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“Eco Fiction zou je kunnen zien als een actuele variant van Science Fiction. In Eco Fiction wordt techniek breder gezien dan het bedenken van futuristische
techniek. Zoals het kweken van gebruiksvoorwerpen
en bouwmaterialen uit levend hout. Zoals duurzaam
beheer van de rijkdommen van de zee in samenwerking
met haar intelligente bewoners. Bedachtzaam beheer
van geïrrigeerde landerijen, het gebruik van wind- en
zonnekracht, coöperatie in plaats van uitbuiting en slavernij. In deze trilogie zeilen razendsnelle zeilschepen en
manoeuvreert er af en toe een indrukwekkende clipper tussendoor, uitgerust
met gasmotoren. Steampunk? Jules Verne, de oervader van de steampunk, had
het niet zo treffend kunnen bedenken.”
In het eerste deel van de trilogie Het verscholen rijk vangen Tom en Alante
een reis zonder einde aan, op zoek naar haar afkomst en naar een veilige plek.
Zij is een watermeisje, met kieuwen en een zijdeachtige pels. Hun wereld, die
lijkt op het Azië van onze Aarde, staat aan de vooravond van een industriële
revolutie, zonder de suprematie van Europa – een verrassende politieke vooronderstelling, waaruit een heel ander wereldbeeld ontstaat.
Tijdens de tocht per zeilwagen en een oude jonk breidt hun gezelschap zich
uit met meerdere reisgenoten, waarmee ze in de volgende twee delen een oorlog weten te dempen en een nieuwe stad stichten. Een eigen plek, van en voor
kinderen, in een nieuw evenwicht tussen de magie van een bezielde ecologie en
spirituele autonomie. Zij ontdekken daarmee ook het verscholen rijk in zichzelf.
De reis is de draad waar de gebeurtenissen als kralen aan zijn geregen.
Aanvankelijk kunnen ze geen touw vastknopen aan wat hen overkomt. Met
wijze hulp en hun ontluikende paranormale gaven, met humor en liefde weten ze hun kwetsbaarheid te transformeren tot een uitgekiende weerbaarheid,
waartegen geweld het moet afleggen. Het goud van de Yandan dynastie en het
dievengilde van Doran spelen daarbij een niet mis te verstane rol.
“[...} reisgids naar een betere wereld. Voor kinderen, vrouwen, onze neven en
nichten in de zee, de onzichtbare rijken, dieren, bomen... de Aarde. En uiteindelijk voor de mannen, die het allemaal zo goed weten.”
Joshua Stiller, auteur
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Droom
Hij viel. De sensatie was lichamelijk walgelijk. Toch wist hij dat hij
niet te pletter kon slaan.
Beneden hem was chaos, rook, mensenmassa’s, golven van haat en
angst.
Hij liep door een eindeloos gebouw met gangen en kamers.
Hij wist precies waar hij naar toe moest.
In een kale kamer stond een laag wit bed in de hoek. Een in het wit
geklede verpleger stond gebogen over een naakt figuurtje in het bed.
‘Het is hier een weeshuis voor debiele kinderen,’ zei de verpleger tegen
hem en ging de kamer uit.
Hij tilde voorzichtig het lange kind op. Ze was heel dun, haar benen
bengelden er krachteloos bij. Ze was vederlicht en voelde warm aan.
Op haar prachtige schedel groeide kort, kleurloos haar, heel zacht.
Hij streelde haar hoofd. Schuin onder haar oren had ze kieuwen.
In haar spitse gezicht, met een brede mond als van een vis, keken twee
enorme veelkleurige ogen met openlijke liefde en humor in de zijne.
Hij hield van haar en drukte haar tegen zich aan. Ze legde haar
armen om zijn nek, zo gingen ze weg. Niemand zag hen gaan.
Hij moest haar tegen elke prijs in veiligheid brengen.
Zij droeg het lot van de mensheid in zich.
Tom kwam langzaam bij zijn positieven. Beverig van de emoties die de droom
had losgemaakt stond hij op. Even dacht hij dat hij nog in het gebouw was en
hij zocht waar hij het kind had gelaten.
Het besef dat hij helemaal alleen was in zijn huisje, dat in een geheel andere
wereld bestond, druppelde als ijskoud water langs zijn ruggengraat.
Huiverend trok hij een broek en hemd aan en ging in de grijze ochtendschemer
het erf vegen.

Hoofdstuk 1

Een vreemd kind

H

AAR BLOTE VOETEN roffelden over de lemen weg. Tussen haar
zwaaiende haar door wierp het meisje angstige blikken achterom. Iemand
wilde haar hebben. Handen hadden haar door een onzichtbaar vlies heen geduwd. Het waren bekende handen en het had net gevoeld alsof ze vanuit het
water in kurkdroge lucht kwam. Ze had tegengesparteld en was op de grond
gevallen. Toen ze bang had omgekeken was er niets meer te zien geweest. Ze
had willen roepen, maar er was iemand vlakbij die haar kwaad wilde doen. Hij
mocht haar niet vinden. Ze was op haar buik onder struiken door gekropen.
Ze had een ding gevonden en aangetrokken om haar anderszijn te verbergen.
Toen was ze hard weggelopen... Opeens zwikte haar voet in een wagenspoor,
een bliksemstraal van pijn joeg langs haar zenuwen. Nog voor ze de grond
raakte schreeuwde ze: ‘Nee!!’ , alsof ze probeerde te bezweren wat niet meer te
vermijden was. In volle vaart schoof ze op knieën en ellebogen over de grond.
De verdoving van de klap begon te wijken. Een scheurende pijn in haar enkel
overweldigde haar, schaafwonden brandden heter en heter in haar zachte vlees.
Ze jankte hoog, als een dier in nood.
Handen gleden onder haar oksels, een schok van paniek schoot door haar
heen. Nee! Ze mochten haar niet pakken...

Tom stond verstijfd met het kind in zijn handen. Twee ogen leken hem over
haar hoofd aan te kijken, donkere gaten in een gezicht dat in de lucht zweefde.
Zijn eigen gezicht. Tom schudde zijn hoofd en mompelde in een reflex een
afweerspreuk. De ogen flitsten heen en weer, zoekend. Het gezicht vertrok tot
een masker van woeste woede en verdween.
Al zijn haren stonden overeind, zijn hart klopte als een razende.
Het kind in zijn handen probeerde zich los te worstelen. Met een ziekmakend
gevoel liep de verlammende angst uit hem weg. Hij greep haar steviger beet. Er
sijpelde een vervullend gevoel binnen. Het gezicht dat nu verscheen joeg hem
geen angst aan. Vriendelijke bruine ogen namen hem op. De blik verschoof
naar het kind in zijn handen. Bezorgdheid was er in te lezen toen de ogen zich
in die van Tom boorden met de boodschap: bescherm haar, met je leven als het
moet.
Tom knikte stom, hij zou op het kind passen.
Verkrampte snikken voeren door het magere lijfje. Hij zette haar voorzichtig
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terug op de grond. Ze beet hem onverwachts in zijn hand en probeerde kronkelend aan zijn greep te ontsnappen. Met een kreet van pijn liet hij haar los.
Toen ze plompverloren op haar eigen benen kwam te staan zakte ze met een
gesmoorde gil in elkaar en viel flauw.
Tom zoog op de venijnige beet en bekeek het hoopje ellende aan zijn voeten.
‘Wat moet ik daar in vredesnaam mee,’ mompelde hij. Het liefst liet hij haar
gewoon liggen. De heftigheid en de pijn die in haar kreet hadden geklonken
schokten hem meer dan hij zichzelf wilde bekennen.
Argwanend keek hij de in de zon blakerende weg af. Geen mens had zo te
zien het voorval opgemerkt. Niemand die zijn kant opkeek. Het dorp zag eruit
zoals het er altijd had uitgezien: hutten, dadelpalmen, acacia’s met hun brede
kruinen, ommuurde erven en akkertjes waar hier en daar iemand aan het werk
was, een kind sjouwde achter geiten aan, een man liep met een koe... Geen
mannen op paarden, geen huifwagens met vierspannen muildieren. Hij wist
zeker dat hij het niet gedroomd had. Hij voelde de dreiging nog die vanuit het
nachtelijke konvooi had gewasemd, als de stank uit een rottend kadaver. De
colonne was in de richting van het dorpscentrum verdwenen. Er was die ochtend geen rook van kookvuren verschenen boven de oude kazerne. Zouden
ze door zijn gereden? Waarheen? Achter het dorp was niets meer, kale steppe
zonder water.
Hij kon de twee gezichten die hem hadden aangekeken niet uit zijn hoofd zetten. Vooral de woestheid van het eerste, dat sprekend zijn eigen gelaat was, lag
als een pijnlijke verwrongenheid over zijn gedachten. Beide gezichten betekenden dat er een bewustzijn was binnengedrongen in zijn spirituele ruimte. Hij
was er altijd van overtuigd geweest dat die ruimte “heilig” was, onaantastbaar.
Het bewusteloze kind aan zijn voeten vroeg zijn aandacht en hij liet de kwestie
voorlopig rusten.
‘Hm, als ik erachter kan komen waar je woont kan ik je beter meteen naar huis
brengen.’ Ergens wist hij dat hij onzin stond uit te kramen. De boodschap van
het tweede gezicht was onmiskenbaar geweest. Het kind was zijn zorg.
Hij bekeek haar wat nauwkeuriger. Na ruim negen jaar ballingschap in deze
afgelegen oase meende hij de meeste kinderen wel thuis te kunnen brengen.
Dit meisje herkende hij niet. Verbaasd trok hij zijn wenkbrauwen omhoog. Hij
liet zich op een knie zakken en nam haar niet gekwetste voet in zijn hand. ‘Wat
heeft ze eigenaardige voeten,’ mompelde hij. Met zijn vingers drukte hij haar
tenen uit elkaar, waardoor de vliezen ertussen gespannen werden. ‘Het lijken
wel kikkerpootjes!’
Er drong zich iets in zijn herinnering naar voren... De verbinding werd verbroken, er druppelde bloed uit haar wonden op de grond.
‘Dat moet eerst op een behoorlijke manier verbonden worden,’ mompelde
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hij. Voorzichtig schoof hij zijn armen onder het slappe lichaam en tilde het
op. Daarbij viel het lange haar naar achteren, waardoor haar gelaat helemaal
zichtbaar werd. Als door de bliksem getroffen stond hij stil. Haar gezichtje leek
op het meisje in zijn droom! Alleen had dit kind lang zwart haar... Hij schudde
zijn hoofd om alle door elkaar tuimelende gedachten tot zwijgen te brengen.
Met het vederlichte, bewusteloze kind in zijn armen wandelde hij zijn huisje
binnen en schopte de deur achter zich dicht. Hij legde haar op zijn bed, naast
Alex, de nachtzwarte kat, die verstoord een gouden oog opende, gaapte en op
zijn rug ging liggen met vier poten omhoog.
‘Let even op haar.’ De kat keek hem opmerkzaam aan. ‘Ik moet hier hulp bij
halen. Dit is te ernstig voor mijn beperkte kunde.’
De kat rolde terug toen hij niet over zijn buik gekroeld werd. Met trillende
spieren rekte hij zich uit, eerst de voorpoten en toen zijn achterlijf. Geconcentreerd begon hij de dichtstbijzijnde knie van het meisje te likken.
Tom liep terug en gluurde naar buiten. Nog steeds niets verdachts te zien.
Hij sloot de deur, legde de sluitbalk in zijn beugels en prevelde onwennig een
afweerspreuk. Dat was alleen de eerste maanden van zijn verbanning nodig
geweest.
Op het achtererf koos Tom een duif uit een hokje. Hij bond een grasje om
een poot, smeerde wat bloed van het meisje dat op zijn hand kleefde op beide
poten en wierp de duif in de lucht. Die cirkelde een keer om het erf en vloog
toen als een pijl uit een boog naar het zuidwesten.
‘Zo, hieruit zal ze wel begrijpen dat het dringend is,’ bromde hij binnensmonds. ‘Ik hoop dat ze thuis is.’ Sloffend ging hij het huisje weer binnen. Bij
het fornuis vulde hij zuchtend een koperen emmer met warm water. Hij had
hier helemaal geen zin in. Hij had al tijden nergens zin in, dus het maakte weinig verschil.
Hij ging naar de voorkamer en rommelde in een kunstig bewerkte houten kist,
op zoek naar een geschikte doek. Misprijzend keek hij naar het linnen hemd
dat hij had uitgekozen. Het deed hem onaangenaam terugdenken aan de tijd
dat hij zulke hemden had gedragen.
Hij schraapte zijn keel luidkeels en scheurde tegelijk met woeste kracht het
hemd in tweeën. Het maakte hetzelfde geluid. Hij scheurde een hoekje af en
begon met wat water het stof en het zand uit de wonden van het meisje te wassen. Dat deed blijkbaar zo veel pijn dat ze bijkwam en haar armen terugtrok.
‘Rustig maar, meidje,’ fluisterde hij. ‘Alles komt goed, ik moet even je wonden
uitwassen.’
Ze begon zachtjes te jammeren toen hij verder ging, maar liet hem begaan.
In afwachting van de genezeres die hij met de duif had opgeroepen, legde Tom
zijn handen om haar enkel en stemde zich af.
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Hoewel het lang geleden was dat hij dat voor het laatst had gedaan, voelde hij
direct genezende energie door zich heen stromen. De verzwikte enkel voelde
ijskoud aan, het duurde een tijd voor hij de vertrouwde hitte in zijn handpalmen voelde, teken dat er voldoende energie was toegevoerd.
Hij schrok op toen de deuropening naar het achterhuis werd verduisterd.
‘Zo,’ schalde een opgewekte stem, ‘waar is het slachtoffer?’ Aya kwam altijd
achterom. Hij had zijn mond al open om te zeggen dat hij blij was dat ze zo
snel was gekomen, maar ze stapte zonder hem aan te kijken naar het bed. Het
meisje dook in elkaar toen de jonge vrouw zich over haar heen boog.
‘Vrouwtje, wat heb je uitgespookt, en waar in vredesnaam kom je vandaan?’
zei Aya zachtjes. Ze richtte zich verbouwereerd op. ‘Ik ken alle kinderen in de
verre omtrek, maar haar heb ik nooit eerder gezien. Weet jij wie ze is?’
Hij schudde zijn hoofd, nog steeds van zijn stuk door wat er allemaal gebeurde.
Vooral wat het in hem opriep. ‘Ze viel pal voor mijn deur op de weg, net. Ik
ken haar ook niet.’ Ze keken beiden neer op het magere gezichtje, waar langzaam tranen van onder de gesloten oogleden rolden.
‘Wie ben je, meisje?’ vroeg Aya zacht. Ze knielde op een knie om de wonden
te onderzoeken. ‘Heb je pijn? Tom, kan je wat stroken van een schone doek
maken om haar te verbinden?’
In zichzelf mopperend scheurde hij zijn toch al verruïneerde hemd in smalle
repen, terwijl Aya zalf uit een stenen potje op de gewonde knieën en ellebogen smeerde. Tom zag Aya opeens verrast door het haar van het kind strijken.
Gauw duwde ze de zwarte lokken weer terug. De bezeerde enkel werd met
een nat kompres met kruiden omwikkeld en ingezwachteld met de mouwen
van het opgeofferde hemd. Om de wonden op knieën en ellebogen wikkelde
Aya verband. Tenslotte gaf ze het kind een drankje te drinken. Ongeduldig
wachtte ze tot het in slaap viel. Geagiteerd wenkte ze Tom om mee naar de
achterkamer te gaan.
‘Tom!’ fluisterde ze. ‘Dat meisje heeft geverfde haren, ze heeft heel dicht haar
op haar lijf, een soort vacht, maar dat lijkt op haar armen en benen wel geschoren en...’ ze slikte, ‘...ze heeft een soort spleten onder haar oren.’
‘Wàt zeg je?!’ stamelde hij.
Mijn droom... maar dat bestaat niet! Niet in deze werkelijkheid!
Aya keek hem strak aan. ‘Je hoorde wat ik zei.’
‘Ze heeft ook kikkervoetjes,’ mompelde hij.
Het kan niet!
‘Wàt?’
‘Ze heeft heel lange tenen. Heb je dat niet gezien? Lange, soepele tenen die
wijd uit elkaar kunnen, met huidplooien ertussen. Zwemvoeten.’ Het benoemen hielp om het geval tot normale verschijnselen terug te brengen.
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‘Nee, dat is me niet opgevallen. Kikkervoetjes? Ik...’ Ze draaide zich om teneinde terug te gaan naar de voorkamer; halverwege de beweging bleef ze staan.
‘Zwemvoeten? Midden in dit droge land?’
Verontrust staarden de twee elkaar aan.
‘Waar komt dat meiske toch vandaan?’ piekerde ze. ‘Ze is echt niet van hier,
Tom. Ik bedoel, niet alleen niet uit het dorp, zelfs niet uit dit land. Misschien
wel niet eens uit onze wereld!’
‘Ach, wat bazel je nou!’
‘Nee echt, Tom. Ik meen het. Haar aura is volstrekt anders. Anders anders dan
de jouwe, nu we het er toch over hebben.’
Tom reageerde daar maar niet op. Ongemakkelijk schuifelde hij met zijn voeten; soms raakte hij wat ontsteld van haar scherpe blik. Dan dacht hij niet alleen aan haar fysieke zicht.
‘Tom, heb je gehoord wat ik zei? Heb je echt geen enkel idee waar ze vandaan
zou kunnen komen?’
‘Aya, ik heb veel over de wereld gereisd, ik ben in veel landen geweest. Ik heb
nog nooit, nog nergens zo iemand gezien, of er zelfs maar van gehoord! Nu
duikt er opeens vanuit het niets een...’ hij aarzelde, ‘...een ander soort mens op.
Een zwemmende mens? Een...’
De gedachte was te onzinnig om uit te spreken.
‘En dan ook nog voor jouw deur,’ zei Aya.
‘Tous ces ans, tous ces ans perdus que j’ai attendu,’ sprak hij zachtjes. ‘Het is
misschien wel een teken, na al die jaren wachten, al die verloren jaren. Alleen...
ik kan het niet duiden.’ Zijn hoofd tolde.
Het is belangrijk dat je de droom vertelt.
‘Wat zeg je?’
Aya keek hem verbaasd aan. Ze had niets gezegd. Ze las een oud en diep verdriet in zijn ogen. Wonderlijke ogen, dacht ze verward, zo heb ik ze nog nooit
gezien. ‘Tom, wie ben je eigenlijk? Wàt ben je?’ fluisterde ze. Altijd was ze aan
die vraag voorbij gegaan, uit ontzag enerzijds, misschien ook wel omdat ze
bang voor het antwoord was. Nu was er iets in de aura van dat kind dat leek op
Toms aura. Dat kon geen toeval zijn.
Tom bleef Aya aankijken. Ze kon aan hem zien dat hij er naar verlangde om
iets over zichzelf te onthullen. Ze drong aan, met de autoriteit van een genezeres. ‘Tom, je kent me lang genoeg. Ik denk dat je me iets meer moet vertellen.
Mijn Gave werkt bij iedereen, behalve bij jou. Van jou neem ik niets meer waar
dan je aura. Verder ben je compleet gesloten.’
Tom schudde onwillig zijn hoofd.
‘Kom, vertel,’ drong ze aan. ‘Het enige dat ik van je weet is dat je hier een jaar
of negen geleden als gevangene werd gebracht. Je hebt er nooit iets over willen
11

zeggen. Ik was twaalf toen ik je voor het eerst zag. Later was je zo’n strenge
leermeester dat ik er nooit iets over durfde te vragen.’
Tom keek haar schuldbewust aan. ‘Was ik zo streng?’
‘Niet erg toeschietelijk, nee. Voor een leergierig meisje als ik waren er genoeg
andere dingen te vragen. Over jezelf was je zo gesloten als een pot.’
‘Dat spijt me.’ Aya was in de beginjaren van zijn ballingschap een dagelijks
terugkerend lichtpuntje geweest. Elke dag dat ze bij hem lessen volgde in biologie, menskunde en alle andere vakken waarin hij haar iets te leren had, was
als balsem op zijn gekwetste ziel geweest. Zijn gedachten gingen, ondanks zijn
tegenzin, terug naar die tijd.
‘Negen jaar en drie maanden geleden kwam ik hier aan, ja. Ik was in Doran
gevangen gezet na de staatsgreep,’ begon hij afgebeten te vertellen. ‘Samen
met andere studenten die tegen de milities van de grootgrondbezitters hadden gevochten. Ik deed in die tijd promotieonderzoek aan de universiteit en
was junior adviseur bij het landhervormingsproject van de regering. Van de
toenmalige regering moet ik zeggen. Mijn broer was in die tijd ook in Doran.
Hij deed bronnenonderzoek naar de irrigatiesystemen die hier geweest moeten
zijn. Ik weet niet wat er met hem is gebeurd. De studenten werden onthoofd.’
Hij slikte huiverend vanwege de lang verdrongen beelden van de executies die
voor zijn ogen hadden plaatsgevonden.
‘Wat gebeurde er toen met jou?’
‘De staatsgreep was goed voorbereid,’ ging Tom verder, alsof hij Aya niet had
gehoord. ‘De milities waren overal. Er waren huursoldaten bij, van een vreemd
volk dat ik niet ken. Keiharde vechters. We hadden geen schijn van kans. In
twee dagen was alle verzet gebroken. Toen begon de zuivering. We werden
opgesloten in een theater. Telkens verdwenen er gevangenen. Ik denk niet dat
er veel levend uit zijn gekomen.’
‘Jij wel.’
‘Ja, ik bleef leven. Mijn pleegmoeder is operazangeres en zij was de lieveling
van de coupleider.’ Hij spuugde in afkeer op de grond. Hij aarzelde om verder
te gaan. ‘Ach, het is allang geen geheim meer,’ mompelde hij.
‘‘Wat?’
‘Ik kan het je net zo goed vertellen. Mijn pleegmoeder was Grootmeesteres
van de Keizerlijke Loge. Ik was net aangenomen als Gezel...’
‘Wat is een loge?’
‘Een geheim genootschap van geestverwanten. De Keizerlijke Loge is heel
oud, uit de tijd dat er in Doran nog keizers regeerden over de landen in de
omtrek.’
‘Wat doet een loge?’ Toen ze aan zijn blik zag dat hij er zich van af wilde maken, bezwoer Aya: ‘Toe, ik wil het echt weten.’
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‘De meesters en de grootmeester van de Loge geven achter de schermen leiding aan diplomatieke betrekkingen, oorlogen, politieke en economische ontwikkelingen en de spirituele matrix van een samenleving.’
‘Een soort landsbestuur dus, als ik het goed begrijp.’
‘Niet openlijk. De Loge is strikt geheim. Was dat althans. Of is het weer, ik
weet het niet.’ Hij huiverde en moest aan het woeste gezicht denken dat hem
over het bewusteloze kind had aangekeken. Hij had plotseling het gevoel dat
het met een opleving van de Loge te maken had.
‘En jij was lid geworden?’
‘Als je als jong gezel toetreedt tot de Loge, krijg je een initiatie.’ Toms weerstand om het te vertellen smolt onder de warmte van de goede herinneringen.
Hij vertelde hoe hij in de leer was gekomen bij een meester. Deze gaf hem in
versneld tempo kennis over een heleboel zaken en opdrachten. Voor meditatie,
hoe hij zijn latente psi krachten kon ontwikkelen en om scripties te maken over
maatschappelijke en politieke onderwerpen. Bij de eerste initiatie had hij als
leerling beperkte toegang tot geheime kennis gekregen.
‘Ik werd zodoende als gezel klaargestoomd. Ik had al een voorsprong door
mijn studies en trainingen in Paris. Dat ik mee ging doen aan het vernieuwingsproject van de regering heeft mijn toetreding verder versneld.’
Het ademloze gehoor dat Aya bood haalde de laatste remmingen weg. Voor
het eerst sinds de staatsgreep kon Tom vol enthousiasme alle optimisme ophalen, alle begeestering van de mensen die toen aan de economische vernieuwing
werkten. ‘Ik ging deel uitmaken van een werkgroep die in opdracht van de
regering een beter distributiesysteem aan het ontwikkelen was voor landbouwproducten. Dat was onderdeel van een veel omvangrijker project. De regering
wilde het land weer voedsel exporterend maken. Er werd steeds meer rijst
en palmolie geïmporteerd, terwijl Doran zelf een enorm agrarisch potentieel
heeft. Er zouden coöperaties komen voor boeren die ongebruikt land zouden
krijgen met de landhervorming. Wel, de rest weet je. Daar heeft de staatsgreep
een eind aan gemaakt.’
‘Dank je dat je het mij hebt verteld,’ zei Aya. ‘Je vergist je alleen: hier in het
dorp weet niemand daar iets van.’
‘Niet van de staatsgreep?’ vroeg hij ongelovig.
‘Zelfs dat niet,’ antwoordde ze aarzelend. ‘Alleen dat er soldaten kwamen en na
een tijdje weer weggingen. Van landhervorming heb ik nog nooit gehoord. Ik
hoor het woord zelfs voor het eerst. Wat betekent het eigenlijk? Ik bedoel, ik
begrijp het woord wel, maar niet wat het inhoudt.’
‘De toenmalige regering had grootscheepse plannen om ongebruikte landbouwgrond van grootgrondbezitters onder landloze boeren te verdelen. Dat
betekent landhervorming.’
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‘Die grond is toch van die grootgrondbezitters? Die kun je toch niet zomaar
aan een ander geven?’
‘Dat vonden die eigenaars ook. Vandaar dat ze de regering omver hebben
geworpen.’
‘Dat vind ik maar dom. Je kan op je vingers natellen dat de eigenaren zich
zouden verzetten.’
‘Ja,’ zuchtte Tom. ‘Dat gevaar is onderschat. De regering zou voor de grond
betalen, hoor. De adel wilde echter niet dat er iets aan hun machtspositie zou
veranderen.’
‘Wat gebeurde er toen?’
‘De coupleider heeft de Loge in Doran ontbonden en de meesters die hij te
pakken kon krijgen gemarteld, geëxecuteerd of verbannen. Hij had mijn pleegmoeder in zijn greep door te dreigen mij en een aantal anderen te doden. Ze
moest voor hem blijven zingen. Ik werd verbannen naar dit dorp om nooit
meer terug te keren naar de stad. Na een paar maanden werd ik losgelaten en
kon mijn eigen huis bouwen. Dit hier. Elk jaar zijn ze tot nog toe komen kijken
of ik er nog was. Als ik zou vluchten zou mijn pleegmoeder gedood worden.’
Aya had zijn hand vastgepakt en kneep er zachtjes in toen hij zweeg. ‘Ik hoor
later wel meer details. Hoe oud was je toen?’
‘Ik was zestien toen ik in Doran kwam met mijn pleegmoeder. Josephine had
een engagement voor een jaar bij de Opera. Je moet weten dat er over de hele
wereld Loges zijn, die veel contact met elkaar hebben. Zo is ze hier gekomen,
op voorspraak van de Grootmeester in Paris is ze hier eerst Meester van de
Keizerlijke Loge en later Grootmeester geworden. Ik wilde ingenieur worden,
net als mijn vader. Dankzij voorspraak door de Loge van mijn vader kon ik
in Paris gaan studeren.’ Hij sprak de naam van zijn geliefde stad op zijn Frans
uit. ‘Ik kwam in huis bij een Meester van de Loge in Paris. Ik heb er eerst het
gymnasium afgemaakt. Na mijn eindexamen heb ik van mijn achttiende tot
mijn tweeëntwintigste voor ingenieur gestudeerd. Ik kwam na mijn afstuderen
terug naar Doran om hier mijn proefschrift te schrijven.’ Het deed hem goed
om iets over zijn verleden te vertellen.
Aya overdacht wat ze net allemaal had gehoord. ‘Hoe oud ben je nu dan?’
‘Drieëndertig,’ gaf hij ten antwoord, zijn gedachten nog steeds ver weg.
‘Je ziet er veel ouder uit,’ knorde ze. ‘Maar ik kan je leeftijd niet goed schatten.
Vertel eens over je jeugd.’
‘Jeugd? Waarom?’ Ze keek hem standvastig aan. Tom sloeg zijn ogen neer.
‘Goed, als het wilt weten: ik ben geboren in Nouveau Bourgogne, dat is een
Franstalige staat in Noord-Atlantië...’
‘Dat weet ik nog, je hebt kaarten voor me getekend bij je aardrijkskunde lessen.’
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Tom keek verrast op. ‘Dat was ik vergeten. Goed dan, mijn vader is van Bourgondische afkomst. Mijn moeder is half inheems Atlantisch, half Frans. Waren, moet ik zeggen, ze zijn al vijfentwintig jaar dood.’
‘Dan was je acht? Wie zorgde er toen voor je?’
‘Zeven. Ik was zeven toen ze verongelukten en mijn tante Josephine mij als
pleegkind aannam. Zij is een verre nicht van mijn vader.’
‘Hoe ging dat? Ik bedoel tussen jou en je pleegmoeder?’
‘Eigenlijk wel goed. Ik ging altijd mee als ze op tournee was. Ik was als kind
in Nouveau Bourgogne al gewend om op mijn eentje te zijn. Ik las veel, ik
struinde rond in de omgeving en af en toe had ik een leermeester waar ik
meer geestelijke zaken kon leren. Over andere culturen, occulte kennis, talen,
geneeskunst. In het dorpje waar Josephines huis stond, was ik vaak te vinden
bij de smid en de wagenmaker. Ik heb daar mijn handigheid met knutselen
opgedaan.’
‘Had je vrienden? Vriendinnen?’
Hij schokschouderde. ‘Niet echt. Toen ik in Paris studeerde ging ik wel met
andere studenten en met actrices om. Vrienden? Ik denk het niet.’
Ze zag dat hij het er niet verder over wilde hebben. ‘Zorg je wel goed voor
jezelf? Je ziet er niet gezond uit.’
‘Echt?’
Ze streek vluchtig over zijn voorhoofd. Hij schrok ervan.
‘Allemaal rimpels,’ zei ze, opeens vinnig om een week plekje in haar borst in de
kiem te smoren. ‘Of hebben Europeanen dat altijd?’
Hij glimlachte, wat zijn gezicht deed veranderen van een trieste regendag in een
zonnige middag. Het verminderde zijn eenzaamheid dat Aya zoveel aan hem
kon zien en aandacht voor hem had.
‘Je bent zelf ook een vreemdeling,’ zei hij met een scheef lachje. In dit land van
kleine, tengere mensen met sluik zwart haar, donkere ogen en een oogplooi
vielen haar lengte, haar bruine haar, lichtbruine huid en lichtbruine ogen bijna
evenveel op als zijn Europese verschijning. Zij was van het Bergvolk.
Aya’s venijnigheid smolt toen ze zijn glimlach zag doorbreken.
‘Nee Tom, al zien we er anders uit, mijn familie woont hier al generaties. Onze
verwanten wonen in de bergen. Ook dat is Doran. Jij komt van ver, van heel
ver. Dat kan ik zien. Dan bedoel ik niet je geboorteland in Atlantië of dat land
in Europa waar je voorouders vandaan kwamen.’
‘Wat zie je dan?’ vroeg hij ongemakkelijk.
Ze keek hem aan door een mist van tranen die zich langs haar zelfbeheersing
naar buiten persten. In de war door haar eigen emoties fluisterde ze schor: ‘Ik
zie een onmetelijk ver land, Tom, en kleuren waarvoor ik geen naam heb. Die
zie ik ook bij het meisje.’
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Verdriet welde onstuitbaar op: ze wist dat hij weg zou gaan. Het had met dat
kind te maken. Verdriet ook om datgene wat hij haar niet kon vertellen, dat
andere dat ze soms in haar dromen bijna kon aanraken. Impulsief omhelsde ze
hem. ‘Oh Tom, er is zoveel buiten mij, buiten dit dorp. Ik verlang er naar, maar
ik weet niet eens waarnaar. Ik voel me alleen, zo... zo onvolledig, zo ontzettend
alleen, alsof ik maar de helft ben van wie ik zou moeten zijn.’
Hij klopte haar onhandig op de rug, in een poging haar heftige emoties te kalmeren. Hij had nooit aan Aya willen denken als vrouw. Vanaf het moment dat
ze als dertienjarig meisje bij hem in de leer kwam had hij een formele afstand
bewaard. De zware trainingen in vechtsporten en yoga die hij zijn hele leven
lang had gevolgd, hadden hem het mogelijk gemaakt zijn seksuele begeerte
om te zetten in slangenenergie, de motor achter zijn onverzadigbare jacht naar
kennis. Maar de jarenlange onthouding eiste zijn tol. Zijn kokende bloed loste
diep in zijn wezen een oude blokkade op. Het voelde of hij in twee afdrukken van zichzelf werd gespleten. Het lichaam waarin hij leefde en een andere
werkelijkheid, die daar doorheen vibreerde. Een macht groter dan de zijne
schakelde het lichaam en het brein uit. Een commando galmde in zijn hoofd:
Vertel je droom!
Hij zakte door zijn benen. Vanuit angst niet te kunnen doen waartoe de stem
hem aanspoorde, greep hij Aya bij de polsen. ‘Help me,’ kraste zijn stem. ‘Ik
moet me een droom herinneren.’
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Hoofdstuk 2

Het kind uit de droom

M

ET AYA’S HANDEN OM ZIJN HOOFD, de ogen gesloten, begon Tom
hakkelend zijn droom te vertellen. De woorden verbraken echter de ragfijne herinnering. Midden in een zin hield hij op.
‘Ga verder,’ fluisterde Aya na een tijdje.
‘Het gaat niet,’ zuchtte hij. ‘Met elk woord waarmee ik iets wil beschrijven verdwijnt er meer van de droom.’
Ze greep hem bij het haar boven zijn oren en schudde zijn hoofd heen en neer.
‘Je moet!’
‘Het gaat niet,’ kreunde hij. ‘Ik kan me haar gezicht niet meer herinneren.’
Aya keek gejaagd om zich heen, of er iets was wat haar op een idee bracht, iets
om die man zijn droom scherp te laten krijgen. Alles in haar schreeuwde dat
Toms droom van het grootste belang was. Het was niet zo maar een droom,
het was een boodschap. Haar blik viel op zijn kist. Daar bewaarde hij zijn tekeningen in wist ze... tekenen... ‘Tom!’ drong ze aan. ‘Tom, teken het portret van
dat kind in je droom. Nu! Nu het beeld nog vers is.’
‘Ja, tekenen, dat is goed,’ mompelde hij. Hij kon zich net genoeg concentreren
om, met bijna mechanische bewegingen, papier en tekenstiften uit zijn kist te
pakken. Op zijn knieën voor de kist, die hij als tafeltje gebruikte, probeerde hij
een begin te maken. Eerst dwaalde het houtskool in zijn hand in bogen over
het witte vlak zonder het te raken.
‘Nee, dit is te grof,’ mompelde hij en pakte een dun potlood uit een etui.
Onder de ogen van de gespannen toekijkende Aya verscheen er een portret
op het papier.
‘Zo zag ze eruit.’ Hij keek verwonderd naar zijn creatie.
‘Ze heeft dezelfde ogen als het meisje,’ zei Aya zachtjes. ‘Alleen groter. Ook
haar mond heeft er wel iets van weg.’
‘Ze had ook kieuwen.’ Zolang hij naar de tekening keek bleef de droom helder,
kon hij er wel woorden voor vinden. ‘Ze was heel licht, net alsof ze van een
ander soort materie was gemaakt. Licht en warm.’
De sensatie van het droomkind in zijn armen was heel levendig. Hij stond op,
er kwam iets hards in de lijnen van zijn gezicht. ‘Ik moet het kind ten koste van
elke prijs beschermen.’
‘Hoe bedoel je?’
Tom keek haar verbouwereerd aan. ‘Wat zei ik dan?’
17

‘Dat je het kind tegen elke prijs moet beschermen. Bedoel je dat meisje?’
Hij staarde een moment voor zich uit. ‘Dat moet toch wel?’ zei hij tenslotte
aarzelend. ‘Eerst droom ik van een kind met kieuwen en de volgende dag valt
er eentje voor mijn deur op de grond.’
‘Waarom is het zo belangrijk dat je haar beschermt? Tegen wie of wat?’
Tom kneep in zijn neusbrug om zich te concentreren. De verschijning van de
twee gezichten kon hij niet over zijn lippen krijgen. Hij moest iets anders zeggen. ‘Ze is zelf niet alleen een raadsel,’ begon hij langzaam, ‘ze heeft ergens
de sleutel van. Van... ik weet niet wat, iets groots, iets enorms...’ Hij zoog zijn
adem in en keek Aya met grote ogen aan. ‘Ze draagt het heil van de mensheid
in zich!’ fluisterde hij vol ontzag. ‘Er zijn vijanden, die haar niet mogen vinden.
Ze is een raadsel dat we moeten oplossen voordat anderen dat doen.’
‘Wat gaan we doen, Tom?’ Dat van die vijanden en heil van de mensheid waren
uitspraken die Aya weinig zeiden.
Tom ijsbeerde heen en weer. ‘Moet ik eerst dat raadsel ontcijferen, of moet ik
haar ergens heenbrengen waar ze niet gevonden kan worden?’ mompelde hij.
‘Uitzoeken waar ze vandaan komt, denk ik.’
‘Misschien kan jij voorzichtig navraag doen in het dorp?’
‘Tom, je hebt niet geluisterd. Ik ken alle kinderen, alle gezinnen in de verre
omtrek, niet één uitgezonderd. Ze is beslist niet van hier.’
‘Toch moet er een aanwijzing te vinden zijn.’
‘We moeten haar spoor terug volgen. Het is het enige aanknopingspunt dat we
hebben. Ze komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ze moet ouders hebben. Of,
als die dood zijn, moet iemand voor haar gezorgd hebben.’
‘Misschien is ze afkomstig van een rondtrekkende kooplieden karavaan?’
‘Dat zou kunnen.’
‘Zou ze een weggelopen slavinnetje zijn?’ opperde Tom.
‘Daar ziet ze niet naar uit. Ik kan bij het dorpshoofd nagaan welke kooplieden
onlangs in het dorp geweest zijn. Hoewel...’
‘Wat wou je zeggen?’
‘De laatste tijd vertrouw ik het niet meer zo.’ Aya keek met een frons door de
openstaande achterdeur naar buiten. ‘Ik weet niet wat het is, ik heb het gevoel
dat we geen navraag naar haar moeten doen. Ik denk dat het beter is dat we
niemand iets over haar vertellen, Tom. Er schoot me iets te binnen over wat
je zei over kooplieden: er komen er steeds minder naar het dorp. Ik heb er
feitelijk al een hele tijd geen enkele gezien. Ik denk dat we die kant niet hoeven
te zoeken.’
‘Dat is zo,’ gaf hij toe. ‘Ik verkoop al tijden niets meer, ook reparatieopdrachten worden steeds schaarser. En mijn leverancier van metalen en gereedschappen had ik al een tijd geleden verwacht.’
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‘De mensen worden armer, Tom,’ merkte Aya bedrukt op.
‘Hoezo?’
‘Op de markt wordt steeds minder verhandeld. De oogsten zijn slecht. Misschien komen er daarom minder kooplieden. Ik kom elk jaar wel een keer bij
alle gezinnen aan huis. Steeds vaker kunnen ze me niet betalen. Ik vraag niet
veel en mij niet betalen is wel het laatste wat ze willen.’
Er kwam hem opeens een ander schrikbeeld voor ogen.
‘Weet je of er momenteel soldaten in het dorp gelegerd zijn?’
Ze dacht te begrijpen waarom Tom benauwd was. De eerste tijd van zijn ballingschap was hij doorlopend lastig gevallen door de plaatselijke militaire commandant. Het contingent soldaten was na een half jaar uit het dorp vertrokken. Sindsdien kwam er elk jaar alleen een belastinggaarder.
‘Niets gezien of gehoord. Je bent toch nooit meer lastig gevallen?’
‘Ze zijn me heus niet vergeten,’ mompelde hij.
Bedachtzaam streek ze door haar weerbarstige haar. ‘Ik dacht laatst paarden
gehoord te hebben, maar toen ik buiten keek was de weg verlaten.’
‘O ja? Als je het gedroomd hebt heb ik het dan zeker ook gedroomd.’
‘Heb jij ook paarden gehoord?’
‘Er is gisternacht een colonne wagens en ruiters door het dorp getrokken. Ik
weet niet waar ze heen gingen en of ze er nog zijn.’
‘Tom, ik heb bij geen van mijn patiënten iets gehoord over soldaten. Vanaf dat
de belastinggaarder is geweest staat de kazerne leeg. Men klaagt alleen dat er al
een hele tijd geen kooplieden zijn geweest.’
‘Zou ze ontsnapt kunnen zijn..? Nee, ze komt niet van die colonne.’ Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik denk dat die juist op zoek zijn naar haar...’ Ook dat klopte
niet helemaal. Aya keek hem verontrust aan. Zo onderhevig aan twijfel had ze
hem nog niet eerdermeegemaakt. Tom klemde zijn handen om zijn hoofd. Aya
legde in een impuls de hare er overheen. ‘Pijn,’ fluisterde hij. ‘Er is een denkbeeld in mijn hoofd, als ik er naar ga graven krijg ik kramp in mijn hersens.’ Ze
voelde hem ontspannen.
‘Ik kan er niet over praten,’ zei hij met een vreemde stem, alsof de spieren in
zijn gezicht verslapt waren. ‘Ze zijn op zoek, naar iets, ze weten dat er iets moet
zijn, maar ze hebben het nog niet gevonden.’
‘Wie zijn “ze”?’
Ze voelde zijn hoofd bewegen in een ontkennend gebaar. ‘Niet vragen,’ mompelde hij. ‘Dan kunnen ze ons horen.’
‘Wat bedoel je? Hier?’
‘In de geest, Aya. Ik ben bang dat onze gedachten opgevangen worden.’
‘Hoe kan dat, Tom? Het maakt me bang.’
‘Vooral gedachten aan... aan dat waar we ons voor verschuilen.’
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‘Ik denk dat ik het een beetje begrijp, Tom.’ Aya haalde diep adem. ‘Hoe dan
ook, dat kind heeft allereerst verzorging nodig. Ze kan niet lopen en ze is vel
over been.’
‘Kun jij haar niet beter meenemen?’
‘Ik heb het te druk, ik ben nauwelijks thuis en buitendien: ze is voor jouw deur
gevallen. Dat schept verplichtingen.’
‘Ik weet niet zo goed hoe ik met een kind om moet gaan,’ mompelde hij. ‘Al
helemaal niet met een ziek kind.’
‘Het is het kind uit je droom!’ zei ze streng. ‘Houd haar warm, kook voedzame
soep en voer haar bij. Ik kom morgen pas weer langs, want ik moet zo dadelijk
naar een bevalling. Dat kan de hele nacht wel duren. Het is haar eerste. Het
wicht is zelf pas dertien.’ Dat laatste gromde ze vol weerzin. ‘Het is pervers dat
meisjes zo jong uitgehuwelijkt worden.’ Ze rommelde in haar tas. ‘Doe haar in
bad,’ adviseerde ze terwijl ze hem een zakje kruiden en een potje zalf gaf. ‘Ze
is nogal vies. Morgen kom ik weer naar haar kijken. Van deze kruiden moet je
thee voor haar maken.’
Ze beende in zichzelf mompelend weg. Tom keek haar vanuit de voordeur
na. In de trillend hete lucht leek ze wel een djinn die voor zijn ogen oploste.
De stoffige weg was vrijwel verlaten; ver weg staken een paar buffels over. De
mensen werkten op het land; voor de kinderen was het nog te heet om op de
weg te spelen. Tegen de tijd dat de zon onderging zou het drukker worden.
Met een ongerust gevoel bleef hij in de deuropening staan en keek naar het
slapende kind. ‘Je bent mijn leven binnengevallen en ik zal weten wat dat te
betekenen heeft,’ mompelde hij, voorvoelend dat het geen lichtvaardige beslissing was, dat er moeilijkheden op komst waren. Hij sloot de voordeur; zoals
gebruikelijk schoot de kat op het laatste nippertje naar binnen, zodat hij geschrokken de dichtvallende deur moest tegenhouden.
‘Ellendeling,’ foeterde hij het beest uit. Die keek hem met half geloken ogen
aan, sprong op het bed en krulde zich luid spinnend op. Tom keek het even
aan, zuchtte en slofte naar het achterhuis. Van een plank pakte hij een kookpot
en greep een paar bosjes groenten uit een mand bij de deur. Vanuit een porseleinen kraan aan het betegelde fornuis tapte hij heet water. Hij vulde de pot
met gesneden uien, groenten en knollen, een paar handjes linzen en rijst en
zette hem op de kookplaat. Met zijn gedachten ver weg pompte hij water omhoog naar een bassin bovenin het fornuis. In de vuurmond deed hij een paar
houtblokken; er waren nog voldoende gloeiende kolen zodat hij geen nieuw
vuur hoefde te maken. Terwijl hij op een krukje wachtte tot de soep kookte en
het badwater warm werd, verzorgde hij de beet in zijn hand.
Via een bamboe gootje vulde hij een houten badkuip achter een gordijn en
bracht het op temperatuur door er koud wateruit een emmerbij te mengen.
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Toen de kat hem de voorkamer in zag komen, maakte hij het meisje wakker
door met een pootje op haar oogleden te tikken.
Ze kwam traag tot zichzelf en rilde even; waarschijnlijk was ze koud van de naschok. Haar lichte ogen dwaalden rond alsof ze niets scherp kon waarnemen.
Hij schoof een hand onder haar schouders om haar in een zittende houding te
helpen. Ze was helemaal slap, hij moest haar overeind houden terwijl hij moeizaam met zijn vrije hand de jurk over haar hoofd schoof. Hij hield zijn adem
in van de inspanning om haar niet te bezeren terwijl hij haar optilde, maar kon
niet vermijden dat haar gewonde voet vrij kwam hangen. Ze piepte en kneep
haar ogen dicht van de pijn.
Hij droeg haar naar achter en legde haar in het warme water. Zodra ze het water voelde kreunde ze, zo te horen niet van pijn, maar van genot. Hij kon haar
in zijn armen voelen ontspannen.
‘Wat is ze mager, haar heupen steken gewoon als vleugels uit, je kunt alle ribben tellen,’ mompelde hij. Hij zag nu voor het eerst dat ze een zachte, zilverige
pels had, die op haar armen en benen was afgeschoren. Verlegen wendde hij
zich af, niet gewend om zo onverbloemd naar een naakt kind te kijken en ging
naar buiten om de jurk eens goed te bekijken. Het was een vod, van grofgeweven stof, nogal versleten. In een opwelling gooide hij het ding in het fornuis.
Ja, dat is goed en wel, maar wat moet ze dan aan? bedacht hij zich net iets te
laat. Er zat niets anders op om haar een hemd van zichzelf geven.
In de voorkamer rommelde hij in zijn kist, waaruit hij na even zoeken een
geborduurd wit hemd tevoorschijn trok, dat in andere streken de dracht is van
mannen die trouwen. Hoofdschuddend bekeek hij het nooit gedragen kledingstuk en pakte naaigerei uit de kist. Hij ging in de open achterdeur zitten waar
hij goed licht had en begon het lange hemd in te nemen tot een soort jurkje.
Het naaiwerkje werkte kalmerend. Hij knipte de overtollige stof af langs de
nieuwe naden en bekeek met enige trots zijn creatie.
De kat kwam hem halen.
‘Is ze wakker?’ Hij was elke keer weer verrukt over de band met zijn huisdier.
Achter het gordijn lag het meisje hem aan te kijken vanuit het bad. Na enige
aarzeling liet Tom een paar druppels zelf gemaakte haarzeep uit een kruikje op
zijn hand lopen en begon haar lange haar te wassen. Ze schrok even, maar liet
hem toen gelaten begaan. Het was zo ook wel duidelijk dat het geverfd was: de
natte strengen gaven zwarte strepen af op haar schouders.
Langzaam wendde ze haar gezicht af en toonde hem daarmee ongewild drie
roze, flauw gebogen... striemen leken het wel, schuin onder haar oor, in het
zachte deel tussen haar kaak en nek. Maar het waren geen littekens.
Hij draaide haar hoofd en sloeg het haar aan de andere kant terug; ja, daar
zaten er ook drie, precies hetzelfde.
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Hij hield zijn adem in. Weer die ruk aan zijn hersenen. De boodschap was
duidelijk, wanhopig duidelijk zelfs: kom! Maar in vredesnaam: wáár moest hij
komen? Het gevoel van urgentie ontstak een onrust in hem die bijna niet te
hanteren was. Hij had al zijn zelfdiscipline nodig om weer te kunnen functioneren. Pas toen het alarmerende gevoel wegebde kon hij verder gaan. Zachtjes
masseerde hij haar hoofdhuid en zorgde ervoor dat er geen zeep bij die geheimzinnige spleten kwam. Hij spoelde het zwart geworden schuim uit met
vers wateruit het fornuis.
Ze keken elkaar aan, het meisje en de man. Hij schraapte zijn keel. ‘Wie, of
wat ben je?’
Ze antwoordde niet. Haar blik werd onweerstaanbaar naar de soeppot getrokken, die voortreffelijke geuren stond te verspreiden. De honger straalde van
haar af. Het antwoord op zijn dringende vraag moest nog even wachten, zoveel
was wel duidelijk. Hij schepte een kom vol en bracht die haar, met een stuk
brood. Hongerig at ze alles op. Vragend reikte ze hem de lege kom aan. Na een
paar keer opscheppen vond hij dat ze voorlopig genoeg had gegeten. Ze moest
er geen buikpijn van krijgen. Hij tilde haar uit het afgekoelde bad en droeg
haar, druipend en wel, naar het bed in de voorkamer, waar hij haar met een
zachte doek afdroogde. Intussen dacht hij na, met van inspanning gefronste
wenkbrauwen: die telepathische oproep hield duidelijk fysiek verband met het
kind. Als hij haar met twee handen tegelijk aanraakte zinderde de noodzaak
door hem heen. Het antwoord op het raadsel moest te vinden zijn als hij maar
eenmaal wist waar ze vandaan kwam, stond hij zich te bedenken, terwijl hij
haar het geïmproviseerde jurkje over het hoofd trok. Ze keek met grote ogen
naar de geborduurde versieringen en bevoelde voorzichtig de fijne stof. Een
echt vrouwtje, moest hij ondanks zijn spanning glimlachen, zo jong als ze is.
Hij schatte haar op tien of elf, al was ze lang voor die leeftijd, zeker vergeleken
met de dorpskinderen. Ze kon ook wel twaalf of veertien zijn, dacht hij bij nader inzien. Haar uitgeteerde lichaam vertoonde echter nog niet de kenmerken
van een vrouw.
Verlegen door wat ze bij hem opriep vergat hij alles wat hij daarnet had bedacht. Hij begon de nat geworden verbanden om haar ellebogen, knieën en
enkel af te wikkelen. Hij smeerde nieuwe zalf op de wonden en verbond ze
met de laatste droge stroken van zijn opgeofferde hemd.
‘Mag ik nog wat eten?’ vroeg ze timide. Hij schrok van het onverwachte, hoog
zingende geluid. Eigenlijk had hij er niet eens op gerekend dat ze zou kunnen
praten, of dat hij haar zou kunnen verstaan.
‘Ja natuurlijk,’ mompelde hij schor en stond gehaast op.
‘Heb ik het goed gehoord?’ mompelde hij terwijl hij naar het achterhuis liep.
‘Ze spreekt Dorisch, maar de intonatie is...’ vergeefs trachtte hij haar tongval
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thuis te brengen, ‘...ouderwets lijkt het wel. Haar stem zingt als een wijnglas
waar je met een natte vinger over de rand strijkt. Zo’n stem heb ik nog nooit
eerder gehoord.’
Terug bij het bed gaf hij haar een nieuwe kom soep met een snee brood, die
ze net zo gretig opat als de vorige.
‘Straks kun je meer krijgen, niet teveel ineens.’ Hij zette het brood opzij. ‘Zo,
nu zullen we eens bedenken wat we moeten doen.’ Hij keek haar aan. ‘Waarom
waren je haren eigenlijk zwart geverfd?’
Ze schrok. Zenuwachtig bevoelde ze haar fijne haar, dat lichtblond bleek nu de
verf er grotendeels uit was gespoeld. Het antwoord liet zich ook zo wel raden:
temidden van een bevolking met uitsluitend zwart haar springt een kind dat zo
blond is er net zo uit als een albino. Kennelijk was het de bedoeling geweest
dat ze zo min mogelijk op zou vallen. De bedoeling van wie? Antwoord op die
vraag zou veel verduidelijken.
Overvallen door een plotselinge vlaag van onrust sprong hij op, rende naar de
deur, rukte hem open, keek links, keek rechts. Hij voelde zich tamelijk belachelijk: de weg was leeg, in het veld tegenover hem viel ook niets te bespeuren dat
er niet moest zijn. Hij wilde net weer naar binnen gaan toen hij ver weg een
rijtje dieren de weg zag oversteken. De hitte maakte dat het leek of ze door
de glinsterende lucht zweefden. Verbeeldde hij het zich of waren het ruiters?
Het waren geen kamelen of dromedarissen, die liepen heel anders en hadden
langere poten. Turend vanonder zijn hand zag hij de laatste schim verdwijnen.
De klem in zijn zonnevlecht was veelbetekenend: zijn lichaam maakte zich op
voor de strijd.
Hoofdschuddend ging hij op het bed zitten. ‘Jij bent echt niet van hier. Jij komt
uit een andere wereld. Een waterwereld. Ik kan het aan je zien.’
Ze wilde wat zeggen, maar stokte.
‘Ik heet Tom, je hoeft niet bang te zijn,’ fluisterde hij geruststellend.
‘Ik weet niet wie ik ben,’ zei ze zachtjes. ‘Ik viel. Van daarvoor kan ik me niets
herinneren.’ Ze huiverde. ‘Er was een gezicht achter me met zwarte ogen. Hij
keek een andere kant op, ik kon wegrennen.’
Zie je wel!
Tom verschoot van kleur. Het meisje had niet in de gaten hoe haar mededeling
hem had geraakt. ‘Dat ding dat ik aanhad, heb ik gevonden,’ ging ze verder.
‘Het hing te wapperen. Ik zag dat andere kinderen zo’n ding droegen, daarom
heb ik het gepakt.’
Tom besloot niet te laten merken dat hij dat gezicht ook had gezien. ‘Zo’n
kledingstuk noemen we een jurk,’ zei hij schor.
‘Jurk?’ Ze proefde het woord: ‘Ik wist dat... die jurk niet van mij was. Maar
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niemand heeft me hem zien pakken. Dat is eigenlijk wel gek...’ Ze keek met een
frons boven haar neus voor zich uit. ‘Ik rende daar, er waren andere mensen,
ze zagen me niet.’ Ze keek hem verwonderd aan: ‘Of deden ze alsof? Doen
mensen of ze elkaar niet zien?’
Hij schudde zijn hoofd.
‘Ik was bang dat ze naar me zouden kijken. Ik rende hard weg, ik dacht dat
iedereen me wilden pakken. Maar ik was zo moe. Toen struikelde ik.’ Ze begon
zachtjes te huilen.
Tom wist niet wat hij daar mee aan moest; om wat te doen te hebben bracht hij
de lege soepkom naar achteren. Uit de voorkamer bleven hartverscheurende
snikken komen. Er klonk zo’n verlatenheid in door dat hij terugkeerde. Toen
hij haar vastpakte flitste weer die boodschap door zijn zenuwen, maar deze
keer schonk hij er geen aandacht aan. Ze kroop tegen zijn borst en huilde het
hart uit haar lijf. Dat was een onbekende sensatie voor hem. Er had nog nooit
iemand zo fysiek bescherming bij hem gezocht, laat staan een kind.
Geleidelijk bedaarde ze in zijn armen. Ze zuchtte diep en beverig, viel toen
pardoes in slaap. Hij legde haar zachtjes neer op het bed en trok de dunne
sprei over het magere figuurtje. Hoofdschuddend ging hij naar het achterhuis.
Lang stond hij in de deuropening naar de snel donker wordende hemel te staren. Geleidelijk zakte het oproer in zijn binnenste. Met een zucht sloot hij de
deur, maakte een bed op in de achterkamer en probeerde te slapen. Hij woelde
onrustig om en om op de harde mat, tot hij in een koortsachtige sluimer raakte.
Hij droomde van zijn initiatie tot gezel in de Keizerlijke Loge. Zijn mentor
leidde hem geblinddoekt naar de huistempel van de keizerlijke burcht, waar hij
een wake van drie dagen moest houden. Toen de hoge bronzen deuren achter
hem dicht bonsden, knielde hij voor een beeltenis met zwarte ogen. Zijn eigen
gezicht.
Met een schreeuw schoot hij overeind. Zijn keel deed zeer en in zijn oren
klonk de brul nog na. Zo was het helemaal niet gegaan! Ze waren niet geblinddoekt de tempel ingegaan. Alleen het geluid van de sluitende deuren klopte.
Ze waren met vier geweest en hadden slechts één nacht, voorover liggend op
de grond, gewaakt. Hij dronk wat water, ging kijken of het meisje nog sliep en
probeerde weer in slaap te komen.
De kat kwam hem wakker maken door geduldig zijn gesloten ooglid te likken
tot hij zich bewoog. Slaapdronken stommelde hij naar voren, waar hij in het
schemerduister van de kamer de zittende gedaante van het meisje ontwaarde.
Ze maakte duidelijk dat ze moest plassen. Half slapend bracht hij haar een
aardewerken kom die ze als po kon gebruiken. Hij smeet hem buiten de deur
leeg en ging weer liggen. Hij was zo moe.
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Tegen de ochtend werd hij met een schok wakker van geluiden van galopperende paarden die hij in zijn droom dacht te horen. Toen hij verontrust buiten
ging kijken was de late nacht duister en stil.
Hij voelde zich lamlendig, had helemaal geen zin om de werkelijkheid van
de dag tegemoet te treden. Dat vreemde kind lag hem zwaar op de maag. Ze
bracht onrust met zich mee, gevaar. Toen hij bij haar ging kijken verzachtte zijn
gemoed. Ze lag diep in slaap en zag er kwetsbaar, bijna onwerelds uit.
Hij had de hele dag niets anders te doen dan af en toe het meisje te helpen
en eten te geven. Er kwam niemand met kapot huisraad of gereedschap om
te laten repareren, waar hij aan de ene kant wel dankbaar voor was nu hij het
vreemdelingetje tot gast had. Aan de andere kant was het de zoveelste dag
zonder klanten. Niet uit het dorp en niemand van langs de weg. Het was niet
normaal in deze tijd van de oogst. Zou het betekenen dat het land in oorlog
was? Dat hij daarom telkens soldaten dacht te zien of te horen? Hij wist het
niet. Hij had ook geen animo om het dorp in te gaan om het te vragen. Een
grote weerzin bekroop hem zelfs als hij er over dacht om zijn huis te verlaten.
Nee, hij hield de voordeur stijf dicht met de balk ervoor. Aya wist wel hoe ze
achterom binnen kon komen.
Hij maakte een rijstschotel klaar en bakte wat graankoeken. Het brood was op
en hij wilde niet het hele eind naar de bakker lopen. Hij voelde zich eenzamer
dan ooit. Hij kon met niemand zijn ongerustheid delen. Zelfs de kat was weg.
Aan het eind van de middag riep het meisje hem. Hij stond net op het erf te
turen naar de vreemd rode zon. Afwezig liep hij naar de voorkamer. Ze zou
wel weer honger hebben of haar behoefte moeten doen. Hij had gelijk in beide
veronderstellingen. Ze at gretig van de rijstschotel, wat hem plezier deed, want
hij was redelijk tevreden over zijn kookkunst. Zelf nam hij ook wat.
Ze zaten net te eten toen er op de voordeur werd geklopt. Geschrokken zaten
ze samen naar de deur te kijken. Er werd gebonsd en aan de klink gerammeld.
Met kloppend hart zette Tom zijn kom op de grond, trok snel de sprei over het
meisje heen, dat zich met grote schrikogen onzichtbaar probeerde te maken
tussen het bed en de muur.
‘Wie daar?’ riep hij, boos van angst. Een onverstaanbaar antwoord maakte hem
in zoverre wijzer dat het een man was die voor de deur stond.
‘Ik versta je niet!’ brulde hij terug. ‘Ga weg!’
Het bleef even stil. Toen klonk er duidelijk verstaanbaar door de kier tussen
de deur en de deurpost: ‘Kunt u open doen? Mijn wagen is stuk. Het wiel is
gebroken. Ze zeiden dat u het kunt repareren.’
Automatisch stond Tom op om de deur openen. Plotseling realiseerde hij zich
dat de stem Dorisch had gesproken in plaats van het plaatselijke dialect!
‘Vandaag niet,’ riep hij terug. ‘Ik ben ziek.’
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‘Alstublieft, ik moet verder. Doet u even open. Mijn wagen staat in de weg.
Kunt u niet toch even komen?’
‘Ik heb de driedaagse koorts. Kom niet dichterbij, anders krijg je het ook.’
Dat moest afdoende zijn. De driedaagse koorts was berucht besmettelijk.
Tot zijn grote opluchting hoorde hij stappen zich verwijderen. Met zijn oor bij
de kier hoorde hij het kraken van leer, gevolgd door hoefslagen van paarden.
Ruiters! Dat konden alleen maar soldaten zijn! Bleek om zijn neus ging hij
rechtop staan en wiste zich het koude zweet van het voorhoofd. Er waren dus
toch soldaten in het dorp! En ze waren kennelijk naar iets of iemand op zoek.
Zenuwachtig ijsbeerde hij heen en weer. Waren die soldaten voor hem of voor
het meisje gekomen? Of hadden ze echt panne met een wagen? Dat kon natuurlijk ook nog. Aan de andere kant, als ze speciaal voor hem waren gekomen
hadden ze geëist om binnen te komen, desnoods de deur ingebeukt. Uit het
feit dat ze hem met een smoes uit zijn huis wilden krijgen kon hij afleiden dat
ze wel iets zochten, maar het niet specifiek op hem hadden voorzien. Waar
zouden ze achteraan zitten? Toch het meisje?
Hij besloot af te wachten. Zolang ze niet kon lopen kon hij weinig doen.
De late middag vergleed naar de avond. De zon was roder dan ooit: er hing
een stofnevel in de lucht. De hitte was ongewoon drukkend, geluiden klonken
gedempt. Zou er een aardbeving komen? In deze kustvlakte van klei en zand
kwamen volgens hem geen aardbevingen voor. Een stofstorm dan? Dan had
hij uren van tevoren al donderkoppen moeten zien groeien. Daar was hem
niets van opgevallen. Toch was hij er niet gerust op.
Eigenlijk had hij verwacht dat Aya nog voor donker langs zou komen. Toen
het laatste licht uit de hemel week gaf hij de hoop op. Hij scharrelde wat rond
in zijn huis bij het licht van enkele olielampjes, verzorgde het meisje, dat na
elke maaltijd in slaap viel, en ging uiteindelijk ook naar bed. Het was heet in
huis, de wind bleef weg. Onrustig draaide hij zich om en om.
Midden in de nacht voelde hij de aarde onder zich golven. Buiten ruisten bomen in de doodstille lucht, op de planken aan de wanden rammelden voorwerpen. Een diep gerommel passeerde onder hem door.
Stijf van spanning lag hij in bed, gereed om bij het geringste geluid of beweging naar buiten te stormen.
Opgelucht hoorde hij een kip in het hok zachte geluidjes maken. Dan kwam er
vast niet nog een schok. Dieren bleven altijd stil tot het gevaar geweken was.
Een bons gevolgd door trippelende stapjes vertelden hem dat Alex binnen was
gekomen door het raam. Nu wist hij zeker dat het aardbevingsgevaar voorbij
was.
De snorrende kat draaide zich een lekker plekje tussen zijn benen.
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Tom droomde van paarden in de nacht met lange blonde manen.
Niet ver van het dorp was een steile helling van de aardlagen eronder
afgegleden en in het water van een groot kratermeer gestort.
In de heldere nacht glansden blootgekomen juwelen in het sterrenlicht.
De Aarde bereidde zich voor op de dingen die moesten gebeuren.
Hoog in de ionosfeer roerden zich elektrische wezens.
De spanning liep plaatselijk ver op,
zware onweerstormen lagen in het verschiet.
Ver daarbuiten toefden donkere bewustzijnsvormen, in afwachting.
Zij wachtten al zo lang. Sommige hadden zelfs geen thuisplaneet meer.
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Hoofdstuk 3

