! Had ik nu dan al deze ‘heen en weer’ puzzel

opgelost? Ik plaatste de drie pinnen in de gewenste
gaten, haalde de hendel over en wachtte de
gebeurtenissen af.
De koude douche kwam snel. Weer had ik een fout
gemaakt. Nadat de ijsbal tweemaal heen en weer
was geschoten, moest het linker plateau veel te ver
doordraaien om de bal in de gewenste positie te
krijgen onder de achterste ronde rails. Met de pin op
‘twaalf uur’ lukte het in ieder geval niet. De bal werd
gelanceerd, maar trof geen rails en spatte aan de
bovenkant van de constructie tussen de twee
plateaus tegen de bovenste dwarsplank uit elkaar.
Zelfs als ik de pin in de meest achterste positie stak

Op het rechter plateau, op ‘tien uur’
zit een open ring, waaronder zich
rails bevinden! Daar moet ik de
ijsbal uiteindelijk zien te brengen!

Bij gebrek aan rails wordt de bal
in de lucht gelanceerd en spat
tegen de bovenrand van de
constructie uiteen.
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– op ‘vijf uur’ in het witte vlak – kwam ik nog één positie tekort om de bal bij de
achterste halfronde baan te brengen. Verdorie! Het leek zo goed te gaan! Maar nu
ontpopte deze puzzel zich als een doolhof, waarbij ik als het ware tot vlakbij het
goede einde was gevorderd om daar tot de ontdekking te komen tóch op het
verkeerde pad te lopen…

“Kom op! Niet bij de pakken neerzitten!” Trachtte ik in gedachten mijzelf te
vermannen. Ik had nu in ieder geval precies door hoe deze puzzel werkte, dus moest
het toch niet te moeilijk zijn de juiste route voor de ijsbal uit te stippelen! Het was
duidelijk hoe en waar ik moest eindigen, maar wellicht was het begin niet goed
gekozen.
Kijkend naar het rechter rad dat stil zou blijven staan tot daar de bal voor de eerste
keer zou arriveren, zag ik dat niet alleen de voorste halfronde rail bij een dichte
schotel uitkwam, maar dat ook de achterste lage rail uitmondde bij een aan de
onderkant gesloten ring. Dan was dit een alternatieve route. Het linker platform zou
dan als eerste drie posities moeten doordraaien om de ijsbal aan het begin van deze
rails te brengen, wat automatisch betekende dat het éérste pin-gat op ‘acht uur’ niet
gebruikt kon worden. Dan zou ik daarna als tweede stap het rechter platform zover
moeten draaien dat de ijsbal bij het begin van de voorste halve ronde baan uit zou
komen. Met de klok meegerekend, zou dit platform daartoe vier posities moeten
doordraaien, met andere woorden, de tweede pin zou ik dan op de rechter schijf in
het blauwe part op ‘tien uur’ moeten plaatsen. De ijsbal zou dan via de ronde baan
weer naar de andere kant geschoten worden, waarbij ik dan maar moest hopen dat
hij daar een gesloten ring zou treffen, maar zo schattend zou dat in orde moeten zijn.
Vanaf dat punt zou ik het linker platform nog maar één positie hoeven door te
draaien om de ijsbal voor de twééde halfronde rails te brengen. Dat betekende dat ik
de derde en laatste pin in de linker schijf op ‘twee uur’ in de blauwe taartpunt moest
steken. Ja, ik leek het goed te zien! De ijsbal zou dan aan de andere kant de lege
ring treffen, waaronder zich echter die rail ophield!

Met hernieuwde hoop plantte ik de drie houten,
rode pinnen in de door mij berekende gaten en voor
de zoveelste keer liet ik de schoorsteen een ijsbal
maken. Met ingehouden adem volgde ik de route
die de bal nu aflegde. Eerst langs het meest nabije
pad naar de linkerkant, toen draaide het geheel
naar achteren en via het achterste lage pad werd
het rechter platform aangedaan. De schotel met
daarin de bal draaide keurig naar de gewenste
positie en daar schoot de bal via de voorste
halfronde route naar de andere kant en trof daar
gelukkig een dichte schotel! Bal en schotel draaide

slechts één positie door en daar ging de laatste houten pin… De ijsbal schoot over
het achterste ronde pad terug naar het linker platform, verdween door de open ring,
maar belandde daar op de rail die daaronder liep! Snel rolde de bal over dit pad door
een tunneltje in de basaltzuilen terug naar het centrale gebouw. Ik kon nog net zien
dat de bal via een van de ronde luiken, wat een kantelluik bleek te zijn, in het
inwendige van het gebouw verdween.
Zodra dit was gebeurd, klapte de glimmende platen van het bedieningspaneel naar
boven en sloten zich. Hierop werd nu een vergelijkbaar filmpje vertoond als bij de

Dit moet dan de juiste positie van
de drie rode houten pinnen zijn.
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metalen goot. Ditmaal werd echter het meest
linkse plateau voor een ogenblik uit het water
gehesen en plofte het na een aantal seconden
opnieuw terug in zee. Het paneel klapte nu om
en op het houtwerk verscheen nu de tweede
code die ik nodig had om het centrale gebouw te
kunnen betreden.

“Ziezo! Deze klus
is vlot geklaard!”
Dacht ik met een
tevreden gevoel.

Nadat ik deze code van zeven hexagonalen in mijn
opschrijfboekje had overgenomen, daalde ik met een
opgewekt gemoed af, en had de intentie deze plek
snel te verlaten. Ik stak mijn hand al uit richting de
metalen pin van de deur, die opnieuw in zijn oog was
gevallen, toen ik naar opzij blikte en daar op een
basaltblok een paar pagina’s zag liggen! Dat waren wederom een paar bladzijden uit
het journaal van Saavedro en ik pakte ze op.
Ik zag dat dit het zesde hoofdstukje was, dat uit vijf pagina’s tekst bestond, ditmaal
zonder afbeeldingen. Ik liep even terug naar het bedieningspaneel van het  ‘heen en
weer’ toestel, en nam plaats op het platform hiervoor, omdat ik niet op de bemoste

basaltblokken wilde gaan zitten. Hier kon ik lezen wat
Saavedro mij in ‘hoofdstuk zes’ te vertellen had,
zonder dat mijn broek door vieze groene aanslag
besmeurd werd. Ik liet mijn ogen over de
handgeschreven tekst dwalen:

“De herinneringen overstelpen mij, veel te snel gaat
alles. Ze razen voort in mijn hoofd en vullen mijn ziel
met wanhoop. En hoe meer ik denk dat niets kan
worden gedaan, hoe niemand buiten dit schild kan
overleven, hoe sneller de mist intreedt.
Ik kan mijzelf in de mist verliezen.
Als de mist dik genoeg is, kan ik alles laten gaan en
wenkt de veiligheid.
Ik kan nu beginnen te vergeten.

Maar ik mag niet vergeten. Ik moet elke leugen die ze mijn volk hebben verteld, mij
voor de geest halen. Hoe ze ons allemaal hebben gemanipuleerd om hun zin te
krijgen! Ze hadden mij gezegd dat ze waren gekomen om mijn wereld te redden. Ze
hebben mij gevraagd om een ontmoeting met de ouderen. De boeken die zij met zich
meebrachten, gaven een beeld van andere werelden – mooie plaatsen waar de
mensen niet zo hard moesten werken om te overleven. Ze vertelden mijn volk dat
Atrus deze boeken had geschreven. Dat hij Narayan had geschreven, maar dat hij
onze wereld labiel had gemaakt. Ze vertelden ons dat hij ons tot slaven van de Boom
wilde maken. Ze vroegen mij: ‘Weet je dat niet meer, Saavedro? Onze vader schreef
deze wereld opdat wij zouden leren. Om zijn zonen te tonen wat een Tijdperk niet
moest zijn.’

Opnieuw wordt nu op de glimmende
platen een filmpje vertoond…

… en wordt mij de tweede code
aangereikt.

In een hoekje tussen de
toegangsdeur  en het
bedieningspaneel van het
‘heen en weer’ apparaat, vind
ik het zesde hoofdstukje uit
het journaal van Saavedro.
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Ik wist niet wat te zeggen. Ik kon er niet bij dat dat waar kon zijn. Maar waarom
zouden ze liegen? Waarom zou Atrus gelogen hebben? De werelden die zij ons in
die Boeken voorhielden…
De Ouderen weigerden hen te geloven. Ze zeiden dat we de Boom niet konden
verlaten. Duizenden jaren hebben we de wortels van de Rasterboom verzorgd.
Zonder onze tradities zouden de Bomen sterven.
En ik wil niet dat we sterven. Ik wil het niet! Maar Sirrus en Achenar zeiden…
Ze zeiden dat ze zouden terugkomen, Saavedro. Net zoals Atrus je ook ooit had
gezegd. Hij had gezegd dat hij zou terugkomen, maar hij is niet teruggekeerd. Hij is
niet teruggekeerd.
En dat zal je hem betaald zetten.”

Ik stopte de pagina’s die ik zojuist had gelezen, op de juiste plek in het dagboek en
borg het journaal op. Dit hoofdstukje had veel verduidelijkt. Wat ik al eerder had
vermoed, werd hier geopenbaard. De Narayanen hadden er inderdaad bijna een
dagtaak aan om hun levensbomen te verzorgen. Op zich was het niet onlogisch dat
Sirrus en Achenar zich hierover verbaasd hadden, omdat in andere Tijdperken de
bewoners soms zelfs bijna als God in Frankrijk konden leven. Maar het vervolg was
minder fraai. Ze probeerden onder valse voorwendsels de ‘Ouderen’ – die kennelijk
de regie voerden over de riten die werden gevolgd om deze zogenaamde
‘Rasterbomen’ te verzorgen – ervan te overtuigen dat ze beter naar werelden konden
uitwijken waar ze niet hoefden te werken, alleen maar om in leven te blijven! Vooral
de suggestie dat Atrus Narayan expres zo geschapen had dat haar bewoners op
deze manier moesten zwoegen, wilde er bij mij niet in. De beide broers probeerden
zo haat te zaaien. ‘Wie wind zaait, zal storm oogsten’ luidt een bekend gezegde en
die storm was over Narayan gekomen, zo kon ik in eerdere stukjes lezen en had ik
ook in kleur uitgebeeld gezien hier in Amateria en in Voltaic. Toch bleef ik nu nog met
de vraag zitten waaróm Atrus nooit naar Narayan was teruggekeerd. Verkeerde hij in
de veronderstelling dat alles daar zijn gewone gangetje ging? Wellicht hadden Sirrus
en Achenar hun vader zoethoudende leugens opgedist, zodat ze door konden gaan
met hun destructieve handelen. Pas op Myst was Atrus – te laat – in actie gekomen.
Die gedachte had nu al meerdere keren door mijn hoofd gespookt, maar die voorbije
gebeurtenissen konden niet meer worden teruggedraaid. Maar héél misschien was
het voor Narayan nog niét te laat, al had ik er een hard hoofd in… Saavedro had het
immers opnieuw over een belemmerend ‘schild’ gehad, waarbuiten niemand kon
overleven. Hij had dit in eerdere hoofdstukjes ook al aangestipt, hier en daar. Nog
steeds wist ik niet wat hij daar precies mee bedoelde. Hoe dan ook, ik moest hier
maar doorgaan op mijn voorgenomen tocht, op jacht naar de derde en laatste code.

Ik besloot dat het niet zoveel zin had om helemaal
terug te lopen naar de eerste pagode om daar via
het pad naar het centrale gebouw de tweede code
in te toetsen. Ik kon dan toch nog steeds niet
doorlopen, omdat ik de derde code immers nog
miste. Nee, dan kon ik beter hier vlakbij een kijkje
nemen, waar dat andere vreemde bouwsel stond
opgesteld dat mij wellicht die derde code kon
verschaffen. Ik opende de deur en sloeg rechtsaf
aan het eind van het gangetje.
De hoge wand van basaltblokken aan mijn

Ik besluit door te lopen naar het
toestel dat mij wellicht de derde
code gaat verschaffen.
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rechterhand werd hier snel lager en eindigde abrupt. Wat overbleef was een plateau
van een vijftal meters breed, waarvan de hexagonalen van basalt amper boven de
zeespiegel uitstaken. Geen wonder dat de ondiepe holtes van deze zuilen aan de
bovenkant niet door mos werden bekleed, maar
met zeewater waren gevuld. Een veel smallere
strook van zuilen, min of meer achter elkaar,
kwamen rond een meter hoger uit en vormden zo
voor de bezoeker hier een droger voetpad, dat na
een dikke vijftien meter als vanzelf uitkwam bij een
rail die in een wijde bocht naar het centrale
gebouw liep, maar juist op dit punt door middel van
houten planken was dichtgemaakt, zodat ik op
deze baan kon stappen.
Terugkijkend vanaf hier had ik goed zicht op dat

vreemde ‘heen en weer’ toestel dat een tikje scheef
in het water stond. Het centrale gebouw werd vanaf
deze kant volop door de laagstaande zon
beschenen en daar weer naast had ik zicht op die
‘walvisribben’ in het water, aan het eind waarvan
zich de ronde grot bevond met het schilderij van
Saavedro. Bij een van de laatste ‘ribben’ die vanuit
het water omhoog staken zag ik een andere rail
lopen, waarvan dit apparaat royaal was voorzien.
Dit was dan ook verreweg het grootste toestel van
de drie. Ik liep over de licht stijgende en in een
flauwe bocht verder lopende baan, tot deze

uitkwam bij een gebouwtje. Daar werd mij pad gestuit door… ja, wat eigenlijk? De
rails liepen door een grote cirkel, maar daarbinnen werd de lucht, duidelijk zichtbaar
op een ritmische manier, in een hevige beroering gebracht. Het leek wel op het trillen
van de lucht boven heet asfalt op een warme, zonnige zomerdag, al verliep dit trillen
hier regelmatiger, want om de één à twee seconden zag ik de lucht zich in
concentrische cirkels samentrekken.
Zodra ik nog wat dichterbij kwam hoorde ik dat die luchtvibraties niet door hitte, maar
door geluid werd veroorzaakt. Rondom de ring zaten koperen kabels gewikkeld, die
een vreemdsoortig ritmische klank uitstootte, een
soort ‘trrrt-t-t’ en de lucht tussen de ring werd
hierdoor in een soort staande golfbeweging
gebracht. Op zich leek deze klank wel wat op het
ultrasone geluid wat bij het ‘heen en weer’
apparaat de ijsballen deed versplinteren, alleen
leek deze ring hier zijn arbeid nog efficiënter te
kunnen verrichten. Ik bleef op een paar meter
afstand aarzelen… Was het veilig om door deze
ring te stappen? De schil trillende lucht leek erg
dun te zijn, maar toch… Wel zag ik dat het hout
aan de onderkant schijnbaar niet reageerde op de
aanhoudende luchtvibraties, dus ik moest het er maar op wagen. Voor de zekerheid
nam ik een aanloopje, holde door de ring en belandde zo snel aan de andere kant.
Er was gelukkig niets gebeurd, al had ik een onderdeel van een seconde toch het
gevoel gehad dat ik heftig door elkaar werd geschud.

Hier kan ik op een baan stappen.

Aan rails en vreemde gebouwtjes
is hier geen gebrek!

Deze ring stoot een ritmisch geluid
uit, waardoor de lucht daarbinnen
in ronde, staande golven meetrilt.
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Ongedeerd aan de andere kant van de ring kon ik
beter zien in of op welk vreemd apparaat ik mij nu
bevond. De baan waarop ik stond boog in een
scherpere bocht naar rechts af en steeg daar nog
iets, om bij een gebouwtje uit te komen dat uit twee
verdiepingen bestond en centraal in het midden van
het toestel was gelegen. Van daaruit slingerden
diverse rails naar allerlei kanten, waarbij deze door
middel van een serie scherpe bochten nog een
aantal gebouwtjes met ringen aandeden,
vergelijkbaar met degene waar ik zojuist doorheen
was gestapt. Alleen kon ik hier vandaan niet zien of

horen, of die ringen, net als het exemplaar hier, ook ultrasoon geluid uitstootten, die
de lucht daartussen in trilling brachten.
Achter de vibrerende ring, aan de kant waar ik mij nu bevond, was een langwerpig

plateau aangebracht, waarop ik zo, vanaf de baan
kon stappen. Vanaf dit plateau had ik een nog
schitterender zicht op het ‘heen en weer’ apparaat
en de boog met basaltzuilen die hier tot aan de
waterspiegel afdaalde. Het al zacht geworden
zonlicht gaf extra cachet aan het geheel.
Het  platform  was  echter  niet  aangebracht  om
de bezoeker hier
een fraai uitzicht
te bezorgen. Het
kwam uit bij één
van die gebogen

staken van steen, waarvan ik al had gezien dat er
naast ieder gebouwtje eentje stond. De top van
deze staak was ook voorzien van die lichtgevende
kristallen en gloeide daarom op. Aan de onderkant,
op ooghoogte, was echter een zeskantig raamwerk
van hout aangebracht met langs de hoeken als
versteviging én versiering, geelkoper beslag. Het
raamwerk bleek een ietwat merkwaardig
bedieningspaneel te omsluiten. In het midden waren een zestal identieke koperen
partjes aangebracht met een gat erin, zodat het geheel wel wat weg had van een

bloem. Rondom die ‘bloem’ waren vijf vreemde
figuren aangebracht, waarvoor dunne plaatjes van
dat lichtgevende gesteente waren gebruikt. Eén
koper partje had geen figuur toegewezen
gekregen. Een rode wijzer wees in de richting van
het figuurtje op ‘vier uur’; een ronde top met vier
uitsteekseltjes aan de onderkant.
Ik verdraaide de rode pijl naar het figuurtje op ‘zes
uur’; bestaande uit twee ronde bolletjes, met een
vrijwel rechthoekige zij- of onderkant.
Het gevolg was dat de cirkel hier vlakbij een ander
geluid ging maken, een meer monotoon en vrij

Rails slingeren naar alle kanten,
maar komen allemaal uit bij dit
gebouwtje in het midden.

Achter de vibrerende ring kan ik op
een langwerpig plateau stappen.

Van daar heb ik een prachtig
uitzicht op het ‘heen en weer’
toestel.

Hier tref ik ook dit bedienings-
paneeltje aan, waarmee ik het
geluid van de ring kan veranderen.



124

snel ritmisch ‘m-m-m-m’, dat om de twee seconden even in volume aanzwol en snel
opnieuw afzwakte. Ik draaide de wijzer verder en kwam er zo achter dat ieder
figuurtje zijn eigen, ritmische toon voortbracht. Niet wetende wat ik hiermee moest
doen, besloot ik de pijl opnieuw op zijn oorspronkelijke stand terug te zetten. Even
kreeg ik het idee dat bij het partje zonder figuurtje het geluid kon worden afgezet,
maar op die stand kon de wijzer niet worden geplaatst…

Terug op de baan aangekomen besloot ik deze
verder te volgen en zo belandde ik al snel bij het
centrum van dit vibratietoestel, waar een groter
bouwsel was geplaatst. Hier kwamen vanuit maar
liefst zes richtingen houten banen uit, die elkaar
hier kruisten. Ik posteerde mij precies in het
midden van het kruispunt en zag dat vijf van de zes
banen identiek van vorm waren. Ze liepen weg van
hier, bogen in een scherpe lus door een bouwsel
met een ring heen, om daarna naar beneden weg
te lopen. Eerder had ik al gezien dat dit gebouw
twéé verdiepingen telde. Hieronder zou zich wellicht ook zo’n kruispunt van banen
bevinden en zodoende begon het bij mij te dagen. Een rond voorwerp (wellicht een
ijsbal?) zou hier als in een soort achtbaan boven en onderlangs kunnen rollen en alle
bochten kunnen nemen, waarbij er in totaal vijf hindernissen gepasseerd moesten
worden – de vibrerende ringen. Ik liep ter controle
recht vooruit naar de scherpe lus in de baan die in
de richting van de zonnebaan boven zee was
gelegen. Zodra ik naderbij kwam, hoorde ik het meer
monotone gebrom dat deze ring uitstootte. Ook in
deze ring trilde de lucht en zag ik een platform naast
deze cirkel zitten. Al van een afstand zag ik dat ook
daar aan de lichtgevende gebogen staak een
bedieningspaneeltje zat bevestigd, om desgewenst
ook hier het geluid aan te passen. Ik had vanaf dit
punt al genoeg gezien, besloot er niet helemaal naar
toe te lopen en kuierde terug naar het kruispunt van
de paden in het midden.
Daar aangekomen had het weinig zin om ook de
andere drie richtingen in te slaan. Zonder het nu al
te checken was ik ervan overtuigd dat ook daar geluid makende ringen waren
aangebracht, die ik afzonderlijk kon instellen, naar wens. Maar het laatste, zesde pad

was anders. Dat leek te ontspringen op het dak
van het centrale gebouw. Overwegende wat ik bij
het ‘heen en weer’ toestel had gezien, vermoedde
ik dat deze rail als aanvoer diende van de ijsbal,
die in dit apparaat zijn capriolen zou moeten
uithalen.
Over ijsbal gesproken… ik had nog nergens het
bedieningspaneel aangetroffen waarmee ik dit
vibratietoestel als geheel zou kunnen bedienen.
Net als bij de metalen goot en het ‘heen en weer’
apparaat moest dat toch een behoorlijk uit de

Hierbinnen lijken alle banen
samen te komen.

Iedere lus in het parcours bevat
een ring met vibrerende lucht
daartussen, en een platform waar
ik naar wens het geluid van de
ring kan wijzigen.

Het laatste, zesde pad is anders.
Dat leidt naar het centrale gebouw.
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kluiten gewassen ding zijn, wat moeilijk over het hoofd kon worden gezien. Dan
moest ik nu maar dat pad aflopen, richting het centrale gebouw.
Heel even had ik hoop dat ik achteraf die drie codes helemáál niet nodig had om dat
geheimzinnige gebouw te betreden, omdat ik via déze route gewoon naar binnen kon
wandelen. Dat was echter te optimistisch gedacht, want nog voordat de rails naar
boven begonnen af te buigen richting het dak van dit gebouw, stopte de houten
opvulling tussen deze rails. Om mij heen kijkend zag ik nergens iets wat leek op een
bedieningspaneel waarmee ik tevens een ijsbal kon oproepen. Verder liep mijn pad
hier dood, want ik bevond mij precies midden boven de slotgracht.

Maar dat laatste bleek, met wat goede wil en lenigheid, toch niet helemaal waar te
zijn. Ik bevond mij hier aan het eind van die vreemde gebogen staken in het water,

die wat op de ribben van een walvis leken en aan
de andere zijde ontsprongen in de ronde grot met
de schildering van Saavedro. Hoewel die staken
aan deze kant steeds minder ver boven de
waterspiegel uitkwamen, kwam de laatste uit de rij
bijna uit bij de zijkant van de rails. Voor wie er oog
voor had, leek er middenin de strook water die de
‘ribbenkast’ omsloot, een baan van scheve, sterk
afgeronde basaltzuilen te liggen, die als
stapstenen gebruikt konden worden.
Het was het proberen waard. Bovendien zag ik op
dit moment dat er nóg een goede reden was om te
pogen vanaf hier die kant op te gaan. Links van de

‘ribbenkast’ zag ik nu toch het bedieningspaneel staan, dat daar half verscholen,
deels in de schaduw, op een paar palen in het water stond opgesteld. Vlakbij
Saavedro’s grot moest er dan wel een doorgang zijn, om dit paneel te bereiken.

Echt eenvoudig was het niet eens om vanaf de baan op de stapstenen terecht te
komen. De eerste staken rezen behoorlijk steil uit het water omhoog en het scheelde
maar weinig of ik verloor mijn evenwicht en zou een nat pak hebben gehaald. Een
echte ramp zou dat niet zijn geweest, want het water was rustig, helder en ook niet
koud. Desnoods zou ik, als het niet anders kon, Saavedro’s grot zwemmend kunnen

bereiken.
Gelukkig was dat niet nodig, want door secuur van
steen naar steen te stappen bereikte ik al spoedig
het punt waar de zuilen meer horizontaal in het
water lagen en ik dus gemakkelijker kon
doorlopen. Zo arriveerde ik toch nog vlotjes in de
ronde grot met het schilderij van Saavedro.
Hier bevond ik mij vrijwel op dezelfde hoogte als
het bedieningspaneel van het vibratietoestel. In
het ronde gewelf speurend om mij heen blikkend,
keek ik of ik wellicht tijdens mijn eerdere bezoek
hier, een alternatieve route over het hoofd had

gezien, maar dat geheim gaf de grot niet prijs. Na een ogenblik wandelde ik daarom
maar door de stenen poort, de zuilengang in.
Nog voor ik in de nauwere gang met de opengehakte, lichtgevende zuilen belandde,
zag ik datgene wat ik zocht! Aan mijn linkerhand was in de wand een zeer ruwe

Links van de ‘ribbenkast’ in het
water ontdek ik dan tóch, half
verscholen, het bedieningspaneel.

De grot van Saavedro geeft zijn
geheim niet prijs.
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ladder uitgehakt. Het waren niet meer dan een aantal horizontale sleuven boven
elkaar, steeds op een paar decimeter afstand, waar men zijn vingers in kon steken
en die tevens net wijd genoeg waren om ook de
voeten een beetje steun te geven. Geen wonder dat
ik die stenen ladder eerder over het hoofd had
gezien. Wie van de andere kant kwam – de meest
logische route – zou zijn blik bijna automatisch op de
stenen poort en op de ruimte daarachter richten en
weinig aandacht aan de muren hier geven.
Ik klauterde naar boven, wat makkelijker ging dan het
op het eerste gezicht leek. Ik arriveerde op een kort
stukje goot, gemaakt van steen. Links slingerde een
rail in een flauwe s-bocht  tussen hoge basaltpijlers
door en verdween ginds uit het zicht. Aan de andere
kant liep de rail naar beneden, naar een van de
ovalen kanteldeuren in het centrale gebouw. Een stuk van dit deel van de rail was
voorzien van houten balkjes, net als de rails in het vibratieapparaat, zodat ik naar die

kant kon doorlopen.
Net als de baan die eindigde bij het begin van de
‘ruggengraat’ in het water, liep deze niet helemaal
door tot bij het gebouw. Wel kreeg ik hier prima
zicht op een van de kanteldeuren op de begane
grond van het centrale bouwsel, waar de rails
eindigden. Vanaf de baan kon ik op dit punt wel op
het platform van het bedieningspaneel stappen,
want daar liep deze rails gelukkig vlak langs. Het
leek wel dat dit platform wat ruimer was opgezet
dan bij de twee vorige toestellen, maar het
onderstel van het bedieningspaneel zelf, was

gelijkvormig aan de andere twee.
Voor ik de bediening van het vibratietoestel
probeerde te doorgronden, viel mijn oog op een
paar A4-tjes die hier op het platform lagen.
Saavedro had hier opnieuw een paar
dagboekpagina’s achtergelaten! Ik raapte de
velletjes op en onderwierp ze aan een nader
onderzoek. Het symbool rechtsboven – een stam en
twee zijtakken – gaf aan dat ik het derde hoofdstukje
te pakken had gekregen. Het waren twee velletjes
met tekst, totaal vier pagina’s dus. Veel tijd zou het
niet kosten die door te lezen, dus dat kon ik even zo goed nu meteen doen. Ik stopte
de twee A4-tjes op de juiste plek in het journaal en las:

“Concentratie, Saavedro. Je mag je niet laten verslinden door de mist. Het zijn lange
betoveringen, denk ik. Dagen, misschien maandenlang dat ik mij niet meer kan
herinneren wat ik heb gedaan. De mist rondom mij wordt zo dik, dat als ik mijn hand
voor mijn gezicht houd, m’n ogen amper iets opvangen. Ik tuur en tuur en tuur, maar
ik zie niets. Ik denk…
Ik denk dat zijn zonen tweemaal bij ons zijn geweest op Narayan.

Deze ruw uitgehakte sleuven in
de stenen gangwand  bieden
mij een route naar boven.

Ik heb hier prima zicht op een van
de ovale kanteldeuren van het
centrale gebouw.

Het bedieningspaneel van het
vibratietoestel is nu bereikbaar.
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De eerste keer heeft Atrus mij gevraagd hen
tegemoet te gaan. Hij had mij gezegd dat ze via het
boek zouden komen. Hij zegt: ‘ze zullen niet
begrijpen hoe samenhangend jouw woorden zijn,
maar ze zullen de woorden gebruiken om het schild
te openen.’
‘Narayan’, zegt hij, ‘is de plaats waar hun lessen
betekenis zullen krijgen. Narayan is de essentie van
wat zij moeten leren.’
Ik kan het mij herinneren. Tamra kerfde het masker
van een geest in de Boom op de dag dat de
jongens arriveerden. Ze rukten aan mijn mouw om

aandacht te vragen. Ze wees naar een zweefschip in de lucht. Met verbijstering zie ik
hoe jong zijn zonen lijken. Ze hebben zoveel van hun vader. En toch zijn ze zo
anders. Veel ongeduldiger, en woedend omdat ze niet als mannen worden
beschouwd.
Ik breng hen naar ons huis. Ik zeg hen dat ik hen zal leren hoe ze er zorg voor
moeten dragen. En ik vertel hen dat we samen de Rasterboom zullen aansporen om
groot te worden.
Ze vragen mij waarom ze zo hard moeten werken. Ze zeggen me –
Nee, Saavedro!!! Dat was later. Dat was nadat Atrus hen had meegenomen. Je weet
het, omdat als je hen dit alles ziet zeggen, zij ouder zijn. Hun aangezichten zijn
hoekig en hard. Ze zijn volwassen geworden, mannen. En uit hun ogen schijnt een
donker licht.
Ze zeggen dat ze zijn teruggekomen om Narayan te redden.”

Dit was een van de eerste hoofdstukjes uit het dagboek van Saavedro. Hij beschreef
daarin zijn eerste ontmoeting met Sirrus en Achenar, alsmede over het verzoek dat
Atrus had gedaan. Saavedro zou Atrus’ zonen een tijdje onder zijn hoede nemen en
hen alles leren over het reilen en zeilen van Narayan. Al snel werd duidelijk dat Sirrus
en Achenar het maar niets vonden om zo hard te werken, puur en alleen om hun
omgeving in leven te houden. Het leek er wel op dat die zogenaamde Rasterbomen
ook de huizen van de Narayanen waren, maar dat
het erg veel moeite kostte om deze levende huizen
te ‘bouwen’! Ik borg het boek op en richtte mijn
aandacht op het bedieningspaneel.

Dat leek wel een raar stukje speelgoed te zijn. Een
hendel zat vast aan een ronde, naar onderen taps
toelopende ondiepe bak. Onderin lag een balletje
in een rond bakje, die via twee sleuven in
verbinding stond met een veel grotere
cirkelvormige bak daarboven. Rondom het midden
van deze bak lichtte een vijftal knoppen blauwig
op, maar indrukken kon ik ze niet. Verder bevatte deze bak ook een zevental
figuurtjes, twee zespuntige sterren en een vijftal andere vormen, die allemaal
verschillend waren, maar de meeste waren wel voorzien van een aantal
uitsteekseltjes en één of twee ronde vormen.
Na een ogenblik zag ik het. Deze vijf vormen waren dezelfde als de vijf figuurtjes van
lichtgevend gesteente die op het zeshoekige bedieningspaneeltje bij de vibrerende

Op het plateau van het
bedieningspaneel liggen weer
een paar pagina’s uit het dagboek
van Saavedro.

Het bedieningspaneel lijkt wel een
vreemd stukje speelgoed.
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cirkel zaten en die ieder een indicatie gaven voor het ‘wijsje’ dat door de grote
metalen ringen werd gezongen! Tot slot zag ik onder deze bak nog een aantal
raderen zitten.

Dan was het nu hoog tijd om te zien wat ik met
dit toestel allemaal kon doen. Ik haalde de grote
hendel links over en samen met het
bedieningspaneel werd ik omhoog gevoerd tot
halverwege het dak van het centrale gebouw.
Recht vooruit had ik nu prima zicht op het
vibratietoestel daar in het water, als ook op het
gebouwtje met de twee kruispunten van rails in
het midden en de vijf vibrerende ringen daar
omheen. De afstand was iets te groot om het
trillen van de lucht tussen de ringen te zien,
alleen van de meest linkse ring kon ik dat net

ontwaren, maar ik kon hier wel de vijf brommende staccato geluiden horen die de
ringen uitstootten en die tezamen een beetje tot een kakofonie werden omgevormd.
Hier van boven kon ik zien dat de gebouwtjes waarin de metalen ringen hingen
identiek waren en dat ze allemaal waren voorzien van een steenstaak met een
blauwgloeiende punt, als ook een platform. Van alweer de meest linkse kon ik nog
net het zeshoekige bedieningspaneeltje op de staak zien zitten. Ook zag ik nu dat
ieder staak werd omgeven door een halfronde metalen band op zo’n twee meter
hoogte, die eindigde in een paar metalen draden. Ik vermoedde dat deze band, in
combinatie met het bedieningspaneeltje op de
staak, die geluiden veroorzaakte.
Het hele apparaat stak deels in silhouet af, omdat
de laagstaande zon (die maar weigerde onder te
gaan)  daar recht achter stond. Kennelijk was de
ronde bak van het bedieningspaneel ietwat
doorschijnend, want de daarop schijnende zon
deed de bodem oplichten, als ware er een lampje
in verstopt. Het uitzicht hierboven was trouwens
bijna net zo mooi als bij het ‘heen en weer’
apparaat. Aan mijn linkerhand kon ik de metalen
goot zien liggen, die vanaf het vorige bedieningspaneel bezien, uit het zicht had
gelegen. Ik bevond mij hier zelfs op een nog hogere positie dan die goot.

Vlak achter mij bevond zich het dak van het centrale
gebouw. Als ik de schoorsteen zou laten vliegen en een
ijsbal zou laten maken, dan had ik daar nu het beste
zicht op. Vooruit, dat moest ik dan maar doen! Ik haalde
de kleine hendel naast de ondiepe, ronde bak over.
Met een gesis verhief de schoorsteen zich in de lucht
en ditmaal zat ik eerste rang om te zien hoe de metalen
band in de top van de schoorsteen razendsnel een
ijsbal smeedde en liet vallen. Die bal viel trouwens niet
precies vanuit het midden van de vliegende
schoorsteen naar beneden, maar schuin aan de
voorkant. De reden werd snel duidelijk. Hierdoor
belandde de bal op het stuk rails op het dak dat de

Hierboven heb ik prachtig zicht op het
vibratietoestel…

… ook heb ik nu fraai zicht op de
metalen goot in de verte.

Ik zie nu van dichtbij hoe de
vliegende schoorsteen een
ijsbal smeedt.
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aanvoerroute vormde voor het vibratietoestel. De andere twee banen die over het
dak liepen, leidden respectievelijk naar de goot en het  ‘heen en weer’ apparaat.
De ijsbal kwam trouwens snel tot zijn einde. Hij rolde
over het kruispunt in het midden van het
vibratietoestel en vervolgens richting het derde
gebouwtje. Zodra hij daar echter door de cirkel
vloog, versplinterde hij onder invloed van de
luchttrillingen die door het geluid waren opgewekt.
Dat had ik al voorspeld. Zelfs ík werd even door
elkaar gerammeld toen ik daarstraks door de
trillende luchtschijf stapte.
Daarmee was de voorstelling echter nog niet
afgelopen. Met belangstelling keek ik naar de
ondiepe bak van het bedieningspaneel. Met het
overhalen van de hendel werd het balletje daarin

gelanceerd. Deze werd links door het stervormige
radertje opgepakt en daarna, langzaam maar
zeker, tussen het tweede stervormige radertje in
het centrum en de figuurtjes daaromheen
doorgegeven. Alles draaide langzaam rond en
door, zodat het balletje uiteindelijk weer beneden
aankwam en naar het ronde bakje onderin werd
geleid. Hierna werden alle figuurtjes terug naar de
beginstand gedraaid.
Tijdens zijn tocht langs de radertjes, schoof het
balletje ook over de vijf blauwe knoppen die
rondom het centrale stervormige radertje waren
aangebracht. Hoewel het geen drukknoppen

waren, hoorde ik toch steeds een duidelijke ‘klik’, zodra het balletje over zo’n knop
rolde. Maar er gebeurde meer. Als reactie hierop zag ik dat het blauwe toplicht van
één van de vijf staken, even doofde. Dat ging allemaal nogal snel, dus ik haalde de
hendel nogmaals over en concentreerde mij ditmaal niet op de rollende ijsbal, maar
hield de vijf gloeiende punten van de staken goed in de gaten. Van links naar rechts
tellend, met de wijzers van de klok mee, doofde eerst de staak bij de tweede ring
even uit, gevolgd door de vierde, de eerste (meest linkse), de vijfde (meest rechtse
dus) en tenslotte de derde, die toevallig ook de ring was waardoor de ijsbal was
geschoten en daar vernietigd werd door de luchtvibraties.
Terwijl het balletje door de ronde bak rolde en de blauwe toplampen op hun beurt
even uit gingen en weer werden ontstoken, bleef het geluid van de vibrerende ringen
daar schuin beneden, onverminderd doorgaan. Toch leek het wel of de kakofonie
van geluiden steeds iets wijzigde.
Maar natuurlijk! Het doven van het licht van de staken gaf aan dat het geluid van de
daarbij horende ring even werd uitgezet! Maar dan was de oplossing van deze
geluidspuzzel eigenlijk heel simpel! Ik moest bewerkstelligen dat zodra de ijsbal een
ring passeerde, deze precies op dat moment even ‘monddood’ was gemaakt! De
geluiden van de vijf ringen stonden simpelweg verkeerd afgesteld en dat kon ik bij de
zeshoekige bedieningspaneeltjes herstellen. Hoe kon ik het best te werk gaan? Ik
zou als eerste naar de tweede ring van links kunnen wandelen om te luisteren welk
geluid deze maakte, om dat geluid vervolgens bij de derde ring, die de ijsbal als
eerste passeerde, in te stellen. Maar wellicht kon het simpeler. Op het

De ijsbal rolt snel langs de rail
naar het centrale gebouwtje van
het vibratietoestel.

Met belangstelling volg ik de baan
van het balletje tussen de radertjes
in de ronde bak.
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bedieningspaneel zag ik immers dat het figuurtje bij de eerste blauwe knop een
ronde top had, met drie uitsteeksels onderaan. Vanaf de rand van de bak bezien, zat
er één links en de andere twee rechts. Wellicht kon ik simpelweg de wijzer van het
paneeltje bij de derde ring op dat symbool zetten en dan zou het geluid automatisch
goed zijn?
Het was niet onverstandig om voor de zekerheid een dubbele check uit te voeren. Ik

manoeuvreerde het bedieningspaneel naar
beneden en via de stenen ladder, de ronde grot
en de stapstenen in het midden van de half
verzonken ‘ruggengraat’ klauterde ik binnen een
aantal minuten op de baan die naar het
vibratieapparaat voerde. Daar besloot eerst te
luisteren wat voor geluid de tweede ring maakte.
Dat was een soort ‘t-t-trrr’. Ik stapte op het
platform naast de trillende ring en zag dat de
wijzer van het zeshoekige paneeltje inderdaad
naar het figuurtje wees wat overeen kwam met het
figuurtje op het grote bedieningspaneel, dat
gekoppeld was aan de eerste blauwe knop. Ik liep

terug naar het kruispunt van banen en sloeg daar af naar de derde ring, die een snel
ritmisch ‘m-m-m-m’ geluid maakte, waarbij steeds iedere achtste ‘m’ wat luider klonk
dan de vorige zeven.
Op het platform voor het zeshoekige paneeltje staand, zag ik dat de wijzer op ‘zes

uur’ stond en wees naar het symbooltje met twee
rondingen en een min of meer platte onderkant. Ik
verplaatste de wijzer naar het symbool met de
ronde top en de drie tandjes, dat zich ongeveer op
‘tien uur’ bevond. Tot mijn genoegen hoorde ik nu
dat de ring inderdaad hetzelfde 't-t-trrr’ geluid
uitstoten als de tweede ring.
Dan moest deze nu goed staan! Snel haastte ik mij
terug en ondernam dezelfde klauterpartij die mij
opnieuw bij het bedieningspaneel bracht. Ik haalde
de hendel over
en volgde met
argusogen de

route die de ijsbal volgde. Ja hoor! Vlak voordat
deze bij de derde ring arriveerde, doofde het licht
bij de staak daarbij en rondde de ijsbal
ongeschonden deze eerste scherpe lus. Hij rolde
nu via het kruispunt van paden aan de onderkant
van het grotere gebouw in het midden verder en
arriveerde vervolgens bij de eerste, meest linkse
ring. Met een luid gekraak werd de ijsbal daar door
de vibrerende ronde luchtschijf vergruisd. Volgens
het bedieningspaneel moest ik bij deze ring de
wijzer van het paneeltje op de staak naar het tweede figuurtje verplaatsen. Deze had
een ronde top en vier uitstekels aan de onderkant, die daar ietwat asymmetrisch
waren aangebracht.

Via de stapstenen in de verzonken
‘ruggengraat’ weet ik op de baan
naar het vibratietoestel te komen.

Met deze stand zal de derde ring,
waar de ijsbal als eerste
doorheen gaat, het juiste geluid
moeten geven.

De ijsbal weet nu in tact bij de
tweede meest linkse ring te komen,
maar wordt daar alsnog vergruisd.
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‘Nou, lichaamsbeweging krijg ik hier zo genoeg’,  bedacht ik bij mijzelf, toen ik voor
de tweede keer naar beneden klauterde. Zo arriveerde ik even later bij de meest
linkse ring, die een langgerekte fluittoon liet horen die niet al te hoog qua toon was
en steeds na twee tot drie seconden werd herhaald.
Volgens de wijzer op het zeshoekige paneeltje kwam
dit geluid overeen met het figuurtje dat twee
rondingen en drie uitstekels had en op ‘twee uur’ was
geplaatst. Ik verschoof de wijzer naar de stand op
‘twaalf uur’, waar zich het symbooltje met de vier
uitsteeksels en de ronde top bevond. Dit was tevens
het tweede figuurtje van het display, gezien met de
klok mee, na het partje zonder figuurtje. Het leek er
aldus op dat het mij nóg iets gemakkelijker werd
gemaakt. Klaarblijkelijk hoefde ik niet eens op de
vorm van de figuurtjes te letten. Het éérste geluid
kwam overeen met het eerste symbool, het twééde ook met het tweede geluid,
enzovoort. Dan zou het derde geluid gekoppeld moeten zijn aan het symbooltje waar
de wijzer hier oorspronkelijk stond.
Ik vroeg mij af of Saavedro hier nog een van saboteeracties had uitgehaald. Voor de
verandering leek hij dit apparaat met rust gelaten te hebben, misschien omdat hij
niets had kunnen vinden om het de bezoeker hier lastiger te maken. De ring liet nu
trouwens een langgerekt ‘rrrrr’ horen, dat telkens aanzwol en weer afzwakte. Het
gewenste doel kwam zo gestaag naderbij. Nog drie ringen te gaan!

Terug bij het bedieningspaneel, toverde ik opnieuw een ijsbal tevoorschijn, die nu de
doorkomst van twee ringen heelhuids wist te overleven, maar bij de vierde ring vond
hij nu zijn Waterloo. Aan de figuurtjes in de ronde bak zag ik dat ik daar de wijzer,
zoals verwacht, simpelweg op het derde figuurtje moest zetten, met de klok mee
bezien.
Weer ging het naar beneden en slaagde ik er voor de zoveelste keer ik om de

hindernis van de scheefstaande stapstenen te nemen
zonder een nat pak te halen. Bij de vierde ring
veranderde ik het langgerekte ‘rrrrr’ geluid  in een
meer metalig klinkend ‘rrr-rrr-rrr’, wat ik zojuist bij de
vorige ring had gehoord. Inderdaad moest ik de wijzer
daarvoor simpelweg op ‘twee uur’ zetten, want daar
was het symbooltje met de twee rondingen en de drie
uitsteeksels bevestigd.

Weer achter het bedieningspaneel staand, besefte ik
dat dit varkentje nu toch bijna gewassen was. Ik had

de ijsbal opnieuw het parcours laten afleggen en had gezien hoe de eerste drie
ringen nu ongeschonden werden gepasseerd en dat de bal nu bij de tweede ring
werd vernietigd. Ik hoefde nu nog maar één maal naar beneden te gaan, want nu kon
ik de vierde en laatste, vijfde ring meteen goed instellen. Ring ‘twee’ moest nu het
geluid toegewezen krijgen dat overeen kwam met het ronde symbooltje met vier
symmetrisch aangebrachte uitsteekseltjes aan de onderkant, en dan bleef er voor de
vijfde en meest rechtse ring het tekentje over dat bestond uit twee rondingen en een
min of meer rechte onderkant.

Het geluid van de meest linkse
ring staat zo goed ingesteld.

De juiste geluidsinstelling van
ring nummer vier.
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Het kostte mij nog
geen tien minuten om
de tweede ring het
geluid te geven, dat
ook bij de vijfde ring
weerklonk en dat ik het
eerst had gehoord toen
ik bij dit apparaat
arriveerde. Vervolgens
stak ik over en plaatste
de wijzer bij de vijfde

en laatste trillende schijf op de onderste stand, op ‘zes uur.’ Vervolgens liep en
klauterde ik, hopelijk voor de laatste keer, terug naar boven.
Staand voor het bedieningpaneel, gunde ik mij even een korte pauze. Van al dat
geklauter naar beneden en weer naar boven was ik toch wat hijgerig geworden. Maar
mijn snelle hartslag werd niet alleen door deze lichte vermoeidheid verklaard. Ik was
ook in gespannen afwachting van het vervolmaken van de route van de ijsbal hier,
waarna het bedieningspaneel mij de derde en laatste code zou aanleveren! Ik zou
dan het centrale gebouw kunnen betreden!

Na een paar minuten rust, moest het dan maar gebeuren. Ik haalde de korte hendel
naast de ronde bak over en zag hoe de schoorsteen van het centrale gebouw zich
voor de zoveelste keer in de lucht verhief en een ijsbal fabriceerde, die snel via de

rail op het dak van het huis naar het
vibratieapparaat rolde. Daar werd de eerste ring
genomen, de tweede, de derde, de voorlaatste en
ook de laatste ring wist de ijsbal heelhuids te
passeren! Aan de rechterkant, half boven de korte
basaltzuiltjes, rolde de ijsbal via de aanwezige baan
daar, terug het centrale gebouw in. De hele route
was met goed gevolg afgelegd!
De ronde bak met de figuurtjes en de knikker
zonken naar beneden en de glimmende platen van
het bedieningspaneel klapten vanuit de zijkanten

over het geheel heen, zoals ik al twee maal eerder
had gezien. Ook het filmpje dat daarop verscheen
vertoonde veel overeenkomsten met de eerste twee,
alleen zag ik dat ditmaal het éérste plateau even uit
het water werd gehesen. Ik zag hier trouwens een
overeenkomst met de route die ik zodadelijk met de
drie verkregen codes zélf zou afleggen. Het pad
naar het centrale huis telde drie hiaten, die ik met
behulp van die codes, kon opvullen. Als de drie
plateaus op de filmpjes tegelijkertijd of vlak na
elkaar zouden worden opgehesen, dan zou er ook
daar een route beschikbaar komen naar dat
rechthoekige plateau dat ik vanuit de eerste pagode waar ik Amateria was
binnengegaan, al had zien liggen. Zou het de bedoeling zijn om ook dat plateau te
betreden? Maar eerst moest ik het centrale gebouw maar binnen gaan. Tijdens mijn
korte overpeinzing waren de panelen namelijk al omgeklapt en daar bovenop was,

De correcte instelling bij de
tweede ring…

… en bij de vijfde, meest
rechtse en laatste ring.

De ijsbal weet nu alle vijf ringen
ongeschonden te passeren.

Het filmpje laat zien dat het eerste
plateau uit de zee wordt gehesen.
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zoals verwacht, de derde code verschenen, die in
een lichtblauwe hexagonaal was gevat.

Ik nam ook deze zevenvoudige code in mijn
opschrijfboekje over. Nu kon niets mij meer beletten
om in het centrale gebouw een kijkje te nemen,
althans, dat hoopte ik! Snel daalde ik af en via de
overdekte gang kwam ik al snel bij de eerste
pagode uit, waar de route verder naar het gebouw
moest leiden.
Bij het eerste hexagonale bedieningspaneel toetste

ik de eerste code in en liep vervolgens over de dichtgeklapte platen naar het tweede
plateau. Ik moest mijn opschrijfboekje raadplegen om de tweede code op te zoeken,
maar alles ging probleemloos. Nadat ik de juiste  zeven hexagonale knoppen had
ingedrukt, werd ook het tweede hiaat in het pad door een tweetal metalen platen
opgevuld. Zo kon ik doorlopen naar het derde en laatste bedieningspaneel, alwaar ik
de zonet verworven code intoetste. Ook het derde hiaat in de rail sloot zich nu en zo
arriveerde ik voor een grote ovale ingang, al was deze niet voorzien van zo’n teken
dat symbool stond voor een rollende ijsbal. Deze
deur bleek ook geen kanteldeur te zijn, zoals al
heel snel bleek, maar toch kon ik hem openen,
door de rail aan de voorkant naar voren te trekken.
Deze deur bleek dus niet naar binnen, maar naar
buiten te scharnieren.
Door de ronde opening zag ik een wirwar van
ringen en stukken rails, die in verschillende
bochten en rechte stukken liepen, maar niet op
elkaar leken aan te sluiten. Verder zweefde er
recht vooruit een constructie onder het plafond. Ik
stapte door de ronde opening naar binnen.

Tijd om rustig om mij heen te kijken, kreeg ik niet.
Met een luid geratel, wat hol werd weerkaatst in de
ruimte, schoof vanuit de rechterkant een metalen
constructie naar voren, wat een dichtgeklapte trap
bleek te zijn. Automatisch werden de treden
opengeklapt en zo was er in een mum van tijd een
comfortabele route verschenen, die de bezoeker
hier naar het in het midden van de ruimte zwevende
apparaat kon brengen.
Die weg volgde ik nog niet, want alsnog nam ik nu
de tijd om het inwendige hier in mij op te nemen.
Het gebouw was achteraf geen huis, maar een

ruimte, min of meer vergelijkbaar met het centrale bouwsel in het vibratieapparaat.
Het leek een tamelijk chaotisch kruispunt te zijn van allerlei rails en ringen, die door
blauwe en gele lampen in een schemerig licht werd gedompeld. Het bouwsel had
niet eens een vloer, het water van de slotgracht liep hier gewoon door, al zag ik dat
veel stukken rails zich wel op ronde platforms bevonden, die boven de waterspiegel
uitstaken. Duidelijk was in ieder geval dat een ijsbal, die hier via een van de
kanteldeuren naar binnen zou rollen, onherroepelijk aan zijn einde zou komen. Niet

Dit is de derde code die ik nog
zocht.

Door de ronde opening zie ik een
wirwar van stukken rails en ringen.

Na binnenkomst wordt er voor
mijn ogen een trap opengeklapt!



134

één stuk rail leek op een ander stuk aan te sluiten,
dus eerder vroeg dan laat zou de bal hierbinnen
tenslotte toch in het water belanden en daar
stukvallen of smelten.
De trap die voor mijn neus was verschenen, leidde
zo te zien naar een apparaat dat in het hart van de
ruimte, recht onder de zwevende schoorsteen was
aangebracht. Na een laatste blik in de rondte,
beklom ik de trap. Zodra ik mijn voeten op de
onderste sporten zette, werd de ingang
automatisch weer afgesloten. Ik maakte mij daar
geen zorgen over. Indien nodig, zou ik die ronde
deur ook wel van binnenuit kunnen openen, door te
duwen.
De trap eindigde bij een klein metalen plateau, waarop een zetel was bevestigd, die

met de rugleuning naar de trap toegekeerd stond. Ik
draaide de stoel om en zag dat die misschien een tikje
merkwaardig qua vorm en uiterlijk was geconstrueerd,
maar wel geriefelijk moest zitten. De zes vierkanten
zittingen zagen er comfortabel genoeg uit en waren
overtrokken met leer in een paarsige kleur. Ik nam
plaats en werd hierdoor als vanzelf in de juiste positie
gedraaid om het apparaat te bedienen dat hier ook
was aangebracht.
Dat toestel herkende ik. Het was hetzelfde ‘korte
kanon’ dat in Voltaic in het voorportaal van de
elektriseermachine had gestaan en waarop een kort

filmpje van Saavedro te zien was geweest. Zou hij mij ook hier in woord en beeld
verder willen aanmoedigen?

Integendeel, of misschien op indirecte wijze juist wél. Had
Saavedro zich in dat eerste filmpje in Voltaic licht verwijtend
richting Atrus opgesteld, maar was hij verder vrij kalm
geweest, hier in Amateria trof ik een man aan die totaal
ontredderd, kwaad en gefrustreerd overkwam. Met een brok
in de keel liet ik de beelden en Saavedro’s geschreeuw over
mij heen komen.

“Twintig jaar Atrus… Twintig lange jaren alleen! Ze bonden
mij vast aan een paal! Ze verbrandden hun Myst
schakelboeken voor mijn ogen! Ze namen alles mee wat ik
had! Mijn vrouw!! Mijn twee dochtertjes!!! En toen ik het
eindelijk klaarspeelde om in Narayan terug te keren en ik het zag… zag ik… ’t was
beter geweest als ik was gestorven.”

De emoties die Saavedro hier ten toon spreidden waren zo heftig, dat de tranen mij
in de ogen sprongen. Was hij inderdaad al twintig jaar afgesneden geweest van zijn
gezinnetje en zijn volk? Saavedro had zijn vuisten gebald toen hij dat vertelde. Snel
terugrekenend kwam ik tot de conclusie dat Saavedro hier de waarheid moest
spreken. Uit zijn emotievolle betoog bleek overduidelijk hoe wreed Sirrus en Achenar

De stukken rails staan op ronde,
houten plateaus en sluiten vrijwel
nergens op elkaar aan.

Een vreemdsoortige zetel,
maar hij zit wel lekker.

“Twintig jaar Atrus…
Twintig lange jaren
alleen!”
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zich jegens hun mentor hadden gedragen. Ze hadden hem vastgezet, zonder een
uitweg naar het leek, daarbij het pad terug naar Saavedro’s familie definitief
doorsnijdend. Toch was Saavedro er in geslaagd een ontsnappingsroute terug naar
Narayan te vinden, maar wat hij daar toen aantrof stemde hem droevig, om eens een
understatement te gebruiken. Hóe hij wist te ontsnappen, dat wist ik nog niet. Het kon
bijna niet anders dan dat hij ergens op een vergeten schakelboek was gestuit, of
zoiets. Hoe dat ook was gebeurd, mij hoefde Saavedro niet meer te overtuigen. De
man had zo geleden, dat ik alles wilde doen wat in mijn vermogen lag om hem te
helpen. Helaas was dat niet bar veel. Daarbij moest ik mijn hoofdopdracht niet uit het
oog verliezen. In de eerste plaats moest ik het Releeshahn schakelboek zien te
bemachtigen, en dat zou moeilijk genoeg zijn. Ik moest tot elke prijs zien te
verhinderen dat Saavedro rare capriolen zou gaan uithalen, zodra hij bemerkte dat
hij niet door Atrus zélf, maar door een vreemdeling was achtervolgd. Ik moest hem
duidelijk maken dat hij wel degelijk geholpen zou worden, in ruil voor het afstaan van
het schakelboek.
Maar zover was het nog lang niet. Eerst moest ik hier nog het tweede symbool zien
te bemachtigen, daarna terugreizen naar J’nanin en daar dan nog het schakelboek
naar het derde lestijdperk zien te vinden. Nee, klaar was ik allerminst en ik overzag
mijn huidige toestand. Was ik in dit gebouw beland, alleen maar om dat filmpje van
Saavedro te zien, hoe tragisch dat ook was? Natuurlijk niet! Hier moest zich de
sleutel bevinden om bij het tweede symbool te komen. Maar waar was die sleutel, om
over het slot maar te zwijgen?
Ik keek in de rondte, en omdat ik daar niets bijzonders zag, vervolgens omhoog. Ik

keek nu recht in de schoorsteen die kon vliegen,
maar nu vast zat op zijn sokkeltjes midden op het
dak. Onder dat dakje zag ik een paar gekleurde
bollen zitten en ook liepen er een aantal kabels
langs katrollen naar beneden. Maar er hing ook
een handvat binnen handbereik. Kon ik die
schoorsteen daarmee ook hier van binnenuit
bedienen? Daar kon ik maar op één manier achter
komen en ik gaf een ferme ruk aan het handvat.

Wat zich nu afspeelde, had ik niet verwacht. Het
lag voor de hand dat de schoorsteen zich van zijn
sokkel zou verheffen, maar in de plaats daarvan

werd het ronde metalen platformpje waarop zich de paarse zetel bevond, samen met
mij door middel van de kabels en de katrollen omhoog getakeld, totdat ik onderin de
schoorsteen arriveerde. Ik zag nu dat het dakje met de gekleurde bollen van metaal
was en dat in het midden daarvan vreemdsoortige
apparatuur was te zien. Het dakje van de
schoorsteen zelf bevond zich daar nog boven.
Veel tijd om eens rustig om mij heen te kijken,
kreeg ik niet. Aan twee kanten zaten stevige
metalen haken aan de dakspanten vastgeklonken,
maar deze werden nu losgekoppeld. Amper tien
tellen later zweefde ik met schoorsteen en al een
aantal meters boven het dak! Dat was een zeer
verrassende ontwikkeling! Zodra de schoorsteen al
zwevend tot rust kwam, klapte er voor mij een

Boven mijn hoofd zie ik een serie
kabels en katrollen zitten, alsmede
de vliegende schoorsteen.

Vlak voor mij klapt een houten
paneel naar voren dat openschuift.
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houten paneel naar voren en deze schoof open.
Als ik dit van tevoren had geweten, dan had ik mij wel twee maal bedacht alvorens ik
mij naar hierboven zou laten vervoeren. Mijn lichte paniek zakte echter snel weg
zodra ik de gele hendel onder het houten paneel overhaalde. Hierop daalde de
schoorsteen weer af, werd aan het dak geklonken en vervolgens keerde de zetel met
zijn gebruiker opnieuw terug in het hart van het gebouw, bovenaan de opvouwbare
trap.
Na een korte overweging besloot ik dat het kennelijk de bedoeling was om in de
schoorsteen boven het gebouw te zweven. Opnieuw haalde ik dus het handvat
boven de zetel over en liet de gebeurtenissen voor de tweede keer over mij
heenkomen.

Nu ik van de schrik bekomen was, nam ik de tijd om in de rondte te kijken. Het
uitzicht was vanaf deze hoogte nog weidser en imposanter dan ik, staand bij de
bedieningspanelen  bij het ‘heen en weer’ toestel en het vibratieapparaat had gezien.

Die twee apparaten, alsmede de metalen goot, zag ik duidelijk in de diepte liggen.
Het uitzicht naar de hemel werd mij ietwat ontnomen door het dakje van de
schoorsteen en het tweede metalen dakje daaronder met die vier gekleurde
knoppen. Achter de rode knop zag ik een soort beugel zitten. Ik kon die knop

indrukken en keek gefascineerd toe hoe die beugel
daar vlak achter een ijsbal draaide en deze losliet.
Hij viel uit mijn zicht naar beneden, maar ik hoorde
hoe hij over het dak van het gebouw rolde. Even
later zag ik de bal verschijnen op de rail die leidde
naar het geheimzinnige platform boven het water.
De drie platforms die daar omhoog konden worden
getakeld, bleven echter onder de waterspiegel
zitten. De tocht van de ijsbal eindigde zo snel met
een plons in het
water.
Zou ik met iedere
gekleurde knop

een ijsbal in de gewenste richting kunnen sturen,
hetzij naar dat platform, hetzij naar één van de drie
apparaten daar beneden? Al snel bleek dat dit het
geval was. Met de gele knop kon ik een ijsbal
maken die over de goot werd gestuurd, de blauwe
knop stuurde een ijsbal door het vibratieapparaat en
met de groene knop werd het ‘heen en weer’ toestel
aangedaan. In die laatste drie gevallen werd voor het platform in het water steeds
één van de drie platen uit de zee opgehesen, wat ik ook op de filmpjes op de
glimmende panelen van de drie bedieningspanelen had gezien. In al deze gevallen

Het uitzicht vanaf deze hoogte is nog weidser en imposanter dan bezien vanaf de
bedieningspanelen bij het vibratie- en het ‘heen en weer’ apparaat.

Nadat ik op de rode knop heb
gedrukt wordt daarachter een
ijsbal gedraaid en losgelaten…

… die echter na een korte tocht
bij het platform in zee plonst.
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kwam de ijsbal daar echter niet aan. Zodra deze platen uit het water werden getild,
hoorde ik van beneden het geluid van brekend ijs komen…

Het belletje begon te rinkelen. Bij aankomst in het gebouw beneden had ik mij al
verwonderd over de wirwar van rails die ik daar had gezien. Het was hier beneden
een rangeerterrein, maar al die stukken rails sloten niet op elkaar aan! Ik had al
gezien dat deze ‘railsbrokstukken’ zich op ronde plateaus bevonden en laat dat
houten paneel hier voor mijn neus nu ook uit een negental ronde schijven bestaan, in
drie rijen van drie, met daarop een aantal rechte, dan wel gekromde gele lijnen? Aan
de buitenrand van dit vierkant waren een rode, gele, blauwe en groene lijn getekend,
die in de hoeken in een soort pijl eindigden en aan het begin daarvan van een
hexagonaaltje waren voorzien, dat aan één kant open was. Bij die opening wees een
klein pijltje naar binnen. Het werd mij nu duidelijk waarom ik hier naar boven was
gebracht. De drie hindernissen rondom het eiland had ik toegankelijk gemaakt voor
de ijsballen, maar nu moesten de diverse parkoersen nog aan elkaar worden
geknoopt! Met andere woorden, met dit bedieningspaneel hierboven kon ik het
rangeerterrein hier beneden laten aansluiten op het gebeuren buiten het centrale
gebouw. Een ijsbal zou hier dan de hele route, van begin tot eind kunnen afleggen,
waarbij dat einde dan het platform in het water zou zijn, de enige plek die ik nog niet
had kunnen bezoeken. Zodra ik deze laatste proef met succes zou hebben afgelegd,
zouden die drie platen in het water wellicht omhoog blijven staan en zou ik daar zélf
een kijkje kunnen nemen.
De parallel met Voltaic was duidelijk. Daar leidde een vlucht met het luchtschip tot

het gewenste doel, hier moest ik de ‘rol’ van de
ijsballen vervolmaken. Op dat platform zou ik dan
als beloning mijn tweede symbool krijgen dat ik
nodig had om het Releeshahn schakelboek in
J’nanin te bereiken, daarvan was ik vrijwel
overtuigd.

Eens kijken… dat zag er nog behoorlijk ingewikkeld
uit. Het was gemakkelijk genoeg om de schijven te
draaien en telkens weerklonk er een licht gerommel
van beneden, als bevestiging dat daar de rails in de
gewenste positie werd gedraaid. Ik moest alle vier

de kleuren met elkaar zien te verbinden, en dat viel niet mee. Ik ging dapper aan de
slag en kreeg steeds drie kleuren kloppend, maar om dan ook van de derde naar de
vierde kleur een doorlopende gele lijn te krijgen, moest ik een schijf verdraaien
waardoor een ándere, al kloppende verbinding werd doorgeknipt!
Na een tijdje prutsen zag ik in dat ik dit met meer logica moest zien aan te pakken. Ik
had, vóór ik aan deze ‘rangeerpuzzel’ begon, met behulp van de vier gekleurde
knoppen, een ijsbal een deel van de route laten afleggen. Daarin zat de juiste
volgorde besloten. Het was logisch dat de drie panelen aan het eind van de route
van vóór naar achteren moesten worden opgetild. Ik had gezien dat met de blauwe
knop de eerste plaat werd opgeheven, met de gele knop de tweede en met de
groene knop de derde en laatste. Met de rode knop tenslotte, werd de ijsbal
daadwerkelijk die kant opgestuurd.

Zó moest ik dus te werk gaan. Ik moest met de blauwe route beginnen en allereerst
een kloppende route naar ‘geel’ zien te maken. Daartoe moest ik eerst de schijf

Hoe krijg ik dit lijnenpatroon
kloppend van kleur naar kleur?
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linksonder verdraaien, gevolgd door de schijf in het
midden, de middelste schijf van de bovenste rij en
tot slot de schijf rechtsboven. Zo moeilijk was dat
toch niet?
Ziezo! Er liep nu een mooie lus van de blauwe
uitgang naar de gele ingang. Om vanaf de gele
uitgang een kloppende route naar ‘groen’ te maken,
hoefde ik alleen maar de schijf rechtsonder te
verdraaien. Om vervolgens van ‘groen’ bij ‘rood’ te
komen moest ik de schijf linksboven wentelen. Even
was ik bang dat ik het bijna kloppende patroon
alsnog door de war ging gooien, want om een

gesloten baan van ‘groen’ naar ‘rood’ te
verkrijgen, moest ik nu wel de middelste schijf van
de onderste rij verdraaien, die maar liefst drie
verschillende ‘spoorbanen’ toonde. Tot mijn
genoegen viel alles echter op zijn plaats. Met een
vinger volgde ik voor de zekerheid de hele route
en kwam inderdaad géén hiaat tegen. Het leek
erop dat Saavedro, net als bij het vibratietoestel,
ditmaal geen vervelende verrassingen had
ingebouwd.

Dan zag het er naar uit dat ik hierboven klaar was.
Het was echter niet onverstandig om toch even

voor de zekerheid te checken of de ijsbal nu de hele route kon afleggen. Om de
totale achtbaanrit te kunnen zien, moest ik op de blauwe knop drukken.
Er gebeurde wat onverwachts. De halve ring schoot tevoorschijn, maar maakte
vervolgens géén ijsbal! Wat er wél gebeurde was dat met een metalig gerammel het
dakje, waaronder de vier gekleurde lichten waren bevestigd, zover in elkaar schoof,
dat het vlak boven mijn hoofd kwam te zitten. Maar ook bij mijn voeten voelde ik een
trilling. Dat kwam omdat de beide metalen klampen in beweging kwamen en
losschoten van het ronde metalen voetvlak. Ook het houten paneel, waarop ik zojuist
de hele route aaneensluitend had gemaakt, werd ingeklapt en schoof naar achteren.
Het leek wel of mijn zitplaats nu geheel van de zwevende schoorsteen werd
losgekoppeld!
Ik was nog niet van mijn verbazing bekomen, toen de
halfronde metalen band nog meer naderbij kwam en
rondom mijn zetel, het plafonnetje met de vier
gekleurde knoppen en het ronde grondvlak, een ijsbal
begon te spinnen…

Help!!! Dat was niet de bedoeling! Nee!!! In paniek
drukte ik op de vrijwel doorzichtige rand van ijs om uit
dit omhulsel te breken en weg te kunnen vluchten,
maar bemerkte dat dit ijs niet zomaar te breken was.
Na een halfslachtige eerste poging bleef een tweede
mogelijkheid uit, want daar werd de bal, waarin ik nu opgesloten zat, al losgelaten. Er
restte mij geen keus dan de rand van mijn fauteuil stevig vast te grijpen en proberen

De route van ‘blauw’ naar ‘geel’ is
zo kloppend gemaakt.

Alle kleuren, van ‘blauw’, via ‘geel’
en ‘groen’ naar’ rood’, zijn nu door
een ononderbroken lijn verbonden.

“Help! Ik zit gevangen in een
ijsbal!”
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te blijven zitten, zo goed en zo kwaad als dat ging. Een duizelingwekkende rit over
de kermisattractie van Amateria was begonnen!

Eén seconde voor de ijsbal werd losgelaten, had ik gezien dat de tocht als eerste
naar het vibratietoestel zou voeren. In bijna een vrije val plofte de bal via een van de
rails die op het dak van het centrale gebouw waren aangebracht, naar beneden. Het
gevolg was dat mijn maag zo ongeveer in mijn keel belandde, maar ik prees mij
gelukkig dat de ijsbal zélf weliswaar om zijn as draaide, maar dat het metalen
omhulsel met de zetel en zijn weinig benijdenswaardige passagier daar binnenin min
of meer stabiel bleef. Weliswaar schommelde het geheel soms heftig heen en weer,
maar over de kop ging ik niet.
Het ‘vrije val traject’ duurde maar kort, want de ijsbal kwam al snel op het horizontale
stuk rails terecht dat naar het vibratietoestel liep en zo passeerde ik zeer spoedig het
punt van waar ik meerdere keren vanuit de ‘ruggengraat’ in het water op de baan
was geklommen, om de diverse geluiden van de ringen in te stellen.
In een sneltreinvaart schoot ik door het centrale gebouwtje op weg naar de eerste
scherpe bocht en de eerste ring… Op nadering daarvan hoorde ik het geluid van de
ring dreigend weerklinken en luider worden, maar op het laatste nippertje, veel te laat
naar mijn idee, brak het ultrasone geluid af en schoot de ijsbal ongeschonden door
de ring heen.
Zeer scherp scheefhangend, want in deze bocht verminderde de bal nauwelijks
vaart, schoot ik vervolgens min of meer rechtdoor naar en over het kruispunt op de

onderste verdieping van het centrale gebouwtje.
Mijn maag kreeg geen tijd om tot rust te komen,
wand daar liep het pad omhoog en in een scherpe
bocht naar rechts, door de tweede ring heen. Ook
hier leek het geluid bijna niet op tijd te stoppen,
maar uit het feit dat de ijsbal nog steeds geheel
gaaf in tomeloze vaart het bovenste kruispunt nam
en al op weg was naar de derde ring, moest ik
concluderen dat de geluidstrillingen ook nu tijdig
waren gesmoord.
Het bovenste kruispunt was het hoogste punt van
de baan, waardoor de bal licht vaart minderde en ik

even in een flits om mij heen kon kijken. Maar daar
liep het pad alweer omlaag en werd ik bijna tegen
de ijsrand gekwakt toen de bal de derde bocht
rondde en de derde ring heelhuids passeerde.
Opnieuw schoot het nu verder naar beneden, alwaar
de bal regelrecht op de stenen rand tussen twee
openingen leek af te stevenen, maar op het laatste
moment het rechter gat nam, richting de vierde ring.
Met moeite kon ik een braakneiging onderdrukken,
zodra in vliegende vaart de haakse bocht van de
vierde ring werd gerond.
Ik hapte naar lucht. Nog even volhouden! Mijn
beproeving in het vibratieapparaat was bijna ten einde! Langzaam iets vaart
minderend op weg naar het bovenste kruispunt wachtte mij nu alleen nog de vijfde
en laatste ring, waarna ik dit helse apparaat zou verlaten. Bij deze laatste ring ving ik

In vliegende vaart snel ik door de
tweede ring heen.

Even lijkt de ijsbal ten pletter te
slaan op de stenen rand tussen
twee openingen door…
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een glimp op van het ‘heen en weer’ toestel in de verte en via een veel flauwere
bocht ging de tocht verder.
Rust werd mij echter nog niet gegund. Via een s-bocht in de baan rolde de bal, die
nog steeds een grote snelheid ontwikkelde, terug naar het centrale gebouw. Een van
de gesloten ronde doorgangen kwam zeer snel naderbij. Als deze maar niet
afgesloten was! Maar nee, natuurlijk niet! Ik had toch al gezien dat dit kanteldeuren
waren? Dat klopte dan ook. Zowel de vaart als de
stevigheid van de ijsbal waren groot genoeg om deze
deur met een klap open te gooien en zo ging de tocht
verder ín het gebouw.
Ook hier bleef het ‘achtbaangevoel’ moeiteloos in
stand. De rail hierbinnen nam een bult, daalde
vervolgens weer en in een vrij scherpe bocht
belandde ik binnen een aantal seconden alweer bij
een andere wand, waar de ijsbal door een tweede
kanteldeur brak, om opnieuw buiten te belanden.
Daar steeg de route eerst iets en dook de baan
vervolgens een ronde tunnel binnen die in de
omringende basaltzuilen was uitgehakt. Daar daalde de route weer en boog naar
rechts af, zodat de ijsbal met zijn lading opnieuw vaart won.
Na een ogenblikje dook ik wederom de buitenlucht in en zag ik in een flits links een
grote rode bal liggen, die begon te rollen. Kennelijk vloog de ijsbal tijdens de passage
van dit punt over een pin, waarbij de baan voor deze rode bal werd vrijgemaakt. Aha!
Dat betekende dat ik op weg was naar de metalen goot. Gelukkig… daar hoefde ik in
ieder geval geen hoogteverschillen en scherpe bochten te overbruggen!
Voor het zover was, schoot ik nog wél door een scherpe bocht en een tweetal korte
tunneltjes, maar daar doemde de goot al op. Het laatste stukje rails naar de goot liep
scherp omhoog, waardoor de ijsbal behoorlijk vaart minderde. Daardoor kon ik zien

dat de rode bal op tijd in zijn opvangzak terecht was
gekomen en zo de metalen goot in de juiste positie
hield.
De ‘rol’ door de goot verliep hierdoor relatief
comfortabel, maar was in een mum van tijd
afgelegd. Verder ging het weer. De rail liep eerst
door het gat van een grote, omgekeerde ‘C’ heen
(hieraan zat het contragewicht van de metalen goot
vast, zo wist ik) en boog daarna in een scherpe
bocht naar rechts omlaag. ‘Ja, die bal zou toch
eens iets te langzaam gaan’, bedacht ik cynisch,
maar daarna had ik mijn volle aandacht nodig om

min of meer mijn evenwicht te houden en ervoor te zorgen dat mijn opgekomen
misselijkheid mij niet zou overweldigen.
De baan schoot op vrij korte afstand langs het vibratietoestel, waar ik gelukkig al was
geweest en steeg toen weer wat, om over de ring van basaltzuilen heen, opnieuw
omlaag naar het centrale gebouw te schieten. Ik zag dat ik nu het pad volgde dat ik
ook had gelopen om bij het bedieningstoestel van het vibratietoestel te komen. Met
een daverende klap boorde de ijsbal zich wederom door een kanteldeur heen het
centrale gebouw in, om daarbinnen voor de verandering eens een iets rustiger route
te volgen. Het laatste stuk rails naar de volgende kanteldeur naar buiten, verliep zelfs
kaarsrecht!

Hierbinnen blijft het ‘achtbaan-
gevoel’ moeiteloos in stand.

De ‘rol’ door de metalen goot
verloopt relatief comfortabel.
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Daarbuiten vervolgde de baan zijn route in een niet al te scherpe bocht flauw naar
beneden. Hij liep door een gat in de basaltring heen, naar het ‘heen en weer’ toestel,
de derde en laatste hindernis die ik zou moeten nemen. Ik bereidde mij al voor op

een paar hachelijke momenten, maar dit toestel
bleek minder erg dan het van een afstand bezien
leek.
Om in de eerste ring te belanden, liep de baan min
of meer rechtdoor. In vergelijk met de snelheid van
de ijsbal, draaide het ronde plateau met de
horizontale ringen vrij langzaam rond, om zo de bal
met inhoud in de juiste positie te brengen. Zodra
het punt was bereikt om de bal naar het andere
ronde plateau te schieten, kwam het hele zaakje
zelfs eventjes tot stilstand! Ik zette mij schap, in
afwachting van het schot, maar dat ging zo snel,

dat ik al in de tweede horizontale ring aan de andere
kant lag, voor ik het wist. Ook daar draaide ik relatief
langzaam verder rond, schoof onder de twee metalen
stangen van de voorste ‘lage’ baan door en schoot
via de hoge baan daarachter naar de andere kant.
Mijn tocht door dit toestel was in een oogwenk
voorbij, want ik wist dat het plateau waar ik mij nu
bevond, bezien vanaf het bedieningspaneel het linker
plateau was. Dat hoefde nu maar één positie door te
draaien, om via de achterste hoge baan in de lege
ring met de rails daaronder te belanden. Zo gebeurde
het ook. Dat laatste schot was hevig genoeg geweest
om de ijsbal wederom een flinke aanvangssnelheid te geven. Via een min of meer

horizontaal lopend stuk rail – uiteraard wel met een
aantal bochten erin – schoof en rolde de bal een
stukje boven water en tussen een nauwe corridor in
de reusachtige basaltzuilen met de lichtgevende
steenstroken erin, terug naar het centrale gebouw.
Dan zou nu toch de grote finale van deze tocht
moeten volgen, maar als om het nog spannender te
maken, volgde de ijsbal in het gebouw een extra
lange route met bochten en hobbels, maar
uiteindelijk schoot de bal opnieuw naar buiten, om
daar op een rechte, licht naar beneden hellende
baan te belanden.

Ik zag waar we nu rolden. Dit was de route waarlangs zich de drie hexagonale
bedieningspanelen bevonden, waar ik de drie codes had moeten intoetsen om het
centrale gebouw te kunnen betreden. De metalen platen hadden de drie hiaten in de
route opgevuld, zodat de ijsbal ongehinderd zijn tocht kon vervolgen.
Daar rolden we door de pagode, alwaar ik mijn belevenissen hier in Amateria was
begonnen. Zo kwamen we nu bij het spannendste deel van de route, op weg naar
het geheimzinnige plateau boven het water. Zouden de drie platen daar tijdig uit het
water omhoog komen? En hoe zou mijn tocht eindigen? Ik zou toch niet met bal en al
over dat platform snellen, om vervolgens aan de andere kant daarvan alsnog in de
zee te plompen?

Vlak voordat ik naar het andere
plateau word geschoten, kom ik
even tot stilstand.

Langzaam schuif ik onder de
twee stangen van de voorste
‘lage’ baan door.

Er volgt nog een kort, maar woest
ritje in het centrale gebouw.
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Die vragen werden zeer snel beantwoord. Eerst boog de baan in een bocht naar
rechts af, en steeg. Dit vormde als het ware de ‘aanloop’ naar het platform. Na een

kort bochtje naar links, doemde daar het platform
op, als ook het brede gat in de baan daarvoor! Maar
een tweetal meter voor mij aankomst daar, klapte
met een gerammel het eerste en kort daarna ook
het tweede en derde plateau omhoog! Gelukkig net
op tijd! Tot slot volgde er nog een tweede bochtje
naar links en daar was het eindpunt!

In een flits zag ik een grote ronde ring aan het
begin van het platform zitten en een fractie van een
seconde later, plofte ik met ijsbal en al in deze ring.
Ik vloog voorover en botste met mijn neus tegen de
ijsrand, vanwege deze abrupte vermindering van

snelheid. Helemaal tot rust kwam ik overigens niet, want met een rustig gangetje
schoof de ring met de ijsbal daarin, naar het einde van het plateau.
Mijn gezicht was in de richting van die enorme basaltzuilen gericht en nu pas zag ik
dat de lichtgevende steenlagen in deze rotsen daar niet op willekeurige plaatsen
zaten! Er tekende zich geleidelijk een patroon af, dat ik, zodra de ijsbal aan het einde
van het platform tot stilstand kwam, geheel in het
juiste perspectief afgetekend zag! Dit was het
tweede symbool dat ik zocht! Laat ik daar nu eerder
gewoon tussendoor en langs zijn gelopen!
Op dat moment weerklonk er een scherp, hoog
geluid en vloog de ijsbal die mij nog steeds
omringde, in scherven uiteen. Het zag er naar uit dat
ik dit tochtje, maar ook mijn hele zoektocht hier in
Amateria, tot een goed einde had gebracht.

Ik trilde nog over mijn hele lichaam. Achtbanen
waren niet echt aan mij besteed, hoewel ik de
‘python’ en ‘vogel Rok’ in de Efteling niet had overgeslagen. Maar dit… dat hoopte ik
toch nooit meer mee te maken. Ik bleef nog even zitten totdat mijn hartslag was
gezakt en mijn ademhaling minder gejaagd was geworden. Ik had trouwens prima
zicht op de groep grote basaltzuilen hier recht vooruit, waarin de stroken lichtgevend
gesteente nu samenvielen en daar het tweede symbool schilderden! Links was een
cirkel te zien met daaraan vast twee blaadjes, schuin aan de rechterbovenkant.

Hierdoor had het de uitstraling van een vrucht, of zoiets. Van
de onderkant links ontsprong een lijn die symmetrisch in twee
golven doorliep naar de andere kant van de zuilengroep. Het
leek wel de bovenkant van een reusachtig hart. Op twee
plaatsen zat daar nog een klein lijnstukje aan vast. Aan de
rechterkant was een tweede cirkel zichtbaar, al was deze aan
de onderkant niet helemaal gesloten en ook ontbraken de
twee blaadjes aan de bovenkant.

Deze tekening moest ik overnemen en ik besloot om daarvoor
meteen een lege pagina uit het dagboek van Saavedro te
nemen. Gebleken was immers dat de imager in het

Scheefhangend in één van de
laatste bochten voor het platform,
rijzen de drie platen gelukkig tijdig
vanuit het water omhoog.

Op de basaltzuilen voor mij tekent
zich nu het tweede symbool af!

Het symbool neem ik
over op een pagina
uit het dagboek van
Saavedro.
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observatorium te J’nanin daarmee goed overweg kon. Ik deed mijn best om de
tekening zo goed mogelijk in de juiste verhoudingen na te schetsen. Binnen een
minuutje was ik klaar.
Dan moest ik nu maar hier weg zien te komen. Het schakelboek terug naar J’nanin
dat in de tweede pagode lag, was nu onbereikbaar geworden, maar ik hoefde niet
ver te zoeken om een tweede schakelboek te vinden. Hier vlak voor mijn voeten
bevond zich een klein uitbouwtje dat aan het
platform vast zat. Daarop was een lessenaar
bevestigd, waarop een schakelboek lag. Een
afdakje, met daarin ook een lampje, beschermde
het boek tegen eventuele regen, alhoewel ik
betwijfelde of dat wel effectief was. Niet dat dat er
nu iets toe deed.  Het boek zag er gaaf uit en het
omslag herkende ik onmiddellijk als zijnde een
schakelboek dat terug zou leiden naar J’nanin.
Ik liep het kleine, rode trapje af naar de lessenaar
en keek nog even om naar de paarse stoel die mij
naar hier had gebracht, zij het met behulp van die
ijsbal. Aan de onderkant van de overkapping van het platform zat nu dat

schotelvormige ding vastgeklonken met die
vreemde machinerie in het hart en de vier
gekleurde lampen daar omheen, die nog steeds
brandden. Het bleef allemaal behoorlijk wonderlijk
en wat een fantasie moest Atrus wel niet gehad
hebben om deze leswereld zo te scheppen! Ik
brak mijn hoofd er verder maar niet over, draaide
mij om en sloeg het schakelboek open. J’nanin
herkende ik onmiddellijk op de draaiende foto en
ik zag dat het filmpje opnieuw eindigde met een
cirkelbeweging rondom het grote gebouw in de
lagune. Mijn reisdoel zou dus wederom het

observatorium worden. Na een laatste controle of ik mijn opschrijfboekje, schrijfgerei
en Saavedro’s dagboek bij mij had, legde ik mijn hand op de draaiende foto.