Een veilig heenkomen... ergens

T

OM OPENDE ZIJN OGEN en was meteen klaarwakker. Een lichtgrijs
vierkant waar het raam zat vertelde hem dat de dageraad op handen was.
Buiten ritselden de palmen in de gestage oostenwind die terug was gekomen.
Het enige andere geluid was het spinnen van Alex.
De aardbeving vannacht! Die had iets los gemaakt. Hij had het in zijn droom
gezien. Opwinding woelde in zijn bloed. Er was een schat te winnen, ergens.
Het meisje had ermee te maken...
Naarmate hij ermeer aan probeerde te denken vervaagde de droom. Er waren
andere dingen die zijn aandacht vroegen. Geluiden. Geruisloos stond hij op.
Had hij nou wel of niet paarden gehoord? Ergens op een erf kraaide een haan.
Andere begonnen te antwoorden.
Op zijn tenen sloop hij naar de voorkamer om bij zijn gastje kijken. Ze sliep.
Haar mond stond een beetje open, ze zag er ontspannen uit. Hij opende de
voordeur op een kier en keek de weg af. Geen mens of dier te zien. Zag hij het
goed of hing er nog wat stof in de lucht verderop? Stof dat was opgeworpen
door ruiters? Onrustig sloot hij de deur en deed de balk er weervoor.
Terwijl hij zich op het achtererf waste dacht hij na. Dit kon zo niet langer
doorgaan. Als die soldaten nog eens langs kwamen en zich naar binnen zouden
forceren... Het leek hem beter om het kind ergens anders te verbergen. Hij was
de meest voor de hand liggende verdachte, alleen al omdat hij er anders uitzag
en een balling was. Maar waar? Aya wilde haar niet hebben... Als hij haar verborgen wilde houden zou hij zichzelf met haar moeten verbergen.
De conclusie van zijn gedachtegang beviel hem allerminst. Toch pakte hij uit
zijn kist een beduimelde kaart, die hij zelf getekend had. Hij vertoonde scheuren langs de vouwen door de talloze malen dat hij hem opengevouwen en na
enige tijd teleurgesteld weer opgevouwen had.
Waar kon hij heen met dat kind? Waar zouden ze veilig zijn voor soldaten? Een
grot? Een afgelegen ravijn? Zolang er water was...
Het was lang geleden dat hij zo over de kaart gebogen had gezeten. Er klopten
sommige dingen niet van, merkte hij tot zijn ergernis. Hij begon wijzigingen
in te tekenen, maar het papier was zo versleten dat hij besloot een hele nieuwe
kaart te maken, een grotere, waar ook meer van de omgeving op kon. Zijn kennis van de streek waar het dorp lag was behoorlijk uitgebreid sinds hij de kaart
had gemaakt.
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Het was een precies werkje, waar hij ondanks zijn onrust van kon genieten.
Ook de nieuwe kaart bood geen soulaas: hij kon geen plekje in de omtrek
aanwijzen waar ze zich voor zoekende soldaten zouden kunnen verbergen.
Hij ging staan en keek somber naar de kaart. Wás er wel een plek waar ze zich
voor de gezichten konden verbergen? Buiten dit huis? Hij had de indruk dat de
spreuk die hij had uitgesproken en die hij voortdurend vernieuwde, hen daadwerkelijk verborg. Of zou het goede gezicht het kwade zo bezig houden dat
het geen gelegenheid had om te verschijnen? Hij wist het niet. In ieder geval
was het meisje niet door hem opgemerkt. Het gezicht was dus niet alziend. Ze
was aan komen rennen vanuit het midden van het dorp. Voor een antwoord
op de vraag waar dat kind vandaan kwam leek het hem logisch eerst daar te
gaan zoeken. Hij moest bij die gedachte verschrikkelijk gapen. Peinzend bestudeerde hij de tekening. Er ontbrak nog heel wat aan. Juist van de noordkant
van het dorp wist hij weinig. Zou hij een kijkje gaan nemen? Weer stond hij te
gapen, hij kreeg zijn mond bijna niet meer dicht.
Hij stak zijn hoofd om de hoek van de doorgang naar de voorkamer. Hij kon
wel even weg, het meisje sliep nog wel een tijd door.
Langs smalle paadjes, tussen ommuurde erven en tuinen, wandelde hij in
de richting van het dorpsmidden. In de huizen hoorde hij mensen en dieren scharrelen, rammelend vaatwerk, kinderen die slaperig iets vroegen, hoge
vrouwenstemmen, getok van kippen, gekraai van hanen. Rook van kookvuurtjes zweefde tussen de huizen. In het centrum van het dorp lagen in twee grote
poelen buffels in de modder te dommelen. Bij een groot, open gebouw, meer
een dak van palmbladeren op palen, waar de dorpsraad bijeen kwam en waar
de markt werd gehouden, was nog niemand te zien. Er naast stond de woning
van het dorpshoofd: een aan elkaar gebouwd groepje lemen verblijven, sommige met steile daken van palmbladeren, andere met een plat dak waar wasgoed hing te drogen. Hij hoorde stemmen en kon ruiken dat er op houtvuur
vlees werd geroosterd. Daar weer naast stond een groot vierkant gebouw van
leem met een plat dak en een uitkijktoren: de oude kazerne. De muren waren
vers wit gekalkt: een veeg teken. Hij besloot erachter te gaan kijken of er ook
paarden stonden.
Langs een smalle weg tussen hoge, eeuwig bloeiende bougainville trok hij in
een boog rond het plein. Het weggetje kronkelde en splitste zich enkele keren,
waardoor hij steeds verder van zijn doel af raakte. Na enig ronddwalen kwam
hij in een stuk van de oase dat hij niet kende. Er stonden weinig huizen, veel
dadelpalmen en er was een kleine poel die stil lag te glanzen in het ochtendlicht. Nieuwsgierig wandelde hij verder, mentaal de weggetjes en bebouwing
in zijn geheugen markerend om straks op zijn kaart aan te tekenen. Hij had
er niet aan gedacht om papier en stift mee te nemen om schetsen te kunnen
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maken. Vreemd eigenlijk dat hij in dit stuk van het dorp niet bekend was. Er
was bij nader inzien ook weinig dat de moeite waard was om naar toe te gaan.
Een open strook in de begroeiing bleek de oude hoofdweg te zijn. Verderop
herkende hij het hoge dak van het gemeenschapshuis aan het plein. De brede
weg zag er ongebruikt uit, er stond verdord gras en er waren geen verse sporen
in het zand te bespeuren. Hij stond in dubio, zou hij verder gaan of...? Gapend
ging hij er even bij zitten.
Een vleugje mestgeur herinnerde hem er aan dat hij had willen kijken of er
paarden achter de kazerne stonden. Een beetje duizelig stond hij op en kuierde
langs de oude weg richting dorpsplein. Het aanvankelijke doel van zijn speurtocht was hij vergeten. Een zijweg voerde hem achterlangs een rijtje stallen en
schuren. Tussen de gammele bouwwerken door kon hij een glimp opvangen
van de stallen bij de kazerne. Er stonden enkele wagens en in een kraal liepen
muildieren. Er waren geen rijpaarden bij, zo te zien. Geen paarden, geen soldaten. Als er kwartiermakers waren gekomen om de kazerne in orde te maken
voor de komst van soldaten, moest hij echt uit het dorp verdwijnen.
Via een grote omweg, die hem niet wijzer maakte, kwam hij terug op zijn eigen achtererf. In zichzelf mompelend maakte hij een ontbijt van pap, fruit en
gekookte eieren klaar. Toen hij met een zwaar beladen blad in de schemerige
voorkamer kwam zat het meisje rechtop in bed.
‘Ik rook het eten,’ verklaarde ze verlegen. ‘Ik heb al...’ met neergeslagen ogen
wees ze naast het bed.
‘Wel wel,’ lachte Tom, ‘je hebt goed je best gedaan.’ Hij zette het blad met eten
op het bed en ging de po buiten legen. Tom stond net met een opgeruimd gemoed de ontbijtboel af te wassen toen er op de deur werd gebonsd. Hij sloop
naar de voorkamer en riep met een schorre stem: ‘Niet binnenkomen! Ik heb
de driedaagse koorts!’
‘Wat zeg je?’ klonk een bekende stem aan de andere kant.
‘Aya!’ Gehaast liet hij haar binnen. ‘Waarom kom je aan de voordeur?’
‘Tom!’ fluisterde ze, terwijl ze door de deuropening glipte. ‘Ze zoeken iets. Ze
rijden overal rond! Soldaten bedoel ik. Ze hebben mijn hele huis overhoop
gehaald. Hoe is het met...’ Haar spraakwaterval, van de consternatie een octaaf
hoger dan normaal, stokte toen ze het meisje in bed zag zitten.
‘Pfff,’ zuchtte ze opgelucht en liet zich op het bed vallen. ‘Man, doe die deur
dicht,’ snauwde ze tegen Tom. Tegen het kind kirde ze: ‘Gaat het al weer beter?
Heb je al gegeten? Doen de wonden nog pijn? Wat een mooi hemd heb je aan.
Tom!’ riep ze weer streng. ‘Geef je haar wel genoeg te eten? Geeft hij je wel
goed te eten?’ weer tegen het meisje.
‘Houd nu even je mond!’ beet Tom haar toe, bitser dan hij bedoelde. ‘Zijn er
soldaten in de buurt?’
30

‘Schreeuw niet tegen me!’
‘Aya, alsjeblieft, is het veilig buiten?’
‘Nee, ze zijn nu in de kazerne. Ik ben achter hen aan gegaan.’
‘Wat dapper van je,’ zuchtte Tom. ‘Dan heb ik ze net gemist.’
‘Gemist?’
‘Ik ben gaan kijken of er paarden stonden bij de kazerne. Die waren er niet. Ik
heb wel wagens en muildieren gezien. Hoeveel waren er?’
‘Hoeveel?’
‘Hoeveel soldaten waren er!?’ herhaalde hij zijn vraag op heftige toon.
Ze keek beteuterd. ‘Eh, dat weet ik niet. Het waren er wel veel.’
‘Laten we er maar van uitgaan dat ze straks doorgaan met huiszoekingen.’
‘Ze weten toch dat je hier woont? Ik denk dat ze iemand anders zoeken.’
‘Dat zou kunnen. Het gekke is, ze probeerden gisteren binnen te komen met
een smoes over een gebroken wiel. Als ze mij echt hadden willen arresteren
hadden ze dat kunnen doen, desnoods hadden ze de deur uit zijn hengsels
getrokken. Je hebt gelijk, ze zijn op zoek, maar niet naar mij.’
‘Wat deed je toen ze aanklopten?’
‘Ze spraken Dorisch. Dat waarschuwde me. Ik riep door de deur dat ik de
driedaagse koorts had. Toen gingen ze weg.’
‘Hm. Heel plausibel. Ik heb drie patiënten met de driedaagse.’
‘Denk je dat ze hier wegblijven als jij op de voordeur schrijft dat het in dit huis
heerst?’
‘De meeste mensen zijn als de dood om het ook te krijgen. Ik zal het meteen
doen.’ Ze haalde krijt uit haar tas, ging naar buiten en tekende een aantal symbolen op de voordeur.
‘Dank je, dan zijn we vandaag misschien nog veilig. Morgen niet meer, ben ik
bang. Ik denk er sterk over om weg te gaan.’
‘Weg? Je bedoelt, voorgoed?’ Ze stak haar hand naar hem uit. Hij nam die tussen de zijne, terwijl hij op zijn hurken naast haar ging zitten.
‘Voorgoed, voorgoed...’ mompelde hij. ‘In ieder geval enige tijd.’
‘Wil je haar ergens verbergen? Of... echt helemaal weg?’
‘Ik maak al jaren plannen om hier vandaan te komen, Aya. Weg uit Doran, misschien zelfs terug naar Atlantië, of naar Europa, naar Paris. Maar telkens ging
het weer wat beter, dan verdiende ik een tijdje goed...’
‘Waar wil je dan heen?’ herhaalde ze haar vraag toen hij niets meer zei.
Hij haalde met een rukkerig gebaar zijn schouders op. Frustratie maakte dat hij
zich maar met moeite kon beheersen. Het liefst zou hij brullend naar buiten
rennen om de soldaten net zo lang te lijf te gaan tot of zij of hij dood waren.
‘Ga zitten, Tom,’ zei Aya. Inwendig was ze alles behalve rustig, maar dat liet ze
niet merken. Alleen kalmte kon Tom nu helpen.
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Hij schokte met zijn schouders, alsof het hem allemaal niets meer kon schelen
en ging weer naast haar zitten. Hij haalde een paar keer diep adem, tot onderin
in zijn buik, tot de opwinding was afgevloeid.
‘Ik weet het niet,’ wist hij eindelijk uit te brengen. ‘Er zitten vast in elk dorp
soldaten.’
Dat leek haar ook. Deze oase was de laatste bewoonbare plek voor de wildernis begon. Als er hier al zoveel soldaten waren zouden ze er in dichter bevolkte
streken zeker zijn. ‘Enne...?’ ze wees met haar hoofd naar het meisje.
Somber schudde hij zijn hoofd. ‘Zolang ze niet kan lopen kan ik nergens met
haar heen. Als die soldaten werkelijk in alle huizen gaan zoeken, is ze nergens
in het dorp veilig.’
‘Nee, dat denk ik ook niet,’ beaamde Aya. Ze dacht ingespannen na. ‘Tom,
zouden ze haar hier blijven zoeken als jij er vandoor gaat?’
‘Je bedoelt dat ze dan achter mij aangaan en ze het meisje niet meer in het dorp
zoeken?’
‘Ja, zoiets.’
Hij schudde zijn hoofd. ‘Nee, dat is niet logisch. Ik weet vrijwel zeker dat ze
niet mij moeten hebben.’ Met zijn hoofd in zijn handen zat hij een tijdje naar
de grond te staren. Hij keek op toen hem iets inviel. ‘De soldaten zijn al bij jou
geweest, hè?’
‘Ja, ze zochten duidelijk een persoon; ze keken alleen op plaatsen waar ik iemand zou kunnen hebben verstopt.’
‘Dan zou ik haar naar jou toe kunnen brengen.’
‘Ga je er van uit dat ze nergens twee keer zullen zoeken?’
‘Het is een risico, natuurlijk. Als ze bij mij blijft zullen ze haar zeker vinden.’
‘Goed, breng het kind maar bij mij, als het donker is.’
Ze lag al een tijdje te luisteren, vaag verbaasd dat ze zich zo wakker voelde,
voor het eerst sinds ze zich kon herinneren. De nieuwe gewaarwording betekende ook dat ze zich bewust van zichzelf was. Ze keek naar haar verbonden
armen die uit de wijde mouwen van het verkreukelde hemd staken. Ze streelde
de zachte pels op haar buik en besefte dat die net zo bij haar hoorde als haar...
als bijvoorbeeld haar neus en oren. Ze begreep niet waarom de vacht van haar
armen was verwijderd, ze kon zich ook niet herinneren hoe dat gebeurd was.
‘Ik heet Alante,’ zei ze plotseling tegen de ruggen van de twee mensen die op
de grond voor haar bed zaten. Ze wist niet waarom, het leek belangrijk dat ze
haar naam vertelde.
‘Kindje!’ riep de vrouw blij. Aya heette ze, dat kon ze zich herinneren. Ook
de man die zo lief voor haar zorgde en Tom heette, keek verrast om. ‘Je bent
wakker en nu weten we ook je naam. Dat is een hele vooruitgang. Laat me je
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armen eens zien.’ Al pratend had de vrouw haar intussen een knuffel gegeven en beide ellebogen gecontroleerd, waarbij ze haar vrolijk aankeek. Alante
voelde zich blij worden, een gevoel dat ze niet kende.
‘Dat gaat de goede kant op. Nu je knieën.... dat ziet er ook goed uit. Je enkel...
die is nog een beetje dik. Doet het pijn als ik erop druk?’ Alante vertrok haar
gezicht en schokte met haar been. ‘Die heeft nog even tijd nodig.’
‘Alante zei je?’ vroeg Tom, die er een gezicht bij trok of dat een probleem was.
Ze knikte, opeens bedrukt dat haar naam bij haar weldoener iets opriep dat
niet aangenaam was. Ze kon er toch niets aan doen dat ze zo heette?
‘Dat is geen naam die hiervoorkomt. Hij lijkt me meer...’
Aya porde hem in zijn zij. ‘Zit niet zo te bazelen. Haal wat te eten en te drinken. Moet je plassen?’ Dat was tegen haar. Verschrikt knikte ze. Ja, ze moest
ontzettend nodig.
Even later kwam Tom terug uit de keuken met kommen soep en graankoeken.
Het water liep haar in de mond. Hij kon zo lekker koken, ze smulde van alles
wat hij klaar maakte. Ook al had ze pas nog ontbeten, ze at met smaak drie
kommen soep leeg.
‘Vertel eens wat meer over jezelf. Waar woon je, kun je ons dat uitleggen?’
vroeg Aya. Ze gaf haar lege kom aan Tom, die het blad met servies naar achteren bracht.
Alante had zich ook al afgevraagd waar ze vandaan kwam. Ze schudde haar
hoofd.
‘Weet je niet waar je woont? Waar kwam je vandaan toen je hier langs rende?’
‘Ik weet het niet,’ zei ze timide. Ze fronste haar fijne wenkbrauwen in een poging zich iets te herinneren. Ze keek om hulp naar Tom, die weer op de grond
was gaan zitten, maar hij zag de vraag in haar ogen niet.
‘Weet je soms helemaal niets meer?’
Alante keek Aya gepijnigd aan. Ze deed zo haar best... Er kwam een gedachte
boven drijven. Haastig zei ze: ‘Toch wel. Dat ik op moet passen dat ze me niet
zien. Niemand mag weten dat ik haar op mijn armen en benen heb en dat ik...’
Ze pauzeerde om de vage beelden te kunnen begrijpen. Het was half beeld,
groen licht en bewegende vormen, en half een lichamelijk weten, alsof haar
lijf het vertelde. Ze besloot haar geheim met Tom en Aya te delen. Ze had het
urgente gevoel dat het belangrijk was dat ze zoveel mogelijk van haar te weten
kwamen. Haar hart hamerde in haar borst toen ze de woorden vormde. ‘Ik kan
onder water ademen.’
Let op, dit is een aanwijzing. Het is een stuk van het raadsel.
Verbaasd keek ze naar Tom. Had die tegen haar gepraat? Nee, hij zag er eerderuit dat hij ook iemand had horen praten. Er was nog iets wat ze er aan moest
toevoegen. ‘Niemand anders mag dat weten.’
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Ze keek hen beiden aan om te kijken of ze begrepen hoe belangrijk het was dat
ze het niet verder zouden vertellen.
‘Dat weet ik,’ fluisterde Tom. ‘Ik weet al vanaf het eerste moment dat ik je
vond dat je verborgen moet worden gehouden. Aya weet dat ook. Ik heb aan
je voeten gezien, toen ik je opraapte, dat je een watermens bent en...’
‘Hoe eh, kunt u dat weten?’ onderbrak Alante hem. ‘Ik bedoel, dat ik me moet
verstoppen?’
‘Wel,’ antwoordde hij aarzelend, ‘dat weet ik door jou. Als ik je aanraak krijg
ik een soort boodschap. Dat je geheim moet blijven, dat ik je ergens naar toe
moet brengen waar de antwoorden liggen. Van iets. Van jou denk ik. Ik weet
alleen niet waar naar toe.’
‘Ik ook niet,’ zei Alante sip. ‘Ik weet helemaal niets.’ Een verdriet dat ze niet
begreep maakte haar aan het huilen.
‘Stil maar,’ troostte Aya. ‘Je geheugen komt vanzelf terug. Dat duurt misschien
een tijdje, het komt allemaal terug, echt.’
Alante vertrouwde Aya; haar belofte maakte dat ze kon ophouden met huilen.
‘Aya,’ begon Tom, ‘dat van dat onder water ademen, dat zou erop kunnen
wijzen dat ze...’
‘Straks Tom, ik moet nu hóógnodig naar een patiënt toe.’ Aya stond op en stak
een hand uit om hem overeind te helpen. Verbaasd keek hij omhoog, ze had
een afwezige uitdrukking op haar gezicht. Het leek wel of elke keer dat hij iets
belangrijks wilde zeggen Aya’s aandacht opeens naar iets anders schoot.
Onderweg naar de achterkamer draaide ze zich even om teneinde met een
zwaai en een knipoog afscheid van Alante te nemen. Buiten omhelsde ze Tom
en verdween langs een voetpaadje tussen de akkertjes door.
Alante had de twee benauwd nagekeken. Ze wilde helemaal niet weg. Ze vond
het fijn hier. Vooral bij Tom. Ze wilde eigenlijk dat hij de hele tijd bij haar
was en haar vasthield of aanraakte met zijn handen. Dan ging de pijn weg en
verdween de onrust in haar spieren en voelde ze zich heerlijk zweven. Alleen
was hij vaak zo... zo bozig. Ze wist het goede woord niet in de taal waarin ze
dacht. Ze ging met een ruk rechtop zitten, zo heftig dat ze haar enkel voelde
protesteren. Er was nog een taal in haar hoofd! Ze wist dat ze daar wel het
goede woord zou kunnen vinden... Hoe ze haar best ook deed, ze kreeg geen
toegang. Het denken eraan veroorzaakte een stekende hoofdpijn, ze liet noodgedwongen de gedachte los.
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Hoofdstuk 4

Opgejaagd

M

ET EEN ONBEVREDIGD GEVOEL, alsof hij iets belangrijks gemist
had, stond Tom in de late middag voor zich uit te staren. Hij had gedurende de afgelopen jaren talloze plannen gemaakt om te vluchten. Tijdens
zijn meest vertwijfelde uren van eenzaamheid had hij de meest uiteenlopende
strategieën uitgewerkt om te ontsnappen uit zijn verbanningsoord. Het frustreerde hem dat hij, juist nu het er om spande, verzand raakte in een misselijk
makende onzekerheid. In geen enkele van zijn plannen had hij rekening gehouden met een situatie dat er overal soldaten te paard rond reden, op zoek naar
iets of iemand. Toch was stilletjes ervandoor gaan het enige wat een uitweg
leek te bieden. Daar had hij gedurende de afgelopen jaren zijn zeilwagen voor
gebouwd. Die had één nadeel: hij was heel opvallend. Niet alleen door de
glimmende metalen wielen, vooral vanwege het hoge zeil. Dat was van grote
afstand te zien. Hij zou dus ’s nachts moeten reizen.
Voordat zijn eeuwige twijfel hem voorgoed lam zou leggen besloot hij het lang
voorbereide vertrek gewoon uit te voeren. Later zou hij wel zien welke kant
hij op zou gaan. Als hij eerst maar hier weg was. In zijn huis was hij een veel
te makkelijke prooi.
Het besluit gaf hem weer richting. Uit een schuurtje van gevlochten palmbladeren duwde hij zijn wagen naar buiten en begon dingen in te laden. Hij had
ooit uitgezocht wat hij mee zou moeten nemen bij een plotseling vertrek, zodat
hij nu maar weinig hoefde na te denken. Binnen pakte hij voedselvoorraden in
manden en aardewerken potten. Het warme water in het fornuis besloot hij op
te maken in een laatste bad.
Het was een genot om in het hete water weg te zinken.
Ga nu. Snel. Anderen wachten op jou.
Met een schok kwam hij uit zijn doezeling. Had daar iemand iets tegen hem
gezegd? Hij ging rechtop zitten en keek achterdochtig om zich heen. Het was
intussen donker geworden. Het vlammetje van een olielampje deed de schaduwen bewegen. Alex gaf een krauwend geluidje vanuit de voorkamer; gerustgesteld ging hij weer achterover liggen, het was zeker de kat geweest.
Blijkbaar had hij het niet goed begrepen, want even later verscheen Alex en
ging rechtop tegen de kuip staan. Door zacht te miauwen gaf hij te kennen dat
Toms aanwezigheid werd verlangd. Met een zucht hees Tom zich uit het bad
en slofte naar de voorkamer terwijl hij zich afdroogde.
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‘Wat is er?’ vroeg hij.
Alante wees schuldbewust naar een hoopje scherven. ‘Ik stond er per ongeluk
op,’ fluisterde ze. ‘Ik dacht dat ik zelf kon staan, maar het ging niet.’
‘Gelukkig zat er nog niets in.’
‘Vind je het niet erg?’
‘Wat, dat hij leeg was?’
‘Dat hij kapot is.’ Een zweem van ergernis was in haar glazen stem geslopen.
‘Ik kan hem toch niet meenemen. Je moet het maar even buiten doen, ik heb
geen andere lege pot meer.’
Tom bracht haar naar het achtererf. Ze kon nog niet op haar verzwikte voet
staan, laat staan hurken. Verlegen steunde hij haar onder haar armen.
Ze verstijfden allebei toen ze in het donkere struikgewas iets hoorden. Of misschien voelden, want er was niets anders te horen dan geruis waar de wind door
de hoge palmen ging. Hij zette haar neer op de grond en gleed op zijn buik
naast haar. Toen hij Alex zag, met een hoge rug en een dikke staart, besefte hij
dat hij beter geen bad had kunnen nemen en direct had moeten vertrekken. Er
was iemand in de tuin. In zichzelf vloekend om zijn onbenulligheid beduidde
hij Alante plat te blijven liggen. Op knieën en ellebogen werkte hij zich naar
voren tot onder een paar bessenstruiken. Met alle concentratie die hij op kon
brengen probeerde hij gewaar te worden wat of wie verderop verscholen zat.
Geen van zijn vijf zintuigen, noch zijn zesde ving iets verdachts op.
De kat kon beter zien. Alex liep met stijve poten langs hem heen naar de
diepe schaduw en snuffelde aan de laag hangende bladeren. Nog steeds met
een dikke staart sproeide hij zijn geurmerk op de takken en begon zich met
een onverschillig air te likken. Moe van de spanning liet Tom zijn hoofd op de
aarde rusten. Wie er ook was geweest, hij was nu weg. De ontdekking dat hij
bespioneerd werd had zijn laatste illusie van geborgenheid in zijn eigen huis
in de grond geboord. Tot nu toe had hij toch nog de stille hoop gehad dat het
helemaal niet nodig zou zijn om te vluchten, dat de bui over zou waaien en de
soldaten zouden weggaan uit het dorp. Want waar moest hij heen? In dit hele
lege land was nergens een veilige schuilplaats te vinden. Hij moest vechten
tegen een soort hopeloosheid, dat het allemaal geen zin had. Hij keek om naar
waar Alante lag. Hij had moeite om haar te zien. Hij knipperde met zijn ogen
om haar gestalte scherp te krijgen. Het leek wel of hij haar door een gordijn
van gras zag. Toen hij ging staan verdween het en kon hij haar weer duidelijk
zien. Haar ondervoede gestalte, de onzekerheid in haar blik, de mysterieuze
bede om hulp die door hem heen zinderde als hij haar aanraakte, dat alles
wekte bij hem een oeroud instinct op tot behoud van hemzelf en ‘zijn’ kind.
Vanuit dat instinct handelde hij zonder er over na te denken. Tegelijk was er de
afgrond van het kwijtraken van zijn veilige thuis.
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‘Kom,’ fluisterde hij. ‘We moeten weg zijn voordat die verspieder terugkomt
met versterking.’ Hij droeg haar naar de wagen en liet haar in een mand zakken.
‘Ik kom zo terug. Je hebt je fantastisch gedekt gehouden. Als je dat onderweg
blijft doen, hoef ik de mand niet dicht te doen.’
De kat sprong er meteen bij in toen Tom terug rende naar het huis. Binnen
verzamelde hij haastig nog wat spullen in de kist waar hij zijn gereedschap
en tekeningen in bewaarde. Met een laatste blik naar het vertrouwde huisje
sjouwde hij de zware kist op zijn schouder naar de wagen. Het deed hem zeer
om deze plek te verlaten, want hij had het noodlottige gevoel dat hij er nooit
meer terug zou komen.
‘Niets vergeten?’ mompelde hij. ‘Natuurlijk kom ik daar pas achter als ik lang
en breed op weg ben.’
Met een heftigheid die voortkwam uit zijn ongerustheid trok hij de wagen in
een drafje over achterweggetjes naar de rand van de wildernis. Het zwaarbeladen voertuig rolde op zijn vier rubberbanden geluidloos achter hem aan. Al
gauw wenste hij dat er een paard of muildier tussen de trekbomen stond, in
plaats van hijzelf. Hijgend hield hij halt toen ze onder een rij acacia’s uit kwamen en het open veld voor hen lag.
Behalve enige nachtvogels was er niets anders te horen dan de wind door het
lange gras. Een soort besluiteloosheid beving hem. Hij bleef staan, de bomen
van de wagen nog onder zijn armen. De urgentie om te vluchten snoerde zijn
keel zowat dicht. Er was echter ook iets in hem dat niet weg wilde. Waarom
zou hij moeten vluchten? Er was toch niets om voor te vluchten? Dat waren
toch zijn eigen bedenksels? Het was nergens veiliger dan thuis.
Hij stond op het punt om zich om te draaien.
Op dat moment gromde de kat. Een onheilspellend geluid, te diep haast voor
zo’n klein dier. Onraad! In een reflex begon hij te rennen, de wagen achter zich
aan zeulend. Op een splitsing hield hij buiten adem halt. In de war keek hij in
de richting van het dorp waar de verlokking om terug te gaan vandaan scheen
te komen. Hij strekte in een gebaar om steun zijn hand uit, waar Alante vanuit
de mand haar smalle hand in legde. Die voelde koud aan. Toen hij zijn andere
hand er oplegde om hem te warmen scheurde de bede om hulp die met Alante
verbonden was, dwars door al zijn tegengestelde impulsen heen. Nooit eerder
was hij onder invloed geweest van een wil buiten hemzelf, laat staan twee die
in hem streden om de overhand op hem te krijgen. Er was iemand in het dorp
die hem probeerde te hypnotiseren om terug te keren en er was een gevaar
wat hem op de vlucht joeg; tegelijk was er de oproep van ver weg om zo snel
mogelijk te gaan naar waar het mysterieuze kind vandaan scheen te komen.
De kat gromde niet meer, maar bleef in de richting van het dorp staren en
zijn staart was nog dik. Dat overtuigde hem nog het meest dat hij het zich niet
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verbeeldde. Met zijn tanden op elkaar geklemd, trillend van de doorstane tweestrijd, liet hij de trekbomen op de grond zakken en haakte ze los.
‘We gaan vanaf hier zeilen,’ gromde hij. ‘De wind is gunstig en de weg is vrij.
Het gaat heel snel, hopelijk. Ik heb de wagen alleen nog nooit kunnen uitproberen.’
Uit een bergruimte onder de wagen trok hij tuigage tevoorschijn en borg de
trekbomen er in op. Het uitvoeren van de eenvoudige handelingen bracht hem
weer een beetje tot zichzelf. In enkele handgrepen richtte hij een mast op,
haakte er een giek met een opgerold zeil aan vast en hees het smalle zeil. Het
donkerbruin geverfde doek was nauwelijks zichtbaar tegen de donkere lucht.
Het bolde met een zachte klap. Een duw en de wagen was in beweging. Geluidloos zette de wagen zich scheef in de veren toen Tom de schoot strak aantrok.
Hun snelheid nam meteen toe. Alante keek verbaasd in het rond: ze reden
achteruit! De bok was, net als bij een boot, de stuurplaats achterin geworden.
De hobbels in de zandweg gaven weinig last, dankzij de soepele vering en de
luchtbanden. Ze maakten een behoorlijke vaart; af en toe kon hij de wagen
bijna niet houden. Hij besloot vaart te minderen. In het bedrieglijke maanlicht
zou hij misschien niet tijdig kunnen reageren op onverwachte obstakels.
‘Eens kijken of mijn uitvinding werkt,’ mompelde hij. Met uiterste concentratie trok hij een hefboom streep voor streep aan. De wagen minderde direct
vaart. Vanonder de bak klonk een laag gebrom.
‘Wat is dat, gaat er iets stuk?’ vroeg Alante verontrust.
‘Wat je hoort is een vliegwiel onder de wagen, dat ik op snelheid breng met een
riem om de as van de wielen. Als het vliegwiel heel snel draait kan ik daarmee
een stuk rijden als we tegen de wind in moeten,’ antwoordde Tom, met zijn
gedachten bij het sturen.
‘O ja.’
‘Snap je eigenlijk wat ik bedoel?’ vroeg Tom, opeens nieuwsgierig naar haar
reactie.
‘Niet alles,’ zei Alante aarzelend. ‘Ik weet niet echt wat een vliegwiel is. Ik denk
dat je onder de wagen een wiel vliegensvlug rond laat draaien; dat komt door
de... de rijwielen. Je trok aan die stok en meteen ging het brommen en gingen
we langzamer rijden. Klopt dat?’ Ze was zelf verbaasd. ‘Of heb jij me dat
verteld?’
‘Je hebt het helemaal zelf bedacht. Ga eens door met bedenken?’
‘Alleen... wat je daarna zei begreep ik niet.’
‘Ik zal je het later beteruitleggen. Ik moet het je eigenlijk laten zien, maar dan
moeten we stilstaan om onder de wagen te kunnen kijken. Misschien begrijp
je wel dat als de wielen het vliegwiel aandrijven, het ook andersom kan, dat het
vliegwiel de wielen aandrijft? Als er geen wind is bijvoorbeeld?’
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‘Hoe dan?’
‘Het vliegwiel is heel zwaar. Het kost heel veel energie, heel veel werk om het
snel te laten draaien. Die energie zit dan in het draaiende vliegwiel en kunnen
we er later weeruithalen om de wagen te laten te rijden.’
Ze knikte heftig, opgelucht dat ze zijn moeilijke zinnen een beetje begreep. ‘Ik
zie het,’ mompelde ze met starende ogen.
Tom, onbewust van haar onzekerheid, was in zijn schik. Iemand met technisch
inzicht was moeilijk te vinden in dit lethargische land. Nu was er eentje in zijn leven gevallen, een meisje dat zijn uitvindingen leek te begrijpen. Haar gezelschap
verwarmde hem van binnen op een manier die hij nooit eerder had ervaren.
Een onverwachte schuiver van de wagen bracht hem terug in de werkelijkheid.
Het sturen over de slingerende weg vergde al zijn aandacht, het was niet handig
om te zitten dromen.
Ze waren al een eindje buiten het dorp en het landweggetje zou verderop uitkomen op de hoofdweg. Om bij het huisje van Aya te komen moest hij langs
de hoofdweg terugrijden. Bij een bosje stopte hij. Snel haalde hij het zeil naar
beneden om het niet te laten klapperen.
‘Ik ga eerst kijken of er niemand op de hoofdweg is,’ fluisterde hij. Hij had een
onrustig gevoel, ondanks de nachtelijke stilte. Meestal was zijn gevoel terecht,
had hij door schade en schande geleerd. Hij legde het laatste stuk lopend af en
spiedde omzichtig links en rechts de lege hoofdweg af. Het alarmerende gevoel
bleef echter onverminderd doorzeuren. Hij besloot te wachten. Naast de weg
kroop hij tussen het lage struikgewas, met een stok voor zich uit porrend om
slangen en schorpioenen te verjagen.
De wereld lag stil en bleek in het lage maanlicht, zoals te verwachten viel om
deze tijd van de nacht. Desondanks had hij de stellige indruk dat er zowel vóór
hem onraad was, op de weg, als achter hem, bij zijn huis. Ze zaten min of meer
tussen twee vuren.
Het geluid van hoefslagen.
‘Zie je wel!’ siste hij. Paarden! Om deze tijd van de nacht. Dat kon niets anders
dan soldaten betekenen. Zijn voorgevoel had hem niet bedrogen.
Even later passeerden twaalf bereden soldaten op vermoeide paarden in een
ordelijke formatie, voorafgegaan door hun commandant. Gespannen wachtte
hij of er nog meer kwamen, maar de weg bleef leeg. Haastig keerde hij terug
naar de wagen en hees het zeil. Er stond te weinig wind in de luwte van het
bosje: de wagen kwam niet in beweging. Hij sprong er weer af en duwde de
wagen vooruit tot het zeil de wind ving. Hij moest rennen om op het plotseling
vooruit schietende voertuig te kunnen springen.
Bij de hoofdweg ging hij overstag en draaide in de richting van het dorp. Hij
sloeg een zijpad in en hobbelde verder over de ongelijke sporen.
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Hij haalde diep adem toen zij uit het zicht van de hoofdweg raakten. Op dit
achterlangs paadje liepen ze nauwelijks kans soldaten tegen het lijf te lopen.
Bij een poortje in een lemen muur trok hij de rem aan en liet het zeil zakken.
‘Hier woont Aya,’ fluisterde hij. ‘Ik breng je naar binnen en dan moet ik gaan.’
Een paar grote ogen keken hem over de rand van de mand aan.
‘Kom nu,’ fluisterde hij op dringende toon, ‘ik heb niet veel tijd.’
Met duidelijke tegenzin klom Alante uit de mand. Tom tilde haar ongeduldig
van de wagen af. Toen hij haar neerzette kon ze een kreun van pijn niet onderdrukken. Ze kon duidelijk nog niet lopen. Hij tilde haar op en droeg haar door
het poortje, via de moestuin en de boomgaard naar de achterdeur van Aya’s
huisje. De hond had hem herkend. Het beest kwam kwispelend op hem af en
snuffelde even aan Alante’s vrij hangende voeten, die ze angstig omhoog trok.
‘Wees maar niet bang,’ fluisterde Tom aan haar oor. ‘Het is Aya’s hond, een
heel lief dier.’ Ze keek met grote ogen; het was de eerste keer dat ze een hond
zag. Hij zette Alante zittend op de grond neer en probeerde de deur. Die was
op slot. Hij klopte zachtjes en toen er niets gebeurde tikte hij een paar maal
met de klopper op de kalebas die daar hing voor patiënten om hun bezoek aan
te kondigen. Ook dat leverde geen reactie uit het huis op.
‘Ik ga even kijken of ze er wel is,’ fluisterde hij. Omzichtig sloop hij rond het
huisje. Zou Aya weggeroepen zijn naar een patiënt? Dat zou wel heel slecht
uitkomen. Hij morrelde vergeefs aan de voordeur, die zat hermetisch op slot.
Hij wist precies hoe: hij had hem zelf gemaakt toen hij Aya geholpen had dit
huisje op te knappen.
Hij keek om zich heen, maar de zijweg waaraan het huis lag was verlaten. Hij
liep verder rond het huis tot hij weerbij Alante uitkwam. De hond lag naast
haar en kwispelde toen Tom om de hoek verscheen.
De hond verstrakte opeens en ging staan. Gealarmeerd pakte Tom Alante op
en trok zich terug in de richting van het tuinpoortje. Even later hoorde hij wat
de hond eerder dan hij had opgevangen: hoefslagen. Twee stappende paarden,
zo te horen, naderden over de weg. Dat konden alleen soldaten zijn. Even
later hoorde hij hen voor het huis halt houden. Er klonk gekraak van leer,
stappen van een paard dat zijn evenwicht terugzocht, gemompel. Een boze
vrouwenstem schoot uit: Aya! Schel geblaf: de hond was zijn bazin te hulp
gekomen. Een mannenstem zei iets op luide toon, een zweep knalde, gegil van
de hond. Aya’s stem sloeg over van woede, haar scheldwoorden knetterden
door de stille nacht. Hij had niet geweten dat Aya zo kon vloeken. Intussen
schuifelde hij met het hart in de keel voetje voor voetje door de moestuin
naar het tuinpoortje. De ruzie voor Aya’s deur hield op, maar hij hoorde geen
paarden vertrekken. Hij durfde niet naar de wagen te gaan, misschien kwamen
de soldaten de omtrek wel afzoeken. Op dat moment verwenste hij het lot dat
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hem met een hulpeloos kind had opgescheept. Hij kon geen kant op. Even
overwoog hij om haar bij de achterdeur te leggen en zelf de benen te nemen.
Het was niet echt een optie en hij verbeet zijn ongeduld, in de hoop dat de
paarden snel zouden weggaan.
Er klonken hoefslagen van twee paarden. Hij durfde weer adem te halen en
een kriebel in zijn keel weg te hoesten. Snel liep hij naar de achterdeur, hij kreeg
lamme armen van het dragen. Op zijn kloppen deed Aya de deur op een kiertje
open en keek hem geschrokken aan bij het licht van een olielampje. ‘Wat doe
je hier, man!’ siste ze, ‘ik word in het oog gehouden.’
‘Ik heb alles gehoord,’ fluisterde hij terug. ‘Ik was in de tuin. Wat is er gebeurd?
Ik kwam Alante brengen. Is de hond erg gewond? Ik hoorde dat ze hem met
een zweep sloegen.’
‘Een striem over zijn neus, ik heb er al zalf op gesmeerd. Kom binnen, leg haar
maar op de onderzoekstafel.’
De hond kwispelde blij toen hij Tom en Alante de kamer binnen zag komen.
Tom aaide hem voorzichtig over zijn kop. De striem was gelukkig niet diep.
‘Tom, ze zoeken je!’ zei Aya geagiteerd. Hij kwam overeind en keek haar aan.
‘Echt, Tom. Ik werd een paar uur geleden opgehaald door twee soldaten. Ze
hebben me eerst van alles over de dorpsbewoners gevraagd. Of ik ook vreemde mensen had gezien. Mensen van buiten het dorp die ergens in huis zitten.
De dorpsoudste was erbij, hij werd ook ondervraagd. Hij was er heel zeker
van niemand gezien te hebben die hier niet hoort. Toen vroegen ze of wij een
Europese man kennen. Tom, ze gaven ons jouw signalement! We konden er
niet onderuit om te beamen dat jij hier woont.’
Tom beet op zijn lip. Het raadsel werd er alleen maar groter door. ‘Ze weten in
Doran toch dat ik hier woon?’ mompelde hij. ‘Blijkbaar is dit een heel andere
afdeling van het leger. In ieder geval wisten ze wel dat jij de genezeres bent van
het dorp.’
‘Dat hebben ze van de dorpsoudste gehoord.’
‘Dan zal hij ook wel hebben verteld dat jij met mij omgaat,’ vervolgde Tom.
‘Weet je ook of ze Alante zoeken? Of in het algemeen een weggelopen kind?’
‘Daar hebben ze het niet over gehad.’
‘Dan kan ik haar helemaal beterbij jou laten. Ik ga zo snel mogelijk op pad om
de soldaten voor te blijven. Wil jij mijn kippen en de duiven...’
‘Nee!’
Ze keken verbaasd om naar Alante, die met een hand voor haar mond geschrokken naar hen zat te kijken.
‘Wat is er dan, lieve kind? Wil je niet bij mij blijven?’ vroeg Aya.
Op dat moment hoorden ze paarden terugkomen en voor het huis briesen.
Veel meer dan twee. Even stonden ze stokstijf naar elkaar te kijken.
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Tom kwam als eerste in beweging, schepte Alante van de tafel en spurtte naar
de achterdeur. Aya greep in een flitsend gebaar de hond, die grommend op was
gesprongen, bij zijn nekvel . Er werd op de deur gebonsd en een mannenstem
riep: ‘Open doen! Order van de commandant!’
Met zijn hoofd beduidde Tom dat Aya de deur pas moest openmaken als hij
met Alante door de achterdeur verdwenen was. Biddend dat ze hem niet achter
het huis opwachtten rende hij gebukt door de boomgaard, door de moestuin
en door het tuinpoortje. Hijgend luisterde hij even of er iemand achter hen
aan kwam. Er was alleen een heftige woordenstrijd bij de voordeur te horen.
Het stak hem dat hij Aya er alleen voor moest laten staan, maar zij was niet de
gezochte, dat was hij. Hij had niet eens afscheid van haar kunnen nemen. Bij de
wagen tilde hij met lood in zijn armen Alante in de bak, waar ze hinkend naar
haar mand ging en zich er in verborg.
De sporen van de smalle banden stonden duidelijk afgetekend in het maanlicht. Niets aan te doen. Hij moest het nu van snelheid hebben om achtervolgers voor te blijven. Hij moest zich bekennen dat hij eigenlijk blij was dat
Alante met hem mee ging. Nerveus stuurde hij de wagen op het vliegwiel naar
de hoofdweg. Het leek hem het beste om verder naar het zuiden, waar de
hoofdweg zich splitste, de weinig gebruikte route naar de bergen te nemen. Hij
keek nog een keer om of er werkelijk niemand achter hen aan kwam en hees
het zeil.
Een tijd lang liet hij de wagen op topsnelheid voortrazen. Toen die bijna kantelde in een flauwe bocht minderde hij geschrokken vaart door het vliegwiel
opnieuw in te schakelen. De ongelukkige manoeuvre bracht hem weer tot
rede: de lijfelijke vrees voor een ongeluk won het van de aan hem vretende
achtervolgingsangst.
Het vliegwiel dat al enige tijd een nauwelijks hoorbaar, bijna jankend gezoem
af had gegeven, koppelde zichzelf op een gegeven moment los. Tevreden
stelde Tom vast dat zijn automatische koppeling precies zo werkte als hij hem
ontworpen had. De wagen schoot vooruit nu er minder weerstand was. Hij
minderde haastig snelheid door de schoot te vieren zodat het zeil minder wind
ving. Hij wilde niet stoppen om het te reven.
Na verloop van tijd bereikten ze een groep heuvels, bekroond met kale, afgesleten rotspunten. Waar de weg zich aan de voet van de helling splitste hield
hij halt. Vanaf de bok kon hij zien dat de sporen van de ruiters die hij naar het
dorp had zien rijden vanuit het zuiden kwamen. Het smalle karrenspoor de
heuvels in zag er ongebruikt uit.
Vlug reefde hij het zeil door het een paar slagen om de giek te rollen en liet de
rem los. De weg begon slingerend langs de hellingen omhoog te lopen. Af en
toe schakelde hij het vliegwiel in.
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‘Als jij een graankoek en wateruit die mand daar haalt en jezelf en mij er wat
van geeft,’ zei Tom zachtjes. ‘Dan hoeven we niet te stoppen om te eten.’
Alante klauterde uit de mand en scharrelde in de schommelende wagen rond
tot ze het eten gevonden had.
‘De kat slaapt nog,’ zei ze bedeesd.
Tom knikte afwezig terwijl hij een stuk graankoek van haar aannam. Kauwend
keek hij uit naar obstakels op het korte stuk weg dat hij kon onderscheiden bij
de lage maan. De weg kronkelde tussen grillig gevormde rotspartijen omhoog
en omlaag. Hij kende de route niet, maar ging er van uit dat die berekend was
op ossenwagens en nergens zo steil zou klimmen dat ze het niet met het vliegwiel zouden redden. Tot nu toe ging het vlotjes: ze maakten gemiddeld een behoorlijke snelheid, sneller dan dravende paarden. De maan ging laat onder zodat ze een behoorlijke afstand konden afleggen voordat ze moesten stoppen.
De hoge snelheid als ze een helling afdaalden vergde alles van zijn aandacht
en matte hem af. Steeds vaker moest hij met zijn ogen knipperen als hij niet
scherp meer kon zien. De angst om ingehaald te worden zweepte hem voort
en dan ging het weer een tijdje.
Toen hij echt te weinig zag om nog veilig te kunnen rijden stopte hij op de top
van een heuvel, rolde het klapperende zeil op en streek de mast. Bij het laatste
licht van de fletsrood ondergaande maan trok hij de wagen achter lage rotsen,
die als slapende olifanten in het rond lagen.
Op de tast gaf hij de kat wat voer en fluisterde het luid spinnende dier toe
dat hij de wacht moest houden. Hij voelde zich nog verre van veilig, maar hij
moest even slapen. De nacht was lauw, de wind rumoerde tussen de verweerde
rotsen en langs de spaken van hun voertuig. Het laatste waar hij aan dacht was
de aardbeving, wat die te betekenen had.
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Hoofdstuk 5