Het blijft een wonderlijk apparaat,
zoals dat nu onder de overkapping
van het platform zit vastgeklonken.

Dit schakelboek kan mij
terugbrengen naar J’nanin.
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Hoofdstuk 8: Het toegankelijk maken van de derde ‘slagtand’.

De reis van Amateria naar J’nanin verliep voorspoedig. Het ‘glazen vliegtuig’ dropte
mij keurig in het observatorium. Ik besloot geen tijd te verliezen en meteen na
aankomst legde ik de pagina met het tweede symbool op het ronde uitleesvenster
van de projector. Net als bij het eerste symbool, herkende het apparaat de pagina uit
Saavedro’s dagboek en ook het symbool zélf had ik kennelijk goed genoeg
overgetekend van het origineel. Opnieuw werd
hiervan een blauwdruk gemaakt door de projector
en zodra dit gebeurd was, klapte het opengewerkte
metalen ‘ei’ open in het midden van de ruimte. Het
schakelboek dat de gebruiker naar Narayan zou
brengen, was nu beschikbaar geworden, al kon ik
het nog niet bereiken. Het metalen bruggetje
waarover ik naar het boek zou kunnen lopen, was
nog ingetrokken. Die laatste stap zou ongetwijfeld
pas volgen, zodra ik hier het derde symbool zou
afleveren…
Na het openklappen van het ‘ei’ kwamen ook de
drie projectoren tot leven en wederom werd er op het koepeldak van het
observatorium het gezicht van Saavedro zichtbaar. Hij was een stuk kalmer in
vergelijk met de scène die ik Amateria had gezien en sprak zijn toehoorder opnieuw
toe.

“Is dit wat je verwachtte, Atrus? Toen je mij hierheen volgde in de hoop Releeshahn
terug te winnen? Is dit de klas die je hoopte te vinden?”
Op dit punt keek Saavedro even triomfantelijk in de richting van zijn toehoorder, en
besloot een troef uit te spelen. Hij vervolgde: “Je moet weten dat ik je dagboek heb
gelezen, in Tomahna. Sinds ik je verlaten schakelboek heb gevonden buiten dit
observatorium, las ik alles over de D’ni, en hoe je hun wereld nieuw leven in blies.
Kan je dat werkelijk voor elkaar krijgen, Atrus? Na alles wat er is gebeurd in

Narayan? Kan jij hun wereld opnieuw laten beginnen?”
Hier liet Saavedro even een pauze vallen en schudde
langzaam ‘nee’, terwijl zijn gezicht duidelijk ongeloof
uitstraalde. Dat hij ten tijde van de opname van dit
filmpje daar ernstig aan twijfelde, bleek ook uit zijn
volgende woorden: “Ik denk het niet. Er kleeft teveel
bloed aan onze handen, er is teveel gebeurd. Dat
verander je zéker niet met een enkele haal van een
pen!”
Saavedro bleef sceptisch kijken, maar was allerminst
zeker van zijn zaak. Kennelijk overwoog hij al de
mogelijkheid dat Atrus misschien wél het talent bezat

om een wereld op te lappen en dat kunstje wellicht dan ook in het geval van Narayan
zou kunnen uithalen. Tenslotte merkte hij op: “Nog één symbool Atrus. Narayan
wacht op je.”
Het beeld doofde. Het was duidelijk dat de ontdekking van Saavedro dat Atrus in
staat was om werelden die dreigden te sterven te genezen, zijn redding was
geweest. Zonder die wetenschap had Saavedro Atrus en zijn gezin wellicht

Het metalen ‘ei’, met daarin het
Narayan schakelboek, klapt open.

Dat Atrus een stervende
wereld zou kunnen ‘genezen’,
daar gelooft Saavedro
duidelijk niet in.



145

uitgemoord, maar nu was hij van tactiek veranderd, wat ik ook al in zijn dagboek had
kunnen lezen. Een verstandig besluit, al twijfelde ik er nog steeds ernstig aan of
Atrus Saavedro in deze wel tegemoet kon komen, zelfs als hij dat zou willen.
Noodgedwongen moest ik dat probleem vooruitschuiven, tot het wellicht urgent werd.
Dat zou niet eerder het geval zijn dan op het moment dat ik Saavedro daadwerkelijk
zou ontmoeten, in Narayan.

Om daar naar toe te kunnen reizen, moest ik het derde symbool zien te bemachtigen,
wat zich hoogstwaarschijnlijk op zou houden in het derde lestijdperk dat ik nog moest
bezoeken. Het schakelboek dat de verbinding vormde met die wereld, zou zich
ongetwijfeld in de derde en laatste ‘slagtand’ bevinden waar ik nog niet binnen was
geweest. Dat was een behoorlijk probleem. De deur van dit gevaarte leek namelijk
onbereikbaar te zijn! Er zat niets anders op om daar, hoe dan ook, opnieuw een kijkje
te nemen. De snelste route was om hier met de lift af te dalen en via de broeikas
naar buiten te wandelen. Ik zou dan onderaan de ‘slagtand’ arriveren. Misschien was
daar wel een andere ingang aanwezig, die ik tot dusver over het hoofd had gezien,
net als bij dit gebouw.
Zodra ik beneden was gearriveerd, bleek dat er van een tweede, geheime ingang
geen sprake was. Nadat ik het korte loopbruggetje van de broeikas naar het strandje

aan de oever van de lagune was overgestoken, zag ik dat
de onderkant van de ‘slagtand’ zat ingebed tussen de
rotsen. De gegroefde wittige krijtrotsen lieten geen enkele
opening zien, zelfs geen kleine kier. Ik moest mijn hoofd
bijna in mijn nek leggen om ver in de hoogte, de deur te
zien zitten.
In de rotswand hiernaast waren die metalen klampen
bevestigd, waarlangs ik omhoog kon klauteren. Ik zou dan
op een plateautje uitkomen, waar de luistervaren groeide en
ook de uitstekende rots was daar te vinden, die begroeid
was met die reuzenhazelnoten. Eventueel zou ik op die
rotspunt kunnen klauteren, maar ook dan zou ik de afstand
tot de deur bij lange na nog niet kunnen overbruggen. Nee,
dit was een onoverkomelijk probleem, zo leek het. Een
geoefend bergbeklimmer met het juiste materiaal: stijgijzers,
touwen, veiligheidshaken en een pikhouweel zou wellicht
een poging kunnen wagen om langs de min of meer gladde

buitenkant van de krijtrotsen naar boven te klimmen, maar zonder geschikt
klimgereedschap was dat een ‘mission impossible.’ Tóch moest die deur te bereiken
zijn. Kon ik een list verzinnen?

Ik keek goed om mij heen en nu pas viel mijn oog op
een vreemd bouwseltje, dat zich aan de andere kant
van het strandje bevond en dat via een aantal platte
keien die hier in het water lagen, te bereiken was.
Het was een merkwaardig geval, dat de vorm van
een vulkaantje had en dat aan de onderkant een
min of meer driehoekige opening liet zien. Het ding
was ruim een halve meter hoog en leek wel
plantaardig van oorsprong te zijn. Bovenaan, op de
plek van de ‘krater’ zat een soort bloemknop. Ik

Slechts een ervaren
bergbeklimmer met het
juiste klimmateriaal zou
er in slagen deze deur
te bereiken!

Dit vreemde bouwseltje lijkt wel
plantaardig te zijn.
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betastte deze even voorzichtig. Plantaardig, geen twijfel mogelijk!
Verrast trok ik mijn hand terug, want de bloemknop reageerde op mijn aanraking! Hij
trok zich terug naar binnen en even schoof er een hard wittig vlies overheen, als om
de tere bloemknop te beschermen, maar al na een tweetal seconden kwam de knop
opnieuw tevoorschijn.
De verrassing werd echter nog groter, want vanuit het binnenste van het vulkaantje
weerklonk nu een geritsel en daar kwam  het snuitje van een wit beestje tevoorschijn,
dat door de opening gluurde, even snel links en rechts
keek en zich toen weer schielijk in het veilige inwendige
terugtrok. Ik kon niet nalaten om voor een tweede keer op
de bloemknop te drukken om het diertje opnieuw uit zijn
tent te lokken. Die poging had gedeeltelijk succes, al kon
ik het beestje er niet toe verleiden om zijn nestje geheel te
verlaten. Wel liet hij even een zacht gepiep horen,
alvorens hij zich opnieuw in zijn holletje terugtrok. Wat
een grappig diertje was dit! Het leek wel op een kruising
tussen een marmot en een eekhoorn, en gezien zijn witte
vacht, besloot ik het diertje maar een ‘sneeuweekhoorn’
te noemen.

Dit was allemaal erg leuk, maar dichterbij die deur daar in de hoogte, kwam ik er niet
mee. Dit hoekje van de lagune bleek echter nog meer geheimen te herbergen. Vlak

naast het nest van de sneeuweekhoorn zag ik een
plant in het water groeien. Een bruinige steel
eindigde in een nog gesloten bloemknop en rondom
zaten groene bladeren tegen de bloemstengel aan
gevouwen. Ook deze plant bleek tot mijn verbazing
gevoelig te zijn voor aanraking. De stengel zakte in
elkaar en zoog zich aan de onderkant vol met
water, waardoor deze enorm uitdijde. Hierdoor
vouwden de omringende bladeren zich open en
overspanden hierdoor de afstand tussen de
stapsteen waarop het nest van de sneeuweekhoorn
was gevestigd en een naburige stapsteen, die
grensde aan de rotswand. In een nis daar zag ik
trouwens een aantal reuzenhazelnoten zitten, al

waren ze wel wat kleiner dan hun collega’s daar in de hoogte op de vooruitstekende
rots. Tussen deze noten zat niet alleen mos, maar ze leken ook te bloeien. Ik zag
tenminste een paar rode bloemen zitten.
Tja, meer kon ik hier toch niet doen? Uit pure
balorigheid besloot ik de sneeuweekhoorn nogmaals
uit zijn nestje te lokken en dat had onverwachte
gevolgen! Opnieuw gluurde het beestje om zich
heen en liet zijn blik op de opengevouwen plant
vallen… Meteen sprintte hij naar buiten en snelde
over het plantaardige bruggetje heen, dat daar zo
door de plant werd gevormd. Onderwijl stootte het
beestje vreugdegeluidjes uit, die het midden hielden
tussen gepiep en getjilp.
Waarom de sneeuweekhoorn zo verheugd

Een grappig wit beestje
gluurt door de opening
naar buiten!

Ook deze plant reageert op een
aanraking. De stengel zuigt zich
vol met water en de omringende
bladeren vouwen open.

De sneeuweekhoorn komt nu wél
snel in actie…
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reageerde en nu wél snel en onbevreesd in actie
kwam, bleek spoedig. Het diertje spoedde zich
naar de nis waar de reuzenhazelnoten groeiden
en als reactie op het getjilp van het beestje
zwollen deze op, tot ze bijna twee maal zo groot
waren geworden! Het diertje begon smakelijk te
eten van het mos en de bloemen, maar hield het
na een paar hapjes voor gezien en ging even
rustig op de stapsteen zitten. Meteen krompen de
hazelnoten weer ineen tot hun originele formaat!
Het beestje had het nu kennelijk prima naar zijn
zin, want het kwispelde met zijn staartje, terwijl het
in mijn richting tuurde. Omdat ik roerloos bleef

staan, maakte ik het diertje niet bang. Na een ogenblik besloot het dat het nog niet
genoeg gegeten had, en trippelde opnieuw naar de reuzenhazelnoten, die wederom
opzwollen als reactie op het getjilp dat de sneeuweekhoorn door middel van een
tweetal wangzakjes wist te produceren, vergelijkbaar met het kwaken van een kikker.

Plots kreeg ik een lumineus idee. Die hazelnoten zwollen tot méér dan tweemaal hun
oorspronkelijke volume op, in alle richtingen! Zou dat ook voor die reuzenhazelnoten
hierboven gelden? Ik besloot er meteen een kijkje te nemen en klauterde naar
boven.
Daar aangekomen, bekeek ik de rots die geheel met de reuzenhazelnoten begroeid
was, eens nader. Geen twijfel mogelijk! Dit waren dezelfde planten als daar beneden.
Als ik déze hier ook tot ruim het dubbele volume zou weten op te blazen, dan zou ik
het hiaat naar de deur van de derde ‘slagtand’ wellicht wél kunnen overbruggen!
Maar hoe kreeg ik die sneeuweekhoorn hier boven? Dat watervlugge diertje zou zich
zeker niet laten vangen! Even leek het alsof zich hier een volgend probleem
aandiende, maar na een ogenblik besefte ik dat het helemaal niet nodig was het
diertje te vangen. Die hazelnoten daar beneden leken alleen maar op het getjilp van
de sneeuweekhoorn te reageren. Plant en dier leefden kennelijk in een soort
symbiose met elkaar. De reuzenhazelnoten dienden als voedsel voor de
sneeuweekhoorn, die op zijn beurt, omdat hij wellicht níet de zaden van de plant kon
verteren, maar deze wél verspreidde, ervoor zorgde dat deze plant zich op meer
plaatsen kon vestigen. Had ik nu maar een recordertje bij mij, waarmee ik het geluid
van de sneeuweekhoorn kon opnemen…
Maar de natuur zorgde hier voor een
opnameapparaat! Hier op dit plateau groeide
immers nog zo’n andere wonderbaarlijke plant,
namelijk een luistervaren. Deze kon geluiden van
ver oppikken en hier versterkt weergeven! Ik
posteerde mij achter deze plant en boog de stamper
schuin naar beneden, in de richting van het nestje
van de sneeuweekhoorn. Het was eventjes goed
mikken, maar al snel weerklonk hierboven het
opgewekte gepiep van het witte beestje daar
beneden, dat kennelijk nog niet uitgegeten was.
Het effect van dit getjilp was overweldigend. Met
een luid gekraak begon de hele rots met reuzenhazelnoten uit te zetten, tot
ongelooflijke proporties. Nu pas zag ik dat de vooruitstekende rots waar deze planten

… en begint lekker van de reuzen-
hazelnoten te smikkelen, die fors
zijn opgezwollen als reactie op het
getjilp van het beestje.

Ik gebruik de luistervaren om het
geluid van de sneeuweekhoorn
naar hier boven te leiden.
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op groeiden geen rots was, maar een onderdeel
van de plant zélf. Na een tiental seconden kwamen
de opgezwollen hazelnoten en de rots tot rust en
was te zien dat het hiaat tot aan de deur nagenoeg
geheel was opgevuld. Mijn list bleek dus te werken!
Ik klom langs de metalen klampen verder omhoog
en kon daarboven op de reuzenhazelaar stappen.
Het was griezelig hoog en een echt geplaveid pad
kon je dit niet noemen, maar ik kon wel helemaal
doorlopen tot de ingang van de derde ‘slagtand’,
die lange tijd onbereikbaar had geleken. De flora
en fauna werkten hier perfect samen om die
ingang toegankelijk te maken! Bij de ingang

aangekomen, keek ik nog even over mijn
schouder om dit plantaardige wonder te
aanschouwen. Daarna draaide ik echter snel aan
de hendel van de deur, want stel je voor dat de
sneeuweekhoorn zodadelijk was uitgegeten en
terug naar zijn holletje zou gaan. De hazelnoten
en de rots zouden hier dan weer tot hun normale
formaat ineenkrimpen! De deur sprong meteen
van het slot en ging open.

Het inwendige van de ‘slagtand’ leek sprekend op
de andere twee. Hier was de vloer, net als in de

‘slagtand’ die leidde naar Voltaic, in tact gebleven.
De ruimte baadde in een zwak groenig licht, wat
kwam omdat de vloer hier was ingelegd met
marmer in groene tinten, wat een enorme bloem
leek voor te stellen. Het was wel duidelijk wat die
derde ‘leswereld’ als thema had. Was het in Voltaic
energie en in Amateria vooral beweging en
mechanica, in dit tijdperk zou de natuur wel de
dienst uitmaken. Had ik in Saavedro’s dagboek ook
niet iets gelezen over een woud en een moeras, in
dat hoofdstukje waarin hij beschreef dat hij
probeerde een vleesetende plant te kruisen?

Wellicht zou ik beide in het tijdperk aantreffen waar
ik zodadelijk naar toe zou reizen. Het
desbetreffende schakelboek zag ik al in een in de
hoogte hangend ‘ei’ zitten en ik hoefde alleen maar
op het bedieningspaneel daaronder de vier knikkers
naar de juiste windrichtingen te verschuiven. Mijn
aantekeningen raadplegend, zag ik dat van buiten
naar binnen de juiste windrichtingen waren:
‘noordnoordwest’, ‘westzuidwest’, ‘zuid’ en
‘zuidzuidwest’. Nadat ik de knikkers in de juiste
positie had geplaatst, drukte ik op de knop in het
midden. Daar kwam het ‘ei’ met het schakelboek
naar beneden!

De opgezwollen hazelnoten en de
rots overbruggen nu de afstand tot
de deur!

Het is een wonderlijke speling van
de natuur.

Op de vloer in de ‘slagtand’ is het
mozaïek van een enorme bloem
aangebracht.

De positie van de vier knikkers
om het schakelboek naar
beneden te krijgen.
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Dit schakelboek was net als de twee andere
voorzien van geelkoperen beslag. De lichtgroene
kaft bevatte een sierlijke figuur, de omtrek van een
soort blad, waarbinnen het symbool van dit tijdperk
was aangebracht, een soort vogel. Daaronder stond
de naam van het tijdperk, die ‘Edanna’ luidde.
Nieuwsgierig sloeg ik het boek voorzichtig open,
benieuwd wat voor een eerste blik het filmpje mij
zou gunnen op deze wereld. Al meteen op de
eerste pagina trof ik de bewegende foto aan.
Gelukkig was het beeld haarscherp. Ik zag een zee
of oceaan en een blauwe lucht, die doorspekt werd

met stapelwolken. De camera vloog laag boven het zeeoppervlak en al snel doemde
er een eiland op, hoewel… bij nader inzien leek het wel de enorme stam van een
boom, die in het water wortelde. De camera vloog er regelrecht naar toe, en nu zag ik
dat het geen gewone boom was. Deze plantaardige mastodont had een doorsnede
van enkele tientallen meters en was meer dan honderd meter hoog, volgens een
eerste vluchtige schatting. Niet alleen dat maakte deze boom buitengewoon, maar
ook het feit dat deze plantaardige reus alleen uit een stam bestond, en geen takken
had. De camera spiraliseerde rondom de stam omhoog, en even zag ik dat er hier
ook een paar grote vogels rondvlogen. In de stam
leken een aantal nissen en andere openingen te
zitten en hoewel mij daardoor niet meer dan een
vluchtige blik werd gegund, leek deze stam een
hele leefgemeenschap te omsluiten. De camera
bleef stijgen totdat deze vrijwel in de top van de
boom was aangekomen en daar om een min of
meer ronde kom bleef cirkelen. Die was aan de
bovenkant open en over de rand hingen de
bladeren van een palmachtige plant. Dit zou dan
wel het punt zijn waar de reiziger, zodra deze van
dit schakelboek gebruik zou maken, zou worden
gedropt.
Deze beelden namen het laatste restje twijfel weg. Mijn bestemming zou, in
tegenstelling tot de eerste twee ‘lestijdperken’ die ik had bezocht, barsten van natuur!
Dat was eens iets heel anders! Ik aarzelde dan ook niet lang en besloot Edanna met
een bezoek te vereren.

Het derde ‘lestijdperk’ wat ik zal
gaan bezoeken, heet ‘Edanna’.

Op deze plek in Edanna zal mijn
ontdekkingsreis wel beginnen.
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Hoofdstuk 9: Edanna, waar de natuur regeert.

Opnieuw zat ik in het ‘glazen vliegtuig’ en vloog met grote snelheid, laag over het
water, in de richting van de stam van een enorme boom, die ik ook al in het filmpje
van het schakelboek had gezien. Zodra ik, vlak
langs de stam vliegend, omhoog spiraliseerde, kon
ik beter in de nissen kijken die voorbijschoten. Het
was duidelijk dat het daarbinnen krioelde van leven.
Ik zag diverse bomen en struiken en wat lager had
ik niet alleen meerdere vogels zien vliegen, ik
hoorde ze ook krijsen, boven het geluid van het
klotsende water uit.
Hogerop werd dit geluid steeds meer vervangen
door het gesuis van de wind, die hierboven natuurlijk
sterker was. Het duurde niet lang, of ik bereikte het
punt waar het ‘vliegtuig’ mij zou gaan afzetten.
Achteraf was die plek geen kom, maar een open plateau, waar een stuk bast
helemaal omhoog en in de rondte gekruld, omheen was gegroeid. Zoals verwacht,
werd ik hier gedropt.

Om mij heen kijkend, leek ik wel in een grillig berglandschap beland, met allemaal
steile pieken. Alleen waren dit geen rotspunten, maar bestond alles hier uit bast en
hout, dat voor een groot gedeelte was verbleekt in de felle zon. Want ook in deze
wereld was het warm en tamelijk zonnig, hoewel er genoeg stapelwolken langs het
zwerk trokken. Op het houten plateau waar ik stond, bevond ik mij echter in de

schaduw en was de temperatuur ronduit aangenaam.
Er was hier genoeg te zien en om mij over te
verwonderen. In J’nanin had ik in de nabijheid van de
derde ‘slagtand’ vooral van de daar aanwezige flora al
genoeg verbluffende staaltjes gezien en het leek erop
dat ik hier nog zat andere merkwaardige planten zou
aantreffen. Dat begon meteen hier al. Achter mij rees
het hout van het plateau omhoog, om uiteindelijk in een
verticale brede band rond te lopen, vandaar dat deze
plek vanuit de hoogte bezien wel wat weg had gehad
van een kom. Op deze wand groeide wat mos en ook
kleine bruine bonen, zo leek het, maar een tweetal

waren verder uitgegroeid en opengebarsten tot een bloem, die een gelig licht
verspreidde. Hier in Edanna hadden zelfs de lampen een natuurlijke oorsprong!
Ik liep naar de rand van het plateau en kon daar een behoorlijk stuk in de diepte
kijken, dat aardig verscholen lag in de schaduw en waar ik niet veel meer kon
ontwaren dan een labyrint van kale stukken hout, die langs en door elkaar heen
groeiden. Blikvanger was hier echter een enorme wirwar van dikke, bruingroenige
lianen, of beter, in elkaar gevlochten takken, die allemaal minstens polsdik waren, of
zelfs zo dik als een arm. Ze leken een ovale ruimte te omsluiten, die aldus vrijwel
ontoegankelijk was gemaakt. Naar rechts turend zag ik daar een langwerpige plant
staan, bestaande uit een dikke, verticale groene steel, waaromheen een blad
spiraliseerde. Het geheel leek zo wel een beetje op een kurkentrekker of een
wenteltrap. In de top zag ik de eigenlijke bloem zitten. Een vijftal lianen bogen naar

Mijn reisdoel ligt ergens hoog in
deze enorme boom.

Zelfs de lampen hebben hier
een natuurlijke oorsprong!
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beneden en deze waren voorzien van een groot
aantal trosjes of vruchten, vanaf hier kon ik niet
precies zien wat dat waren. Even verderop zag ik
zo’n zelfde plant die nog veel langer leek te zijn,
want ik kon niet zien waar deze onderaan
eindigde. Bij deze plant zat het spiraliserende blad
ingeklapt tegen de stengel.
Zulke planten had ik nog nooit eerder gezien,
maar dat gold ook voor het exemplaar die hier op
het plateau groeide! De plant zelf groeide boven
mijn hoofd op de rand van het omhoog gekrulde
stuk hout, maar vanaf daar hing een forse stengel

naar beneden, die eindigde in een prachtige
bloesem met een doorsnede van iets meer dan
een meter! De bloem bestond uit een drietal
roodachtige bladeren, waartussen een geaderde
groene stengel liep. In het hart van de bloesem zat
een ovaal, waarvoor een blauwig, doorschijnend
vlies zat. Ik kon hier doorheen kijken en tot mijn
verbazing bleek deze bloem als een verrekijker te
werken! Ik keek naar de wirwar van takken en
lianen voor mij en zag dat in een tweetal lianen
overduidelijk een J’nanin schakelboek gehaakt zat!
Met enige moeite kon ik deze ‘lensbloesem’ nog
een beetje verdraaien om zo mijn blikveld wat te
verruimen, maar andere opvallende zaken kwamen er daarbij niet aan het licht.
In de vorige twee ‘lestijdperken’ was ik al snel aan het begin op een schakelboek
gestuit dat mij desgewenst terug kon brengen naar J’nanin. Ik kon mij nauwelijks
voorstellen dat ik hier naar zo’n ‘ontsnappingsschakelboek’ keek, want dit exemplaar
was alles behalve gemakkelijk te bereiken. Het zou mij niet verbazen als dit het
twééde schakelboek was, wat gebruikt zou moeten worden zodra ik het derde
symbool had aangetroffen. Als dat zo was, dan was het mijn doel hier om in dat
oerwoud daar aan de overkant te geraken. Dat zou niet meevallen…
Ik besloot mijn oordeel hierover nog maar even uit te stellen. Per slot van rekening
was ik hier nog maar net gearriveerd en wist ik eigenlijk nog allerminst wat er hier
van mij werd verwacht. Ik moest daarom maar vooralsnog de meest logische weg
bewandelen, en alles goed onderzoeken wat ik tegenkwam. Ook Edanna was
immers een ‘lestijdperk’ en de ervaring, geput uit de vorige twee tijdperken, had
geleerd dat de problemen die ik op mijn weg zou
vinden en die om een oplossing vroegen, vanzelf
zouden opdoemen.
In dit stadium had ik in ieder geval weinig keuzes te
maken. Rechts liep een soort pad, tussen grillige
houten wanden door. Dat  leidde weg van dit plateau,
in de richting van die vreemde plant met dat
spiraliserende blad. Die kant ging ik dus maar op.
De route eindigde bij die plant, maar een tiental
meters voordat ik daar arriveerde, had ik door een
brede nis aan mijn rechterhand, zicht op de hemel en
de zee, die een behoorlijk eindje in de diepte lag en

Er zijn hier nog veel meer
wonderbaarlijke planten te zien.

Door deze ‘lensbloesem’ kijkend,
zie ik een J’nanin schakelboek
tussen de wirwar van lianen
verstopt zitten!

De route loopt verder, tussen
grillige houten wanden door.
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er rustig uitzag. Vooral in een brede strook rondom de boom zag het water niet
donker-, maar lichtblauw en was de zandige bodem te zien. Het was hier dus niet al

te diep, vandaar dat de boom kans had gezien om hier te
wortelen.
Even verder kon ik een nauwkeuriger blik werpen op dat
spiraliserende blad van de plant, waar ook dit pad
doodliep. Het blad had wel wat weg van een zwemvlies,
een beeld dat versterkt werd, omdat het blad op
regelmatige afstanden doorsneden werd door stevige
houtige pennen, die vanuit de centrale stengel naar buiten
wezen. Hierdoor wekte het geheel nog meer de indruk dat
ik naar de treden van een wenteltrap keek en die
suggestie werd verder versterkt toen ik langs de plant naar
boven keek. Het spiraalvormige blad liep daar nog een
heel eind door!
Zou ik over dit blad inderdaad naar boven kunnen lopen?

Het onderste blad sloot vrijwel naadloos aan op dit pad en een andere kant kon ik
feitelijk niet op… Ik voelde eens aan het blad. Dat was heel stevig en nadat ik er nog
even extra aan had getrokken en de bladrand probeerde om te krullen, moest ik
concluderen dat het zelfs oersterk was. Wellicht zou
het zelfs mijn gewicht kunnen dragen. Voorzichtig
zette ik een voet op het blad en probeerde te
duwen, maar het licht roodbruin geaderde vlies boog
zelfs geen millimeter door. Dan moest ik het er maar
op wagen en stapte met mijn volle gewicht op het
blad, met de intentie om, als de plant mij inderdaad
kon torsen, naar boven te lopen.

Dat bleek echter niet nodig te zijn. Zodra ik op het
blad was gestapt, voer er een trilling door de hele
plant, als wilde hij zich als het ware schrap zetten.
Het volgende ogenblik kwam de plantaardige spiraal
in een heftige vibratie. Even dacht ik dat door mijn gewicht een afweermechanisme
van de plant in actie was gekomen, maar de golven die nu langs het blad liepen,
duwden mij, of ik wilde of niet, langs de spiraal omhoog. Het ging sneller en sneller
en na meerdere omwentelingen werd ik zelfs duizelig, van de snel om mij heen

draaiende omgeving.
Vrij snel bereikte ik echter de bovenkant van de
spiraal en daar zette het golvende blad mij af op
een ander plateau, dat hier aan de plant grensde. Ik
wachtte even tot de opkomende duizeligheid was
weggezakt en merkte in gedachten op dat ik zojuist
opnieuw iets zeer merkwaardigs had meegemaakt,
namelijk een plant die zich ontpopte als een
automatische wenteltrap! Hier had ik perfect zicht
op de kroonbladeren van deze plant, die ik nu dan
maar een ‘wenteltrapplant’ zou noemen. Ik zag een
paar enorme stampers zitten, die ik al van een

afstand had gezien. Ook zat hier, half verscholen tussen de bladeren, een soort
bloemknop, aan een spiraalvormige bruine stengel. Aan de andere kant van de

Deze plant heeft veel weg
van een wenteltrap!

Zouden deze ‘treden’ het gewicht
van een volwassen man kunnen
dragen?

De kroonbladeren van de
wenteltrapplant.
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kroonbladeren zat zo’n tweede stengel, die echter
wijd was uitgerekt. De reden hiervoor zag ik zodra ik
schuin naar beneden tuurde. Daar bevond zich een
rond bassin, ingeklemd tussen houten wanden, dat
bijna tot de rand gevuld was met kristalhelder water.
Hier was de stengel naartoe geschoten. De rode bol
was dus uiteindelijk geen bloemknop, maar een
middel voor de plant om water op te zuigen! Tja,
hierboven was het met al dat vrijwel kale, gebleekte
hout moeilijk om aan het benodigde vocht te komen!

Het plateau liep hier over een aantal meters steil
omhoog, om daar te eindigen bij een wat hoger platformpje, waar een tweede
lensbloesem groeide. Deze keek uit op de bovenkant van de wirwar aan lianen,
waarin het J’nanin schakelboek verstopt zat. Daar leek zich wel een groot nest te
bevinden, met een paar grote groenige eieren erin. Dan zou daar wellicht een van

die grote vogels broeden, die ik tijdens mijn reis
naar hier rondom de boom had zien cirkelen.
Amper was ik bij de lensbloesem aangekomen, of
daar kwam al een vogel aangevlogen, met een
grote paarsige vrucht in zijn bek. Ze streek neer
op het nest en liet een regelmatige roep horen,
wat nog het meest leek op de roep van een groep
ganzen, als die hoog in de lucht, in een ‘V’
vliegend, contact met elkaar houden.
Wat was dit voor een enorme vogel? Het dier had
zo ongeveer de afmeting van een emoe, maar
deze vogel kon wel vliegen! Zijn verenkleed was
prachtig gekleurd in tinten blauw en groen, terwijl
de buik- en halsveren meer roodachtig waren. Zou
dit dan toch een mannetje zijn? Ook de grote kuif
op zijn kop was rood gekleurd. Afgezien van de
afmeting, vond ik deze vogel wel wat weg hebben
van een ijsvogel, dus bij gebrek aan een betere

naam, besloot ik dit dier een ‘reuzenijsvogel’ te noemen.
Dankzij de aanwezigheid van de lensbloesem hier, kon ik het nest met inhoud nog
wat beter observeren. Ik zag dat er vijf eieren in
het nest lagen, waarvan er ééntje al was
uitgekomen. De oudervogel voerde de kleine
steeds stukjes van de meegebrachte vrucht, die
door het kuikentje snel naar binnen werden
geschrokt.

Het was interessant om dit te zien, en langzaam
groeide het besef dat in dit tijdperk die
reuzenijsvogel wel eens een sleutelrol zou
kunnen spelen. Het schakelboek terug naar
J’nanin bevond zich immers onder dat nest! Als
die plek louter vliegend zou zijn te bereiken, zou ik een serieus probleem hebben. Of
zou ik meneer reuzenijsvogel misschien moeten verleiden om mij een lift te geven?!

De wenteltrapplant weet uit dit
bassin  het benodigde water te
tappen.

Een tweede lensbloesem kijkt hier
uit op het nest van een enorme
vogel en de lianen daaronder.

Door de lensbloesem is te zien dat
de oudervogel zijn kuiken voert.
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Die gedachte was misschien minder dwaas dan het eerst even leek. Die vogel was
zó groot en wellicht ook sterk, dat hij een fors gewicht zou kunnen torsen. Ook een
struisvogel of een emoe kon het gewicht van een volwassen man dragen, dus…
Eerst zou ik echter moeten onderzoeken of er een gemakkelijker route was te vinden.
En toch… het symbool van dit tijdperk was een vogel, zoals het symbool van Voltaic
een luchtschip was geweest en van Amateria een (ijs)bal. In die tijdperken waren die
voorwerpen ook van doorslaggevende betekenis geweest…

Ik liet dit maar even rusten en concentreerde mij op de route die ik hier verder zou
kunnen volgen. Het léék hier wel een doolhof, maar zolang er slechts één pad
beschikbaar was, zou ik de weg niet kwijtraken. Hierboven liep de route opnieuw
dood, dus keerde ik noodgedwongen op mijn schreden terug. Weer bij de bovenkant
van de wenteltrapplant terugkerend, was te zien dat ik rechts, door een klein ovaal
gat in de houten wand, kon doorlopen. Daarachter kon ik op een iets lager lopende
brede houten richel stappen, die ook naar boven leidde, maar veel verder doorliep.
Het was een grillig gevormd pad dat meer aan de buitenkant van de stam was

gesitueerd en dat door algen ietwat groenig was
geworden. Gelukkig was het niet glad, want als ik
hier van het pad zou glijden, zou er wel een hele
diepe val volgen!
Wederom kreeg ik hier, van een iets grotere
afstand zicht op het nest. De oudervogel hipte juist
op dat moment naar de nestrand en nam de
wieken. De reuzenijsvogel beschreef eerst een
tweetal cirkels in de hoogte, maar dook toen naar
beneden en uit het zicht, wellicht op zoek naar
meer lekkere hapjes. Ik verlegde mijn aandacht
naar de volgende enorme plant die hier groeide.

Uit de nis komend, was ik al over een dikke bruine stengel gestapt, die hier eindigde
in een forse, ietwat doorschijnende groenige blaas, waarover allemaal vertakkende
nerven liepen. De blaas had een doorsnede van bijna twee meter en was zo te zien
tot de nok gevuld met water! Ik drukte even tegen de rand van de bol, die een beetje
meegaf. Duidelijk zag ik het water in het inwendige
klotsen.
De blaas hing scheef boven een bassin, dat echter
geheel leeg was. Dat was pech voor de
wateropzuigende tentakel van de tweede
wenteltrapplant, die in dit bassin uitkwam, maar
daar nu niets anders dan lucht aantrof! Geen
wonder dat deze wenteltrapplant zijn ‘treden’ tegen
de stengel had aangevouwen. Dat was een
voorzorgsmaatregel, om verder geen vocht te
verspillen. De plant zag er zeer dorstig uit, want de
stampers en de kroonbladeren hingen slap naar
beneden. “Geef mij te drinken!” Leek de plant
richting de goedgevulde blaas te schreeuwen,
maar die hield zich Oost-Indisch doof. Kon ík die
blaas misschien bewegen om een beetje water los te laten? Wederom duwde ik
tegen het oppervlak, maar de bol gaf opnieuw alleen maar een beetje mee, om
verder geen krimp te geven. Nou, jammer dan, niets aan te doen. Met een licht

De oudervogel neemt de wieken,
op zoek naar meer lekkere hapjes.

De tentakel van een zeer dorstige
wenteltrapplant hapt alleen maar
stof in dit droge bassin, maar
daarboven hangt een blaas, tjokvol
met koel en lekker water!
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schouderophalen richting de dorstige plant als in een ‘sorry, ik heb mijn best gedaan’,
vervolgde ik het pad naar boven. Dat liep in een flauwe bocht naar links verder
omhoog, alwaar ik uiteindelijk in de hoogste top van deze boom arriveerde. Ik kwam
uit op een brede richel van een paar meter breed, die aan twee kanten open was en
daar louter over zee uitkeek. Boven mijn hoofd was nog een brede houten boog te
zien, maar nog hoger was alleen de hemel daar.
Geheel kaal was het hier echter niet, want langs de beide randen groeiden planten.
Links kwam een wirwar van bladeren uit in een prachtige bloem, die ik vanaf deze

richel echter alleen aan de achterkant kon
bewonderen. Gezien de vorm van de
bloembladeren had de plant wel iets weg van een
zonnebloem, al deed de plant zijn naam nu geen
eer aan, want de hele bloem bevond zich toevallig
in de schaduw.
Zodra ik mij omdraaide, zag ik de oorzaak. Aan de
andere kant van het houten plateau groeide een
palm. Uit het hart van deze plant ontsproten maar
liefst zeven dikke, groenige stammen, die stuk
voor stuk eindigden in een zeer groot palmblad.
Deze waren als grote waaiers uitgestrekt en
dekten aldus een groot deel van de grillige

achterwand van dit plateau af, maar ook een deel van de hemel. Vanuit hier bezien
was het juist dát stuk van de lucht waar de zon nu stond. Ik stak het plateau over en
bekeek deze palm nader. Rondom het kale, gebleekte hout strekten zich in diverse
richtingen grillige wortels uit. De planten hier hadden in ieder geval niet veel nodig

om zich te kunnen vestigen! Aarde was kennelijk niet
nodig, een stuk hout was klaarblijkelijk genoeg en de
benodigde voeding werd wellicht uit de lucht en het
regenwater gehaald.
De wortels en de zeven stammen ontsproten uit een
bloemvormig hart, dat, hoewel de kleur iets anders
was, wel wat weg had van de gevoelige ‘knop’ die op
de top van het nest van de sneeuweekhoorn in
J’nanin zat. Zou deze plant ook reageren op
aanraking? Ik tastte behoedzaam naar het
bloemhart…

Het leek wel of de plant schrok van mijn aanraking, of niet tegen kietelen kon! De
omringende bladeren klapten razendsnel rondom het
kwetsbare hart en sloten dit af, maar dat was niet alles. De
palm trok ook de zeven stammen naar zich toe, in een
poging een extra beschermend schild op te trekken. Ook
de bladeren zelf werden ingetrokken en klapten dicht, als
waaiers die werden gesloten. Deze palm was wel
hypergevoelig voor aanraking en daarom besloot ik hem
een ‘kietelpalm’ te noemen.
Het gewenste effect was trouwens wel bereikt. Het stuk
hemel was vrij gekomen en nu scheen de zon wél op de
bloem aan de andere kant van het plateau, waardoor de
kleuren prachtig oplichtten in de zon. Maar ook het plateau
aan deze kant was vrijgekomen, waardoor ik zag dat de

Deze palm houdt met zijn bladeren
een deel van de houten wand en
de hemel verborgen.

Na aanraking van dit bloem-
vormige hart…

… klapt de palm zijn
stammen en bladeren in!
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kietelpalm niet alleen
de  zon, maar ook
iets anders had
afgeschermd! Op een
stuk gebleekt hout
dat zo grillig was
gevormd dat het bijna
op een gewei leek,
lag een schakelboek!
Het was een J’nanin
schakelboek, zo

maakte het opschrift en de tekening op de kaft duidelijk. Ik sloeg het boek open en
bezag de bewegende foto. Deze toonde het interieur van de derde ‘slagtand’, dus dit
was mijn makkelijke ontsnappingsroute terug naar J’nanin, als ik hier in deze enorme
boom ergens vast zou komen te zitten. De conclusie die ik eerder had getrokken,
was dus juist. Het schakelboek dat zich in die wirwar van lianen onder het nest van
de reuzenijsvogel bevond, was het exemplaar dat ik moest zien te bereiken. Hoe?
Dat zou de tijd leren…

Rustig alles blijven onderzoeken, dat was het verstandigst. Een snelle, makkelijke
route zou mij niet worden aangeboden om bij dat tweede schakelboek te geraken.
Net als in de vorige twee ‘lestijdperken’ zou ik ongetwijfeld een forse omweg moeten
maken! Wellicht zou ik eerst helemaal moeten afdalen in de ‘gewelven’ van deze
boom. Iets ánders dan afdalen zou sowieso niet kunnen, want hoger dan dit punt kon

ik niet komen.
Ik stak het platform over en
bekeek de zonnebloem
nader, die er in het zonnetje
ronduit schitterend uitzag.
De achterkant van de
bloembladeren lichtte in
diverse tinten geel, oranje en
rood op. Nóg opvallender
was de dikke rode stamper,
die hier schijnbaar verkeerd,
uit de áchterkant van de
bloem groeide. Na een

tweede blik realiseerde ik mij dat het geen stamper was, maar meer een plantaardige
hendel. Ik moest er duidelijk nog aan wennen dat in deze wereld de planten veel
taken van mechanische apparaten op zich hadden genomen, zoals een verrekijker,
een wenteltrap en luxaflex… Ik trok aan de stengel en inderdaad, de kleinere
bloembladen aan de achterkant van de plant vouwden open en nu zag ik dat ook
deze bloesem voorzien was van een lens. Hierdoor turend zag ik dat deze lens niet
vergrootte, zoals de lensbloesem hier beneden. Het gelige beeld zag er net zo uit als
bezien met het blote oog. Maar deze lensbloem deed wat anders! Midden in het
beeld werd het zonlicht geconcentreerd tot een helder oplichtend punt, dat op een
deel van een houten wand priemde. Al snel kringelde er vaag een beetje rook op en
zag ik hoe zich een zwarte brandvlek in het hout had gevormd! Snel bewoog ik de
bloem schuim omhoog, tot het heldere lichtpunt naar de hemel wees. Nee maar!
Deze lens werkte als een brandglas! Dit was dus niet een gewone zonnebloem (ik

De zon is niet het enige dat nu
tevoorschijn is gekomen.