Hinderlaag

T

OM WERD WAKKER en ging rechtop zitten. Met al zijn zintuigen aangescherpt beluisterde hij de stille wereld. Het was nog te donker om iets te
kunnen onderscheiden. Hij snuffelde: geen houtrook, geen geur van paarden.
Behalve de immer aanwezige wind was er geen geluid en geen beweging in de
wijde koepel tussen hemel en aarde. Hij voelde zich desondanks niet veilig.
De kat sprong uit de mand en rekte zich stevig uit. Dat was niet te zien, maar
wel te horen aan de krassende nagels op het harde hout van de bank.
‘Heb je toch geslapen,’ beknorde Tom hem. ‘Ik dacht dat je de wacht zou
houden.’
Onder het karige ontbijt deelde hij zijn gedachten op fluistertoon met Alante.
‘Ik zoek een schuilplaats waar we een tijdje kunnen blijven. Belangrijkste voorwaarden zijn water en onzichtbaarheid. Ik zal proberen om een goed verborgen ravijn of zoiets te vinden in deze heuvels.’
Tegen dat de hemel grijs kleurde en de omgeving zichtbaar werd trok Tom de
wagen naar de weg en zette de mast overeind. Het ontrolde zeil ving de oostenwind met een klap. Hij klom aan boord en schakelde de rem los.
‘We gaan eerst nog een stuk verder. We zijn nog te dicht bij het dorp.’
Alante zei niets terug. Haar gezicht toonde dat ze er weinig van begreep.
In een toenemende vaart suisden ze een lange helling af. De weg liep hier
kaarsrecht, Tom kon alles uit de wagen halen. Toen de bak begon te sidderen
van de hoge snelheid schakelde hij het vliegwiel in, dat zoemend de energie
van de voortsnellende wagen opnam. Opgetogen vanwege de soepel werkende
techniek van zijn hand maakte hij zich op om de hoogste top tot nu toe te
halen, zonder te hoeven duwen. Ze schrokken zich wild toen voor hen een
koppel vogels met luid geraas uit de lage begroeiing opvloog. Alante dook verschrikt diep in haar mand. Toms hart was net tot bedaren gekomen toen iets
met grote snelheid langs zijn gezicht suisde. Hij dook in elkaar en probeerde
opzij te kijken zonder stuurstang of schoot los te laten. Het was vast een steen
uit een slinger geweest, schoot het door hem heen. Als die hem geraakt had,
was hij bewusteloos, zo niet dood geweest! Zouden ermeer worpen volgen?
Was hun vlucht nu al gedoemd te eindigen in dood of gevangenschap? Verbeten besloot hij zich tot het uiterste te verweren. De weg werd vlakker, de wagen
suisde op topsnelheid de helling af. Een tweede projectiel raakte met een luide
knal de stuurstang, vlak onder zijn hand.
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Hij knelde zijn verdoofde hand strak om de stuurstang en begon te zigzaggen.
De wagen slingerde met slippende wielen van de ene zijde naar de andere.
Koelbloedig in zijn angst maakte hij gebruik van de hoge bermen om de wagen
telkens kort om te trekken naar de andere kant. Nog een steil stuk, dan dook de
weg achter de top van de heuvel en zouden ze zoveel snelheid winnen dat ze
aan hun achtervolgers konden ontsnappen. Met de tanden op elkaar trok hij de
wagen als het ware met zijn ogen naar de top. Zijn hart bonkte als een razende.
Een derde steen plofte in het zeil zonder schade te doen en rolde in de wagen.
Als die steen geslingerd zou zijn om hem te doden, was hij dwars door het zeil
gegaan. Dat stelde hem ondanks alles iets geruster.
Bijna jankend van angst hoorde Tom het geroffel van paarden in galop achter
hen. Soldaten! Hoe ter wereld had iemand kunnen weten dat we hier langs
zouden komen? Of zijn het struikrovers? Nee, die hebben geen paarden.
Hij durfde niet om te kijken. Ze naderden het steile stuk. Hij bad vurig dat het
vliegwiel voldoende vermogen had om de wagen tot over het hoogste punt te
helpen. Het zigzaggen kostte teveel snelheid! Met een ruk aan de stuurstang
trok hij de wagen recht en koerste op de top af. Hij reikte naar de hefboom om
het vliegwiel in te schakelen... Een explosie in zijn nek vloerde hem.
Op golven van pijn en misselijkheid kwam hij bij bewustzijn toen handen hem
omrolden. Op scherpe scheuten hete pijn zakte hij weg in benauwde diepten.
Hij kon zich niet bewegen! Paniek deed de pijn in zijn hoofd ontploffen. Inwendig gillend van ellende zakte hij opnieuw weg in bewusteloosheid.
Golvend donker en lichten als vuurwerk. Het meisje, Alante, is ze veilig? flakkerde
even het besef op.
Met tegenzin kwam hij bij bewustzijn. Zijn maag krampte. In een flits realiseerde hij zich dat hij geblinddoekt en gekneveld was; een doek was strak over
zijn mond gesnoerd. Als hij nu overgaf zou hij stikken in zijn eigen braaksel!
In uiterste doodsnood slikte en slikte hij om de golf brandend zuur beneden
te houden. Al zijn lichaamsbeheersing mobiliserend wist hij de misselijkheid
te dempen. De opluchting toen het hem lukte was de grootste die hij ooit had
beleefd. Nog geen enkele keer in zijn leven was hij zo afschuwelijk dicht bij de
dood geweest.
De inspanning en de pijn waren even teveel. Doezel overmande hem, een helende slaap waaruit hij na korte tijd ontwaakte.
Behalve zijn nek deed zijn schouder pijn en schrijnden schaafwonden op zijn
arm en heup. Hij zou wel van de wagen afgevallen zijn. Maar het ergste was dat
hij zich niet kon bewegen en niets kon zien. Alleen zijn oren konden nog iets
van zijn omgeving waarnemen. Het was doodstil om hem heen.
Een grondeloze angst bekroop zijn net herwonnen bewustzijn.
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Was hij hier alleen achtergelaten, om te sterven? Mon Dieu, het meisje! Kreunend van ongerustheid bad hij tot de god van zijn Franse voorouders. Wat
was er gebeurd met de wagen? Als die was omgeslagen en ze was eronder
gekomen... Was ze gewond, of misschien wel dood? Zou ze ook gevangen
genomen zijn? Hij wist niet wat erger was. Rovers zouden dat prachtige kind
zeker als seksslavinnetje verkopen...
Woest worstelde hij om los te komen, maar de druk van zijn gespannen spieren
verergerde alleen maar de pijn in zijn hoofd. Het ging allang niet meer om zijn
eigen veiligheid. De verantwoordelijkheid voor het vreemde kind drukte als
lood op zijn ziel. Hij besefte dat hij zich nog nooit eerdervoor iemand verantwoordelijk had gevoeld. Altijd was hij op zichzelf geweest, altijd had hij het lot
van anderen als hun eigen zaak beschouwd.
Als een hagedisje scharrelde de gedachte aan Alex door zijn bewustzijn. De
kat! Hoe zou het met Alex zijn? Natuurlijk was die op tijd van de wagen gesprongen en zou vast in de buurt rondzwerven. Nieuwe hoop filterde door.
Beschaamd herinnerde hij zich zijn bijna telepathische contact. Hij haalde zich
de gestalte van de kat voor de geest en riep hem om te komen.
Even later werd hij aangenaam verrast door de ruwe tong van de kat in zijn
bebloede nek. Het likken deed pijn, tranen maakten vochtplekken in zijn blinddoek, maar wat was hij er blij mee. Pas nu hij in deze precaire situatie verkeerde
drong tot hem door hoe gelukkig hij was dat hij leefde en dat er een wezen
was dat hem zo nabij stond als de kater Alexander de Grote. Onder invloed
van het bijna hypnotische likken kwam hij tot rust. Het lukte hem zich op zijn
omgeving te concentreren met wat hem restte aan zintuigen. Hij hoorde wind,
rook paarden en mest.
Hij merkte dat zijn gehoorgrens zakte. Er was veel meer te horen dan hij eerst
dacht. Een, nee, twee paarden graasden; het regelmatige, scheurende geluid
van afgerukt gras was onmiskenbaar. Iemand haalde zijn neus op, een man.
Daarbij rinkelde iets zachtjes, misschien wel een wapen. In zijn geest begon
zich een beeld te vormen van zijn omgeving.
In haar mand was Alante doodsbang geweest en misselijk geworden van de capriolen van de wagen. Bij elke slinger die ze maakten had ze zich krampachtig
vastgehouden, ieder moment vrezend dat ze over de kop zouden slaan. Ze had
niets kunnen zien, ze was te druk geweest met zich schrap zetten in de mand.
Opeens was het slingeren voorbij. De wagen rolde kalmpjes uit en kwam tegen
de berm tot stilstand. Toen ze boven de rand van de mand uitkeek kon ze net
zien hoe Tom achter de wagen als een hoopje vodden op de weg lag. Het zeil
wapperde krachteloos in de wind, de losse schoot zwierde mee met de bewegingen van de giek.
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Wat moest ze doen? Moest ze gaan kijken hoe het met Tom was?
Haar instinct vertelde anders: ze moest zich zo goed mogelijk schuil blijven
houden. Hoefslagen! Hoewel ze die dieren nooit eerder had gezien, wist ze dat
ze paarden werden genoemd. Het waren er twee, er zaten mannen op die iets
tegen elkaar zeiden in een taal die ze niet verstond. Ze hielden stil. Ze hoorde
één van de mannen vlakbij afstijgen en om de wagen heen lopen. De andere
was wat verder weg, ze hoorde hem roepen.
Verstijfd van schrik voelde ze de wagen heftig schommelen toen de man aan
boord klom. Hij rommelde wat rond. Een licht geratel vertelde haar dat hij de
rem aantrok, dat geluid herkende ze. Paniek besprong haar toen de man zich
snuivend over de mand boog. Helemaal teruggetrokken in haar geest bemerkte
ze amper dat het deksel werd geopend, het plots invallende licht even werd
verduisterd, waarna de mand weer werd gesloten.
Pas na een hele tijd durfde ze zich te bewegen.
De wagen schommelde niet meer. Ver weg hoorde ze mannen met elkaar praten in korte, afgebeten zinnen. Ze waren met iets bezig. Met Tom? Tranen
drongen onder haar oogleden uit toen ze bedacht dat haar beschermer wel
dood kon zijn.
Het bleef een hele tijd stil, ze kon zich niet langer bedwingen om even te kijken. Langzaam drukte ze het deksel zover omhoog dat ze met haar ogen over
de rand kon gluren. Er zaten twee mannen in de berm, even verder graasden
twee paarden. Ze deden niets, waarschijnlijk zaten ze te wachten. Waar was
Tom? Ze kon hem nergens zien. Hij lag ook niet meer op de weg. Ze bleef
waakzaam; daardoor viel haar opeens een lichte beweging in het gras op. Daar
sloop een klein dier!
Ze snikte bijna van vreugde toen er opeens een zwarte staart uit het gras omhoog schoot. Alex! Meteen was de staart weer weg. Ze nam als vanzelfsprekend aan dat de kat haar even had gegroet om haar gerust te stellen.
Ze volgde de lichte beweging met aandacht, tot de kat achter een rotsblok verdween. De grijze steenbulten deden haar aan iets denken, aan enorme slapende
dieren naast het water... Ongemerkt zonk ze weg in een droomwereld, waarin
ze gewichtloos was en een lange gestalte omhelsde.
Alante, fluisterde Tom in zijn geest, de eerste keer dat hij bewust aan haar dacht
bij haar naam. Het antwoord kwam als vanzelf in zijn bewustzijn op: ze was in
orde en hield zich verstopt in de mand die onbeschadigd op de wagen stond.
Tom voelde onrust op de plek; die ging ongetwijfeld van de twee ruiters uit. Ze
wisten niet wat ze moesten doen, leek het wel. Er was iets niet helemaal goed
gegaan. Ongerust schoof hij heen en weer om een betere houding te vinden,
er stak iets hoekigs in zijn rug. Onwillekeurig kreunde hij; onmiddellijk was de
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kat verdwenen. Spijtig betreurde hij zijn gebrek aan beheersing, vooral toen
een voet hem in zijn kruis porde. Hij kon zich niet verweren en verbeet de pijn
in zijn testikels. De man gromde nog iets en liep weg. Ze wachtten ergens op,
dat was zonneklaar.
Ze waren bang van hem, besefte hij opeens. Daarom was hij zo gekneveld.
Na wat een eindeloze tijd leek voelde hij de grond trillen. Hoefslagen!
Niet veel later hoorde hij paarden hijgend ademhalen tussen de roffel van de
galop door. Het waren er twee, voor zover hij dat kon opmaken. De ruiters
reden alsof ze door de duivel achterna werden gezeten. Steentjes spatten tegen
hem aan toen een paard vlak bij hem met een ruk werd ingehouden en slippend tot stilstand kwam, bijna boven zijn hoofd. De scherpe zweetlucht van
het uitgeputte rijdier golfde over hem heen, vermengd met warme ademtochten van de raspende ademhaling.
Een harde hand rukte hem bij zijn haar overeind. Hij had niets horen aankomen, de schok in zijn nek benam hem bijna het bewustzijn. Hij kreunde,
zijn geblinddoekte ogen schoten vol met tranen van de pijn. Warmte op de
onbedekte huid van zijn gezicht voelde als de straling van een lantaarn. Hij
begreep het niet. Was het dan al avond? Een vinger trok de blinddoek omhoog
om zijn wang vrij te maken. Zijn ooglid schoof mee. Uit angst blind te worden
hield hij zich onbeweeglijk. De doek werd terug geschoven en het schrijnende
hoornvlies werd weer bedekt met de zachte binnenkant van het ooglid. Ruw
werd zijn tuniek omhoog getrokken. Een hand streek bijna strelend door zijn
borsthaar. Zochten ze soms de pigmentvlek die hij daar vroeger had? Die had
hij weggemaakt. Hoe konden ze dat weten? Wat wilden ze toch?
Hij vermoedde dat ze nu fluisterend overlegden, al kon hij hun stemmen niet
boven de zachtjes suizelende wind uit horen. Hij had de indruk dat hij niet was
wie ze zochten.
Stijf van plotselinge doodsangst hoorde hij steelse voetstappen naderen. Elk
moment kon een mes door zijn keel of in zijn hart... Zwetend gromde hij van
benauwenis.
De stappen hielden stil bij zijn hoofd.
Nu gebeurt het! dacht hij. Vergeefs probeerde hij weg te rollen. Ik wil niet
dood! griende hij inwendig, ik wil leven laat me leven, alsjeblieft laat me leven
ik zal alles doen wat je zegt maar dood me niet maak me niet dood... koud staal
schoof langs zijn slaap en sneed de blinddoek door. Zijn ogen stijf gesloten,
wangen koud van verdampende tranen, wachtte hij slap op de genadestoot,
terwijl warme urine zich langs zijn benen verspreidde.
Een arm schoof onder zijn schouders, drukte hem in half zittende houding
overeind. Weer het koude mes langs zijn hals. Hij viel flauw.
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Toen hij bijkwam was zijn knevel verdwenen. Hij likte zijn droge en gebarsten
lippen. Hij zou nu nog niet hoeven te sterven. Bang om wat hij zou zien opende hij zijn ogen op een langzaam wijder wordend spleetje. In een floers van
traanvocht ontwaarde hij eerst slechts donkere en lichte vlekken. De wereld
tolde om hem heen. Het duurde even voordat hij zijn ogen scherp kon stellen.
Met moeite ging hij overeind zitten, steunend op de geboeide handen achter zijn rug. Hij kon zijn kloppende hoofd amper draaien, zijn gewonde nek
was helemaal verstijfd. Hij schrok op van de plotselinge bewegingen van het
rustende paard achter zijn rug. Het werd bestegen en steigerde in de rondte
voordat het in galop verdween.
Stilte nam weer bezit van de plek.
Nu zijn angst om vermoord te worden was geweken voelde hij zich leeg en
wee. Het was een ontluisterende ervaring; hij schaamde zich dat hij het letterlijk in zijn broek had gedaan. Voorzichtig draaide hij zijn hoofd om naar
de weg. Net binnen zijn beperkte gezichtsveld zag hij de wagen staan. Maar
waarom was het licht zo grijs? Met enige moeite sloeg hij zijn ogen op: de hemel was zwaar bewolkt. Tamelijk ongewoon voor deze streken. Vandaar dat hij
zijn tijdsbesef kwijt was: hij was gewend aan de stand van het zonlicht de tijd
van de dag te bepalen.
De mannen die hem gevangen hadden genomen leken hem geen gewone soldaten toe. Ze droegen identieke, kleurige kleding en goed gepoetste wapens.
Het leken soldaten, maar geen militairen. Waarschijnlijk een particuliere militie.
De drie mannen wachtten duidelijk ergens op.
Toen hij zich verder probeerde op te richten ontschoot hem een kreun van
pijn. Eén van de mannen naderde met getrokken zwaard. Onbewogen keek
hij toe hoe Tom langzaam overeind krabbelde. De natte broek kleefde aan zijn
lijf en de scherpe stank van zijn doodsangst stond om hem heen. Onzichtbaar
voor de toekijkende soldaat raapte hij bij het opstaan met zijn geboeide handen
het voorwerp op waar hij op had gelegen en hield het verborgen in zijn vuist.
Een kristal...
De soldaat greep hem bij de bovenarmen en klemde hem geroutineerd in een
houdgreep. Tom kreunde nu ongeremd van de pijn en bleef doodstil staan
tot de druk op zijn armen wat afnam. Na enige tijd, waarin niemand bewoog,
naderde in de verte opnieuw een paard in galop. Tot zijn stomme verbazing
bleek het een vrouw te zijn met wapperende blonde lokken. Blond! Hier, waar
alle mensen gitzwart haar hebben... Ze hield het paard in en gleed in dezelfde
soepele beweging van het dier, dat zwaar stond te snuiven.
De vrouw, gekleed in een veelgedragen leren wapenrusting, nam met gefronste
wenkbrauwen de situatie in ogenschouw.
Een soldaat fluisterde iets in haar oor, terwijl ze naar Tom keek. De vrouw
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begon er steeds kwaderuit te zien; hij verwachtte dat ze elk moment in een
scheldpartij zou kunnen losbarsten. Ze liep om Tom heen om hem aandachtig
op te nemen; haar woede gold niet zijn persoon blijkbaar. Ongeduldig gaf ze
soldaat die hem vast hield een teken dat hij de boeien los kon maken. De touwen werden niet doorgesneden, maar zorgvuldig losgeknoopt. Zwijgend nam
ze hem bij de arm mee naar de wagen. Met gebaren beduidde ze haar spijt over
het gebeurde, maar uitte geen enkel geluid.
Tom stierf van de dorst en pakte een kruik met wateruit de wagen. Werktuiglijk bood hij die eerst aan haar aan, zoals het gebruik was. Ze schudde haar
hoofd en liep weg. Hij dronk tot het water langs zijn mondhoeken omlaag liep.
Huiverend van de pijn goot hij wat over zijn nek om het bloed weg te spoelen.
Hij wist niet wat hij moest doen. Het hele voorval was zo uitzinnig. Hij stond
een hele tijd naar zijn voeten staren, tot hij ten lange leste zijn schouders ophaalde en om zich heen keek. Ze waren alleen in het verstilde landschap, waar
slechts de wind bewoog.
Alante had het meeste kunnen volgen vanuit haar mand. Ze had de soldaat
zijn mes zien trekken, maar omdat ze niets van doden met wapens wist had het
haar niet verontrust. Het was voor haar normaal dat de soldaat er de knevels
van Tom mee lossneed. Toen de vrouw dichterbij kwam moest ze het deksel
sluiten en verder op haar gehoor afgaan.
De wagen schommelde. Aan het ademen hoorde ze dat het Tom was. Ze kon
wel huilen van opluchting. Het was te ruiken dat hij doodsbang was geweest.
Het wekte een intens medelijden op met haar beschermer; toch durfde ze de
mand nog niet te openen.
‘Alante,’ hoorde ze hem fluisteren, ‘blijf waar je bent. Het lijkt erop dat er geen
mens meer is in de verre omtrek. Beter om niet de kans te lopen dat iemand je
ziet. We worden misschien in het oog gehouden. Is alles goed met je?’
Ze knikte heftig met haar hoofd, bang om zich te laten horen. Toen ze besefte
dat Tom dat niet kon zien fluisterde ze: ‘Ja.’
‘Fijn.’ Zijn stem klonk opgelucht. ‘Met mij gaat het ook weer een beetje. Ik trek
eerst een schone broek aan, dan gaan we verder. We zullen straks behoorlijk
hard rijden als we de heuvel af gaan, je hoeft niet bang te zijn.’
Opeens ging iets krakend aan haar mand trekken. Alante’s schrik ebde weg
toen ze door kreeg dat het de kat was. Hij gleed door de kier die ze even voor
hem openhield en nestelde zich luid spinnend op haar schoot.
Ze voelde de wagen draaien. Hij schommelde toen Tom op de bok klom. Ze
hoorde hoe het touw van het zeil door een katrol ratelde en de klik waarmee de
rem werd losgemaakt; de wagen ging schuin hangen maar kwam niet van zijn
plaats. Dat gebeurde pas toen ze de klikjes hoorde waarmee Tom het vliegwiel
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inschakelde. De wagen kwam in beweging. Op de top van de heuvel stopten ze
en werd de rem aangetrokken. Het vliegwiel bromde nog, heel zachtjes en de
toon was een stuk lager dan beneden. Alante begreep dat het heel veel vermogen had moeten afgeven om de wagen de heuvel te laten oprijden.
Ze gluurde voorzichtig over de rand van haar mand. Tom zat met een frons op
zijn gezicht iets in zijn hand te bekijken.
‘Mooie steen,’ peinsde hij hardop. ‘Een rozenkwarts. Ik lag erop. Dat is ook
toevallig. Zeker die steen die afketste tegen de stuurstang. Kijk, hier is hij beschadigd. Met een slinger geworpen is het door die scherpe hoeken een levensgevaarlijk projectiel. Hm, zo’n kristal is een beter doel waardig. Maar deze
stenen komen in deze landstreek niet voor.’
Was het een aanwijzing? Had het te maken met het raadsel van Alante? Of was
het een toevallig incident, dat helemaal niets met hen te maken had? Nee, dat
kon haast niet... Het schudden van zijn hoofd veroorzaakte pijnlijke steken,
beter om dat voorlopig maar niet te doen. Nee, de hinderlaag was kennelijk
opgezet om iemand gevangen te nemen die als twee druppels water op hem
leek. Maar hij was niet degene die ze hadden willen hebben. En dan die blonde
vrouw... Hij kon de gedachte niet van zich afzetten dat er een diepere betekenis zat achter deze ongelukkige ontmoeting. Er was van alles gaande blijkbaar.
Overal trokken bereden soldaten van hot naar her, er was deze clandestiene
operatie, want dat was het ontegenzeggelijk, net op hetzelfde moment dat zij
op de vlucht waren. Dat kon geen toeval zijn.
Hij ging rechtop in de wagen staan en speurde met de hand boven de ogen
de omgeving af. Niets bewegends te zien, nergens een stofwolkje van iets dat
ongezien bewoog. Toch had hij de kriebel in de rug dat ze misschien nog steeds
op de hielen gezeten werden. Onbevredigd loste hij de rem en trok de schoot
aan. De wagen rolde met toenemende snelheid langs de slingerende weg omlaag. Hij schakelde het vliegwiel in. Geholpen door de oostenwind haalden ze
moeiteloos de volgende top. Geleidelijk daalden ze af door de lager wordende
heuvels naar de vlakte.
Toen Tom zo vermoeid was dat hij bijna in slaap viel, vond hij een schuilplaats
in een dicht bosje altijdgroene struiken aan het eind van een weitje langs de
weg. Hij verborg de wagen onder de takken en vroeg Alante om de wacht te
houden. Hij kon niet meer. Verfomfaaid van de lange reis dook ze op uit haar
mand met de kat in haar armen. Gerustgesteld legde Tom zich neer op een
matje in de schaduw. Hij sliep meteen.
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Hoofdstuk 6

De bron

T

OM WERD ZACHTZINNIG GEWEKT door de raspende tong van de
spinnende kat in zijn gewonde nek. Doezelig bleef hij nog even liggen
om er van te genieten. In de rust van de vroege ochtend dacht hij na over zijn
volgende stappen. Hij zou het liefst de bergen oversteken naar het buurland,
om er een nieuw bestaan op te bouwen. Dat had hij altijd als een uitwijkmogelijkheid beschouwd; hij sprak de taal enigszins en hij kon ook daar met zijn
vaardigheden voldoende verdienen. In dit land had hij geen toekomst meer,
dat was hem bitter duidelijk geworden.
Waar zou dat waterkind toch vandaan kunnen komen? vroeg hij zich voor de
zoveelste keer af. Hij begon het idee te aanvaarden dat de oplossing van het
mysterie rond Alante alles te maken had met het vinden van haar oorsprong.
Dat was nu net het probleem: hij had de indruk dat ze steeds verder van het
antwoord af raakten. Ze was vanuit de noordkant van het dorp aan komen
rennen; ze reden nu naar het zuiden. Als er een kind is, verwacht je ook ouders,
andere watermensen en vooral een heleboel water. Waarom was ze opgedoken
in het droogste deel van het land?
Hij besloot in de hoogste struik te klimmen om de omgeving te verkennen.
Het land was aan alle kanten leeg, maar over de weg kwam een kudde magere
runderen aankuieren, gevolgd door een herdersjongen.
‘Nee hè,’ mompelde hij.
Om de zaak nog ingewikkelder te maken zwermde onder zijn geërgerde blik
de kudde het weitje op, waar de beesten fanatiek gingen grazen. De herder ging
op een steen zitten langs de weg en begon met zijn vingers rijst uit een gevouwen blad in zijn mond te werken, waarbij hij geen moment zijn dieren uit het
oog verloor. Behoedzaam liet Tom zich zakken. Terug op de grond wekte hij
Alante. Gapend verontschuldigde ze zich: ‘Alex zei me dat ik kon gaan slapen;
hij zou de wacht wel houden.’
‘Zo, dus met jou praat hij dus ook al,’ zei hij, zijn wrevel dat ze haar wacht
verzaakt had intomend. ‘Het geeft niet. Weet je trouwens nog steeds niet waar
je vandaan komt?’
‘Ik herinner me iets, groen water,’ antwoordde ze vaag.
‘Kun je echt onder water ademen?’
‘Ik weet het niet...’ ze bevoelde onwillekeurig de spleten achter haar oren.
‘We kunnen het proberen door je hoofd in een emmer water te houden,’ zei
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hij grimmig. Ze keek hem verbaasd aan, met tranende ogen van het geeuwen.
‘Al goed, geen goed idee dus.’
Het zat hem dwars dat hij zijn ergernis over het oponthoud afreageerde op het
kind. Hij begon zijn geduld te verliezen met dat rondtasten in het duister, over
wie ze was, waar ze vandaan kwam en, veel urgenter, waar ze in hemelsnaam
naar toe konden om veilig te zijn. Geagiteerd drentelde hij heen en weer. Hij
hoefde niet te kijken om te weten dat de koeien nog achter het bosje liepen
te grazen. Hun geloei maakte duidelijk dat ze nog niet konden vertrekken. Hij
verbeet zijn ongeduld en besloot wat te rusten nu ze toch tot nietsdoen waren
veroordeeld. Ze stonden hier goed verscholen. Hij was eigenlijk nog best moe,
moest hij zich bekennen, en zijn lijf deed overal zeer van de val van de wagen.
Hij maakte het zich gemakkelijk en probeerde zijn gram kwijt te raken door te
mediteren. Dat lukte niet: hij viel in slaap.
Hij werd wakker doordat hij de beesten niet meer hoorde. De kudde was weer
verder getrokken. De kat was ook weg, jagen vermoedde hij. Hij keek in de
mand; Alante sliep.
De ergernis, die daarnet nog zijn inzicht vertroebelde, was weggeëbd. Er was
weer ruimte voor een meer afstandelijke kijk op de situatie. Hij voelde zich
voor het moment betrekkelijk veilig, zodat hij zijn geest ongebonden rond
durfde te laten dwarrelen, op zoek naar aanwijzingen wat ze het beste konden
doen. Zijn aanvankelijke idee om ergens een ravijn of grot met een bronnetje
te zoeken en daar een paar weken te blijven kwam hem nu nogal naïef voor. In
deze afgesleten heuvels kwamen overigens zo te zien geen ravijnen of grotten
voor. Bronnen had hij ook nog nergens gezien.
Tom ging rechtop zitten. Een opgewonden gevoel ontwaakte in zijn buik. Hij
besefte dat hij zijn ballingschap had verbroken. Hij was eindelijk vrij!
Zijn vertrek uit het dorp was niet vrijwillig geweest. Hij was er feitelijk uit
verjaagd. Zo moeilijk was het dus ook voor hem geweest om de ban van zijn
ballingschap van zich af te gooien. Nu ze op weg waren had hij alle vrijheid om
te gaan en staan waar hij wilde! Hij had al zijn belangrijke bezittingen bij zich:
geld, kleren, tekeningen, gereedschap, medicijnen, voedsel voor weken. En het
meisje natuurlijk, Alante. Zij vormde geen beletsel, hij kon heel goed voor haar
zorgen, had hij gemerkt gedurende de afgelopen dagen. Het was best gezellig
met haar en de kat was er ook tevreden mee. Het duizelde hem even van de
mogelijkheden die binnen handbereik lagen. Hij beheerste zich en probeerde
te bedenken waar hij het liefste heen zou willen gaan.
Voor zijn geestesoog schetste hij een kaart van westelijk Doran. Van het oosten, aan de overkant van de rivier, wist hij weinig meer dan dat het een uitgestrekt, heuvelachtig en dichtbevolkt landbouwgebied was. Het noorden was
vrijwel onbewoonde steppe tot aan de bergen op de grens, die richting liet
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hij buiten beschouwing. In het westen was de zee, maar de moerassen aan de
kust waren voor zover hij wist ontoegankelijk en onbewoond. Bleven over het
zuiden en de rivier, die vanuit de bergen in het noordoosten in een grote boog
naar het zuiden stroomde, langs de hoofdstad Doran, waarna hij uitmondde
in een enorme delta.
Vanaf deze plek konden ze het beste doorrijden tot de rivier. Daar zouden ze
opnieuw kunnen beslissen welke richting ze op moesten gaan. Van waar ze
nu zaten was het niet eenvoudig om over de bergen te komen. Met de wagen
was het, voor zover hij wist, zelfs onmogelijk; de paden door de bergen waren
alleen begaanbaar voor mensen of muilezels. Er was één doorgang door de
bergen die door karavanen gebruikt werd, wist hij bij benadering. Daar kwam
je via de weg die langs de rivier liep. Hij dacht dat ze er met de wagen over
konden, zeker als hij een paard of muildier wist te vinden.
Het denkwerk had hem klaarwakker gemaakt. Het was een hele opluchting dat
hij enige duidelijkheid had verkregen over hun te volgen koers. Aan de andere
kant was het ook benauwend dat er weinig andere wegen schenen te zijn. Dat
betekende dat hij voortdurend op zijn hoede moest zijn: degenen die jacht op
het kind maakten zouden dezelfde gevolgtrekkingen kunnen maken en hen
overal kunnen opwachten.
Naast zich hoorde hij Alante bewegen. Blij dat hij niet alleen was wachtte hij
tot hij haar slaperige hoofd boven de mand zag verschijnen. Hij wilde nog iets
verifiëren omtrent de hinderlaag.
‘Luister, die vreemde soldaten die me neergekogeld hebben vergisten zich
blijkbaar. Ze zochten iemand die op mij leek, maar ik was het niet. Hebben ze
nog naar jou gezocht?’
Alante keek hem wazig aan en knikte toen, alsof ze het begreep. Hij zag niet
dat ze dat uit pure beleefdheid deed.
‘Hebben die soldaten nog naar jou gezocht?’ herhaalde hij zijn vraag toen ze
geen antwoord gaf.
‘O!’ Ze begreep hem eindelijk. Ze schudde haar hoofd in een ontkenning. ‘Er
kwam wel een man op de wagen. Hij zocht die...’ ze vond een passend woord,
‘die werpsteen, niet mij. Dat kon ik horen aan zijn bewegingen. Hij heeft wel
even in mijn mand gekeken, maar hij zag me niet.’
‘Had je je verstopt onder iets, dan?’
‘Hmhm, ik deed alsof ik onder een stapel vuile kleren lag.’
‘Vuile kleren?!’
‘Ja, die man keek in mijn mand en dacht dat hij een hoop vuile kleren zag. Ik
gluurde door mijn wimpers, ik kon het aan zijn mond en neus zien, hij trok een
vies gezicht. Ik probeerde om me eronder te verstoppen.’
Bewonderend keek Tom haar aan: ‘Hoe deed je dat? Was je niet bang?’
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‘Ik was heel erg bang,’ gaf ze toe. ‘Ik hoopte zo dat hij me niet zou zien als ik
me onder zogenaamde vuile kleren verstopte. Maar hij zocht die steen; toen hij
hem vond klom hij uit de wagen.’
‘Fantastisch. Dat je dat kan. Dat is heel bijzonder.’
Ze gloeide van de onverwachte erkenning.
‘Waar komen die lui toch vandaan?’ vroeg hij zich vervolgens voor de zoveelste
keer af. ‘En dan die blonde vrouw. Ze was duidelijk de baas. Even duidelijk van
Europese oorsprong als ik. En jij? Waar kom jij vandaan? Jij bent ook blond.
Net als de zeemeerminnen uit Europa. Die hebben alleen volgens de legenden
vissenstaarten. Vragen, vragen, vragen.’ Hij keek haar broedend aan.
Een waas van angst verscheen in haar sterrenogen, angst om helemaal alleen
op de wereld te zijn.
In een opwelling trok hij haar beschermend tegen zich aan. Het deed hem
goed om haar aan te raken, om haar met zijn armen tegen zich aan te drukken.
De elektriserende boodschap die hij had verwacht, was nauwelijks merkbaar:
het was meer alsof hij in iets werd meegetrokken, zoals je opeens door de
stroom midden in een rivier kan worden meegevoerd. Elkaar omklemmend
bleven ze een hele tijd zo zitten.
Toen de beroering in zijn binnenste enigszins tot bedaren kwam maakte hij
aanstalten op te staan. Ze leek niet van zins om hem los te laten. Uit verlegenheid begon hij met zijn vingers haar verwarde pruik te kammen. Het voelde
prettig aan om haar verknoopte haar glad te strijken.
‘Tijd om te vertrekken,’ kondigde hij zachtjes aan toen het karweitje gedaan
was. ‘We eten onderweg wel.’
Alante had door Toms onverwachte uiting van genegenheid voor het eerst een
lichamelijk gevoel van veiligheid en welbehagen ervaren. Ze wist nu dat de
lange man voor haar zacht was, dat zijn onzekerheid en kwaadheid niet haar
golden, maar de gevaren waartegen hij haar wilde beschermen. Haar lijf gloeide en haar hart sloeg op hol bij zijn aanrakingen. Zijn gefrunnik aan haar haar
zond golven van ontspanning van haar hoofdhuid tot in haar buik en benen.
Ze liet hem met tegenzin los toen hij opstond om de reis voort te zetten. Met
een zucht, half van spijt dat het moment voorbij was, half van verzaligdheid
ging ze in de mand liggen, de luid ronkende kat in de holte van haar lichaam.
Tom bleef de tinteling van haar aanraking nog lang voelen toen hij Alante
losgelaten had. Hij richtte zijn aandacht met moeite op de kwestie van hun
reisdoel. Dat leverde toch wel meer problemen op dan hij daarnet in zijn optimisme had gemeend. In de eerst plaats was het noodzakelijk te weten te komen
wat de situatie in het land was, of het veilig was of dat er misschien oorlog op
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handen was. Het vooruitzicht maakte hem zenuwachtig. Tegelijk vond hij het
spannend, een uitdaging. Hij zou eerst naar een dorp of klein stadje met een
markt kunnen gaan om informatie in te winnen en naar aanwijzingen te zoeken. Natuurlijk was het niet zonder gevaar, het hing er van af of hij zich goed
zou kunnen vermommen. Dergelijke marktplaatsen waren alleen in de buurt
van de rivier te vinden. Waarschijnlijk was het zelfs beter om direct helemaal
door te rijden naar de rivier.
Na veel wikken en wegen beviel die gedachte hem wel.
Het karrenspoor voerde hen zonderonderbreking naar het noordoosten. De
oostenwind blies scherp in het zeil, het vliegwiel zong onder de wagen, heuvel
op en heuvel af. De oude weg liep door nauwelijks bewoonde streken. Sporadisch was er op laag gelegen plaatsen enig groen te bekennen, wat op de
aanwezigheid van water in de ondergrond wees.
Ze passeerden enkele gehuchten met schrale, ommuurde akkertjes. De mensen
leefden hiervoornamelijk van de veeteelt. Af en toe kwamen ze kleine kuddes
magere runderen tegen, met hun even magere herders, die voortdurend rond
moesten trekken om op de uitgedroogde steppe nog wat voedsel te kunnen
verzamelen. Alante dook in haar mand om niet gezien te worden, elke keer
dat ze langs een nederzetting of kudde kwamen. De behoefte onzichtbaar te
blijven was een tweede natuur.
Nadat ze de heuvels verlaten hadden bleef het landschap zover het oog reikte vlak als een strand, met hier en daar lage stuifduinen. Wijd verspreid en
van verre zichtbaar in de onmetelijke vlakte staken afgesleten rotsen door het
zand. Vreemd genoeg liep de weg elke keer dwars door zo’n heuvelpartij heen.
Deze op eilanden lijkende bulten had Tom herkend als geërodeerde vulkanen.
Ze hadden een schaarse begroeiing van dor gras en ondoordringbaar stekelig
struikgewas. Soms staken er kegelvormige pieken uit de afgeronde toppen. In
laag gelegen dalen troffen ze soms groepjes bomen aan. Voornamelijk acacia’s
en dadelpalmen.
Aan alles kon Tom merken dat het land verdord was, dat het vroeger veel
groener en bewoonder moest zijn geweest. Onderweg waren hier en daar aan
de voet van heuvels nog rechte vormen in het veld te herkennen, alsof er ooit
huizen en ommuurde tuinen in een strak patroon hadden gelegen. Het land
voelde verlaten aan, alsof het treurde om de verdwenen bewoners. Hij had het
gevoel dat het hen met teleurstelling nakeek als ze hun weg vervolgden.
Tijdens de eindeloze uren aan de stuurstang realiseerde Tom zich dat de naspeuringen van zijn broer naar verloren gegane irrigatiesystemen op deze vage
overblijfselen berustten. Zou Aloys nog leven? Somber schudde hij zijn hoofd,
meer om zijn eigen onverstand dan dat van zijn broer. Waarschijnlijk was hij
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tijdens de staatsgreep op tijd vertrokken, het was altijd een verstandige jongen
geweest.
Tegen de middag vonden ze een goed verborgen kampeerplaats in een smal
ravijn. Het heetst van de dag brachten ze slapend door om de koelere nacht te
benutten om verder te trekken, zolang de maan licht gaf.
Hun grootste probleem was watergebrek. Tom durfde niet voor water naar een
dorp te rijden, bang dat er soldaten zouden zijn. Zelfs dat ze alleen maar gezien
werden kon fataal zijn: de wagen en zijn verschijning vielen zo op dat elke malloot die ze tegenkwamen hen kon verraden aan de autoriteiten. Hij was te moe
na de urenlange rit om Alante’s lethargie op te merken. Dat haar anders vrijwel
onstilbare eetlust zich nu niet voordeed viel hem niet op, verzand als hij was in
zijn eigen zorgen en lusteloosheid.
Alante was steeds meer ten prooi aan opperste verwarring. Ze begreep maar
gedeelten van wat Tom tegen haar zei. Ze verstond de woorden wel, maar zelfs
als ze wist wat ze betekenden kon ze geen touw vastknopen aan wat die man
allemaal beweerde. Soms kon ze stukjes begrijpen, dan zag ze het voor zich.
Als hij vertelde over wat ze onderweg tegen kwamen kon ze tenminste met
eigen ogen zien wat hij beschreef. Van de omstandige uitleg die hij erbij gaf
kreeg ze echter weinig mee. Ze knikte dan van ja. Hij keek dan zo blij. Inwendig treurde ze echter omdat hij een wereld beschreef waar ze geen deel van
uitmaakte. Dan krulde ze zich op in haar mand en huilde zich in slaap. Daar
droomde ze en als ze wakker werd had ze soms het gevoel dat ze in haar eigen
wereld was geweest. De dromen die ze het liefst had waren van schemerige
gewichtloosheid, vloeiende vormen en vloeiende bewegingen. Ze kon zich dan
nog uren gelukkig voelen. Er waren ook verschrikkelijke nachtmerries bij. Van
donkere wolken, van verduistering van het groene licht en heftige bewegingen,
van modder en verstikking. Dan werd ze benauwd wakker, hijgend of ze ternauwernood uit smorende kleverigheid boven kwam. Ze moest haar vuist in
haar mond proppen om het niet uit te schreeuwen. De aandrang om ongezien
en ongehoord te blijven lag als een strak gespannen vlies over haar heen. Het
duurde na zo’n nachtmerrie een hele tijd voor haar spieren zich ontspanden.
Het maakte haar doodmoe, maar ze durfde niet meer te slapen, tot ze van pure
uitputting in een ondiepe sluimer zakte. Zolang ze onderweg waren werd haar
halfslaap telkens onderbroken door het hotsen en bewegen van de wagen. Ze
wist dan op den duur niet meer wat droom en wat werkelijkheid was.
Toen ze stopten om de rest van de dag in de schaduw van een paar bomen door
te brengen bleef ze in haar mand liggen, tot ze er wel uit moest om haar behoefte
te doen. Onrustig zwierf ze rond om een plekje te vinden. Ze dacht dat haar
wiebelige gevoel werd veroorzaakt doordat haar darmen in de knoop zaten.
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Haar op water ingestelde lichaam was in een dermate hoge nood dat er diep in
haar cellen een instinct tot expressie kwam: het vermogen om water te vinden.
Zonder erbij na te denken groef ze het kuiltje dat ze gemaakt had om boven
te hurken steeds dieperuit. Het zand werd vochtig. Taaie wortels hadden het
water lang voor haar gevonden. Een onbeheerste drang nam bezit van haar.
Met woeste kracht trok ze de weerbarstige slierten uit de grond tot ze water
op zag wellen. Ze smeerde zich in met modder en groef koortsachtig verder.
Zo vond Tom haar, van boven tot onder besmeurd, terwijl ze hijgend grote
klodders natte grond achter zich wegsmeet. Ze zag zijn schaduw over haar
heen vallen en keek schuldbewust op. ‘Ik heb zo’n dorst,’ fluisterde ze. Tranen
trokken bleke sporen door de smurrie op haar gezicht. Pijn klopte in haar vingers. Bloeddruppels welden op onder haar gescheurde nagels. De taaie wortels
hadden sneden in haar zachte handpalmen gemaakt, haar vingertoppen waren
ontveld. Haar buik begon te krampen. Ze voelde zich zo ellendig dat ze alleen
maar kon huilen en wegvluchten in het verste hoekje van haar geest. Nauwelijks nog bij bewustzijn voelde ze, ver weg, hoe twee armen haar lichaam optilden. De herinnering aan de keer dat Tom haar van de weg had opgeraapt en
niet alleen verbonden had, maar haar voorgoed in zijn zorg had opgenomen,
bracht haar terug in haar lijf. Kreunend en hijgend van de pijnscheuten – ze
kon zich met geen mogelijkheid meer stil houden – hing ze in zijn armen.
Tom stond daar met Alante en ging door de grond. Hij was zo opgegaan in zijn
eigen gedachten, dat hij niets van Alante’s groeiende nood had opgemerkt. Hij
was net bezig voorbereidingen voor een maaltijd te maken, toen hij door een
soort alarm in zijn geest erop attent gemaakt werd dat er iets met Alante aan
de hand scheen te zijn. De boodschap was heel helder geweest:
Ga snel naar haar toe, ze heeft je nodig.
Je zult aanwijzingen vinden.
Haar zo ziek, zo wanhopig aan te treffen, met haar blote handen gravend naar
water, deed hem beseffen dat hij onvergeeflijk tekort was geschoten.
Alante jammerde zachtjes en begon te persen. Geschrokken hielp hij haar met
hurken om haar darmen en blaas te legen, waarbij ze een pijnlijk gejammer niet
kon onderdrukken. Hij keek wit van ontzetting toe hoeveel moeite het haar
kostte. Met trillende handen spoelde hij haar af met het koude wateruit de kuil
en waste het zand van haar gezicht.
‘Blijf hier staan,’ fluisterde hij, ‘ik haal wat om de pijn te verlichten.’
Tom haastte zich naar de wagen, rommelde in zijn tas met medicijnen en kwam
terug met de zalf die Aya had achtergelaten. Terwijl hij haar gekwetste handen
insmeerde en verbond, mopperde hij bezorgd voor zich uit: ‘Gelukkig hebben
we nog wat over van de zalf, kleine idioot dat je bent. Als je voortaan naar
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water gaat graven neem je een schep, hoor je.’ Op een heel andere toon: ‘Hoe
heb je hier trouwens water kunnen vinden?’
Alante begreep dat Tom overstuur was dat ze zich verwond had en tegelijk
onder de indruk dat ze in staat was geweest een bron onder het zand te vinden.
Dat maakte dat ze zich minder ellendig voelde. Hij gaf om haar. Ze was misschien wel onwetend, ze kon wel dingen doen waar hij van opkeek.
Ze deed haar ogen open toen ze hem met iets bezig hoorde en zag hem bezorgd met een stokje in haar keutel prikken.
‘Heb je al langer zulke harde drollen?’ vroeg hij met gefronste wenkbrauwen.
Ze knikte schuldbewust, al kende ze het woord niet. Blijkbaar was het niet
gewoon dat ze zo hard waren.
‘De volgende keer roep je me maar. Ik zal je dan wat geven dat het geen pijn
meer doet.’
‘Als ik plas doet het ook pijn,’ zei ze hees.
Hij keek haar verstoord aan. ‘Dan moet je meer drinken.’
Ze begon te huilen. ‘Maar we moesten zuinig zijn met water,’ snikte ze. Hij
wilde iets antwoorden, tot het tot hem doordrong wat Alante feitelijk had gezegd. Beschaamd sloeg hij zijn ogen neer.
‘Dat is mijn fout, lieve kind,’ mompelde hij schuldbewust. ‘Ik ben stom geweest. Ik had er beter op moeten letten dat je genoeg drinkt.’ Hij ging hoofdschuddend tegenover haar zitten. ‘Het spijt me heel erg, lief kind,’ pleitte hij.
‘Ik ben gewoon niet gewend voor iemand te moeten zorgen. Door die hinderlaag en dat gedoe heb ik helemaal niet meer op jou gelet.’
Hij maakte een kom van zijn handen en schepte wateruit de kuil.
‘Kijk, het wordt al helder.’ Hij nam een slokje. ‘Hier, proef maar. Het is jouw
water.’
Ze dronk met kleine teugjes. Hij moest zijn handen keer op keer vullen voordat
ze genoeg had. Hij pakte een metalen blad aan een lange steel van de wagen,
waarvan ze begreep dat dat nu een schep was, en begon de bron uit te graven.
‘Hé, kom eens kijken.’
Ze kwam moeizaam overeind. Hij wees met zijn spa in de kuil. Ze begreep niet
wat er te zien was en keek hem vragend aan.
‘Steen,’ verklaarde hij en schraapte nog wat zand weg. ‘Een stenen rand. Van
een put denk ik. Hier is vroeger een waterput geweest.’
Alante kon nu zien wat hij bedoelde: een deel van een cirkelvormige stenen
rand was blootgekomen.
‘Hier is vroeger bewoning geweest,’ zei Tom. ‘Dat moet wel, bij een waterput
wonen altijd mensen.’ Hij keek in het rond. ‘Hier heeft vast een heel dorp gestaan. Misschien vinden we nog sporen.’
Hij liep weg en zocht de grond af. ‘Ik denk dat alle resten ondergestoven zijn,’
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zei hij toen hij terug kwam. Hij wees naar de knoestige, verweerde acacia’s die
om de put heen stonden. ‘Deze bomen zijn heel oud. Het kan best dat hier
ooit het dorpsplein was.’
Hij groef verder tot een hele cirkel van naadloos passende, taps gehakte tufstenen zichtbaar was. De kuil werd steeds groter. Uit de opgegraven put welde
steeds meer water omhoog en maakte er een modderboel van.
‘Zou dit zo’n aanwijzing zijn waar ik telkens van droom?’ vroeg hij zich hardop
af. ‘Ik denk het wel, alleen vat ik de betekenis nog niet helemaal. Zegt het jou
iets?’
Alante keek hem onzeker aan, schudde toen haar hoofd.
‘Vreemd dat de put overstroomt. Dat was niet zo toen ze hem gebouwd hebben,’ zei hij met een verbaasde blik. ‘Toen hebben ze juist een put moeten
graven om bij het water te komen.’
Hij stond een poosje naar het opwellende water te kijken. ‘Ik weet het al! De
put steekt als een pijp door een ondoorlatende bodemlaag, waaronder water
zit dat onder druk staat. Daarom komt het vanzelf boven.’ Hij keek Alante bij
deze woorden enthousiast aan. Ze begreep er niets van en wachtte geduldig tot
ermeer ontboezemingen kwamen. Meestal kon ze eruiteindelijk wel een beeld
van maken.
Er glinsterde iets. Tom knielde en trok een gouden kettinkje tevoorschijn. Er
hing een mooi gevormd hangertje aan. Verbaasd bekeek hij het, gaf het toen
aan haar en groef voorzichtig met zijn handen verder.
‘Ai,’ mompelde hij, ‘daar was ik al bang voor.’
Met voorzichtige gebaren legde hij een menselijke schedel bloot, daarna meer
beenderen. Het stijgende water maakte verder graven onmogelijk; het vloeiende zand bedekte het skelet weer. Besmeurd met modder klom Tom uit de
kuil en begon hem dicht te gooien tot alleen de putrand nog uitstak.
‘Misschien is het iemand geweest, een vrouw waarschijnlijk, gezien dat kettinkje, die hier gestorven is omdat de put droog stond.’
Alante voelde wat hij bedoelde: alles wees op een tragedie, die zich in een ver
verleden had afgespeeld. De droefheid ervan hing nog op deze plek.
‘Hoe kan dat? Er loopt vanzelf wateruit.’ Alante begreep niet hoe iemand
naast de put van dorst had kunnen sterven.
‘Nu wel. Toen die vrouw water kwam halen waarschijnlijk niet. Ik weet echt
niet hoe het komt dat hij toen droog is gevallen.’
Hij ging naast haar zitten. ‘Ik zie dat we drie aanwijzingen hebben gevonden,’ legde hij haar uit. ‘Eén: jij kan water vinden, zelfs in een woestijn. Dat
is belangrijk, omdat je een watermens bent. Twee: er is hier een put die overstroomt. Dat betekent dat er een onderaardse waterlaag is die onder druk staat.
De derde aanwijzing is het skelet met dat kettinkje. Er is misschien lang ge60

leden een ramp gebeurd waardoor het water verdween en alle bewoners zijn
gestorven of vertrokken.’
In gedachten nam hij het kettinkje uit haar hand en maakte het vast om haar
hals. Ze gloeide van het gebaar, van het geschenk, want dat was het, en van
de aanraking van zijn handen om haar hals, van het gefrunnik onder haar haar
toen hij het sluitinkje dicht haakte. Zijn ernstige gezicht was heel dicht bij het
hare, nabijer dan ooit tevoren. Ze rook zijn geur, zag de zwarte haren van zijn
baard uit de huid komen, zo heel anders dan haar eigen zijige pels. Ze kon aan
Tom merken dat hij het fijn vond om haar een sieraad te kunnen geven. Een
verlangen benam haar de adem, maar ze wist niet hoe er vorm aan te geven.
Het was alsof de dode vrouw glimlachte omdat haar kettinkje weer om de hals
van een meisje kwam te hangen.
Ze bleven de rest van de middag en een deel van de avond rusten. De uitgegraven put bleef overvloeien van helder water. Er was een hele waterplas
ontstaan, waar Alante uren in lag te weken. Ze voelde zich zienderogen opknappen. Ze kreeg ook weer trek in eten toen Tom ging koken. Hij maakte
een behoorlijk maal klaar, waar ze beiden van genoten. Het restant verpakte
hij in bladeren. De soep die over was deed hij in een kruik. Hij vulde alles wat
maar vloeistof kon bevatten met Alante’s bronwater, zoals hij het noemde. Het
maakte dat ze zich trots ging voelen op haar vondst.
‘Waar gaan we eigenlijk heen?’
‘O eh...’ Tom krabde zich in zijn haar. ‘Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik ben
nog steeds zo hard mogelijk aan het wegvluchten.’
‘Die soldaten hebben ons toch laten gaan? Dan zitten ze ons toch niet meer
achterna?’
‘Nee, die niet. Maar in het dorp waar we vandaan komen waren andere soldaten op zoek. Naar ons, naar jou, denk ik. Ze waren op zoek naar het raadsel
dat in jou belichaamd is.’
‘Welk raadsel?’ Alante maakte zich onbewust kleiner.
‘Dat weet ik niet.’
‘Hoe weet je dat?’
‘Ik weet het niet, zei ik toch.’
‘Ik bedoel, hoe weet je dat ze mij zoeken?’ verbeterde ze zichzelf.
‘Ja, dat is een goeie vraag. Ik vermoed het omdat die soldaten in het dorp kwamen tegelijk met jouw verschijnen.’
Ze staarde voor zich uit met haar brein volop in werking. Ondanks de beperkte
gegevens waar ze over beschikte kon ze toch tot logische gevolgtrekkingen
komen.
‘Hoe weet je eigenlijk dat ze ons achterna zitten? We rusten toch vaak uit en we
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kijken altijd goed om ons heen, maar we zien nooit iemand.’
‘Ik wéét het niet,’ gaf hij toe. ‘Omdat ik geen risico wil lopen dat ze ons pakken heb ik haast en wil ik geen sporen achterlaten of dat iemand ons ziet die
ons kan verraden.’
‘Waarom zouden ze mij willen pakken?’
‘Omdat jij een heel bijzonder persoontje bent, lieve kind.’
Haar gezicht betrok. ‘Ik weet zelf niet eens wat ik ben of wie ik ben of waar
ik vandaan kom.’
Tom keek haar aan, een plotseling inzicht verhelderde zijn gelaat. Hij pakte
haar verbonden handen, voorzichtig om haar geen pijn te doen, en verklaarde
plechtig: ‘Dat is zo, alleen weten zíj dat niet. Dat je aan geheugenverlies lijdt
weten alleen jij en ik. En Aya, en die zal het nooit aan iemand vertellen.’
Daar moest ze een poosje over nadenken.
‘Dat begrijp ik,’ zei ze tenslotte. Ze fronste haar wenkbrauwen. ‘Ik zit te denken: als ze mij achterna zitten weten zij misschien wel wie ik ben of waar ik
vandaan kom.’
Ze zag aan zijn gezicht dat ze hem had afgetroefd. Hij fronste zijn wenkbrauwen, alsof het hem niet aanstond wat ze te berde had gebracht. Gespannen
volgde ze de veranderingen in zijn gezicht, waaraan ze bijna zijn gedachten kon
raden. Hij schudde zijn hoofd, keek haar peinzend aan en schudde nogmaals
zijn hoofd. ‘Dat denk ik niet. Ze zijn op zoek, maar ze weten niet precies hoe
het eruit ziet wat ze zoeken.’
‘Ze zitten óns toch achterna?’
‘Zelfs dat weet ik niet zeker. Ik ga er van uit dat ze ons volgen om aan de veilige
kant te blijven. Jij hebt iets. Een geheim waar je je zelf waarschijnlijk niet eens
van bewust bent. Dat trekt hen aan, op een of andere manier.’
Dat klopte met haar eigen intuïtie. Het was alleen niet logisch, het gaf haar
een rotgevoel. ‘Dus daarom vluchten we elke dag verder,’ was haar conclusie.
Hij knikte. ‘Voor jouw en mijn welbevinden.’
‘Blijven we nu altijd vluchten?’ vroeg ze bedrukt. ‘Hoe komen we dan aan
eten?’
‘Goeie vraag. Je stelt betere vragen dan ik antwoorden weet te verzinnen.’ Met
het hoofd in de handen zat hij na te denken. ‘Wel, liefje,’ begon hij na een hele
tijd. ‘Er staan ons twee dingen te doen. Het ene doen we al: dat is uit handen
blijven van de soldaten. Het andere is uitzoeken waar je vandaan komt. Ik denk
dat we dan ook antwoorden zullen vinden wie je bent, waar je eigen volk is
en hoe het kwam dat je alleen in mijn dorp rondliep, zonder geheugen en met
zwart geverfd haar.’
‘Ja?’ zei ze verheugd. Hij heeft me liefje genoemd! juichte ze inwendig. ‘Waar gaan
we zoeken?’
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‘Ik denk dat ons niet anders open staat dan dat we naar de rivier gaan. Van
daaruit kunnen we de bergen over of de andere kant op, naar de zee.’
‘Zee?’
‘Een eindeloze vlakte van zout water. Ik denk dat je daar uiteindelijk vandaan
komt. Of in ieder geval het volk waartoe je behoort.’
Zee. Het woord riep iets in haar op, van ruimte, ook van gevaar. Het bracht
haar een eerste glimp van vertrouwen dat Tom zou vinden wie ze was.
Ze ruimden het kamp op, klommen aan boord en gingen op weg. Ze voelde
zich veel beter nu ze water genoeg had. Ze neuriede zachtjes een deuntje dat
door haar hoofd speelde, in een duet met het geruis van de wielen door het
zand: naar zee, naar zee...
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Hoofdstuk 7

Slaags

A

LANTE’S SLAAP WERD RUW VERGEBROKEN doordat haar mand
bijna omkieperde. De wagen had een scherpe bocht gemaakt en was abrupt gestopt. Ze keek verwilderd rond wat er aan de hand was. De nacht was
al vergevorderd, de oranje maan stond vlak boven de horizon. Verder kon ze
niets onderscheiden, noch enig geluid horen.
Tom sprong van de bok en liep in het weinige licht voorover gebogen naar de
grond te kijken. Hij wenkte haar. Ze klom van de wagen af, ongerust wat er te
zien zou zijn.
‘Hier,’ fluisterde Tom. ‘Paardensporen. Ze zijn nog vers, kijk maar, het zand
staat nog rechtop. Niet ouder dan een uur, waarschijnlijk minder.’
Hij nam haar bij de schouder een eindje mee de weg op. ‘We zijn op de hoofdweg uitgekomen. Dat wilde ik nou juist niet.’
Alante begon het te begrijpen. ‘Zijn het sporen van de soldaten die ons achterna zitten?’ vroeg ze; een rilling liep over haar rug. Ze had gedacht dat ze
allang buiten gevaar waren.
‘Ik denk het wel. Ze gaan dezelfde kant op. Het kunnen natuurlijk ook ruiters
zijn geweest die niets met ons te maken hebben, maar ik vrees het ergste.’
Besluiteloos stonden ze in de stille nacht.
‘Luister!’ siste Tom dringend. ‘Er komen er nog meer. Wegwezen!’
Terwijl ze terug renden naar de wagen kon ook Alante een ver verwijderd
geroffel horen. Ze klommen gehaast aan boord. Tom probeerde de wagen te
keren op het vliegwiel. De wagen kwam niet van zijn plaats. Geagiteerd sprong
hij op de grond en duwde uit alle macht tegen een achterwiel.
‘Het wil niet,’ steunde hij. ‘Hij komt niet rond.’ Woedend schopte hij tegen een
voorwiel dat diep in zijn spoor was weggedraaid. ‘Nee!’ brulde hij. ‘Zo makkelijk laat ik me niet vangen!’
Grommend van de krachtsinspanning wrikte hij aan de half in het mulle zand
begraven stuurwielen tot ze weer recht onder de wagen zaten.
‘Schakel in,’ steunde hij terwijl hij een achterwiel bij de spaken probeerde rond
te wringen. Alante begreep wat hij wilde en trok de hefboom van het vliegwiel
naar zich toe. Ze negeerde de pijn in haar verbonden handen en voelde het
vermogen pakken op de wielen.
Met een zijwaartse glijder door het mulle zand kwam de wagen los uit de diepe
sporen waarin hij vastgelopen was. Tom sprong op de bok en trok de schoot
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aan. De wagen ging scheef hangen, maar kwam nauwelijks snellervooruit in
het door vele paardenhoeven omgewoelde zand.
‘Zo komen we niet verder,’ mompelde hij. De maan zakte op dat moment
in een rood waas achter de kim. Het werd aardedonker. De weg was amper
zichtbaar in het licht van de sterren. De wagen zwoegde een tijdje verder op
de energie van het vliegwiel en het zeil; ze kwamen niet hardervooruit dan een
stappend paard.
‘Het is toch te donker dat ze ons of onze sporen kunnen zien?’
‘Ja,’ beaamde hij nors. ‘Als ze door blijven rijden halen ze ons zeker in. Dan
helpt het donker weinig als we nog op de weg zitten.’
Even later vroeg hij: ‘Kan jij nog ruiters horen?’
‘N... nee.’
Tom durfde niet te stoppen: het was de vraag of ze dan weer op gang zouden
komen. Aan de andere kant wilde hij ook niet in het kamp van de soldaten terechtkomen die voor hen zaten, als die tenminste halt hadden gehouden voor
de nacht. Het was een dilemma waar hij geen antwoord op wist. Moeizaam
ploegde de wagen verder, bezorgd hoorde hij het toerental van het vliegwiel
afnemen.
‘We moeten zo snel mogelijk van de weg af,’ mompelde hij. Zolang de weg in
een holte liep was daar echter geen kijk op.
‘Ik hoor de paarden weer.’
Ze konden alleen maar verder gaan in de hoop dat de bermen lager werden.
‘Ik zie licht voor ons. Het lijkt wel vuur,’ meldde Alante zakelijk.
Vervoor hun uit was een vaag oranje schijnsel zichtbaar.
‘Dat zal het bivak zijn van de soldaten die voor ons zitten.’
Ze zaten gevangen tussen twee troepen soldaten. Hun enige redding lag in een
verlaging van de bermen, zodat ze van de weg af konden. Die liep nog steeds
in een diepe voor en begon ook nog te stijgen. De wagen kwam nauwelijks
vooruit.
Plots vlamden er toortsen voor hen op. Verlamd van schrik zagen ze zich
omringd door een troep soldaten met de wapens in de aanslag. Tom rukte aan
de rem en de wagen stokte. Een woedende officier kwam op een weerbarstig
dansend paard vanuit het duister de lichtkring in. ‘Stommelingen!’ raasde de
man. ‘Voer ze weg!’
Twee soldaten te paard stapten naderbij, ongeduldig met hun zwaarden wijzend. De wagen kwam echter niet in beweging. Het zeil had onvoldoende
vermogen om de wagen uit het zachte zand los te trekken, het vliegwiel was
krachteloos.
‘Sleep ze weg!’ tierde de officier.
De soldaten stegen haastig af. Ze gebruikten hun teugels om de wagen aan de
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zadels te binden; iets anders hadden ze zo gauw niet bij de hand. De paarden
trokken onwennig en wilden steigeren. Met een ruk kwam de wagen in beweging. Tom was er niet op bedacht en viel achterover van de bok. De officier
haalde naar hem uit met zijn rijzweep, maar miste. Hij nam een spurt en sprong
op zijn plek aan de stuurstang, net op tijd om de slingerende wagen voor omslaan te behoeden.
Plots klonk achter hun een luid geschreeuw en gehinnik van paarden. Pijlen
zoefden vlakbij langs, één van de paarden werd geraakt in zijn achterhand en
steigerde, luid schreeuwend. De soldaat moest hem loslaten. Het paniekende
dier gallopeerde de weg af en sleurde het andere paard mee. De wagen schoot
voor de tweede keeronder Tom uit en hotste stuurloos achter de paarden aan
met een gillende Alante in de bak. Hij krabbelde net overeind toen een pijl trillend in het zand naast zijn hoofd stak. Met een kreet rolde hij opzij. Ze moeten
mij hebben, flitste het door hem heen, waar is de wagen, wat gebeurt er? Achter hem
klonk luid geschreeuw en geknal. Schoten! Ze gebruiken vuurwapens! Gebukt rende
hij langs de weg achter de wagen aan. Het rokerige licht van heen en weer bewegende flambouwen bescheen de bermen, erachter was het volkomen donker.
Hij struikelde over een vorm. Een dode soldaat! Vaag zichtbare pijlen staken
uit zijn borst. Hij hoorde Alante niet meer gillen, waar was ze? Waarom houdt
die troep soldaten die anderen tegen? Wie zijn dat? Gejaagd keek hij om zich
heen. Over de weg kwamen ruiters aandenderen met wapperende toortsen.
Hij vluchtte de berm op. Ze zwenkten opzij, zijn kant op; hij zette het op een
lopen. Toen de paarden links en rechts van hem opdoemden verwachtte hij elk
moment een zwaardslag. In een impuls liet hij zich als een bal vallen, krabbelde
overeind toen de ruiters hun briesende rijdieren met klauwende hoeven lieten
keren en rende terug naar de weg. Twee andere ruiters galoppeerden hem tegemoet, hij wilde opzij zwenken, maar ze negeerden hem. Ze schoten, staande
in de stijgbeugels, met een kruisboog en een handvuurwapen op de ruiters die
achter hem aan zaten. Achter hem klonk gehinnik en geschreeuw, buiten adem
rende hij de weg op in de richting waarin de wagen was verdwenen. Waar is
Alante? was zijn enige gedachte.
Het geschreeuw en schieten nam af, ook de heen en weer dansende gloed van
de flambouwen verflauwde.
Hij kon niet meer, de steken in zijn zij waren te pijnlijk om door te kunnen
ploeteren in het zachte zand. Hijgend klauterde hij de steile berm op en liet
zich in de zwarte schaduw op de grond vallen. Een enkele ruiter galoppeerde
langs, in de richting die hij opging. Hij moest de wagen zien te vinden!
Nog nauwelijks bijgekomen strompelde hij verder in het ondoordringbare
duister. De gloed van vuren verderop was verdwenen. Ver achter zich kon
hij heen en weer bewegende lichtstippen onderscheiden, er bewogen dus nog
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mensen met toortsen. Maar van welke partij?
Op zijn hoede liep hij in snel tempo door. Nu hij niet meer rende kon zijn
ademhaling het net bijbenen. Links hoorde hij gemompel en een kreet van
pijn, gevolgd door een kalmerend klinkende stem. Het was te ver om te kunnen verstaan welke taal er gesproken werd. Steels sloop hij er langs. Hij hield
de linkerkant van de weg aan om niet te verdwalen.
Hij schrok toen zijn voet in iets zachts bleef haken. Griezelend bukte hij en
tastte ernaar. Een zak! Snel opende hij hem en trof er bekende vormen in aan:
zijn tas met geneesmiddelen.
Weldra kon hij meeronderscheiden. De dageraad was op handen. Het grijze
licht onthulde geleidelijk een lege weg met het duidelijk zichtbare, slingerende
spoor van zijn wagen. Hij ging in looppas verder tot de weg begon te stijgen.
Het zand maakte plaats voor steenslag, de hoge bermen verdwenen. Gebukt
om niet tegen de lichtere lucht af te steken rende Tom van rotsblok naar rotsblok. De top van de heuvel bestond uit afgesleten rotsen die in het rosser
wordende licht oplichtten als slapende walrussen.
Daar: in een laagte stond de wagen! De paarden waren rustig aan het grazen,
waar was Alante?
Hijgend kwam hij bij de wagen aan. Wat was er gebeurd? De wagen was aan
een kant gekrast en zat vol met zand. Was ze er af geworpen? Geagiteerd rommelde hij rond in alle hoeken en gaten. Nergens! In zijn haast verzwikte hij zijn
voet. De felle pijnscheut vloerde hem zowat. Hinkend en kreunend klom hij
terug de helling op.
De zon piekte boven de horizon uit, het was op slag licht. Dekking zoekend
tussen de versteende walrussen zocht hij de weg af naar een lichte gedaante.
Heel ver weg zag hij een stofwolkje. Hij tuurde er net zolang naar tot hij, tot
zijn opluchting, kon opmaken dat het zich van hem af bewoog. Dichterbij gaven rookslierten de locatie van het kamp van de soldaten aan. Zolang die aan
hun ochtendmaal zaten had hij nog even respijt.
Hij hinkte verder tot de bocht beneden aan de helling, waar de holle zandweg
overging in de stenen ondergrond. Hij gluurde voorzichtig om de bocht. Daar!
Daar lag ze! Net naast de weg. Hij was er in het donker vlak langs gelopen!
Hij rende hinkend naar het stille figuurtje toe, biddend dat ze niet dood was.
Ze lag er zo slordig, als een slappe pop neergesmeten.
Hijgend knielde hij naast haar neer, tastte meteen naar de slagader in haar hals
die moest vertellen of er nog leven was. In zijn consternatie kon hij de juiste
plek niet vinden. ‘Mon Dieu,’ bad hij, ‘laissez-la vivre.’
Tranen van opluchting biggelden langs zijn wangen en drupten op haar bleke
smoeltje toen hij haar hartslag voelde.
‘Merci, mon Dieu,’ dankte hij.
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Hij riep haar zachtjes bij haar naam. Misschien had ze iets aan haar nek of
hoofd, hij durfde haar niet te bewegen voordat ze bij kennis was. Ze bleef
echter onbeweeglijk, haar ogen gesloten. Nerveus keek hij de weg af; als er
soldaten kwamen konden ze geen kant op. De wereld, badend in het licht van
een nieuwe dag, bleef gelukkig leeg. Geen mens of dier liet zich zien of horen.
Omdat hij niet wist wat hij anders kon doen legde hij zijn handen om haar
schedel en liet helende energie in haar stromen. Hij merkte daarbij een grote
bult op haar achterhoofd op, er zat echter geen bloed in het haar.
Zo zat hij een hele tijd, zonder gedachten, zonder gevoelens.
Er ontlook een innerlijk weten in hem. Hij “voelzag” Alante’s toestand. Toen
het tot hem doordrong herinnerde hij zich de oefeningen die hij had gedaan
bij de meester, die hem voorbereidde op zijn eerste initiatie voor de Keizerlijke
Loge. Hij besloot dat het veilig was om haar op te tillen; bij zijn weten had ze
haar nek en schedel niet beschadigd. Teder, als was ze een pasgeboren kindje,
tilde hij haar in een vloeiende beweging op. In een zwaaiende gang deinde hij
de heuvel op. Bovenaan bleef hij even staan om rond te kijken. De paarden,
het ene met een pijl in zijn achterhand, graasden een stukje verder, de wagen
nog steeds op hun hielen. Tom haalde opgelucht adem en maakte aanstalten
om af te dalen. Op dat moment kwamen er twee soldaten van achter de paarden vandaan. Ze richtten hun wapens. Tom dook in elkaar, als de dood dat ze
zouden gaan schieten. Even bleven schutters en doelwit als bevroren staan,
toen liet een van de soldaten zijn wapen zakken en wenkte.
Schoorvoetend daalde Tom de helling af. Met Alante in zijn armen voelde hij
zich erg kwetsbaar. De andere soldaat hield hen nog steeds onder schot.
‘Jij bent de man van deze wagen, hè?’ constateerde de soldaat die hem had
gewenkt. Hij sprak plat Dorisch.
Tom knikte schuw. De man grijnsde een gehavend gebit bloot. ‘Dit zijn onze
paarden. Wij hebben je weggesleept, weet je nog?’
Tom knikte opgelucht. ‘Ik zou jullie niet herkend hebben,’ antwoordde hij
schor. ‘Het was donker.’
De andere soldaat liet nu ook zijn wapen zakken, al bleef hij de omgeving
scherp in het oog houden.
‘Is dat je kind?’ vroeg de eerste soldaat.
Tom knikte. ‘Ze is van de wagen gevallen toen de paarden op hol sloegen.
Wat...’ hij aarzelde even, ‘wat is er eigenlijk gebeurd?’
‘Niks wat jij zou moeten weten,’ gromde de andere soldaat. ‘Heb je nog iemand gezien?’
Tom schudde zijn hoofd. ‘Ik ben alleen op de weg geweest en op deze heuvel.
Ik heb geen mens en geen dier gezien.’
De soldaten keken elkaar even aan. Op een knikje van de ander maakte de
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eerste soldaat de paarden los. De tweede soldaat brak met een vinnig gebaar
de pijl af die nog steeds uit de achterhand van zijn paard stak. Het dier, dat de
andere soldaat met een geroutineerd gebaar bij de neus vasthield, rilde alleen
maar even.
‘Waar zijn jullie naar onderweg?’ wilde hij weten.
‘Naar de rivier,’ zei Tom.
‘Ik raad je af de weg naar de rivier verder te volgen,’ zei de eerste soldaat. ‘De
gevechten zijn nog niet afgelopen. De muiters waren te sterk voor ons. Er
zijn nieuwe troepen onderweg, het wordt een harde strijd.’ Hij wees naar het
noordoosten. ‘Ik zou maar die kant opgaan, als ik jou was.’
De soldaten keken weer naar elkaar en stegen op. Zonder om te zien dreven ze
hun dieren tegen de heuvel op en verdwenen over de top.
Hoofdschuddend legde Tom Alante op de wagen en zocht iets om haar op
te leggen. Toen hij een opgevouwen deken onder haar hoofd schoof sloeg ze
haar ogen op.
‘Heb je ergens pijn? Je hoofd?’ vroeg hij bezorgd. Ze wilde knikken, haar gezicht vertrok toen ze haar hoofd bewoog.
‘Ik denk dat je op je achterhoofd bent gevallen. Je zal wel een hersenschudding
hebben. Niets ernstigs hoor, dat gaat met rust vanzelf over. Ben je misschien
misselijk?’
Ze dacht even na. ‘Nee,’ fluisterde ze. ‘Dorst.’
‘Ja natuurlijk.’ Haastig pakte Tom een kruik water, schoof een arm onder haar
schouders en liet haar drinken.
‘Over mijn hoofd,’ fluisterde ze.
Voorzichtig goot hij wat water over haar heen.
‘Dat is lekker,’ zuchtte ze. ‘Ik heb pijn aan mijn hoofd.’ Moeizaam bewoog ze
haar hand, bevoelde verbaasd de buil onder op haar achterhoofd. ‘Wat is dat?’
‘Een bult. Ik heb er ook een doordat ik van de wagen viel.’
‘Ze voelde weer aan haar buil. ‘Zeer doet het wel,’ mopperde ze. ‘Net als mijn
vingers. Ik heb wel altijd wat hè. Mijn knieën en armen zijn nog niet eens heel
en dan val ik op mijn hoofd.’
‘Deze keer kon je er niets aan doen.’
Ze sloeg haar ogen neer.
‘Wel?’
‘Ja,’ antwoordde ze verlegen. ‘Ik trok aan de hendel voor het vliegwiel omdat
we zo hard gingen. Toen ging de wagen helemaal schuin... verder weet ik het
niet.’
‘Ach meisje toch. Ja, dat was wel heel slim van je. Jammer dat de wagen omkieperde. Maar hij kwam verderop weer op zijn vier wielen terecht, dat kon ik
aan de sporen zien.’
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‘Is hij stuk?’
‘Nee, alleen een beetje gekrast.’
‘Gelukkig.’ Ze herademde.
‘Nu, zullen we weer verder gaan? Als je tenminste niet misselijk bent.’
‘Laten we maar gauw gaan. Ik was zo bang. Wat is er allemaal gebeurd?’
‘Dat vertel ik je straks. Eerst gaan we op weg. Jij moet rustig blijven liggen tot
het in je hoofd weer genezen is.’ Hij spande een laken over de wagen zodat ze
in de schaduw kon liggen.
‘Ik ga even kijken of ik de kat kan vinden.’
Net toen Tom de heuvel wilde beklimmen om de omgeving af te speuren
kwam de zwarte kater achter een rotspartij tevoorschijn. Hij wipte zijn staart
recht omhoog in een groet en kwam op Tom toe gedraafd, bezorgd mauwend.
Tom bukte zich om hem op te tillen. Alex ontweek hem en sprong op de wagen, waar hij omstandig Alante’s achterhoofd begon te likken. Ze grimaste van
de pijn, maar liet de kat begaan.
Tom wist even niet wat hij moest doen en tuurde in de rondte. ‘Noordoosten,
hè,’ mompelde hij. ‘Dat is toch weer richting de bergen.’
Hij rommelde in een kastje en haalde een kompas tevoorschijn. ‘Dit hebben
we dan wel nodig, als we de weg niet meer kunnen volgen.’ Hij zag de vraag
naar Alante’s lippen opstijgen, waardoor hij haar voor kon zijn met zijn antwoord: ‘Dit is een kompas. De magnetische naald wijst altijd naar het noorden.’
‘Wat...’
‘De noordpool van de aarde is ook magnetisch. Dat betekent dat ze elkaar
aantrekken.’ Hij kon haar vragen bijna voorspellen.
‘Maar wat...’
‘Dat eh, is erg ingewikkeld. Het werkt, dat is het belangrijkste.’
‘Stil nou! Wat is ‘het noorden’?’
Hij keek haar verbouwereerd aan. ‘O, ik dacht dat je wat anders wilde vragen.
Eh, het noorden is de kant van de noordpool uit, het zuiden van de zuidpool...
die kant op dus.’
Hij zag dat ze er steeds minder van ging begrijpen. Ze keek op het kompas dat
Tom naast haar had neergelegd. ‘Dus het noorden is de kant die de naald op
wijst?’
‘Eh, ja, zo kun je het natuurlijk ook bekijken. In ieder geval weten we dan dat
we dezelfde kant op blijven rijden die we willen en dat we niet per ongeluk in
kringetjes gaan ronddraaien.’
‘Waarom?’
‘O, moet ik dan alles uitleggen?!’ riep hij. ‘De naald wijst altijd naar het noorden, dus als wij in een rechte lijn zó willen rijden, moeten we zorgen dat de
naald altijd dezelfde kant blijft op wijzen. Als we op weg zijn zie je het vanzelf.’
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De energie van het vliegwiel was uitgeput, zodat ze het van de wind alleen
moesten hebben. Tom trok de schoot aan. Traag bewogen ze zich over het
ruwe terrein voort, tot ze uit de luwte van de heuvels kwamen en meer snelheid
kregen. De bodem bestond bijna overal uit harde, door de zon gebarsten leem,
hier en daar bedekt met een dun laagje zand. Op andere plekken waren stenige
stukken met grind waar ze niet zo makkelijk vooruit kwamen.
‘Ik snap het.’ Alante had de hele tijd naar de route en het kompas gekeken.
‘Elke keer als de naald draait stuur je de wagen zo dat hij weer die kant op wijst.
Maar we gaan dus niet naar het noorden.’
‘Dat heb je goed gezien. Nee, die richting noemen we het noordoosten. De
wind komt uit het oosten, we zeilen nu aan de wind.’
Ze bekeek aandachtig hoe het zeil stond, voelde de wind in haar gezicht, keek
weer naar het kompas. Ja, dat kon ze vatten. ‘Is er ook een zuidoosten?’
‘Ja!’ zei Tom. ‘We hebben het noorden, het oosten, het zuiden en er tussen
zitten noordoosten en zuidoosten. Kijk maar op het kompas, daar staat het
afgekort als NO en ZO. Aan de andere kant...’ hij wees, ‘...hetzelfde maar dat
noemen we het westen.’
‘Waarom gaan we naar het noordoosten?’
‘Ik hoop daar bij een pas in de bergen te komen, dat is een laagte tussen hoge
bergtoppen waar de weg door loopt. We kunnen daar hopelijk het land uit. We
zullen eerst bij de rivieruitkomen. De weg naar het buurland loopt namelijk
het eerste stuk langs de rivier, zodat we daarheen moeten om de weg naar de
bergen te vinden. Deze route dwars door het land heeft één voordeel: we zullen niemand tegenkomen en we laten geen sporen na.’
Ze reden de hele ochtend door, tot het te warm werd. Ze sluimerden in de
schaduw van de wagen gedurende het heetste deel van de dag. Na een karige
maaltijd van de koude rijst die Tom bij Alante’s bron in bladeren had gepakt,
snelden ze verder door de vlakte.
De volgende ochtend viel hun koers samen met een brede baan van wielsporen die uit het noordoosten kwamen. Tom besloot de sporen te volgen. Ze
zouden hen langs de kortste route naar de rivier leiden, nam hij aan. De weg
voerde op een gegeven moment door lage heuvels met een spaarzame begroeiing van spichtig bos. Oude rivierduinen, de rivier moest nu vlakbij zijn. Toch
nog onverwacht, aan de andere kant van een duintop, lag de stroom voor hen.

71

Hoofdstuk 8

De rivier

V

oor hen strekte zich een onoverzichtelijk netwerk van geulen
uit met begroeide zandbanken ertussen. Daar achter was de brede hoofdstroom zichtbaar, die in een wijde bocht om hen heen liep. De heuvels aan de
overkant spiegelden in het vlakke water.
‘De weg zou aan de overkant verder moeten gaan. En er zou een veerpont
moeten zijn,’ merkte Tom op, een hand boven de ogen tegen het schelle licht
boven de watervlakte. Er was echter in de wijde omtrek geen teken van menselijke activiteiten te bespeuren.
‘Laten we hier maar wat eten,’ stelde hij voor. ‘Als jij iets lekkers maakt, ga ik
het uitzicht tekenen.’
Sloom van het lange liggen klom Alante uit de wagen en begon etenswaren uit
te stallen, waarbij ze telkens zijdelingse blikken wierp op de rivier.
‘We gaan straks naar beneden. Of wil je liever meteen een kijkje nemen?’
‘Nee.’ Haar stugge antwoord nodigde niet uit tot verder aandringen.
Hij koos een plek van waar hij een goed zicht had en begon het landschap voor
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hem op papier te zetten. Hij had zich tijdens zijn studie de discipline aangeleerd om alle nieuwe dingen die hij hoorde, zag of bedacht vast te leggen in
schetsen en aantekeningen. Het gevoel op het spoor van de oplossing van het
raadsel van Alante te zijn wakkerde de behoefte aan schriftelijke vastleggingen
aan. Het was zaak om later alles terug te kunnen vinden, zoals deze verlaten
oversteekplaats. Van Alante’s bron had hij ook een paar schetsen gemaakt.
Alante was intussen een beetje onzeker aan de gang gegaan. Ze had weliswaar
dagelijks gezien hoe Tom eten klaar maakte, maar dat wilde nog niet zeggen
dat zij dat zo maar na kon doen. Gelukkig was er nog in bladeren verpakte
gekookte rijst. Ze sneed er wat uien en zoete pepers bij, die vond ze rauw
lekkerder dan gekookt. Ze was eerder klaar dan Tom en ging kijken wat hij
aan het tekenen was. Vol bewondering zag ze op het papier een zwart-wit
afbeelding ontstaan van het zonovergoten landschap voor haar. Het was alsof
ze een miniatuurlandschap zag groeien, bijna net zo levend als het echte. Toen
de tekening klaar was aten ze hun middagmaal, waarna ze samen alle spullen
in de wagen opborgen.
‘Laten we naar het vertrekpunt van het veer gaan,’ zei Tom. ‘Dat zou op dat
grote eiland moeten zijn. We kijken daar wel verder. Ik weet overigens niet of
alle hanken en zwinnen nog doorwaadbaar zijn. De rivier verandert elk jaar
haar bedding.’
‘Hanken en zwinnen? Wat zijn dat?’
‘Stroomgeulen die doorlopen noemen we hanken. Als ze niet doorlopen noem
ik het zwinnen, maar misschien zeg je dat alleen bij de zee.’
Dat was weer een staaltje van dubbele informatie waar ze helemaal van in de
war raakte. Nu wist ze wat hanken waren, ze zag ze hiervoor haar ogen, maar
als zwinnen alleen bij de zee waren, waarom had hij het er dan over? Ze begon
te merken dat het een gewoonte van hem was, waardoor ze zich niet meer zo
schuldig voelde voor haar verwarring. Als zij iets niet begreep lag dat aan hem
en niet aan haar. Ze vroeg toch gewoon wat iets betekende?
Toen ze het water inreden loste haar ergernis op in de spanning van het doorwaden van de rivier. Ze had weinig animo om er in te springen, al verlangde ze
er hevig naar om water om zich heen te voelen. Voor dit water was ze eigenlijk
een beetje bang. De geur ervan trok haar niet aan. Het wagenspoor liep dwars
door een aantal ondiepe zwinnen heen, het water kwam niet hoger dan halverwege de wielen. Het zeil en de mast waren opgeborgen, Tom liet de wagen
langzaam op het vliegwiel vooruit gaan.
Bij een wat bredere geul kwamen de wielen los van de bodem en dreven ze een
stuk af. Even verder in een bocht raakten ze de grond weer. Tom reed door de
ondiepten terug naar de plek waar het spoor verder liep.
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Het deinen van de drijvende wagen had iets in haar losgemaakt. Een gevoel,
dat haar lichaam herkende. Haar bewuste geest kon het niet duiden. Er zat een
soort slot op. Dit water stroomde en rook heel anders dan in de stilstaande
zwinnen waar ze doorheen waren gereden. Toch durfde ze er niet in te gaan.
Waar de karrensporen door een bos op een groot eiland midden in de rivier
liepen troffen ze de eerste medereiziger in al die dagen aan: een wagen beladen
met balen katoen, getrokken door twee ossen die nu in de struiken liepen te
grazen. Tom maakte een praatje met de voerman, een tanige oude kerel met
een hoofd als een doodskop zo ingevallen. Hij bleek op vervoer te wachten dat
de rivier afzakte naar de stad. Dat was ook een mogelijkheid, bedacht hij. Toch
wilde hij liever naar de overkant, waar het jaagpad liep. Daar kon hij kiezen:
stroomopwaarts naar de bergen of stroomafwaarts naar Doran en uiteindelijk
de zee. Voer er trouwens nog wel een veerpont?
De voerman haalde zijn schouders op en lachte beleefd met zijn tandeloze
mond. Met andere woorden: hij wist het ook niet. Besluiteloos bleef Tom een
tijdje naar het langsstromende water kijken.
Hij liep terug naar de wagen. ‘Tien jaar geleden kon men hier oversteken met
een brede, platte schuit,’ vertelde hij Alante. ‘Door de scherpe bocht kwam de
pont bijna vanzelf een stuk stroomafwaarts aan de overkant. Daar werd hij
door een span ossen langs de oever stroomopwaarts getrokken om terug naar
deze kant te kunnen drijven. Volgens mij heeft op dit eiland zelfs een herberg
gestaan, met schuren en stallen er omheen. Tenminste, dat kan ik me herinneren. Ik ben hier vroeger een keertje aan de overkant langs getrokken toen
ik de groeven ging bekijken. Er is echter geen spoor meer van te bekennen.’
Toen het donker werd had zich nog geen enkel vaartuig vertoond.
‘Dat is vreemd,’ mopperde hij. ‘Voor zover ik me kan herinneren is de rivier
bevaarbaar tot ver in het achterland. Ook zo ver van de stad was hij vroeger
druk bevaren. Er moeten toch dagelijks schuiten met porseleinaarde en ertsen
langs komen? De groeven liggen maar een paar dagreizen stroomopwaarts van
deze oversteekplaats. Er zijn zelfs geen kleinere boten voorbij gekomen, van
handelaren of vissers.’
Hij besloot ter plekke te overnachten. Een eindje van de ossenkar af spande hij
een muskietennet aan hun wagen. Op het vuurpotje kookte hij een eenvoudige
hutspot van rijst met langs de oever opgegraven wortelknollen, genoeg voor
twee dagen. Ze aten in stilte. Na het eten viel Tom in slaap.
Alante kon niet slapen. Ze was onrustig door de nabijheid van water. Het
verlangen zich onder te dompelen groeide. Al gauw hield ze het niet meeruit.
Zonder Tom wakker te maken scharrelde ze bangig in het klare maanlicht haar
neus achterna, op de geur van helder, warm water af. De laatste geul die ze
hadden gekruist was niet zo troebel.
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Ze trok haar jurkje uit en liet zich in de zonverwarmde ondiepte zakken. Zonder erbij na te denken bleef ze met haar hoofd onder water. Daar ervoer ze
voor het eerst dat ze inderdaad geen adem hoefde te halen. Het uitvouwen van
de kieuwen onder haar oren was een soort jeukende sensatie, met een gevoel
of er een lach in haar buik opborrelde. Het zwellen van de drie plooien aan
elke kant van haar hoofd gaf een smeltend gevoel, van uitbreiding en eenwording. Het bleken fijngevoelige zintuigen voor smaak, zoutgehalte, temperatuur,
de aanwezigheid van planten, vissen en ander leven. Ze kon het grind op de
bodem proeven, algen in stagnerende zijarmen, hout dat langzaam verging.
Het was een soort thuis komen. Het wekken van haar zintuiglijke geheugen
ervoer ze als het eerste kiertje in de taaie mist die haar geheugen opgesloten
hield. Pas tegen de ochtend keerde ze terug, verkwikt en slaperig. Ze kroop
onder het muskietennet tegen haar metgezel aan, zuchtte diep en sliep innig
tevreden in.
Tom, die van haar natte pels wakker werd, begreep onmiddellijk dat Alante had
gezwommen terwijl hij sliep. Het deed hem plezier dat ze zo tevreden was, al
had hij toch liever gehad dat ze hem verteld had waar ze heen ging.
Haar aanraking maakte hem onrustig en hij maakte zich los uit Alante’s omhelzing. Aan de waterkant stond hij lange tijd over de nevelige rivieruit te kijken.
De zon scheerde over de heuvels in het oosten en kleurde de bijna onmerkbaar bewegende watervlakte oranje met indigoblauwe schaduwen. Er was nog
steeds geen vaartuig te bekennen.
Hij liep naar de ossenkar en maakte een praatje. De oude man wist echter ook
niet waarom de pont er niet was; het vorige jaar was die er nog wel geweest.
Het enige dat hij hem kon verzekeren was dat de rivier nergens in de buurt
over te steken zou zijn met een wagen. Pas dichterbij de hoofdstad waren ermeer ponten. Maar daar liep vanaf hier geen weg naar toe. Daarom wachtte hij
al twee dagen op vervoer.
De hele lange ochtend bleef de rivier leeg.
Tom had het zich in de schaduw tegen een wiel gemakkelijk gemaakt om de
rivier in het oog te kunnen houden. Hij vervloekte alle schippers omdat ze niet
hier waren om hen over te zetten, omdat de pont was opgeheven, omdat ze
hier vast zaten. Hij werd steeds nerveuzerbij het idee dat ze hun voorsprong
aan het verliezen waren. Tegen de middag kon hij het niet meeruithouden.
Dan maar met de wagen als boot proberen aan de andere kant te komen. Hij
had bewezen goed te drijven. Het was wel een ongewisse actie, maar alles beter dan hulpeloos te moeten wachten. Gelukkig kon Alante goed zwemmen,
waarschijnlijk veel beter dan hij. Alleen over de kat maakte hij zich zorgen. Die
hield niet van water. Het vliegwiel zat in een luchtdichte kast.
75

Zorgvuldig ging hij na of alle bagage goed vast was gesjord. Hij maakte Alante
wakker, die met de kat in haar armen slaperig toekeek wat hij nou weer had
bedacht.
In zichzelf mompelend liet Tom de wagen langzaam op het vliegwiel de oever
afrijden. Tot de bak het water raakte ging het goed. Nog een stukje verder. De
wagen begon aan de voorkant te deinen. Nu hadden de aangedreven wielen
geen grip meer. Stom, hij had achteruit de rivier in moeten rijden. Nee, de
wagen kon niet achteruit rijden op het vliegwiel. Besluiteloos zat hij naar de
langzaam ronddraaiende wielen te staren. De wagen bleef gewoon op zijn plek
staan, de stuurwielen raakten nog wel de bodem. Voorzichtig kroop hij naar de
voorkant, misschien kwamen de stuurwielen dan los. Inderdaad, met een lichte
deinende beweging dreef de wagen met de stroom mee. Ze waren los!
Opgelucht wilde hij terug kruipen naar de stuurstang toen de wagen tegen iets
onder water stootte en schuin kwam te hangen. Het water golfde de bak in. Ze
zonken als een baksteen.
Vlak onder de oppervlakte bleef de wagen steken. Alleen de grote bagagestukken staken nog boven wateruit. Bovenop de mand zat de verontwaardigde
kat, terwijl Alante verbaasd om zich heen keek. Tom zat tot zijn middel in het
water. Verslagen keek hij naar de kolk waar de rivier over de gezonken wagen
stroomde.
In zichzelf mompelend liet hij zich voorzichtig van de bok zakken om te
onderzoeken waar ze tegenaan waren gedreven. Het was een enorme boomstronk.
Hij zette zich schrap om te proberen of er beweging in de kar was te krijgen,
maar vergeefs: de stroom duwde hem onwrikbaar tegen de stam.
Ongeduldig wrikte en duwde hij tegen het weerspannige gevaarte, los moest
hij en zou hij! Zijn voet schoot uit op de glibberige stam, hulpeloos ging hij
kopje onder. Hij zat klem! In paniek worstelde hij zich vrij, waarbij hij een
lange snee op zijn been opliep. Hijgend dook hij op. Dankbaar voor de lucht
die hij in kon ademen liet hij zijn hart tot bedaren komen.
Hij wist niet meer wat hij er nog aan kon doen. Wachten op hulp? Daar was
niet veel kans op. Maar in zijn eentje had hij niet genoeg kracht om de wagen
los te trekken, en dan nog zou hij alleen maar dieper zinken. Zijn been begon
ook pijn te doen.
Zijn handen op de wagen vingen een nauwelijks voelbare trilling op: het vliegwiel draaide nog! Daarin zat energie opgeslagen, als hij die maar wist te benutten!
Diep ademend herwon Tom zijn kalmte. Er hoefde eigenlijk niets anders gedaan te worden dan de wagen weer op het droge te krijgen. Simpel genoeg.
Zelfs als ze vlot kwamen zou verder varen veel te gevaarlijk zijn. De rivier lag
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waarschijnlijk vol met verzonken boomstronken.
Wat hij nu nodig had was een lang en sterk touw. Dat had hij en was opgeborgen in een bergruimte onder de wagen.
Hij dook onder water om het kastje open te maken. Er zat een tak tegenaan.
Nogmaals dook hij onder, maar de tak bleek muurvast te zitten.
Hijgend stond hij tot zijn borst in het water na te denken. Zijn zaag zat ook in
die bergruimte. Natuurlijk, hoe kon het ook anders.
Een ander touw met genoeg lengte had hij niet. Bij die katoenkoopman hoefde
hij ook niet aan te komen, die had alleen het leren tuig voor de twee ossen.
Een zaag zou die man vast niet hebben, dat was een kostbaar en zeldzaam stuk
gereedschap.
‘Wat is er?’ vroeg Alante.
‘We zitten vast, aan een boomstronk,’ antwoordde hij. ‘Het touw waarmee ik
ons los zou kunnen trekken zit in een kastje onder de wagen, maar er drukt
een tak tegen het deurtje.’
‘O. En nu?’
‘Ik weet het niet meer,’ zuchtte hij moedeloos.
‘Kan je er aan de andere kant niet bij?’
Dat was zo’n logische opmerking dat Tom verbaasd opkeek. Hoe kwam ze
erbij? Het maakte in ieder geval dat zijn vertrouwen in een goede afloop weer
terugkeerde. Hij dook onder om te kijken. Proestend kwam hij boven.
‘Eh, de andere kant is de zijkant van de kast waarin het vliegwiel draait.’
‘O. Kan je niet ergens anders een gat maken?’
Tom haalde zich voor ogen hoe hij de bergkast had geconstrueerd. De zijkant
van de bergruimte, achter het voorwiel, bestond uit dunne plankjes van palmhout. Sterk en licht. Vastgemaakt met houten pennen. Die nu door het water
zo uitgezet zouden zijn dat de boel muurvast zat. Het enige wat hij zou kunnen
doen was ze los boren.
‘Ik weet wat,’ zei hij en klom met plotselinge veerkracht in de wagen. Zijn kist
stond aan de handvatten vastgesjord, zodat hij het deksel kon openen. Alleen
zat dat onder water. Nou ja, de inhoud zou toch al wel drijfnat zijn, want de
kist was niet waterdicht.
Voorzichtig opende hij het deksel en rommelde met een arm rond tot hij vond
wat hij zocht: zijn booromslag en een houten etui met boren.
Met spijt voelde hij doorweekte vellen papier met zijn ontwerpen en tekeningen scheuren.
Onder water voelde hij met zijn tenen naar de zijkant van de bergruimte. Het
voorwiel was gelukkige weggedraaid zodat hij er met enige moeite achterlangs
kon werken. Na diep adem gehaald te hebben dook hij onder om de boor in
de verbindingspennen te zetten. Al gauw moest hij boven komen om lucht te
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happen en verloor daarbij bijna het stuk gereedschap.
Alante had hem al die tijd zwijgend met haar grote ogen gevolgd.
‘Wat ben je toch aan het doen?’
‘Met deze boor...’ hijgend liet hij haar zien hoe het ding werkte, ‘...wil ik de houten pennen los boren waarmee de plankjes van de zijkant vast zitten. Maar ik
kan niet lang genoeg onder water blijven, net als ik de juiste plek heb gevonden
moet ik weer lucht happen.’
Ze knikte begrijpend. ‘Ik zie het.’ Ze zag het ook werkelijk voor haar geestesoog. ‘Zal ik het doen?’
‘Jij?’ Zijn verbazing was op het onbeschofte af.
‘Ja, ik kan onder water ademen. Jij niet,’ zei ze vinnig.
‘Goed, als je er zo zeker van bent, ga je gang.’
Een beetje onzeker liet ze zich in het water glijden. Tegelijk met haar dook
hij onder om haar handen naar de plek te leiden waar de pennen zaten. In het
troebele water konden ze amper iets zien.
Ze nam de booromslag uit zijn handen. Nog net voordat hij naar boven moest
om adem te halen kon hij de punt van de boor op de juiste plek zetten.
Alante bleef rustig onder water boren, terwijl hij telkens adem moest scheppen. Op een gegeven moment, toen hij boven water stond te hijgen, dook ze
triomfantelijk op.
‘Hier, pak even aan,’ zei ze en gaf hem de booromslag en twee plankjes aan.
‘Ik heb hem open.’
Meteen dook ze weeronder, om even later terug te komen met een van pijn
vertrokken gezicht.
‘Er zit iets scherps in,’ zei ze, bijna huilend. ‘Kijk maar.’
Haar hand bloedde uit een rijtje sneden. Ze had midden in de zaag gegrepen.
Het speet Tom meer dan hij kon zeggen. ‘Klim maar aan boord,’ zei hij berouwvol. ‘Ik zal je even verbinden.’
Ze schutterde wat met haar gewonde hand zodat hij haar even een zetje onder
haar bips moest geven. Haar pels was glad als nat zeemleer. Nu ben ik nog vergeten naar die kieuwen te kijken. Ik heb er niets van kunnen zien onder water.
Boven water was het beter, de zon scheen en droogde hem snel. Droge kleren waren er echter niet. Hij verbond Alante’s kwetsuren met een afgescheurd
doekje. ‘Straks als we weer op het droge zijn zal ik het beter verbinden en er
iets opdoen tegen de pijn,’ beloofde hij.
‘Het gaat wel,’ fluisterde ze. ‘Heb ik je goed geholpen?’
‘Lieve kind, ik ben je oneindig dankbaar.’ Hij meende het. ‘Zonder jou zou de
wagen misschien wel voorgoed verloren zijn geweest.’
Ze straalde.
‘Hé, je bloedt!’ schrok ze toen ze rode slierten langs zijn been zag lopen.
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‘Ja, ik doe er straks wel wat op. Kijk,’ ging hij enthousiast verder. Het was leuk
om met haar te werken. Hij trok de aandrijfhandel aan. ‘De wielen kunnen vrij
draaien, zie je?’ Ze knikte, Tom schakelde de aandrijving weeruit en trok de
rem aan. ‘We maken het touw vast aan een boom op de oever en slaan het om
de as van dit wiel. Dan schakelen we het vliegwiel in. Het wiel gaan draaien,
het touw wordt om de naaf gewonden en zo trekken we onszelf uit het water.’
‘Ja...’ zei ze, met onverholen bewondering naar het touw kijkend, ‘ik zie het...’
Dan met een vlugge blik naar Tom: ‘Wat knap.’
Hij glom. Het was lang geleden dat iemand dat tegen hem gezegd had.
Ze hielp hem door het touw naar de oever te brengen. Ze sloeg op zijn aanwijzingen het touw om een boom, haakte de ijzeren haak om het touw en zwom
weer terug.
‘Als jij de hefboom heel voorzichtig van je af drukt... ja zo, voel je hoe die
pakt?’
Ze knikte geconcentreerd.
‘Mooi. Het touw zit al om de as. Als ik ja zeg, beweeg je de hefboom tot je hem
voelt pakken en als ik ‘los’ roep, trek je hem weer naar je toe en trek je tegelijk
de rem aan. Anders rolt het touw weer af...’
Hij trok het touw aan en riep: ‘Ja!’
De achterwielen begonnen langzaam te draaien; het touw werd strakker en
strakker getrokken. Het sprong uit het water omhoog, druppels sproeiden in
het rond. De wagen draaide met de voorkant naar de oever.
‘Los!’ riep Tom. Ze reageerde direct.
Hij stond overboord te kijken. ‘We zitten vast aan iets. Ik ben bang dat als we
doorgaan met trekken er iets kapot gaat.’
‘Zal ik even kijken?’ Ze was al in het watervoor hij iets had kunnen zeggen.
‘Er steekt een tak door het wiel,’ rapporteerde ze, terwijl ze weer aan boord
klom. ‘Maar het deurtje kan nu wel open,’ voegde ze er tevreden aan toe.
‘Ik zal die tak afzagen.’
Toen het stuk losscheurde voelden ze de wagen vrij komen.
‘Gauw, draaien!’ riep hij. ‘Voordat we weer vastraken.’
Terwijl de wagen langzaam het strandje omhoog kroop op het vliegwiel, lieten
ze de bak leeglopen via een afvoer in de bodem. Eenmaal aan land laadden ze
alles uit. Gelukkig was er niet veel verloren gegaan. Het meeste voedsel was in
hun aardewerken potten droog gebleven. De nat geworden rijst spreidden ze
uit op een doek in de zon. Terwijl Alante hun kleren over takken en struiken
te drogen hing pelde Tom de doorweekte vellen tekenpapiervoorzichtig van
elkaar en legde ze uit op het strand. Het papier was hier en daar gescheurd en
droogde bobbelig weer op, maar zijn schetsen waren in ieder geval gered.
Tegen de avond konden ze hun gedroogde bagage al weer inpakken. Tom had
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de bergplaats intussen gerepareerd met nieuwe pennen.
De oude man had hun hele avontuur met veel plezier gevolgd en lachte telkens
kakelend toen ze met hun drieën zaten te eten.
Het schemerde al toen een rij diep in het water liggende aken om de bocht
verscheen. De wit bestoven schuiten waren zo te zien geladen met porseleinaarde uit de groeven in de heuvels. Voortgedreven door de stroom en de wind
zeilden ze statig voorbij. Het waren de eerste boten die ze op de rivier zagen.
Het had geen zin ze aan te roepen: de diep liggende aken konden niet dicht
genoeg bij de oever komen.
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Hoofdstuk 9