De kietelpalm heeft ook een
schakelboek blootgelegd.

De zonnebloem licht
schitterend op, nu hij door de
zon wordt beschenen.

Ook het hart van déze
bloem is een lens…
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had niet anders verwacht), dus ik besloot deze plant
daarom maar een ‘aurorabloesem’ te noemen, naar
de heldere stralenkrans van de zon, die alleen
tijdens een totale zonsverduistering korte tijd met
het blote oog kan worden gezien.
Ik had al gemerkt dat de planten en dieren min of
meer samenwerkten om bepaalde doelen te
bereiken. Een zeer fraaie demonstratie daarvan had
ik immers in J’nanin al ervaren, gezien de manier
hoe ik er in was geslaagd om de ingang van de
derde ‘slagtand’ te bereiken. Deze aurorabloesem
zou daarom niet puur toevallig hier groeien. Ik dekte de lens af door de stamper
nogmaals aan te raken en besloot daarna om de palm aan de andere kant van het
platform opnieuw te kietelen. Nadat de kietelpalm zijn bladeren had opengevouwen
en zo het zonlicht had afgeschermd, kon ik veilig de lens van de aurorabloesem

openen. Zonder dat ik nu bang hoefde te zijn dat
het brandglas iets zou verschroeien, kon ik veilig op
mijn gemak uitzoeken waar deze lensplant zoal op
uitkeek.
Dat was interessant… De aurorabloesem had een
perfect zicht op de bovenkant van de dorstige
wenteltrapplant en de ‘waterhapper’ van deze plant
die doelloos in het kurkdroge bassin hing, als ook
op de met water gevulde blaas daarboven. Als ik
die blaas kon dwingen om zijn inhoud in dat bassin
te dumpen, dan zou de wenteltrapplant zijn dorst
kunnen lessen en wellicht zijn spiraliserende
bladeren gaan openen… In dat geval zou ik een
route aangeboden krijgen om een eind in de boom

te kunnen afdalen! Hierboven leken namelijk alle paden verder dood te lopen. Ik
moest dus wel van die tweede wenteltrapplant gebruik zien te maken, een andere
mogelijke route ontbrak simpelweg.
Met handmatige zachte overreding was het mij niet gelukt om de blaas te openen,
maar wellicht kon ik door middel van een sterkere prikkeling wat meer dwang
uitoefenen? Dát was de oplossing! Ik moest de brandplek van deze aurorabloesem
op de blaas richten en als hij dan nóg niet wilde
opengaan, dan zou ik misschien zelfs een gat in de
wand kunnen branden! Ik beroerde de kietelpalm
voor de derde maal en richtte daarna het
brandpunt van de lens van de aurorabloesem op
de blaas.
Een aantal seconden gebeurde er niets, maar toen
gaf de blaas zich gewonnen. Met een luide knap
sprong hij open en vulde het bassin zich met water.
Het vocht werd gretig door de wenteltrapplant
opgezogen. Door de stengel die liep van de
zuignap naar de top van de plant liepen allemaal
verdikkingen omhoog. Tjonge jonge, wat had die plant een dorst! Een kameel zou dit
water niet sneller kunnen opdrinken! Na een ogenblik klonk er een zacht gekraak en
daar vouwde de plant haar bladeren open, het eerst bovenaan, maar vervolgens

De lens werkt als een brandglas!

De aurorabloesem heeft zicht op
de dorstige wenteltrapplant, het
droge bassin en de blaas gevuld
met water. Interessant…

De wenteltrapplant begint gretig te
drinken…
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steeds verder naar beneden, zodra het levenbrengende vocht tot dieper in de
centrale steel wist door te dringen. Binnen een
halve minuut had deze opmerkelijke metamorfose
zich voltrokken.

Ik had mijn goede daad verricht. Ik had ‘de plantjes
water gegeven’ en als dank zou de wenteltrapplant
mij naar beneden vervoeren? Ik verliet dit
hooggelegen platform, maar niet voordat ik het
brandglas van de aurorabloesem opnieuw had
afgeschermd voor de directe zonnestralen. De
kietelpalm liet ik ‘opengeklapt’ staan.
Genietend van de korte wandeling naar beneden,
liet ik de zeewind en de zonnestraling op mij inwerken, terwijl ik onderwijl de bizarre

houtvormen bewonderde. Wat een curieus levend
landschap was dit toch! Het duurde niet lang of
het pad van kaal, gebleekt hout ging over in een
meer groenige route, die meer in de schaduw lag.
Een klein stukje verderop arriveerde ik bij de
wenteltrapplant die zijn dorst gelest had. De
uitstaande spiraalbladen grensden inderdaad aan
dit pad, maar voor ik op deze bladeren stapte,
wierp ik nog even een blik op de nu lege, slap
vooroverhangende blaas en het nog halfvolle
ronde reservoir daaronder, met daarin drijvend, de
zuigtentakel van de wenteltrapplant.

Ik bereidde mij voor op een heftig tochtje naar beneden. De route naar boven, met
die andere wenteltrapplant had mij al duizelig gemaakt, maar zo te zien was déze
plant meer dan twee keer zo lang! Maar goed, dat moest dan maar. Nadat ik gevoeld
had of dit spiraalblad ook stevig genoeg was (dat was het geval), stapte ik op het
blad en liet mij door de hevige vibraties die dat opwekte, naar beneden voeren.

De omgeving bleef zeker nog een halve minuut voor mijn ogen draaien, nadat de
plant mij twintig meter lager, zo niet meer, had afgezet. Zodra het draaierige gevoel
was weggeëbd, nam ik de omgeving in mij op. Naar boven turend zag ik nog steeds

flinke stukken hemel, maar de atmosfeer was hier
al iets schemeriger en vochtiger dan in de top van
de boom. Er weerklonk hier het gekwetter van
kleine vogeltjes, al lieten deze zich niet zien, en ook
was het getjilp van insecten te horen, een soort
krekelgezang. Recht vooruit liep een pad – het
enige dat hier beschikbaar was – tussen steile
wanden van hout door, langzaam verder naar
beneden. Verderop waren deze wanden meer naar
elkaar toe gegroeid, waardoor het licht daar sterker
werd gedimd en het wel leek of dit pad een spelonk

binnenliep. Nog net was te zien dat aan het begin van een flauwe bocht naar links,
vlak voor het pad de wand rondde, een palmachtige plant kans had gezien te
wortelen. Ik liep het pad af, nieuwsgierig als ik was welk uitzicht er voorbij die bocht
zou opdoemen.

… en vouwt zijn spiraliserende
bladeren open!

Het pad loopt hier tussen steile
houten wanden door.

Hierboven zijn de meeste bizarre
houtvormen te zien.
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Helemaal donker werd het overigens niet. Hier en daar zat er een smalle nis in de
houten wand, waardoor licht naar binnen viel en als het wat ál te schemerig werd,
dan groeiden hier die lichtgevende bloemen, die een zwakke, maar toch voldoende
sterke gloed verspreidde.
Bij de palm boog het pad naar links af en werd het meteen duidelijk waarom op deze
plek vrij veel planten groeiden. Er zat hier een veel grotere nis, waardoor het daglicht
naar binnen viel. Tussen deze nis en het pad was op deze plek opnieuw een groot
opvangbekken aanwezig, dat vrijwel tot de rand met water was gevuld. Ditmaal
mondde er geen opzuigstengel van een wenteltrapplant in uit, maar had wel een
andere plant zijn wortels in het bassin hangen.
Veel opmerkelijker was echter de grote vis die in
dit bassin rondzwom! Het beest had veel weg van
pijlstaartrog en was grijzig getint, maar over zijn
rug liepen vurige oranje en rode strepen. In de
natuur hielden deze kleuren meestal een
waarschuwing in voor de overige bewoners, in de
trant van: ‘pas op! Ik ben gevaarlijk of giftig!’ Ook
ditmaal was dat geen overbodige waarschuwing,
wat bleek zodra de vis aan de in het bassin
hangende wortels begon te knagen. Meteen klonk
er het gezoem van een elektrische stroom, die je
wel eens hoort als er kortsluiting wordt gemaakt.
Vonken schoten langs de wortels omhoog en aan het schudden van de plant
daarboven was duidelijk te zien dat deze een flinke schok kreeg, daar niet van was
gediend, maar zijn lot lijdzaam moest ondergaan. Hoe kwam deze ‘sidderrog’, zoals
ik deze vis dan maar zou noemen, in dat bassin terecht? Geen idee, en ik dacht er
verder maar niet over na. Verder zag ik nog dat dit bassin in het centrum scherp naar
beneden liep, er leek daar een afvoer te zitten. Toen ik wat meer van opzij keek, zag
ik dat er onder het bassin een dikke holle wortel, licht slingerend, verder naar
beneden liep. De wortel had wel iets weg van het exemplaar dat ik hierboven aan die
blaas verbonden had gezien. Kennelijk kon het water uit dit bassin naar ergens
beneden worden vervoerd, indien nodig. Zouden hier ook ‘kraanplanten’ groeien, die
ik desgewenst kon opendraaien? Het zou mij niet eens verbazen…
Op dit punt draaide het houten pad scherp naar links en daalde gestaag verder af,

om daar weer een bocht naar rechts te maken. Het
licht werd nu wel erg schemerig hier, maar
prachtige lichtgevende bonen en bloemen, ditmaal
met een paarsige gloed, wisten deze houten
spelonk in een sprookjesachtig licht te dompelen.
Vooral op een dikke stronk die hier het pad kruiste,
groeiden veel van deze lichtgevende vruchten en
bloemen. Het was hier dan ook duidelijk wat
vochtiger en koeler dan bovenin de boom.
Even voorbij dit punt wisten opnieuw een paar
zonnestralen door een paar hoger gelegen nissen
tot deze omgeving door te dringen. Op dit punt zag

ik de holle wortel opnieuw lopen, en hier zat daar inderdaad zo’n blaas aan vast, die
er echter rimpelig uitzag en geen druppel water leek te bevatten. De voorkant van de
blaas hing ditmaal over het pad en kon ik aldus van nabij bekijken. Die zag er best
wel afschrikwekkend uit. Een dikke, roodachtige knop zat in het midden van een ‘wiel

Hier zwemt een sidderrog rond! In
het midden van het bassin lijkt wel
een afvoer voor het water te zitten.

Wat lager op de route tref ik deze
lege blaas aan.
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met spaken’ waaromheen een achttal grote, kromme
stekels waren gegroeid. Hoewel de punten daarvan
op zich niet echt scherp leken, was het niettemin
duidelijk dat dit een vitaal deel van deze plant was,
die hij wenste te beschermen. Toch wist ik inmiddels
uit ervaring dat de planten hier reageerden op
aanraking, dus waagde ik het om de knop voorzichtig
aan te raken… Er gebeurde niets. Ik drukte wat
steviger, en nu schoot de knop naar binnen en leek
de blaas te ontwaken! Met een luid geklok stoomde
het water uit het bassin boven, via de holle wortel in
de blaas, die zienderogen opzwol, tot hij net zo
vadsig was geworden als het exemplaar boven. Nu bleek pas de functie van de
stekels. Door het opzwellen van de wand van de blaas bogen deze als vanzelf naar
binnen en sloten zo de naar binnen geschoten
bloemknop efficiënt af. Deze kon zo niet per
ongeluk terug naar buiten schieten. De verrassing
werd echter kompleet zodra met de laatste litertjes
water ook de sidderrog werd meegevoerd! Hij
plompte in het inwendige van de blaas, die
vervolgens in een fel roze kleur oplichtte! Pas nu
viel het mij op dat deze sidderrog niet alleen
stevige stroomstoten kon uitdelen, maar ook
lichtgevend was! “Tja, je badje is nu wel een stukje
kleiner geworden,” bedacht ik toen ik de vis een
beetje doelloos kringetjes zag zwemmen in de
blaas. Of trouwens hiermee het reisje van deze vis
tot een einde was gekomen, was zeer de vraag, want ik zag dat de holle wortel nog
verder doorliep naar beneden. Wellicht kon het water dus naar nóg lagere regionen
worden getransporteerd, met medeneming van deze sidderrog.

Nadat ik nog even naar de rondzwemmende lichtgevende en onder spanning
staande vis had gekeken, besloot ik mijn onderzoekingstocht verder voort te zetten.
Het houten pad leek hier echter dood te lopen, aan alle kanten boog het hout hier
terug naar boven. Er restte mij geen keuze dan in een nauwe, rechthoekige nis te

stappen, die echter wel door gelige ‘lampbloemen’
werd verlicht.
Dit moest de goede route zijn, want op de grond
lagen hier opnieuw een paar pagina’s uit het
dagboek van Saavedro! Bovenaan was een hele,
gesloten boom getekend, dus dit moest het tiende
hoofdstukje zijn, dat inderdaad nog aan mijn
verzameling ontbrak. Inmiddels was het dagboek
bijna compleet. Alleen het tweede, en het zestiende
hoofdstukje ontbraken nog, maar die twee
hoofdstukken zou ik zonder twijfel nog elders in dit
lestijdperk kunnen vinden. Dit hoofdstukje bevatte

niet te veel tekst, maar was wel rijkelijk geïllustreerd. Het volgende had Saavedro
geschreven:

De voorkant van de blaas ziet er
nogal afschrikwekkend uit.

De blaas vult zich met water, maar
ook de sidderrog komt mee, die de
blaas van binnenuit roze verlicht.

In deze nis ligt het tiende hoofd-
stukje uit Saavedro’s dagboek.
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“Ik heb het gedicht dat hij in de marge had geschreven, geschonden. Ik kan niet
meer verdragen dat de kunsttalenten van Narayan in zijn werelden worden vertoond.
Ik denk dat ik iets met sap kan aanrichten zodat het tweede wordt bedekt, maar ik

weet niet wat ik met het eiland moet doen. Ik weet niet hoe ik de
stroming kan veranderen.”

Hier had Saavedro een schets gemaakt van een reageerbuis, die
onder stroom kon worden gezet. Ik maakte uit zijn beschrijving op
dat hij hier aan het experimenteren was met de zaken die ik in
Voltaic had aangetroffen, in het bijzonder de laatste
gebeurtenissen daar, toen het eiland begon te zweven en
daaronder, in zwevende stukjes steen, het eerste symbool werd
uitgebeeld. Hij had trouwens zijn aanwezigheid in Tomahna
verraden, door in een van de boeken van Atrus een gedicht door
te krassen. Dat was geen slimme actie geweest, want misschien

mede daardoor was Atrus gealarmeerd dat er iemand stiekem in zijn boeken zat te
snuffelen. Ik sloeg de bladzijde om en las verder.

“Misschien als ik wat van de ongewone drijvende stenen uit Amateria zou gebruiken?
De moleculaire samenstelling van de stenen uit dat Tijdperk zorgt ervoor dat ze
andere stenen uiterst krachtig aantrekken en afstoten.
Misschien moet ik er wat van op de bodem van het eiland
storten, net genoeg beroering om het laatste gedicht te
beschadigen.
Ik zal wat moeten experimenteren.”

Met deze laatste aantekeningen was het wel duidelijk dat
Saavedro hier met het symbool in Voltaic in de weer was.
Op een pagina waren wat losse berekeningen gekalkt en
ook nog een paar schetsjes gemaakt. Wat hij precies
bedoelde met ‘het beschadigen van het gedicht’, wist ik niet.
Hij had in zijn eerste filmpje in het observatorium in J’nanin
al opgemerkt dat hij de drie symbolen die nodig waren om
het Narayan schakelboek te bereiken, had gewijzigd.
Beelden deze symbolen dan ook een gedicht uit? Ik had
geen idee wat ik met die info verder aan moest. Enfin, als het belangrijk was, dan zou
ik dat later vanzelf wel merken. Ik borg het dagboek op en vervolgde mijn weg.

De nis kwam uit bij een grote, langwerpige en hoge open ruimte, die meer centraal in
de boom was gelegen. Het leek erop dat deze ‘vallei’ over de hele diameter van de
stam verliep en ook tot een aardig eindje in de diepte doorliep. Daar beneden
doemden allemaal toppen van boomkruinen op. De afmetingen van de boom als
geheel, waar ik nu dus middenin stond, maakte zo nog meer indruk. De diameter van
de stam was niet enkele tientallen meters, maar meer dan honderd meter! Een
houten richel liep hier langs de open ruimte, als een smal bergpad langs een
rotswand van een kloof. De linkerkant van het pad liep al heel snel dood, en ook
rechts kwam ik niet veel verder. Toch was hier een passage aanwezig. Een oude,
deels verrotte stam overbrugde hier de afgrond. Een reuzenhazelaar had kans
gezien om in deze oude stronk wortel te schieten, op diverse plaatsen zag ik mos en
de reuzenhazelnoten zitten.

Dit hoofdstukje
heeft Saavedro
rijk geïllustreerd.

Saavedro was druk in
de weer met het
symbool in Voltaic.
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Zou het geheel nog stevig genoeg zijn om over
te steken? Maar ik had geen keus. Het was óf
deze route proberen, of terugkeren. Ik koos
eieren voor mijn geld en waagde de oversteek.
Het hout was een beetje glibberig en kraakte af
en toe, maar gelukkig kon deze ‘brug’ mijn
gewicht nog wel dragen. Ik had de intentie om
mij toch maar voor de zekerheid snel naar de
overkant te haasten, maar bleef desondanks
midden op de brug even stokstijf van schik staan.
Plots weerklonk er een luid en hevig gefladder,
gevolgd door een aantal schelle kreten. Het

geluid werd in deze ruimte weerkaatst en leek daardoor nog versterkt te worden. De
angstige piepgeluiden waren zo te horen van de reuzenijsvogel afkomstig en werden
na een ogenblik gesmoord. Zodra ik van de schrik was bekomen, was doorgelopen
en veilig aan de overkant was aangekomen, weerklonk nog even een angstig gepiep
van deze vogel. Wat was er gebeurd? Kennelijk verkeerde de reuzenijsvogel in grote
nood. Kon ik wellicht helpen? Misschien wel, maar
het enige beschikbare pad aan deze kant van de
vallei  liep  helaas  niet  in  de  richting  van  waar
de alarmgeluiden van de ijsvogel hadden
weerklonken. Noodgedwongen moest ik dat
reddingsplan dus laten varen en mijn aandacht aan
andere zaken weiden.

Hier groeide opnieuw zo’n prachtige paarse
lampbloem, die ik bewonderend aanschouwde,
maar na een ogenblikje liep ik door. Het pad verliet
de valleirand, boog naar rechts af en vervolgde zijn
route door een nauwere kloof om uit te komen bij een grote holle boomstam, die zo
als een klein tunneltje dienst deed. Na een richel volgde een twee holle boomstam
naar rechts die eindigde bij een klein plateautje, elders langs de valleirand.

Hier groeide een zeer merkwaardige plant. Een
zeer groot opgerold blad leek hier aan de grillige
houten rand vastgehaakt te zitten, maar vond zijn
oorsprong in werkelijkheid op een tweede
plateautje vlak boven mijn hoofd. Van daaruit
ontsproot ook een enorme ovale bloem of vrucht,
met aan de onderkant een stamper die als een
kurkentrekker was gedraaid. Het geheel was zeker
twee meter lang!
De bloem of vrucht was ook sterk lichtgevend, zo
kon ik aan de onderkant zien, maar het meeste
licht werd afgeschermd omdat er bloembladeren

voor waren geschoven. Maar met dat bijltje kon ik inmiddels wel hakken. Ik raakte de
gedraaide stamper aan de onderkant aan, die zich prompt als een veer samentrok en
daar vouwden de bloembladeren open! Een vrij fel gelig licht viel in de rondte en als
reactie op dit licht rolde het blad open en stak aldus, als een uitzichtplatform een eind
boven de vallei naar voren. Goedgekeurd door de veiligheidsdienst zou dit platform
echter niet worden, want hij helde lichtjes naar beneden en een reling ontbrak!

Alleen via deze boomstam is het
mogelijk om de overkant te bereiken.

Hier groeit een prachtige paarse
lampbloem.

Ook dit is een zeer merkwaardige
plant met een opgerold blad en een
lichtgevende bloem of vrucht.
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Dit was het zoveelste verbluffende staaltje van de
natuur hier. Wederom moest ik mijn fantasie
gebruiken en besloot deze plant dan maar een
‘roltongvaren’ te noemen.

De bosgeluiden, zacht gekwetter van vogeltjes en
het gezang van krekels, werd zo af en toe nog
verscheurd door de veel luidere angstkreten van
de reuzenijsvogel. Dat zat mij toch niet lekker, dus
ik moest maar snel de plek zien te bereiken waar
die vogel in serieuze problemen was gekomen.
Mijn oren vingen trouwens nog een ander geluid
op, dat nog duidelijker werd zodra ik het erop waagde en op het uitgerolde blad
stapte. Dat bleek bijzonder stevig te zijn en gaf, ondanks mijn gewicht, geen krimp.
Ik zag al snel waar dat geluid vandaan kwam. Aan mijn linkerhand kreeg ik zicht op
de met water gevulde blaas met de daarin rondzwemmende sidderrog!

Ik was zo verstandig om niet op het uiterste puntje van het uitgerolde blad te gaan
staan, want stel je voor dat hij dan toch zou bezwijken onder mijn gewicht! Er zou
dan een enkele reis volgen naar het woud beneden mij. Hier stond ik ook al min of
meer midden boven de vallei. Schuin naar links had ik zicht op de boomstam

waarover ik naar deze kant van de vallei was
gelopen, maar het uitzicht schuin naar de
rechterkant zag er interessanter uit! Daar was ook
een richel aanwezig, die echter van die kant
onbereikbaar bleek te zijn. Langs de rand groeide
een kietelpalm en links hing aan een tak een
houtige plant die uitmondde in een twijg waaraan
vele oud roze gekleurde vruchten hingen.
Opvallender was echter dat ik hier voor het eerst
een constructie zag die door mensenhanden
gemaakt leek te zijn. Er hing een lamp, maar ook
een paar touwen, waaraan een halfrond object zat
vastgemaakt, dat op de grond rustte. In de hoek,
onder de lamp, zat ook een bedieningspaneel. Zo

op het eerste gezicht leek dit eivormige tentje wel wat weg te hebben van een val.
Zat de ijsvogel daar soms onder? Maar nee, daar was deze val weer te klein voor en
de angstkreten van de vogel in nood kwamen duidelijk van elders. Was het dan de
bedoeling om hiermee een ander beest te vangen? Maar met wel doel dan?
Om überhaupt aan ‘iets vangen’ te denken, moest ik de val wél kunnen oplichten en
om dat te kunnen doen moest ik aan de overkant zien te komen. Ik was daar
weliswaar geweest, maar het pad via de rottende boomstam kwam niet bij dat
plateautje uit en zijwegen had ik niet aangetroffen, of ik moest er eentje over het
hoofd hebben gezien. De afstand was te groot om te springen, iets meer dan tien
meter. Van een wat kortere afstand slingerde een dikke boomtak meer in mijn
richting, maar die stam was rond en bedekt met mos en groene algen. Het was geen
optie om te proberen eerst op deze stam te springen. Zelfs als ik het precies
uitkiende en goed uitkwam, dan nog was de kans bijna honderd procent dat ik zou
uit- of doorglijden en ook dan zou ik in de diepte storten…

Na het openen van de ‘lichtvrucht’
rolt het blad uit!

Op een platform aan de overkant
van de vallei lijken zich enkele door
mensenhanden gemaakte
attributen te bevinden.
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Plots zag ik een beweging vanuit een ooghoek. Ietwat geschrokken keek ik met een
ruk omhoog, maar ik werd niet door een eng beest belaagd. Er hing hier een
blauwige stengel, bestaande uit een drietal in elkaar gedraaide lianen, die eindigden
in een stevige tak in een flauwe ‘V’ vorm waaraan een zestal bosjes bladeren hingen.
Een licht briesje van buiten had deze tak even beroerd. De plant waaruit deze
stengel ontsproot, hing een drietal meters hoger aan de onderkant van een dikke tak.
De stengel leek wel uit het hart van een soort wespennest te ontspringen, dat

omgeven werd door een krans van korte takjes en
bladeren, die ook blauwig gekleurd waren. Gelukkig
was dat ‘wespennest’ alleen maar het uiterlijk van
deze plant en waren die akelige insecten nergens te
zien. Het uiteinde van deze tak vróeg er gewoon om
om beetgepakt te worden. Dat deed ik dan ook en
nu bleek het nut van die bosjes bladeren.
Daartussenin kon ik gemakkelijk mijn armen en
handen planten, zodat ik een betere grip kreeg en
niet weggleed. Ook deze tak was zeer stevig. Met
een licht gekraak rekte de tak iets uit, maar hij leek
sterk genoeg om mijn gewicht te kunnen dragen.
Experimenteel trok ik mijn voeten op en hing even

met mijn volle gewicht aan de tak vlak boven het uitgerolde blad. Zie je wel, geen
probleem! Zou ik aan deze natuurlijke trapeze ook kunnen zwaaien? Ik deed een
stapje terug en schommelde even heen en weer, wat prima lukte. Terwijl ik de tak
bleef vasthouden, deed ik een aantal stappen terug op het blad. De plant rekte
verder uit en bleek zo de ideale combinatie te bezitten van de taaiheid van een liaan
en de elasticiteit van elastiek. Ik zou hiermee dus een forse zwaai kunnen maken en
zo kunnen overspringen naar het plateautje met de val aan de overkant van de vallei!

Ik maakte nog even een forse zwaai en toen ook die zonder al te veel problemen
lukte, besloot ik het er maar op te wagen. Ik trok de ‘trapezeliaan’ zo ver mogelijk
naar achteren, nam een aanloop en liet mij als het ware lanceren. Met een sierlijke
boog plofte ik op het plateau aan de overkant, liet de tak tijdig los en zag hoe deze
terugschoot naar zijn oorspronkelijke positie. Het was gelukt!

Nu kon ik de val van dichtbij bekijken. Hij was van aan elkaar genaaide stukken leer
of lederachtige bladeren gemaakt, dat wel wat overeenkomsten vertoonde met het
materiaal waarvan de hangmat van Saavedro was
gemaakt, in zijn woning onder het observatorium in
J’nanin. Zou hij ook hier de hand in hebben gehad?
Maar in welk opzicht had hij het mij hier dan
moeilijker gemaakt dan Sirrus en Achenar het
hadden gehad? Het antwoord op die vraag zou ik
vanzelf wel krijgen…
Ik bewonderde ook even de plant met roze
vruchtjes, die vlak achter de val, boven een niet al te
grote holle boomstam groeide en volgde daarna de
route van het touw, waaraan de val vastzat. Via een
aantal lussen en knopen zat deze vast aan een tak hierboven en liep vervolgens via
een bedieningspaneeltje naar de overkant, waar deze aan een vooruitstekende

Deze plant, die wel wat weg heeft
van een trapeze, kan ik wellicht
nuttig gebruiken…

Met dit bedieningspaneeltje…
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houten plaat zat vastgeknoopt. Daaronder zat een
handvat, dat vanaf het begin van het blad te
bereiken én te bedienen moest zijn.
Het begon mij te dagen. Door aan het hendeltje van
het bedieningspaneeltje te draaien, kon ik de val
een meter of twee omhoog krikken. Met de hendel
aan de overkant, zou ik de val vervolgens weer
kunnen laten vallen, zodra er iets onder zat,
natuurlijk! Maar wát moest ik hier vangen, en
belangrijker, met wát? Het enige aas waar ik hier
over kon beschikken, was zo’n roze bes die daar
aan die plant groeide. De bessen waren kennelijk

rijp en geschikt voor consumptie, want zodra ik
even aan het takje schudde, schoot er eentje los,
rolde naar beneden en kwam tot rust in een gleuf in
het hout, precies onder de val.
Ziezo, de val was gereed. Maar hoe kwam ik hier
nu weg? Achter het bedieningspaneel zat een nis
met gladde wanden, die vrij steil naar beneden liep.
Het was onmogelijk om hierin omhoog te klauteren,
maar ik kon mij er wel doorheen naar beneden
laten glijden. Tot mijn genoegen eindigde mijn
glijpartij vlak voor het ‘boomstamtunneltje’, dat mij
opnieuw bij de roltongvaren bracht. Ik zag daar nu

aan het begin de hendel zitten, waarmee ik de val
kon laten zakken.
Koud was ik bij het uitgerolde blad aangekomen,
of ik zag aan de overkant hoe een
sneeuweekhoorn, onder het uitslaken van
verheugde geluidjes, uit de holle boomstam
tevoorschijn schoot en lekker van de bes begon
te smikkelen. Tja, dat had ik kunnen bedenken.
Hier groeiden die reuzenhazelnoten, dus was het
logisch dat hier ook een sneeuweekhoorn zou
huizen! Was het de bedoeling dat ik zo’n
vriendelijk diertje zou vangen? Ik zag niet in
waarom, maar haalde toch maar de hendel over.
Met een klap plofte de val neer, daarbij de sneeuweekhoorn volledig verrassend. Met

angstige piepgeluiden probeerde deze uit de val te
springen, maar de luchtgaten aan de bovenkant
zaten te hoog en waren ook te klein. Het beestje
was duidelijk in paniek en ik besloot met behulp van
de trapezeliaan opnieuw naar de overkant te
springen, om te proberen het diertje gerust te
stellen.
Mijn poging had enig effect. Bij het zien van mijn
gestalte en bij het horen van mijn sussende
woordjes, leek de sneeuweekhoorn iets tot bedaren
te komen. Hij bleef echter zenuwachtig omhoog
springen in een poging om te ontsnappen, onder

… kan ik de val een meter of twee
opkrikken.

Met deze roze bes als aas moet
ik iets kunnen vangen.

Dat ‘iets’ blijkt een sneeuweekhoorn
te zijn!

Maar wat moet ik met dat
vriendelijke diertje doen?
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het uitstoten van zachtere piepgeluidjes. Snel dacht ik na. Ik kon dit beestje pakken
(als het niet zou bijten) maar dan? Wat moest ik met dit diertje? Gedresseerd zou het
misschien een leuk huisdiertje kunnen zijn, maar ik had hier en nu wel andere dingen
aan mijn hoofd. Ik zag het nog even aan en besloot toen de val weer op te lichten.
Omdat er geen bodem in de val zat, kwam de sneeuweekhoorn zo automatisch vrij.
Het diertje wist niet hoe snel hij terug in zijn veilige nestje – de holle boomstam vlak
achter de val – moest vluchten.

Terug bij ‘af’ was ik dus, en wat nu? Ik liet mij wederom door de nis naar beneden
glijden en stond even later opnieuw op het uitgerolde blad om mijn huidige situatie in
ogenschouw te nemen. Duidelijk was in ieder geval dat ik moest proberen verder af
te dalen, maar dat de mogelijkheden hiertoe uitgeput leken. Ik gaf mijn ogen goed de
kost en zo leek het dat zich schuin achter de ‘boomstambrug’ een volgend houten
plateau bevond, waar de route wellicht opnieuw opgepakt kon worden. Met de zwaai
van de trapezeliaan naar het plateau met de val had ik al gemerkt dat ik daarmee
nog lang niet de volle reikwijdte van deze plant had benut. Was het mogelijk om over
de brug heen te zweven om daarachter te landen? Het was het proberen waard. Ik
pakte de tak van de liaan en deed een poging, maar bemerkte meteen dat deze geen
succes zou hebben. De houten brug zat hopeloos in de weg. Hooguit zou ik vanaf
hier op die brug kunnen landen, maar er voorbij… vergeet het maar! Dat was een
teleurstelling. Kon ik die brug maar verwijderen, want een ophaalbrug was het helaas
niet.
Plots kreeg ik een idee. De brug kon mijn gewicht dragen, maar het hout was
duidelijk vermolmd en kon niet veel méér hebben. Niet voor niets groeide er in dat
hout al die reuzenhazelaar. Als ik nu met behulp van het getjilp van de
sneeuweekhoorn die hazelnoten zou kunnen laten opzwellen, dan zouden die het
hout wellicht laten barsten en misschien was dan een laatste duwtje genoeg om de
brug als geheel te laten splijten. Zojuist had de sneeuweekhoorn zijn geluidje ook al
laten horen, maar kennelijk was de afstand tot de brug van daar nog te groot, zodat
de daarin groeiende hazelnoten daarop niet reageerde. Ik moest dat beestje dus op
die boomstam zien te krijgen! Maar hoe?
Wacht eens even… die val, zoals die daar nu stond, barricadeerde de ingang van het
holletje van de sneeuweekhoorn. Zolang dat beestje daar binnen zat, gaf dat niet,
maar wat zou er gebeuren als het diertje zich búiten zijn nestje bevond?
Ik wist wat ik moest doen. Ik zwaaide naar de overkant, krikte de val omhoog, plukte
wederom een roze besje, maar legde deze nu niet onder de val, maar expres er
naast, een stukje verderop. Vervolgens gleed en liep ik opnieuw om, om de
gebeurtenissen bij het uitgerolde blad af te wachten. Hopelijk was de
sneeuweekhoorn niet afgeschrikt door de eerdere
geslaagde poging hem te vangen.
Mijn vrees bleek ongegrond te zijn. De ‘lekkere trek’
van het beestje bleek groter te zijn dan zijn vrees
voor de val en met verheugde kirrende geluidjes
stortte hij zich wederom op het smakelijke besje.
Snel trok ik de hendel omlaag en opnieuw plofte de
val neer. Ditmaal werd de sneeuweekhoorn
gespaard, maar het diertje schrok natuurlijk wel. Met
schelle kreetjes was zijn eerste reflex om naar zijn
holletje terug te sprinten, maar de val blokkeerde de
ingang!     Even     aarzelde    de    sneeuweenhoorn

Nu de val het holletje van de
sneeuweekhoorn verspert, vlucht
het diertje naar de brug.
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besluiteloos op de top van de holle boomstam achter de val, maar besefte toen snel
dat hij écht zijn nestje niet kon betreden. Vervolgens holde hij via de dikke, bemoste
tak naar de brug, stak deze over en verdween aan de overkant, waar hij ongetwijfeld
ook een holletje had. Tijdens deze hele tocht stootte hij opgewonden kreetjes uit, die
door de reuzenhazelnoten kennelijk als ‘hmmm, lekker’ werden uitgelegd. Ze zwollen
op en krakend probeerde het vermolmde hout weerstand te bieden, wat niet lukte.
Met een knal en een krakend geluid brak de brug in tweeën en terwijl de
sneeuweekhoorn veilig de overtocht had gemaakt en aan de linkerkant verdween,
donderden de twee gebroken brugdelen in de diepte. De weg was vrijgekomen! Ik
greep de trapezeliaan, nam een extra lange aanloop en met een machtige zwaai,
waarbij ik de in elkaar gedraaide lianen vrijwel tot hun maximum oprekte, slaagde ik
erin om het plateau aan de overkant van de vallei te bereiken. Gelukkig was deze
breed en liep een eind door, zodat ik de ruimte had om al uitlopend tot stilstand te

komen.

Ik draaide mij om en was verbaasd over de grote
afstand die ik hangend aan de trapezeliaan had
weten af te leggen. Die liaan was echt zo soepel als
elastiek geweest! Ik schrok op uit mijn mijmeringen
zodra ik opnieuw een angstkreetje van de
reuzenijsvogel hoorde. Zat ik nu wél dichter in de
buurt om te kunnen onderzoeken in welk lastig
parket die vogel zich had gemanoeuvreerd? De nu
beschikbaar gekomen route boog in ieder geval
naar links af en verder omlaag. Eerst passeerde ik

hier een roltongvaren, die ik liet uitrollen.
Desgewenst kon ik via dit blad, dat ditmaal wél
helemaal tot aan de overkant van de vallei doorliep,
via een andere route teruglopen naar de locatie
waarnaar de sneeuweekhoorn was gevlucht.
Aangezien dat niet nodig was, vervolgde ik mijn
route naar beneden. Ik liep nu over een grillig
gebogen houten pad en opnieuw door een
schemerig labyrint van houten wanden en
staketsels. Nu leek ik mij daadwerkelijk in de richting
van het angstgepiep van de reuzenijsvogel te
begeven.

De reuzenhazelnoten in de brug
zwellen op en krakend begint het
vermolmde hout het te begeven.

De gespleten brug stort in de
diepte.

De weg is vrijgekomen!

Deze grote afstand heb ik
zwevend weten af te leggen!

Door een schemerig labyrint
slingert het houten pad verder
naar beneden.
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Het pad liep in een paar flauwe bochten steeds verder naar beneden. Het werd hier
schemeriger, maar ook vochtiger en nauwer. Hier en daar verspreidden lichtbloemen
een zwak licht  en in deze vochtige atmosfeer hadden diverse planten kans gezien
om naast het pad wortel te schieten.
Het geluid van de vogel werd steeds luider en nu hoorde ik ook een soort gespartel,
alsof het dier ergens vast zat en wanhopig probeerde los te komen, wat niet lukte.
Een paar tientallen meters verder liep het houten pad dood en zag ik wat er loos
was. Hier versperde een enorme Venusval de route en de vogel was per ongeluk of
doelbewust in de grote koker van deze vleesetende plant gevlogen. De plant had zo

wel een érg grote vangst gemaakt, maar
desondanks zijn deksel vrijwel gesloten. De
reuzenijsvogel probeerde klapperend met zijn
vleugels uit deze gevangenis te ontsnappen, maar
de ruimte daarbinnen was te krap om zijn vleugels
uit te slaan en de binnenwanden van de Venusval
waren te glad. Hij duwde wanhopig met zijn kop en
snavel tegen de gesloten deksel, die wel een beetje
meegaf, maar toch niet openging. “Dom vogeltje,
wat heb je nu gedaan?” Sprak ik het dier liefkozend
toe en probeerde met mijn blote handen het
dekblad open te vouwen. De vogel leek te begrijpen

dat ik geen kwaad in de zin had en probeerde hem te bevrijden, maar helaas, zelfs
met onze gecombineerde krachten slaagden we er niet in de Venusval te openen. Na
een aantal vergeefse pogingen zag ik hoe de vogel uitgeput naar de bodem van de
vleesetende plant gleed. Hij hoefde niet bang te zijn dat hij onmiddellijk door de plant
zou worden opgepeuzeld, maar uiteraard zou hij niet dagenlang in deze plantaardige
gevangenis kunnen blijven zitten. Uiteindelijk zou hij door uitputting, honger en dorst
sterven en dan zouden de sappen van de plant deze enorme hap langzaam maar
zeker gaan verteren.
Zo ver mocht het niet komen. “Hou vol! Ik bedenk wel iets om je te bevrijden!” Riep ik
naar de vogel, in de hoop dat deze mij zou begrijpen. Even zag ik de kop van het dier
met smekende ogen omhoog komen en ik vatte dat maar op als een bevestiging. Ik
kon dit leed niet langer meer aanzien, draaide mij snel om en liep een stukje terug. Ik
had gezien dat zich daar een nis bevond, waardoor het pad verder liep.

Voorbij deze nis begaf het houten pad zich helemaal aan de buitenkant van de
enorme stam. Allemaal takken met grote langwerpige donkergroene bladeren
dronken hier gretig het daglicht op, maar er waren genoeg openingen en doorkijkjes
overgebleven, waardoor was te zien dat de
oppervlakte van de zee weliswaar nog een eind in
de diepte lag, maar toch al een stuk naderbij begon
te komen. In een flauwe bocht naar links boog het
pad weer terug de stam in en bleef gestaag verder
dalen. Het was duidelijk dat ik nu in de onderste
helft van de reusachtige boom was aanbeland en
dat op deze etage een soort woud groeide.
Het pad liep hierbinnen langs de grote holle
wortelstok die ik hogerop had aangetroffen en even
verder zag ik daaraan een lege blaas zitten. Hier
zou ik het water via die wortelstok opnieuw naar een

De reuzenijsvogel zit in een
enorme Venusval gevangen!

Over een kort traject loopt het pad
hier aan de buitenkant van de
stam en krijg ik zicht op de zee.