Pas door de bergen

B

IJ HET LANGZAAM UITDOVEND VUURTJE probeerde Tom van de
oude katoenkoopman te weten te komen of er geen andere mogelijke
routes waren.
‘Ik heb horen vertellen,’ zei de koopman na lang nadenken, ‘dat erbij de porseleinaardegroeve een veer is. Tussen de herberg waar de scheepsjagers hun
trekossen stallen en het mijnwerkersdorp. Maar dat is enkele dagreizen de verkeerde kant op. Tenzij je naar de bergen wilt.’
‘Is het mogelijk daar aan deze kant van de rivier heen te rijden?’ wilde Tom
weten. De man lachte beleefd; hij wist het niet.
Onder het muskietengaas lag Tom na te denken. Alante was stilletjes verdwenen om te zwemmen. Nadat hij een tijd wakker gelegen had vanwege een
groeiende onrust in zijn buik, ging hij kijken hoe het met het waterkind was.
Het stille zwin glansde in het maanlicht. Er was nergens enige beweging te bespeuren. Tom liet zich langzaam in het lauwe water zakken en zwom een eind
met zijn hoofd onder water om te luisteren of het onder de waterspiegel ook
zo stil was. Hoewel hij feitelijk niets hoorde, ontving hij op een of andere wijze
signalen waardoor hij kon nagaan waar en hoever Alante was. Haar nadering
zond een soort drukgolven vooruit die hij kon waarnemen. Hij dook dieper tot
hij vlak boven de bodem zweefde.
Als een meermin uit een droom kwam ze aanzwemmen. Haar pels glinsterde
in het maanlicht. Hij vergat bijna dat hij adem moest halen. Snel hapte hij lucht
en dook weeronder om maar niets van de wondermooie verschijning te missen.
De betovering werd verbroken door plotseling gebons en geratel dat zich door
het watervoortplantte. Wagens! En een heleboel paarden! flitste het door Tom heen.
Dat kunnen alleen maar soldaten zijn!
Tegelijk met Alante dook hij op. Ze zocht bescherming door zich tegen hem
aan te drukken. Tom keek paniekerig in het rond. Gelukkig lag de voorde waar
de wagens overstaken net om een bocht. Als ze snel waren... Hij greep haar bij
een hand en waadde naar de kant. ‘Snel!’ siste hij. ‘Soldaten! Naar de wagen!’
Ze renden het hele stuk. Terwijl Alante in haar mand dook, smeet Tom alle
spullen van hun kampje in de bak. Bliksemsnel draaide hij de wagen en trok
hem het pad in dat naar het zwin leidde. Geen seconde te vroeg. Een troep ruiters was onder luid gespettervoor de wagens uit het laatste zwin overgestoken
en kwam stapvoets langs de weg naar de pleisterplaats aanrijden.
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Een tweetal karren volgde onder geschreeuw van voerlieden en het knallen
van zwepen.
Tom wist ongezien het water te bereiken, dat er weer even stil bijlag als tevoren. Hij luisterde scherp of er nog meer wagens of ruiters onderweg waren,
maar alle geluiden kwam van de pleisterplaats, waar zo te horen intussen ossen
werden uitgespannen. Hij bad vurig dat de katoenkoopman zijn mond zou
houden.
Tom liet de wagen voorzichtig te water; het zwin was in het midden zo diep
dat de wagen een stuk drijvend aflegde. Waar het zwin doodliep op een vlak
strandje liet hij de wagen met behulp van de vliegwielaandrijving aan land kruipen. Er zat nog net genoeg energie in.
Hoe nu verder? Hij kreeg zonder de kracht van het vliegwiel de wagen nooit
in zijn eentje door alle hanken en zwinnen, laat staan over de rivierduinen verderop. Eerst ging hij poolshoogte nemen aan de andere kant van de zandbank,
wat de volgende hindernis was. Zoals hij al vermoedde was daar een brede
geul, dezelfde waarin ze op de heenweg een stuk op de stroom waren afgedreven. Het avontuur met de gezonken wagen maakte hem huiverig voor nog zo’n
vaartocht, maar er bleef eigenlijk geen andere mogelijkheid over. Die soldaten
zouden wel gauw de omgeving gaan verkennen of gaan jagen, dan moesten zij
hier ver vandaan zijn.
Hij rende terug. ‘We gaan een stukje varen,’ fluisterde hij. ‘Wil jij vooruit zwemmen om te kijken of we niet op een gezonken boomstronk belanden?’
Alante kwam uit haar mand en knikte. ‘Het water is niet erg helder,’ zei ze
weifelend.
‘Wees maar voorzichtig,’ zei Tom bezorgd. ‘Ik weet geen andere manier om
hier snel weg te komen. Gelukkig stroomt het niet hard.’
Hij trok de wagen het water in toen Alante een stuk stroomafwaarts boven
kwam en zwaaide. Deze keer bleef de wagen keurig rechtop, met Alex parmantig op het achterschot. Tom liet de wagen achterstevoren drijven. Net als bij
het zeilen op het land kon hij zo de stuurwielen als roer gebruiken.
Ze dreven langs de voorde waar de sporen van zware ossenwagens diep in het
zand stonden. Nu hij weer tijd had om na te denken vroeg Tom zich af wat
voor troep soldaten dit was. Waarschijnlijk was het een militair escorte van een
zwaar transport. Kennelijk verwachtten ze hier overgezet te kunnen worden.
Wat kon er zo waardevol zijn dat het bewaakt moest worden? Hij was nieuwsgierig waar dat transport vandaan kwam. In ieder geval moest er een begaanbare weg zijn. Ze kwamen waarschijnlijk uit het noordoosten, uit de bergen.
Hij wenkte Alante terug, die een eind verderop stond te zwaaien. Even later
dook ze naast de wagen op en keek hem vragend aan.
‘We gaan hier aan wal,’ fluisterde hij. ‘Ik wil proberen de sporen van die wagens
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terug te volgen. Waar zulke zware wagens kunnen komen, kunnen wij ook
rijden.’
Alante hielp de wagen tegen de oever op duwen. Toen hij op het droge stond
hielden ze de vaart erin en wisten met veel moeite de laatste geulen over te
steken. Bij de helling tegen de rivierduinen raakte de wagen vast. Daar had
Tom een plan voor klaar. Onder de nieuwsgierige blikken van Alante en de kat
knoopte hij het touw dat hen eerder van dienst was geweest onder aan de wagen vast en nam het met een katrol mee de heuvel op. Hij bond de katrol aan
een boom vast, stak het touw er doorheen, liep met het vrije einde weer terug,
trok het touw door een katrol aan de wagen en klom weer omhoog.
‘Klim jij op de wagen; als ik ‘los’ roep doe je de rem los en bij ‘vast’ trek je hem
weer aan, anders rolt de wagen terug,’ legde hij Alante uit.
Ze volgde zijn aanwijzingen op en bekeek vanaf de bok hoe Tom na zijn
eerste commando ‘los!’ zich schrap zette tegen de boom en de wagen hand
over hand omhoog trok terwijl hij ritmisch ‘los!’ en ‘vast!’ riep. Het was zwaar
werk, dankzij de katrollen kwam de wagen langzaam maar zeker omhoog. De
katrol moest nog een paar keer aan een hogere boom vastgemaakt worden
voor de top bereikt was. Hijgend stond Tom olie in zijn geschaafde handen te
wrijven, terwijl hij uitkeek over het maanverlichte landschap. De karavaan was
inderdaad uit het noordoosten gekomen. Er stonden vele verse sporen over de
oude heen. ‘Kijk,’ wees hij Alante, ‘waar ze precies vandaan gekomen zijn weet
ik niet, het is voor ons in ieder geval de goede kant op. En het waait hier flink,
we kunnen verder zeilen.’
Opgewekt omdat de impasse bij de oversteekplaats was verbroken haalde Tom
het touw binnen, hees het zeil en zette af. Het ging niet hard door het zachte
zand. Pas toen ze hardere grond bereikten kon het vliegwiel af en toe ingeschakeld worden om op te laden.
Na een tijdje begon het landschap te dalen en te rijzen. De wind was krachtig
genoeg om hen de meeste hellingen op te krijgen; bij de afdalingen kon telkens
weer wat energie aan het vliegwiel toegevoegd worden. Laat in de nacht draaiden ze van het spoor af en verscholen zich in een bosje om te wat slapen. Bij
het eerste zonlicht klommen ze gapend weer op de wagen.
De weg leidde door steeds hogere heuvels. Het met spaarzame bosjes bedekte
landschap zag er kaal en onbewoond uit. Af en toe kruiste het brede spoor
platgetrapte banen waar zo te zien kuddes langs werden geleid. Geen enkele
daarvan leek echter op een zijweg die naar de porseleinaarde groeven zou kunnen leiden.
Tegen de avond maakten ze een kamp bij een smal stroompje, dat in een diepe
geul kronkelde.
‘Weinig water,’ constateerde Tom. ‘Genoeg om te drinken en te baden.’
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Daar maakten ze uitgebreid gebruik van. Terwijl Tom een potje kookte liet
Alante het water over zich heen stromen tot ze het koud kreeg.
De volgende dag begon het wagenspoor gestaag te klimmen. Het volgde de
helling van een wijds dal, omhoog naar de bergen die in zicht kwamen. Af en
toe zagen ze ver weg kuddes vee, rook van een vuur en een keer een dorpje,
langs de weg bleef het land onbewoond. De hellingen waren begroeid met taai
struikgewas en krom gegroeide bomen. Het land zag er dorstig uit: de beekbeddingen op de bodem van zijdalen en kloven bevatten nauwelijks enig water. Sporadisch kwamen ze andere weggebruikers tegen, alleen of in groepjes.
Vrijwel allemaal plaatselijke bewoners, vaak met ezels die beladen waren met
brandhout, zakken met graan, huiden en andere lokale producten.
Het begon donker te worden en het vliegwiel was bijna uitgeput. Ze hadden
al een hele tijd geen andere mensen gezien en het enige dorp waren ze al uren
geleden voorbij getrokken.
‘Zo komen we niet verder,’ zei Tom. ‘Ik ben bang dat we terug moeten, naar
dat laatste dorp om een muildier of paard te kopen.’
‘Wat is een muildier?’ vroeg Alante.
‘Een trekdier,’ antwoordde Tom afwezig. ‘Het lijkt op een paard.’ Hij stond
ingespannen te turen naar iets wat hij ver weg meende te zien bewegen. ‘Er
komt iets groots aan, deze kant op,’ mompelde hij. ‘Alante ging ook staan en
tuurde dezelfde kant op.
‘Ik zie niets bewegen.’
‘De weg loopt hier en daar door een zijdal, ik denk dat wat er aan komt net
achter een helling is verdwenen.’
‘Wat is het?’
Tom antwoordde niet.
‘Wat zag je dan?’ vroeg Alante dringend. Ze voelde aan dat Tom er niet gerust
op was. Hij wendde zijn blik af van de verte en keek haar aan. ‘Ik weet het niet
zeker, ik dacht wagens te zien met ruiters ervoor.’
‘Zoals bij de rivier? Met soldaten? Moeten we ons verstoppen?’
Hij knikte. ‘Zolang we niet weten wie het zijn kunnen we beter van de weg af
gaan en ons schuil houden,’ beaamde hij. ‘Een eindje terug zijn we een karrenspoor gekruist.’
De wagen kon scherp draaien, zodat ze op de weg konden keren.
‘Het enige voordeel is dat we naar beneden gaan en het vliegwiel kunnen opladen,’ mopperde Tom.
Ze vonden inderdaad een karrenspoor dat schuin omhoog liep. Ze verborgen
de wagen tussen een bosje en wat rotsblokken, vanwaar ze een goed zicht hadden op wat er langs zou komen.
Na lang wachten hoorden ze ruiters aankomen. Het waren Dorische soldaten.
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Even hele tijd later hoorden ze het geknars en geratel van wagenwielen, het
gesnuif van ossen en het kraken van tuig. Twee grote karren passeerden onder
hen door. Ze waren met zeilen afgedekt, zodat ze niet konden zien wat er inzat,
maar het was zwaar, te oordelen aan de trage gang. Nog meer bereden soldaten
volgden het transport.
‘Dat kan geen goud zijn,’ mompelde Tom, ‘daarvoor is het teveel.’
Hij had geen enkel aanknopingspunt en zette het vraagstuk van de inhoud
van de wagens uit zijn hoofd. Vermoedelijk was de weg nu minstens een paar
dagen vrij; dergelijke transporten volgden elkaar meestal niet snel op. Het was
te laat om verder te gaan en ze maakten een kampje.
De volgende ochtend daalden ze af naar het laatste dorp dat ze waren gepasseerd. Uit voorzorg verborg Alante zich in haar mand. Ze hadden geluk: nog
voor ze het dorp bereikten kwamen ze een kleine karavaan van zwaar beladen
pakpaarden tegen. Tom kon er eentje kopen, mits hij de lading van het beest
ook kocht. Die bestond uit rijst, bonen, noten en gedroogde vis. Het voedsel
was bestemd voor enkele dorpen hoog in de bergen. Tom kwam er toch langs,
hij kon de lading daar weer van de hand doen. Hij laadde de zakken over in de
wagen en spande het magere beest in. De wagen was niet zo zwaar om te trekken als het dragen van de last was geweest; gaandeweg knapte het vermoeide
beest wat op en liepen ze uit op de karavaan.
De volgende dag bereikten ze de bergen. Het landschap werd rotsachtig. De
weg was duidelijk pas geleden verbreed voor zwaar transport. Op sommige
plaatsen glinsterden de rotsen nog waar de weg in de helling was uitgehakt en
eenmaal staken ze via een nieuwe houten brug een ravijn over.
Ze verlieten het dal dat ze de laatste dagen hadden gevolgd via een doorgang
tussen twee bergkammen en kwamen in een hoger gelegen vallei. Aan het eind
torenden met sneeuw bedekte bergen omhoog.
Tom hield halt en keek naar de enorme afstanden en de ongenaakbaarheid van
het landschap dat voor hen lag. De weg door de hoogvlakte was echter goed
begaanbaar en ze konden een behoorlijke vaart maken. Het paardje galoppeerde opgewekt achter de zeilende wagen aan.
In een dorpje van hoge stenen huizen met platte daken aan een riviertje bivakkeerden ze voor de nacht. De bewoners waren blij te horen dat de karavaan met rijst en ander gedroogd voedsel al dichtbij was. Ze verbouwden zelf
geen voedingsgewassen, maar hielden een soort langharige geiten die heerlijk
zachte wol leverden. Ze verfden de wol met planten die alleen in deze vallei
wilden gedijen. Hun kledingstukken waren al eeuwen erg gewild. Tom kon er
het meeste van de overgenomen lading verkopen; een deel hield hij zelf om
hun geslonken voorraden aan te vullen. De dorpsbewoners bevestigden dat er
al jaren geen kooplieden meer van over de bergen kwamen. Zelf gingen ze een
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keer per jaar de bergen in om zout te halen en een soort aarde die ze voor hun
kleurstoffen gebruikten. De grenswachten lieten hen altijd ongemoeid. Dat
was een gunstig bericht.
De volgende dag vertrokken Tom en Alante voor het laatste stuk tot de grens,
bovenin de pas. Alante was van top tot teen gehuld in de kleurige en warme
kleding van de bergbewoners. Verrukt streelde ze de zachte wol waarmee de
capuchon en mouwen waren afgezet en de met kralen geborduurde versieringen. Het waren haar eerste zelfuitgezochte kleren.
Aan het eind van de dag werden ze overvallen door een koude wind die hagelbuien met zich meevoerde. Tom was blij dat hij voor zichzelf ook warme
kleren had aangeschaft. Zeilen was niet meer mogelijk, het paard trok de wagen tegen de heftige wind in. De dorpsbewoners hadden hem verzekerd dat
de route tot aan de andere kant van de bergen goed begaanbaar was voor
wagens. Ze hadden hem de pas aangewezen; die was vanuit het dorp zichtbaar
als een onderbreking in de met sneeuw bedekte bergrug die de hoogvlakte in
het noorden afsloot.
Ze gingen naast de wagen lopen om de last lichter te maken. De weg werd
smaller en voerde door een kloof, waar het donker en vochtig was. Niet alle
transporten konden blijkbaar de scherpe bochten maken: beneden in het ravijn
zagen ze de wrakstukken van een neergestorte wagen. Even overwoog Tom
om te gaan kijken of er nog wat van de lading zou liggen, maar de afgrond
was te steil en hun wagen zou dan onbeschermd op de nauwe weg staan. Wat
als ze een transport tegen zouden komen? Ze zouden achteruit terug moeten.
Dat leek hem geen pretje.
De kloof raakte gevuld met langzaam stijgende wolken. Weldra konden ze
nog geen wagenlengte voor zich uit zien. De weg bleef gelukkig leeg. Op een
gegeven moment werden de grijze wolken lichter; de weg kwam op een minder
steil stuk en werd meteen twee keer zo breed. Ze hoefden niet meer benauwd
voor tegenliggers te zijn. Het was nu een andere onzekerheid die ze tegemoet
gingen: de grenspost kon niet veraf meer zijn. Een koude wind joeg hen in de
rug en tilde het dichte wolkendek op.
Met een ruk hield Tom het paard stil. De optrekkende wolken onthulden een
kaal zadelvlak tussen twee ruige hellingen die zich in de wolken verloren. Er
liep een muur van rotsblokken dwars door de pas. De weg eindigde in een
poort. Erachter was alleen leegte. Links en rechts stonden stenen barakken. Er
was niemand te zien. Tom rilde, het leek de poort van de dood wel. Toen zijn
eerste, onthutsende indruk wegebde bleken er toch enige tekenen van leven te
zijn. Er wapperden gebedsvlaggetjes, er stonden bergpony’s in een kraal van
stenen muurtjes en er kwam rook uit een schoorsteen.
Een schichtige beweging van het paard maakte Tom erop attent dat er achter
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hen iets aan de hand was. Hij schrok toen hij zich omdraaide: drie grenswachten stonden op de weg naar hen te kijken met de hand op hun wapens. Ze
waren ook gezien vanuit het poortgebouw: twee ruiters kwamen uit de poort
tevoorschijn en draafden naar hen toe.
‘Waarheen voert de weg?’ vroeg de voorste ruiter, een onderofficier. ‘Uw papieren alstublieft.’
‘Naar Chi’am, edele heer,’ antwoordde Tom. ‘Ik heb geen lading bij me. Papieren heb ik niet.’
‘Dan moet u terug,’ zei de grenswacht bits. ‘U had kunnen weten dat u zonder
paspoort en een transportvergunning de grens niet overkomt. Dat is tamelijk
stom van u. Nu heeft u de hele reis voor niets gemaakt.’
‘Vroeger was het verkeer tussen Doran en Chi’am toch vrij?’
‘Vroeger is nu niet. U moet terug.’
‘Kan ik hier geen...’
‘Voor een paspoort moet u naar de hoofdstad, naar de ambassade van uw land.
U bent zo te zien geen staatsburger van Doran. Hoe bent u overigens Doran
binnengekomen zonder paspoort?’
‘Ik woon hier al mijn hele leven,’ loog Tom. ‘Ik heb nooit een paspoort nodig
gehad. Ik heb elk jaar mijn belasting betaald, dan ben ik toch staatsburger?’ Dat
klopt tenminste wel, dacht hij.
‘Dat kan zijn, dat zijn mijn zaken niet. Als u geen paspoort heeft kan ik u niet
doorlaten.’ De onderofficier trok het hoofd van zijn pony om teneinde terug
te gaan. ‘Ik raad u aan voor donker door de kloof te zijn,’ zei hij over zijn
schouder. ‘Er zijn daar meer ongelukken gebeurd en er komt slecht weer aan.’
Tom stond hun pech te verbijten. Ze waren zo dicht bij een ontsnapping en nu
was het ontbreken van een stom papiertje de oorzaak dat ze niet verder konden. Dat ze terug moesten naar het land waar er jacht op hen gemaakt werd.
De drie mannen op de weg werden ongeduldig en maakten gebaren dat ze
moesten opschieten. Er zat niets anders op. Tom keerde en leidde het paard
bij de teugel naar beneden. De grenswachten lieten hen door zonder enige
uitdrukking op hun gezicht en sloten de weg weer af zodra ze voorbij waren.
In de kloof werd het snel donkerder. De dichte mist was gemengd met kille
regen en een straffe wind blies hen pal in het gezicht. Tom leidde het paard
terwijl Alante klaar zat bij de rem voor het geval het te hard zou gaan. Op het
laatst kwamen ze echter maar voetje voor voetje vooruit.
Tom hield het paard in toen hij de weg niet meer kon onderscheiden.
‘Ik durf niet verder te gaan,’ moest hij bekennen. ‘Ik zie niets meer en het waait
te hard voor een lantaarn.’
Alante had de rem aangetrokken toen Tom stopte en antwoordde niet.
‘Is alles goed met je? Heb je het niet te koud?’ vroeg Tom bezorgd.
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‘Nee, ik heb het niet koud,’ gaf ze te kennen.
‘Ik wel,’ mopperde Tom. ‘Het ziet ernaar uit dat we hier op het pad moeten
overnachten, in de wind en naast een afgrond. Het zint me niets.’
Hij durfde het paard niet uit te spannen en bond het aan een rotsblok naast
de weg. Voor de zekerheid bond hij de wielen ook aan een paar rotsblokken.
Hij gaf het beest een paar handen voer en liet het drinken uit een waterzak.
Het zeil trok hij als een tent over de liggende mast. Het klapperde in de hevige
wind, maar het gaf toch voldoende beschutting om een olielampje brandende
te houden. Ze aten van het harde, donkere brood en de geitenkaas die ze vanuit
het wolververs dorp hadden meegenomen.
Tom kon niet slapen; de wagen schudde, het zeil klapperde en hij was zo ongerust dat hij om de haverklap ging kijken of het paard nog vast stond.
Bij het eerste ochtendgloren maakte hij de wagen los, rillend van de kou, en
leidde het paard verder naar beneden. Alante merkte er niets van: ze sliep in de
wagen onder alles wat haar maar warm kon houden.
Toen ze uit de kloof kwamen en de hellingen minder steil werden besloot
Tom verder te zeilen, zodat het vliegwiel ook weer opgeladen kon worden. De
wolken braken en de ijzige kou werd vervangen door de straling van de zon.
Ze zetten hun tocht voort met het paard galopperend achter de wagen aan.
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Hoofdstuk 10

Langs de rivier

B

ERGAFWAARTS waren ze in enkele dagen weer terug bij de rivier.
Ze maakten een kampje op de verlaten pleisterplaats. Tom spande het
paard uit en liet het vrij in het bos om te grazen.
Alante had eindelijk gelegenheid om haar nieuwsgierigheid te bevredigen hoe
de aandrijving werkte. Ze liep om de wagen heen en keek eronder. Ze legde
haar hand op het lage middenstuk. Het vibreerde.
‘Hier zit het vliegwiel, hè? Achter deze kastjes. Deze hebben we onder water
open gemaakt, weet je nog?’ Ze voelde aan de plankjes die ze had los geboord
toen ze in de rivier gezonken waren.
‘Ja.’ Tom kwam erbij staan. ‘Het is een zwaar stenen wiel, gemaakt van een
oude maalsteen.’
Op haar vragende blik legde hij uit: ‘Om graan te malen gebruiken mensen
twee zware stenen schijven die ze over elkaar heen laten draaien. De graankorrels worden ertussen fijn gewreven tot meel, waar brood van gebakken wordt.’
Alante keek peinzend naar de beelden die ze kreeg. ‘Ja, dat snap ik.’
‘En hier zit de aandrijving,’ wees hij naar de constructie tussen de achterwielen.
Hij deed voor hoe met de hendel de aandrijfriem gespannen kon worden en
over een taps toelopend aandrijfwiel geschoven kon worden.

De volgende ochtend hadden ze al vroeg geluk: aan de overkant passeerden
enkele lege aken, getrokken door ossen op het jaagpad. De achterste reageerde
op Tom die met zijn hemd stond te wapperen.
De ossen werden uitgespannen, er werd een zeil gehesen en de aak werd door
de stroom en de wind de rivier over gedreven. Aan hun kant werd het grote
zeil gevoerd en dreef de aak tegen de oever, waar Tom een landvast aan een
boom vastmaakte. De norse schipper vroeg een schandalig bedrag om hen
over te zetten. Terwijl Tom mopperend betaalde vroeg hij waarom er in dagen
geen scheepvaart was langsgekomen. De schipper bromde dat er vaak ossen
werden gestolen. Die brachten in de hoofdstad momenteel veel op. Daarom
voeren ze meestal in konvooi. De pont was met ossen en al gestolen.
Hun wagen was met de laadboom in een handomdraai aan boord gehesen.
De schipper hoefde alleen maar wat te sturen om zijn aak aan de overkant in de
buitenbocht bij de oever te krijgen, waar hij de wagen op de kleiige wal zette.
Ze konden goed opschieten op het vlakke jaagpad langs de rivier, die zich in
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wijde bochten door een landschap slingerde van kale, rotsachtige heuvels met
diepe erosiegeulen.
‘Zoveel water komt hiervoorbij, terwijl het land in de hete zon ligt te verdrogen,’ zei Tom, terwijl hij over het troosteloze landschap tuurde. Alante spitste
haar oren: als hij op zo’n toon praatte, kwam ermeestal een lang verhaal waar
ze goed naar moest luisteren.
‘Eens is al dit land bedekt geweest met onafzienbare wouden,’ vertelde Tom.
‘Die zijn eeuwenlang gekapt voor het hout, tot houtskool gebrand of door
zwervende families verbrand voor de vruchtbare as. Wat er nadien nog probeerde te groeien is kaalgegraasd door het vee van nomaden. De teelaarde
werd uiteindelijk niet meer door de wortels van levende bomen en struiken
vastgehouden. De aarde is in stofstormen weggeblazen, of door slagregens in
de rivier gespoeld. Die voert het naar de delta. Daar bezinkt het zand en slib,
tot het als nieuw land boven water komt.’
Bedachtzaam legde ze zich weer neer in de mand toen er niet meer leek te
komen. Ze had er duidelijke beelden bij gekregen, die ze voor haar geestesoog
telkens opnieuw afspeelde, tot ze het kon dromen.
Tegen de avond bereikten ze een weliger landschap. Aan hun kant begon een
vruchtbaar heuvelland met terrassen en naamloze dorpjes. De uiterwaarden
bleven onbewoond; de rivier overstroomde ze te vaak en het water kwam te
hoog. Aan de overkant bleef het land woest en ledig.
Toen het donker begon te worden sloegen ze af langs een pad dat naar de
heuvels leidde. Een eindje van de rivier vandaan vonden ze een geschikte open
plek om hun bivak op te slaan. Alante klom heet en puffend van de wagen. Ze
had verlangend naar het vele water gekeken waar ze de hele dag langs hadden
gereden, maar ze vond het te troebel om te zwemmen. Ze ging meteen de omgeving verkennen op zoek naar water. In een brede bedding van zand en grind
murmelde een ondiepe beek tussen keien door. Ze klauterde stroomopwaarts
tot ze een poel trof waar ze zich verzaligd in liet zakken.
Na een eenvoudige maaltijd maakte Tom een slaapplaats onder het muskietennet, dat hij net als de vorige keer aan de wagen had vastgebonden.
Midden in de nacht werd hij wakker toen Alante beschutting zocht in zijn
armen. De onrust die dat in zijn bloed veroorzaakte maakte dat hij niet kon
slapen. Met een teder gevoel, dat hij zichzelf eigenlijk niet wilde bekennen, liet
hij haar in de boog van zijn lichaam inslapen.
Tegen de ochtend werd ze wakker, zonder te merken dat Tom niet sliep. Stilletjes kroop ze weg. Even later hoorde hij het zachte geplas van water. Prompt
sliep hij in. Pas tegen de tijd dat de zon de bodem van het dalletje had bereikt
werd hij wakker.
‘We blijven hier een dagje,’ geeuwde hij. ‘Er is water, er zijn noten aan de
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struiken en er is niemand in de wijde omtrek te bekennen. Misschien vinden
we wel wilde uien, die zijn verrukkelijk. Dan kunnen we eens een keertje een
lekker potje koken.’
Hij vond het te moeilijk om nog dieper in zijn hart te kijken. Gauw zocht hij
iets te doen om het niet te hoeven. Het hielp niet. Ze was zo vreemd en toch zo
vertrouwd. Hij wilde haar eigenlijk niet aanraken vanwege de elektrische spanning die het soms bij hem veroorzaakte, maar haar fijne pels voelde heerlijk
zacht aan. Dat verwarde hem nog meer. Met een resoluut gebaar bande hij alle
hersenspinsels voorlopig naar de achtergrond en glimlachte naar Alante, die
hem met mistige ogen zat aan te kijken.
‘Kom, we gaan water halen en wat te eten maken. Waar is je hemd? Wacht,
ik heb nog een halsdoek, die kan je wel als lendendoek om je heen wikkelen.’
Uit een rieten mand met kleren viste hij een gekreukte zijden sjaal die hij om
haar heupen wond, tussen haar benen trok en instopte. Alles goed en wel, als
je zwemt heb je niets aan kleren, maar om de hele dag een ongekleed meisje
om zich heen te hebben, al had ze een vacht, vond hij... nou ja, een beetje veel
van het goede. Op hun gemak kuierden ze met een zeildoeken emmer naar de
beek. Na een tijdje kwamen ze terug met water, een bos uien en twee vissen.
‘Je kon ze zo pakken!’ zei Tom voor de derde keer. ‘Ze zwommen vanzelf in je
handen! Hoe doe je dat?’
Lachend huppelde ze voor hem uit. Haar soepele lijf glinsterde in de zon, haar
blonde haren dansten op en neer. Ze verloor haar lendendoek, griste die van
de grond en huppelde verder. Tom was het vreemd te moede, hij kon zijn ogen
niet van haar afhouden. Wat was ze mooi.
Ontrafel het raadsel, vind haar origine, dan weet je ook haar toekomst,
galmde het in zijn hoofd. Hij slikte, Alante deed haar lendendoek om, het
moment was voorbij. Het was of zijn oren open plopten nadat er water in had
gezeten, zo plotseling kwamen de geluiden van de omgeving weer door.
Hoofdschuddend om wat hem allemaal overkwam vulden zijn handen het
vuurpotje bij met droog sprokkelhout en sneden de uien. Door de eenvoudige
handelingen kwam hij langzamerhand weer tot zichzelf. Hij brouwde zijn geliefde uiensoep terwijl Alante de vissen schoonmaakte. Voor iemand die haar
geheugen kwijt is deed ze het behoorlijk handig.
Ze aten de soep, waar ze de harde resten van hun brood in weekten, terwijl
de vissen met uien en noten in een soort trommel op het nagloeiende vuurtje
gaar smoorden. Alex lag met een bolle buik onder de wagen en verroerde nog
geen snorhaar voor de vissenkoppen. Kennelijk had hij een goede jacht gehad.
Alante probeerde tussen haar baden in het beekje door een hemd van Tom in
te nemen om een nieuw jurkje te maken. Zijn aanwijzingen hoefde hij niet te
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herhalen: ze had een voortreffelijk geheugen, dankzij de beelden die ze erbij
kreeg, vertelde ze.
Tegen de avond besloot Tom op verkenning te gaan. Alante keek even op van
haar werkje en knikte dat ze wel even alleen durfde te blijven, als de kat maar
bij haar bleef.
Hij volgde het beekje tot de plek waar het in de rivieruitkwam. Het jaagpad
bestond hieruit een brede zandweg langs het water. Het kruiste het beekje via
een ondiepe voorde, geplaveid met platte keistenen. De weg werd niet alleen
gebruikt door de spannen ossen die de lege aken de rivier op trokken naar de
groeven. De meeste gebruikers waren reizigers en kooplieden die van dorp tot
dorp trokken. Bij de voorde was een groot veld, bezaaid met vuurplekken. Het
was een ideale plaats om te bivakkeren, met helder drinkbaar water van het
beekje bij de hand en in de uiterwaarden genoeg te grazen voor de zwaarbeladen muildieren en ezels. Op enkele plaatsen brandden vuurtjes, waar boeren,
handelaren en enkele boerinnen omheen zaten.
Vanuit de beschutting van een groepje hoge bomen, te dik om als brandhout
gekapt te worden, keek Tom toe. Er stonden een paar ossenwagens, handkarren en ezels. Geen enkel paard; dat stelde hem gerust. Alleen soldaten, rijke
lieden en koeriers hadden paarden. Het leek hem het goede moment om hier
en daar een praatje te maken. Hij moest weten wat zich in het land afspeelde.
Hij trok zich terug om een eindje verder op de weg uit te komen; het leek hem
verstandig niet te laten zien waar hij werkelijk vandaan kwam. Hij koos een
groepje kooplieden uit om bij te gaan zitten. Van trekkende boeren hoefde hij
geen nieuws te verwachten, dat moest uit de steden komen; alleen handelaren
kwamen daar regelmatig.
De mannen praatten druk en lachten veel. Een kruik ging rond. Weldra was
hij in hun kring opgenomen en kreeg de kruik ook af en toe aangeboden. De
arak was verdund en smaakte smerig, maar niemand van de aanwezigen had
bezwaar tegen een slokje. Ze speelden ondertussen een gokspelletje. Er ging
veel geld in om. Toen hij daar een opmerking over maakte werd hem van
verschillende kanten toegeroepen dat de groothandelaren in de hoofdstad op
grote schaal aan het inkopen waren, waarschijnlijk voor het leger, ze konden
de spullen niet áándragen. Gesponnen wol, katoen, ijzer, rijst, gierst, gedroogd
fruit, noten, leer, hout, koper, trekdieren, alles konden ze kwijt. Ze moesten
steeds verder weg het platteland afstropen, maar de winsten waren groot. Als
de grote handelshuizen zoveel betaalden voor grondstoffen, waarvan een uilskuiken nog kan zien dat het juist die dingen zijn die een leger nodig heeft, kon
je van alles verwachten.
‘Komt er dan oorlog?’ vroeg Tom.
De handelaren haalden hun schouders op.
92

‘Maar waarom dan, tegen wie dan?’ vroeg Tom weer.
Dat wist niemand te vertellen. Zijn verdere vragen begonnen hen de keel uit
te hangen, omdat ze de antwoorden ook niet wisten en hij er hun dronkemanspleziermee bedierf. Uiteindelijk ging hij na een gemompelde groet weer
verder. Diep in gedachten liep hij langs de rivier. Het was al donker toen hij bij
de wagen aankwam.
Alante slaakte een kreet, rende op hem toe en sloeg haar armen om hem heen.
‘Je was zo lang weg,’ fluisterde ze. ‘Ik was bang dat je niet meer terugkwam.’
Ze voelde koud aan. Hij nam haar in zijn armen en wikkelde een deken om
haar heen. Ze sloeg als een aapje haar benen om zijn middel. Hij ging met
haar tegen een wagenwiel zitten, waar ze allengs tegen zijn schouder indutte.
Gemakkelijk achterover leunend zat hij te wikken en te wegen wat ze nu het
beste konden doen.
Het was eigenlijk niet eens zo moeilijk te bedenken. Het juiste idee had al een
hele tijd in een stil hoekje van zijn brein klaar gelegen. Alleen maar omdat hij
er niet aan wilde was het nog niet tot plan geworden. Als zijn pleegmoeder nog
de lieveling van de dictator was en nog aan de Opera verbonden was, woonde
ze waarschijnlijk nog in de hoofdstad. Ze zou een bron van informatie kunnen
betekenen. Hij grinnikte bij zichzelf, om zichzelf. Grote jongen rent naar zijn
moedertje toe als het moeilijk wordt. Zou ze nog op de woonboot wonen? Hij
zou wel zien. Voorlopig was Josephine zijn enige aanknopingspunt.
Ongedurig verschikte hij zijn lichaam totdat hij makkelijker lag. Alante’s warme
lijf in zijn armen riep onbekende emoties op.
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Hoofdstuk 11

Onderweg naar de stad

T

om STAARDE NAAR DE HEMEL. Een vreemd verlangen maakte dat
hij zich niet kon bewegen. Hem was iets overhandigd. Een sleutel. Van
iets groots en machtigs. Iets wat niet in verkeerde handen mocht vallen. Kennis, dat was het. Er was meer.... Hij wrong en trok aan zijn brein om eruit te
trekken wat er aan mystieke boodschappen in verborgen zat. Met zijn vinger
tekende hij figuurtjes in het zand, trok er lijntjes tussen. Het had te maken met
verbondenheid, met bundeling van krachten, met een antwoord op geweld.
Een weerbaarheid die zelf geen geweld toepaste.
Met een nieuw ontzag keek hij naar het slapende kind. Zij was de sleutel. Het
was hem eerder gezegd, maar hij raakte het telkens kwijt in zijn bezorgdheid.
Hij ging verliggen en legde zijn armen voorzichtig om Alante heen. Ze glimlachte in haar slaap en rolde om, tegen hem aan.
Er was nog iets in de boodschappen geweest dat hij tot klaarheid moest brengen. Er werd door anderen op het geheim gejaagd, dat was hem in het dorp al
duidelijk geworden. Niet alleen door soldaten van de junta, ook door andere
milities. Ze waren twee keer in een hinderlaag gelopen, de tweede was niet voor
hen gelegd. Het leek erop of er een burgeroorlog was uitgebroken. Die soldaat
had gezegd dat de muiters te sterk voor hen waren geweest en dat er nieuwe
troepen onderweg waren. De eerste hinderlaag was voor iemand geweest die
sprekend op hem leek. Hij huiverde, de mist in zijn hoofd trok op. Zou die
dubbelganger de aanstichter van de burgeroorlog zijn? Het voelde alsof hij het
bij het rechte eind had. Maar dan waren ze nergens en nooit veilig. Ze zouden
eeuwig moeten blijven vluchten, want die persoon zou nooit ophouden met
zoeken. Plotseling nerveus maakte hij Alante wakker. Aangestoken door zijn
onrust hielp ze hem hun kampje op te ruimen.
De weg voerde hen globaal naar het zuiden. Waar de rivier in een wijde bocht
liep besloot Tom een stuk af te snijden door een zijweg te nemen. Het was
een brede weg die via verscheidene dorpjes min of meer rechtstreeks naar de
hoofdstad ging. Het verkeer was druk. Boeren en boerinnen kwamen van de
velden, met zakken pas gedorste rijst of torenhoge bossen stro op hun nek.
Uit allerlei aanwijzingen kon Tom opmaken dat zelfs in dit vruchtbare gedeelte
van het land armoede heerste. Dorpen zagen er vaal en verlopen uit. Ingestorte hutten, verrotte en slecht onderhouden daken wezen op ontvolking. Er
lag een matheid over de dorpjes, alsof er geen vreugde meer in de dingen zat.
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Droge gewassen zoals maïs, cassave en bonen, stonden veruit elkaar, verder
dan voor de teelt nodig was. Hij hoefde daarvoor geen landbouwkundige te
zijn. De planten zagen er armetierig uit. Alleen de rijst stond er goed bij, in
goudgele akkers. Bij de natte teelt van rijst werd niet van traditioneel vastgelegde methoden afgeweken. Maar er werd wel veel minder rijst verbouwd dan
hij verwacht had. Er lagen verdroogde sawa’s braak en er werd sporadisch
jonge rijst uitgeplant. Dat was vreemd, normaal werden de sawa’s direct na de
oogst weeronder water gezet, geploegd en ingeplant. Het leek of er veel minder water was dan hij zich kon herinneren. Alle beddingen die naar de rivier
toe liepen stonden geheel of bijna droog. Was dat normaal om deze tijd van
het jaar? Goed, het was de droge tijd, maar hij kon zich nog herinneren dat er
dan in de heuvels nog genoeg water was voor de natte rijstteelt. Zou er dit jaar
minder regen gevallen zijn? Het speet hem dat hij indertijd geen contact met
zijn broer had willen hebben. Hij had toen gevonden dat hij het te druk had
met zijn eigen project. Aloys had hem misschien enige antwoorden en inzicht
kunnen verschaffen. Maar nee, hij had zo nodig moeten bewijzen, met al zijn
nieuwe kennis, dat hij net zo goed was of beter dan zijn alom geliefde broer.
Hij besloot in de toekomst beter te luisteren naar anderen.
Geleidelijk werd het landschap vlakker en droger, met hier en daar ruige stukken, waar de natuur ongebruikt land weer in bezit nam. De compacte dorpjes
langs de weg maakten plaats voor landgoederen. Feitelijk waren de dorpelingen horigen. Het waren deze feodale machtsverhoudingen waartegen hij zich
indertijd had ingezet in het landhervormingsprogramma van de toenmalige
regering.
Na een lange rit zonderonderbrekingen stopte Tom de wagen langs een stil
gedeelte van de weg, omzoomd door hoge bomen.
‘Kom, het wordt tijd voor onze vermomming. Dit bos lijkt me een goede
plaats.’
Alante begreep niet waar hij op doelde. Wat was een vermomming? In een
bos? Ze zou wel zien. Die man verzon voortdurend nieuwe dingen.
Op het vliegwiel manoeuvreerde Tom een overwoekerd pad in, dat kronkelend
tussen de bomen verdween. Hij stopte, zaagde een paar takken af en sloot er
de ingang van het pad mee af voordat hij verder reed. Op een open plek hield
het pad op. Beneden aan een helling hoorde ze water stromen. Ze rekte zich
uit, net als de kat, en stapte uit.
‘Zo, dit is een goede plek,’ zei Tom tevreden en begon in zijn kist te rommelen.
Op een doek spreidde hij een verzameling spullen uit. ‘Kom, we zullen iets aan
je haar doen zodat je minder opvalt.’
‘Wat?’ Ze snapte er geen woord van. Aan haar haar doen?
‘Je haar begint er steeds zilverigeruit te zien.’
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Ze keek hem aan. Wat bedoelde die man toch?
‘Heb je niet gezien dat alle mensen hier zwart haar hebben?’
‘Jawel,’ gaf ze met tegenzin toe.
‘Van deze bladeren kan ik een donkerbruine kleurstof maken die er niet uitspoelt. Dan val je niet meer zo op en kan je gewoon op de wagen blijven zitten.’
Het bloed vloog naar haar wangen. Dat had ze zelf ook kunnen bedenken. Ze
vond zichzelf geweldig stom.
Tom begreep verkeerd wat haar dwars zat en zei sussend: ‘Deze kleurstof
gaat er niet met water af hoor, deze gaat er in weken niet uit. Trouwens, ook
niet van je huid, dus moeten ervoorzichtig mee omspringen. Haal maar wat
wateruit de beek.’
Opgelucht dat ze wat kon doen liep ze met een opgevouwen canvas emmer
naar het beekje. Het was te klein om er in te baden of vis te vangen. Ze gooide
een paar emmers water over zich heen. Het friste haar zo op dat ze zachtjes
neuriënd de helling weer opklom, een beetje scheef lopend door de volle emmer aan haar hand.
In zijn vuurpot had Tom intussen een vuurtje aangelegd van houtskool uit
een zak. Op zijn aanwijzing vulde ze een pan met water terwijl Tom wat dorre
bladeren in een vijzeltje zat fijn te wrijven. Met spuug maakte hij er een glad
papje van, waar hij tenslotte wat van zijn eigengemaakte haarzeep door heen
roerde. Ze stond met de halfvolle emmer water in haar hand te kijken naar wat
hij aan het prutsen was.
‘Zo, we kunnen beginnen. Trek je jurk maar uit, anders vlekt die misschien.’
Ze zette gehoorzaam de emmer neer, trok de jurk over haar hoofd en vouwde
hem netjes op. Tom zat hoofdschuddend naar haar te kijken. ‘Wat ben je toch
nog steeds mager. Kom maar hier zitten.’
Hij trok een doek strak over haar schouders en begon de kleurpasta met een
houten spatel op haar hoofd te smeren. Zijn handen had hij met bijenwas
ingewreven om te voorkomen dat ze ook donkerbruin werden. Vervolgens
masseerde hij de massa voorzichtig in het haar, lok voor lok. Onder het hypnotische gefrunnik op haar hoofd zeilde Alante ontspannen weg tegen zijn borst.
Toen hij klaar was wikkelde hij de lap om haar ingesmeerde haar. Met een zucht
van genot liet ze zich achterover tegen Tom aan zakken en droomde weg.
Ze werd op een gegeven moment wakker van een ondraaglijke jeuk op haar
hoofd. Ze wekte Tom, die onderuit gezakt tegen een wagenwiel hing te slapen.
‘Mijn hoofd wordt zo warm en het jeukt. Is dat wel goed?’
Ze kon aan hem zien dat hij nog ver weg was, maar hij kwam overeind en pakte
de wateremmer. Hij legde haar achterover op de grond en begon het haar uit te
spoelen. Hij draaide haar hoofd telkens zo dat het bruine spoelwater geen onbedekte huid raakte. Zorgvuldig ontwarde hij de klitten en borstelde tenslotte
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haar natte, nootbruin gekleurde haar in een paardenstaart, die hij in een schone
handdoek wikkelde. Nog steeds zwijgend ruimde Tom in het laatste licht alles op tot er geen spoor meer van hun verblijf zichtbaar was en maakte een
slaapplaats onder de wagen. Ze aten de koude resten van hun vorige maaltijd
en gingen slapen.
Nog voor het eerste licht werd Tom wakker, stijf van het liggen op de harde
grond. Hij had wild gedroomd, van achtervolgingen en vloedgolven en hij wist
niet wat; het was niet prettig geweest. Alante had klaarblijkelijk ook geen makkelijke nacht gehad: ze was dicht tegen hem aan gekropen. Verward over zijn
reactie op het zachte gevoel van haar pels liep hij naar de beek met een handdoek en zijn kruikje zeep. Rillend, verwoed zijn haren drogend kwam hij even
later terug. Hij rommelde op de tast in zijn kledingmand tot hij er een schone
broek uitviste en een schone tuniek. Het was fris, zo vroeg in de heuvels, heel
anders dan in zijn dorp waar het ’s nachts bijna even warm was als overdag.
Hij had geen zin om iets aan zijn voeten te doen en bleef op blote voeten over
de kille grond schuifelen. Hij wist niet goed wat te doen. Om te rijden had hij
liever wat meer licht. Hij besloot een vuurtje te maken in zijn vuurpot om thee
te zetten. Alex was in geen velden of wegen te bekennen en hij voelde zich een
beetje eenzaam.
In de snel helder wordende ochtendschemer keek hij naar Alante. Hoe dan
ook, haar aanwezigheid, doordat ze letterlijk in zijn leven was gevallen, maakte
dat hij het verschil tussen alleen zijn en eenzaamheid had leren kennen. In een
opwelling pakte hij de rozenkwarts en keek er doorheen. Het was alsof hij het
kristal hoorde zingen. Ondanks het oneigenlijke gebruik als werpsteen, niet
zoveel dagen geleden, was het een goed geluimd kristal. Op een levensduur
van miljoenen jaren leek het weinig onder de indruk te zijn van het korte moment dat het was gebruikt als wapen. Hij voelde een warme, bijna vloeibare
genegenheid. Hij legde het kristal naast Alante’ hoofd en wenste hen beiden
alle goeds. Opgeruimd schonk hij kokend water in het theepotje, de opwekkende geur maakte het bestaan weer een beetje aangenamer. Het was goed om
je twijfels en angsten onder ogen te zien, herhaalde hij bij zichzelf. En Alante
was beslist het mooiste geschenk dat hem had kunnen overkomen. Terwijl hij
van de hete thee slurpte overdacht hij hun geplande bezoek aan de hoofdstad.
Hij dacht met warmte aan de vrouw met wie hij meer als vriendin dan als
moeder was opgetrokken, toen hij zich na zijn studie in Paris weerbij haar had
gevoegd. Alex, terug van de jacht, gaf zijn hand net zo lang kopjes tot hij hem
begon te aaien. Het beest kroop op zijn schoot en keek hem spinnend aan. Met
een gevoel de eeuwigheid aan te kunnen raken volgde hij geboeid de kleuring
van de hemel door de rozevingerige dageraad.
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‘Tijd om te vertrekken, het wordt een hete dag,’ bromde hij bij zichzelf. Met
een: ‘Thee op bed, word wakker, het zonnetje is al op,’ wekte hij haar door haar
de geurige kop voor te houden. Het was een mooi gezicht om haar neusje wakker te zien worden voordat ze zelf wakker werd. Geeuwend ging ze rechtop
zitten in de deken en pakte de thee aan. ‘Hm,’ neuriede ze, ‘heerlijk.’
Boven de nog nagloeiende vuurpot roosterde hij wat koeken, waar hij schilfers
van keihard geworden schapenkaas op had gelegd.
‘Oh, warm brood met gesmolten kaas,’ zong hij er binnensmonds bij, een bekend lied persiflerend. ‘Waar was je toen ik jong was?’
‘Zo, we gaan verder. Alleen moet ik mijzelf nog vermommen,’ kondigde hij
aan toen het eten gedaan was. Hij knipte eerst zijn baard kort tot het een stoppelveld leek. Op zijn gezicht en handen wreef hij een bruine pasta. Met andere
kleren en een gebogen loop zag hij er binnen de kortste keren onherkenbaar
uit, als een ietwat verlopen marskramer. Het enige wat hij niet kon verhullen
was zijn lengte. De mannen van het Bergvolk waren ook tamelijk lang; het
moest maar.
Alante had de gedaanteverandering met argusogen gevolgd.
‘Ben jij dat echt?’ Ze kon haar ogen niet geloven.
‘Wat dacht je?’ zei hij, gestreeld door haar vraag.
Na een stoffige rit zonderbijzonderheden sloegen ze bij het vallen van de
avond hun kamp op.
De volgende dag zouden ze de grote stad binnengaan.
Niet erg op zijn gemak zat Tom nog lang bij het gloeiende vuurpotje. Ze gingen nu het gevaar tegemoet in plaats ervoor weg te vluchten.
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Hoofdstuk 12

De stad

Z

E VERTROKKEN VROEG na een haastig ontbijt.
Het werd zienderogen drukker naarmate ze de stad naderden. De weg
werd breder en slechter, met kuilen en mul gereden stukken. Ze passeerden
kapitale landhuizen met parken en waterpartijen ervoor, zelfs waren eruitgestrekte grasvelden met kuddes antilopen en andere sierbeesten. Verscholen
onderlangs een muur of langs een zandweggetje stonden armoedige hutten.
De toestanden in sommige van die gehuchten waren onbeschrijfelijk. Stank,
ziektes en dood, herinnerde hij zich.
‘De stad is wel drieduizend jaar oud,’ vertelde hij aan Alante, die achter hem in
haar mand verscholen zat. ‘Hij heet Doran. Eeuwen geleden was het de hoofdstad van een groot keizerrijk, Landoran. Lan betekent keizer. De stad heette
toen net zo. Doran is alles wat er van over is gebleven, maar het blijft een
indrukwekkende stad met prachtige gebouwen, tempels en theaters. Doran
is trouwens nog steeds beroemd om zijn porselein. Je hebt de aken met witte
aarde gezien weet je nog? We zijn ermee de rivier overgestoken.’
De brede heirbaan raakte, met de stadspoort in zicht, dichtgepakt met mensen, dieren en vracht die allemaal naar de markten in de stad op weg waren.
Koetsjes en open wagens passeerden met nerveus trappelende paarden en
luidkeels schreeuwende koetsiers. Trage ossenkarren bonkten door de kuilen,
afgeladen met hooi, zakken rijst, balen katoen, stapels huiden, bossen hout
en manden met landbouwproducten. Boeren en hun vrouwen, groentetelers,
marskramers, mandenvlechters en afzonderlijke reizigers droegen hun handel
aan een stok, op hun rug of op hun hoofd, ezels waren zo vol geladen dat de
arme dieren er nauwelijks onderuit staken. De immer hongerige stad had nooit
genoeg te eten.
Tom wist van de onderzoekingen tien jaar geleden dat de meeste boeren vanavond naar huis zouden gaan met een beetje kopergeld of hooguit met wat
goedkope porseleinen en bronzen gebruiksvoorwerpen. Als ze geluk hadden:
het kon hun ook afgeroofd zijn. Veel boeren durfden daarom de stad niet in
en verkochten hun waar aan handelaars buiten de stad. De toegangsweg was
omzoomd door tenten, opslagplaatsen en hutten, afgewisseld door herbergen, waar druk gehandeld werd. De buitenlui kregen er veel mindervoor hun
lading dan in de stad, maar het scheelde hen een hele dag en een hoop gedoe.
Vooral de kleine boeren lieten zich hier afzetten, beducht als ze waren voor de
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onmenselijke drukte in de stad. Misschien waren ze gewoon verstandig dat ze
genoegen namen met minder geld, omdat ze ook minder risico’s liepen.
Opnieuw bedacht Tom wat een zegening een veiling zou zijn.
Bij de poort verdichtte de stroom zich tot een schreeuwende, hinnikende en
loeiende massa die zich door de nauwe ingang tot de stad perste. Eenmaal
binnen werd het niet veel beter: de straten waren smal, vol gaten en er worstelden zich ook nog tegenliggers door. Op kruispunten was het een eeuwige
strijd, waar de voerlieden met de langste zwepen voorrang afdwongen. Allengs
splitste de compacte kluwen zich op over de vele zijstraten.
Opgelucht dat ze het overleefd hadden en hun nerveuze paardje niet van schrik
was doodgevallen, mende Tom de wagen voorzichtig door het drukke verkeer,
langs straten die naar beneden liepen, naar de rivier. De lager gelegen stad was
rommeliger, de gebouwen aftands en de hoeveelheid vuil op de straten groter.
Tot zijn opluchting zag hij geen soldaten; wel onbetrouwbaar ogende milities.
Zijn gevoelige neus ving duizenden geuren op, van specerijen, fruit, verrotting,
rook, parfum, schroeiende hoeven en, steeds sterker, stilstaand water.
Beneden bij de rivier liepen ze vast in het chaotische verkeer. Tom herinnerde
zich de straatdieven en stond met een lange bamboe stok rechtop in de wagen,
bereid om iedere hand die naar de bagage werd uitgestoken een fikse klap te
geven. Dat was zo de gewoonte hier. De meeste kooplui hadden hardhandige
bewakers in dienst. Hij moest zijn stok vaak gebruiken. Stelen was in Doran
het meest beoefende beroep.
Langzaam bewoog de massa mensen, karren en dieren zich naar de rivier om
zich daar in twee richtingen op te splitsen. Hij slaagde er in met schreeuwen
en dreigen in de aftakking terecht te komen die stroomopwaarts langs de rivier liep. Hij stuurde een brede, geplaveide straat langs de rivier in, omzoomd
door tenten, hutten en karren. Hij volgde de straat tot deze smaller en minder
druk werd. Langs dit deel van de oever lagen lange rijen woonboten, soms wel
twintig naast elkaar. Een eindje voorbij de woonboten liep de weg langs de helling van een heuvel omhoog. Zandbanken in de rivier maakte aanleggen daar
onmogelijk. Waar de weg weer naar de rivier afdaalde wist Tom in een zijkreek
een oud botenhuis te liggen. Het was er nog en Tom kon de wagen voor een
paar munten onderbrengen. Er was een ruim voorziene stal; Tom spande het
paard uit en gaf het hooi en water. Alante keek zwijgend toe.
‘Alante, je moet hier een paar uur alleen blijven,’ zei Tom. ‘De stal is bewaakt,
dus er zal je niets overkomen. Ik ga kijken of Josephine hier nog woont. Ik
durf je niet mee te nemen.’
Hij gaf de wachtman zijn geld en liep, gebogen als een oude man om niet op
te vallen, langs een doolhof van omhoog lopende straatjes naar de binnenstad.
Onderweg kocht hij tweedehands kleren in een uitdragerij. Om er zeker van te
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zijn dat niemand een ongezonde belangstelling voor hem of de wagen koesterde kwam hij via een omweg terug en ging een herberg binnen van waaruit
hij het botenhuis kon zien. Geen mens ging er echter in of uit. De wachtman
zat de hele tijd op een bankje te soezen en sprak met niemand.
Gerustgesteld liep hij verder langs de rivier en zocht tussen de rijen woonboten of die van Josephine er nog lag. Tot zijn opluchting zag hij haar boot op
dezelfde plaats liggen als tien jaar geleden, aan de buitenkant van een rij.
Vanuit de beschutting van een bamboebosje bestudeerde hij hoe hij ongezien
op Josephine’s boot kon komen. De bewoners van de andere boten zouden
hem zeker herkennen en dat was veel te gevaarlijk. In de korte tijd dat hij de
omgeving observeerde was het een komen en gaan van bootbewoners, kinderen en vrouwen met boodschappen. Honden, kippen en krijsende papegaaien
in kooitjes bevolkten de dekken. Geen kans om over de andere boten bij Josephine’s boot te komen zonder gezien te worden. Vanaf de rivier zou dat
beter lukken. Misschien kon hij bij het botenhuis een bootje lenen.
In de vallende schemer slenterde hij terug. De wachtman, die buiten tegen de
warme zuidwand leunde, wees een roeibootje aan dat hij kon huren en borg de
munten weg die Tom hem overhandigde.
‘Ik ben weer terug,’ meldde hij. Op zijn stemgeluid keek Alante slaperig vanuit
haar mand omhoog en klom eruit.
‘Hier heb ik een paar kleren en een muts voor je.’
Misprijzend keek ze naar de vale broek en kiel die Tom haar voorhield. Met
tegenzin trok ze haar verkreukelde jurkje uit en de jongenskleren aan. Haar
lange haar paste onder een bijpassende muts. Goedkeurend draaide Tom de
slungelige jongen rond. De ruime muts verborg de amper zichtbare kieuwen
onder Alante’s oren volledig. Van haar glinsterende vacht was nauwelijks iets
te zien. Met wat stof van de grond kleurde hij haar gezicht en de bovenkant
van haar handen.
‘Nu moet je niet telkens je tong uitsteken, want dat doen jongens niet,’ fluisterde hij dringend. ‘Ik doe dit niet voor de grap. Het is van het grootste belang
dat we niet opvallen.’
Ze begreep dat ze er zoveel mogelijk uit moest zien als een gewone jongen, al
vond ze het niet leuk. Zoveel had ze al van de plaatselijke bevolking opgemerkt
dat ze haar vermomming kon plaatsen. Ze stapte in het wiebelende bootje en
wilde de kat roepen.
‘Alex houdt de wacht,’ fluisterde Tom. ‘Wij komen morgen weer terug. Muizen
zijn er genoeg, dus verhongeren zal hij niet. Het paard heeft water en hooi.’
Tom roeide over de donkere rivier naar de woonboten. Bij de buitenste van
een rij meerden ze aan. Hij stapte aan boord en reikte Alante de hand om haar
omhoog te helpen.
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‘Het is nog helemaal dezelfde boot. Zo te zien is er nauwelijks iets veranderd,’
fluisterde hij. ‘We kunnen er gerust op zijn dat Josephine er nog steeds woont.’
Op zijn kloppen deed niemand open.
‘Benieuwd of de sleutel er nog is.’ Tom grabbelde in een richeltje. Ja! De sleutel
lag er nog, net als tien jaar geleden. Hij ging Alante voor een donkere opening
in. Ze stapten door een laag deurtje een weelderig ingericht vertrek binnen.
‘Hier woont Josephine, mijn pleegmoeder,’ zei Tom met een zekere trots in zijn
stem terwijl hij een paar olielampjes aanstak. ‘Ze is zangeres. Ze treedt nu op
in de Opera. We kunnen het ons gemakkelijk maken tot ze terug komt, dat zal
wel laat worden. Heb je honger of dorst?’
Ze knikte gretig, terwijl haar glanzende ogen alles in zich opnamen.
Tom ging op zoek in de kasten van het keukentje, dat achter een kralengordijn
verborgen was. Hun gastvrouw hield er behoorlijke voorraden op na, waar hij
gevulde rijstkoeken, wijn en fruit uit koos. Alante gaf de voorkeur aan water.
Na de maaltijd begon Tom onbedaarlijk te gapen. ‘We wachten tot ze thuis
komt. Ik ga even een dutje doen.’
Hij schurkte zich op de divan tot hij makkelijk lag en viel in slaap.
Alante keek nieuwsgierig rond in het langwerpige vertrek, dat met de zeeg van
de boot mee gebogen was. Ze merkte dat ze de titels op een paar boeken kon
lezen en bladerde er eentje door. Het ging over toneel en muziek, zoveel kon
ze er van begrijpen. Hoewel ze de woorden kon spellen, had de tekst geen betekenis voor haar. Het ergerde haar en maakte haar verdrietig, alsof ze iets had
gehad waar ze nu niet meerbij kon komen.
De boot schommelde: er was iemand aan boord gestapt. Tom stond op. ‘Dat
zal Josephine zijn. Ik zal haar even open doen, anders schrikt ze misschien.’ Hij
ging het trapje op en opende het deurtje. ‘Welkom thuis, Josephine,’ klonk zijn
stem van het dek. Alante hoorde een onderdrukte kreet en een luid gestommel.
Een vrouwenstem zei iets, een onbekende mannenstem zei iets terug, weer
gestommel, de boot schommelde nog een keer.
‘Ik heb mijn koetsier gezegd dat het in orde is, Tom,’ hoorde Alante de vrouwenstem zeggen. ‘Hij begeleidt me altijd tot aan de deur. Hij dacht dat je een
indringer was.’
Even later kwam Tom weer binnen, gevolgd door een enorme vrouw in felgekleurde gewaden.
‘Alante, dit is Josephine, mijn pleegmoeder.’ Zijn stem klonk aangedaan. ‘Josephine, dit is Alante, mijn... eh, pupil. Ik vond haar voor mijn deur.’ Hij trok
haar in een beschermend gebaar naar zich toe. ‘Ze heeft nog niet veel mensen
ontmoet, Josy. De meesten waren ook nog soldaten die achter ons aanzaten.
Ze viel voor mijn deur haar armen en benen stuk,’ ratelde hij. ‘Ze heeft de
hele reis in een mand gebivakkeerd. Ze is niet van hier, maar dat kan je zelf
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ook wel zien.’ Hij trok de muts los zodat Alante’s haar los viel. ‘Het was zwart
geverfd, maar dat spoelde eruit. Ik heb het zelf onderweg bruin gekleurd met
notenbolster. Dat houdt beter. Het leek ons beter dat ze niet opviel met haar
blonde koppie.’
‘Je hebt jezelf anders ook aardig vermomd,’ antwoordde Josephine met verstikte stem. ‘Ik herkende je eigenlijk vooral aan je lichaamshouding. Waarom...
waarom ben je hier?’ Ze wreef in haar ogen met een zakdoekje. ‘Tom,’ ze ging
naast hem op de divan zitten en keek hem met betraande ogen aan, ‘...ik ben
zo blij dat je bent gekomen,’ fluisterde ze. ‘Gaat het goed met je? Ja, je ziet er
gezond en vitaal uit. Ik...’
‘Sst,’ zei Tom zachtjes. ‘Even niet praten.’ Ze omhelsden elkaar. Om Alante
niet buiten te sluiten trok Tom haar binnen de omhelzing.
‘Ik mocht niet eens over je praten,’ snikte Josephine. ‘Hij heeft je leven gespaard toen ik er om smeekte, maar ik moest je daarna helemaal vergeten, zei
hij. Geen woord, geen gedachte, geen bericht over jou mocht er zijn.’ Er kwam
een gespannenheid in haar stem. ‘Je weet toch hoe gevaarlijk het is dat je terug
bent gekomen? Niet alleen voor jou, ook ik ben mijn leven niet meer zeker als
ze je hier vinden. En wat met je kind?’
‘Na tien jaar, denk je? Zou het regime me na al die tijd nog herinneren?’
‘Nee, misschien is dat zo,’ beaamde Josephine. Ze keek op, de gespannen blik
was weer terug in haar ogen. ‘Ik herkende je meteen, ondanks je vermomming.
Misschien heeft mijn koetsier je ook wel herkend...’
‘Het was donker.’
‘Ja, dat is zo,’ verzuchtte ze. ‘Trouwens, hij zou je nooit verraden. Wat dat betreft kunnen we bij de Opera op elkaar bouwen.’
‘Zeg dat niet al te hard, Josy. Er gaat heel wat geld om en het regime...’
‘Nee!’ Josephine was heel resoluut. ‘Nee, Tom. We spelen voor het regime en
zij betalen ons, maar we zijn nog steeds niet vergeten wie er tien jaar geleden
van ons zijn verdwenen om nooit meer terug te keren.’ Ze keek hem keurend
aan. ‘Iemand die je minder goed gekend heeft zou niet gauw kunnen zien dat je
Thomas bent...’ Ze glimlachte naar Alante, die met grote ogen zat te luisteren.
‘Hoe dan ook, ik durf in ieder geval niet over je buurboten aan wal te gaan.’
‘Nee, dat moet je echt niet doen, Tom!’ Josephine stond op. ‘Die zijn je heus
niet vergeten. Nee, je zult weer over de rivier moeten vertrekken.’
‘Dat heb ik me ook bedacht. Ik moet even tijd hebben om me te oriënteren.
En ik moet extra voorzichtig zijn nu ik Alante bij me heb.’
Josephine stak haar hand uit naar Alante in een verontschuldigend gebaar. ‘Wees
maar niet bezorgd, liefje,’ zei ze, ‘ik moest even van de schrik bekomen.’
Alante glimlachte verlegen.
‘Wat ben je mooi,’ zei Josephine. ‘Mag ik je aanraken?’
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Alante knikte en liet zich strelen.
‘Wat ben je zacht,’ murmelde Josephine, ‘net een poesje. Waar kom je vandaan,
lief kind?’
Alante keek onzeker naar Tom, die haastig antwoordde: ‘Alante is haar geheugen kwijt, waardoor ik niet te weten kan komen waar ze vandaan komt, terwijl
dat juist heel belangrijk schijnt te zijn.’
‘Ach liefje, wat naar nou.’
‘Josy, toen ik Alante opraapte en haar wonden verzorgde, wist ik meteen dat zij
een teken was om in beweging te komen. Ik had zelfs van haar gedroomd, dat
ik haar vond bedoel ik. Zo raadselachtig als ze zelf is, zo duidelijk is het signaal:
een bede om hulp als ik haar aanraak. De boodschap is echter zo gestoord dat
er niet uit op te maken valt wie of waar die hulp nodig is. Toen ze een paar
dagen later wat hersteld was zijn we vertrokken. Toch was ik bijna te laat. Mijn
huis werd in het oog gehouden.’
‘Door wie dan?’
‘Dat weet ik niet. We zijn op het nippertje ontsnapt. Er werd huiszoeking gedaan door soldaten. Aanvankelijk wilde ik over de bergen naar het buurland
trekken, maar we kwamen de grenspost niet voorbij omdat we niet over de
juiste papieren beschikten. Er is onderweg echter nog iets gebeurd dat ik niet
kan duiden.’
Hij vertelde van de hinderlaag en liet het rozenkwarts kristal zien. ‘De vrouw
was echt blond. Geen van haar soldaten sprak een woord, ze beduidde me
met gebaren dat het een vergissing was. Voor wie was die hinderlaag dan wel
bedoeld, juist op die achteraf weg? En waar kwamen ze vandaan?!’
‘Misschien joegen ze op jouw jager?’ opperde Josephine. ‘In ieder geval iemand
met jouw gelijkenis.’ Tom schoot bij deze opmerking overeind en keek haar
gespannen aan, maar ze ging er niet verder op in. ‘Een blonde vrouw nog wel.
Nee Tom, dat komt denk ik niet van je oude vijanden.’
‘Dat heb ik me ook bedacht. Het moet dus iets anders zijn. Wat er daarna gebeurde is ook al niet te rijmen. Ik bedoel, na een paar dagen raken we verzeild
in een gevecht tussen twee troepen soldaten. De ene lag in hinderlaag voor de
ander. Het waren volgens mij allebei Dorische eenheden. Als jij het snapt?’
‘Wat gebeurde er toen?’
‘Wij ontsnapten doordat twee paarden er met de wagen vandoor gingen... ach,
je gelooft het niet, zo onwaarschijnlijk. We ontsnapten in ieder geval.’
‘Je weet niet waarom die twee troepen slaags raakten?’
‘Ik hoop juist hier in de stad meer te weten te komen. Is er soms een oorlog
op handen? Een burgeroorlog? Heb jij een idee wat er de laatste tijd aan de
gang is in Doran?’
‘Ik heb wel enige verandering gemerkt, ja. Niet iets indrukwekkends. Het regi104

me is nog steeds aan de macht en de baas van het spul is nog steeds mijn grootste bewonderaar. De atmosfeer is wel meer gespannen. Het is vaak onrustig in
de stad, er lopen veel milities rond. Nu je het zegt, een aantal loges in de Opera
is al wekenlang leeg gebleven. Volgens mij vooral van hoge officieren. Je weet,
ik ken ze allemaal.’
Tom knikte, een beetje triest. Ze kende alle machthebbers. Alle verraders van
weleer, waartegen ze het indertijd hadden moeten afleggen.
‘Dat de officieren niet meer in de stad zijn zou kunnen kloppen met mijn waarneming dat er overal contingenten soldaten rond rijden. Het leger is klaarblijkelijk in paraatheid gebracht. Tegen wat of wie? Dat is de vraag. Niet omdat de
buurlanden vijandige plannen hebben, dat is bijzonder onwaarschijnlijk, voor
zover mijn informatie reikt.’
‘Daar heb je gelijk in. Trouwens, als ik Doran zou aanvallen zou ik over zee
komen. De bergen zijn toch onbegaanbaar voor een groot leger?’ Tom glimlachte, Josephine had in politieke en militaire strategie kennelijk een helder
inzicht. ‘Het lijkt meer op een strijd om de macht onder de legereenheden zelf.’
‘Dat idee had ik ook. Daar zou hier toch iets bekend over moeten zijn? Hoe
gaat het er in de stad aan toe?’
Ze haalde haar schouders op. ‘Gewoon, wat ik al zei. Onrustig. Soldaten heb
ik nergens gezien, alleen de militie. Tom, jij kunt zelf toch veel makkelijker informatie vergaren dan ik? Ik bedoel, jij kende zoveel studenten en professoren
aan de universiteit?’
‘Ja, nee, lieve moeder van me.’ Zijn gezicht betrok toen hij terug moest denken
aan de laatste dagen voor de staatsgreep. ‘De mensen die ik toen kende zijn
allemaal dood of gevlucht.’
‘Allemaal? Is er niemand meer?’ Josephine greep zijn hand en drukte die.
‘Toen ik gevangen werd genomen waren de meeste studenten en docenten al
gevlucht. Met elke boot die ze te pakken konden krijgen. Ik denk dat niemand
die ik toen kende én in leven is nog in Doran is. Het is met de Loge toch ook
zo gegaan?’
‘Sst!’
‘Ik heb Alante iets verteld over de Loge in Paris en de Keizerlijke Loge hier,
Josy. En dat hij met geweld is ontbonden. Dat is geen geheim.’
‘Nee, je hebt gelijk. Het was een ongelukkige tijd.’ Ze liet zijn hand los, niet van
zins erop in te gaan. ‘Wat ga je nu doen?’
‘Voorzichtig een beetje rondneuzen denk ik. Er moeten toch nog mensen zijn
die de staatsgreep van toen blijven veroordelen. Die kunnen me misschien
informatie verschaffen. Ik wil proberen daarmee in contact te komen om een
indruk te krijgen wat er gaande is, zodat ik mijn koers kan bepalen.’
Josephine keek met een nieuw respect naar de man die ze ooit als jongetje had
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geadopteerd. Ze begreep nu beter wat hem bezielde. Hij was altijd te vervoor
haar geweest, te veel verbonden met zaken waar ze geen weet van had, of die
haar weinig zeiden. Háár leven speelde zich af op het toneel. Zelfs haar privéleven, haar kennissen, haar gedachten speelden zich af op en om de Opera.
Plotseling moest ze lachen.
Tom keek haar verrast aan, dat was een reactie die hij niet had verwacht.
‘Och lieve Tom,’ verklaarde ze grinnikend. ‘Ik moest aan vroeger denken, wat
een onmogelijke knul je eigenlijk was. Altijd druk en haastig, altijd bezig met
grootse plannen. Nu ben je terug en opnieuw zit je tot over je oren in allerlei
complotten, te porren in de wereldgeschiedenis.’
‘Hm. Deze keer zoeken de gebeurtenissen mij op in plaats van andersom. Dat
maakt me zo onzeker als de pest,’ gromde hij.
‘Vroeger zat je ook al het liefst zelf aan het roer.’
Tom was even stil om het gesprek op zich in te laten werken. Het maakte hem
op de een of andere wijze rustig, alsof er een los eindje was afgehecht. Met
een diepe genegenheid keek hij naar Josephine. ‘Ik heb het gevoel dat je gelijk
hebt, alleen kan ik er nog niet aan wennen.’
‘Wat nu?
‘Ik weet zo weinig. Om de meest veilige route uit te stippelen moet ik een idee
hebben wat er gaande is. Wil jij de komende tijd je ogen en oren openhouden?
Je hoort nogal eens wat, tegen een vrouw als jij willen de heren nogal eens
openhartig zijn.’
‘Dat zal ik doen, Tommie. Vertel me je plannen. Ik wil er niet teveel van afweten, alleen in grote lijnen. Ik wil niet over je in de zorgen zitten. Daarbij heb
je Alante bij je.’
‘In grote lijnen. Wel, ik heb eerst en vooral een dringende behoefte aan een
veilige plek. Als ik alleen was zou ik misschien hier in de stad onderduiken.
Met haar is dat echter te gevaarlijk. We kunnen ons wel goed verbergen, maar
ik heb het onplezierige gevoel dat we te maken hebben met een tegenstander
die daar doorheen kan zien. Daarom wil ik zo snel mogelijk het land uit. Trouwens, in de hele geschiedenis van dit deel van de wereld gebeuren de meeste
dingen in Doran, voor goede informatie kan je beterbij de buren terecht. Hier
heerst altijd zoveel verwarring. Ik hoop dat ik in Chi’am een veilig thuis voor
mij en Alante kan vinden.’
Hij kreeg een sterke gewaarwording dat hij niet helemaal op het goede spoor
zat. Het ging niet zozeer om een veilige plek. Natuurlijk was het belangrijk om
te weten dat ze ergens veilig waren...
Het antwoord kwam als vanzelf bij hem op.
‘Wat het belangrijkste is: wie en wat is Alante? Daar moet ik vooral achter
zien te komen. Zijzelf is een boodschap, niet alleen de brenger ervan. Nogal
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een dringende boodschap ook. Ik wordt daar heel nerveus van.’ Hij hakkelde
ervan. ‘Als ik haar met beide handen aanraak krijg ik aanvechtingen om achterom te kijken, alsof iemand me roept.’ Hij besloot zijn grootste geheim te
openbaren. ‘Ze is een raadsel dat ik op kan lossen, als ik de code kan vinden.
Alante weet iets, of betekent iets, dat van cruciaal belang is voor de mensheid.
Daarom ben ik op zoek naar informatie waar ze vandaan komt, waar haar volk
woont. Want daar zullen de antwoorden te vinden zijn. Ik moet tegen alle prijs
voorkomen dat ze in verkeerde handen valt. Ik heb de sterke indruk dat haar
geheim op een of andere wijze ook bij die tegenstander bekend is en dat er op
haar gejaagd wordt.’
Alante had het meeste van het gesprek kunnen volgen. Toen Tom bij zijn laatste opmerkingen bleek werd van de onderdrukte spanning, sloeg ze haar ogen
neer en schuifelde opgelaten met haar voeten. Ze voelde zich schuldig, ze wist
alleen niet waaraan. Met een brok in de keel van onbegrepen verdriet keek ze
naar Josephine. Die had meteen in de gaten dat Alante overstuur was van haar
gesprek met Tom en veranderde van onderwerp.
‘Wat nu Tom?’ vroeg ze hem. ‘Jullie kunnen hier vannacht nog wel blijven,
maar ik krijg elke dag bezoek en deze woonboot is te klein om jullie verborgen
te houden.’
‘Dat weet ik,’ zei Tom bedachtzaam. ‘Ik heb mijn wagen bij me, hier vlakbij
geparkeerd in een oud botenhuis. Ik wil morgen er op uit gaan of ik die tegen
een boot kan ruilen. Over de rivier kunnen we spoorloos verdwijnen. We kunnen ’s nachts langs de kust naar het buurland trekken.’
‘Goed, een boot dus. Ik veronderstel een gewone, oude en smerige rivierboot,
zoals ze er allemaal uitzien? Ik heb helaas geen kennissen in die branche, dus
zal je zelf op zoek moeten gaan. Nu is het te laat, we kunnen beter gaan slapen.
In het achteronder is een logeerkot, klein maar gezellig, daar kan jij wel slapen
Tom, dan kan Alante bij mij blijven.’
Alante schudde even haar hoofd en keek aarzelend naar Tom. Die knikte haar
toe dat het goed was.
‘Wil je nu nog in bad of morgen?’
‘Morgen is vroeg genoeg. We kunnen beter naar bed gaan, want ik wil bij het
eerste daglicht de rivier op om een boot te zoeken. Alante, blijf jij maar hier
op de divan slapen, dan wordt je niet wakker als ik morgenvroeg de deur uitga.’
Alante bleef een beetje onzeker achterbij Josephine. De eerste keer dat ze bij
iemand anders waren ging hij bij haar weg!
Toen Josephine haar tegen zich aantrok liet ze haar weerspannigheid varen en
gaf zich over aan het gevoel veilig te zijn en gekoesterd te worden.
In het kleine vertrek tegen de achterplecht van de woonboot kleedde Tom zich
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uit. Met een genotzalige zucht strekte hij zich uit tussen de zachte lakens en
viel direct in slaap.
Hij droomde.
Tome.
Blijf in beweging, ga verder
Ik wil niet, ik verstop me
Je opponent is opnieuw vlak bij, laat je niet zien
Ik ben bang om haar
Dat hoeft niet, jullie zijn één
Ga nu, dan zullen we je langs hem heen leiden
De volgende morgen werd Tom later wakker dan hij had gewild.
Overal om hen heen was de dreiging waar ze aan probeerden te ontsnappen,
immer speurend, jagend; te dichtbij nu. Hij moest op zijn hoede zijn, snel en
onzichtbaar handelen. Vertrouwen hebben dat ze er goed door zouden komen.
Dat had hij gedroomd en hij wist dat het waar was.
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Hoofdstuk 13

Winnen en verliezen

M

ET EEN STUK BROOD in zijn hand en een vrucht in zijn mond klom
hij in het roeibootje en roeide de nevelige rivier op. Stroomafwaarts
werd het waterverkeer snel drukker. Hij kon zich herinneren dat de drijvende
markt in een soort wijken was verdeeld. Na enig navragen belandde hij in het
juiste gedeelte en legde aan bij de kantoorboot van een scheepsmakelaar. Uit
een lange rij te koop liggende boten en schepen van allerlei slag en tuigage
koos hij een kleine jonk, geschikt voor de vaart op de rivier en zeewaardig
genoeg voor de kleine kustvaart. Het was een verweerd scheepje met een enkel
zeil, net niet te groot om door één persoon gezeild te worden. De onderhandelingen met de makelaar duurden de gebruikelijke tijd, terwijl ze koffie slurpten
uit kleine porseleinen kopjes tot ze het eens werden. Een jonge bediende voer
met hem mee om de boot op te halen die hij gekozen had en hielp hem het
vaartuig naar het kantoor te bomen om de transactie af te ronden. Hij betaalde
met gouden munten, die in zijn broeksband waren ingenaaid. Niemand keek
vreemd op toen hij zijn broek lostornde. Geld werd vaker zo op het lijf gedragen, goud zeker.
Zijn nieuwe aanwinst was te groot en te zwaar om alleen de rivier op te bomen en wind was er niet. Hij huurde een sleepboot met vier potige roeiers om
de jonk naar de steiger van het oude botenhuis te slepen. Daar aangekomen
betaalde hij de roeiers, maakte los en trok de boot onder het houten dak. Binnen legde hij hem vast en begon de bagage uit de wagen over te laden. Toen
hij buiten een luchtje ging scheppen zat de oude wachtman daar weer op zijn
krukje voor zich uit te staren. Tom begon zich ietwat verontrust te voelen door
de zwijgende aanwezigheid van de oude man. Hij kon hem niet plaatsen, kon
er geen vat op krijgen waar dat nou aan lag. Meestal was dat verdacht. Tenzij...
‘Bent u misschien monnik?’ vroeg Tom hem bij ingeving. De oude knikte na
een tijdje nors, onbewust zijn kale schedel wrijvend.
‘Wees niet bezorgd,’ gromde de monnik plotseling. ‘Jouw missie heeft niet met
mij van doen. Ik ben hiervoor een ander doel. Schiet nou maar op met die boot
van je. De stad is niet veilig meer. Je wagen staat hier best.’
Tom stond hem overdonderd aan te kijken. Wat had hij precies gezegd? Wat
wist deze man van hem af? Hij overwoog door te vragen, maar de korte toegankelijkheid van de monnik was voorbij.
Hij aarzelde toen hij de wagen had uitgeladen. Zou hij hem wel verkopen?
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Liever hield hij hem, maar hij verwachtte niet ooit nog terug te komen in
Doran. De wagen meenemen op de jonk leek hem geen haalbare optie, zeker
op zee niet. Hij had al bijna besloten om hem gewoon te laten staan, toen hij
zich geërgerd afvroeg wat hem mankeerde. Het was een kostbaar ding en hij
kon er vast een behoorlijke som voor krijgen, geld dat hij goed zou kunnen
gebruiken om in het buurland een nieuw bestaan op te bouwen. Het paard
moest hij in elk geval van de hand doen. Vastbesloten rolde hij de lege wagen
naar buiten en spande het paard in, dat volgegeten had staan suffen in de stal
van het botenhuis. Het leek hem het beste wagen en paard te verkopen aan
een van de transportbedrijven die Doran rijk was. Die zaten ten zuiden van de
stad aan de rivier.
Eenmaal onderweg in de drukte van de markt vervloekte hij zichzelf dat hij
bij daglicht was gegaan. Zijn glanzende wagen viel behoorlijk op; hij werd
meer nagekeken dan hem lief was. Stom, stom! schold hij zich in gedachten uit.
Ik voelde me zo veilig en nu breng ik alles weer in gevaar. Terugkeren dan? Dat leek
hem niet meer zinvol, hij naderde de sloppenwijken al waar hij in het drukke
verkeer zou kunnen verdwijnen. Diep gebogen om zo min mogelijk aandacht
te trekken mende hij het paardje vanaf de bok. Het leek hem bij nader inzien
beter om er naast te gaan lopen, dan leek hij op een dienaar die met de wagen
van zijn meester op pad was. Hij stopte en klom van de bok.
Hij werd hardhandig bij een arm gegrepen en tot staan gebracht. Daar zal je het
hebben, flitste het door hem heen. Hij keek verschrikt om naar een militieman,
die met twee even onbetrouwbaar uitziende collega’s verdekt opgesteld had
gestaan achter een marktkraam met porselein.
‘Zo maatje, je ziet eruit of je die wagen hebt gestolen,’ smaalde de man.
De twee anderen waren om de wagen heen gaan staan. Eén nam het onrustige
paard bij het hoofdstel. Hij kon geen kant op. Tom schudde met zijn hoofd.
Hij was zo verrast dat er geen woord over zijn lippen kwam. Hij had er totaal
geen rekening mee gehouden dat hij wel eens aangehouden zou kunnen worden. De militieman was in zijn nopjes dat hij een heuse dief had gevangen. ‘Je
bent er gloeiend bij, makker,’ gnuifde hij en wenkte zijn kompanen. ‘We zullen
je naar de wacht brengen. Daar kan je je verhaal doen bij de commandant. Of
beken je liever hier?’
Ze lachten alledrie luid, knipogen uitwisselend.
‘Laat je papieren maar eens zien. Als je die hebt tenminste.’
Weer een luid geschater. Ze waren natuurlijk uit op een omkoopsom. Hij had
goud bij zich. Maar papieren! Bij de grens was hij ook al vastgelopen omdat
hij geen paspoort had. Ze hadden indertijd bij zijn arrestatie alles afgenomen.
Gedurende zijn verbanning in het dorp had hij vanzelfsprekend geen nieuw
paspoort kunnen krijgen: hij was feitelijk onder huisarrest geweest.
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Hoe red ik me hieruit? dacht hij benauwd. Het was van het grootste belang dat ze
hem niet opbrachten. Wie weet zou een hogere officier hem herkennen. Zelfs
na al die jaren. Daarbij, als je eenmaal in de gevangenis zat wist je niet of je er
ooit nog levend uit kwam.
De militieman schudde hem gemelijk bij de schouder. ‘Komt er nog wat van?
Of moet ik je opbrengen?’ siste hij. De voorbijgangers haastten zich voorbij
alsof er niets aan de hand was. Ze waren dit soort taferelen wel gewend.
‘Ik eh..’ stotterde Tom die nu echt bang begon te worden, ‘deze wagen is echt
mijn eigendom, heer. Ik ben handelaar.’
Hij hoopte dat zijn vervormde tongval als het accent van het Bergvolk zou
worden aangehoord. ‘Ik eh... kan u mijn eh documenten laten zien, maar eh,
beter niet hier...’ Dat zouden ze wel begrijpen als een voorstel tot omkoping.
‘Kom mee, ellendeling,’ schold de man.
Het drietal sleurde hem met paard, wagen en al achter de marktkraam. Daar
stond niemand in, zag Tom in de gauwigheid. Zeker een schijnvertoning waar
ze zich achter verborgen kunnen houden. Toen hij zijn mes wilde pakken om
zijn broeksband open te tornen werd zijn arm pijnlijk op de rug gedraaid. Achteloos sneed een tweede militieman zijn geheime bergplaats open. Fluitend van
opwinding griste hij er de drie munten eruit en beet er in of het echt goud was.
Bijna ruziënd grepen de andere twee hun deel. Tom wilde protesteren, dit was
geen omkoping meer: dit was regelrechte roof! Een blik op de drie mannen,
die met losjes zwaaiende knuppels dreigend zijn kant opkeken, weerhield hem
ervan. Als de bliksem sprong hij op de bok; slaand met de teugels spoorde hij
het paard aan, dat in galop losbrak en de wagen slingerend de weg op trok. Hij
was ontsnapt, tegen een hoge prijs.
Hij reed zo snel mogelijk door tot ze in de drukte vastliepen. Verder kon er
alleen nog maar stapvoets gereden worden.
Hij was kwaad en bang tegelijk. Wat was hij onnadenkend geweest. Bijna was
zijn missie mislukt. Want eenmaal gevangen zou hij waarschijnlijk niet levend
meer losgekomen zijn. Nu was hij zijn hele reservekapitaal kwijt, de vrucht
van negen jaar sparen. Hij had alleen de wagen nog. Goed dat hij eerst de jonk
had gekocht.
Vloekend op medeweggebruikers zoals alle andere voerlieden, zocht hij zich
een weg door de drukte. Het beste deel van de markt lag achter hem; naarmate
hij verder kwam werd het steeds armoediger. De mensen liepen in lompen,
de weinige kinderen zagen er ongezond uit. Het stonk zwaar naar rottend
afval, uitwerpselen, gekruid eten, in de zon stinkende vis en overrijp fruit, alles gemengd met de lijklucht van half vergaan slachtafval. Paupers en magere
honden zochten in het afval naar nog eetbare dingen. Militiemannen zag hij niet
meer. Deze sloppenwijk was voor dat soort lieden te gevaarlijk, vermoedde hij.
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Toen het verkeer wat minderde en veekralen van transportondernemingen
langs de rivier zichtbaar werden, kon hij wat vrijer ademhalen. Bij het eerste de
beste transportbedrijf draaide hij de inrit op. Voorzichtigheidshalve parkeerde
hij de wagen aan de zijkant van een schuur, zodat hij niet vanaf de weg zichtbaar zou zijn. Beter te behoedzaam dan te roekeloos, beter laat dan nooit, maande hij
zichzelf, nog danig van zijn stuk door de beroving.
In een kantoortje sprak hij een klerk aan die de eigenaar ging halen. Er kwam
een zware man op hem toe, met kortgeknipt grijs haar en bijna onzichtbare
spleetoogjes in een pafferig gezicht. De wagen wekte duidelijk direct zijn begeerte op. De sluwe kerel had echter door dat Tom ermee verlegen zat en bood
een schandalig lage prijs. Na heftige protesten bood hij nauwelijks meer. Tom
zei niets meer en zwaaide zich op de bok om weg te rijden. De man legde een
zware hand op de wagen.
‘Nog militie gezien?’ vroeg hij tartend. Arglistig gluurde hij met zijn toegeknepen oogjes naar de bijzondere wielen. Toen zijn blik terugkeerde naar de
stuurse Tom bood hij een hoger bedrag. Hij zag eruit dat hij best in staat zou
zijn de militie te roepen. Tom begreep dat hij met de rug tegen de muur stond.
Hij moest een rilling onderdrukken vanwege het nieuwe gevaar dat hij liep. Als
eenling was je vogelvrij in deze stadsjungle, begon hij door te krijgen. Zeker als
je een vreemde was. Dat was tien jaar geleden niet zo geweest.
Hij knikte stuurs en volgde de triomfantelijke transportondernemer naar zijn
kantoor, waar hem zonder omwegen een beurs zilvergeld werd uitgeteld. Zonder te groeten verdween hij naar buiten. Hij had het gevoel ontsnapt te zijn aan
iets dat erger was dan oplichting.
Voorzichtiger geworden nam hij een andere route terug naar de stad. Hij volgde
een met diepe wielsporen doorploegde weg de heuvels op. Karren en wagens
werden moeizaam heuvelopwaarts gezeuld door ossen, buffels en paarden.
Hij zocht zijn weg omhoog door het stof en de mest, moest af en toe opzij
springen om heuvelafwaarts bolderende karren met schreeuwende voerlui te
ontwijken. Hij keek voortdurend over zijn schouder, of er niet iemand achter
hem aanzat, om zijn geld of om hem aan te geven. Hij had niet geweten dat
de wetteloosheid in Doran zover was voortgewoekerd gedurende zijn ballingschap. Ten minste, aan deze kant van de stad, waar de armen woonden. Tegen
het recht van de sterkste kon een individu zich alleen verweren door deel te
gaan uitmaken van een groep of organisatie, of zich te omringen met lijfwachten en bedienden.
De stoffige wegen kwamen in de ambachtenwijk uit, waar de lucht bezwangerd
was met walmen uit de ovens van bronsgieters, smeden en porseleinbakkers.
Er heerste een koortsachtige activiteit; wagens met houtskool, ertsen en porseleinaarde werden gelost, andere geladen met producten. Ook in deze redelijk
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welvarende, uiterst smerige wijk werd veel geschreeuwd. Er was nergens een
sprankje vreugde of humor te bekennen. Het viel hem op dat hij nog geen
mensenstem had horen zingen. In zichzelf mopperend over de beroving en
de slechte prijs die hij had gekregen voor zijn prachtige wagen liep hij door de
morsige straten terug naar het botenhuis. Hij groette de wachtman en roeide
terug naar de woonboot.
Er was niemand aan boord. Tot zijn geruststelling vond hij een briefje op
de salontafel: ‘T, ik ben met ons logeetje boodschappen doen. Maak je niet
bezorgd, we zijn voor de avond terug. Ik heb haar cosmetisch onderhanden
genomen, je zal zien hoe het haar veranderd heeft. J.’
Terzijde lag een scheermes met nog een paar zilveren haartjes. Hij moest er
maar op vertrouwen dat Josephine met al haar toneelervaring Alante goed zou
hebben vermomd. Ze was zelfs op het idee gekomen om haar vacht af te scheren. In ieder geval had hij nu een goede gelegenheid om proviand in te slaan.
Met het roeibootje doorkruiste hij de drijvende markt en kocht links en rechts
wat hij nodig had. In de drukte voelde hij zich betrekkelijk veilig. Zijn koopwaar was minder veilig: soms miste hij ineens een bos wortelen of bananen.
Na verloop van tijd kreeg hij door hoe men hier gapte: een wat grotere knaap
leidde je af door iets te koop aan te bieden. Als je druk bezig was hem af te
weren griste een mager kind zoveel mogelijk van je boodschappen mee. Zodra
je het door had schoten ze weg, rennend en springend over de boten. Het was
zinloos om ze achterna te zitten. Ze zagen er zo ondervoed uit dat hij het hun
wel zou gunnen, hoewel het waarschijnlijk georganiseerde stroperij was waar
de kinderen zelf nauwelijks iets voor kregen.
Bij de handelaars luisterde hij of ze het wel eens over de situatie in de stad hadden. Hoewel ze driftig tegen elkaar schreeuwden, ving hij nergens iets op waar
hij wat aan had. Hoofdschuddend om wat hij had gezien en gehoord roeide hij
terug naar het botenhuis. Zorgvuldig stouwde hij de voorraden in manden en
zakken aan boord en keerde met het bootje terug naar de woonark.
Het duurde langer dan hij gehoopt had voor de twee terug kwamen. Het was
voor het eerst sinds weken dat Alante niet bij hem was. Ongedurig liep hij heen
en weer. Uiteindelijk ging hij op de sofa liggen.
Hij schrok op van een klop op de deur.
Door het raampje kon hij een Europese man zien staan; dat stelde hem gerust,
zeker een kennis van Josephine. Na een korte aarzeling deed hij open. Elkaar
taxerend keken de twee mannen elkaar aan. Met zijn vingers maakte Tom onopvallend zijn persoonlijke herkenningsteken van de Keizerlijke Loge. De man
knikte nauwelijks zichtbaar. Tom liet hem binnen en sloot de deur.
‘Dat was onvoorzichtig van u, mijnheer,’ zei de gast stijfjes. ‘Veel tekens zijn
bekend aan niet-ingewijden.’
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‘Het was een ingeving, mijnheer,’ antwoordde Tom. ‘Na tien jaar ballingschap
is dit de eerste keer dat ik het weer gebruik. Iets in mij zei dat het veilig was.’
‘Hm, datzelfde “iets” gaf mij de verzekering dat ik u kon laten merken dat ik
het teken herkende,’ zei de man, een lichte verbazing was in zijn correcte stem
te horen. ‘Daarbij, ik realiseer me nu dat ik u herken als de pleegzoon van
Josephine.’
‘Na tien jaar? Ik herkende u niet.’
‘Toch wel, op een intuïtief niveau heeft u me herkend. Ik was bij uw initiatie.
Die wederzijdse herkenning op onbewust niveau is dat “iets”. Niets bijzonders
dus.’
Tom was even uit het veld geslagen. Zijn ogen begonnen tot zijn ontsteltenis
te prikken. Die man was op zijn initiatie geweest!
Hij slikte de emotie weg. ‘Bent u toen niet vervolgd?’
‘Ik ben staatsburger van France-Atlantique, dat in de landen ten zuiden van
ons Canada wordt genoemd. Toen de staatsgreep plaatsvond kon ik op mijn
diplomatieke pas tijdig Doran verlaten. Later ben ik hier vanwege mijn plaatselijke kennis en dat ik de lokale talen spreek, geaccrediteerd als consul-general.’
Ze waren ongemerkt overgegaan op Frans toen ze door kregen dat het voor
hun beiden de moedertaal was.
‘Aangezien u de initiatie voor gezel hebt gedaan, kan ik u iets meer vertellen. Ik
ben tevens ambassadeur voor de Loge Royale te Quebec. Het is de bedoeling
dat er een nieuwe Keizerlijke Loge gereed staat als de machtsverhoudingen in
Doran gaan verschuiven.’
‘U kunt tegen die tijd op mij rekenen,’ zei Tom op heftige toon.
‘Ik ging daar al van uit, Thomas. U heeft een gelofte afgelegd, waar u niet van
ontslagen bent.’
Tom beet op zijn lip. ‘Natuurlijk,’ mompelde hij. Er ging hem een licht op. ‘Eh,
heeft uw bezoek te maken met de functie die mijn pleegmoeder vervulde?’
De man glimlachte. ‘Vandaag niet. Ik bezoek haar meestal op persoonlijke titel.
U mag mij overigens Gérard noemen.’
Ze namen plaats, Tom bood wat te drinken aan. Bij een glas wijn ontdooide
Gérard een beetje en ze raakten ongedwongen aan de praat.
Het werd Tom al snel duidelijk dat Gérard een verhouding had met Josephine.
In de tien jaar dat hij afgesneden was geweest van elke informatie bleek er niet
zoveel veranderd te zijn, niet in Doran of in de landen rond Doran. Op Toms
vragen antwoordde Gérard dat er op dit moment nergens echt oorlog was. Wel
spanningen en schermutselingen tussen verschillende naties, maar geen openlijke strijd. Tom vroeg hem naar een verklaring voor de aanwezigheid van contingenten bereden soldaten in de kustvlakte, zo ver van de stad. In voorzichtige
woorden gaf hij aan dat de regering van hun gastland niet zo stevig in het
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zadel zat en enige beweerde grensincidenten had aangegrepen als motief om
het leger op strategische plaatsen duidelijk zichtbaar op te stellen, zogenaamd
omdat ze vreesden voor een opstand. Tenminste, dat gerucht deed de ronde.
‘Maar dat is dan pas heel kort aan de gang,’ zei Tom verwonderd. ‘Ik heb er
een week of drie geleden iets ervan gemerkt. Dat wil zeggen, in de kustvlakte;
in de heuvels aan deze kant van de rivier en in de stad zelf heb ik nog geen
soldaat gezien.’
‘Dat kan kloppen. Men beweert dat er benden in de grensstreken geïnfiltreerd
zijn, aanhangers van de revolutionaire ideeën uit het buurland.’
‘Revolutionair!’ zei Tom verontwaardigd. ‘Hoe komen ze erbij. In Chi’am doen
ze aan armoedebestrijding, landhervorming en ze hebben de vernietiging van
hun bossen stopgezet. Het is daardoor misschien wel het welvarendste land
in de regio. Ze hebben in het noorden een nieuwe haven aangelegd en er is al
heel lang een scholingsprogramma op het platteland. Daar weet ik toevallig wat
van, want mijn broer werkte daar regelmatig. Althans, een tijd geleden. Ik heb
hem zolang niet meer gezien, ik weet niet eens of hij nog leeft.’
De onverwacht bij hem opgekomen gedachte aan Aloys vervulde hem met
een verlangen dat nieuw voor hem was. Wat zou hij hem graag weer eens zien,
vasthouden... Josephine had met geen woord over hem gerept. Goed, het was
haar pleegkind ook niet. Aloys was indertijd in Atlantië door de ouders van
hun moeder in huis genomen. Hij wilde op zijn school blijven. Tom was liever
met zijn avontuurlijke tante Josephine meegegaan.
‘Ik wilde dat eigenlijk niet vragen,’ onderbrak Gérard Toms gedachten, ‘maar
u lijkt zoveel op Aloys dat ik al vermoedde dat u beiden broers zijn. Tweeling?’
Tom knikte stug.
‘Blij te horen dat ik het niet bij het verkeerde eind heb. Ik heb uw broer leren
kennen in verband met een project dat hier opgezet zou worden. Hij was niet
zo lang geleden intensief met archiefonderzoek bezig en reisde vaak heen en
weer tussen de Universiteit van Ajudya en de bibliotheek hier in Doran.’
‘Werkelijk?’ Tom schoot overeind bij deze woorden. ‘Zou u...?’
Hij zwaaide zijn handen omhoog, met de palmen naar hem toe. ‘Ik heb hem al
in maanden niet gezien.’
‘Toch ben ik blij dat ik iemand tref die hem nog onlangs heeft gezien,’ zei
Tom, opgelucht dat Aloys gezond en wel was en tegelijk teleurgesteld dat hij
momenteel onbereikbaar was.
‘U vraagt het me niet met zoveel woorden, maar u bent benieuwd wat ik hier
doe?’ vroeg Tom. De ander knikte.
‘Ik kan u niet veel vertellen. Ik woon al ruim negen jaar in het binnenland als...
eh, kleine zelfstandige.’
Gérard bleef hem nieuwsgierig aankijken.
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‘Heeft u eh...’ Tom aarzelde, diplomaten kon je nooit directe vragen stellen,
daar draaiden ze altijd omheen. ‘Laat ik het anders stellen. Ik heb de indruk dat
het land afglijdt naar chaos,’ begon hij opnieuw. ‘Onderweg naar de stad raakten we bijna gemangeld tussen twee slaags geraakte legereenheden, volgens mij
beide van het Dorische leger.’ Hij besloot maar niets te zeggen over de hinderlaag van de blonde vrouw. ‘Het lijkt wel of er een revolutie of burgeroorlog op
uitbreken staat. Heeft u daar signalen van opgevangen?’
‘Weet u dat zeker?’
Tom knikte. Toen Gérard er blijkbaar niets op wilde zeggen, vervolgde hij: ‘We
reden onderweg naar de stad ’s nachts in op een hinderlaag. Die was niet voor
ons gelegd, maar voor een andere troep soldaten. Het ging er hard aan toe. Ik
heb in ieder geval één gesneuvelde soldaat gezien.’
‘Ik kan dat niet rijmen. Het is me wel bekend dat het leger in de hoogste staat
van paraatheid is gebracht. Alle hoge officieren zouden zich in het veld begeven hebben. Dat is op zich al, eh... niet gebruikelijk.’
‘Nee, meestal is de legerleiding niet zo direct bij manoeuvres betrokken.’
‘Inderdaad, daar zijn de hoge officieren niet op gebouwd. Het pluche van de
Opera past ze beter.’
‘Ik denk dat eronderhuids iets heel ernstigs aan de gang is. Ik ben bang dat
het leger misschien voor heel andere dingen gebruikt wordt dan waarvoor het
bestemd is. Dingen waar de regering misschien niets van af weet. Dat zou ook
die elkaar bestrijdende eenheden kunnen verklaren.’
Gérard schudde het hoofd, hij kon er niets over zeggen.
‘Ik heb een vraag,’ zei Tom na een tijdje. ‘Om een lang verhaal kort te maken:
ik moet zo snel mogelijk het land uit. Met een logeetje dat hier per ongeluk
verzeild is geraakt. Een kind zonder geheugen.’
Bedachtzaam streek Gérard over zijn kin: ‘Voor zover ik kan beoordelen is de
snelste en veiligste route over de rivier.’
‘En dan?’
Hij wees omhoog, wreef zijn duim over zijn wijsvinger alsof hij geld telde en
spreidde zijn handen dat hij het daarna ook niet wist.
‘Papieren?’
Gérard schudde zijn hoofd. ‘Goud.’
Een vlaag van woede over de diefstal van zijn goud door de drie militiemannen schoot door Tom heen. Omdat het er naar uitzag dat ze geen verdere
bijzonderheden konden uitwisselen over de toestand in het land, begon hij een
verhaal te vertellen over de tijd dat hij en Josephine hier belandden na een succesvolle tournee langs de hoofdsteden van het schiereiland.
Ze zaten juist te lachen over een hilarische episode toen Tom de boot voelde
schommelen. Zijn vermoeden dat het Josephine en Alante waren bleek juist.
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Hun entree was vorstelijk.
De mannen keken geboeid hoe Josephine theatraal haar gastje presenteerde.
Met glinsterende ogen draaide Alante een pirouette. Haar armen en benen vertoonden een glad velletje, ze had krullen in haar bruin geverfde haar gekregen
en droeg een wit satijnen jurk met borduurwerk op het lijfje. Om het helemaal
echt te maken had ze oorbellen in en zilverkleurige lakschoenen aan. Ze zag
eruit als een plaatje, typisch als het dochtertje van een Europese diplomaat.
Tom was verbluft door de gedaanteverandering.
‘Wat ben je mooi,’ fluisterde hij, helemaal vergeten dat er anderen bij waren.
Alante gloeide onder zijn onverholen bewonderende blikken. Zonder zich te
bewegen keken ze elkaar aan.
Gérard kuchte beleefd. ‘Is zij uw dochter?’
‘Ja. Eh nee, dat niet precies...’ hakkelde Tom toen hij zich realiseerde dat de
vraag tot hem was gericht. Met moeite kon hij zijn ogen van de schoonheid
voor hem afwenden. Zonder dat de betovering echt verbrak begon hij langzaam weer te functioneren. Hij realiseerde zich dat hij zojuist voor het eerst
van zijn leven een compliment aan iemand had gegeven.
Alante maakte verlegen een revérence voor Josephines gast, reikte hem haar
hand, die hij hoofs aannam en na een kneepje weer losliet. Ze zei haar naam
niet, dat vertrouwen had ze nog niet. Ze had net geleerd hoe een meisje zich
voorstelt in gezelschap, dat was al heel wat na zich zoveel dagen te hebben
moeten verstoppen.
Tom keek Josephine vragend aan; die knikte hem geruststellend toe met half
geloken ogen. Ze begroette Gérard met een kus, die op het toneel een daverend applaus zou losmaken. In enkele woorden sprak zij met hem af op een
later tijdstip. Hij vertrok, na Tom en Alante een goede reis te hebben gewenst.
‘Jullie lijken goede vrienden te zijn geworden?’ vroeg ze nieuwsgierig. ‘Hij is
mijn amant en een echt betrouwbare kerel.’
‘Dat is ook mijn indruk,’ antwoordde Tom. ‘Hij vertelde dat hij bij mijn initiatie
aanwezig was, indertijd.’
Josephine schrok en moest erbij gaan zitten. ‘Praat er alsjeblieft met niemand
over,’ fluisterde ze. ‘Het was onvoorzichtig van hem om zich kenbaar te maken.’
Haar opmerking plaatste hem weer midden in het probleem van hun veiligheid. In het kort vertelde hij iets over de inlichtingen die hij had verkregen.
‘Het is alleen jammer dat hij niets concreets kon vertellen. Het lijkt wel of
iedereen in de ban is van een soort geheimzinnige vrees voor iets onbestemds.
Feitelijk weet ik nu alleen dat de onrust die mij parten speelt ook bij anderen
aanwezig is. Niemand kan er iets zinnigs over zeggen.’
Geërgerd sloeg hij met zijn vuist in de open palm van zijn andere hand. ‘Ik
wou dat ik een beetje overzicht kreeg,’ mompelde hij. ‘Er gebeuren dingen die
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ik zou moeten weten.’
Hij keek met gefronste wenkbrauwen naar Alante, die met grote schrikogen
terugkeek. ‘Het heeft allemaal met jou te maken. Met het raadsel dat in jou zit,
bedoel ik.’ Toen hij zag dat Alante in elkaar kromp in reactie op zijn uitspraken
greep hij haar hand en gaf er klopjes op. ‘We komen er wel achter, meidje.
Maak je niet ongerust,’ probeerde hij haar gerust te stellen. ‘Josy, ken jij nog
mensen die iets zouden kunnen zeggen over wat er gaande is?’
‘Niet dat ik weet. De mensen met wie ik omga behoren tot de elite. Daar zit
echt niemand tussen die ik ook maar het flauwste idee wil geven dat jij hier
bent.’
‘Uit de theaterwereld dan?’
‘Die zijn meestal wel betrouwbaar, althans voor elkaar, tenminste als er niet om
een rol wordt geconcurreerd,’ beaamde Josephine. ‘Die weten weer niets. Je
vergeet dat ik hen dagelijks spreek. Ze hebben, we, moet ik zeggen...’ ze lachte
om zichzelf, ‘...we hebben het uitsluitend over kunst, geld en liefdesrelaties.
Het is een klein wereldje, Tom.’
‘Ja, dat zal wel.’ Broedend bleef hij voor zich uit staren.
‘Wat nu?’ verzuchtte hij. ‘Ik heb een beeldschoon prinsesje gekregen in plaats
van het schoffie waar ik gistermee kwam. Ons vervoer is daar niet op ingericht.
Heb je daar aan gedacht, eeuwige vrouw?’
Opgelucht dat hij op een minder moeilijk onderwerp overstapte zei ze: ‘Laat
maar eens zien wat ik je heb geleerd, liefje!’
Alante, die een beetje voor zich uit had staan dromen tijdens het gesprek tussen de twee, kwam in beweging en nam een grote rieten tas mee naar achter.
Na korte tijd kwam er een bruin meisje uit de badkamer, dat zo te zien tot het
Bergvolk behoorde. Haar bruine, krullende haar, verschoten blauwe tuniek en
grauwe, wijde broek waren typisch voor de mensen uit de bergen. Op haar
hoofd droeg ze een traditionele gevlochten hoed.
Tom stond versteld.
‘Dat is veel beter dan die jongenskleren,’ wist hij tenslotte uit te brengen. ‘Ik
zou zweren dat ze een bergmeisje is, die zie je hier vaak genoeg.’ Hij kon zijn
ogen bijna niet geloven en bleef de opgetogen Alante als maar ronddraaien.
Ze realiseerden zich dat, nu Alante goed vermomd was, er geen reden meer
was om langer te wachten. Alles was gereed voor het vertrek.
Onwennig keken ze elkaar aan.
Het afscheid was kort. Ze kusten elkaar, Josephine stopte Alante op het laatste
moment nog een mandje met lekkernijen in de hand, ze tilden de laatste bagage aan boord van het roeibootje en staken af.