169

etage lager kunnen vervoeren, door de gevoelige
bloemknop van deze blaas aan te raken. Er was
zelfs nóg een reden om dat te doen, want op
deze locatie had Saavedro op een grote houten
wand een schilderij gemaakt, zo te zien zelfs het
grootste exemplaar van de drie in totaal die ik tot
dusver had aangetroffen. Het was hier echter zo
schemerig, dat ik niet al te veel details kon zien.
Als ik de blaas hier met water zou vullen en ook
de lichtgevende sidderrog opnieuw zou
meekomen, dan had ik hier een ‘lamp’ om de
afbeelding te verlichten. Ik drukte op de
bloemknop en een ogenblik later was de blaas
geheel gevuld en was ook de sidderrog
tevoorschijn gekomen. In het rozige licht dat door

de vis werd verspreid, kon ik het schilderij, dat meerdere vierkante meters besloeg,
beter bekijken.
Saavedro was zijn roeping misgelopen, want
opnieuw was hij hier méér dan verdienstelijk met
kwast en verf in de weer geweest. Het was
duidelijk welke gebeurtenis hij hier had uitgebeeld.
Iets rechts van het midden stonden Sirrus en
Achenar, al discussierend met een schakelboek in
hun handen, en bij hun voeten lagen nog meer
schakelboeken. Kennelijk probeerden ze de
Narayanen ervan te overtuigen dat hun wereld
‘geschreven’ was en dat ook vele andere werelden
op die manier  ‘geschreven’ waren, maar dat het
leven in sommige van die werelden een stuk
aangenamer was dan in Narayan. Veel Narayanen slikten deze verhalen als zoete
koek, vooral de jongelingen op de voorgrond leken tevreden en ademloos toe te
luisteren. Ik moest
toegeven dat tot op
deze hoogte beide
broers best wel een
punt hadden.
De ellende begon
pas later, toen de
Narayanen in twee
kampen uiteenvielen
en de broers die twist
handig voor eigen
gewin wisten uit te
buiten. Saavedro had
knap uitgebeeld dat
andere personen, wat meer op de achtergrond, er een meer neutrale mening op
nahielden, of zelfs niets geloofden van de verhaaltjes die de broers hier oplepelden.
Vooral de manspersoon uiterst links keek zeer ongelukkig. Achter deze figuur leek
zich een soort zetel te bevinden. Zou dit een van de ‘ouderen’ zijn, die Narayan min
of meer bestuurden? De man die uiterst rechts was geschilderd, zou Saavedro zelf

Vlakbij de plek waar Saavedro een
schilderij heeft gemaakt, bevindt zich
ook een lege blaas. Daarachter
hangen de stekelige wortels van de
Venusval.

Saavedro is zijn roeping misgelopen, want zijn schildertalent is duidelijk
bovengemiddeld. Wat een prachtig doek!

Door het water én de sidderrog
naar deze blaas te leiden, krijg ik
hier een ‘lamp’ om het schilderij
beter te kunnen bekijken.
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wel eens kunnen zijn, samen met zijn vrouw. Zij bezagen het gebeuren nog met een
flauwe glimlach aan, het lachen zou hun later pas vergaan… Verder waren zowel
achter Sirrus en Achenar, als achter de schakelboeken die ze omhoog hielden,
lichtstralen geschilderd, als een aura van een heilige. Het leek erop dat beide broers,
net als destijds hun grootvader Gehn in Riven, zich een goddelijke status probeerden
aan te meten.
Tot slot wierp ik nog een blik op de bomen die Saavedro hier en daar had
geschilderd. Het waren dikke grillige stammen, met in de kruin grote groenige bollen
met zwarte vlakjes. Waren dit die geheimzinnige bomen die de Narayanen zo
nauwgezet moesten verzorgen om hun leefwereld in stand te houden? Dat zou best
kunnen.
Op een richel, vlak naast de blaas, stond nog een potje en een kommetje, alsmede
een vel papier dat Saavedro als verfpalet had gebruikt. Ja, hij had hier heel veel
energie in gestoken en ik nam mij voor om Saavedro met zijn drie doeken te
complimenteren als ik tenminste in Narayan rustig de gelegenheid kreeg om met
hem te praten.

Terwijl ik het schilderij bewonderde, had ik af en toe nog het gepiep van de gevangen
reuzenijsvogel gehoord. Dat geluid kwam hier nog steeds van een korte afstand
vandaan. Verder om mij heen kijkend zag ik dat
slechts een paar meter hierboven zich de houten
richel bevond, waarop de Venusval groeide die de
ongelukkige vogel had gevangen. Vanaf die richel
liepen vele, ietwat stekelige wortels naar beneden,
wat logisch was. Hoewel vleesetend, bleef ook een
Venusval een plant, die water nodig had. Die wortels
zouden ergens hier beneden wel uitmonden in een
poeltje of zoiets, of misschien in net zo’n bassin,
waarvan ik hogerop een aantal exemplaren had
aangetroffen. Ook de holle wortelstok liep vanaf de
nu gevulde blaas bij het schilderij, nog verder naar
beneden. Ook het pad liep die kant op, maar spitste zich hier in twee takken. Ik
besloot eerst de rechtertak te nemen, die het minst daalde van de twee. In de verte
zag ik namelijk nog juist een volgende opvallende plant zitten, van een soort die ik

hier nog niet had gezien. Het pad rechts liep hier
vlak langs.
Eerst moest ik over een holle wortel van de
blaasplant heenstappen. Daarna daalde het pad in
een bocht naar rechts af. In feite was dit een dikke
tak, bijna een boomstam. De bovenkant was min
of meer recht gegroeid en daarin waren ook een
paar korte treetjes aanwezig, die natuurlijk leken te
zijn. De flora hier kon dus zelfs een trap laten
groeien! Bovenaan deze ‘trap’ staand, zag ik dat
hier op enige afstand drie lichtblauwe bloemen
groeiden. Iedere bloem had een doorsnede van

bijna anderhalve meter en ze hadden wel wat weg van de lensbloesems die ik
bovenin de boom had aangetroffen. Ik bekeek de eerste bloem eens nader. Qua
bloeiwijze had deze wel wat weg van een orchidee. Ik kon niet goed zien of de bloem

De stekelige wortels van de
Venusval lopen hier in bosjes
naar beneden.

Hier groeien een drietal reusachtige
bloemen.
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in het hart voorzien was van een lens, want hij groeide in een nauwe nis en ik
slaagde er daarom niet in om er achter te kijken.
Wat verderop keek de tweede reuzenorchidee die hier langs het pad groeide, juist de
andere kant op, zodat ik hier wél achter deze
bloem kon komen. Inderdaad bleek ook deze
orchidee voorzien te zijn van een lens, net als bij
de bloesems in de bovenste etages van de boom.
Hij leek niet echt te vergroten. Net als de
lensbloesem en de aurorabloesem kon ik deze
bloem en dus de lens een stukje verdraaien. Op
een bepaald punt keek de lens uit op een
roltongvaren die aan de overkant van de vallei
groeide. Het blad van de roltongvaren was
ingetrokken. Verder keek de lens louter uit op
nissen, planten, wortels en lianen. Ik liet de
orchidee op de roltongvaren gericht staan en liep
door.
Wat verderop liep het pad dood bij de plek waar de
derde orchidee groeide. In tegenstelling tot de
andere twee, baadde deze in het zonlicht,
waardoor hij fraai paarsig oplichtte. Ik blikte door
de lens en zag dat deze het zonlicht bundelde,
maar niet zo extreem als de aurorabloesem. Er
was meer sprake van een lichtcirkel zoals een
zoeklicht die zou werpen. Dit ‘zoeklicht’ had een
behoorlijke reikwijdte en al snel bleek dat ik de lichtbundel op een van de twee
andere orchideeën kon richten, die hierdoor fel oplichtte. Ik besloot de lichtbundel op
de tweede orchidee te richten, maar alvorens terug te lopen, keek ik hier eerst nog
even rond, want vanaf het einde van dit pad, dat op deze locatie weer wat omhoog
was gelopen, had ik een fraai uitzicht op de vallei hier. De felle bundel zonnestralen
die de orchidee in het licht zette, liep schuin verder door naar beneden, tot aan de
overkant. In de vochtige atmosfeer was het spel van zon- en schaduwbanen duidelijk
te zien. Rechts zat een grote nis en daar zag ik opnieuw een trapezeliaan zitten. Een
etage lager werd het woud nog wat weelderiger en het leek er op dat het linker pad

ginds, dat ook sterker afdaalde, tot in dit woud
doorliep.
Net als aan deze kant liepen er aan de overkant
een aantal dikke takken die qua doorsnede voor
een hele boomstam konden doorgaan. Wellicht
was ook die zijde van deze vallei begaanbaar. Ik
zag daar trouwens nog zo’n orchidee zitten, die
zich eveneens in de schaduw bevond en op
dezelfde tak, iets verder naar links, groeide ook
een aurorabloesem.
Het pad terug volgend, arriveerde ik al snel bij de
tweede orchidee, die nu net als de derde, fel
oplichtte. Door de lens turend, zag ik nu dat ook
deze bloem een lichtbundel naar de overkant

stuurde. De grote lichtblauwige bloem werkte aldus als een spiegel en kon zo een
lichtbundel weerkaatsen. Ik besloot deze planten daarom maar ‘spiegelorchideeën’ te

De tweede reuzenorchidee kan ik
wel van achteren benaderen.

De lens van deze bloem kijkt uit op
een roltongvaren aan de overkant.

Aan de overkant van de vallei groeit
op een dikke tak nog een orchidee
en ook een aurorabloesem.
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noemen. De lichtbundel kwam uit op de boomstam die boven de roltongvaren langs
liep, maar zodra ik het licht op de varen zélf richtte,
opende het opgerolde blad zich! Dat zou wel eens
nuttig kunnen zijn, wellicht dat dit blad daar als een
soort brug fungeerde. Het was daarom een goed
idee om helemaal terug te lopen tot de splitsing bij
het schilderij om nu de linker tak van het pad eens
te verkennen.

Tussen de stekelige wortels van de Venusval door,
liep dit pad steiler naar beneden, maar ook hier had
de boomtak voor het gerief van de reiziger een paar
treden laten groeien. Als snel werd het nog

schemeriger, maar de begroeiing weelderiger. Ook hier had de natuur een antwoord
op het schemerige licht. Tussen hoog opschietend
gras door, groeiden hier een paar ‘straatlantaarns’;
planten bestaande uit een dikke steel, waaruit een
tweetal kokers ontsproten die een groenig licht
verspreidden. Het pad slingerde hier in een flauwe
bocht naar rechts omheen.
Op dat moment weerklonk opnieuw het klagelijke
gejammer van de reuzenijsvogel, die nog steeds
gevangen zat. Ik blikte in de richting van het gepiep
en zag de hele bundel van stekelige wortels bij de
Venusval, daar schuin boven samenkomen. De
vogel was in de gesloten koker nog steeds aan het
spartelen. Ik zag dat deze wortels hier vlak naast het
pad in een bassin uitmondden, dat droog stond.
Daar vlak boven bevond zich echter een blaas, die
ook leeg was. Daar kon ik wat aan doen! Met een
druk op de bloemknop vulde de blaas zich met
water en ook de sidderrog kwam opnieuw mee, die
het geheel in een rozeachtig licht dompelde.
Tja, daarmee had ik het water nog niet in dat bassin
gekregen. “Je verdiende loon,” riep ik schuin

omhoog naar de Venusval. “Dan had je die vogel maar
niet moeten vangen!” Als ik jegens die vleesetende plant
genade zou kennen, dan zou ik wellicht net als ginds
helemaal bovenin deze boom met behulp van een
aurorabloesem een gat in deze blaas moeten branden,
en dan zou dit bassin zich met water vullen. En laat hier
aan de overkant nou zo’n plant groeien! Die bloesem zou
echter ook zonlicht nodig hebben, maar zou ik een
lichtbundel van hier met behulp van de spiegelorchideeën
naar die aurorabloesem kunnen kaatsen? Dat zou
mogelijk moeten zijn, maar eerst zou ik de situatie eens
vanaf de overkant moeten bekijken.

Deze tactiek even overdenkend, maakte dat er een nóg
beter idee in mijn hoofd rijpte. Als de blaas hier zijn

De tweede spiegelorchidee licht
fel op en kaatst de lichtbundel
naar de roltongvaren.

De stekelige wortels van de
Venusval…

… monden uit in dit lege bassin.

De blaas boven dit bassin
heb ik vol laten lopen met
water en ook de sidderrog
is meegekomen.
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inhoud in het bassin daaronder zou deponeren, zou ook de sidderrog meekomen! Als
die vervolgens in dat bassin zou rondzwemmen en aan de wortels van de Venusval
zou gaan knagen, dan zou deze plant wellicht ook een elektrische schok krijgen. In
de woonstee van Saavedro in J’nanin had ik gezien dat hij daar met een kleine
Venusval waarin een vlieg verstopt zat, had geëxperimenteerd. Door de
wortelpennen een stroomstoot te geven, opende de plant als reactie daarop even zijn
deksel. Als deze grote Venusval hier net zo zou reageren, dan zou de reuzenijsvogel
kunnen ontsnappen! Ik zou dan drie vliegen in één klap slaan! De sidderrog zou dan
weer in een groter bassin kunnen zwemmen, met daarin smakelijke wortels, de
Venusval zou zijn water krijgen en de reuzenijsvogel zou vrij komen. Ja, dat was een
prima plan! Maar was het ook uitvoerbaar? Doorlopen dus maar, om te zien of dit

pad ergens aan de overkant zou aansluiten op een
route daar.
Het pad bleef in een rechterbocht doorlopen en
daalde nog verder af, zodat ik in feite een spiraal
volgde. In een schemerdonker hoekje, achter het
houten vergroeisel waaraan het bassin en de holle
wortel van de blaasplant vast zat, stuitte ik nu op een
kort zijgangetje, waar een metalen instrument stond
opgesteld. Dat was in deze wereld zeer opmerkelijk.
In het zwakke licht zag ik na een ogenblik dat dit net
zo’n ‘kort kanon’ was als in de andere twee
lestijdperken, waarin Saavedro een boodschap had
ingesproken voor Atrus. De boodschap in Voltaic
was kalm van toon geweest, die in Amateria zeer

emotioneel. In wat voor gemoedstoestand zou Saavedro zijn geweest toen hij déze
mededeling insprak? Ik drukte op de knop en het beeld lichtte op. Ik trof ditmaal een
‘rustige’ variant aan, waarin Saavedro zijn vrouw Tamra ter sprake bracht. Wat hij
wilde mededelen, leek hij meer aan zichzelf te vertellen dan aan zijn toehoorder:

“Vanochtend werd ik wakker en ik wist niet meer hoe
Tamra’s gezicht er uitzag. De kleine rimpel aan de
rand van haar lip, die haar mond omlaag trekt
wanneer ze glimlacht en haar trillende wimpers. Ik
deed zoveel moeite om haar voor mij te zien. Om
haar op papier te zetten, alsof ik haar zo terug kon
krijgen.”
Hier liet Saavedro een pauze vallen en slaakte een
zucht. Vervolgens keek hij nu zijn toehoorder wél
recht aan en richtte het woord rechtstreeks tot hem:
“Het lukte mij niet… Atrus, ik ben niet als jij.”
Hier schudde Saavedro even langzaam en misprijzend zijn hoofd, waarna het beeld
van het ronde scherm doofde.

Ik herinnerde mij dat ik in de woonstee van Saavedro, onder het observatorium op
een van de wanden een tekening van een vrouw had gezien, waarvan de ogen
waren uitgewist. Was dat Tamra en refereerde Saavedro aan deze gebeurtenis?
Daar leek het op. Wat moest hij zijn vrouw en kinderen missen! Waren ze inderdaad
overleden in een stervende wereld? Voorlopig weigerde ik dat te geloven, maar het
ergste viel te vrezen…

In een donker hoekje achter het
bassin staat een viewer
opgesteld, met daarin een
boodschap van Saavedro.

“Ik deed zoveel moeite om haar
voor mij te zien,” zegt Saavedro
vooral tegen zichzelf.
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Na een ogenblik besloot ik mij opnieuw op het ‘hier en nu’ te concentreren. Mijn
eerste doel hier moest zijn om te proberen die reuzenijsvogel te bevrijden, want nog
steeds had ik het idee dat die ‘gevederde vriend’ in
dit tijdperk een sleutelrol speelde.
Ik vervolgde het pad dat in een flauwe bocht bleef
doorlopen en uiteindelijk doodliep bij de
roltongvaren. Ik prees mij gelukkig dat ik de
lichtbundel van de spiegelorchidee op dit blad had
gericht, want een ‘lichtvrucht’ ontbrak hier. Ik kon dit
blad hier met behulp daarvan dus niet uitrollen,
maar had dat op afstand al gedaan, dankzij de
spiegelorchideeën. Het puntje van het uitgerolde
blad kwam nu precies uit in een halfopen holle
boomstam aan de overkant.
Ik maakte dankbaar gebruik van deze ‘bladbrug’ en
stapte in de holle boomstam. Ook dit hout verkeerde in staat van ontbinding, getuige
de vele berkendoders en kleine lichtgevende paddenstoeltjes die hier in de holte
groeiden. Ik rook ook duidelijk de geur als van bosgrond op een herfstochtend, na
een regenrijke nacht.

De boomstam liep nogal steil omhoog en daarom
was het prettig dat ik de berkendoders als
traptreden kon gebruiken. Ze waren zó stevig, dat
ze zelfs mijn gewicht konden torsen en ook het
hout waarin ze groeiden, bood nog genoeg
weerstand. Na toch nog een aardige klauterpartij
kwam ik aan het eind van de holle stam uit. Daar
sloot deze aan op een tweetal andere holle
stammen. De stam links overbrugde een grote nis,
maar leek terug naar beneden te lopen en aldus
niet uit te komen bij het plateau waarnaar ik op
zoek was, namelijk daar waar de vierde

spiegelorchidee en de aurorabloesem groeiden. Ik
stapte daarom in de rechter holle stam die nog wat
verder omhoog liep en al snel uitkwam op het
gewenste plateau!
De boomstam eindigde vlakbij de plek waar de
aurorabloesem groeide. Ik blikte door de lens en zag
dat deze recht op de blaas was gericht, waarin ik de
sidderrog nog steeds zijn rondjes zag zwemmen.

Kwam dat even
goed uit, want deze
bloesem bleek ik,
in tegenstelling tot het exemplaar bovenin de boom,
niet van positie te kunnen veranderen!
Daar vlakbij slingerde een andere forse boomtak
iets verder omhoog, om uit te komen bij de
spiegelorchidee. Het was niet zo moeilijk om uit te
vogelen hoe ik deze moest richten. Turend door de
lens zag ik dat deze bloem precies uitkeek op de
eerste orchidee aan de overkant. Zodra ik daar de

Via de uitgerolde roltongvaren
kan ik oversteken naar een holle
boomstam.

Door de groeiende berkendoders
als treden te gebruiken, kan ik in de
stam omhoog klimmen.

De lens van de aurorabloesem…

… kijkt precies in de goede
richting, namelijk de gevulde
blaas!
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lichtbundel van de derde orchidee op zou richten, zou deze de lichtstraal naar de
orchidee hier aan deze kant kaatsen. Die moest ik dan op zijn beurt op de lens van
de aurorabloesem richten. Hopelijk zou die
vervolgens het licht zover concentreren, dat hij
daarmee de met water gevulde blaas voldoende zou
prikkelen. Die zou dan zijn last loslaten, en was het
afwachten wat er vervolgens zou gebeuren. Ik
richtte de lens van de spiegelorchidee dus op het
hart van de aurorabloem; meer kon ik hier niet doen.

Ik liep helemaal terug en stond een paar minuten
later opnieuw bij de derde spiegelorchidee. Tijdens
deze wandeling had ik nog even mijn tactiek
doorgenomen. Het zou erg simpel moeten zijn. Als ik de lichtstaal in plaats van op de

tweede, op de eerste orchidee zou richten, dan zou
deze de lichtbundel doorsturen naar de overkant en
zou alles verder automatisch moeten gaan. Ik
verdraaide de spiegelorchidee tot de eerste bloem
fel oplichtte. Ik zag de lichtstraal naar de andere
kant van de vallei schieten en een ogenblikje later
sprong de volle blaas met een klap open en ledigde
die zich in het bassin daaronder! Ook de sidderrog
schoot mee en begon zijn nieuwe onderkomen te
verkennen… En nu maar hopen dat die vis
inmiddels een gezonde trek had gekregen!
Mijn wens ging in vervulling. Stekels of niet, ook de

wortels van de Venusval vond de sidderrog kennelijk appetijtelijk genoeg. In
tegenstelling tot de sneeuweekhoorn, die vreugdegeluidjes uitstootte als hij in zijn
hum was, leek de sidderrog juist van blijdschap stroomstoten af te geven. Tot mijn
genoegen zag ik allemaal vonken langs de stekelige wortels spelen en
omhooglopen. Ja hoor! Daar schudde de Venusval al vanwege dit elektrische geweld
en na een ogenblik kwam de deksel van de plant
trillend in beweging en ging open staan! Even
vreesde ik dat de reuzenijsvogel al helemaal
uitgeput was geraakt en niet meer de puf had om te
ontsnappen… Maar nee, daar verscheen de kop
van het dier al. Met een krachtige hip van zijn poten
sprong hij op de rand van de plant en sloeg zijn
vleugels uit, onder het slaken van verheugde kreten.
Ook ik kon een uitroep van vreugde niet
onderdrukken. Ik zou zweren dat de vogel wist wie
deze kreet slaakte. Hij vloog regelrecht in mijn
richting en vlak over mijn hoofd, mij even aankijkend, onder het slaken van zijn
karakteristieke ganzenroep. De reuzenijsvogel leek te begrijpen dat hij door mijn
toedoen was bevrijd. Daarna dook de vogel door een nis, spiraliseerde omhoog en
verdween spoedig uit het zicht. Ongetwijfeld vloog hij nu zo snel als mogelijk was
naar zijn nest, om te zien hoe het met zijn eieren en jonkie was gesteld.

Bijna maakte ik nu de fout om meteen weer terug te lopen om de route door de linker
holle boomstam verder op te pakken. De route naar daar zou nu doodlopen, omdat

Ik richt de lens van de spiegel-
orchidee op de aurorabloesem.

Nu nog de derde spiegelorchidee
op de eerste richten.

De reuzenijsvogel is vrij!
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de roltongvaren zijn blad nu weer zou hebben
opgerold. Eerst moest ik de orchidee hier opnieuw
terugrichten op de tweede bloem, die het licht op
zijn beurt wederom naar het opgerolde blad moest
sturen.
Ik liep terug naar de splitsing en sloeg daar
rechtsaf. Het pad voerde langs het nu gevulde
bassin en ik kon niet nalaten om daar even een blik
te werpen op de sidderrog die nu in de waterschaal
rondzwom. Na een ogenblik liep ik door en
arriveerde al snel bij het opengevouwen blad van
de roltongvaren. Ik
overstak dit blad

en klom in de holle boomstam omhoog.
Daarboven begaf ik mij nu in de andere holle stam,
die lichtjes dalend, naar links terugliep. Het was een
zeer dikke stam, zó dik zelfs, dat ik door slechts iets
te bukken, rechtop in deze stam kon lopen.
Berkendoders ontbraken ditmaal, maar de bodem
helde minder steil en ook hierbinnen verspreidden
paddenstoeltjes een zacht oranjegelig licht.
In dit schemerige licht liep ik bijna het punt voorbij
waar Saavedro opnieuw een paar pagina’s van zijn dagboek verstopt had. Die had
hij hier wel heel listig verborgen. Ik raapte ze op en zag dat dit het tweede
hoofdstukje was. Zonder illustraties, was dit een behoorlijk lang stukje tekst. Ik liet
mijn ogen vluchtig over het geschrevene dwalen en zag in die flits dat deze
belangrijke informatie bevatte over het reilen en zeilen van de Narayanen, vooral
daar waar het de verzorging van hun levensbomen betrof. Voor de nodige
achtergrondinformatie was het verstandig dit stukje zorgvuldig door te lezen.
Ik borg de pagina’s in het dagboek op en vervolgde eerst mij tocht door de

boomstam. Aan de andere open zijde kwam deze uit
op een dikke tak, nog altijd hoog gelegen boven het
woud hier beneden. De dikke stronk splitste zich in
een tweetal dunnere takken, die beide echter dood
leken te lopen. Recht vooruit bevond zich een grote
nis, die een weidse blik bood op de zee en een deel
van de hemel. Hier ging ik even zitten en sloeg het
dagboek van Saavedro open om het tweede hoofdstuk
door te lezen.

“Het boek ligt op de vloer van de valkuil, de
wervelende kaft strekt zijn tentakelachtige armen naar
mij uit om mij te grijpen. Ik wil mijn ogen sluiten om
deze valse illusies weg te denken voor ze mij

meesleuren in de mist. Ik wil niet dat deze wervelende armen mij raken. Waarom?
Waarom ben ik zo bang voor zijn boek?
Ik wil het mij voor de geest halen. Ik moet het. Ik denk –
Ik denk dat deze man in ons dorp is geweest, maar hij was toen jonger. Donkere
haren, groot. Hij droeg hetzelfde vreemde, loshangende bruine gewaad. Hij had toen
ook een boek in zijn handen en hij gebruikte het boek steeds opnieuw, altijd maar

De sidderrog voelt zich in zijn
nieuwe bassin wel thuis.

Door deze holle boomstam loopt
de route verder.

In een donker hoekje in de
holle boomstam heeft
Saavedro weer een paar
dagboekpagina’s verstopt.
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notities erin schrijvend. Zijn ogen zaten verscholen achter dikke brillenglazen, maar
zijn gezicht was warm en vriendelijk. Hij zegt me zijn naam. Hij zegt dat hij Atrus
heet. Nu weet ik het weer, zijn naam is Atrus.
Atrus zegt dat hij vanuit een ver oord naar ons dorp is gekomen omdat hij meer over
de Boom wilde leren. Hij zegt dat hij maar een poosje zal blijven. Dat hij onze
eindeloze arbeid niet wil belemmeren. Hij zegt dat hij ons wil helpen als we dat willen.
O, Tamra. Waarom hebben we naar hem geluisterd?
Schrijf verder, Saavedro, schrijf alles op.
En die Atrus bleef maandenlang onder ons. Ik leerde hem hoe hij de broze
Rasterboomwortels moest snoeien. Hoe hij de oude en nieuwe takken ineen moest
vlechten om de muren van onze huizen te verstevigen. Ik leg hem de tradities van
het Weven uit. Hoe we door het gebruik van de sporen als steun voor de groeiende
takken de Rasterboom in leven houden. Hij wil alles leren wat mijn kennis te bieden
heeft. Hij wil dat Narayan overleeft.
Ik neem hem mee naar de kloof waar de zee door de scheuren van de wereld
stroomt. Stoom stijgt uit de waterval op. De poffers zijn rijp om hun sporen in de lucht
te spuwen. We staan stil in de schaduw van de schemering en kijken hoe de sporen
in de lucht omhoog vliegen. Hij zegt dat het lijkt of parels naar de hemel rijzen. Dan
wijst hij op één van de sporen. De spore is kleiner dan de andere, klein genoeg zodat
hij past in de opening die we die ochtend in de takken hebben geweven. Wit als
melk. En enkel een vleugje roze.
‘Die daar,’ zegt Atrus. ‘Ik denk dat die de kamer van je nieuwe dochter perfect zou
steunen.’
Ik weet nog hoe ik ‘ja’ knikte. Ik stak m’n blaaspijp in mijn mond en speelde. Atrus
stond aan mijn zijde en hield zijn adem in terwijl mijn lied de holle spore deed
naderen. Zodra de spore binnen zijn bereik was, gooide hij het net en sleepte de
prooi mee.
Dat kan ik mij nog herinneren. Om die reden had ik tegen hem gezegd dat zijn zonen
welkom waren.”

Dit was inderdaad een erg nuttig hoofdstukje geweest! Saavedro had hierin
beschreven hoe zijn eerste contact met Atrus in zijn werk was gegaan en ook hoe de
Narayanen de levensbomen, die ze ‘Rasterbomen’ noemden, verzorgden. Uit dit
stukje tekst bleek ondubbelzinnig dat deze bomen door de Narayanen als woning
werden gebruikt en dat de kamers van hun woningen in feite holle sporen waren, die
ze door middel van muziek konden vangen en dan tussen de takken vastmaakten,
waar ze dan ook meteen als ondersteuning dienst
deden. Zeer wonderlijk en aan de andere kant ook
wel handig, al had ik uit de andere directe en
indirecte verhalen al begrepen dat het een
behoorlijke hoeveelheid werk opleverde…

Ik borg Saavedro’s dagboek op en keek waar en
hoe ik hier mijn route kon voortzetten. De linker tak
liep dood op een grote wand van hout en de
uiteinden waren op een vreemde manier gedraaid
om een tweetal verticaal lopende dikke lianen. Hier
kon ik niet langs afdalen. De rechtertak liep zelfs al
dood op een flink aantal meters afstand voordat deze een andere houten wand
bereikte. Juist op dit punt groeide echter een trapezeliaan. Ik pakte het horizontale

Op het punt waar de rechtertak
doodloopt…
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uiteinde van deze plant beet en voelde dat de in
elkaar gedraaide liaan van dit exemplaar een stuk
losser was dan van de trapezeliaan bij de val van de
sneeuweekhoorn. Ik gluurde over de rand naar
beneden, richting de boomkruinen daar. Zou deze
tak mij naar beneden kunnen vervoeren? De lianen
zouden snel uitgerekt worden als ik eraan zou gaan
hangen, maar daarmee steeds meer weerstand
geven. Zou de trapezeliaan, met andere woorden,
als het elastiek van een bungeejumper werken en
mij daar ergens beneden kunnen afzetten? Het was
een gok, maar ik kon hier geen andere mogelijkheid ontdekken om verder af te
dalen. Deze plant zou hier toch niet zomaar toevallig groeien?
Na nog een lichte aarzeling, besloot ik het er op te wagen. Ik pakte de tak stevig beet
en slingerde mijn benen over de rand. Vervolgens liet ik mij vallen. De liaan rekte
krakend uit, maar zodra ik de toppen van de bomen daaronder bereikte, nam mijn
valsnelheid al merkbaar af. Beneden schemerde een houten pad en op amper één

meter daarboven was de trapezeliaan maximaal
uitgerekt en kwam tot stilstand. Ik liet kort voor dat
moment los en met een verwaarloosbaar klein
sprongetje belandde ik veilig op het pad.
Omhoogkijkend zag ik dat de liaan, ontdaan van
zijn last, terug omhoogschoot, om op een kleine
tien meter boven mijn hoofd in zijn oorspronkelijke
positie weer tot rust te komen.

Hier beneden was het zeer schemerig, vochtig en
zwoel. Dat ik nu in de onderste regionen van de

reuzenboom was gearriveerd, bleek ook uit het feit dat ik nu duidelijker het geluid van
de branding van de zee hoorde. Het golvende wateroppervlak bevond zich nog maar
een gering aantal meters lager, zo kon ik zien, tussen boombladeren en takken
doorglurend. De plantengroei was hier zonder meer weelderig te noemen. In
combinatie met het zachte getjilp van een paar kleine vogeltjes die zich in het
struweel verscholen hielden, leek het hier wel een tropisch oerwoud.
Recht vooruit liep een niet al te breed pad verder dat ik wel moest volgen, want de
door mij gekozen vorm van vervoer had de route terug naar boven afgesneden, zo
leek het. Rechts van het pad leidde echter een wirwar van takken, die aldus een
soort trap leken te vormen, weer wat omhoog.
Nieuwsgierig beklom ik deze natuurlijke trap, die
uitkwam op een klein plateautje. Hierop lag een
groot roodbruinig blad dat het hele plateautje
bedekte en dat er, zo was mijn indruk, er niet
ongevaarlijk uitzag. Het lichte onbehagelijke gevoel
dat in mij omhoog kroop bij het aanschouwen van dit
blad, werd kennelijk veroorzaakt door de twee grote
omhoog gekrulde haken waarin het blad aan de
rechterkant eindigde en die eruit zagen als twee
enorme weerhaken die onverwacht naar een prooi
konden uithalen. Was dit een zeer gevaarlijke
vleesetende plant? Ik stapte op het blad om ze van nog wat dichterbij te bekijken,

… groeit deze trapezeliaan!

Ik weet een aardig hoogteverschil
te overbruggen.

Een natuurlijke trap eindigt bij dit
ietwat gevaarlijk uitziende blad.
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maar de twee puntige uiteinden van het blad leken bij nader inzien toch geen
weerhaken en dus tamelijk onschuldig te zijn.
Hoewel… plots klonk er een licht gekraak en daar kwam het hele blad in beweging!

Ik had moeite om mijn evenwicht te bewaren, terwijl
ik met blad en al een tiental meters werd opgetild!
Met een mengelmoes van nieuwsgierigheid en
vrees keek ik toe hoe de twee haken zich aan een
dwarstak vastgrepen en het blad opnieuw tot rust
kwam. Ik was weer op mijn uitgangspunt daarboven
op de gevorkte tak bij de holle boomstam
uitgekomen!
Nauwelijks was ik van het blad afgestapt, of de twee
haken lieten opnieuw los en daar schoot het blad
terug naar beneden. Mijn conclusie zonet beneden
dat er geen weg meer terug was naar boven, was
dus voorbarig geweest! Dit ‘liftblad’ verzorgde de

route terug omhoog, wat op zich een geruststelling was. Als mijn zoektocht hier
beneden onsuccesvol zou blijken te zijn, dan kon ik altijd nog helemaal terug naar
boven gaan, om op het hoogste plateau van de reuzenboom gebruik te maken van
het ontsnappingsschakelboek.
Want die gedachte bracht mij bij de werkelijke reden van mijn bezoek hier. Ik had nu
wel veel energie gestoken in het bevrijden van de reuzenijsvogel, maar het wáre doel
van mijn visite aan dit tijdperk was om het derde symbool te vinden, zodat ik het
Narayan schakelboek kon bereiken en daarmee Saavedro met een bezoek kon
vereren. Al kort na mijn aankomst hier had ik gezien dat het schakelboek dat ik
daarvoor moest gebruiken, zich onder het nest van de reuzenijsvogel bevond. Hoe
dan ook moest ik daar dus zien te arriveren en dat terwijl ik mij nu eigenlijk
voortdurend in de verkeerde richting begaf, naar beneden namelijk! Maar had ik
daarnet in die holle boomstam niet weer een paar dagboekpagina’s gevonden? Dat
was toch het bewijs dat ik op de goede weg was? Ik moest het laatste onbezochte
gebied hier helemaal onderin de reuzenboom maar goed uitkammen, wie weet wat
dat nog zou opleveren! In ieder geval zou ik nu nog één hoofdstukje uit Saavedro’s
dagboek moeten zien te vinden om dit journaal compleet te maken. Zou ik daarna
alsnog vast komen te zitten, dan zou ik altijd nog een nieuw plan de campagne

kunnen maken.
Na dit gedachtespinseltje besloot ik met behulp van
de trapezeliaan opnieuw af te dalen en beneden
aangekomen, het rechte pad naast de trap in te
slaan. De route boog al snel naar links af en daalde
nog wat verder af, om daar in een vochtige en zeer
schemerige ruimte te belanden. Daar was het een
wirwar van boomwortels, die allemaal uitmondden
in een poel met stilstaand, brak water. Het licht
werd verder gefilterd door een dicht woud van
bladeren.
De ruimte werd als het ware afgebakend door
enorme houten wanden, die in feite de wortels van

de reusachtige boom zélf waren en waartussen enkele openingen waren vrij
gebleven. Door de grootste nis, waardoor het meeste licht naar binnen viel, was te
zien dat ik nu het laagste punt in deze reuzenboom had bereikt. Het zeeoppervlak

De twee haken van het ‘liftblad’
grijpen zich aan een dwarstak
vast.

Naast de natuurlijke trap loopt
een smal pad verder, door een
weelderig woud.
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bevond zich hier minder dan twee meter lager en het was aannemelijk dat deze plas
met brak water deels door de zee werd gevoed, als deze bij vloed of tijdens storm
hoger zou staan.
De plantengroei in deze moerassige en mangroveachtige omgeving was zo
weelderig, dat ik regelmatig bladeren en takken opzij moest vegen die half over het
pad hingen en mijn weg deels versperden. Het
houten pad bleef langs de rand van de poel
doorlopen en zo kreeg ik steeds beter zicht op de
enorme waterplant die daarin wortel had
geschoten. Op een bed van langwerpige bladeren
met paarsige lichtgevende nerven (op zich was dat
al bijzonder genoeg) zat een gigantische waterlelie.
De bloem was gesloten, wellicht vanwege een
gebrek aan licht, maar alleen al de omringende
bloembladeren hadden een lengte van bijna twee
meter en de ronde bloem zelf had een diameter
van bijna drie meter! Aan de top van deze
‘reuzenlotusbloem’ wezen twee stampers, ook al
van ‘kingsize’ formaat, schuin naar achteren. Kon ik met behulp van deze plant ook
een nuttig truckje uithalen? Misschien wel, maar het probleem was dat ik de
reuzenlotus niet kon bereiken, want hij groeide
precies in het midden van de poel.
Ik vervolgde het pad, dat langs de oever van de
plas bleef lopen, naar rechts afboog en daar weer
wat begon te stijgen. Hierdoor belandde ik
uiteindelijk achter de reuzenwaterlelie, maar ook
vanaf die kant was de bloem niet bereikbaar. Het
pad steeg hier verder en slingerde tussen een paar
dikke boomwortels door. Even verderop liep de
route dood bij een klein plateau, dat zich aan de
buitenkant van de reuzenboom bevond. Ik had hier
een prachtig uitzicht over de zee. Het geluid van
een logge, lage deining die een vijftal meters lager tegen de wortels van de

reuzenboom brak, vermengde zich hier met de
oerwoudgeluiden rondom de plas.
Hier groeide ook een spiegelorchidee, die
weliswaar niet vol in de zon hing, maar toch wel wat
deels door bladeren gefilterd zonlicht opving.
Desgewenst zou ik deze ietwat gedimde lichtstraal
naar de schemerige ruimte rondom de zilte plas
kunnen sturen. Ik tuurde door de lens van de
orchidee. De enige logische plek om de lichtbundel
naar toe te sturen, was de reuzenlotus. Ik richtte de
lens op de top van de gesloten bloem en zag dat
als reactie daarop de twee reuzenstampers zich
hoopvol naar het licht richtten, maar dat er verder

weinig gebeurde. Ik liet het maar zo, en besloot op mijn schreden terug te keren.

De tocht hier beneden was tot dusver tamelijk teleurstellend verlopen. In de vorige
twee lestijdperken draaide het vinden van het symbool, of beter de gebeurtenissen

In een poel met brak water groeit
deze reuzenlotusbloem, met een
doorsnede van bijna drie meter!

Op dit kleine plateau heb ik een
prachtig uitzicht over de zee.

Ik richt de lichtbundel van de
spiegelorchidee op de stampers
van de reuzenlotusbloem…



181

daar vlak aan voorafgaand op een ware finale uit, maar
hier moest ik het voorlopig doen met een tweetal stampers
die een beetje in beweging kwamen. Had ik hier nog wat
over het hoofd gezien? Op de heenweg was ik een en al
aandacht geweest voor de zilte poel met die reuzenlotus
daarin, maar misschien leidden hier ook zijwegen weg
naar een andere locatie in de benedenverdieping van
deze reuzenboom? Al teruglopend blikte ik nu vooral door
het struweel aan de ‘landzijde’ van het pad. Eerst leverde
dat alleen maar een paar andere kleinere doorkijkjes
richting de zee op, maar zodra het pad zich weer in het
inwendige van de reuzenboom begaf, werden mij glimpen
van naburige holtes gegund.
Ter hoogte van een babypalmboompje zat een wat grotere
nis. Het sterk bemoste, met half doorzichtige witte

zwammetjes bedekte houten pad leek zich hier met enige fantasie te spitsen en naar
een naburige holte te leiden, die qua grootte vergelijkbaar was met de plek waar ik
mij nu bevond.
Ik sloeg het zijpad in en belandde zo bij een tweede ziltige poel, waar zich ook al zo’n
reuzenlotusbloem had gevestigd, maar er was een belangrijk verschil in vergelijk met
de holte waar ik zojuist vandaan kwam. Aan de
voorkant van deze ruimte bevond zich een grote
nis, die in tegenstelling tot de nis hiernaast, zich in
de volle zon bevond. Een brede baan zonlicht viel
aldus op de lotusbloem, die was opengegaan. Nu
werd de enorme omvang van deze bloem pas echt
duidelijk! Van bladpunt tot bladpunt was dat
minstens vijf meter! Nee, daarmee vergeleken was
de Victoria Regia, de grootste waterlelie op Aarde,
een ukkepuk!
Vanuit het hart van de geopende bloem rees een
houtige steel omhoog, waaraan een grote paarsige
vrucht hing. Daar vlakbij danste een zwerm
insecten rond. Die vrucht had ik eerder gezien… maar waar? Na een ogenblik wist ik
het. Dit was het voedsel dat de reuzenijsvogel in zijn bek had toen ik hem naar zijn
nest had zien vliegen. Hij had deze vrucht aan zijn kuiken had gevoerd, wat ik gezien
had door het oculair van de lensbloesem.

Het pad liep hier naar twee kanten langs de poel en ik besloot eerst de rechtertak in
te slaan die iets klom en leidde in de richting van de grote open nis. De natuur leek
hier werkelijk aan alles te denken! Langs het pad groeide hier een tweetal lianen, met
daaraan kleine, helderwitte bloemetjes. Ze vormden hierdoor als het ware een
wegwijzer naar de nis die toegang bood tot de waterplas met de andere
reuzenlotusbloem.
In een flauwe bocht naar links liep het pad verder, maar eindigde nogal abrupt nog
voordat ik bij de open nis was aanbeland. Mijn route werd hier versperd door een
flinke, volgroeide kietelpalm, die over de volle breedte van het pad was gegroeid.
Schuin omhoog blikkend zag ik dat  de palm zijn ‘jaloezieën’ had opengezet. Zodra ik
echter de bloemknop aanraakte, reageerde de kietelpalm al even heftig als zijn
collega bovenin de reuzenboom. Ditmaal gooide de plant echter juist zijn stammen

… die zich oprichten als
reactie op dit licht.