Hoofdstuk 14
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De val

A

LANTE HAD HELEMAAL GEEN ZIN om weer op reis te moeten. Ze
vond Toms moeder heel aardig. Het uitstapje in de stad was fantastisch
geweest. Mistroostig onderbrak ze haar gedachten en ging gauw voorin zitten toen het bootje begon te schommelen. Ze keek met enige afkeer naar de
drukte van Tom, die afduwde, de landvast oprolde en stroomopwaarts begon
te roeien. Hij was net als zijzelf gekleed, met een gevlochten hoed op zijn
bruin geverfde haar. Ze leken zo sprekend een vader met zijn dochter van het
Bergvolk, had hij gezegd. Op de rivier zouden ze tussen de vele anderen niet
opvallen. Daar geloofde ze niets van. Die lange vent viel overal op, en zijzelf...
ze stak een arm uit de ruw geweven mouw. Ze leek net op een gepelde banaan,
zo met haar vacht afgeschoren.
De riemen plasten met een monotone regelmaat; alle geluiden klonken anders
op het water. Het maakte dat ze zich los kon maken van het gastvrije verblijf
op de woonboot. Ze begon met al haar zintuigen om zich heen te tasten.
Eigenlijk, bekende ze zichzelf, was het vreselijk opwindend om aan een nieuwe
etappe van hun reis te beginnen. Al wist zij niet wat hun reisdoel was en zou
de reis waarschijnlijk vol gevaren zijn. Het gaf haar in ieder geval de sensatie
dat ze in beweging waren, dat ze helemaal zelf bepaalden waar ze heen zouden
gaan. Ze hoopte ook dat ze op het water hun spoor zo grondig konden wissen
dat hun achtervolgers het opgaven. Want het gevoel dat ze achterna gezeten
werden joeg haar voortdurend angst aan.
In het botenhuis stouwden ze zwijgend de laatste bagage aan boord van het
schip dat de komende tijd hun tehuis zou zijn. Terwijl zij het kleine roefje
verkende en de kookspullen opborg, hees Tom het roeibootje, dat hij gekocht
had, op het dek en zei de wachtsman dat hij ging vertrekken. Die bromde
waarom hij zo treuzelde en hielp de boot afduwen.
Met de vaarboom werkte Tom hun schip de stroom in, waar ze vanzelf naar
het midden van de rivier gleden. Daar stond de sterkste stroming; Tom hoefde
verder alleen maar een beetje te sturen. Ze waren nu echt op weg!
Terwijl ze met een gezapig gangetje met de stroom mee dreven wees hij uitnodigend naar het roer. Zou zij even willen sturen?
Verheugd nam ze de helmstok over. Tom hees het grote lattenzeil.
Meteen voelde ze de stroom tegen het roerblad onder water duwen. Water kon
ze goed begrijpen, ze had direct de slag te pakken.
Ze zeilden langs het drukke en lawaaiige stadsfront, waarbij ze het ene na het
andere vaartuig inhaalden. De rijen woonboten maakten allengs plaats voor
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steigers met honderden aan elkaar afgemeerde boten, waar een drukte van jewelste heerste. De drijvende markt rumoerde in een onophoudelijke chaos, in
scherpe tegenstelling tot de oever tegenover de stad. Die zag eruit als de rivier
op de onbewoonde plek waar ze waren overgestoken, met stroomgeulen en
begroeide zandbanken.
Voorbij de stad werd het rustiger. De wind woei gestaag, waardoor ze met een
behoorlijke snelheid de rivier afzakten. De schepen stroomopwaarts werden
gejaagd. Aan de oostelijke oever liep een weg, bezaaid met ossen, buffels en
mensen, die vaartuigen van allerlei slag en afmeting naar de stad sleepten.
‘Waar komen al die boten toch vandaan?’ vroeg ze. ‘Wat doen ze eigenlijk?’
‘Ze brengen vracht naar de stad,’ antwoordde Tom. ‘Ze zijn geladen met allerhande landbouwproducten uit de delta en lading die van zeeschepen is overgeslagen.’
Ze durfde nu beter te vragen als ze iets niet begreep: ‘Delta? Zeeschepen?’
‘De rivier vertakt zich als hij bij de zee uitkomt. Dat zal je later wel zien. Dat
noemen we een delta. Zeeschepen kunnen de rivier niet opvaren als de oostenwind waait,’ legde Tom uit. Hij keek haar aan en zag blijkbaar dat ze er nog
niet veel van begreep. Hij vervolgde: ‘Zeeschepen zijn te groot om tegen de
wind in de rivier op te kruisen en te zwaar om te slepen. Al die schuiten die je
nu in een rijtje achter de ossen ziet hangen brengen lading naar de stad die ze
in de delta hebben overgeladen uit zeeschepen. Waar de rivier in zee uitkomt
vertakt de rivier zich in verschillende brede zeearmen; daar kunnen zeeschepen
nog wel komen. In de stad lossen de rivierschepen hun lading van zee om weer
producten terug naar de delta te brengen, waar de zeeschepen ze inladen om
naar andere landen te brengen.’
Alante knikte aarzelend. ‘Hoe zien zeeschepen eruit? Ik bedoel, ik kan zien wat
je zegt, ik zie het om me heen, alleen die zeeschepen zie ik niet.’
Tom lachte: ‘Ik ben blij dat je nu gaat vragen wat je niet begrijpt. Als ik teveel
klets moet je het maar zeggen, dan leg ik het beteruit.’
Ze knikte blij. Dat ze honderduit mocht vragen vervulde haar met warmte,
zoals je warme thee door je keel in je maag voelt stromen.
‘Zeeschepen,’ ging Tom ondertussen verder, ‘zijn heel veel groter dan onze
boot. Ze hebben hele hoge masten, twee, drie of vier, allemaal volgehangen
met zeilen. Er wonen ook een heleboel zeelieden op om de zeilen te bedienen.
Zeeschepen zijn zo groot dat ze zelf boten bij zich hebben, wel zo groot als
de onze, om naar de wal te varen of als reddingsboot, als ze door een ongeluk
zinken. Sommige zijn zo groot, dat kan je je bijna niet voorstellen. Die zie je
hier nooit. De rivier is niet diep genoeg voor zulke grote schepen.’
‘Nee?’ vroeg ze vol ontzag. ‘Zo groot?’
Ze kon zich niets zo groot voorstellen dat het niet in de rivier zou passen.
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‘Ja echt. Misschien zien we er later wel een, als we op zee zijn.’
Alante stelde zich schepen voor, zo groot als de Opera, met allemaal zeilen.
Ze werd moe en vroeg Tom het roer weer over te nemen.
Omdat ze niet geladen waren voeren ze sneller dan de andere boten. Tom
vond het een sport om ze stuk voor stuk in te halen.
‘Verderop zal je straks een enorm complex van herbergen en stallen zien, met
weilanden voor trekdieren en een waanzinnige drukte van schreeuwende, trekkende en duwende schippers op zwaar geladen schuiten,’ zei hij na een tijdje.
Alante ging staan, maar ze kon er nog niets van onderscheiden, de rivier maakte hier een wijde bocht.
‘Stroomafwaarts zijn de moerassige oevers onbegaanbaar,’ putte Tom verderuit zijn herinneringen. ‘Om vanuit de delta bij het begin van het jaagpad te
komen moeten de schippers bomen of roeien als ze niet kunnen zeilen. Ik
vertelde je dat zeeschepen in de delta hun goederen overladen op rivierschepen, weet je nog?’
Alante knikte, aandachtig luisterend.
‘Dat laden en lossen gebeurt midden op het water, met elkaar verdringende
rivierboten rond een voor anker liggend zeeschip, het is elke keer...’
Alante schrok op toen Tom luidkeels vloekend scherp wendde. Verschrikt keek
ze eerst naar zijn gezicht, toen pas naar waar hij zo woest naar keek. Om de
bocht doemde een rij naast elkaar liggende schepen op. Ze waren zo groot dat
ze vermoedde dat het zeeschepen waren waar Tom over had verteld. Ze durfde
het hem niet te vragen. Hij was driftig in de weer om de boot aan de kant te
krijgen voordat ze temidden van de linie zouden belanden. De rivier was echter
te breed. Onweerstaanbaar door de stroom voortgedreven stevenden ze op
de blokkade af. Ze dreven naar het schip toe dat het dichtst bij de oevervoor
anker lag. Op commando van een man met een spreekhoorn liet Tom het zeil
zakken. Hij wierp een touw naar een matroos die hun boot vastmaakte naast
twee andere rivierboten die al achter het kustwachtschip lagen.
Tom trok haar dicht tegen zich aan en fluisterde in haar oor: ‘Houd je camouflage kost wat kost in stand, Alante, net als toen in de tuin, weet je nog?’
Ze rilde even; dat hij haar zo dringend met haar naam aansprak beschouwde ze
als een teken dat de situatie heel ernstig was.
‘Ik heb nog nooit gehoord dat ze een dergelijke fuik opzetten, zo dicht bij de
stad,’ mopperde hij. ‘Ik had met een paar schippers moeten gaan praten toen
ik de boot kocht. Dan had ik misschien geweten wat we konden verwachten.
Ik met mijn eigenwijze kop ook, altijd denken dat ik alles weet. Ik heb me ook
nog eens uit de naad gezeild om hier maar gauw te zijn.’
Ontsteld zag Alante de tranen van frustratie in Toms ogen staan. Met een snel
gebaartje streelde ze schuchter zijn wang. ‘Niet boos zijn,’ smeekte ze.
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Op dat moment werden ze langszij getrokken. Vergezeld door een gewapende
marinier stapte een officier aan boord. Laatdunkend trok hij zijn wenkbrauwen
op terwijl hij Tom van top tot teen opnam.
‘Op reis?’ Voordat Tom kon antwoorden blafte hij: ‘Papieren!’
Tom wees met een verontschuldigend gebaar naar het roefje. Misschien viel
hij om te kopen... De officier bleef echter staan. ‘Papieren! En snel een beetje.’
Tom begon te hakkelen dat op de rivier toch nooit papieren nodig waren, zeker
als ze geen lading hadden. De man had genoeg gehoord en wees naar het schip.
‘Meekomen.’ In zijn ogen stond nauwelijks verholen triomf te lezen.
Tom kon wel door de grond zakken, zo onbenullig had hij zich laten vangen.
De marinier dreef hen van achter op, hij kon weinig anders doen dan met
Alante beschermend in de boog van zijn armen, het kustwachtschip beklimmen. De officier zagen ze even later in een roeiboot in de richting van het
grootste schip varen. Het leek wel of de voltallige vloot van de kustwacht bij
de actie was betrokken: over de volle breedte van de rivier lagen kustwachtschepen naast elkaar voor anker.
Ze moesten op het dek gaan zitten van de twee mariniers die hen bewaakten.
Met moeite wist Tom zich te beheersen. Woede, angst, schuldgevoel en de
neiging het bijltje erbij neer te gooien kolkten door hem heen. Met alle macht
hield hij het beeld van een bergbewoner met zijn dochter in stand, want hij
vermoedde heel dichtbij de aanwezigheid van een speurend bewustzijn dat het
op hem gemunt had. En op haar.
Hij haalde diep adem, tot onderin zijn buik zoals het hem geleerd was, om zijn
angsten en emoties af te laten vloeien. Het kostte verschrikkelijk veel inspanning, maar het lukte. Gedwongen tot stilzitten, voor het moment overgeleverd
aan beslissingen van anderen, gaf hij zich over en liet zijn geest afdwalen, op
zoek naar een beter perspectief van waaruit hij hun situatie en kansen kon beoordelen. Met Alante dicht tegen zich aan verzonk hij in een meditatieve stilte
die zich leek uit te breiden als kringen in water.
Tome! Je bent nog niet eerder zo dichtbij je opponent geweest.
Ik voel hem; hij ziet me niet?
Je bent goed verborgen. Is het nu het geschikte moment?
Nee! Ik ben er niet klaar voor!
Je opponent is je nog niet bewust. Ga.
Hoe?
Let op.
Langzaam, onwillig bijna, dwarrelde zijn waakbewustzijn terug naar de oppervlakte, als een belletje in een glas water. Alante lag met gesloten ogen tegen
hem aan; ze zuchtte een paar keer heel diep. Tom had de vage notie dat ze bij
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hem was geweest, dat ze samen hadden gedroomd. In ieder geval had hij een
stem gehoord die instructies gaf. Hij wachtte en lette op.
Voor Alante waren de gebeurtenissen zo’n opeenstapeling van verwarrende en
openlijk bedreigende handelingen van haar onbekende mensen, dat ze die uit
puur lijfsbehoud buiten sloot. Haar oren en ogen namen waar, haar lichaam
gehoorzaamde als ze moest lopen of klimmen of zitten, alleen haar geest weigerde in te gaan op de mogelijke gevolgen van wat er gebeurde. Ze was een
vage angst gewaar, ergens in haar persoon, niet vervelender dan toen ze op
haar hoofd was gevallen.
Ze had onbevangen om zich heen gekeken toen ze geënterd werden en negeerde de vreemdelingen verder. Ze had wel begrepen dat ze iets niet in orde
hadden, dat ze daarom aan boord van het grote schip moesten blijven. Dit was
dus zo’n zeeschip waar Tom het over had gehad. Het had twee masten, dus
het zou wel niet zo’n grote zijn. Ze maakte zich bezorgd: Tom zat te trillen, al
zijn spieren stonden strak. Troostend streelde ze even zijn gespannen gezicht,
hij merkte het nauwelijks. Ze nestelde zich tegen hem aan, misschien hielp dat.
Inderdaad voelde ze hem kalm worden.
Kijk, zo werkt dat dus, dacht ze tevreden, gewoon tegen hem aan kruipen.
Ze doezelde weg in de warmte en droomde dat ze weer verder zouden gaan
omdat iets of iemand nog niet zo ver was. Tenminste daar leek het op toen
ze wakker werd. Ze keek omzichtig in de rondte; er stond iets te gebeuren; ze
spande onwillekeurig haar spieren.
De twee bewakers stonden afwezig overboord te kijken.
Een hevig rumoer in de verte deed hen allemaal verstrakken.
Onrustig wierpen de bewakers blikken naar het grote schip dat midden op de
riviervoor anker lag. Het rumoer nam toe, ze hoorden schoten. Ze kon niets
zien; door scherp te luisteren hoopte ze een indruk te kunnen vormen wat er
aan de hand was. Dat er gevochten werd was duidelijk, maar wie met wie? Ze
keek Tom aan. Hij zat net als zij ingespannen te luisteren. Zijn blik was strak
gericht op de twee mannen aan de verschansing. Hun geweren wezen naar het
grote schip.
Een kreet van de man bij het roer. Er was achter hun schip wat aan de hand.
De twee mariniers renden naar het achterdek. Ze zag de masten van de andere
opgebrachte boten bewegen. Schreeuwend sommeerden de mariniers de twee
ontsnappende schuiten terug te komen, ze losten zelfs een schot.
Tom keek Alante aan met een blik van verstandhouding. Omzichtig gingen ze
op hun hurken zitten, klaar om in beweging te komen.
Ze konden nog steeds niets zien vanwege de hoge verschansing.
Een bonk tegen het schip, gekrabbel. Over de voorsteven klommen ineens
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mannen aan boord, gewapend met messen en sabels. Piraten! Tegelijk voelden
ze dat het schip van zijn anker was los gemaakt en de rivier begon af te drijven. Er klonk een schot achter hen. Eén van de piraten kletterde op het dek.
Ontzet zag Alante bloed onder de als een slappe pop neergesmeten jongen uit
stromen. Hij was nog heel jong. Zijn mes was helemaal tot tegen haar zitvlak
gegleden. Werktuiglijk nam ze het in haar hand.
De overvallers hadden de marinierbij het kleine kanon in de piek met een mes
op zijn keel overmeesterd. Ze schreeuwden dat ze hem zouden afmaken als de
rest zich niet overgaf. De schipper en de twee mariniers legden hun wapens op
het dek en bleven met de handpalmen naar voren staan.
Tom trok haar dicht tegen zich aan, ze kroop bijna ín hem voor bescherming
tegen het geweld. Ze kon haar blik vol afgrijzen niet van de gedode jongen
afwenden.
Iemand van de bende rende langs en blafte hen toe dat ze moesten maken dat
ze wegkwamen. Tom trok haar mee naar de verschansing, hielp haar er over in
hun boot, sprong er zelf achteraan met het landvast in zijn hand en stootte af.
Het was de piraten waarschijnlijk om het kustwachtschip te doen, want de
overmeesterde bemanningsleden werden plompverloren overboord gegooid.
Tom aarzelde even. ‘Zeelieden kunnen meestal niet zwemmen, misschien moet
ik ze oppikken,’ legde hij uit. Het was al niet meer nodig: de drenkelingen werden opgepikt door een rivierschuit die langs dreef.
Tom hees het zeil en zette koers naar de overkant om zoveel mogelijk afstand
tot de kapers te krijgen. Al gauw lieten ze de rij kustwachtschepen met het
lawaai en geschreeuw van de gevechten achter zich. Dicht langs de westoever
zeilend waren ze weldra terug in de stilte van het wijde water, het ruisende
boegwater als enige accent.
‘Die man moest jou hebben. Mij zag hij niet eens. Jou herkende hij, dat kon ik
zien,’ zei Alante op een gegeven moment. Verrast keek Tom haar aan. Na lang
nadenken knikte hij traag. ‘Je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Dat heb je
scherp opgemerkt. Die officier had waarschijnlijk een signalement van me en
herkende me. Dat gedoe met het vragen naar papieren was voor de vorm.’ Er
trok een ontstelde uitdrukking over zijn gezicht. ‘Dat zou betekenen dat...’ Hij
schudde zijn hoofd.
‘Wat?’ wilde Alante weten.
‘Dat er al die tijd naar mij wordt uitgekeken. Als sinds ons vertrek.’
Het gaf hem een rotgevoel. Hij had er teveel op vertrouwd dat ze in hun vermomming veilig waren op de rivier.
‘Ze konden er natuurlijk van uit gaan dat ik over de rivier zou reizen. Dat was
een makkelijke gevolgtrekking. Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Ze
hoefden de rivier alleen maar een tijdje af te sluiten.’ Alante keek hem aan of
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ze begreep waar hij het over had.
Tom vond zichzelf onbedaarlijk onbenullig. ‘Wie er ook achter mij aanzit, hij
heeft een behoorlijke macht, dat hij de hele kustwacht voor zo’n totale blokkade kan inschakelen. Dat maakt hem extra gevaarlijk. Wie is het toch?’
Hij pijnigde zijn hersens met deze vraag en besefte tegelijkertijd dat hij het niet
wilde weten, dat hij er bang voor was. Want het was zonneklaar dat ze elkaar
moesten kennen. Alleen al het feit dat hij zo nauwkeurig onderzocht was op
lichamelijke kenmerken, in die vreemde hinderlaag op de tweede dag van hun
vlucht, wees erop dat zijn opponent op de hoogte was van heel intieme lichamelijke kenmerken.
‘In ieder geval moet ik in Doran gezien zijn,’ mompelde hij. ‘Mijn signalement
is blijkbaar overal bekend.’ Blijkbaar had hij iemand niet met zijn vermomming
om de tuin kunnen leiden. ‘Nou ja, we zijn op een onwaarschijnlijke maniervoor de zoveelste keeruit zijn klauwen gered,’ besloot hij zijn gedachtegang. ‘Ik
moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als die officier op het vlaggenschip aangekomen zou zijn vóór de aanval van die piraten.’ Hij keek Alante
aan. ‘Wat me in ieder geval gerust stelt is dat ze niet naar jou zoeken. Ze zien
je niet eens, hooguit als een onbetekenend kind.’
Zwijgend zeilden ze verder. Een volgende puzzelstukje viel op zijn plaats.
‘Ik heb nu helemaal niet meer het gevoel dat ik snel ergens moet zijn,’ mompelde hij. ‘Zou dat ook opgewekt kunnen worden, haast?’
Als dat zo was, dan was hij net zo hulpeloos op de blokkade afgekomen als een
mot die door een lantaarn aangetrokken was.
Alante schurkte zich tegen hem aan, zich amper bewust van zijn innerlijke
dialoog, maar innig tevreden nu ze samen in alle vrede over het wijde water
zeilden. Tevreden ook dat Tom haar serieus begon te nemen. Ze voelde dat hij
naar haar keek; ze hield haar hoofd achterover zodat ze hem in de ogen kon
zien.
‘Jij hield ons allebei verborgen, Alante!’ zei hij met ontzag in zijn stem. ‘Ik
hoorde in mijn droom dat mijn opponent me niet gewaar was. Dat deed jij,
met je camouflage aura.’
Ze was blij dat ze hen zo goed verborgen kon houden.
‘Alleen die piraten kan ik niet plaatsen. Ik droomde dat er iets ging gebeuren,
en het gebeurde.’
‘Ik ook, ik droomde dat ook!’
Tom drukte haar tegen zich aan. ‘Ik weet het,’ fluisterde hij. ‘Je was erbij.’
Tegen dat de nacht viel liet Tom het zeil zakken, stak een lantaarn aan en hees
die halverwege de mast, zoals alle boten rond die tijd deden. In niets vielen ze
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op tussen de andere overnachtende rivieraken en schuiten. Ze voelden zich
voor het moment veilig in de menigte.
Alante had geprobeerd iets te eten te maken op de stenen kookplaat in het
roefje, maar dat was niet echt gelukt. De rijst was niet helemaal gaar; half
rauwe groenten met zwarte randjes kan je toch nog heel goed eten. Fruit was
er genoeg.
‘Het lijkt me het beste om verder te varen zodra het tij kentert,’ merkte Tom
na de maaltijd op. Ze vond alles goed, als zij maar niets hoefde te doen. Ze
maakte een matrasje van een opgevouwen rieten mat en kwam in de dichte
duisternis tegen hem aanliggen met een deken tegen de kilte. Ze sliep binnen
de kortste keren.
Halverwege de nacht werd Tom wakker doordat de ebstroom de boot omdraaide. Hij haalde het anker in en blies het ankerlicht uit. De stroom nam
hen met een behoorlijke snelheid mee. Het werd tijd om uit te kijken naar
de noordelijke zijtak van de rivier, die zich bij het begin van de delta in twee
hoofdstromen vertakte. Ingespannen tuurde hij in het duister. Waar de rijen
mastlichten langs de noordoever ophielden moest het begin van de zijtak zijn.
Hij maakte Alante wakker. ‘Je moet me even helpen,’ fluisterde hij.
Ze ging gapend rechtop zitten en keek om zich heen. ‘Wat dan?’ vroeg ze en
geeuwde nog eens hartgrondig. ‘Ik zie helemaal niets. Waar zijn we?’
‘Je moet het roer houden terwijl ik het zeil hijs.’
Ze ging staan en nam de helmstok op de tast over. ‘Waarheen? Ik zie niets.’
‘Denk je dat je de boot naar die donkere plek kunt sturen? Daar begint de
riviertak die naar het noorden gaat. Houd rekening met de stroming, het is
aan het ebben. We gaan daardoor heel snel richting zee, veel sneller dan je zou
denken. Stuur maar naar het laatste lichtje aan de rechterkant. Houd dat voortdurend rechts van de mast.’
Ze verlegde zonder aarzelen het roer. Ze moest er behoorlijk aan trekken.
Tom hees het zeil, zette het naar de wind en gaf de schoot aan Alante over. Ze
kruisten de rivier, half aan de wind zeilend. Ze wonnen vaart toen ze vanuit
de sterke hoofdstroom in de aftakking terecht kwamen, waar ze opnieuw de
stroom mee kregen.
Een oranje maan kwam de wereld verlichten. Al snel bleekte het rossige schijnsel op tot de zee zich in hel verlichte en donkere grijzen toonde. Waar de begroeide oevers tegen de hemel afstaken was het ondoordringbaar zwart.
‘Denk je dat je het alleen kunt?’ vroeg hij geeuwend. ‘Ik wil graag wat slapen.’
‘Ja, dat lukt wel,’ zei ze aarzelend. ‘Alleen... de schoot trekt zo hard. Dat houd
ik niet lang vol.’
Tom sloeg de schoot om een bolder. ‘Zo, dat zal de trekkracht minderen.’
Ze knikte opgelucht. Al was het eng, ze voelde zich groots dat ze in staat werd
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geacht de boot zelfstandig te besturen. Alex, die in het roefje lag te slapen,
werd geroepen om te helpen de wacht te houden, waarna Tom zich in een
deken rolde en meteen in slaap viel.
Ze vond het een sensatie om geheel alleen te zeilen. De jonk had een enkel
grootzeil, dat ze met de schoot kon bedienen. Het roer beet in het water als
ze de boot een andere koers wilde dwingen en sneed soepel door het zog als
wind, zeil en roer samenwerkten. Ze voelde zich één met de elementen en het
daarvoor gebouwde werktuig, hun boot. De koers was voorlopig niet te missen. Ze hield ongeveer het midden aan van de stroom. De maan gaf zoveel
licht dat ze zelfs drijfhout kon peilen, ruim voordat ze er tegenaan zouden
varen. Andere vaartuigen waren er niet. De ankerlichtjes langs de oever hadden ze ver achter zich gelaten. Er was voortdurend geluid: het buiswatervoor
de boeg, het gemurmel langs kiel en roer, het gekraak van hout en touw, het
suizen van de wind door strak gespannen stagen en vallen. Dat ze met haar geringe kracht de zware boot geheel in haar macht had, ja, dat die een verlengstuk
van haar was, gaf haar een geweldig zelfvertrouwen.
Eens kijken of ik het ook red nu ik een bocht moet maken, dacht ze toen de
rechteroever steeds naderbij kwam. Ze liet de schoot net zo lang vieren tot het
zeil dwars uitstond. Het roer was nauwelijks nodig om de koers te wijzigen. Ze
was apetrots dat ze begreep hoe het werkte.
Tom werd wakker van de veranderde golfslag en speurde waakzaam om zich
heen. De rivierarm had een flauwe bocht gemaakt.
‘Gaat het, meidje?’ vroeg hij ten overvloede.
Ze knikte enthousiast. ‘Het gaat goed,’ voegde ze er aan toe, want misschien
zag hij haar niet knikken. Gerustgesteld ging hij weer slapen.
In het grauwe licht vlak voor de dageraad trok de rivier langzaam dicht met
lage mistbanken. Het zicht bleef erboven echter goed. Ze was gaan staan om
over de nevels heen te kunnen kijken.
Na een tijdje zei Tom zachtjes: ‘Je zeilt als een volleerde varensgast.’
Ze lachte verrast, ze had niet gemerkt dat hij al wakker was.
‘Verderop zijn er schorren met rietvelden, aan de zuidoever. Lastig om doorheen te komen, maar de thuishaven van de kustwacht ligt aan de noordoever.
Die moeten we vermijden, dus steek de rivier maar schuin over.’
Ze keek bedachtzaam naar het zeil. Ze zeilden voor de wind met het zeil aan
de linkerkant. Om de koers te kunnen verleggen moest het zeil naar de andere
kant. Ze piekerde hoe dat moest; ze had Tom het maar één keer zien doen.
Als ze domweg die kant op stuurde zou het zeil met een enorme klap omgaan,
verwachtte ze. Ze had nog nooit van een gijp gehoord, maar het leek haar geen
handige manoeuvre. Als ze nu... Ze besloot de schoot aan te halen. Ze bracht
de boot in een flauwe bocht de goede richting op en trok met driftige halen de
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schoot door de katrollen tot ze de giek midscheeps had. Het zeil klapperde, de
giek bokte, ze zette zich schrap, gooide het roer nog verder om, duwde de giek
naar de rechterkant... met een zucht van opluchting kon ze de schoot weer vieren. Ze lagen nu over de goede boeg. De boot meerderde meteen weer vaart.
Ze had het alleen maar aangedurfd omdat ze wist dat Tom klaar had gezeten
om het roer over te nemen als het fout zou gaan. Overmoedig keek ze naar
hem op alsof ze wilde zeggen: zo goed schipper?
Hij stak zijn duim op. Ze glunderde.
Na een tijdje loste Tom haar af toen hij zag dat ze erg moe was. Ze geeuwde
hartgrondig nu ze de spanning kon loslaten. Demonstratief wreef ze over haar
buik en verdween in het roefje, waaruit even later de geur van gebakken eieren
omhoog dreef. Toen ze met twee plankjes gebakken rijst met eieren en twee
kommen thee naar boven kwam, riep Tom bewonderend: ‘Ik wist niet dat je
zoveel talenten hebt! Kom hier, dan krijg je een zoen.’
Gloeiend van zijn compliment, de twee plankjes balancerend aan weerszijden
van zijn hoofd, liet ze zich zijn liefkozing welgevallen. Na de maaltijd kroop
ze weer op haar plekje tussen zijn benen, even later gevolgd door de kat, nadat
die de plankjes had schoon gelikt. Zo hielden ze elkaar warm in de kille nevel.
Tom ging even staan en keek scherp in de rondte. Er waren allengs meer zeilen
boven de mistbanken verschenen. Gerustgesteld ging hij weer zitten.
‘Wat doe je?’ vroeg ze.
‘Ik kijk of er schepen in de buurt zijn. Ik kom liever geen smokkelaars of
kustwachten tegen.’
‘Waarom dan? Wat zijn smokkelaars?’
‘De delta,’ vertelde Tom, ‘bestaat uit een wirwar van geulen en prielen tussen
onafzienbare rietlanden en bewoonde eilanden. In die onoverzichtelijke wateren speelt zich een eeuwige strijd af tussen smokkelaars en kustwacht.’
‘Wat bedoel je toch? Wat doen smokkelaars dan?’
‘Als je in Doran iets wilt kopen uit het buitenland of verkopen naar het buitenland, moet je belasting betalen. Smokkelaars proberen die belasting te ontduiken door de goederen stiekem te vervoeren. De kustwacht probeert weer om
de smokkelaars te vangen.’
‘Wij zijn toch geen smokkelaars?’
‘Nee, maar de kustwacht is om een andere reden naar ons op zoek. Daarom
proberen wij, net als de smokkelaars, een weg uit de delta te vinden zonder dat
we gezien worden.’
Ze knikte, dat was iets dat ze tenminste kon begrijpen.
Tom zeilde een brede geul in. Een paar wrakke steigers wezen erop dat het
diep water was, zodat hij erop durfde te vertrouwen dat de geul ook bij laag
water nog bevaarbaar was. Even later gleden ze tussen hoge rietkragen door.
128

Het zeil ving voldoende wind, voorlopig kwamen ze goed vooruit.
Alante ging op de voorplecht zitten met Alex naast zich.
De wereld was stil, op het ruisen van het riet na. Een enkel vogeltje liet zich
horen als accentuering van de onwereldse rust.
Er waren soms splitsingen, de hoofdgeul bleef echter duidelijk te volgen. Er
was geen boot op het water, geen mens op de oevers. Links en rechts passeerden ze steigers. De paden er naartoe waren zonderuitzondering overwoekerd
door manshoog onkruid. Alles wees erop dat de oevers ooit bevolkt waren
geweest.
In een bocht waar de slingerende geul tegen de windrichting in liep liet Tom
het zeil zakken en vierde de mast tot die horizontaal over het schip lag. Zo staken ze niet meer boven het riet uit. Als ze rechtop stonden konden ze nog net
over de velden uitkijken. Er stond nauwelijks enige stroming, zodat de boot
verder te bomen was.
‘Dit is een van de weinige jonken waarvan de mast gestreken kan worden,’
zei hij tegen Alante. ‘Meteen toen ik hem zag dacht ik: die moet ik hebben.
Waarom weet ik eigenlijk niet. En waarom de mast op deze jonk wel omlaag
kan weet ik niet. Het heeft helemaal geen nut. Er is geen enkele brug in Doran
waarvoor een strijkbare mast nodig zou zijn. Ik denk dat hij uit een ander land
komt.’
Alante glimlachte beleefd; het verhaal had weinig betekenis voor haar.
In de verte staken enkele masten boven de velden uit. Het leek Tom beter elke
ontmoeting te vermijden en stuurde een zijgeul in die naar het noorden liep.
Hij begon het steeds vreemder te vinden dat ze nog niemand waren tegen
gekomen, zelfs geen vissers of lokale bewoners. Ze passeerden even later een
half gezonken, verbrand wrak, waarvan nog te zien was dat het een zeeschip
was geweest. Ongerust zagen ze verderop nog een wrak en een groot stuk
geblakerde oever, waar het jonge riet alweer tussen de zwarte as opschoot. Het
leek erop dat hier korte tijd geleden een hevige strijd had gewoed.
Ze lieten de sinistere plek met een gevoel van onheil achter zich. Elke bocht
gingen ze langzaam in, gereed om bij het minste of geringste onraad de boot
het riet in te sturen. De kreek slingerde echter leeg en stil voort onder de
blauwe koepel van de wolkeloze hemel.
Allengs kwamen ze weeronder de betovering van het landschap. De onrust die
hen al sinds het vertrek uit Doran had bevangen, ebde weg naarmate ze het
strijdtoneel verder achter zich lieten.
Alante ging naar beneden om verder te experimenteren met eten bereiden. Ze
had de smaak te pakken.
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Hoofdstuk 15

Nieuwe metgezellen

M

OET JE KOMEN KIJKEN, ALANTE!’ riep Tom naar beneden. ‘Een
zwemmende waterbuffel met een passagier!’
‘Hè?!’ riep ze. Ze stoof het trapje op met dansende krullen en stopte verrast
midden op het dek. Een groot dier met enorme horens zwom hen tegemoet.
Op zijn rug zat een bruin jongetje.
Het joch lachte hen opgewekt toe, zich welbewust van het opzien dat hij baarde. ‘Hebben jullie wat te eten?’ riep hij terwijl hij de buffel langszij stuurde.
‘Kom maar aan boord,’ nodigde Tom hem uit. ‘Je grote vriend kan beter in het
water blijven.’
Het jongetje wipte behendig vanaf de buffel aan boord. Het dier zocht moeizaam vaste grond en begon van de rietscheuten te vreten.
Hij is vast niet ouder dan zes, dacht Tom. ‘Kom je uit de buurt?’
‘Nee hoor, ik ben ontvlucht,’ zei het jongetje met een zelfvoldane lach. ‘Ze
hebben al onze buffels gestolen en mij erbij, want ik mocht er niet af.’ Hij keek
ondertussen verlangend naar het roefje, waar etensgeuren vandaan kwamen.
Alante was zo verbaasd dat ze hem bleef aanstaren, zodat Tom zelf naar beneden ging om een portie te halen van wat Alante aan het bereiden was.
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Het jongetje vertelde al smakkend hoe de buffels van zijn dorp waren gestolen
door een troep ruwe mannen en hoe hij een paar uur tevoren zwemmend met
zijn buffel was ontsnapt toen ze laveloos lagen te snurken.
‘Ze hebben gewoon de buffels aan hun boot gebonden en achter zich aan gesleept,’ zei hij vol branie en met volle mond. Intussen zat hij onverholen naar
Alante te kijken.
‘Hoe denk je thuis te komen; zwemmend? Is dat niet te ver?’ vroeg Tom bezorgd. Het gezicht van het jongetje betrok. ‘Thuis?’ mompelde hij.
‘Wat is er, kan je niet terug naar huis? Is je dorp verwoest?’
Het knaapje schudde somber zijn hoofd. ‘Nee... Alles is er nog. Behalve de
buffels dan. En ik ben er natuurlijk ook niet meer.’
‘Wat is er dan? Wil je soms niet terug?’
Het joch straalde onbevangen dat hij het goed had geraden. ‘Mag ik met jullie
mee?’ stelde hij vrolijk voor.
‘Dat kan toch niet? Je ouders zijn vast heel ongerust dat je verdwenen bent.’
‘Nee hoor, die zijn allang dood. In het dorp zal niemand me missen,’ antwoordde het knaapje, met een voor zijn leeftijd ongewone wrangheid. Er trok
een uitdrukking van ouwelijk verdriet over het ronde gezichtje. ‘Ik hoef nooit
meer terug naar het dorp. Het is daar helemaal niet fijn.’
Tom aarzelde. Hij moest bij zichzelf toegeven dat hij er geen bezwaar tegen
had. Integendeel. Het jong was zo plezierig direct en ongeremd in zijn uitingen
en zag er zo zelfstandig uit, dat hij er niet eens aan dacht dat het meenemen van
nog een weeskind de reis wel eens zou kunnen bemoeilijken.
‘Goed dan. We gaan een lange reis maken. Ik weet alleen niet hoe we je buffel
aan boord kunnen krijgen.’
‘Waarom, laat hem de boot maar trekken. Hij heeft net een nacht kunnen rusten nadat hij gestolen was.’
De buffel werd met een touw voor de boot gebonden en het jongetje nam
weer plaats op zijn rug. Alante zat al gauw achter het knaapje. Af en toe kwam
de buffel half uit het water om twijgen en rietscheuten van de oevers te vreten.
Omdat hij benauwd was dat ze zoekende buffelrovers tegen zouden komen
koos Tom een aftakking van de geul. Opgelucht haalde hij adem toen ze ver
genoeg in de smalle kreek waren om niet meer gezien te worden.
‘Alante, kun je een paar vissen voor het middagmaal vangen? Maak je haar niet
nat, anders spoelen je mooie krullen eruit!’
Geconcentreerd stak ze haar armen in het water. Met grote ogen keek het
jongetje wat ze aan het doen was. Even later wierp ze een vis op het dek, snel
gevolgd door twee andere.
‘Maak ze zelf maar schoon!’ riep ze. ‘Ik blijf hier.’
‘Hoe doe je dat?’ vroeg het jongetje stomverbaasd. Hij was niet alleen overwel131

digd door de uiterlijke bijzonderheid van Alante, nu kwam er ook nog bij dat
ze haar handen maar in het water hoefde te steken om de vissen er zo uit te
kunnen pakken. ‘Ben je een tovenares?’
Alante begreep niet wat dat woord inhield en keek hem vragend aan.
‘Ik weet niet,’ zei ze aarzelend toen het jongetje, met een niet aflatende bewondering, op haar antwoord bleef zitten wachten. ‘Ik... ik vraag om ze. In mijn
hoofd. Dan komen ze en laten zich pakken.’
‘Weten ze dan niet dat ze worden opgegeten?’ Op het gezicht van het jongetje
verscheen een bijna afkeurende uitdrukking.
‘Hm, ja, dat...’ Ze begon na te denken over dingen die ze gedachteloos deed.
Dingen waarvan ze door de vragen van het jongetje besefte dat die niet zo
normaal schenen te zijn. ‘Ik vertel het ze wel,’ was haar conclusie. ‘Of eigenlijk,
ik vraag om voedsel. Sommige vissen komen dan.’
‘Dan kun je toch toveren? Gewone mensen kunnen dat niet.’
‘O,’ zei ze, ‘heet dat toveren? Wat... apart.’
Glimlachend om het gesprek tussen de twee kinderen maakte Tom intussen
de vissen schoon. Af en toe stond hij op om boven het riet uit te kijken. Er
was echter geen teken van menselijk leven te zien. Hij zette zijn vuurpot op
het dek en smoorde de vissen in de trommel. Hij voegde alleen wat zout toe.
Toen ze gaar waren legde hij de dampende vissen op eetplankjes en bij elke
vis wat koude rijst. Hij hoefde de kinderen niet te roepen, die waren al op de
geur afgekomen en stonden watertandend te wachten. Tom at staande om de
omgeving in het oog te kunnen houden.
De buffel sjouwde telkens kleine stukjes met de boot achter zich aan, om dan
weer even te stoppen om te grazen. Het riet groeide hierbijna tot het midden
van het water, zodat het beest weinig moeite hoefde te doen voor zijn verse
scheuten. De langzaam voortdrijvende boot streek ruisend langs de halmen en
gleed af en toe voelbaar door de modder van de bodem.
‘Ik denk dat deze geul doodloopt,’ mopperde Tom. ‘Straks moesten we het
hele eind terug.’
‘Waar wil je dan heen? Misschien weet ik de weg wel.’
‘Dat zou me wat moois zijn,’ bromde Tom. ‘Hebben we al die tijd een gids bij
ons en verdwalen we toch. Trouwens, heb je ook een naam?’
‘Kajo,’ antwoordde het joch met neergeslagen ogen. Het prijsgeven van zijn
naam was voor hem blijkbaar een hele stap.
‘Wel, Kajo, ik heet Tom...’
‘Weet ik en zij heet Alante.’ antwoordde Kajo achteloos. ‘Waar wil je heen? Of
weet je het zelf niet?’
Beduusd keek Tom hem in zijn fonkelende zwarte oogjes. Zo’n dreumes nog
en dan al zo’n eigenwijs stuk vreten... een lach borrelde op in zijn buik. Hij kon
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zich niet goed houden en schaterde het uit.
‘Mon Dieu, mon fils, je bent onverbeterlijk,’ wist hij eindelijk uit te brengen.
Kajo lachte verbaasd mee, had hij iets grappigs gezegd? Hij kon zich niets
speciaals herinneren.
Alante volgde de woordenwisseling aandachtig, ze stak er heel wat van op door
de gelaatsuitdrukkingen van de twee te bestuderen.
‘Kajo, je slaat de spijker op zijn kop,’ gaf Tom ruiterlijk toe. ‘Ik weet inderdaad
niet precies waar we naar toe op weg zijn. Op het moment zou ik al blij zijn
als we uit deze rietvelden raken en ergens de zee op kunnen, naar het noorden,
daarheen.’ Hij wees waar de geul zo te zien in het riet oploste.
‘Dan moeten we terug. Deze kreek loopt dood,’ was Kajo’s laconieke antwoord op zijn vraag. ‘We moeten dan wel langs het roverskamp,’ voegde hij er
aan toe alsof dat maar een kleinigheidje was.
Tom krabde zich in zijn intussen weer aangegroeide baard. ‘Daar was ik al bang
voor. Ik had gehoopt dat deze geul ons langs een omweg voorbij hun kamp
zou brengen.’
‘Als we hier een poosje blijven vinden ze ons niet. Morgen kijken we wel of
ze al weg zijn.’
‘Morgen? Weg?’
Kajo keek Tom laatdunkend aan. Snapte die lange kerel dan niets? ‘Ja, als ze
hun roes hebben uitgeslapen trekken ze weer verder. Dat duurt niet zo lang
hoor,’ verklaarde hij met een toon van: ben jij dan nooit dronken geweest dat
je dat niet weet?
Tom schudde zijn hoofd, als om er allerlei verkeerde denkbeelden uit kwijt te
raken. ‘Het is geen permanent kamp? Dat dacht ik.’
‘Bedoelde je dat. Nee, dat hebben ze niet, geloof ik. Ze zwerven maar wat,
stelen wat, steken wat in brand en gaan er vandoor zodra er een troep kwaaie
mannen achter hen aan gaat.’
‘Wat zijn het dan voor lui? Smokkelaars?’ Het wereldwijze joch scheen een
hoop antwoorden te hebben.
‘Nee. Die zijn nog gevaarlijker, maar die overvallen bijna nooit dorpen. Volgens mij... nou ja, wat ik heb gehoord...’ hij wilde zich niet al te zeer grotervoordoen dan hij was en paste enige bescheidenheid toe. ‘Wat ze in het dorp
zeiden zijn het jonge mannen die uit hun dorp zijn weggegaan om nieuwe
akkers te maken in de rietvelden en daar weer van verjaagd zijn. Daardoor hebben ze niks meer en moeten ze stelen.’
Tom zag dat Kajo zijn belangstelling voor het gesprek aan het verliezen was en
hield zijn volgende vraag voor zich.
‘We blijven hier maar overnachten,’ zei hij in plaats daarvan. ‘Alante, kun je nog
wat vis vangen?’
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Ze keek hem verward aan, verrast door de directe vraag. Haar hoofd was nog
vol van nauwelijks begrepen beelden die het gesprek bij haar had opgeroepen.
‘Vis?’ mompelde ze. Ze huiverde.
‘Kom, laten we terug gaan naar waar het dieper is,’ schreeuwde Kajo enthousiast. ‘Daar zit betere vis dan hier in deze modderprut.’
Alante volgde hem, nog nauwelijks bij haar positieven, klom op de buffel en
liet zich meevoeren. Het duurde niet lang of de twee kinderen waren aan het
duiken van de rug van de buffel. Van vissen kwam niet veel. Het werd dan ook
een avondmaal uit de meegebrachte voorraden.
De volgende ochtend lieten ze de boot door de buffel op sleeptouw nemen,
terug door de kreek, langs de lege rietvelden. Leeg van menselijke aanwezigheid dan, waardoor het er wemelde van vogels. Er stonden grote reigerachtige
steltlopers te vissen, die bij hun nadering met trage vleugelslagen onder potesterend geschreeuw het luchtruim kozen. Ze joegen hele vluchten kleurige
fladderaars voor zich uit. Als ze geluidloos een bocht om kwamen verrasten ze
soms fouragerende watervogels, die onder luid gedruis van krachtige vleugels,
verontwaardigd gesnater en gespetter van zich in het water afzettende poten
opzwermden. Meeuwen en andere witte zeevogels zeilden boven hun hoofd
in de helblauwe hemel op de thermiek boven de zonverwarmde velden. De
wolken opvliegende vogels zouden hun nadering door de rietvelden kunnen
verraden aan een opmerkzame vijand. Aan de andere kant zouden zij daardoor
andere vaartuigen ook van verre kunnen zien. Voor zover het oog reikte waren
zij de enigen die de rust verstoorden.
Vlak voor ze op de grotere geul zouden uitkomen legde Tom aan. ‘We moesten
eerst maar eens spioneren, of ze al weg zijn,’ stelde hij voor. ‘Ik kijk al de hele
ochtend of ik ergens vogels zie opvliegen, maar wij zijn de enigen hier. Dat
kan er op wijzen dat ze al ver verwijderd zijn. Het kan ook betekenen dat ze
nog niet vertrokken zijn.’
‘Zal ik gaan kijken?’ bood Alante vanuit het water aan. ‘Ik kan hier makkelijk
onder water zwemmen. Het is donker water zodat ze me niet kunnen zien.’
Tom dacht er over na. Het was een verleidelijk aanbod, alleen was hij bezorgd
dat ze ontdekt zou worden.
‘Ik ga met je mee,’ riep Kajo en sprong van boord. ‘De buffel moet hier blijven!’ schreeuwde hij vanuit het water. ‘Die is niet snel genoeg.’ Tegen Alante:
‘Kom je?’
Tom ging een beetje ongerust aan de verschansing kijken wat ze uitvoerden.
Alante was inderdaad nauwelijks te zien in het veenachtige water. En waar was
dat eigenwijze knulletje gebleven? Verbaasd moest hij erkennen dat de kinderen zich werkelijk onzichtbaar onder watervoort konden bewegen. Dat zou
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hem niet lukken met zijn grote lijf en eeuwige denkhoofd.
Gespannen bezat hij zijn ziel in lijdzaamheid tot ze zouden terugkomen. Hij
kon niets doen, elke beweging dichter naar het roverskamp toe zou hen meer
in gevaar kunnen brengen.
Na wat een eeuwigheid scheen, doodnerveus van het wachten, zag hij volkomen onaangekondigd het water vlak voor de boeg breken rond het glinsterende hoofd van Alante.
‘En? Zijn ze weg? Waar is Kajo?’
Ze lachte hem hartveroverend toe. Ze knikte blij en wees achter zich, nog niet
in staat woorden te uiten in het luchtelement. Hij hielp haar aan boord, waar
ze over de verschansing ging leunen om naar haar vriendje uit te kijken. Even
later dook de zwarte haardos van Kajo naast de boot op. Onder luid geproest
liet hij zich aan boord hijsen.
‘Je kon me niet zien hè?’ hijgde hij. Hij zag er moe uit. ‘Het was een heel eind,
onder water. Ik moest telkens tussen het riet bovenkomen. Alante kon gewoon
door zwemmen. Ze is een vismens, wist je dat?’ ratelde hij terwijl Tom hem
zorgzaam afdroogde. Hij legde onverhoeds zijn armen om Toms nek en liet
zich optillen toen hij zich oprichtte. Verrast stond Tom met een nog vochtig
jongetje in zijn armen, dat zich tegen hem aanvlijde. Zijn huid voelde koud
aan, hij had heel wat energie verbruikt. Tom warmde hem met zijn eigen lijf.
‘Hebben we het goed gedaan?’ fluisterde Kajo.
‘Ja, grote man,’ fluisterde Tom terug in het natte haar tegen zijn wang. ‘Ik ben
apetrots op jullie. Dat had ik niet gekund, me zo onzichtbaar maken als jij.’
Een diepe zucht was het antwoord. Tevreden liet Kajo zich wiegen.
‘En, waren ze weg?’ wilde Tom weten.
‘Ja, natuurlijk,’ zei Kajo verbaasd, richtte zich op in zijn armen en keek hem
eerst aan, toen Alante. Die stond ietwat jaloers naar het tweetal te kijken. ‘Heeft
zij... heb jij het dan niet verteld? Je was hier toch eerder dan ik?’
‘Jawel, maar ik kon eerst niet praten,’ zei ze verlegen. ‘Als ik onder water heb
geademd moet ik weer aan de lucht wennen.’
‘O, wat...’ gek had hij willen zeggen, bij nader inzien leek hem dat niet erg beleefd. ‘Dat wist ik niet.’
‘Zijn ze nou weg of hoe zit dat?’ brieste Tom. Kajo keek hem even schichtig
aan, zag dat hij het niet echt meende en liet zich laatdunkend ontvallen: ‘Tuurlijk, anders hadden we je dat meteen al gezegd. Alles is veilig hoor. De as was
koud, ze zijn gister al vertrokken.’
‘Hèhè. Eindelijk vertel je me wat ik wil weten. Kom, we vertrekken meteen.
Eten kunnen we onderweg wel. Haal jij de buffel weer op? Ik heb hem losgemaakt om te kunnen grazen. Welke kant zijn de rovers uitgegaan, weet je dat
ook?’
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Kajo, die zich op het dek had laten zetten, wilde net een spurt maken naar de
kombuis toen Toms vraag hem midden in een beweging deed verstarren.
‘Oei, dat weet ik niet,’ bekende hij.
‘Welke kant gingen ze op toen je nog bij hen was?’
‘Die kant op.’ Hij wees. ‘Waar wij ook heen gaan.’
‘We wagen het er op. Als we goed uitkijken zien we hen voordat zij ons zien.
Ze hebben een dag voorsprong, zo hard gaan we niet.’
‘Zij ook niet. Ze gaan niet harder dan de buffels kunnen.’
‘Dat is net zo hard als wij toch? Dan blijven ze ons telkens een dag voor.’
‘Ik ga af en toe wel vooruit om te verkennen,’ bood Alante aan. ‘Nu heb ik
honger. Zal ik wat te eten maken?’
‘Ja!’ schreeuwde Kajo. ‘Vang je dan weer een paar vissen?’
Terwijl de volgevreten buffel hen door de kronkelende waterloop zeulde met
Kajo op zijn rug, ving Alante drie dikke vissen, maakte ze schoon en smoorde
ze in de vistrommel. Tom stond al die tijd op een kist om over het riet uit te
kunnen kijken; hij stuurde met zijn knieën. Hij vond het steeds wonderlijker
dat hier geen mensen woonden. De uitgestrekte velden vertoonden op veel
plaatsen bossages. Dat duidde op hoger gelegen plekken. Er waren zelfs lage
duinen waar bomen groeiden. Die hoge gedeelten waren veilig voor hoog water; toch waren ze niet bewoond. Het land weerklonk van de zingende en kwetterende vogels, maar er was nergens een hut, nergens rook die op menselijke
aanwezigheid duidde.
Toen de geul een wijde lus maakte en hij vervooruit kon zien dat er geen mens
in de buurt was, liet hij zich op de wal afzetten om de bocht door het veld af
te steken. Hij wilde van nabij bekijken hoe het eruitzag, of er sporen van bewoning waren. Alante had het roer overgenomen en keek hem nieuwsgierig na.
Niet ver van de oever stuitte hij op een plek waar ooit hutten hadden gestaan
en vuren hadden gebrand. Wroetend in de rulle zwarte aarde vond hij houtskool, verbrande botresten en potscherven. Te oordelen aan de begroeiing was
de nederzetting al langer dan een jaar geleden verlaten. Verwoest? Hij wroette
verder en vond al gauw bewijs voor deze veronderstelling: een ingeslagen menselijke schedel.
Rondom vond hij sporen van akkers. Er stonden verspreide bosjes rijst, rijp
en knisterend in de zachte wind. Diep in gedachten struinde hij met grote
passen door de heuphoge aren. Allemaal vruchtbare grond, ongebruikt. Niet
te verdedigen tegen rovers. Mistroostig besefte hij dat de wetteloosheid in het
land schrikbarend moest zijn toegenomen sinds de staatsgreep. Hij kon zich
tenminste niet herinneren dat het land onveilig was of dat er smokkelaars en
piraten in de delta opereerden toen het land nog een wettige regering had, tien
en meer jaar geleden. Terug op de boot vroeg hij onder het eten aan Kajo of
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hij ermeer over kon vertellen.
‘Ik weet niet anders dan dat er rovers zijn. In mijn dorp waren altijd nachtwakers, zelfs al ligt het ver van het water af.’
‘Zijn eruit jouw dorp ook jonge mannen op zoek gegaan naar nieuwe akkers?’
Hij knikte. ‘Ik kan het me niet herinneren, ik heb er over horen vertellen.’ Hij
keek met een slimme uitdrukking op zijn gezicht naar Tom. ‘Ik verstopte me
elke avond in een boom om ze af te luisteren.’ Hij haalde zijn schouders op.
‘Dat was me geraden ook, anders was ik vast verkocht.’
‘Verkocht!?’
‘Eheh. Af en toe kwamen er kooplieden met soldaten die weeskinderen uit
het dorp opkochten. Soms pikten ze ook andere kinderen mee, vooral meisjes.
Niemand durfde er wat aan te doen, door die soldaten.’
In een beschermend gebaar trok Tom Kajo tegen zich aan. ‘Je bent een dappere knul,’ fluisterde hij schor. ‘En nog slim ook.’ Kajo smolt helemaal weg
bij dit onverwachte blijk van aanhankelijkheid en sloeg zijn armpjes om Tom
heen. Alante zat met grote schrikogen voor zich uit te staren. Haar beelden
waren niet opwekkend. Tom trok haar bij zich aan zijn andere kant. ‘Daar gaan
we wat aan doen,’ mompelde hij grimmig, ‘of mijn naam is geen Thomas.’
‘O, heet je zo? Ik dacht dat je Tom heette.’
‘Ja joh,’ kwam het commentaar van Alante. ‘Tom is kort voor Thomas. Het is
hetzelfde hoor.’
‘Tom?’ vroeg Kajo, die zijn eigen gedachten volgde. ‘Waarom verbouwen ze
overal suikerriet? Wat doen ze met al die suiker? Bij ons kan je het niet kopen.’
‘Wat is ermee? Ik heb het hier nergens gezien.’
‘Nee, het is hier nog niet denk ik,’ peinsde Kajo. ‘Ik weet nog dat we weg moesten, waar ik vandaan kom. Ik was nog heel klein. We woonden...’ onverwacht
brak zijn stem, hij begon hartverscheurend te snikken. Hij kroop zowat in zijn
grote beschermer, die hem geschrokken tegen zich aan drukte. ‘Wat is er joh?’
Meteen hield hij op met huilen. ‘Nou ja,’ snifte hij, ‘ik moest huilen omdat ik
moest denken aan mijn vader en moeder en broers. En mijn kleine zusje. Ze
zijn allemaal dood.’
‘Wat gebeurde er dan?’ wilde Alante weten.
‘Eerst kwamen er soldaten zeggen dat we weg moesten als we de oogst binnen
hadden. Dat wilde niemand doen. Toen kwamen ze ’s nachts en staken alles in
brand. Ik ben gevlucht met mijn zusje, maar die ben ik in het donker kwijt geraakt.’ Hij was even stil, als om zijn herinneringen te verzamelen. ‘Ik ben toen
met een tante meegegaan. Ze zei dat iedereen dood was en dat ze op alle akkers suikerriet zouden planten, voor de suikermolen. Die stond aan het water,
allemaal rook en stoom, met een grote steigervoor de schepen. Alle suikerriet
uit de velden werd er met boten naar toe gebracht.’
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‘Werd jullie grond zomaar ingepikt?’ vroeg Alante verontwaardigd. De akelige
beelden waren gelukkig uitgebleven, daarvoor was Kajo’s relaas te beknopt
geweest.
‘Eheh,’ beaamde die. ‘Tegen soldaten kun je niets beginnen.’
Nee, dacht Tom, in een land waar alle burgerwetten buiten werking zijn gaat
het recht van de sterkste overheersen. Geen politie, geen leger en geen rechtspraak die een halt toeroepen aan grootschalige roof, van goederen, van land
en zelfs van kinderen. Dat van dat suikerriet was nieuw voor hem. Zo te horen
werd de suiker direct geëxporteerd. Dat waren geen kleine jongens, dat waren
internationaal opererende bedrijven.
‘Weet je nog of die soldaten Dorisch spraken?’ vroeg hij.
‘Ik kan het me niet herinneren,’ bekende Kajo. ‘Ik was heel klein. Ik kende
toen geen Dorisch. De mannen die in het dorp komen om kinderen te kopen
spreken wel Dorisch.’
‘Hm, dat lijkt meer de stijl van het verlopen Doran, laffe handel in kinderslaafjes,’ mompelde Tom. ‘Die landroof voor suikerproductie ziet ermeeruit als iets
van buitenlands grootkapitaal. Uit Nippon, Europa misschien en de Westkust
van Atlantië.’
De kinderen luisterden nieuwsgierig naar zijn gemompelde verklaringen, al
begrepen ze er niet alles van.
‘Kom, we gaan verder.’ Tom stond op, zette Kajo op zijn eigen benen neer,
rekte zich krachtig uit en duwde de boot af met de vaarboom. Hij zou er later
wel grondiger over nadenken, voorlopig duizelde het hem van de mogelijke
betekenissen van Kajo’s informatie.
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Hoofdstuk 16

Tussen twee vuren

B

IJ EEN SPLITSING LEGDE TOM AAN. De geul vertakte zich in twee
even brede armen. Het was hem niet duidelijk welke het meest direct naar
zee zou voeren; daarbij wilde hij niet op de buffelrovers inlopen.
‘Zullen we weer op verkenning uitgaan?’ boden Kajo en Alante aan.
Tom twijfelde. Het was natuurlijk het handigste om de kinderen te laten kijken,
die konden zich vrijwel onzichtbaar onder water bewegen. Hij had echter een
sterk gevoel dat er dichtbij gevaar dreigde.
‘Goed,’ stemde hij uiteindelijk weifelend toe. ‘Laten we eerst een smalle kreek
zoeken waar we de boot in kunnen verbergen.’
‘Wat is er dan?’ vroeg Alante, die zo langzamerhand meer van Tom en zijn
voorgevoelens begon te begrijpen. ‘Zitten ze ons weer achterna?’
Tom haalde zijn schouders op en lachte schamper. ‘Ja, zo zou je het kunnen
zeggen,’ bracht hij zijn onrust onder woorden. ‘Ik heb het gevoel dat ze achter
ons op ons jagen en voor ons in hinderlaag liggen, net als toen we uit het dorp
gevlucht zijn.’
De twee kinderen keken elkaar aan. ‘Waar wacht je op?’ zei Kajo en gaf Alante
een zetje. ‘Duik er in.’
‘En jij dan?’
‘Ik zwem een eindje terug en klim in een van die bomen waar we langs zijn
gevaren. Kijken of er echt iemand achter ons aanzit.’ En of die lange zich misschien wat verbeeldt, zag je hem denken, terwijl hij naar Tom opkeek.
‘Goed,’ zei Alante en liet zich overboord zakken. Een paar slagen met haar
armen, een schittering onder de oppervlakte en ze was verdwenen in het theekleurige water.
‘Wees voorzichtig, grote man,’ maande Tom. Hij keek Kajo bezorgd na terwijl
die via het roer in het water stapte. ‘Denk er om dat ik de boot ga verbergen.
Als je ons niet kunt vinden, fluit dan.’
Kajo was beter te volgen dan Alante. Nu hij wist waar hij moest kijken zag
Tom telkens een glimmend hoofd tussen de oeverbegroeiing opduiken als
Kajo lucht kwam happen. Tot hij om de bocht verdween.
Niet veel later dook Alante op en liet zich aan boord tillen. Toen haar ademhaling weer op haar longen was overgeschakeld kon ze vertellen dat ze even
verder een prachtig kreekje had gevonden waar de boot volgens haar precies
in paste.
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Op haar aanwijzingen boomde Tom de boot met grote moeite tussen twee
ondoordringbaar lijkende boomkruinen door, die ver over het water hingen.
Erachter kwam hij uit op een kronkelende kreek, overhuifd door bomen en
omzoomd door hoog riet. De boot liep vast in de modder, ver genoeg van het
open water om onzichtbaar te zijn.
‘Kom mee,’ fluisterde Tom en liet zich in de modder zakken. ‘We moeten
buiten op Kajo wachten, anders vindt hij ons nooit. Blijf jij maar onder water.’
Onder de overhangende bomen botste hij bijna tegen Kajo op, die proestend opdook. ‘Tom!’ hijgde hij. ‘Er komen twee boten aan. Roeiboten, van die
grote, met soldaten! Ze hebben geweren!’
‘Merde!’ vloekte Tom. De kinderen wisten niet wat het betekende, ze konden
er wel uit opmaken dat Tom niet blij was. ‘Jongens, terug de kreek in. We blijven zoveel mogelijk onder water tot ze voorbij zijn.’
‘Misschien zitten ze achter de rovers aan,’ opperde Kajo. Hij grinnikte. ‘Die
zitten voor ons. Het zou mooi zijn als ze die te pakken krijgen.’
Misschien had Kajo gelijk, dacht Tom, en zaten die soldaten, waarschijnlijk
mariniers van de kustwacht, achter de rovers aan. Een stemmetje in hem fluisterde dat ze naar hem op zoek waren.
Ze trokken zich zo ver mogelijk terug in de kreek en wachtten.
Een luid gekraak klonk achter hen. Verstijfd van schrik draaiden ze zich om.
‘De buffel!’ siste Tom. ‘Vooruit joh, leid hem weg. Dat beest zal ons anders
verraden!’
Haastig waadde Kajo naar de oever en wist met een paar felle meppen met een
tak het ongedurige beest het veld in te krijgen. Dat ging gepaard met nogal
wat gedruis.
‘Mon Dieu, kan hij niet wat zachter doen?’ siste Tom.
Er klonk een gedempte schreeuw vanaf het water. Zouden ze het lawaai gehoord hebben? Tom waadde, alleen zijn neus en ogen boven water, naar de
uitgang van de kreek om te kunnen zien wat er gebeurde.
Midden op het water dreven twee grote jollen vlak naast elkaar. Er werd kennelijk overlegd. Bij nader inzien leek het ermeer op dat de twee commandanten
ruzie hadden, met elkaar en met de uitkijken in de boeg van de jollen. Er werd
druk gewezen, dan weer naar de ene aftakking, dan weer naar de andere en
tussendoor werd er door de voorste uitkijk heftig in hun richting gewezen.
Van waar Tom zich verborg kon hij de woordenwisselingen niet verstaan. De
mannen spraken, ondanks hun opwinding, op gedempte toon.
Na een tijdje werd er blijkbaar een besluit genomen. De achterste jol stootte af
en verdween in de aftakking die naar het oosten leidde. De andere kwam hun
kant op. Tom wierp een blik achterom. Hun boot was vanaf het open water
niet zichtbaar, maar als ze aan land zouden gaan...
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De jol voer langzaam langs. De mannen, ook de roeiers, keken zijn kant op.
Toms hart stond bijna stil; zouden ze hem kunnen zien? Waar was Alante trouwens? Onder water? Op het moment dat hij aan haar dacht kreeg hij het gevoel
dat hij zich over haar geen zorgen hoefde te maken.
Op een gebaar van de uitkijk in de boeg wendde de stuurman de steven. Met
een zacht geruis schoof de boot in het riet. De roeiers streken de riemen, de
mariniers maakten zich op om aan land te gaan. Tom kon niets doen, behalve
rillen. Door het stil zitten onder water verloor hij veel lichaamswarmte. Hopelijk zou het joch zich voor de soldaten kunnen verstoppen. Hij maakte zich
geen illusies over de buffel. Het zware beest was van grote afstand te zien.
Misschien lieten ze hem lopen...
Van ver weg rolde een kanonschot over de rietvelden. Nog één! Dat moest
scheepsgeschut zijn. Tom richtte zich op om beter te kunnen zien wat de mariniers gingen doen. Voor het moment stonden ze stil en keken in de richting
van de schoten. Zijn hoop dat ze verder zouden varen werd de bodem ingeslagen toen op een zacht gesproken bevel van een officier verscheidene soldaten
met geweren aan wal klauterden en in het riet verdwenen.
Hij voelde beweging onder water, dat zou Alante wel zijn. Tot zijn verrassing
dook het donkere koppie van Kajo naast hem op.
‘Ik heb de buffel een eind weggebracht,’ fluisterde hij in Toms oor. ‘Als de
soldaten hem zien gaan ze hem achterna en vinden ze de boot misschien niet.’
En de buffel dan? wilde Tom vragen. Op tijd realiseerde hij zich dat Kajo zijn
kameraad had opgeofferd voor hun veiligheid. Hij keek hem aan, zodat Kajo
zou begrijpen dat hij begreep wat hij gedaan had.
‘Misschien laten ze hem lopen,’ fluisterde hij.
Een geweerschot scheen zijn optimisme te logenstraffen. Kajo verstrakte in
zijn armen. Nog een schot. Met grote ogen keek Kajo hem aan, een en al vraag.
Toen kneep hij ze dicht om niet te huilen.
‘Misschien schoten ze alleen maar op vogels,’ probeerde Tom hem op te beuren. De buffel hóefde het doelwit van de schoten niet te zijn...
Kajo knelde zich met armen en benen aan hem vast en knikte, maar zijn ogen
waren nog steeds stijf dicht.
Beweging op de jol maakte hem opmerkzaam: de expeditie leek terug te komen. In groepjes van twee kwamen kort na elkaar alle soldaten terug. De laatsten droegen een slappe gedaante tussen zich in.
‘Ze hebben vast een zwerver gevonden en neergeschoten,’ fluisterde Kajo.
‘Misschien hebben ze helemaal niet op de buffel geschoten,’ voegde hij er
hoopvol aan toe.
‘Sst!.’ Met zijn vinger op zijn lippen beduidde Tom dat hij stil moest zijn, de
jol was vlakbij.
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Weer bonsden ver weg vlak na elkaar twee kanonschoten.
De jol werd achteruit het open water op geroeid, draaide een kwartslag en
vervolgde zijn weg in westelijke richting.
Tom voelde Kajo heftig bewegen. ‘Ga maar kijken of de buffel er nog is,’ fluisterde hij. ‘Houd je gedekt. Die andere boot komt misschien terug.’
Kajo knikte en zwom weg. Tom besloot nog een tijdje onder de overhangende
bomen te blijven, al had hij het koud, om te wachten op de tweede jol, of zolang dat hij het veilig genoeg vond om tevoorschijn te komen.
Weer een beweging. Dit keer zou het Alante wel zijn. Tenminste... hij had nooit
gehoord dat er kaaimannen in de delta waren... Een beetje ongerust trok hij
zich wat terug, zich er op voorbereidend om zich op een tak in veiligheid te
kunnen brengen. Tot zijn opluchting bleek datgene wat onder water naderde
inderdaad Alante te zijn. Hij had zichzelf aardig op stang weten te jagen met
zijn angstfantasieën over hongerige krokodillen.
Ze bleef onder water zweven en keek naar hem, zelf nauwelijks zichtbaar in
het veenachtige water. Hij wilde haar van alles vragen. Bij nader inzien leek het
hem beter dat ze zich nog verborgen hield. Hij schudde zijn hoofd en wees
naar de aftakking waar de tweede jol in was gegaan. Meteen was ze weg. Een
draaikolk in het water toonde de kracht waarmee ze zich had afgezet.
Zijn voorzorgsmaatregelen bleken niet voor niets. Met een behoorlijke snelheid kwam de jol uit de aftakking tevoorschijn en spoedde zich langs Tom
heen, de andere achterna. De kanonschoten waren signalen geweest dat de
actie in de delta werd beëindigd en de patrouilles werden teruggeroepen.
Met een zucht van verlichting waadde hij terug en hees zich uit het water, blij
zich in de warmte van de zon te kunnen koesteren. Hij spoelde de modder van
zijn benen en trok zijn natte broek uit. Terwijl hij hem te drogen hing over de
gestreken mast, keek hij uit over de velden of hij Kajo en de buffel kon vinden,
maar behalve de trillende lucht bewoog zich niets.
Na een tijdje begon hij ongedurig te worden. Waar bleven die kinderen toch?
Hij had helemaal geen zin om weer in de zuigende modder te moeten stappen
om Alante te zoeken. En Kajo was in geen velden of wegen te bekennen. Zou
de buffel zover afgedwaald zijn? Of was het beest toch dood geschoten? Hij
besloot te gaan zoeken. Alante zou zich wel redden, hoopte hij. Kajo had op
het moment eerder hulp nodig. Hij trok een droge broek aan en sprong op de
wal.
Het spoor van de buffel was makkelijk te volgen. Even verder werd het gekruist door een brede baan vertrapt riet, waar de soldaten gelopen hadden.
Besluiteloos stond hij te kijken wat nou welke kant op was gegaan. Even verder
vond hij een hoefafdruk in de zwarte grond. Opgelucht trok hij verder langs
het spoor, dat door het veld heen en weer slingerde. De buffel had maar wat
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rond gezwalkt, al grazend. De sporen van de soldaten gingen recht door de
slingerende hoefafdrukken heen. Tom begon te vrezen dat het dier toch gedood was. Tot zijn verrassing belandde hij op een open plek, een akkertje, met
een lage hut van takken en riet. Erachter lag de buffel te herkauwen.
‘Tom!’ Met een kreet kwam Kajo uit het hutje op hem toe rennen. ‘Tom! Ik
was zo bang dat het soldaten waren,’ pufte Kajo, hem met armen en benen
omklemmend. ‘Ik kreeg de buffel niet op tijd overeind, ik heb me toen verscholen in het hutje en toen zag ik dat jij het was.’
‘Nee jong, de soldaten zijn allemaal vertrokken,’ suste Tom. ‘Maar wat is hier
aan de hand?’
Kajo keen om en haalde zijn schouders op.
‘Ik weet het niet...’ zei hij aarzelend. ‘Ik ben hier net, er was niemand, alleen
mijn buffel.’
‘Laten we eens gaan kijken in het hutje,’ stelde Tom voor. ‘Daar zullen we vast
kunnen zien wie er woont.’
‘O, het is er maar een rommeltje,’ vond Kajo, die Tom meetroonde naar de
ingang, waar hij net uit tevoorschijn was gekomen. Binnen was het bedompt
en rokerig, het stonk naar rottend afval. Een kookvuurtje smeulde nog, een pot
met half gekookte rijst was er in omgevallen. Alles wees op een haastig vertrek
van de bewoners. Afgaande op de slaapmatjes moesten het er vijf zijn.
‘Ik denk dat hier van die jonge mannen wonen,’ legde Kajo uit. ‘Je weet wel, die
nieuwe akkers zijn gaan zoeken. De soldaten hebben vast op hen geschoten.’
‘Hm, dat zou kunnen,’ mompelde Tom. ‘Laten we naar de boot gaan voordat
ze terug komen.’
Met enige overredingskracht wisten ze de tevreden herkauwende buffel overeind te krijgen, die daar helemaal geen zin in had. Ze konden ook zien waarom:
het beest had behoorlijk huisgehouden in de schamele tuin van de deltabewoners.