De enorme omvang van de lotus
wordt pas echt duidelijk zodra de
reuzenbloem zich geopend heeft.
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uit elkaar en vouwde zijn bladeren open. Het
grootste deel van de zonnestralen die eerst de
‘kamer’ hier binnenvielen, werden zo onderschept.
Licht krakend had de kietelpalm zijn werk gedaan,
maar ook van elders uit de ruimte klonk er gekraak.
Zodra ik terugliep zag ik al snel waar dat tweede
gekraak vandaan kwam. De reuzenlotusbloem was
kennelijk niet blij met het plotselinge gebrek aan
licht. Hij had zijn enorme bloembladeren gesloten
en zag er nu net zo ‘voetbalachtig’ uit als zijn
collega in de poel hiernaast. Het enige verschil was
dat rondom de twee stampers die nog boven de
gesloten bloem uitstaken, de insecten bleven
zwermen.
Ik passeerde de nis die terug naar de eerste poel
leidde en bleef rechtdoor lopen. Ook hier volgde het
houten pad de ronding van de waterplas en liep
uiteindelijk zomaar dood bij de rand van het water,
alwaar een enorme blauwpaarsige wortel uit het
pad omhoog rees. Wat een gigantisch ding was dit!
Hij had een doorsnee van meer dan een meter en
het was duidelijk dat dit de wortel was van die
reuzenlotus hier. Maar ik zag meer. De wortel liep

verder door en leek over te steken naar de poel
hiernaast. Die twee reuzenlotusbloemen waren dus
in feite één plant en aan elkaar verbonden! Tja, dat
was niet onlogisch. Ook ‘normale’, kleine waterlelies
hadden immers diverse bloemen en bladeren die bij
één plant hoorden.

Vlak boven het pad zat er een groot ovaal gat in de
wortelwand. Dat was interessant. Het gat was zo
groot dat ik hierdoor naar binnen kon kruipen om de
wortel van bínnen te kunnen bekijken! Ik kon de
verleiding niet weerstaan om dat te doen, nadat ik
eerst experimenteel had gevoeld of het blauwige
materiaal waaruit de wortel was gegroeid, wel stevig genoeg was. Daar hoefde ik mij
geen zorgen over te maken. Het geheel leek nog harder dan hout. Dat moest ook
wel, want deze reuzenwortel had zich immers ook door het houten pad heen
geboord!
Ook het inwendige van de holle wortel was voorzien van blauwige aderen en op de
binnenwand groeiden hier en daar lichtgevende schimmels, die een zwak wittig licht
verspreidden. De route naar de reuzenlotus hier vlakbij liep dood, maar richting de
andere kant kon ik kruipend een heel eind vorderen. Tot mijn verbazing was de
wortel helemaal niet vies aan de binnenkant en gaf evenmin af. Misschien was dit
een luchtwortel, vandaar ook dat gat hier. Water behoefde de plant immers niet te
vervoeren, dat was hier in overvloed aanwezig en daar groeide hij zélf in.
De wortel dook hier eerst een stukje naar beneden, maar ging toen over een langer
stuk min of meer horizontaal lopen. Midden tussen een aantal lichtgevende boleten
stuitte ik hier plots op een dagboekpagina! Het was het zestiende hoofdstukje, het

Nadat de kietelpalm het meeste
van het invallende zonlicht
blokkeert…

… sluit de reuzenlotusbloem zijn
bloembladeren.

Het pad loopt hier dood op een
enorme blauwige holle wortel,
met daarin een groot ovaal gat.
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enige dat nog aan mijn verzameling ontbrak en het
bevatte slechts een halve bladzijde tekst. Het
kostte minder dan een halve minuut om die paar
regels door te lezen, maar toch was dat handjevol
zinnen veelbetekenend:

“Het schilderwerk is bijna klaar. Het was moeilijk
werken in deze hitte, maar hij moet alles zien wat
er gebeurd is. Als hij de instructies volgt die ik voor
hem heb achtergelaten, zal hij de pijn voelen die ik
heb geleden.
Als dat niet zo is, zullen we misschien beiden
sterven.”

 Ik moest toegeven dat Saavedro daar goed in geslaagd was. Niet alleen door zijn
schilderijen en zijn dagboek, maar vooral door het zeer emotionele filmpje dat hij in
Amateria had opgenomen. Dat was bij mij door merg en been gegaan. Zijn slotzin
zou wel eens zeer waar kunnen zijn, hoe dreigend die ook van ondertoon was. Zijn
laatste hoop was gevestigd op Atrus, ondanks het feit dat die ook indirect de
veroorzaker van al zijn ellende was geweest. Ik moest Saavedro er hoe dan ook van
zien te overtuigen dat hij geholpen zou worden, ook al was ik niet de persoon die hij
in Narayan verwachtte. Nóg een teleurstelling zou Saavedro wellicht niet meer
kunnen verwerken. Hij zou mij dan simpelweg een kopje kleiner maken en daarna
misschien wel de hand aan zichzelf slaan!

Uit het feit dat ik hier in deze wortel de laatste pagina uit Saavedro’s dagboek had
gevonden, suggereerde dat ik toch dichtbij mijn doel moest zijn, al leek dat zich op dit
moment op maximale afstand in de top van deze reuzenboom te bevinden. Was er
een makkelijke route terug omhoog en ook een naar onder dat nest van de
reuzenijsvogel waar zich het tweede schakelboek bevond? Ik had eerlijk gezegd nog

steeds geen idee en kroop daarom maar verder in
deze holle wortel. Misschien kwam deze wel bij een
ander luchtgat uit, waar ik op een route zou stuiten
die op een andere manier onbereikbaar zou zijn?
Dat bleek echter te optimistisch gedacht. De wortel
liep nog een stukje door, maar boog daar plots
scherp omhoog. Ik kon zowaar staan in dit ‘mangat’
en leek hier wel in een kleine, afgesloten koepel te
staan. Naast een aantal dunne houten ‘zuilen’,
werden de ‘wanden’ hier gevormd door paarsig
geaderde bladeren, die een zwak licht doorlieten.
Hierdoor kon ik zien dat de houten ‘zuilen’ boven
mijn hoofd als in een soort ‘kroon’ samenkwamen

en dat tussen en onder deze kroon een hele tros van grote, paarse vruchten zaten.
Nee maar! Ik bevond mij hier ín de gesloten eerste reuzenlotusbloem!

Dat mocht dan een juiste constatering zijn, maar veel verder kwam ik er hier niet
mee. Reuzenbloem of niet, mijn route leek hier hoe dan ook dood te lopen. Met een
licht katterig gevoel in mijn maag, draaide ik voorzichtig om en schuifelde terug naar
het grote luchtgat in de holle wortel.

In de holle wortel ligt een
bladzijde uit Saavedro’s dagboek,
de laatste die ik nog mis.

De holle wortel eindigt in de
gesloten lotusbloem, die nog een
hele tros paarse vruchten bevat.
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Ik klom daardoor naar buiten en wist even niet wat
te doen. Toen viel mijn oog op de grote bruine
‘puist’ die naast de wortel groeide, vlak bij het punt
waar deze het pad verliet en de oversteek nam
naar de eerste bloem. Bij een nadere inspectie leek
het er wel op dat dit een soort paddenstoel was. De
bruinige bol was voorzien van een paar iets
donkerder gekleurde naden, die bij de top
uitkwamen en daar iets over een ‘kraterrandje’
gluurden. Het
inwendige van
deze ‘krater’ was
voorzien van

gleufjes, waarin wel sporen zouden groeien. Ik
raakte de zwam even aan, die als reactie daarop
ineenkromp, maar dat bleek een diepe ademteug te
zijn! De gleufjes in de top van de boleet stulpten
naar buiten en met een geluid dat het midden hield
tussen blubberen en blazen, vervormden deze tot
een tuitmondje en zo blies de paddenstoel een hele
lading sporen in de lucht, als een eruptie van een
vulkaan die een aswolk uitstootte! Getsie! Die
sporen stonken naar rottende vis! Ik wuifde even met mijn armen om de vieze lucht
te verdrijven. Dat lukte vrij snel. De ruimte hier was groot en de sporen vervlogen al
spoedig in de omringende lucht.
Om mij heen blikkend, zag ik dat hier nog veel meer van deze paddenstoelen
groeiden. Kleine, maar ook volwassen exemplaren hadden zich vastgezet op de
drijvende bladeren van de reuzenlotusbloem. Ik had in deze natuurwereld al bij

meerdere gelegenheden geleerd dat dit geen toeval
was. De planten hier hadden in meerderheid een
uitgekiende functie die alles behalve toevallig was,
sterker nog, ze hadden de menselijke bezoekers
hier meer dan eens de helpende hand toegestoken!
Uit het feit dat die paddenstoelen die ik, vanwege
hun eruptieachtige gedrag maar ‘Vesuviusboleten’
zou noemen, precies bij die reuzenlotusbloem
groeiden en níet ergens anders, moest ik
concluderen dat de lotus deze boleten nodig had.
Maar waarvoor?

Voorzichtig ging ik op de rand van de holle wortel
zitten en overdacht de gebeurtenissen van hier beneden. Ik had het gevoel heel dicht
bij mijn doel te zitten, maar dat mij hersens het allerlaatste benodigde sprongetje niet
wilden maken. Het was duidelijk dat van de twee reuzenwaterlelies het exemplaar
hier de oudste van de twee was. Hij was gaan bloeien en zijn vruchten waren
opgepeuzeld door een reuzenijsvogel, die deze paarse vruchten kennelijk een
delicatesse vond. Op die manier wist de lotus zich voort te planten, op Aarde
gebeurde dat niet anders. De bloem in de eerste poel was kennelijk jonger, want alle
vruchten waren daar nog in tact, zo had ik met eigen ogen, van ‘binnenuit’ kunnen
constateren. Maar waarom bleef die bloem dicht, ook toen ik het licht van de

Deze opvallende paddenstoel
groeit hier pal naast de blauwe,
holle wortel.

Als in een vulkaaneruptie strooit
de boleet vies ruikende sporen in
het rond!

Nabij de reuzenlotusbloem
groeien nog meer van deze
zogenaamde ‘Vesuviusboleten’.
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spiegelorchidee naar de stampers had gestuurd? Ze gingen nog wel zo veelbelovend
omhoog staan?
Plots begreep ik het. De bloem zélf moest eerst bevrucht worden, en daarvoor
maakte de plant gebruik van insecten! Die zag ik nu naar hartelust rondom de
stampers van de hier gesloten lotusbloem dartelen. Die vliegbeestjes waren hier door
de reuzenlotusbloem van voedsel voorzien en daar waar het goed toeven is, vertrek
je natuurlijk niet, zelfs niet als er even verderop een net zo lekker, maar verser hapje
is te vinden! Het kwartje begon te vallen…
Opnieuw kroop ik in de holle wortel om aan het eind daarvan het inwendige van de
eerste bloem voor een tweede maal in ogenschouw te nemen. Als die bloem zou
opengaan, dan zou die krans van heerlijke vruchten voor de ijsvogel beschikbaar
komen. Hij had een tijd in de Venusval gevangen gezeten, en zijn kuiken (en
misschien nog wel meer, als er inmiddels nog een paar eieren waren uitgekomen)
zou honger hebben. De vogel zou wellicht maar al te graag deze hele vruchtentros
mee willen nemen! Die vruchten zaten vast aan een dik raamwerk van houten
stengels, sterker nog, iedere stengel was minstens zo dik als een forse boomtak…

Een bizar, maar mogelijk uitvoerbaar plan begon te rijpen. De reuzenvogel had er
eerder duidelijk blijk van gegeven intelligent te zijn en leek mij herkend te hebben.
Wat zou er gebeuren als ik mij in die vruchtentros tussen de stengels zou
verankeren? Zou de ijsvogel mij dan samen met de paarse vruchten naar zijn nest
vervoeren? Hij leek daar groot en sterk genoeg voor te zijn en ik zou dan snel naar
de gewenste plek van bestemming worden vervoerd! Ik kon het wellicht proberen en
als dat niet zou lukken, dan zat er niets anders op
om dan maar te voet weer terug naar boven te
gaan. Het derde symbool had ik ook nog niet
gevonden, maar ik had zo’n donkerbruin vermoeden
dat deze zich ook daar onder het vogelnest zou
bevinden, want verder leek ik hier in Edanna alles al
uitgekamd te hebben.
Ik kroop terug en moest nu allereerst afrekenen met
die zwerm insecten. Hoe kon ik dat legertje
zoembeestjes verleiden om hun heil bij de plas
hiernaast te zoeken? Ze bleven maar hardnekkig
rondom de twee stampers van de lotusbloem
rondfladderen en waren daardoor in feite
onbereikbaar voor mij. Zelfs als ik hier een lange tak zou kunnen opscharrelen om
daarmee zwaaiend de zwerm te verstoren, zou het resultaat zijn dat ze na een kleine
uitwijkmanoeuvre, uiteindelijk weer terug naar hun geliefde plekje zouden vliegen. Ik

moest iets verzinnen dat een rigoureuzer effect
had…
Blikkend naar een grote, volwassen
Vesuviusboleet die hier vlak naast de enorme
bloem groeide, kreeg ik een idee. Als die insecten
de sporen van die paddenstoel net zo min konden
waarderen als ik, kon ik ze hiermee misschien
overreden de wijk te nemen…
Het pad eindigde hier vlakbij en ik werd
gedwongen om op het drijvende blad van de
reuzenlotus te stappen. De enorme plant gaf geen

Die zwerm insecten blijft maar
hardnekkig rondom de stampers
van de lotusbloem dartelen.

Wellicht kan deze Vesuviusboleet
daarin verandering brengen!
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krimp. Alsof ik een vliegje was, boog het blad slechts een miniem stukje door. Bij de
Vesuviusboleet aangekomen, prikkelde ik de paddenstoel en zag hoe deze een flinke
lading sporen de lucht in blies, die ook nog eens over de bloem heen richting de
stampers en de insectenzwerm werd gevoerd. Terwijl ik mijn neus dichtgeknepen
hield, zag ik tot mijn vreugde dat de insecten het
ook maar niks vonden. Zou de zwerm de juiste
richting op vluchten? Straks vlogen ze gewoon via
de gindse nis naar de zee! Maar mijn vrees bleek
ongegrond. Al snel zette de hele zwerm koers naar
de juiste nis die ze bij de eerste plas en de
reuzenlotusbloem daar zouden brengen. Die bloem
lag vast al hunkerend op deze insectenwolk te
wachten…
Ik volgde snel het voorbeeld van de zwerm en zag,
zodra ik bij de eerste plas aankwam, dat de bloem
inderdaad was opengegaan en dat een hele tros
rijpe vruchten klaar hing om geconsumeerd te
worden.
Dan was het zaak om geen tijd te verliezen! Rap liep ik terug en dook voor de derde
keer de holle wortel in. Door het ‘mangat’ aan het einde van de wortel kon ik nu de

open lucht zien en ik zag hoe de insecten rondom
de twee stampers zwermden. Ik nestelde mij zo
goed en zo kwaad als het ging tussen de enorme
paarse vruchten, die stuk voor stuk een lengte
hadden van bijna anderhalve meter en een
doorsnede van ongeveer driekwart meter. Ik zag
dat de ‘steeltjes’ van deze vruchten even dik
waren als de arm van een volwassen man en dat
die allemaal samenkwamen midden boven de
krans van vruchten. Daar waren deze stelen in
elkaar gevlochten tot een soort houten kroon, met

geweiachtige
uitsteeksels. Dat was toch wel een zeer
merkwaardige speling van de natuur!

Na een ogenblik had ik hier genoeg rondgekeken
en mijn voeten en handen al zo verankerd dat ik bij
een eventuele luchtreis niet mijn evenwicht zou
verliezen en uit de vruchtentros zou vallen.
Voorlopig hoefde ik mij daar nog geen zorgen over
te maken, want wie er ook verscheen, géén
reuzenijsvogel! Ik wachtte nog wat langer en moest
toen langzamerhand concluderen dat ik, als ik
pech had, hier tot Sint-juttemis kon blijven zitten. De vogel was natuurlijk al vaak
genoeg hier beneden geweest en wist waarschijnlijk dat deze bloem gesloten was.
Waarom zou hij dan nu opnieuw een kijkje nemen?
De natuur hier in Edanna was zo goed uitgebalanceerd en de planten en dieren zo
op elkaar ingespeeld, dat de reuzenlotus ongetwijfeld een mechanisme bevatte om
de reuzenijsvogel te waarschuwen, zodra zijn vruchten rijp waren en geplukt konden
worden. Halverwege tussen de houten kroon en de vruchtenkrans zat een dunnere

De eerste bloem is opengegaan en
een tros rijpe vruchten hangt klaar
om geconsumeerd te worden!

Ik nestel mij tussen de enorme
vruchtentros.

De ‘steeltjes’ van de vruchten
eindigen in een soort houten kroon.
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steel die naar drie kanten uitliep en eindigde in een
soort stempel. Het leek er aldus op dat de
reuzenlotus tweeslachtig was. Ik bemerkte dat ik
deze stempel een stuk naar beneden kon trekken.
Zodra ik deze losliet en de tak weer terug naar
boven schoot,  liet de houten kroon als reactie een
hele wolk zaden los en liet tegelijkertijd een gebulk
horen, dat bijna leek op het loeien van een
misthoorn. Als dat geen signaal was, dan wist ik het
niet meer!

Lang hoefde ik nu niet meer te wachten. Daar klonk
al het geluid van machtige vleugelslagen en zag ik door een van de nissen de
reuzenijsvogel aan komen vliegen, die, vlak voordat hij op de vruchtentros
neerstreek, zijn karakteristieke roep liet horen. Zag de vogel mij tussen zijn geliefde
fruit zitten? Het leek alsof hij een ogenblik met zijn grote kop tussen de enorme
paarse vruchten doorgluurde, maar besloot toen dat ik geen ‘kwaad volk’ was. Vlak
boven mijn hoofd sloeg de ijsvogel zijn enorme klauwen om de takken van de tros
heen en sloeg zijn vleugels uit. Ik zag dat de reuzenijsvogel wel een
vleugelspanwijdte had van ruim vijf meter! Verrassend gemakkelijk brak de hele
vruchtentros af en samen met zijn verstekeling koos deze het luchtruim. Zou mijn
plannetje werken, of zou deze last voor de reuzenijsvogel toch te zwaar blijken te
zijn?
Daar leek het niet op. Ik zweefde de nis uit en langs de buitenkant cirkelden we
langzaam maar zeker omhoog. Ondanks mijn gewicht wist de vogel nog een redelijke
snelheid te ontwikkelen en het dier kon het zich zelfs permitteren om af en toe zijn
vleugels stil te houden!
Het duurde niet lang of we arriveerden bij de bovenste regionen van de reuzenboom
en kwam het nest van de reuzenijsvogel in zicht. De vogel remde af en deponeerde
de hele fruittros op het plateautje naast het nest. Hier liet de ijsvogel de tros los en
beschreef een wijde bocht, om zelf vanaf de andere kant op het nest te landen. Ik
zag dat inmiddels nóg een van de groenige eieren was uitgekomen en dat nu twéé
kleintjes om voedsel riepen. De oudervogel wilde maar al te graag zijn jongen van dit
voedsel voorzien, maar verkeerde duidelijk in een tweestrijd. Hij keek met een
scheve kop naar die rare snoeshaan die zich daar tussen de fruittros had verstopt.
Echt verjagen deed hij mij niet, maar de ijsvogel
was duidelijk niet helemaal op zijn gemak. Hij
klapperde af en toe met zijn vleugels, alsof hij
wilde zeggen: ‘ik heb je dan wel naar hier
vervoerd, maar ik zou het helemaal niet erg
vinden als je nu zou opkrassen!’
Het leek mij verstandig om het geduld van dit
oersterke dier, dat meer dan tweemaal zo groot
was als ikzelf en dat ongetwijfeld behept was met
een instinct zijn kuikens tegen indringers te
beschermen, niet teveel op de proef te stellen.
Het nest van deze reuzenijsvogel was immers
niet datgene waarnaar ik op zoek was geweest,
maar wél de ruimte hieronder. “Nou, dag vogel”,
zei ik tegen het dier. “Ga nu maar snel je kleintjes voeren. Bedankt!” En ik stapte

Met het geluid als van een
misthoorn, laat de houten kroon
een wolk zaden los.

De reuzenijsvogel laat mij met zijn
lichaamstaal weten dat hij het op
prijs zou stellen als ik zou opkrassen!
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voorzichtig aan de achterkant uit de tros. Daar bevond zich een dikke, gladde en
holle boomstronk, die naar beneden spiraliseerde.
Hierin gleed ik regelrecht naar de open ruimte onder
het nest.

De glijpartij eindigde midden tussen het
lianenlabyrint dat ik tijdens en kort na mijn aankomst
in dit tijdperk hier, onder het nest had zien zitten.
Een dunnere en smallere liaan zat op een plateautje
hier op een aparte manier vergroeid. Links leek wel
een bloem met drie bladeren te zitten en daarnaast
liep de liaan in een ronde lus verder. Daarnaast was
een tweede, soortgelijke liaan in een wijde boog met
daaraan twee punten vergroeid. Geen twijfel mogelijk! Ik keek hier naar het derde
symbool waarnaar ik op zoek was geweest! Ik pakte een lege pagina uit Saavedro’s
dagboek en tekende het patroon dat deze twee lianen vormden, zo goed mogelijk na.

Om mij heen kijkend zag ik dat de gladde holle
boomstam hier eindigde in een tong van hout, die
doorliep tot vlakbij de twee lianen die het
schakelboek vasthielden. Het leek waarachtig wel
of die lianen in een soort lessenaar waren
vergroeid! De kaft van het bruine boek toonde
duidelijk in gouden letters de naam ‘J’nanin’ en ik
sloeg het schakelboek open. De bewegende foto
die verscheen toonde het inmiddels bekende beeld
van de vlucht over het kratereiland van J’nanin, dat
eindigde bij het observatorium in het hart van dit
eiland.

Het zag er naar uit dat ik de lessen van Atrus én van Saavedro, met goed gevolg had
doorlopen. “Narayan, here we come!” Dacht ik, terwijl ik mijn hand op de bewegende
foto van het schakelboek legde.

Onder het nest vormen twee
lianen het derde symbool.

Hier bevindt zich ook het
schakelboek, terug naar J’nanin.
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Hoofdstuk 10: Naar Narayan.

Het onzichtbare vliegtuig bracht mij, net als de vorige keren, op een comfortabele
manier terug in het observatorium te J’nanin. Ik besloot snel te handelen en haalde
meteen de pagina tevoorschijn waarop ik het derde symbool had overgetrokken. Zou
de beamer ook deze tekening goedkeuren? En wat
zou Saavedro mij ditmaal te vertellen hebben?
Ik legde de bladzijde met het derde symbool op de
ronde uitleesunit van de projector en tot mij
genoegen accepteerde het apparaat mijn tekening.
Nadat het toestel daarvan een afdruk had
gemaakt, schoof vanuit de rand van de centrale put
in deze ruimte een metalen loopbruggetje naar het
centrum, waar deze aansloot op het opengeklapte
‘ei’ waarin het schakelboek dat toegang bood tot
Narayan, al lag te wachten. Maar eerst vertoonden
de drie projectoren opnieuw een filmpje op het
ronde dak daarboven.
Het was niet het gezicht van Saavedro dat ditmaal verscheen, maar dat van Atrus,

die licht glimlachend en tevreden knikkend het woord
tot zijn beide zoons richtte.

“Goed gedaan, mijn zonen! Maar er ligt nog steeds
één taak op jullie te wachten. Het schakelboek dat
jullie hier zien, vormt de verbinding met het Tijdperk
Narayan. Het is een zeer delicaat Tijdperk, waar de
beschaving ontstond als reactie op de onbalans die in
die wereld heerste. Het is ook de eerste bewoonde
wereld waar ik jullie alléén naar toe stuur. Maar wees
niet bang. Alle kennis die jullie hebben verworven leidt
jullie naar binnen. Gebruik die en bekijk alles wat
Narayan te bieden heeft.”

Nou, dat was duidelijk. Saavedro had al alles gezegd wat er viel te zeggen en de
slotboodschap van Atrus aan zijn zonen Sirrus en Achenar, ongemoeid gelaten. Dan
was nu het grote moment aangebroken. Het schakelboek dat leidde naar Narayan
was nu beschikbaar gekomen. Over het metalen loopbruggetje liep ik naar het
geopende ‘ei’ en bekeek het daar in het hart
liggende boek nader. Het was een zeer dik
exemplaar, gevat in een paarsige kaft. Ook dit
schakelboek was langs de randen en hoeken
versierd en verstevigd met een aantal geelkoperen
banden, waaraan een paar sierlijke punten waren
aangebracht. Op de kaft prijkte ook in goudkleurige
letters de naam ‘Narayan’.
Ik sloeg het boek open en bekeek het scherpe
filmpje dat in de foto op de rechter pagina
opdoemde. Hoewel het beeld duidelijk was, kon ik
niet goed bepalen wat ik nu precies zag. De

Het laatste onderdeel – een
metalen loopbruggetje – maakt het
Narayan schakelboek toegankelijk.

Atrus toont zich tevreden over
de prestaties van zijn beide
zoons en nodigt hen uit naar
Narayan te schakelen.

Ik sla het Narayan schakelboek
open.
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camera vloog op dichte afstand langs een apparaat bestaande uit een zevental korte,
en aan de bovenkant open pijpen, daalde een metalen trap af en kwam uit in een
ruimte ergens binnen, alwaar het beeld bleef ronddraaien. Dat zou dan wel de locatie
worden alwaar het schakelboek de reiziger zou gaan afzetten. Eigenlijk zag ik niets

bekends opdoemen. Het zicht buiten leek sterk belemmerd te
worden door een soort mist die daar hing, hoewel het er ook
weer niet precies als mist uitzag, maar wat was het dan wel?
Ook de ruimte binnen leverde weinig aanknopingspunten op.
Hij zag er behoorlijk ongewoon uit en het beeld draaide net
wat te snel rond. Hierdoor kon ik mij niet goed focussen op
bepaalde details die langs schoten. Wel was te zien dat er
aan een wand allemaal rode lopers hingen, voorzien van
tekens en woorden.

Nu was dan toch écht het moment aangebroken dat ik naar
Narayan kon schakelen. Kon ik mij nog op de een of andere
manier voorbereiden op mijn ontmoeting met Saavedro?
Helaas moest ik erkennen dat ik die arme man, die al zo lang

geleden door de beide broers was misbruikt en was vastgezet, bitter weinig te bieden
had. Hoe zou ik Saavedro, die ongetwijfeld zeer teleurgesteld zou zijn dat niet Atrus,
maar een vreemde hem achterna was gereisd, kunnen overreden mij het
Releeshahn schakelboek te overhandigen? Wat kon ik hem in ruil daarvoor geven?
Alleen de vage belofte dat Atrus misschien zou willen proberen zijn in verval geraakte
wereld te herstellen… Het was zeer de vraag of dat vanuit Saavedro’s ogen bezien,
genoeg zou zijn. Zou hij niet simpelweg verlangen dat daarvoor dan Atrus zélf maar
ten tonele moest verschijnen? Ik zou mij heel goed kunnen voorstellen dat Saavedro
de komst van Atrus zou eisen, nog voor hij zelfs maar zou willen overwégen mij het
schakelboek terug te geven. Dan was er ook nog het vraagstuk of ik überhaupt wel
terug kon keren naar Tomahna, met of zonder Releeshahn schakelboek. Het boek
dat Saavedro had gebruikt, was immers uit zijn handen geglipt toen hij met behulp
daarvan snel uit de studeerkamer van Atrus wegschakelde. Dat schakelboek was
dus in Tomahna achtergebleven en daar kon ik ook nog van gebruik maken, voor het
boek een prooi werd voor de vlammen. Uit het feit dat Atrus mij niet was gevolgd,
moest ik wel concluderen dat de ontstane vuurzee in Tomahna dit schakelboek
onherstelbaar had vernield. Zou het kunnen dat ik in Narayan vast zou komen te
zitten, net als Saavedro? Maar als dat het geval was, dan zou ik ook vanuit hier in
J’nanin geen weg terug naar Tomahna kunnen vinden.
Dat waren allemaal vragen die ik hier en nu niet kon beantwoorden. Ik zou hoe dan
ook de volgende stap moeten zetten en moeten schakelen naar Narayan om in
contact te kunnen treden met Saavedro. Ik moest maar hopen dat ik daar slagvaardig
genoeg zou kunnen optreden om Saavedro milder te stemmen. Een veilige weg
terug was er niet en ik moest de komende gebeurtenissen maar gewoon over mij
heen laten komen. Nadat ik alles nogmaals in gedachten de revue liet passeren,
kwam ik opnieuw tot de conclusie dat ik eigenlijk geen keuze had en hoe dan ook
hier zou moeten schakelen. Toch met enige twijfel blikte ik scherp naar het
bewegende plaatje in het schakelboek, terwijl ik mijn rechterhand langzaam naar de
afbeelding bewoog. Het moest hoe dan ook gebeuren. Ik volhardde in mijn
beweging, totdat mijn vingers het oppervlak van de foto aanraakten. In een fractie
van een seconde voelde ik een tinteling vanuit mijn vingertoppen door de rest van

Het filmpje in het
schakelboek is
scherp, maar toch zie
ik niets bekends.
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mijn lichaam gaan en een kort moment later vervaagde de omgeving om mij heen.
Mijn reis naar Narayan was begonnen!

De tocht verliep niet anders in vergelijk met al mijn andere tripjes hier tussen de
verschillende werelden in. Opnieuw werd het vervoer verzorgd door een ‘glazen
vliegtuig’, waardoor ik in alle richtingen om mij heen kon kijken. De route verliep
precies zo als ik op het filmpje in het schakelboek had gezien. Nu had ik beter zicht
op die vreemde mist die daar buiten hing. Bij nader inzien leek het meer op een
ondoordringbaar schild van ijs! Dat was heel merkwaardig. Maar had Saavedro in zijn
dagboek hier en daar ook niet over een schild gesproken?
De ruimte waar ik vervolgens binnenvloog zag er ook in het echt zeer curieus uit. Ik
probeerde maar niet te overdenken wát ik hier precies zag. Zodra het glazen vliegtuig
zou landen en mij in deze ruimte zou afleveren, zou ik genoeg tijd hebben om alles
rustig in mij op te nemen, tenminste als Saavedro
niet meteen als een briesende stier op mij af zou
stuiven… Hoe dan ook, al snel kwam mijn reis naar
Narayan ten einde. Even werd het mij zwart voor
ogen, het bewijs zo wist ik inmiddels, dat de
eindbestemming was bereikt. Na een aantal
seconden trok het zwart weg en kon ik zien in
welke omgeving ik was afgeleverd.

Ik stond in een min of meer ronde ruimte, die links
grensde aan een iets hoger gelegen overloop, die
toegang bood tot een paar vensters. Op die
overloop stonden ook een tweetal bolvormige instrumenten opgesteld. Daar
halverwege tussenin was ook een hendel te zien.
Dat was van later zorg. Eerst hier beneden maar eens rondkijken. In ieder geval was
ik hier nog alleen, Saavedro was nergens te bekennen. Wat een merkwaardige
ruimte was dit toch! In het centrum van de kamer vormde een zeer grillige tak als het
ware de centrale stutbalk van het geheel en van daaruit liepen allemaal dunnere
takken in grillige gebogen vormen over de vloer, langs de wanden en over het

plafond.  Tussen de takken die de vloer vormden,
was een groenig tapijt bevestigd en hoewel deze op
diverse plaatsen door middel van dunne lianen aan
de wortels waren vastgemaakt, durfde ik niet met
zekerheid te zeggen of dit tapijt handwerk was of,
net zoals dat in Edanna zou zijn gebeurd, hier zo
natuurlijk was gegroeid. Het tapijt voelde in ieder
geval zacht, en toch stevig aan.
De centrale tak eindigde in een klein ovaal bassin,
dat gevuld was met tamelijk warm water, want er
steeg een lichte damp van op en ik voelde duidelijk
dat deze poel ook als warmtebron diende voor deze
ruimte, waarin de temperatuur niet al te hoog lag.

Links vormde een kleine trap de verbinding met de overloop en rechts daarvan was
het metalen omhulsel van een groot instrument te zien. Zo op het eerste gezicht leek
het een flinke ketel, die wellicht hier de energievoorziening verzorgde. Dat
vermoeden werd vergroot zodra ik zag hoe zich aan de onderkant een buis afspitste,
die via de vloer naar de hendel liep die op de overloop was geplaatst.

Op dit punt in Narayan word ik door
het ‘glazen vliegtuig’ afgezet.

De grillig gevormde centrale tak
doet dienst als stutbalk en mondt
uit in een klein bassin.
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Dat ik een deel van dit toestel duidelijk zag zitten,
kwam omdat een tweetal rode lopers die daarvoor
hingen, bovenaan van hun rail waren afgescheurd.
Langs de overige wanden waren de lopers die daar
hingen, wél in tact gebleven. Ze hingen in een vijftal
groepjes van twee bij elkaar en iedere loper was
voorzien van een drietal symbolen onder elkaar,
uitgevoerd in gouddraad. Onder ieder symbool gaf
een woord ook de betekenis aan. Het bovenste
symbool op het eerste, meest links hangende doek
kwam mij meteen bekend voor. Het was een
gedraaide steel die uitmondde in een blad of bloem,

bestaande uit drie bladeren. Het leek sprekend op
een deel van het derde symbool dat ik in Edanna
had aangetroffen onder het nest van de
reuzenijsvogel. Het was dan ook niet
verbazingwekkend dat dit symbool ‘natuur’
betekende. Ik liep even langs de tien rode lopers
en bekeek de in totaal vijftien symbolen nader.
Sommige anderen kwamen mij ook bekend voor,
maar de meeste niet. Ze hadden de meest
uiteenlopende betekenissen. Zou dit de schrijftaal
van de Narayanen zijn? In een hoofdstukje had
Saavedro in zijn dagboek geschreven dat hij niet
wilde dat Atrus de ‘gedichten’ en de ‘kunsttalenten’ van Narayan zou vertonen. Ik wist
niet wat ik hiermee verder moest beginnen en besloot mijn aandacht naar andere
zaken te verplaatsen. Ik wierp een blik op de wanden en het plafond. Dat leek wel
een enorm organisch mechanisme te zijn. Tussen de takken zat hier een groenig en
geaderd vlies, dat wel natuurlijk van oorsprong moest zijn. Hier had ik ook een ander
zicht op de dikke tak in het midden van de ruimte die het geheel mede onderstutte.
Tussen een paar uitsteeksels, die zo wel op de hoorns van het een of andere beest
leken, zaten zwarte, glanzende bollen geklemd, als een soort vruchten of peulen.
Plots realiseerde ik mij dat ik mij hier in een van die zogenaamde Raster- of
Levensbomen bevond, die hier in Narayan als woning werden gebruikt. Nou, het was

in ieder geval een bemoedigende constatering dat
déze Rasterboom nog niet was afgestorven. Er was
wellicht dus nog hoop dat deze vreemde wereld van
de ondergang gered kon worden.

Via het trappetje begaf ik mij naar de overloop, waar
de temperatuur duidelijk lager lag dan daar
beneden bij de rode lopers. Geen wonder! Niet
zonder verbazing bekeek ik het grote schild van ijs
dat hier als een enorme eierschaal naar binnen
stulpte en zo de deurloze doorgang naar een
plateautje buiten deze ruimte, volledig versperde! Ik
legde mijn hand op het ijs en dat voelde

onmiskenbaar koud, maar ook hard aan. De ijsschil mocht dan fragiel ogen, hij was
steviger dan hij eruitzag. Zelfs met een koevoet zou men een harde dobber hebben
om deze schil te doorbreken!

De eerste twee rode lopers zijn
van hun rail afgescheurd.

De andere rode lopers zijn in tact. Ik
herken sommige tekens, anderen
niet.

De doorgang naar een platform
wordt door een ijsschild volledig
geblokkeerd!
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Zo goed en zo kwaad als het ging probeerde ik door dit ‘ijsraam’ te turen. Erg
duidelijk was het niet wat ik kon zien, maar het plateau, waar een tweetal lampen
brandde, leek toegang te bieden tot een voertuig dat middels een tweetal wielen aan
een kabel vastzat en dat wel iets weg had van een gondel. Links daarvan kon ik nog

net het begin van een trap zien zitten, die vanaf
het plateau naar beneden liep.
Recht tegenover dit ‘ijsraam’ zat de hendel die ik
naar believen naar links of rechts kon zetten,
zodat hij naar een van de twee metalen bollen
wees die door middel van een kabel met dit
bedieningsapparaat waren verbonden. Na het
overhalen van de hendel gebeurde er echter niets.
Ik liep naar het einde van de overloop, want daar
leek, achter de tweede metalen bol, in de wand
een écht raam aanwezig te zijn. Eigenlijk was het
meer een open ruimte zonder glas, waarin het ijs
ontbrak. Het Franse balkon dat voor deze open
ruimte was bevestigd, bestond ook al uit in elkaar

gevlochten takken en bood inderdaad een beter uitzicht op de buitenwereld.
Hoewel… beter? Schuin naar beneden turend keek ik in de richting van een soort
blazen die uit hetzelfde materiaal leken te bestaan als de wanden en het plafond
hier. Die zouden dan wellicht de bovenkant van
een verdieping hieronder vormen, waartoe de trap
op het plateau bij de gondel toegang zou bieden?
Meer horizontaal vooruitblikkend werd mijn zicht al
snel belemmerd door een nog veel grotere schil
van ijs, die maar zeer ten dele doorschijnend was.
Het leek erop dat ginds, achter dit ijsschild, een
enorm voorwerp zweefde. Ik zag vaag wat bollen
en daaronder sliertvormige uitsteeksels hangen,
maar veel meer dan dat kon ik niet onderscheiden.
Door het venster blies een kil windje naar binnen
en duidelijk hoorde ik ook het vage geknap en
geschuur van het ijs. Hoewel het kwik hier ondanks dat toch ruim boven nul lag,
kwam er onwillekeurig toch kippenvel op mijn armen. Aanschouwde ik hier in feite het
stervensproces van Narayan? Werd iedere levensboom omhuld door een kille deken

van ijs, waardoor de groei van deze bomen een halt
werd toegeroepen? Saavedro had hier en daar in
zijn dagboek al over een ondoordringbaar schild
gesproken.
Na nog een laatste blik naar buiten te hebben
geworpen, probeerde ik de metalen bol die bij dit
balkon stond opgesteld, te openen of te bedienen.
Die pogingen faalden. Er klonk een kort gezoem,
dat echter steeds afbrak. Kennelijk was er geen, of
in ieder geval niet genoeg energie voorhanden. Ook
de tweede metalen bol naast het trapje aan de
andere kant van de overloop, weigerde dienst.

Aan die kant van de overloop bevond zich een tweede doorgang naar het platform,
die niet door een barrière van ijs werd versperd. Ik maakte mij echter blij met een

Van het uitzicht door dit raam
word ik niet veel wijzer.

Ik slaag er niet in deze bol te
openen of te bedienen.

Op deze overloop bevinden zich
twee metalen bollen. De hendel
daartussen kan ik naar de ene, of
de andere bol laten wijzen.
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dooie mus, want hiér belemmerde een dicht
vlechtwerk van takken mij de doorgang naar het
platform. Maar ik had nu in ieder geval een
onbelemmerd zicht op het voertuig dat hier naast
het platform hing. Een gondel, dat was het zonder
twijfel, die, als het tweede ijsschild er niet was,
langs de kabel naar andere oorden zou kunnen
glijden. Had ik zoiets al niet gezien? Ik meende dat
Saavedro op het schilderij in de lavakamer te
Voltaic zo’n vergelijkbare gondel had geschilderd,
waarin Sirrus en Achenar wegvluchtten.

Met die constatering zag het er naar uit dat ik hier
in deze ruimte alles had bekeken en onderzocht,
voor zover mogelijk. De enige route die ik nu nog
kon nemen was via een trap naar boven, die hier
aan de rechterkant op de overloop uitkwam.
De trap liep in een flauwe bocht naar rechts
omhoog. De metalen treden waren in hun
eenvoud, toch met gevoel van smaak en
schoonheid uitgevoerd. De trap liep aan de
buitenkant van de Rasterboom op slechts een
korte afstand van het ijsschild langs, dat als een
kille cocon de hele boom leek te omringen. Het
was hier dan ook behoorlijk koud. Op de ijswand

had zich ook rijp afgezet, die de doorzichtigheid
geen goed deed. Toch was er hier een ovaal in
het ijs aanwezig, waarop zich nauwelijks rijp had
afgezet en daar doorheen kreeg ik zicht op een
zijtak van de Rasterboom. Daarboven hielden zich
ook een paar grote blazen op.
Na dit korte oponthoud, vervolgde ik mijn weg
naar boven. De trap kwam uit op het punt alwaar
het filmpje uit het Narayan schakelboek in J’nanin
was begonnen. Links zag ik de zeven metalen
open pijpen zitten, aan de grens van een ietwat
verzonken metalen rooster, waaronder een

oranjeachtig licht schemerde. Daardoor kwam
duidelijk hitte en damp omhoog. Achter dit metalen
rooster bevond zich een kort looppad dat eindigde
bij een rechthoekig bouwsel, een soort torentje,
waarin zich een metalen deur bevond. Dit bouwwerk
leek wel een vuurtoren, een indruk die werd
opgewekt vanwege het blauwige licht dat in de top
van de toren was bevestigd. Daaronder was een
rechthoekig kruis aangebracht dat de vier
windrichtingen aangaf, zo vermoedde ik. Bij een
nadere blik leek het wel een groot kristal te zijn dat
daar op de torenspits was aangebracht!
Het ronde rooster hier beneden werd omzoomd door

Door het ijsloze raam heb ik beter
zicht op de gondel die naast het
platform hangt.

Op de trap staand, zie ik door een
rijploos stuk van het ijsschild een
zijtak van de Rasterboom.

De trap eindigt op het punt waar
het filmpje uit het schakelboek
begon.

Hierboven bevindt zich een
bouwsel dat wel wat wegheeft
van een vuurtoren.
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brede metalen rand, waarover men desgewenst kon lopen, maar daarbij moest wel
de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen. De rand eindigde namelijk in
‘niets’,  een balustrade ontbrak! Aan de ene kant
werd deze richel onderbroken door de zeven pijpen
en daar recht tegenover was een rond metalen
koepeltje aangebracht, waarop een grote hendel
zat. Aha! Zou ik daarmee de energievoorziening in
de ruimte hier beneden aan en uit kunnen zetten?
Ik liep naar de hendel toe, met de intentie deze
over te halen.

Zover kwam het niet. Zodra ik een stap in die
richting zette, hoorde ik een gerammel en werd de
deur van het torentje geopend. Vanuit het
inwendige stapte er een man naar buiten. Ik
herkende de gestalte onmiddellijk. Gehuld in een roodachtig gewaad was daar
Saavedro dan eindelijk ten tonele verschenen!

Vanuit het torentje stapt een man,
gehuld in een rood gewaad naar
buiten. Het is Saavedro!
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Hoofdstuk 11: De strijd om het schakelboek.

Met een triomfantelijke grijns op zijn gelaat betrad Saavedro het looppad op het dak.
Die lach bevroor echter zeer snel, zodra hij zag dat niet Atrus, maar een vreemde
hem achterna was gekomen. Hij had al een tweetal enthousiaste passen in mijn
richting gezet, maar zijn hele lichaam leek nu te bevriezen.
“Wat…?” Riep Saavedro in ontzetting uit. Hij leek zijn ogen niet te geloven. “Je bent
niet – waar is hij?” En hij liep verder in mijn richting,
onderwijl gevaarlijk zwaaiend met zijn grote hamer,
die hij in zijn rechterhand hield. Het Releeshahn
schakelboek hield hij veilig onder zijn linkerarm
geklemd, zo zag ik. Saavedro hield dit boek naar mij
omhoog en wees er naar met zijn hamer, onderwijl
zeggend: “Ik weet dat hij hier is, ik heb zijn boek.
Dus waar is hij?”
Saavedro zwaaide dreigend met zijn hamer in mijn
richting en ik wist niet goed wat ik zou moeten
zeggen. Saavedro gunde mij weinig tijd om hem van
repliek te dienen. Hij las mijn lichaamshouding goed
en trok na een paar seconden de juiste conclusie.
“Hij is niet gekomen.”
Een beetje berustend draaide hij zich half om en liet deze grote tegenvaller bezinken.
Hij leek het niet te begrijpen en merkte op: “Ik heb Releeshahn van hem afgenomen
en dan stuurt hij jou in zijn plaats. Stomme… idioot!”
Die twee scheldwoorden leek Saavedro meer tegen zichzelf dan tegen mij of Atrus te
uiten. Bij hem groeide al snel het besef dat hij zijn plan weliswaar perfect had
uitgedokterd, maar dat dit nu simpelweg in duigen viel omdat de verkeerde vis in zijn
aas had gebeten. Saavedro had het geluk dan ook niet bepaald aan zijn zijde gehad.
Als ik een half uur later in Tomahna zou zijn gearriveerd, dan had Saavedro tijdens
zijn roof van het Releeshahn schakelboek alleen Atrus in de studeerkamer
aangetroffen en dan was die hoogstwaarschijnlijk wél degene geweest die de
achtervolging had ingezet. Saavedro moest deze nieuwe tegenslag zien te
verwerken en dat viel niet mee. “Dacht je nu werkelijk dat dit zou werken?” Zei hij

tegen zichzelf. “Dacht je nu echt dat je hem kon
dwingen hierheen te komen om dingen te
repareren? Waarom? Waarom zou hij Narayan
herschrijven? Om je boodschappen? Om je
schilderijen?!”
Saavedro schreeuwde het bijna uit. Hij nam even
een pauze en stond als een aangeslagen boxer
midden op het looppad. Vervolgens wees hij met
zijn hamer naar het ijsschild dat ook hierboven het
dak omringde.
“Kijk naar jouw wereld,” zei hij nog steeds tegen
zichzelf. “Kijk naar wat er nog van over is!
Wanneer dringt het door tot je botte kop dat hij jou
niets kan schelen!!”

Even leek het dat Saavedro in een woede uitbarsting zijn schedel met zijn eigen
hamer wilde splijten, maar het werd toch een woeste slag in de lucht. Hij was ziedend

“Ik weet dat hij hier is, ik heb zijn
boek. Dus waar is hij?” Zegt
Saavedro op dreigende toon.

“Kijk naar jouw wereld,” zegt
Saavedro tegen zichzelf, terwijl hij
met zijn hamer naar het ijsschild
wijst.
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van woede en zo zag het er slecht voor mij uit. Saavedro leek voor geen reden
vatbaar. Toch kwam hij weer wat tot bedaren en merkte nog berustend op:
“Niemand overleeft het daarbuiten. Niemand…”
Tijdens het slaken van die opmerking had hij zich weer in mijn richting gedraaid en
werd nu opnieuw bewust van mijn aanwezigheid. Hij liep in mijn richting en ik zag

dat ik voor Saavedro geen partij zou zijn, mocht het
tot een handgemeen komen. Niet alleen was hij in
bezit van een wapen, maar hij was ook nog
minstens een tweetal koppen groter dan ikzelf. Vlak
voor mij staand, boog hij zijn rug, totdat zijn gezicht
vlakbij het mijne was. Alsof hij tegen een klein
jongetje sprak zei Saavedro, niet zonder
leedvermaak:
“Weet je, we zitten hier vast. Het schakelboek om
terug te gaan naar J’nanin is weg… achtergelaten
toen ik de werkkamer van Atrus verliet. En de weg
naar Narayan dan? Kijk ‘es om je heen. Deze

kamer… is de enige weg naar binnen.”
En om dat te demonstreren sprong Saavedro even op het rooster. Hij vervolgde zijn
betoog.
“En Atrus heeft een soort beveiligingsschild
aangebracht. Het is mij nooit gelukt daar doorheen
te komen. Niet één keer in al die jaren. Dus je zit
hier net zo vast als ik.”
Na die lichte glimlach uit leedvermaak had Saavedro
nu weer een grimmig masker aangemeten. Hij
wapperde opnieuw dreigend met zijn hamer in mijn
richting. Hij meende echter nog een mogelijke
uitweg te zien, want wederom zwaaide hij richting
het Releeshahn schakelboek en met zijn hamer
ernaar wijzend, merkte hij op:
“Tenminste, totdat ik dit boek heb opengemaakt. En
dan zal ik Atrus laten merken hoe het voelt om te
zien hoe je vrienden en je gezin sterven.”
Bij deze laatste woorden draaide Saavedro zich om en maakte aanstalten om het
dak via dezelfde deur als waardoor hij zijn entree had gemaakt, weer te verlaten. Na
een ogenblik bedacht hij zich echter, draaide zich om en liep opnieuw in mijn richting.
Zijn ogen priemden in de mijne, terwijl hij licht spottend opmerkte:

“Als het je lukt een uitweg te vinden, raad ik je aan
zeer goed na te denken of je hem zal gebruiken.
Want het enige dat ik weet over schakelboeken is
dat de deuren die ze openen, niet achter je
dichtvallen.”
Met een vastberaden blik op zijn gelaat scheed
Saavedro langzaam achteruit, terwijl hij mij strak
bleef aankijken. De kop van zijn hamer liet hij
tegelijkertijd langzaam om zijn as draaien, heen en
weer terug, als extra waarschuwing. Na nog een
laatste korte blik, en zonder mij een weerwoord te
gunnen, draaide hij zich nu definitief om en

Saavedro benadert mij alsof ik
een klein jongetje ben.

Saavedro suggereert dat Atrus
nog niet jarig is, zodra hij er in
slaagt het Releeshahn
schakelboek te openen.

Saavedro geeft mij nog een
duidelijke waarschuwing, alvorens
te vertrekken.
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verdween door de deur waardoor hij ook was gearriveerd. Ik was weer alleen.

Tja, daar zat ik met de gebakken peren, iets wat ik al een beetje had gevreesd
voordat ik naar Narayan schakelde. Saavedro was woedend omdat Atrus hem niet
was gevolgd en al bij voorbaat had hij geconcludeerd dat ik een vrijwel waardeloze
pion was in het spel dat hij had opgezet. Hij was nog net genegen om mijn
aanwezigheid hier te tolereren, maar de geringste misstap van mij in zijn ogen zou
maken dat hij mij letterlijk met zijn hamer een kopje kleiner zou maken. Zijn laatste
waarschuwing aan mijn adres als ook zijn lichaamstaal lieten wat dat betreft weinig
aan de verbeelding over. Toch suggereerden Saavedro’s laatste woorden dat er hier
een uitweg moest zijn, ook al sprak hij zich daarmee wel ietwat tegen. Ik kon toch
niet anders concluderen dan dat er hier ergens een schakelboek verstopt moest zijn.
Waarom zou Saavedro dat boek nu dan niet gebruiken? Ik wist het niet.
Over boek gesproken… Saavedro hield zich wellicht aan de strohalm vast dat het
mogelijk moest zijn om het verworven Releeshahn schakelboek te openen, waardoor
hij in de gelegenheid werd gesteld om naar deze nieuwe D’ni wereld te reizen. Ook
dat zou namelijk een vluchtweg zijn. Hij was er echter nog niet in geslaagd om de
sloten van dit boek te openen die Atrus speciaal door zijn D’ni vrienden had laten
vervaardigen, een maatregel die nu zijn waarde bewees. Gelukkig leek Saavedro
hier de gereedschappen te ontberen om die sloten met geweld te openen. Hij moest
natuurlijk ook wel voorzichtig te werk gaan, want het boek zélf mocht bij die
inbreekpoging niet beschadigd worden.

Het zag er, met andere woorden, somber uit. Hoe kon ik dat boek in handen krijgen?
Ik liep eens naar de deur waardoor Saavedro verdwenen was, maar die had de
banneling achter zich op slot gedaan. Hij liet mij dus
letterlijk hier in mijn sop gaar koken. Saavedro was
trouwens opvallend gekleed geweest. Van dichtbij
had ik zijn rode gewaad herkend, mede ook door die
goudkleurige lovertjes aan de onderkant. Dit
kledingstuk had hij gemaakt van twee rode lopers
die hij uit de kamer hier beneden van de wand had
gescheurd!
Dat bracht mij terug bij datgene wat ik voornemens
was hier te doen. Ik liep naar het metalen koepeltje
waarop die hendel zat. Hij liep zwaar, maar met een
licht gepiep kon ik deze naar rechts overhalen. Een
kort ogenblik later overstemde een zwak geluid, een soort hol gebrom, het knisperen

van het ijs rondom. Het leek erop dat ik de
energietoevoer hier met succes had opgestart.

Alvorens weer af te dalen, blikte ik nog even
verder in het rond. Schuin beneden zag ik duidelijk
de gondel liggen, die voor mij onbereikbaar was.
Verder was er ook vanaf hier achter het ijsschild
niet veel te zien. Naast de nabije zwevende
structuur met de bollen en de wortels daaronder,
waarvan ik beneden vanuit het open raam al een
glimp had opgevangen, zag ik verderop nog meer
van dergelijke structuren zweven. De kabel

Door deze hendel naar rechts te
duwen, breng ik hier de energie-
toevoer op gang.

Duidelijk zie ik de gondel liggen en
achter het ijsscherm lijken meer
Rasterbomen te schemeren.
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waaraan de gondel vastzat, leek eerst naar de meest nabije structuur te lopen en
vervolgens langs de andere structuren verderop. Waren dit ook Rasterbomen? Daar
leek het op. Vanwege het troebele zicht door de muur van ijs heen, was niet te zien
of deze bomen nog gezond, ziek of stervende waren, of misschien zelfs al jaren
geleden het loodje hadden gelegd. Afgaande of Saavedro’s oordeel, was dat laatste
het geval. Ik verliet het platform en daalde de trap af.

Weer teruggekeerd in de kamer, probeerde ik opnieuw of
ik de bollen die op de overloop stonden opgesteld, kon
bedienen. Ik nam eerst een kijkje bij de bol naast het
trappetje. Zodra ik deze aanraakte, kwam hij een eindje
omhoog! Vervolgens kon ik de bovenkant, dat
scharnierde als een rond deksel, openmaken. Het
inwendige toonde een drietal identieke cirkels. Iedere
cirkel was aan de buitenrand verbonden met een draad,
die oranjeachtig oplichtte. In het centrum van het
apparaat waren de drie cirkels ook met drie draden aan
elkaar verbonden, maar die gloeiden niet op.
De cirkels zelf waren op hun beurt opgebouwd uit een
viertal kleinere cirkels, waarbinnen nog eens vier cirkels
zaten, die elkaar net overlapten. Hierdoor ontstond er een

ingewikkeld bloemachtig patroon. Al snel kwam ik
erachter dat ik de vele gebogen lijnstukjes  waaruit
deze cirkels waren opgebouwd kon laten oplichten
door ze aan te raken. Door ze opnieuw te beroeren,
kon ik ze vervolgens weer laten doven.
Toch weer een puzzel dus, al was het mij niet
meteen duidelijk wat er zou gebeuren als ik deze
puzzel zou oplossen. Ik liep eerst eens naar de
andere bol bij het
open raam, maar
die weigerde nog
steeds dienst. Het

was echter eenvoudig om dat probleem op te
lossen. Met de hendel die tussen de beide bollen
was aangebracht, kon ik naar keuze de ene, of de
andere bol bedienen. Ik liet de hendel naar de
rechter bol wijzen en nu kon ik ook deze openen.
Hierin zat een vergelijkbaar patroon verstopt, maar
in tegenstelling tot de eerste bol, was dit nu slechts
één grote cirkel met daarin vier kleinere, in plaats
van drie.
Hmmm… wat was hier de bedoeling van? Ik sloot ook deze bol en dacht na. Ik ging
hiervoor even op het trappetje zitten dat leidde naar de ronde zaal met de rode
lopers die hier aan de wand hingen. Bijna als vanzelf gleed mijn blik richting deze
lopers en over de symbolen en woorden die daarop waren geborduurd.
Het inzicht kwam snel. Al deze symbolen kon ik stuk voor stuk in de beide bollen
namaken door daar de juiste lijnstukjes aan te raken! Ik moest natuurlijk de juiste
‘woorden’ zien in te toetsen, en dan zou er iets gebeuren. Maar daarvoor waren wel
heel wat mogelijkheden. In de bol bij het open raam kon ik vier verschillende

Na mijn aanraking komt de
bol een eindje omhoog.

Het inwendige van de bol toont
drie cirkels, die stuk voor stuk nog
meer cirkels bevatten.

De tweede bol bij het raam toont
slechts één cirkel, met daarin een
vergelijkbaar patroon.
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symbolen kwijt, en in de bol hiernaast bij de trap zelfs twaalf! Op de gok iets proberen
zou zinloos zijn, het aantal mogelijkheden was simpelweg te groot. Ik moest een
aanknopingspunt hebben…
Ditmaal liet ik mijn ogen wat nauwkeuriger over de tekens en de woorden dwalen.
Het bovenste teken van de eerste loper had ik meteen bij binnenkomst hier al
herkend, dat was het symbool dat ‘natuur’ betekende en dat ook een onderdeel
vormde van het teken dat ik uit Edanna had meegenomen. Ik pakte de
desbetreffende pagina waarop ik dat symbool had overgetekend, er eens bij. Naast

het blad, vertoonde deze ook
een cirkel en een kromme met
twee punten er aan. Kon ik
het tweede deel van deze
tekening ook hier ergens op
die lopers ontdekken? Dat
bleek het geval te zijn. Het
middelste teken op het
achtste doek van links leek
daar sprekend op en betekende ‘aanmoedigen’. Ik had het
gevoel dat ik op het goede spoor zat, maar dat ik de pointe
van het geheel nog niet helemaal door had.

Maar wacht eens even! Deze wereld hier vormde de finale voor de lessen die Sirrus
en Achenar lang geleden hadden doorlopen. Ze waren door Atrus eerst naar J’nanin
gebracht en daar moesten de beide broers de drie schakelboeken zien te vinden die
hen in totaal in drie ‘lestijdperken’ bracht, ieder met een eigen specifiek kenmerk. Ik
had immers zélf ook deze lessen doorlopen, die hier en daar door Saavedro een tikje
moeilijker waren gemaakt. Het was duidelijk dat de vader zijn zoons ook de
geheimen van de kunst van het schrijven wilde onthullen en hen onderwijl ook op de
moeilijkheden die daarbij konden optreden, wilde wijzen. In het dagboek dat Atrus mij
had meegegeven had hij ook zelf verhaald over de problemen die opdoemden als je
vanaf ‘scratch’ een tijdperk wilde schrijven. Het had, zoveel had ik er van begrepen,
te maken met de natuurwetten waaraan iedere wereld moest voldoen. Je kon zoveel
verzinnen als je wilde, maar dat betekende niet automatisch dat het ook uitvoerbaar
was. Zelfs als het er op leek dat je succes had, kon het na een tijd nog fout
uitpakken. Atrus’ vader Gehn was nog het beste voorbeeld. Bij hem ging het meestal
nét niet goed, met uiteindelijk fatale gevolgen; de geschapen tijdperken begonnen
uiteen te vallen. Riven was daarvan het duidelijkste voorbeeld wat ik aan den lijve
had ondervonden.
Plots schoot het mij te binnen dat Atrus in zijn dagboek bij het bedenken van een
nieuwe wereld voor de D’ni, de oude principes die hij van zijn grootmoeder had
geleerd en waarmee werelden geschapen konden worden, zich opnieuw voor de
geest moest halen. Het lag voor de hand dat hij lang geleden, toen zijn zonen nog
amper pubers waren, hij hen deze principes ook had geprobeerd uit te leggen en dat
de vier tijdperken waardoor ik was gereisd, samen met déze wereld in feite de
praktijklessen voor Sirrus en Achenar waren geweest. In zijn dagboek had hij
duidelijk aangegeven welke principes belangrijk waren.
Ik pakte Atrus’ dagboek erbij en na even bladeren vond ik de opmerking die sloeg op
Kanaalwoud, dat ook een ‘natuurwereld’ was, maar dus net zo goed ook op Edanna
zou kunnen slaan: ‘de natuur bevordert wederzijdse afhankelijkheid’. Dat waren vier
belangrijke  woorden!  Rondturend  zag ik dat bovenaan op het laatste doek van links

Het deel rechtsonder
ontdek ik ook op een
loper…

… en betekent ‘aanmoedigen’.
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een teken dat in spiegelbeeld van het ‘aanmoedigen’ symbool was uitgevoerd. Zo
betekende dat ‘afhankelijkheid’ en het middelste teken op het derde doek betekende
‘wederzijds’. Dit waren twee verticale ‘ogen’ met daaraan rechtsboven een korte, en
linksonder een lange boog. Het woord ‘bevorderen’ trof ik nergens aan op de lopers,
maar het teken dat stond voor het woord ‘aanmoedigen’ kon ook wel voor doorgaan.
Zou dit dus één van de vier Narayaanse ‘gedichten’ zijn die ik in één van beide bollen
moest intoetsen? Daar leek het op. Maar ik was in drié tijdperken geweest. Wat zou
de frase zijn die sloeg op het Tijdperk Voltaic dat ik het eerst had bezocht en waar
energie zo centraal stond?
Na even zoeken had ik in Atrus’ dagboek de zinsnede gevonden die wel op Voltaic
móest slaan: ‘energie biedt de kracht voor toekomstige vooruitgang.’ De
sleutelwoorden waren dus ‘energie’, ‘kracht’, ‘toekomst’ en ‘vooruitgang’. Kon ik de
vier corresponderende symbolen hier ontdekken? Ik speurde de rode lopers af. Het
energiesymbool was het middelste teken op het tweede doek en ‘kracht’ stond in het
midden op het vijfde doek. Het bovenste teken op de zevende loper betekende
‘toekomst’, maar het teken dat stond voor ‘vooruitgang’ kon ik nergens ontdekken.
Met een schok bedacht ik plots dat het mogelijk was dat dit teken stond op een van
de twee lopers die Saavedro hier had verwijderd en tot kledingstukken had
gebombardeerd. Dat zou niet zo mooi zijn! Want op de gok proberen te bedenken
hoe een niet ontdekt teken er uit zou moeten zien, was gekkenwerk. Ik had echter
nog één pijl op mijn boog en dat was de tekening die ik van het symbool in Voltaic
had gemaakt.
Het rechterdeel van de schets kwam overeen met het teken ‘toekomst’, en tot mijn
grote opluchting kwam het linkerdeel overeen met het onderste teken van het
voorlaatste doek, dat voor 'beweging' stond. Ach ja, ‘vooruitgang’ kon men ook zien
als ‘vooruit gaan’, bewegen dus. Dan had ik nu dus toch de vier tekens van het
eerste lestijdperk gevonden.

Het leek mij geen slecht idee om eens te proberen
deze tekens in het display van een van beide bollen
in te voeren. Welke van de twee bollen moest ik
daarvoor nemen? Alle puzzels die ik in de diverse
lestijdperken had opgelost, staken logisch in elkaar
en bevatten geen valstrikken of andere dubbele
bodems, ook al had Saavedro wel geprobeerd deze
aan te brengen. Die logica doortrekkend, lag het zeer
voor de hand dat de drie symbolen, behorende bij de
drie lestijdperken dus in de bol bij de trap, met de drie
cirkels ingevoerd moesten worden.

Dit zijn de overige drie
symbolen en woorden…

… die samen met het symbool
voor ‘aanmoedigen’…

… het ‘gedicht’ voor het
tijdperk Edanna schrijven.

Ik probeer het ‘gedicht’ van het
Voltaic tijdperk in de bol naast
het trappetje in te voeren.
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Terug op de overloop draaide ik de hendel in het
midden weer om en opende daarna de bol naast
het trappetje. Waar moest ik beginnen? Op goed
geluk pakte ik maar de bovenste cirkel en voerde
daar, met de wijzers van de klok mee en bovenaan
beginnend, de vier symbolen in die hoorden bij de
woorden ‘energie’, ‘kracht’, ‘toekomst’ en
‘beweging’. Het was nog een behoorlijk secuur
werkje, wat bleek toen ik dacht klaar te zijn, maar er
tot mijn teleurstelling helemaal niets gebeurde! Na
een ogenblik zag ik echter dat ik één lijnstukje was
vergeten. Zodra ik ook deze had geactiveerd,
lichtten alle ingetoetste lijnen opeens in een fel wit

licht op. Dat moest toch wel het bewijs zijn dat het
eerste ‘gedicht’ correct door mij was ingevoerd!
Nou, dan moest ik ook maar meteen het ‘gedicht’
van Edanna invoeren. Ik pakte de cirkel
rechtsonder en na een ogenblik was ik ook
hiermee klaar, nadat ik opnieuw eerst een foutje
had gemaakt. Nu lichtten ook de symbolen van de
tweede cirkel wittig op. Dat ging goed zo!

Dan moest ik nu op zoek gaan naar het ‘gedicht’
dat het beste paste bij Amateria, het lestijdperk
waarin kinetische energie alles bepalend was. Het
dagboek van Atrus gaf al snel uitsluitsel in deze. Ik
stuitte op de in vette letters geschreven opmerking ‘dynamische krachten zetten aan
tot verandering’. Dat moest wel de juiste frase zijn die paste bij die merkwaardige

wereld  met  zijn rollende ijsballen.
De sleutelwoorden waren dus
‘dynamiek’, ‘krachten’, ‘aanzetten’ en
‘verandering’.
Het eerste woord, ‘dynamiek’, trof ik
aan op het laatste doek in het
midden. Het symbool had wel wat
weg van het beroemde Chinese
ying-jang teken. Het symbool voor
‘kracht’, maar nu meer in de

betekenis van ‘sterkte’ en niet als energie zoals bij het
Voltaic gedicht, stond bovenaan het derde doek. Het woord
‘aanzetten’ trof ik niet zo letterlijk aan, maar wel een teken
dat ‘aansporing’ betekende, wat vrijwel hetzelfde synoniem
was. Dat moest dan ook wel goed zijn. Het teken voor
‘verandering’ stond bovenaan op de vijfde loper. Dit
symbool was zo markant – een cirkel met twee blaadjes
aan de rechter bovenkant, zodat het geheel op een vrucht
leek en aan de linkerkant nog een gebogen ‘staart’ – dat ik
niet eens het nagetekende symbool van Amateria erbij
hoefde te pakken. Ik wist al uit mijn hoofd dat dit teken er
een onderdeel van was. Toch haalde ik de schets

Na het correct invoeren van de
vier woorden ‘energie’, ‘kracht’,
‘toekomst’ en ‘beweging’, licht het
geheel in een fel wit licht op!

Ook het ‘gedicht’ van Edanna; de
symbolen ‘natuur’, ‘aanmoedigen’,
‘wederzijds’ en ‘afhankelijkheid’ zijn
nu correct ingevoerd.

‘Dynamiek’ is het eerste
woord van het Amateria
gedicht.

En ‘kracht’ is het
tweede woord.

Het derde woord staat
voor ‘aansporing’.
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tevoorschijn, om te zien of het
twééde deel van deze tekening
inderdaad een van de drie
andere gevonden woorden
voorstelde. Dat was het geval.
Het rechterdeel van de schets
gaf een weerspiegeling van het
woord ‘sterkte’.

Mooi! Dan stond mij niets meer
in de weg om ook dit derde
symbool in de bol naast de trap

in te voeren. Vol goede moed ging ik aan het werk en maakte ditmaal geen fout.
Zodra ik het laatste lijnstukje aantipte, lichtte ook het derde symbool fel wit op.

Een kort ogenblik leek er als reactie daarop niets te gebeuren, maar vervolgens klonk
er een vrij scherp gesis. Het bolle ijsschild dat de
doorgang naar het plateau met de gondel blokkeerde,
begon te smelten! Hoewel, ‘smelten’ was niet het
juiste woord, daarvoor voltrok de verandering zich te
snel. Het ijsschild werd doorzichtiger en leek
spontaan in de omringende lucht op te lossen, alsof
zich hier een razendsnelle sublimatie voltrok!
Verheugd en verbaasd tegelijkertijd, liep ik naar de
plek waar zich eerst het ijsschild bevond. Zie je wel!
Zelfs het minst geringste spoor van smeltwater kon ik
hier op de vloer niet terugvinden en zo was ik voor de
zoveelste keer getuige geweest van een
merkwaardige speling van de natuur, die hier
kennelijk door mensenhanden kon worden gecontroleerd. Lang brak ik mijn hoofd
hier echter niet over en betrad het vrijgekomen platform.

Door een tussenschotje, als een soort kamerscherm, werd dit in twee delen
gescheiden. Het eerste deel van het platform bood toegang tot een metalen trap die
naar beneden voerde. Verder was hier op de vloer nog een merkwaardig kristal
bevestigd. Op een donkere metalen plaat zat hier een plat, blauwig kristal, dat een

hexagonale vorm liet zien. Die vorm kende ik maar
al te goed! In Amateria was ik bijna letterlijk
gestruikeld over hexagonale basaltzuilen, in
allerlei maten. Was dit kristal uit die wereld
afkomstig? Wellicht was dat het geval. Het leek
wel een blok ijs, hoewel het niet kouder aanvoelde
dan de omgeving en bij nader inzien ook niet écht
ijs bleek te zijn, al leek het er sprekend op.
Vanaf hier had ik ook zicht op de ‘vuurtoren’
hierboven op het dak. Daar leek een vergelijkbaar
kristal op de top te zitten, die van binnenuit door
een sterke lamp werd verlicht. Het leek een zelfde
soort kristal te zijn als het exemplaar dat hier op dit
platform, in de vloer verzonken, aanwezig was.

Zelfs uit mijn hoofd
herken ik dit symbool
voor ‘verandering’.

De drie ‘gedichten’ van de drie
lestijdperken zijn nu goed
ingevoerd.

Het ijsschild dat de doorgang
naar het platform verspert, lost
binnen een paar seconden als
in het niets op!

Dit vreemde kristal zou wel eens
verantwoordelijk kunnen zijn voor
het verschijnen en verdwijnen van
het ijsschild voor de ingang.
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Juist door dat ‘ijsachtige’ uiterlijk bekroop mij het vermoeden dat deze kristallen niet
alleen iets met elkaar te maken hadden, maar wellicht ook de gereedschappen
waren om hier de twee ijsschilden te vormen. Dit kristal in de vloer nam dan het ijs bij
de ingang voor zijn rekening, en het andere, forsere kristal hierboven het grotere,
omringende ijsschild. Hoe dit hele zaakje echter precies werkte, daar had ik geen
idee van.
Ik verlegde mijn aandacht naar het tweede deel van het platform, dat verder geen
verrassingen herbergde. Het diende simpelweg als aanlegpunt van de gondel, die ik
nu dan ook kon betreden.
De boot was grotendeels vervaardigd van hout en van stevige, rietachtige lianen, die
in elkaar gevlochten waren tot een dicht geheel. Wel was aan de achterplecht van de
gondel een metalen constructie bevestigd waaraan
een kort dakje zat, alsmede het glijmechanisme dat
hier aan een meer dan vuistdikke kabel zat
vastgemaakt. Op het punt waar men de boot
binnenstapte, zat in de vloer een rond rooster
bevestigd, waardoor men ook enig zicht had op het
landschap onder de boot. Nou, hiermee kon men
met een gerust hart uit varen gaan! Het geheel zag
er zeer solide uit.
Een vaar- of glijtochtje kon ik echter wel uit mijn
hoofd zetten, want al een tweetal meter voor de boot doorboorde de kabel het

ijsschild. Hoewel ik nog net kon zien dat de kabel
wél verder doorliep, vormde het ijs ook voor de
gondel een ondoordringbare barrière. Ik stapte dus
maar weer uit en besloot langs de trap af te dalen,
nieuwsgierig als ik was waar deze mij zou brengen.

Al afdalend op de trap had ik fraai zicht op de
bovenkant van een aantal groenige blazen die door
dikke takken werden omzwachteld. Ze staken deels
boven het omringende ijsschild uit, dat, zo was nu
te zien, de bovenkant van deze Rasterboom als
een complete bol leek te omringen.

De trap was niet al te lang en kwam uit in een min of meer ronde kamer die grote
gelijkenissen vertoonde met de ruimte hierboven, waar de rode lopers hingen. Vlak
naast de ingang naar dit lokaal bevond zich echter aan de linkerkant een nis. In het
midden hiervan kwamen een aantal takken samen die hier in de vloer liepen. Ze
kronkelden als in een grof vlechtwerk in het midden
van de nis omhoog en weken daar uiteen, aldus een
natuurlijke lessenaar vormend. Tot mijn grote
verrassing lag daarop een groot groenig boek,
voorzien van metalen banden ter versteviging aan
de randen, die in een ovaal over de voorkant van de
harde kaft doorliepen en waarbinnen, ook in metaal,
het woord ‘Tomahna’ was geschreven!

Nee maar! Ik trof hier een schakelboek aan dat mij
terug naar Tomahna zou kunnen brengen! Ik zat
hier dus toch niet vast! Ik sloeg het boek open en

De gondel ziet er zeer solide uit.

Ik daal de trap af en heb fraai
zicht op de bovenkant van een
aantal groenige blazen.

De trap eindigt bij een dichte,
ronde kamer en bij een nis, die
een verrassende inhoud herbergt!
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zag een bewegende foto op de rechter pagina die
nog groter leek dan de plaatjes die ik in de andere
schakelboeken had gezien. Het getoonde beeld
was ook haarscherp, zodat ik meteen zag wat het
reisdoel zou worden voor de gebruiker van dit
boek. Het beeld toonde het prieeltje in Tomahna,
het doorkijkje naar de vallei met de rode rotsen en
de twee glazen deuren, waarvan de linker toegang
bood tot de studeerkamer van Atrus.

Uiteraard was ik niet van zins om nu al te
schakelen. Dat had geen enkele zin, aangezien ik
het Releeshahn schakelboek nog niet had weten

te bemachtigen. Bovendien had ik de weinig verhullende waarschuwing van
Saavedro terdege in mijn oren geknoopt. Ik besefte dat hij wellicht goed op de
hoogte was van het feit dat zich hier dit schakelboek
bevond. Kennelijk vermoedde hij dat ik in staat was
om de drie 'gedichten' van de drie lestijdperken
correct in de bol boven in te toetsen – ik had immers
de lessen uit deze drie tijdperken met goed gevolg
doorlopen – waarna de route naar hier vrij zou
komen. Het was natuurlijk logisch dat Saavedro dit
ook allemaal wist. Saavedro was destijds immers
door Atrus aangesteld als mentor om zijn beide
zonen hier in Narayan te begeleiden. Ongetwijfeld
had Atrus aan Saavedro verteld wat Sirrus en
Achenar zouden moeten uitvinden om uiteindelijk
hier te belanden. Hij zou ook het principe van de
manier waarop deze tijdperken evolueerden, hebben uitgelegd. Sterker nog, het leek
erop dat Atrus de twaalf symbolen en de woorden die dit dozijn tekens voorstelden,
uit de Narayaanse taal had geput! Saavedro wist wellicht dus beter dan wie dan ook
op welke manier hij deze, uitsluitend uit ronde lijnstukken opgebouwde tekens moest
gebruiken.

Toch was dit schakelboek dus niet de uitweg die hij zich wenste. Dat zou Saavedro
immers regelrecht op het terrein van zijn vijanden brengen. Kennelijk vermoedde hij
dat hij dan het onderspit zou delven. Hij had, hoe dan ook, nog steeds de hoop dat
Atrus wellicht zijn wereld kon redden van de ondergang. Alleen die verwachting had
hem er van weerhouden om Atrus, Catherine, Sirrus en Achenar te vermoorden, zo
had ik in zijn dagboek gelezen. Die hoop had ik echter door mijn komst behoorlijk de
bodem ingeslagen. Stel dat ik nu via dit boek hier zou wegschakelen om zo terug te
reizen naar Tomahna, dan zou Saavedro dat ongetwijfeld merken, mij achterna
komen en alsnog zijn wanhoopsdaad uitvoeren. Dat had hij mij vrijwel onverhuld
verteld, tijdens ons tête-à-tête op het dak. Nee, Narayan nu verlaten, was dus geen
optie. Desondanks stak ik het schakelboek toch maar bij mij, het was wellicht niet
onverstandig om dat altijd bij de hand te houden, voor het geval dat…

Na deze toch opvallende vondst, betrad ik de kamer naast de nis, dat een geheel
afgesloten ruimte bleek te zijn. Naast de ingang waren er geen andere in- en
uitgangen of ramen aanwezig. Langs de wand aan de rechterzijde groeide een

Op een natuurlijke lessenaar van in
elkaar gevlochten takken, ligt hier
een schakelboek naar Tomahna!

De extra grote foto in het boek
toont overduidelijk het prieeltje in
Tomahna.
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prachtige ‘stutbalktak’ die ook voorzien was van
zwarte, glimmende peulen of vruchten en die
uitmondde in een bassin met lauw water, dat nog
wat groter was dan het poeltje in de kamer
hierboven. In het midden van de ruimte, aan de
rand van deze poel, bevond zich nog een tweede,
iets kleinere stutbalktak.
Voor de rest werd de halfronde wand aan de
andere zijde in zijn geheel in beslag genomen door
een tiental rode lopers, vergelijkbaar met de
exemplaren boven. Ook deze doeken waren stuk

voor stuk voorzien van een drietal symbolen, met
daaronder in gouddraad geborduurd, de betekenis
van deze tekens. Ik liet mijn ogen over de lopers,
tekens en woorden dwalen, maar had het vrij snel
gezien. De belangrijkste vondst hier was toch het
Tomahna schakelboek geweest. Na nog een
ogenblikje dralen, vond ik het welletjes en nam
opnieuw de trap, terug naar boven.

Weer terug in de ruimte hierboven, besloot ik de
tweede bol nog eens nader te bekijken. Om dat te
kunnen doen, moest ik wel eerst de hendel in het
midden overhalen, naar rechts. De bol bij het raam
werd nu van energie voorzien, maar er gebeurde
nog wat! Met een gesis verscheen binnen een paar
seconden opnieuw het ijsschild dat de ingang blokkeerde! Dat was zeer
wonderbaarlijk. Het ijs leek zo uit de lucht te condenseren, en precies op dezelfde
plaats als eender! Tja, geschreven tijdperken moesten de natuurwetten blijven
gehoorzamen, maar Atrus was er in geslaagd om sommige natuurwetten op een
bijzondere manier te kneden…
Ik opende de bol en bestudeerde het inwendige. Hier moest nog een ‘gedicht’ van
vier woorden worden ingetoetst, dat was duidelijk. Maar welke woorden moest ik
hiervoor kiezen? Ik had geen idee. De drie ‘gedichten’ van de drie lestijdperken had
ik al opgebruikt bij de andere bol en het leek niet logisch dat één van deze drie hier
opnieuw moest worden ingevoerd.
Het dagboek van Atrus bood wederom uitkomst. Al doorbladerend stuitte ik, twee
pagina’s voor het einde van het verslag, op een vierde frase in vette letters, die Atrus
had opgeschreven toen het hem uiteindelijk duidelijk werd hoe de nieuwe wereld
voor de D’ni zou moeten worden geschapen. Deze wereld, die hij ‘Releeshahn’ had
gedoopt, moest al het goede van de drie andere principes van de lestijdperken in
zich verenigen. De tekst luidde: ‘gebalanceerde systemen stimuleren beschavingen’.
Wat was er logischer om te veronderstellen dat de vier tekens die deze woorden
representeerde, hier in deze bol moesten worden ingevoerd?

Het inzicht werd plots totaal. De bol met de ‘gedichten’ van de drie lestijdperken,
bediende op een geheimzinnige manier het ijsschild dat de ingang naar het platform
afsloot. Het ijsschild verdween alleen dán, zodra de bol, met de correct ingevoerde
symbolen, van energie werd voorzien. Lag het niet voor de hand dat déze bol hier
misschien het búitenste ijsschild zou kunnen doen verdwijnen, zodra ik in het

Een prachtige stutbalktak mondt
uit in dit, vrij grote bassin.

Ook deze stutbalktakken zijn
voorzien van glimmende zwarte
peulen of vruchten. Tevens hangen
in deze ruimte  rode lopers met
daarop tekens en woorden.
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inwendige de juiste tekens had ingevoerd? Ik durfde er wel een wedje om te maken
dat ik dat goed zag. Als dat buitenste ijsschild zou oplossen, dan zou de rest van
Narayan toegankelijk worden. Maar waarom had Saavedro de juiste tekens niet
ingevoerd om dat te bewerkstelligen? Omdat hij de code niet wist! Atrus had die frase
immers pas in zijn dagboek geschreven op het moment dat hij de juiste tactiek had
gevonden om het nieuwe tijdperk voor de D’ni te schrijven. Dat had hij gedaan toen
ik door de sterrenspleet onderweg was van Riven naar Tomahna. Saavedro zat toen
al lang gevangen in zijn eigen wereld en wist zo niet wat de benodigde vierde code
was! Atrus was immers nooit in de gelegenheid geweest hem die te vertellen!
Deze code door ‘try-and-error’ vinden was vrijwel een onmogelijkheid. Er waren veel
te veel verschillende tekens die ingevoerd konden worden. Beneden hingen alleen al
tien doeken met in totaal dertig tekens en ook hierboven waren er nog genoeg
ongebruikte overgebleven. Dat leverde honderdduizenden, zo niet miljoenen
mogelijkheden op. Ik had hier de reden gevonden waarom Saavedro er nimmer in
was geslaagd om door de buitenste ijsbarrière heen te breken!

Maar daarin zou ik wellicht wél slagen, tenminste als
ik hier de symbolen behorende bij de woorden
‘balanceren’, ‘systeem’, ‘stimuleren’  en ‘beschaving’
zou aantreffen. Allereerst keek ik hierboven rond. Het
onderste symbool van de zesde loper betekende
‘beschaving’. Dat was één, maar daar bleef het bij.
Dan moest ik maar hopen dat de overige drie
symbolen zich op de lopers in de kamer beneden
bevonden en niet op de twee doeken die Saavedro
nu droeg als gewaad.
Om af te kunnen dalen moest ik de hendel op de
overloop weer overhalen, zodat de eerste bol stroom kreeg en als reactie hierop het
ijsschild voor de ingang opnieuw oploste. Vervolgens kon ik de kamer hier beneden
voor de tweede keer bezoeken.

Beneden aangekomen, speurde ik de rode lopers af. Op de vijfde loper onderaan
stond het teken dat het synoniem vormde voor het woord ‘systeem’; een
symmetrische figuur bestaande uit twee liggende blaadjes, met daar doorheen een
omgekeerd gedraaide ‘S’ vorm. Op het laatste, meest rechtse doek trof ik bovenaan
het derde benodigde symbool aan dat wel wat weg had van een vliegend insect en
dat ‘stimuleren’ betekende. Ik nam deze twee tekens zo goed en zo kwaad als het

ging in mijn opschrijfboekje over. Dan nu nog het laatste
teken. Even was ik bang dat ik dat teken niet kon
vinden, maar tot mijn opluchting stuitte ik even later dan
toch op een grote omgekeerde ‘S’ die in het midden op
het tweede doek stond en die ‘balans’ betekende. Het
leek erop dat ik nu kompleet was!

Weer terug boven haalde ik voor de zoveelste keer de
hendel over (het ijsschild voor de ingang verscheen
opnieuw) om de bol bij het raam te kunnen openen. Het
was nu zaak om de vier symbolen in de juiste volgorde
in te toetsen; ‘balans’, ‘systeem’, ‘stimuleren’ en
‘beschaving’.

Op de lopers hierboven tref ik
uitsluitend het symbool aan
dat ‘beschaving’ betekent.

De vier symbolen ‘balans’,
‘systeem’, ‘stimuleren’ en
‘beschaving’ zijn juist
ingevoerd!
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Behoedzaam ging ik aan de slag, om geen fouten te maken. Ik voelde hoe belangrijk
dit was. Nog drie gebogen lijnstukjes… nog twee… nog een… klaar. Van spanning
hield ik mijn adem in toen ik zag dat de aangetipte lijnstukjes van oranje in een fel wit
veranderden. De code van de tweede bol was ook juist! Opnieuw klonk daar het

gesis en turend door het
open raam, maar ook ginds
bij de trap naar boven zag
ik hoe het buitenste
ijsschild doorzichtiger werd
en binnen enkele seconden
verdampte! Plots viel er nu
een licht naar binnen dat
het midden hield tussen
roze, oranje en rood, als
een zeer kleurrijke
zonsondergang. Het deed

wel een beetje denken aan de bloedrode zonsondergangen die ikzelf had
meegemaakt in het tijdperk met de inslagkraters, dat, zo herinnerde ik mij nu, Atrus in
zijn dagboek het Seleniet-Tijdperk had genoemd. Maar ik zag nog veel meer! Door
het open raam turend, was de structuur die daar in de verte zweefde, nu duidelijk
zichtbaar! Boven een wolkendek in de diepte hing daar een Rasterboom, die in de
lucht werd gehouden door een tweetal enorme blazen in de top, die als een soort
heteluchtballon fungeerden. Daaronder hing een groter aantal veel kleinere blazen,
maar er twinkelden ook een hele rits lichtjes. Dat kon niet anders betekenen dat daar
een hele gemeenschap huisde. Narayan was dus alles behalve dood!

De enorme transformatie die zich hier zojuist had voltrokken, was bepaald niet
onopvallend voorbij gegaan. Ook Saavedro had deze opgemerkt. Daar snelde hij al
van de trap af en stormde de ruimte hier binnen.
Hij bleef voor de met takken afgesloten ingang
staan die leidde naar het platform en tuurde naar
buiten.
“O, mijn god…” riep hij in opperste verbazing uit.
Hij leek zijn ogen niet te geloven. Met een brede
lach op zijn gelaat keerde hij zich half om naar mij
en vroeg aan mij, alsof ik dat beter zou weten:
“Leven ze nog?!” Saavedro had kennelijk ook de
brandende lichtjes in de gindse Rasterboom
opgemerkt. Ik kon alleen maar opgetogen ‘ja’
knikken.
Met een mengelmoes van verbazing, maar ook met een beetje ontzag liep Saavedro
naar mij toe. Hij begreep dat ik daar de hand in moest hebben gehad.
“Hoe heb je…” begon hij, maar na een ogenblik begreep hij hoe de vork in de steel
stak. Hij keek naar mijn gezicht, en richtte zijn blik vervolgens op de bol naast mij.
“Het vierde teken,” merkte hij tenslotte op.
Saavedro verkeerde duidelijk in een tweestrijd. De gebeurtenissen kwamen voor hem
onverwacht en waren overrompelend, na een tijdspanne van twintig jaar dat hij van
zijn thuiswereld afgesneden was geweest. Nu bevond deze wereld zich, gezond en
wel, opeens onder zijn bereik! Hij nam het Releeshahn schakelboek in beide handen,
blikte naar de naam op de kaft en bedacht dat hij de potentiële vluchtweg die dit

Het buitenste ijsschild lost
op…

… en daar verschijnt een nog
kerngezonde Rasterboom, die
bovendien bewoond wordt!

“Leven ze nog?!” Vraagt Saavedro
zich in opperste verbazing af…
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schakelboek zou kunnen bieden, nu niet meer nodig had. Hij greep de hendel en
haalde deze naar achteren, om zo het ijsschild voor de ingang van het platform te
verwijderen.
Dat gebeurde inderdaad, maar tegelijkertijd werd het ijsschild daarbuiten weer
opgericht! Ik had het dus allemaal goed bedacht. De bol bij het raam stond in contact
met het kristal in de vuurtoren boven en daarmee werd het buitenste ijsschild
bediend. De bol bij het trappetje had een verbinding
met het kleinere kristal in de vloer op het platform en
daarmee kon de ijsbarrière voor de ingang worden
verwijderd.
Saavedro geloofde wederom zijn ogen niet en liep
terug naar het raam om te controleren of het
buitenste ijsschild inderdaad opnieuw was
verschenen, of dat het slechts gezichtsbedrog was.
Dat laatste was niet het geval. Met een zorgelijke
blik op zijn gelaat haalde hij de hendel nogmaals
over en zag dat het buitenste schild oploste, maar
dat het ijs voor de ingang daarvoor in de plaats
kwam!
Met ontzetting besefte hij dat hij zich blij had
gemaakt met een dooie mus. Of de weg naar de rest van Narayan lag open maar
was de doorgang daar naar toe afgesloten, óf die doorgang was open, maar dan zat
de rest van Narayan weer achter een barrière van ijs verstopt. Netto maakte het
weinig verschil of er nu één, of twéé ijsschilden in de weg zaten, de vluchtroute zou
dan sowieso nog afgesneden zijn.  Dat akelige besef borrelde nu ook bij Saavedro
omhoog.
“Nee!” Riep hij. Was hij wederom het slachtoffer van een duivelse truc van Atrus?
Saavedro leek dat te denken, want hij mopperde min of meer tegen zichzelf: “Hij
geeft mij hoop, alleen om mij klein te krijgen.” Hij dacht vervolgens na, met zijn hand
tegen zijn voorhoofd.
Je kon van Saavedro zeggen wat je wilde, maar intelligent was hij zeker. Het duurde
dan ook niet lang of hij had bedacht hoe hij uit deze patstelling kon geraken. Hij keek
mij even aan en haalde vervolgens de hendel nogmaals over, waardoor het platform
opnieuw bereikbaar werd, maar het grote ijsschild rondom de Rasterboom zijn

gelederen sloot.
Saavedro liep naar mij toe en zei: “Weet je, ik
heb nog altijd iets wat hij dolgraag terug wil
hebben. Iets waarvoor hij jou heeft gestuurd, om
het voor hem terug te halen… Releeshahn.” En
hij hield het bewuste schakelboek duidelijk voor
mijn neus omhoog. Vervolgens wees hij naar
buiten en deed het volgende voorstel:
“Laat het buitenste schild zakken. Als ik bij de
gondel ben, zet je de beveiliging om en dan is
het schild open. En in ruil daarvoor… geef ik
Releeshahn op.” En hij wees ten overvloede naar
het boek dat hij in zijn hand hield.

Saavedro wachtte mijn beslissing niet af. Hij keek mij nog even streng aan en
wandelde toen door de open ingang, het platform op. Bij de gondel aangekomen,
draaide hij zich nog even om en riep: “Doe het!”

Na het overhalen van de hendel
ziet Saavedro tot zijn ontzetting
dat het ijsschild voor de ingang
verdwijnt, maar rondom de
Rasterboom weer verschijnt!

Als ik hem vrijlaat, krijg ik in ruil
daarvoor het Releeshahn schakel-
boek, zo stelt Saavedro voor.
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Ik was binnen achtergebleven. Tja, nu was ik toch geen onbelangrijke pion meer!
Saavedro had snel en terecht geconcludeerd dat hij mijn helpende hand nodig had
om met de gondel naar zijn familie en vrienden terug te kunnen keren. Hij was bereid
om daarvoor een flinke prijs te betalen, namelijk het Releeshahn schakelboek.
Ik was best genegen om die arme man, die een slordige twintig jaar verbannen was
geweest, te helpen. Ik liep al naar de hendel met de intentie deze over te halen, toen
een gezonde twijfel in mij begon te knagen. Stel je eens voor dat ik nu het buitenste
ijsschild zou laten verdwijnen, zou Saavedro dan niet simpelweg wegvaren met het
schakelboek nog in zijn bezit? Ik zou dan het nakijken hebben!
Op de een of andere manier vertrouwde ik Saavedro niet. Het was een man die tot
het uiterste was getergd en eigenlijk kon ik mij wel indenken dat hij hoe dan ook op
de een of andere manier wraak wilde nemen voor het onrecht wat hem was
aangedaan. Als hij in ruil voor zijn ontsnapping mij nu het Releeshahn schakelboek
zou overhandigen, zouden Atrus en zijn familie er wel zéér genadig afkomen in zijn
ogen…
Nee, ik mocht die gok niet nemen. Kon ik Saavedro niet wat meer onder druk zetten?
Wellicht was het een idee om ook naar het platform te gaan en daar te eisen dat hij
mij éérst het schakelboek moest overhandigen en dat ik dan daarna de hendel zou
overhalen. Dat was een goed plan.
Ik wandelde door de opening het platform op, maar
mijn komst werd door de persoon daar niet met gejuich
begroet, integendeel! Saavedro ijsbeerde ietwat
ongeduldig langs de rand van het platform heen en
weer, maar was rationeel genoeg om te beseffen dat ik
toch wel enige bedenktijd nodig had. Hij reageerde
echter niet al te enthousiast toen hij zag dat ik hem
was gevolgd.
“Wat doe je?” Vroeg hij, om er niet bepaald vriendelijk
aan toe te voegen: “Ga terug naar binnen en laat het
buitenschild zakken!”
“Geef mij eerst het Releeshahn schakelboek!” Stelde ik
voor, maar dat tegenbod viel bij Saavedro niet in goede aarde. Ik zag hoe hij in
woede dreigde te ontsteken.

“Doe het!” Riep hij. “Of ik zweer dat ik dit in de
verdoemenis laat vallen!” En met een uitgestrekte
arm hield hij het schakelboek boven de diepte, die
nu nog eindigde bij het ijsschild, maar in een glimp
had ik eerder al gezien dat zich nog veel dieper
daaronder wolken bevonden. Uit Saavedro’s
verslag had ik bovendien begrepen dat zich nóg
lager een onmetelijke oceaan bevond.
Ik zag aan het grimmige gelaat van Saavedro dat
het hem menens was. Als ik hier nog langer dan
een ogenblik zou blijven aarzelen, zou hij het boek
zonder wroeging in de diepte kieperen. Snel

haastte ik mij terug naar binnen, maar om nog enige tijd te winnen, riep ik over mijn
schouder: “Ik moet er nog even over nadenken!”
Tot mijn opluchting zag ik even later vanuit mijn ooghoeken dat Saavedro het
schakelboek weer bij zich had gestoken en nu bij de gondel stond af te wachten.
Ondertussen  bevond  ik  mij  in een  zeer  lastig parket. De  reactie van Saavedro

“Ga terug naar binnen en laat
het buitenschild zakken!” Bijt
Saavedro mij toe.

Saavedro dreigt het schakelboek
weg te gooien, als ik niet snel
gehoor geef aan zijn wens.
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zo-even had mij gesterkt in mijn vermoeden dat hij mogelijk niet te vertrouwen was
en zijn deel van het voorstel niet zou nakomen. Het vervelende was echter dat hij
nog steeds alle troeven in handen had. Hij wilde dolgraag naar zijn wereld terugkeren
wat nu kon, iets wat hij tot voor kort voor onmogelijk had gehouden. Als ik zou
besluiten hem niet te helpen, dan zou Saavedro vroeg of laat zijn geduld verliezen en
mij met zijn hamer bedreigen, of erger! Maar ik wist het nu bijna zeker, hij zou het
boek niet afstaan. Saavedro had niets te verliezen, alleen maar te winnen, terwijl ik,
en daarmee ook Atrus, altijd aan de verliezende kant zou staan. Hoe kon ik deze
situatie doen keren, oftewel zag ik kans om Saavedro figuurlijk de duimschroeven
aan te draaien?
Veel tijd zou ik niet krijgen om een list te bedenken, dus liet ik mijn hersens op volle
toeren draaien. Opnieuw moest ik helaas concluderen dat ik de onderliggende partij
was en bleef. In het uiterste geval zou Saavedro mij een welgemikte klap met zijn
hamer verkopen, ergens een touw opscharrelen, dit aan de hendel hier vastbinden
en dan buiten staand op het platform door te trekken zo te proberen de hendel om te
zetten. Hij liep dan wel een behoorlijk risico. Stel je voor dat het touw losschoot als
de hendel halverwege tussen beide standen in zou blijven staan! Beide bollen
zouden dan geen energie krijgen en het ijsschild hier voor de deur zou dan weer
verschijnen, zonder dat het andere zou verdwijnen! Saavedro zou dan tussen de
twee ijsschilden gevangen zitten, een nog veel meer benarde positie dan waarin hij
zich de afgelopen twintig jaar had bevonden…

Eureka! Dat was het! Ik moest Saavedro vastzetten tussen de beide ijsschilden! Dan
zou hij vast wel bereid zijn om onder meer redelijke voorwaarden met mij een deal
aan te gaan! Maar hoe kon ik dat bewerkstelligen? Natuurlijk! Ik moest naar het dak
gaan, om de hendel die daar aanwezig was om te zetten en zo de energietoevoer
hier blokkeren! Ook het ijswandje voor de ingang zou dan weer verschijnen!
Het was echter wel zaak om behoedzaam naar boven te sluipen. Saavedro mocht
onder geen beding bevroeden wat ik in mijn schild voerde, want dan zou hij terug
naar binnen kunnen vluchten nog vóór ik op het dak de schakelaar zou hebben
overgehaald. Ik zou mijn voorgenomen actie dan moeten bezuren…

Voorzichtig sloop ik langs het raam en zag tot mijn genoegen dat Saavedro met zijn
rug naar het raam stond gekeerd en zijn blik op het buitenste ijsschild gericht hield.
Klaarblijkelijk verwachtte hij dat ik nu snel tot een beslissing zou komen, die in zijn
voordeel zou uitpakken. Nou, die beslissing had ik genomen, maar Saavedro zou
daar minder blij mee zijn…
Mijn voeten zette ik behoedzaam en zachtjes op de metalen traptreden neer en

gelukkig lieten deze geen gerammel of gekraak
onder invloed van mijn gewicht horen. De
slapende hond werd zo niet wakker gemaakt… Al
snel arriveerde ik op het dak en zag vanaf daar
dat Saavedro nog steeds een en al aandacht had
voor het hem omringende ijs. Dat zou zo nog een
graadje erger worden en snel haalde ik de hendel
over die daar rechts van het verzonken rooster
aan de dakrand bevestigd zat.

Daar klonk het gesis! Saavedro maakte een
vreugdesprongetje, maar zijn vreugde sloeg in

Langzaam beseft Saavedro dat er
niet minder, maar juist méér ijs is
verschenen…
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een recordtijd om in ontzetting, zodra hij zag dat het gesis niet was gekoppeld aan
het verdwijnen van het buitenste ijsschild. In opperste verwarring keek hij naar de
gebolde wand van ijs die bij de ingang naar het plateau was verschenen en even
leek hij niet te begrijpen wat er gebeurde. Een akelige besef borrelde echter snel in
hem omhoog. Hij blikte richting het dak en naar mijn gestalte, daarboven bij de
schakelaar. Na nog een blik richting het buitenste ijsschild als om extra te checken
dat dit nog steeds gesloten was, hief hij in wanhoop zijn hamer op en prevelde:
“O, god… Nee… Idioot… O nee… nee. Nee! Nee!! Nee!!!”
Iedere volgende ‘nee’ werd steeds harder uitgeschreeuwd. Ik zag hier een man die
werkelijk in alle staten was en in volledige ontreddering verviel. Hij bleef maar ‘nee,
nee, nee’ roepen en viel huilend naast de gondel op zijn knieën. Ik kreeg medelijden
met die arme man, die al twintig jaar lang verbannen was van zijn thuiswereld en die
nu, zo dichtbij het moment dat hij eindelijk zou kunnen terugkeren, alsnog schaakmat
werd gezet. Saavedro de duimschroeven aandraaien? Hij reageerde alsof ik hem
zojuist een doodvonnis had overhandigd en in zijn ogen had dit onheil zich inderdaad
zo voltrokken…

In ieder geval was het duidelijk dat ik Saavedro in de
door mij gewenste positie had gemanoeuvreerd. Ik
was zeker bereid de banneling zijn vrijheid te
gunnen, maar éérst zou hij mij het Releeshahn
schakelboek moeten geven. Daartoe zou hij nu toch
wel willen overgaan?
Ik daalde de trap af en posteerde mij voor de
opening, die deels door de grillige takken werd
versperd. Door deze wirwar van takken heen
glurend zag ik een zielig hoopje mens voor de
gondel gehurkt zitten, in totale ontreddering, doof en
blind voor zijn omgeving.
“Saavedro!” Riep ik, om zijn aandacht te trekken. Het duurde een paar seconden
voordat Saavedro besefte dat ik hem riep. Langzaam krabbelde hij overeind en
raapte het schakelboek op, dat voor hem op de grond lag.
“O, god, nee…” zei hij, terwijl hij langzaam richting het raam liep. “Alsjeblieft, doe mij
dit niet aan. Niet nu mijn gezin daarbuiten misschien nog in leven is.” En hij wees met
het Releeshahn schakelboek richting het buitenste ijsschild. Inmiddels was hij vlak bij

het raam van takken aangekomen, waar ik achter
stond. Saavedro leek meteen te begrijpen wat ik
van hem verlangde, nog voor ik daartoe een
verzoek had gedaan.
“Wil je het boek?” Vroeg hij ten overvloede. Hij
wachtte mijn reactie niet af, maar stak zijn arm met
het schakelboek door een opening in de takken
naar binnen, zodat ik het schakelboek kon
aanpakken. “Hier, hier is het boek,” zei Saavedro,
die zo razendsnel zijn verlies nam. Zou zijn
nederlaag totaal zijn, of zat er mogelijk nog een
‘happy end’ in?  Nu ik het Releeshahn schakelboek

in mijn bezit had gekregen en haastig veilig opborg, was ik zeker van plan hem dat
‘gelukkige einde’ te gunnen, maar Saavedro zélf leek er nog een hard hoofd in te
hebben. Hij pakte twee min of meer verticaal lopende takken beet alsof dat de tralies

Een zielig hoopje mens zit voor
de gondel gehurkt.

Saavedro overhandigt mij het
Releeshahn schakelboek.
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van een gevangenis waren en deed verwoedde
pogingen mij over de streep te trekken, al was dat
wat mij betreft, al niet meer nodig.
“Alsjeblieft… alsjeblieft… doe dit niet,” smeekte
Saavedro, terwijl hij de ‘tralies’ nog steviger
beetpakte en weer door zijn knieën zonk.
Vervolgens stond hij op en liep in vertwijfeling terug
naar de gondel, zijn armen in wanhoop spreidend.
Hij besefte dat hij nu volledig aan mijn genade was
overgeleverd. Bij de gondel aangekomen draaide hij
zich om en richtte vanaf daar opnieuw het woord tot
mij:
“Alsjeblieft. Ik kan dit niet nog een keer. Alsjeblieft, laat mij hier niet zo opgesloten
achter! Ik kan het niet!” En opnieuw viel Saavedro huilend op de grond, onderwijl
steeds ‘nee, nee, nee, nee’ uitschreeuwend.

De tranen sprongen in mijn ogen bij het aanschouwen van dit brok wanhoop. Ik
moest Saavedro maar snel uit zijn lijden verlossen en hem de vrijheid gunnen.
Bijna was ik al onderweg naar het dak om daar de energietoevoer weer te herstellen,
toen ik bijtijds besefte dat ik éérst hier beneden de hendel in de andere stand moest
zetten. Dan zou, na het overhalen van de schakelaar op het dak, het binnenste
ijsschild in stand blijven, maar juist het búitenste ijs verdwijnen.
Zo gezegd zo gedaan. Ik liet de hendel naar de bol bij het raam wijzen en keerde

terug op het dak, waar ik de schakelaar
omzette.
Met een gesis loste het buitenste ijsschild op en
hier vanaf het dak had ik een prachtig zicht op
het landschap dat nu daarachter zichtbaar was
geworden! Boven een roze aangelichte
wolkendeken rezen een aantal Rasterbomen
omhoog, waarlangs ook de kabel van deze
gondel liep. Het eindpunt van de kabel lag bij
een werkelijk enorme Rasterboom, waaronder
talrijke lichtjes pinkelden. Halverwege die grote
Levensboom en het exemplaar hier, bevond
zich een groepje Rasterbomen, waarmee het
duidelijk minder goed was afgelopen. Diverse
kale takken staken als een stel verwrongen
staken omhoog en slechts op een enkele plek

was nog een geïsoleerde blaas te zien. Dit groepje
bomen had het avontuur dus niet overleefd, maar zo
leek de schade die Sirrus en Achenar destijds
hadden aangericht, toch nog mee te vallen. Wellicht
waren de Narayanen er in geslaagd om de meeste
schade gedurende de afgelopen twintig jaren te
herstellen.

Langzaam kwam Saavedro uit zijn gebogen houding
overeind en leek niet te geloven wat hij zag. Hij
krabbelde op en keek richting het dak, waar ik

“Alsjeblieft… doe dit niet,” smeekt
Saavedro.

Na het oplossen van het buitenste
ijsschild, doemt de reusachtige,
bewoonde Rasterboom in volle glorie
op. Met de bomen op de voorgrond is
het duidelijk minder goed afgelopen.

Saavedro groet mij als dank dat
ik hem de vrijheid gun.
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stond. Hij zag nu in dat ik de kwaadste niet was en
het beste met hem voor had. Op zijn gezicht
verscheen langzaam maar zeker een brede
glimlach en in een welgemeende groet naar mij als
dank stak hij zijn arm omhoog, waarna hij zich
omdraaide en in de
gondel stapte. De
kabel liep geleidelijk
omlaag. Niet
gehinderd door het

ijsschild en puur door Saavedro’s gewicht, kwam de
boot langzaam maar zeker in beweging en won
steeds meer vaart. Al snel passeerde de gondel de
eerste Rasterboom, die nog maar klein van formaat
was en geen bewoners leek te bevatten, want
brandende lichtjes zag ik daar niet. In een wijde bocht
naar rechts vervolgde de gondel zijn tocht langs de kabel en werd al snel kleiner, bij
de toenemende afstand. Al snel snapte ik wat ik hier zag. Deze stekjes van

Rasterbomen dienden als zwevende pilaren voor
deze gondelbaan!
Tenslotte zag ik de gondel als een klein stipje langs
de kabel voortsnellen, maar in de verte liep deze
wat omhoog naar het eindpunt, de bewoonde
Rasterboom. De afstand was daar zo groot
geworden, dat ik de boot niet meer kon
onderscheiden, maar ik mocht er gerust vanuit
gaan dat Saavedro na twintig lange jaren
verbanning weer thuis was gearriveerd.

Een golf van heimwee schoot door mij heen. Nog
even en Saavedro zou zijn vrouw, dochtertjes en andere vrienden of familieleden in
zijn armen kunnen sluiten. Dat voorrecht werd mij nog niet gegund. Zou ik ooit nog
thuis komen?

Saavedro stapt in de gondel…

… en vaart weg, zijn vrienden
en familie tegemoet.

De gondel wordt een stipje en
verdwijnt uit het zicht. Saavedro
is bijna thuis!
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Hoofdstuk 13: Terugkeer!

Een diepe zucht van weemoed ontsnapte uit mijn keel. Opnieuw had ik een aantal
goede daden verricht. Saavedro had ik na twintig lange jaren weer thuis afgeleverd
en tegelijkertijd was het Releeshahn schakelboek in mijn bezit gekomen, zodat ik

straks ook Atrus en Catherine zeer blij kon maken, zodra
ik naar Tomahna was teruggereisd. Ik haalde het
schakelboek tevoorschijn dat de inzet van de zojuist
afgelopen strijd was geweest. Het zag er gewoontjes uit,
met een doorsnee bruine harde kaft, maar het bijzondere
werd gevormd door de dikke metalen banden die het boek
omgaven en waarop D’ni tekens waren gegraveerd. Ook
het slot aan de rechterkant was opvallend, waardoor het
wel leek alsof ik een geheim dagboek in mijn handen
hield. Atrus mocht zich gelukkig prijzen dat hij zijn D’ni
vrienden had verzocht om deze beveiliging aan te
brengen. Wie weet wat er gebeurd zou zijn als Saavedro
dit boek zónder deze bescherming had kunnen stelen?
Wellicht had hij dan net zo gehandeld als nu, maar zou hij
naar Releeshahn zijn geschakeld, zodra hij had gezien dat

niet Atrus, maar ik naar Narayan was gereisd. Dat had misschien dramatische
gevolgen gehad! Nee, voor alle partijen waren de huidige gebeurtenissen het beste
geweest.

“Behalve voor mijzelf dan…” Bedacht ik ietwat treurig. Hoe vaak had ik Atrus de
laatste tijd al niet geholpen? Dat begon al met zijn eigen bevrijding, nadat hij door zijn
eigen zonen gevangen was gezet in die ronde zaal in D’ni, op een eilandje genaamd
K’veer. Daar was hij krampachtig aan het schrijven in het boek dat de wereld ‘Riven’
beschreef, in een poging dit tijdperk dat door zijn vader Gehn was geschapen, van
de ondergang te redden. Ik was niet alleen letterlijk zijn reddende engel geweest,
maar had mij vervolgens wederom als een zeer waardevolle helper opgeworpen door
in Riven zijn vader Gehn gevangen te zetten en zijn vrouw Catherine te bevrijden,
voordat Riven definitief uiteenviel. Door mijn toedoen konden trouwens ook alle
Rivenezen van de ondergang worden gered.
Maar wat schoot ík daar mee op? Sinds het moment dat ik op die mooie ochtend op
de Edense heide dat geheimzinnige boek vond en daarin het bewegende plaatje
aanraakte, was ik in feite ook verbannen, net als Saavedro. Toegegeven, de diverse
werelden waarin ik had vertoefd waren zeer fraai en niet echt gevangenissen, maar
thuis kwam ik er evenmin mee. Toch kon ik mij herinneren dat Atrus iets dergelijks
had gezegd. Toen we afscheid namen tijdens die fatale momenten dat Riven bezig
was uiteen te vallen, had hij opgemerkt dat we elkaar later zeker weer zouden
ontmoeten, al had ik daar mijn ernstige twijfels over gehad. Toch had ik, zwevend in
de sterrenspleet, daar opeens een schakelboek aangetroffen, dat mij in Tomahna
bracht, wat het nieuwe thuis van Atrus en Catherine bleek te zijn. Zo terugdenkend
schoot mij nu ook te binnen dat Atrus aan het begin van mijn Riven avontuur had
opgemerkt dat het misschien mogelijk was dat hij mij terug naar huis kon sturen, als
ik mijn missie in Riven tot een goed einde wist te brengen.

Het Releeshahn
schakelboek ziet er
gewoontjes uit, afgezien
van de metalen banden
en het slot dat het omvat.
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Was dat een loze opmerking, slechts geslaakt om mij over de streep te trekken het
Riven avontuur aan te gaan, of was die kreet op waarheid gestoeld? Atrus leek mij
niet de man om doelbewust te liegen, maar het zou zeer begrijpelijk zijn dat hij toen
een leugentje om bestwil had gemaakt. Ik zou namelijk niets kunnen bedenken
waardoor Atrus mij terug naar de Aarde zou kunnen sturen. Nee, ik deed er goed
aan om wat dat betreft geen valse hoop te koesteren.

Ik borg het Releeshahn schakelboek op en wist dat ik nu terug naar Tomahna kon
schakelen om Atrus dit boek te overhandigen, maar bedacht dat ik toch beter eerst
even de tijd kon nemen om hier op mijn gemak rond te kijken.
Het was natuurlijk jammer dat er hier maar één gondel was geweest. Het was anders
mogelijk geweest om Saavedro na te reizen om zo ook de andere Narayanen te
ontmoeten. Ik probeerde nogmaals om de deur van
de ‘vuurtoren’ te openen waarin Saavedro verstopt
had gezeten, maar deze zat nog steeds op slot.
Vanaf dit punt had ik trouwens wel prima zicht op de
enorme blazen die de top van deze Rasterboom
vormden en die ervoor zorgden dat deze boom, net
als de anderen ginds, boven het gesloten wolkendek
bleef zweven. Dat wolkendek werd trouwens vreemd
roze aangelicht door de merkwaardige atmosfeer
hier, die diep rozerood was gekleurd. Welk
bestanddeel in de lucht hiervoor verantwoordelijk
was, wist ik niet. Het was in ieder geval een reukloos
en verder onschadelijk gas, want ik kon hier gewoon
ademen. Aan een laagstaande zon kon het ook niet liggen, want deze stond juist vrij
hoog aan de hemel. Ook de blazen van het dak van de kamer hieronder leken in dit
licht rozeachtig gekleurd te zijn.
Nog steeds bij de ingang van de ‘vuurtoren’ staand,
waarvan het licht nu trouwens was gedoofd, had ik
ook prima zicht op de verwoestingen hier nabij. Het
leek erop dat dit ook zo’n grote, volwassen
Rasterboom was, vergelijkbaar met het bewoonde
exemplaar verderop, maar dat de grote blazen in de
top van deze Levensboom waren vernield. Hierdoor
had hij het grootste deel van zijn zwevend vermogen
verloren en was bijna geheel onder het wolkendek
weggezonken. Als dat de énige Levensboom was die
door toedoen van Sirrus en Achenar het loodje had gelegd, dan viel dat nog mee.
Wél was het zo dat ik, afgezien van dít exemplaar hier, de vitale Rasterboom ginds
en de  stekjes die dienst deden als dragers van de kabel van de gondel, niet méér
Rasterbomen kon ontdekken, hoewel ik over het wolkendek blikkend, nog een flink
stuk verder in het rond kon kijken. Achter de vuurtoren langs turend had ik ook een
kleine doorkijk naar de tegenovergestelde kant en daar zag ik de contouren van nóg
een verwoeste Rasterboom. Kennelijk was mijn conclusie iets te voorbarig geweest.
De aangerichte vernielingen hier, al dan niet door toedoen van de beide zoons van
Atrus, waren toch wat omvangrijker dan zich op het eerste gezicht liet aanzien.

Tja, gedane zaken namen geen keer en ik was in ieder geval blij dat de Narayanen
tenminste één Levensboom vitaal hadden weten te houden. Misschien dat in de

De vreemde roze kleuren worden
niet veroorzaakt door een
laagstaande zon, want die staat
juist vrij hoog aan de hemel.

Het licht van de ‘vuurtoren’ is nu
gedoofd.
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toekomst een of meerdere van de stekjes ook tot gezonde exemplaren wisten uit te
groeien.
Ik besloot het dak mijn rug toe te keren en daalde af via de trap. Weer aangekomen
in de kamer op de overloop met de twee bollen, bemerkte ik dat mijn nadere
onderzoekingen hier niet verder kon voortzetten, want ik had hetzelfde probleem als
Saavedro daarnet. Ik kon het platform niet betreden, want het kristal daar had nu een
kleinere ijsbol gesponnen die de eerste helft van dit platform overspande en ook de
doorgang versperde. Ik haalde de hendel in het midden over, zodat het ijs bij de
ingang oploste, maar hierdoor verscheen de grote ijsbol weer, die de rest van
Narayan aan het oog onttrok. Toch liep ik even het platform op en zag dat het licht
van de vuurtoren op het dak opnieuw brandde. Ik had het dus goed gezien. Het
kristal daar wist op geheimzinnige manier het buitenste ijsschild te spinnen, terwijl het

kleinere kristal hier in de vloer van het platform de ijsbol bij de
ingang voor zijn rekening nam.
Ik wandelde terug naar binnen en haalde de hendel wederom
over, zodat het weidse roze uitzicht terugkeerde. Vervolgens
haalde ik het Tomahna schakelboek tevoorschijn. Mijn missie
had ik tot een goed einde gebracht, dus het werd tijd om terug
te keren. Nadat ik eerst nog even een bewonderende blik over
de kaft liet gaan, sloeg ik het boek open en zag hoe het
bewegende plaatje op de rechter pagina een eindeloze cirkel
beschreef op het prieeltje aldaar. Ik nam eerst het bewegende
beeld in mij op, maar legde toen mijn hand op de foto.

Even beleefde ik de sensatie van het beschrijven van dezelfde
cirkel als de camera uit het filmpje in het schakelboek had gemaakt, maar na een
aantal rondjes werd ik dan toch op vrijwel dezelfde plek neergezet als de eerste keer
toen ik in Tomahna arriveerde, vanuit de sterrenspleet.
Het prieeltje was en bleef nu verlaten, maar zodra ik een paar stappen in de richting
van de linker glazen deur had gezet, zag ik daarachter een beweging. De persoon
binnen had kennelijk opgemerkt dat daarbuiten iemand was gearriveerd, want daar
werden de deuren al opengegooid. Het was Catherine die naar buiten snelde en die
uitriep, zodra ze zag dat ik het was:
“Bij de Maker, je bent teruggekeerd! Atrus, Atrus,
kom snel!”
Ze draaide zich half om richting haar echtgenoot,
die daarbinnen ergens bezig was. Ik zag dat haar
jurk duidelijk besmeurd was en dat ook haar
gezicht vol zat met vegen roet. Door de
openstaande deuren zag ik dat het vuur inmiddels
was gedoofd, maar dat het interieur behoorlijk
zwart geblakerd was.
Catherine wachtte de komst van Atrus niet af. Ze
liep naar mij toe en verklaarde haastig:
“Het schakelboek dat je gebruikte is door het vuur vernietigd. We konden je niet
achterna gaan en…”
Inmiddels was Atrus zijn vrouw achterna gesneld. Zijn gezicht en kleding waren ook
bedekt met zwarte vegen en hij voegde zich bij zijn vrouw. Hij viel haar in de rede:
“Je bent teruggekeerd! Maar waar is Releeshahn? Heb je het boek teruggebracht?”

Ik haal het Tomahna
schakelboek voor de
dag.

Catherine legt uit waarom zij en
Atrus mij niet konden volgen.
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Bezorgd keek Atrus in mijn richting, het ergste
vrezend. Zijn gezicht helderde echter op toen hij
zag dat ik het bewuste schakelboek tevoorschijn
haalde. Snel overhandigde hij twee deels
verbrandde boeken die hij in zijn handen hield aan
zijn vrouw en pakte het schakelboek aan. Atrus
blikte naar de kaft, maar vertrouwde het kennelijk
nog niet helemaal. Hij tastte naar de sleutel om het
boek te kunnen openen, maar het was Catherine
die het sleuteltje tussen de plooien van haar rok
tevoorschijn toverde. Atrus ontsloot het boek, sloeg

het open en slaakte een diepe zucht van opluchting zodra hij zag dat het inwendige
onbeschadigd was gebleven.
“Dank aan de Maker, ‘t is goed,” merkte hij
opgelucht op. Ook Catherine zag het allemaal
glimlachend aan. Terwijl Atrus het boek sloot, zei
hij:
“We staan bij jou in het krijt, mijn vriend. Als dit
boek vernietigd zou zijn, zou alles waar we zo voor
vochten, alle mensen van Releeshahn, allemaal
voor eeuwig verloren zijn gegaan.”
Met een brede glimlach op zijn gezicht sloeg hij
een arm om zijn vrouw, die ook lachend opmerkte:
“Je moet ons alles vertellen!” En ze nodigden mij

uit naar binnen.

Ontspannen in de woonkamer van Atrus en
Catherine en begeleid door een hapje en een
drankje, vertelde ik alles wat ik had meegemaakt.
Beide echtelieden luisterden ademloos toe, en
vielen mij slechts heel af en toe in de rede, vooral
als ze nog wat meer details wilden weten van
bepaalde gebeurtenissen. Maar het was Atrus die
in meerdere opzichten het laatste woord had. Hij
merkte op:

“Nu kan ik mij eindelijk verheugen, want Releeshahn is onbeschadigd aan mij
terugbezorgd. Het tijdperk waarvan  ik hoopte dat deze een nieuw begin zou vormen,
leeft nog steeds voort. Ik ben ervan overtuigd dat deze niet meer in gevaar zal
komen. En terwijl ik hier zit, schrijvend in mijn
dagboek, ben ik blij dat ik weet dat ook Narayan
veilig zal zijn. De geheimen van haar verleden zijn
tenslotte onthuld en alle onrecht is uiteindelijk
ongedaan gemaakt. Ik ben mij er nu van bewust dat
we niet aan de klauwen van het verleden kunnen
ontsnappen, noch dat we hem kunnen herschrijven
om zo te pogen onze pijn te verzachten. Het beste
dat we kunnen hopen is dat we blijven leren om uit
het verleden alleen dát te halen wat goed is en
verder te gaan. Misschien zullen we op die manier
een mooiere toekomst kunnen opbouwen.”

“Heb je het boek teruggebracht?”
Vraagt Atrus zich bezorgd af.

Opgelucht constateert Atrus dat het
boek onbeschadigd is gebleven.

“Je moet ons alles vertellen!”

“We kunnen niet aan de klauwen
van het verleden ontsnappen…”
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Maar de grootste verrassing had Atrus tot het laatst bewaard. Hij onthulde dat
Tomahna zich op Aarde bevond! Ze hadden zich gevestigd in een afgelegen deel
van een woestijn in de Verenigde Staten! En zo had Atrus dus uiteindelijk woord
gehouden. Hij had mij via de sterrenspleet inderdaad een ticket terug naar huis
bezorgd. Die terugreis was licht vertraagd, veroorzaakt door de onverwachte
tussenkomst van Saavedro, maar kon nu alsnog worden uitgevoerd. Met de
wetenschap namelijk dat ik weer was teruggekeerd op Aarde, had ik immers weinig
zin om alsnog met Atrus naar Releeshahn af te reizen, iets waar hij het volste begrip
voor kon opbrengen.
Atrus en Catherine schonken mij als dank voor al mijn inspanningen een ruime som
geld, om zo het laatste deel van mijn terugreis naar huis te bekostigen en om na al
die jaren een nieuw leven op te bouwen. Zo namen wij de volgende dag hartelijk
afscheid. Het zag er naar uit dat mijn avonturen, na vele vreemde omzwervingen in al
even merkwaardige werelden, nu tot een einde was gekomen.

Maar wie weet wat de toekomst wat dat betreft voor mij nog in petto zou hebben?
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Nawoord.

Vier jaar na het verschijnen van ‘Riven’ en acht jaar na het eerste deel ‘Myst’, kwam
in 2001 het derde deel uit de Myst serie op de markt. Daar waar de speler in het
eerste deel moest afrekenen met de beide zonen van Atrus en in het tweede deel
met zijn vader, verscheen in deel drie een zekere Saavedro ten tonele, een ‘niet
familielid’. Hoewel het de hoofdtaak van de speler was om een waardevol
schakelboek te heroveren dat door deze figuur was gestolen, werd gaandeweg het
avontuur steeds meer onthuld van wat zich op Narayan had afgespeeld, de wereld
waar de dief oorspronkelijk vandaan kwam. Opnieuw bleken Sirrus en Achenar, de
twee zonen van Atrus, daarbij een twijfelachtige rol te hebben gespeeld. Het werd
steeds duidelijker dat Saavedro het gestolen schakelboek slechts als lokaas
gebruikte om Atrus te dwingen het grote onrecht dat hem was aangedaan, te
neutralisen. Uiteindelijk leidde dit alles tot een climax in een grote finale, waarbij de
speler goed bij zichzelf te rade moest gaan welke stappen hij moest zetten, opdat
een voor alle partijen bevredigende oplossing werd gekozen.

Bij het vervaardigen van dit avontuur werden de technieken die bij ’Myst’ en ‘Riven’
waren gebruikt, verder vervolmaakt. In de beelden werden meer animaties verwerkt
en bovendien was het nu mogelijk om op iedere plek volledig om je heen te kijken.
Samen met de zeer realistische omgevingsgeluiden maakte dit dat het geheel nog
levensechter overkwam.
Ook de gebruikte muziek verdiende een pluim. Jack Wall was ditmaal de componist
en hij kon zich kennelijk prima inleven in de sfeer die de diverse tijdperken van ‘Myst
III’ ademden. Het openingsthema bereikte zelfs een hoge notering op de soundtrack
hitlijst in de Verenigde Staten en kwam op nummer ‘1’ terecht in de persoonlijke
hitlijst (de ‘sterren top 20’) van ondergetekende.
Kortom, de speler kon zich wederom volledig onderdompelen in dit nieuwe avontuur,
en uiteindelijk volledig meeleven met de weinig benijdenswaardige hoofdfiguur, die
veeleer een slachtoffer dan een dief bleek te zijn. Subtiel en terloops werd
tegelijkertijd meer onthuld over de D’ni, want het wel en wee van die teloor gegane
beschaving bleef als een rode draad ook door dít avontuur lopen. ‘Myst III’ leek
trouwens een meer ‘gesloten’ einde dan de eerste twee delen te hebben, maar, om
Atrus’ woorden eens te gebruiken: “wellicht zal het einde nog geschreven moeten
worden…”

Tom van der Spek,

24 augustus 2008.
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