143

Hoofdstuk 17

Naar zee

T

OM BESLOOT VERDER TE VAREN. De mariniers waren vertrokken
en niets wees op ander verkeer te water. Hij vertrouwde de verjaagde deltabewoners niet: die zouden wel eens een nieuw gevaar kunnen betekenen
wanneer ze uit hun schuilplaatsen kwamen. Op zijn aanwijzingen leidde Kajo
de buffel de kreek in om de boot los te trekken. Onder gekraak en gekras van
takken langs de zijden schoot de boot vrij en dreef naar het open water. De
buffel plonsde erachteraan.
Alante lag midden in de geul op hen te wachten. Tom hielp haar aan boord.
‘Nergens meer boten,’ meldde ze.
Terwijl hij de jonk langzaam voort boomde hield Alante zich bezig om wat te
eten maken. Kajo bleef bij zijn buffel, die langs de kant mee ploeterde. Het
was hier te diep voor hem om de boot te kunnen trekken. Ze dreven steeds
snellervoort op de stroom. Aan de oevers begonnen modderbanken bloot te
komen.
‘Afgaand tij,’ zei Tom, ‘we naderen de zee.’
Dat dwalen in onoverzichtelijke geulen, kreken en prielen begon hem te benauwen, hij wilde de zee op. Toch zat er een klem om zijn zonnevlecht. Ze
konden niet zien wat er verderop in de steeds breder wordende kreek was.
Zaten Kajo’s rovers daar nog verborgen? Of had de kustwacht een hinderlaag
gelegd? Gespannen legde hij aan.
‘Jongens, blijf hier zitten en maak zo min mogelijk geluid,’ fluisterde hij. ‘Kijk
om de beurt in het rond. Ik ga met het roeibootje de omgeving verderop verkennen. Als er mensen of boten aankomen, verberg je dan met de buffel in
zo’n smalle kreek, daar kunnen ze jullie niet vinden.’
Zijn onrust sloeg over op Kajo en Alante. Nagekeken door de zwijgende kinderen roeide hij langzaam met de ebstroom mee. Bij de volgende bocht werd
het alarm in zijn binnenste zo sterk dat hij het bootje tussen het riet verborg
en wadend langs de oever verder trok, op zijn hoede om bij het eerste onraad
in het riet of onder water te verdwijnen. Omzichtig gluurde hij om de bocht.
Niets te zien. Toch was er iets... Hij liet zich zakken tot alleen zijn hoofd boven
water stak. Ineengedoken waadde hij verder, traag en glijdend als een slak om
geen verraderlijke kringen te maken en zo min mogelijk modder op te woelen.
Zijn hart sloeg over toen hij bijna tegen de boeg van een prauw op botste die
in het riet verborgen lag. Met kloppend hart trok hij zich terug.
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In het water gehurkt nam hij de situatie op, terwijl hij diep adem haalde om
de opvlammende paniek te beteugelen. Het waren waarschijnlijk smokkelaars.
Toen hij wist waar hij op moest letten kon hij twee lange en een kleinere prauw
onderscheiden. Ze waren kundig gecamoufleerd met riet en takken. De bemanning lag zeker te slapen, te oordelen aan armen en benen die hij hier en
daar zag uitsteken, op een wachtman na die de omgeving scherp in de gaten
hield. Tom nam aan dat hij vooral uitkeek naar vaartuigen en hem, zo laag in
het water, niet snel zou opmerken.
Het snikken van een kind deed zijn haren overeind staan. Een grom van de
wachtman; het snikken hield abrupt op. Angst kringelde uit de prauwen omhoog, dik als rook. Kinderen! De schurken smokkelden kinderen! Onderhevig
aan een beroering zoals hij nog nooit eerdermee had gemaakt, besefte hij hoe
actueel Kajo’s verhalen waren. Er werden kinderen geroofd en als slaaf verkocht!
Tom werd overvallen door zo’n grote misère dat hij voor het eerst van zijn
leven bad.
Help me!
Tome! Je roept ons! Eindelijk is het contact hersteld!
Help me, dit mag niet, help me ze te bevrijden
Niet doen, Tome...
Het zijn kinderen!
Wees op je hoede! Het is een valstrik!
?
Je opponent doet alles om je te vinden. Reageer niet!
Herhaal: reageer niet! Je gezellin moet eerst in veiligheid gebracht worden.
Er staan ontknopingen te gebeuren, het raadsel zal verklaard worden.
Je opponent zit heel dicht op je spoor, houd je verborgen.
Wat moet ik doen?
Er wacht hulp op je, op zee. Duidelijker kunnen we niet zijn...
Tom besefte dat hij na al die jaren niets gehoord te hebben de verbinding had
hersteld met zijn gidsen. Ze noemden hem Tome. Hij kon zich niet voor de
geest halen wie, of wat het waren. De instructies waren in ieder geval ondubbelzinnig: hij had zich eerst en vooral te bekommeren om Alante, om haar
veilig te stellen. Hij had het nu duidelijker dan ooit kunnen horen: Alante was
de sleutel tot iets heel belangrijks en hun opponent zat hen dicht op de hielen.
Zijn gedachtegang werd onderbroken doordat de wachtman onrustig werd.
Hij kon niets doen, mocht niets doen, om zíjn twee kinderen niet in gevaar te
brengen. De ontstellende ontdekking van de geroofde kinderen, vermenigvuldigd met de boodschap van zijn gidsen, had hem koelbloedig achtergelaten,
met een diep in hem een laaiende woede.
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Van het ene moment op het andere waren de prauwen vol beweging. Geschrokken dook hij onder tot alleen zijn ogen boven wateruitstaken. De op
elkaar ingespeelde smokkelaars zaten in enkele tellen paraat met hun peddels.
Kort na elkaar schoten de prauwen de ebstroom op. De bundels riet van de
weggeworpen camouflage dreven traag stroomafwaarts, als stille getuigen van
het drama dat hier verborgen had gelegen.
Stijf kwam Tom overeind, onder de modder en waterplanten. Klappertandend
waadde hij terug naar het roeibootje. Als hij straks terug was bij de boot kon hij
beter niets tegen de twee kinderen zeggen over de trieste lading van de smokkelprauwen, besloot hij.
Eerst diende hij de kreek verder te verkennen. Hij roeide met de stroom mee
in de richting die de prauwen waren gegaan. Hij keek voortdurend over zijn
schouder naar waar hij heen ging en zag al gauw dat de lucht daar wat lichter
leek, waarschijnlijk door weerkaatsing van zonlicht op open water. Hij roeide
door tot hij een ruime bocht rondde, waar de geul zich verwijdde. Modderbanken staken boven het naar zee stromende wateruit. Nergens was een schip te
bekennen, ook de horizon was leeg. Hij kwam tot de conclusie dat dit estuarium waarschijnlijk onbevaarbaar was voor zeeschepen. Waar dat kustwachtschip was gebleven dat die kanonschoten had gelost was hem een raadsel. De
twee jollen zouden de zee wel op geroeid zijn. Dan nog begreep hij niet hoe ze
deze smokkelaars hadden kunnen missen: ze moesten er pal langs zijn gevaren.
Hij besloot nog een tijdje te blijven kijken.
Toen de ebstroom tot stilstand was gekomen verschenen eruit een onzichtbare
kreek ver weg twee prauwen, gepeddeld door vele mannen.
‘Nog meer smokkelaars,’ mompelde hij, zijn voorgevoel dankend. ‘Het water is
zo laag dat de kustwacht hen niet kan volgen. Dan moeten wij bij opkomend
tij vertrekken, want dan kan de kustwacht er nog niet in en de smokkelaars zijn
al weg.’
Toch bleef hij het vreemd vinden dat de smokkelaars vrij spel leken te hebben.
Misschien lagen de kustwachtschepen verderop verborgen. Of waren ze naar
de haven gegaan. Hij vond dat hij genoeg wist en roeide terug.
De kinderen waren nergens te zien toen hij bij de jonk aankwam. Hij floot
zachtjes, even later kwamen ze op de rug van de buffel uit een nauwelijks zichtbare kreek tevoorschijn. Op zijn aanwijzingen sneden ze een grote hoeveelheid
riet voor de buffel, waarmee ze in het kleine ruim een comfortabel bed voor
het beest maakten. Tom maakte intussen het eten af waar Alante mee begonnen was, genoeg voor nu en voor een koude maaltijd als ze later weer honger
zouden krijgen. Alante at het liefst zes keer per dag.
De buffel werd voor de boot gebracht; met Kajo als stuurman koersten ze
tegen het opkomende tij naar open water.
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Terwijl ze tussen modderbanken een zwin volgden dat naar zee leek te leiden,
keken ze ingespannen rond over de wijde baai. Er was echter geen mens en
geen boot te zien. In een rode gloed ging de zon onder.
Nu moesten ze de buffel aan boord zien te krijgen. Vlak voor een strook
met een lichte branding leidde Kajo de buffel, op aanwijzingen van Tom, een
glooiende zandbank op die een steile wand had langs het zwin. De boot kon
er strak langs de kant komen. Zonder veel moeite stapte het beest kalm aan
boord, waar hij op het riet ging liggen herkauwen. Opgelucht over het gemak
waarmee de buffel aan boord was gekomen hees Tom de mast overeind, nadat
hij zich ervan vergewist had dat er nog steeds nergens een teken van mensen
of andere schepen te zien was.
Met de oostenwind in het zeil zetten ze koers naar het noorden. Het werd snel
donker. De hemel was licht bewolkt, de maan gaf genoeg licht om te kunnen
onderscheiden waar de witgekopte golven op de zandbanken te pletter sloegen. Half aan de wind doorkruisten ze de brandinggordel langs de schuin op
de hoofdstroom lopende zwinnen. Laverend van de ene rustige strook naar de
andere wist Tom zonder aan de grond te lopen volle zee te bereiken.
Het was een prachtige nacht. Tom bleef scherp uitkijken naar andere schepen.
Ze waren vast niet de enige op zee zonder mastlicht, dus was het zaak goed op
donkere vormen op het water te letten. Heel in de verte waren de pinkelende
lichtjes van nachtvissers te zien.
Het werd fris.
‘Alante?’ sprak Tom met ingehouden stem; geluid draagt ver over het water.
‘Kunnen jullie wat te eten maken?’
Met elkaar fluisterend doken de beide kinderen het roefje in en sloten het luik.
Het duurde lang voordat ze eruit kwamen, vond Tom na een tijdje. Toen hij
tussen twee windvlagen door vuur en etensgeuren rook begon zijn maag te
rommelen. Na een tijdje schoof het luik open en een etensplankje werd voor
zijn voeten gezet. Vanuit het roefje scheen kort geel licht van het olielampje
in zijn gezicht, toen schoof het luik weer dicht. Snel at hij met zijn vingers de
gebakken rijst op.
De eerste tijd gebeurde er niets. Tom hield koers op de sterren, de zee ruiste
om de boeg, het want kraakte; verder was er niets te horen. De maan ging
onder en het werd volkomen donker. Er begon zich nevel te vormen, waardoor ook het licht van de sterren verdween. De kans op een aanvaring nam
daardoor drastisch toe. Tom werd met zijn zesde zintuig weliswaar geen menselijke aanwezigheid gewaar, maar daar kon hij niet alleen op vertrouwen. Een
drijvende boom of stuk wrakhout kon ook al gevaarlijk zijn, al was hun boot
stevig gebouwd.
Ze schrokken alledrie op van een bons tegen de scheepswand.
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Daar zal je het hebben! dacht Tom. Zeker een drijvende boomstronk. Daar konden ze door lek geslagen worden. De twee kinderen renden naar hem toe.
‘Dolfijnen!’ fluisterde Alante opgetogen. ‘Ze zwemmen met ons mee en roepen ons door tegen de boot te bonken.’
‘Dolfijnen?’ vroeg Tom verbaasd. Hij had zo ingespannen rond gespeurd naar
menselijke aanwezigheid dat hij de dolfijnen gemist had. Alante was alweer
weggerend naar de boeg. In een helder moment begreep hij dat het aanhoudende gebons een signaal kon betekenen om van koers te veranderen. Hij zette
een flauwe bocht naar open zee in. Kennelijk was dat de bedoeling, want er
werd een hele tijd niet meer gebonkt.
Plotseling ving hij in een windvlaag de onmiskenbare geuren op van een groot
schip: een mengsel van warm hout, teer, een vleugje houtrook, rottend wier,
een benauwde lucht van teveel mensen in een te kleine ruimte en van dood
wateronderin het schip. Ze hoorden echter niets: geen stem, geen klotsen van
golfjes tegen een scheepswand, geen kraken van hout en touw, noch zagen ze
iets: geen mastlichten, geen flauw oplichtend zeil. Het leek wel een spookschip.
Tom realiseerde zich huiverend dat ze er recht tegenaan gezeild zouden zijn als
de dolfijnen hen niet hadden gewaarschuwd. Het zweet brak hem uit toen hij
bedacht hoe het op het nippertje goed was gegaan. Waarom had hij dat schip
niet opgemerkt?
Er werd drie maal aan de linkerkant gebonkt. Hij onderbrak zijn gedachten:
tijd om van koers te veranderen zeker. Hij kwam door de wind en loefde op tot
hij aan de rechterkant een klop hoorde. Onmiddellijk legde hij het roer weer
recht. Ze zeilden nu scherp aan de wind, globaal in de richting van de kust. Ze
hadden een grote cirkel gemaakt om vrij te blijven van het duistere schip. Ze
konden de dolfijnen horen ademen en af en toe tegen elkaar kwetteren. Het
leek hem het beste naar de kust te blijven varen tot hij wat kon zien, of tot
hun begeleiders weer een signaal gaven. Dat kwam al gauw van de rechterkant.
Hij viel af tot hij links weer het intussen bekende klopje tegen de scheepshuid
hoorde. Ze voeren nu opnieuw half aan de wind, evenwijdig aan de kust.
Tom ontspande zich een beetje. Het scheepje liep lekker en met zoveel waakzame metgezellen in de buurt kon er weinig verkeerd gaan. De kinderen waren
in het ruim tegen de buffel aan gekropen.
Hij zeilde de rest van de nanacht zo door.
Toen hij met een bons tegen de scheepshuid werd gewaarschuwd dat er manoeuvres van hem verwacht werden schrok hij op uit een soort waakdroom,
waarin hij ongemerkt verzeild was geraakt. De nog steeds enthousiast om hen
heen zwemmende dolfijnen leidden hem de uren daarna met bonken en klopjes tegen de boot kris kras over het donkere water. Hij had geen flauw idee
waarheen hij gestuurd werd.
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De hemel begon grauw te kleuren.
Ze bleken een baai in geloodst te zijn, met donkere mangrovebossen langs
de kanten. Al gauw raakten ze in de luwte van een hoge kaap; het lege zeil
slingerde lusteloos tegen de mast. Hun loodsen werden blijkbaar ongeduldig,
een paar begonnen de jonk vooruit te duwen met luid bruisende staartslagen.
De baai was gevuld met lage mistbanken die het geheel een sprookjesachtig aanzien gaven. Geleidelijk kleurde de mist rossig. De eerste zonnestralen
scheerden over de heuvels in het oosten en zetten de hoogste bomen in een
roodgouden licht. Het was zo mooi dat hij de kinderen riep om te komen
kijken. Slaapdronken stonden ze even later in het ruim te staren naar wat hij
bedoelde.
De dolfijnen duwden intussen onder luid gekrakeel en met veel gespetter de
boot verder de baai in, die een bocht maakte die vanuit zee niet te zien was
geweest. Links en rechts herkende hij de wielingen rond onderzeese klippen,
waar ze ruim vrij van bleven. Grote schepen konden hier niet komen, begreep
hij, en kleine boten moesten uitkijken met die rond wervelende stromingen.
Gevaarlijke plek.
Toen de zon boven de heuvels was uitgestegen hadden ze de bocht zover gerond, dat ze achter hen de open zee niet meer konden zien. Voor hun uit lag
een rotsachtige kaap.
Een zucht van bewondering ontsnapte Tom toen achter de kaap een complex
van daken en terrassen zichtbaar werd. De dolfijnen snaterden als gekken. Ze
brachten hen hier duidelijk met een bedoeling naar toe. Op deze plek waren ze
ver verwijderd van alle gevaar, alleen wist hij niet waarom hij daar zo zeker van
was. Waarschijnlijk vanwege de enthousiaste dolfijnen.
Het was niet echt een verrassing toen ze op een smal strandje tussen twee
kano’s een oude man in het oog kregen die kennelijk op hen stond te wachten.
De boot dreef naar de kant waar hij zachtjes op het zand vast liep.

149

Hoofdstuk 18

Het verborgen huis

H

ET ONVERWACHTE WELKOM gaf de drie ontheemden een gevoel
van veilig thuis komen na lange omzwervingen.
De kiel schuurde over het zand en de boot lag stil. Tom zwaaide zich over de
verschansing in het ondiepe water.
‘Goedemorgen en welkom,’ zei de oude heer met een welluidende stem. ‘Drie
gasten zie ik; nee, vier.’ Hij knipoogde naar Alex, die met zijn staart om zich
heen vanuit de boeg naar hem zat te kijken. ‘Of misschien wel vijf: als mijn
neus me niet bedriegt hebben jullie ook een buffel bij je.’
‘U verwachtte ons?’ vroeg Tom beleefd terwijl hij naar het strand waadde. Hij
boog met gevouwen handen ter begroeting en reikte daarna op Europese wijze
zijn hand om zich voor te stellen. ‘Mijn naam is Thomas d’Harancourt. De
kinderen zijn Alante en Kajo.’ Hij keek om naar de boot. ‘De kat heet Alex. Of
de buffel een naam heeft weet ik niet.’
Zonder enige terughoudendheid gaf Tom hun identiteit prijs. De overtuiging
dat ze naar een veilig toevluchtsoord gebracht waren door de dolfijnen liet
geen andere opstelling toe. Dat de oude heer Dorisch tegen hen sprak betekende weliswaar dat ze nog niet in Chi’am waren, maar dat had hij ook niet
verwacht. Die afstand hadden ze in één nacht nooit kunnen afleggen.
Het tanige gezicht tegenover hem vertrok tot een in rimpels begraven glimlach
–hij heeft al zijn tanden nog, dacht Tom, in de war van zijn eigen gedachte.
‘Net als uw metgezellen draag ik slechts één naam: Zetardamarad, mijn vrouw
noemt mij Zetar,’ stelde de oude heer zich voor. Ze keken elkaar aan over
hun nog steeds verstrengelde handen. Tom was geroerd door het onbevangen welkom. Hij had de indruk dat de man hem kende. Van lang geleden, al
had hij zelf geen idee wanneer ze elkaar ontmoet zouden kunnen hebben. Hij
kuchte om zijn verlegenheid te verbergen en zocht wat te zeggen. ‘Uw eh...
onze gevinde vrienden hebben ons midden op zee opgepikt. Eerst hebben
ze ons behoed voor een aanvaring en ons daarna veilig langs de klippen naar
dit strand gebracht.’ Hij lachte even omdat het eigenlijk zo buitensporig was.
‘Er was geen houden aan, ze hebben ons scheepje hierheen geduwd met een
onontkoombaar enthousiasme.’
‘Ja,’ zei Zetar, met een zachte blik naar de school spelende dolfijnen, ‘zoals alles, doen ze ook hun klusjes met volle overgave.’
‘Klusjes? Lagen ze dan op ons te wachten?’
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Het idee was zo ongerijmd, dat Toms eeuwige nieuwsgierigheid hem noodzaakte om een verklaring te vragen.
‘Later,’ zei Zetar vriendelijk. Hij leidde Tom bij de arm naar de waterkant om
hem te tonen wat daar allemaal op hem stond, lag en dreef te wachten. Tom
had het echter te druk in zijn hoofd om het op te merken.
‘Het meisje is gaan zwemmen,’ wees Zetar ten overvloede. ‘Misschien zou je
onze vrienden even kunnen bedanken voor hun hulp?’
‘O, ja,’ verontschuldigde Tom zich, ietwat beschaamd. ‘Dat zou ik in alle consternatie bijna vergeten.’ Hij had er geen moment aan gedacht. Zo waardig als
hij kon liep hij het water in, waar hij met luid gespetter, getjilp en gemekker
werd begroet. Hij trok zijn kleren uit en dook onder.
Het was een ongekende sensatie om met de gladde lijven om hem heen mee te
kronkelen en te draaien. Sinds zijn jeugd had hij niet meer gezwommen. Zijn
lichaam had gelukkig een betere herinnering aan het water dan zijn breingeheugen. Moeiteloos paste het zich aan.
Tussen de soepele grijze vormen kreeg hij de zilveren schim van Alante in het
oog. Ze was met de dolfijnen in een sierlijke dans verweven. Onder water kon
hij haar gekwetteronderscheiden tussen de geluiden van de dolfijnen. Ze vertelden elkaar waarschijnlijk van alles. Voor het eerst zag hij haar uitgevouwen
kieuwen. Ze staken als drievoudige Cupidovleugeltjes onder haar oren uit. Zijn
hart stroomde overvoor het sierlijke watermeisje, dat zo onverwacht in zijn
leven was gevallen. In aanbidding probeerde hij haar te volgen, maar bleef ver
achterbij de snelle zwemmers. Veel te gauw moest hij naar de oppervlakte. Na
diep lucht te hebben gehapt dook hij opnieuw onder en probeerde de troep
in te halen.
Een hol klinkend gebonk maakte hem er op attent dat er in de bovenzeese
wereld ook van alles aan de gang was. Het kwam uit de boot! Geschrokken
dook hij op. De buffel stond met de voorpoten op het boord van de schuin
hangende jonk en trapte vergeefs met zijn achterpoten om hoger te komen.
Zo snel hij kon zwom Tom er naar toe. Hun boot mocht nu niet kapseizen....
Het diep liggende boord was de enige plek waar hij aan boord kon klimmen.
Met een weemakend gevoel in zijn buik voelde hij de jonk door zijn gewicht
nog meer kantelen, het water begon al in het ruim te stromen. Kajo stond
vergeefs aan een hoorn te sjorren. Als de buffel nog verder omhoog krabbelde zou de boot omgaan. Ze zouden er met hun allen onder komen... ‘Kajo!’
schreeuwde hij met overslaande stem, ‘grijp hem in zijn neus en druk zijn kop
omlaag!’
Het jongetje worstelde om de tegenstrevende buffel achteruit te krijgen. Met
het wit om zijn ogen keek het beest verwilderd naar het water, dat om zijn
voorpoten het schip in stroomde. Dat gaat mis, dacht Tom paniekerig.
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Ik kan beter het beest helpen, terug krijgen we hem nooit. Hij keek gejaagd om zich
heen. Wat kon hij doen? Hijsen! Haastig haakte hij de takel van het zeil los,
vierde voldoende lengte uit en sloeg een lus om de achterhand van de buffel.
De boot lag bijna op zijn kant, het water bruiste het ruim in. Met zijn tanden
op elkaar en zijn voeten schrap tegen de verschansing trok hij het als een
snaar gespannen touw duim voor duim door de katrollen. De buffel had er
net genoeg steun aan, kreeg zijn achterpoten onder zich en liet zich over de
verschansing in het water plonzen.
De boot schepte nog een laatste golf en kwam met een zwaai weer overeind.
Tom werd door de onverwachte beweging achterover in het water gezwiept.
Het beest, al vergeten hoe penibel zijn toestand was geweest, sjokte naar het
strand, terwijl Kajo haastig op zijn rug klom. Druipend kwam de buffel aan
land en begon meteen van de begroeiing te eten; bij elke graas stapte hij verder
het groen in.
Tom keek vanuit het water het stel opgelucht na. Het was net niet fout gegaan.
Daar moest in ieder geval iets beters op verzonnen worden. Om elke keer de
boot bijna om te laten slaan als de buffel van boord moest leek hem niet praktisch. Aan de andere kant constateerde hij tot zijn genoegen dat de oude jonk
veel stabieler was dan hij verwacht had. Zelfs met het gewicht van de buffel
helemaal aan één kant was hij niet gekapseisd.
Hij klom terug aan boord, haakte de heen en weer zwaaiende takel weer aan
het zeil en keek afkerig naar het naar mest stinkende water in het ruim. Hij kon
nog net de eerste hoosemmer vuil water binnen houden toen een beweging
onder water naast de boot zijn aandacht trok. Alante dook voor zijn ogen op.
In haar handen hield ze zijn broek en hemd, die hij in de haast in het water had
achtergelaten. Hij ging over de verschansing hangen om de kleren van haar aan
te nemen. Haar stralende ogen maakten hem sprakeloos.
Alante zag vanuit het water zichzelf gespiegeld in Toms ogen. Ze wilde bij
hem zijn en reikte omhoog opdat hij haar aan boord zou helpen. Ze greep
zijn uitgestoken hand en zwiepte zich in een waaier van spetters op het dek.
In dezelfde beweging slingerde ze zich met armen en benen om hem heen. Ze
wilde wat zeggen, maar barstte in snikken uit. Ze klemde zich zo hard aan hem
vast dat het bijna pijn deed.
‘Dit is je eigenlijke element hè?’ hoorde ze hem zeggen.
Ze haalde diep adem. Pas toen haar kieuwen zich teruggetrokken hadden kon
ze haar stem weer gebruiken.
Fluisterend bracht ze uit: ‘Je hebt me thuis gebracht.’
‘Thuis? Kom je hier dan vandaan?’
‘Hier?’ vroeg ze verbaasd. Toen begreep ze Toms vraag en glimlachte door
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haar tranen heen. ‘Nee, thuis is de zee, de dolfijnen. De stille diepte, de smaak
van zout water, de vissen, het blauwgroene licht, de stroming langs mijn benen
als ik me afzet...’
‘Ik voel me hier ook thuis,’ antwoordde hij. ‘Alleen geldt dat voor mij voor wat
er boven water is.’
Ze zuchtte, begreep hij haar soms niet?
De kat, die tijdens de heftige schommelingen van de boot zijn heil op het
roefje had gezocht, streek tegen Toms benen om de aandacht op zich te vestigen. Toen dat niet de gewenste reactie opleverde begon het dier hardhandige
kopjes te geven.
Alante merkte dat Toms lichaam verstrakte. Met een verlegen uitdrukking op
zijn gezicht zette hij haar neer. Op verontschuldigende toon zei hij tegen de
kat: ‘Neem me niet kwalijk, je wilt natuurlijk met droge poten aan land.’
Ze liet hem met tegenzin los en liep het trapje af naar het roefje om zich aan te
kleden. Ze keek dromerig vanuit het deurtje naar Tom. Ze vond zijn gespierde
lichaam, zo heel anders dan het hare, wonderlijk en spannend.
De oude man zat bewegingloos over het wateruit te kijken. Tom wilde hun
gastheer niet nog langer laten wachten, trok haastig zijn natte broek aan, legde
de kat om zijn nek en liet zich in het water zakken om naar het strand te waden.
Op het droge zand zette hij Alex neer. De kat slenterde met geheven staart
naar de begroeiing en verdween.
‘Ik bewonder uw tegenwoordigheid van geest,’ complimenteerde Zetar hem
met een bezorgde trek om zijn ogen. ‘Ik was even bang dat het fout zou gaan,
dat jullie voor mijn ogen onder het omslaande schip zouden raken.’
‘Het was op het nippertje,’ beaamde Tom. ‘Gelukkig is de boot niet gauw om
te krijgen.’
‘Hoe dan ook, ik ben blij dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Ik had u niet
kunnen helpen. Goed, als het meisje klaar is, zal ik u voorgaan naar ons huis.
U zult wel honger en dorst hebben,’ stelde Zetar voor. Zijn ogen begonnen te
glinsteren. Tom volgde zijn blik.
Alante was uit het roefje tevoorschijn gekomen in haar witsatijnen jurk, terwijl
ze de oorbellen nog inhaakte. Haar schoentjes had ze aan hun riempjes om
haar arm hangen. Toen ze de aandacht van de twee mannen gewaar werd trok
ze verlegen haar natte haar voor de ogen.
Tom liep het water weer in. Bij de boot kwamen zijn ogen net boven de verschansing uit. Ze keken elkaar aan, het lichte waterkind en de lange man, aan
wie de oude man kon zien dat hij inheems Atlantisch bloed moest hebben,
met zijn donkere haar tegen zijn hoofd geplakt, zijn geprononceerde haakneus
en van emotie donkere ogen. Alleen de onverzorgde baard paste niet bij het
plaatje, die was echt Europees.
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Het moment ging voorbij.
Op Toms uitnodigend gebaar nam Alante op zijn schouders plaats.
Hij waadde door het ondiepe water, knielde op het zand en liet haar van zijn
schouders glijden. Ze maakte verlegen een revérence en prevelde, bijna onhoorbaar, dat ze Alante heette.
‘Welkom, prinses,’ begroette Zetar haar met een lichte buiging.
Ze keek verrast op. Zetar reikte haar zijn hand; zonder zich te bedenken gaf ze
hem de hare en liep met hem mee.
Tom stond hen als door de bliksem getroffen na te kijken.
Prinses! Alante was een prinses! Natuurlijk!
De opmerking van de oude heer riep onverwachts een beeld op wat Alante’s
raadsel in zou kunnen houden. Alante was... erfgename; van een heel rijk! Een
waterrijk! De implicaties van dat enkele woord ‘prinses’ waren voor het moment te groot om geheel te kunnen bevatten. Hij schudde zijn hoofd om meer
ruimte te krijgen en liep achter de twee aan.
Het complex waar ze heen wandelden was van grijs verweerd hout, met steile
daken van dikke pakketten palmbladvezels. Dichterbij gekomen bleek het een
samenstel van afzonderlijke huisjes, met elkaar verbonden door overdekte gangen, waranda’s en terrassen. In ramen en deuropeningen hingen gazen gordijnen. De stijlen en dorpels waren voorzien van kunstig houtsnijwerk in rood en
goud met sierlijke motieven en slingers.
Zetar ging hen voor een stenen trapje op en nodigde hen uit plaats te nemen
in rotan ligstoelen, die rond een stenen tafel in de schaduw van een boom
stonden geschikt. Met een armgebaar gaf hij aan dat ze vrij waren gebruik
te maken van een schaal met fruit en een aardewerken kan, waar kommetjes
van vliesdun porselein als bloembladeren omheen stonden. Hij zei dat hij zijn
vrouw ging halen en ging het huis binnen.
Alante ging dicht bij Tom aan de tafel zitten. Hij lachte haar onzeker toe, ze zag
er werkelijk als een prinsesje uit.
De vrouw des huizes, even getaand als haar echtgenoot en met even wit haar,
kwam even later achter Zetar aan naar buiten en stelde zich voor als Nim Soen.
‘Ik neem aan dat jullie wel enkele dagen willen blijven logeren,’ zei ze met een
twinkeling in haar ogen. ‘Mijn man en ik zijn erg nieuwsgierig wie jullie zijn en
wat jullie hier heeft gebracht.’
‘Dank u wel,’ reageerde Tom verheugd. ‘Ja, het lijkt me heerlijk om een paar
dagen bij te komen. En ik heb zelf ook heel wat te vragen. Ik heb namelijk de
sterke indruk dat wij welbewust hierheen zijn gebracht, door een troep dolfijnen. Was dat misschien in uw opdracht?’
‘Niet helemaal,’ antwoordde Nim Soen. ‘Het klopt dat wij bezoekers verwachtten. Daar zijn zekere voortekenen van geweest. Alleen wisten wij niet wie. Wij
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hebben elkaar toch nooit eerder ontmoet? In dit leven althans?’ voegde ze
glimlachend aan haar formele vraag toe. Deze opmerking bracht Tom danig
uit het lood. Hij zat al sinds hun kennismaking met een soort irritant krabbelen
aan zijn geheugen dat hij de oude heer eigenlijk zou moeten kennen, maar er
wilde hem niets te binnen schieten. Hij aarzelde, schudde toen ontkennend
zijn hoofd.
‘De keuze om elkaar hier te ontmoeten is al heel lang geleden gemaakt,’ vulde
Zetar aan. ‘De dolfijnen hebben jullie alleen bij het laatste stukje geholpen,
als loodsen om veilig hierheen te kunnen varen. Als jullie over land gekomen
zouden zijn hadden jullie andere gidsen ontmoet.’
Dat was nou niet bepaald geruststellend. Tom wist zich toch al geen raad met
al de puzzels waar hij een stukje in leek te zijn.
‘Maar...’ Hij keek de twee glimlachende aristocraten gepijnigd aan. ‘Ik... hoe
is dat... ik bedoel, ik ben lukraak op de vlucht; eerst met één, later met twee
kinderen. Op de bonnefooi kies ik een route, in de hoop niet in nog meer
narigheid verzeild te raken. Dan beweert u dat daar en dan net een school
dolfijnen op me ligt te wachten om me hier te brengen, omdat dat lang geleden
zo beschikt was?’
‘Dat zou kunnen,’ bevestigde Nim Soen droog. ‘Wie zegt dat het om jou gaat?
Misschien is het meisje, of het jongetje de belangrijkste persoon waar het om
draait.’
‘Ja, dat ben ik met u eens,’ beaamde hij opgelucht, zich niet bewust van de verholen reprimande. ‘Het gaat allemaal om Alante, ze is...’ Een wijsvinger op haar
mond deed hem midden in zijn zin stokken. Voordat hij kon vragen waarom
hij moest zwijgen kwam Zetar met een uitleg, die hem weer een beetje in zijn
evenwicht bracht.
‘Je hoeft niet benauwd te zijn dat je een volledig voorbestemde route volgt,
Tom, waar je zelf geen invloed op zou hebben. Je reis is werkelijk lukraak, de
keuzen voor te nemen routes, wijzen van transport, zelfs van je metgezellen, is
geheel gevolg van je vrije wil. Er zwerven, voor jouw informatie, overal dolfijnen rond; te wachten, op wacht... wie zal het zeggen? Niemand weet waar ze
hun informatie en instructies vandaan krijgen. Niet van mij in ieder geval, dat
kan ik je verzekeren. Ik kan niet met hen communiceren. Om ons heen, op het
land, worden we door de plaatselijke bewoners geholpen, beschermd en van
informatie voorzien. Je ziet...’ hij lachte hartelijk, ‘...er is geen ontkomen aan.
Van welke kant je ook gekomen zou zijn en wanneer dan ook, je zou hierheen
gegidst zijn.’
‘Dolfijnen hè?’ mompelde Tom. Hij vroeg zich voor de zoveelste keer af hoe
die zeebewoners – dieren wilde hij ze niet noemen, ze waren ontegenzeggelijk
een intelligent ras – zo doelbewust konden handelen in mensenzaken.
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Of waarom. Dat was een betere vraag. Ze waren een nieuwe variabele in het
vraagstuk. Een belangrijke, en kennelijk volledig op hun hand. Met welk doel?
Er viel hem opeens iets op. ‘Waar is Alante eigenlijk?’ Hij had haar niet weg
zien gaan.
‘Ik denk dat ze is gaan zwemmen,’ zei Nim Soen. Ze klopte hem geruststellend
op de knie. ‘Ik zag haar onrustig worden. Toen ze naar me keek heb ik haar
duidelijk gemaakt dat ze wel even weg kon.’
‘O, fijn,’ verzuchtte hij. ‘Dit is ook niets voor haar, dat gezeur en gejammer van
me.’ Hierop kreeg hij geen commentaar, ze bleven hem vriendelijk aankijken.
‘Ik ben het spoor volledig bijster,’ constateerde hij tenslotte. Verward krabde
hij in zijn haar, waar het zweet prikte. Hij gooide alle voorzichtigheid overboord en flapte eruit: ‘Er is een dringend raadsel verbonden met Alante, dat
ik moet zien op te lossen. Het irritante is dat ze haar geheugen kwijt is. Ik heb
geen enkel concreet aanknopingspunt, alleen dat ik moet uitzoeken waar ze
vandaan komt. Er is ook iets met een onbekende taal die ze zou kunnen spreken. Tegelijk moet ik haar ten koste van alles beschermen tegen ontdekking,
want haar mysterie mag niet in verkeerde handen vallen.’
‘Dat is nogal wat. Hoe weet je dat allemaal?’ vroeg Zetar.
‘Dat heb ik gedroomd.’
‘Hm. Dat kan natuurlijk...’
Moeizaam zocht Tom naar woorden, waarbij hij ervoer dat nederigheid een
ongewone gemoedstoestand voor hem was. ‘Ik heb hulp nodig,’ bekende hij.
‘Ik... we hebben al heel wat hulp gekregen, onderweg,’ gaf hij toe. ‘Zonder
hulp van die dolfijnen weet ik niet hoe onze tocht afgelopen zou zijn.’ Hij rilde
even in het hete zonlicht toen hij terug moest denken aan het duistere schip
dat daar lag te wachten en waar ze bijna tegenop waren gezeild. Dat schip, dat
waarschijnlijk onderdeel was van de valstrik die zijn Opponent voor hem had
gelegd. Hij vertelde het in korte bewoordingen. Daardoor moest hij aan Kajo
denken. ‘Waar is onze kleine metgezel, en zijn buffel natuurlijk, gebleven?’
‘Maak je geen zorgen, die zwerven ergens rond en komen straks wel opdraven,
als de buffel voldoende heeft gegeten,’ voorspelde Zetar.
De zon had hen intussen weten te vinden. Nim Soen stond op en de twee
mannen volgden haar naar een patio in de schaduw van een grote waringin
boom.
‘Je bent niet van hier hè?’ In haar terloopse opmerking klonk een uitnodiging
door iets meer over zichzelf te vertellen.
‘Nee,’ beaamde Tom, ‘ik ben geboren en getogen in Nouveau Orléans in
Noord-Atlantië.’
‘Dat is prettig om te weten, maar dat bedoel ik niet,’ corrigeerde ze vriendelijk.
Tom keek haar niet-begrijpend aan. Ze glimlachte en sloeg haar ogen op naar
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de hemel. Toen hij verbijsterd bleef staan ging ze zelf maar als eerste zitten.
‘We weten meer dan je denkt, Thomas.’ In een beschermend gebaar legde ze
haar droge hand op de zijne. Opeens weer ernstig keek ze hem doordringend
aan. ‘Wij zijn er van op de hoogte dat er bezoekers uit den vreemde in onze wereld zijn, Thomas,’ zei ze zachtjes. ‘Van achter de sterren. Welgezinde en nietwelgezinde. Gewikkeld in een meedogenloze strijd, teneinde het evenwicht op
de Aarde de ene of de andere kant op te laten bewegen.’
Zetar stond op en legde een hand op Toms schouder. ‘Je ziet eruit of je... Thomas, ben jij je geheugen soms ook kwijt?’
‘Ja, nee,’ hakkelde Tom. Hij was zo overdonderd door de opmerkingen van
Nim Soen dat hij niet goed kon denken. ‘Ja, bezoekers,’ wist hij uit te brengen.
‘Ik denk dat ik dat ook ben. Maar ik ben de verbinding kwijt. Al heel lang.’
‘Hoe...’ Zetar aarzelde even, ‘hoe kan je weten dat je de verbinding kwijt bent?
Want als je dat zegt moet je ook weten dat je zo’n bezoeker bent, toch?’
‘Ja, weten...’ probeerde Tom af te zwakken wat hij net beweerd had.
‘Ga eens door op de gedachte die je net begon uit te spreken,’ vroeg Nim Soen.
Met een ongeduldig gebaar hield ze haar echtgenoot tegen toen die iets wilde
zeggen.
‘O, ik...’ Tom raakte beduusd van zijn eigen gedachten, die omhoog borrelden
als gasbellen. ‘Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik een speciaal persoon was.
Ik bedoel, niet verbonden met wat mensen doorgaans belangrijk vinden. Ik
bedoel, familie, een zaak, een rol in de politiek of dat soort dingen. Ik was de
mensen altijd aan het observeren, heel afstandelijk. Weet u wel, alsof het wezens zijn van een andere planeet.’ Hij keek verbaasd naar Zetar en Nim Soen.
Wat hij nu zei had hij zichzelf nooit eerder durven bekennen.
‘Wat betekende dat voor jou zelf? Voor het beeld dat je van jezelf hebt. Of
had?’ drong Nim Soen aan.
‘Ik had al vroeg gemerkt dat ik slimmer was dan anderen. Mijn vader...’ hij
kuchte een kikker in zijn keel weg, ‘mijn vader wees mijn broer en mij er van
jongs af aan op dat wij de verplichting hadden om ons bijzondere verstand in
dienst te stellen voor het welzijn van alle mensen.’
‘Zo heeft iedereen zijn opdracht,’ zei Nim Soen cryptisch.
‘Kent u mijn... opdracht dan?’
‘Geen idee. Ken jij hem?’
‘Ik dacht dat ik het wist,’ mompelde hij. ‘Iets met techniek, ik bedoel de mogelijkheden ervan bereikbaar maken voor iedereen, in plaats van de rijken steeds
rijker maken. Of om er oorlog mee te gaan voeren. Zoiets...’ eindigde hij, zelf
niet erg overtuigd van zijn verhaal.
‘Die opdracht zal nog steeds van belang zijn,’ glimlachte Nim Soen. ‘Er zijn tekenen dat er misbruik van krachtige technische hulpmiddelen wordt gemaakt.
157

Het fijne weet ik er niet van, alleen dat het gemakkelijk kan ontsporen in geweld tegen mensen en tegen de natuur. Maar ik denk dat ermeer is?’
‘Alante,’ verzuchtte Tom. ‘Ze is een dubbel mysterie. Niet alleen wie ze is, ze
brengt een boodschap die van het allergrootste belang is. Dat heb ik meerdere
keren in dromen te horen gekregen. Ik weet niet wat die inhoudt, alleen dat ik
het raadsel moet ontrafelen.’
‘Dat zei je al. Wat betekent zij voor jou?’
‘Hoe bedoelt u?’
‘Ontwijk mijn vraag niet. Wat betekent zij voor jou zelf?’
‘O. Wel...’ Tom raakte hevig verlegen door de rechtstreekse vraag naar zijn gevoel. ‘Zij heeft mijn leven veranderd.’ Hij knikte heftig om het te benadrukken.
‘Ze heeft er nieuwe zin aan gegeven.’ Na een diepe ademhaling wist hij benepen uit te brengen: ‘Ik ben van haar gaan houden. Ik wil haar nooit meer kwijt.’
‘Was dat zo moeilijk te bekennen?’ monkelde Zetar.
Tom knikte. Hij was er van gaan zweten. ‘Ja, dat kunt u wel zeggen.’
‘Wat zijn je plannen? Met jou zelf, met Alante?’ vroeg Nim Soen verder.
Tom schudde zijn hoofd. ‘Ik moet eerst de boel op een rijtje krijgen voordat
ik een plan kan maken of besluiten waar we heen zullen gaan. Zolang we
opgejaagd werden was daar geen tijd, geen rust voor. Ik heb er behoefte aan
om de betekenissen te achterhalen van al die dingen die we op onze weg zijn
tegengekomen. Hoe meer ik daarvan weet, hoe dichter ik bij het achterhalen
van het raadsel van Alante hoop te komen.’
De twee oude mensen knikten dat ze dat begrepen. Nim Soen stond op en
keek haar echtgenoot even aan.
‘Tom, mag ik je een raad geven?’ zei ze met een gespannen blik in haar ogen.
Tom schoof ongemakkelijk heen en weer in zijn stoel. ‘Natuurlijk.’
Nim Soen zocht de juiste woorden. ‘Als je naar Alante kijkt, zoals ze de laatste
uren bezig is, wat zou volgens jou het beste voor haar zijn?’ zei ze tenslotte.
Tom keek haar verward aan; de vraag sloot niet aan bij de gedachtenstroom die
door zijn brein raasde. ‘Hoe bedoelt u?’
Ze zuchtte, het was zo moeilijk tot die man door te dringen, een enkel verkeerd
woord kon een hoop bederven. Zetar legde behulpzaam zijn hand op Toms
arm. ‘Hoeveel haast is erbij het oplossen van Alante’s raadsel?’
‘O, ik denk... ik weet niet...’ Tom keek gepijnigd van de een naar de ander. ‘Is
er dan geen haast bij?’ fluisterde hij. ‘Maar waarom zit mijn Opponent ons dan
zo op onze huid?’
‘Denk na, Tom!’ zei Zetar streng. ‘Wat is makkelijker te vinden: opgejaagd wild
dat in paniek voor je uit rent of een dier dat tevreden in zijn hol ligt?’
Tom begon het te begrijpen. ‘U bedoelt, dat zolang wij ons opgejaagd voelen,
hij ons kan volgen?’
158

Nim Soen glimlachte naar haar echtgenoot. Hij had de juiste toon weten te
treffen. ‘Dat bedoel ik, ja. Maar dat was niet Nim Soens vraag. Zij wil van je
weten wat je met Alante van plan bent.’
Tom zakte somber in elkaar op zijn stoel. ‘Daar legt u de vinger op de zere
plek. Dat voortdurende vluchten is niet goed voor haar. Ik kon haar eerst niet
bij Aya achterlaten door die soldaten in het dorp en later zou ze in Doran bij
mijn pleegmoeder ook niet veilig geweest zijn.’
‘Als je een veilige plaats wist, zou je Alante daar dan willen onderbrengen?’
‘En zelf verder gaan met zoeken?’ Tom schudde mistroostig zijn hoofd. ‘Zonder haar? Ik zou Kajo natuurlijk wel mee kunnen nemen...’
‘Voel je nu haast?’ wilde Nim Soen weten. “Voel je je nu opgejaagd?’
Tom schudde zijn hoofd. ‘Nee, sinds de dolfijnen ons oppikten heb ik dat
gevoel niet meer.’
Nim Soen begon zich te ergeren aan de botheid die zich van Tom meester
gemaakt leek te hebben.
‘Goed, hier dan de raad die ik je daarnet aanbood. Ik had liever dat je er zelf op
gekomen was, maar blijkbaar word je door je achtervolgingsangst geblokkeerd.
Voor Alante is het noodzakelijk dat ze haar natuurlijke element leert kennen:
de zee. Voor haar is het beter als ze hier enige tijd blijft.’
Tom keek haar onthutst aan. Haar toon was bijna snijdend.
‘Voor jou trouwens ook!’ voegde ze er vinnig aan toe.
‘Hier is ze veiliger dan als ze met jou mee reist, Tom,’ pleitte Zetar. ‘De dolfijnen zullen haar beschermers en leermeesters zijn. Overigens: de uitnodiging
omvat ook jou en Kajo met zijn buffel.’
Ze keken naar Tom, die het in stilte zat te verwerken. Nim Soen stond op, hij
had klaarblijkelijk even tijd nodig. ‘Blijf rustig zitten. Zetar haalt Alante wel op.
We gaan zo eten.’
Bedrijvig schikte ze het meubilair en verdween naar de keuken. Zetar kwam
even later terug met een druk kwebbelende Alante aan zijn hand, die het zo te
horen alleen maar over dolfijnen had.
De maaltijd bestond uit een fruitsalade, koude pakketjes gekruide kleefrijst in
meegekookt blad, gekruide groenten en geroosterde noten. Ze genoten ervan,
vooral Alante, die een levenslange honger scheen te willen stillen. Speciaal
voor haar haalde Nim Soen nog een schaal met allerhande gebakken visjes
en gekookte schelpdieren uit de keuken. ‘Hier liefje, je ziet eruit of je wel wat
extra krachtvoer kunt gebruiken. Het was eigenlijk voor vanavond bedoeld. Ik
maak wel wat anders.’
Alante zette grote ogen op, wat haar er niet van weerhield om de schaal met
nuffige gebaartjes helemaal leeg te snoepen.
Tom, die zijn ogen niet van haar kon afhouden, liet zich in zijn gedachten
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verzinken.
Hij werd wakker toen de inmiddels verder gedraaide zon onder het afdak door
in zijn ogen scheen. Hij was alleen op het terras. Zijn hoofd was wollig van de
diepe slaap; hij besloot een frisse duik te nemen. Alles beter dan om een besluit
te moeten nemen waar hij tegenop zag als een berg: om alleen verder te gaan,
zonder Alante.
Hij vond het strandje terug en liet zich met een zucht in het water glijden. Een
kriebel waarschuwde hem. Er kwam een zwemmer aan. Een dolfijn? Alante?
Hij wist het bijna zeker. Hij draaide zich op zijn buik, zijn hoofd net onder
water. Een zilverglanzende gedaante kwam aangolven, vlak boven haar schaduw op de met spelende zonnelichtjes gevlekte zandbodem. Ze draaide zich
op haar rug en liet zich, met zachtjes waaierende handen en kieuwen, omhoog
drijven en keek hem aan. Haar gladde pels glinsterde in het bleekgroene water.
Ze vouwde traag haar armen om zijn nek en trok hem naar zich toe. Hij verdween in haar opwaaierende haar, voelde een kus op zijn lippen.
Bewegingloos onderging hij haar liefkozing. Langzaam dreef ze van hem af.
Ze moesten hier maar blijven, besloot hij.
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Hoofdstuk 19

Jacht onder water

A

LANTE HAD ZICH SNEL AANGEPAST aan het leven onder water.
Het zwemmen in de heldere zee was volstrekt anders dan in zoet water.
Haar eerste ervaringen met het wonder van haar kieuwen waren in de rivier geweest die Tom met de wagen over had willen steken. Het was een openbaring
voor haar geweest, de eerste bres in de verstikkende deken van haar geheugenverlies. Want dat haar geheugen opzettelijk was geblokkeerd was geleidelijk tot
haar doorgedrongen. Dankzij Toms onvermoeibare -soms ergerlijke- lessen
was ze veel te weten gekomen van de wereld waar ze in verzeild was geraakt
sinds ze door Tom opgeraapt was.
Het warme zoute water in de besloten baai gaf haar het gevoel er precies in
te passen. Ze was ervoor gemaakt. De gewaarwordingen die via haar kieuwen
binnenkwamen waren minder gedetailleerd dan in de ondiepe zwinnen in de
rivier. Daar had ze voor het eerst beleefd hoeveel smaken er in water te traceren zijn, wat stromingen, wervelingen en temperatuurverschillen vertellen van
obstakels, ondiepten, waterplanten, rotting en verzonken boomstronken. Het
zeewater was wat dat betreft eenduidiger, massaler. In zee werden gewaarwordingen overheerst door drukverschillen, onderzeese kolkingen en trage stromen. Smaakverschillen deden zich alleen voor vlak bij riffen en rotsen, waar
visjes, wieren, krabben en anemonen leefden.
Toen ze afscheid van Tom had genomen had ze nog eenmaal, vertikaal uit het
water losbrekend, diep adem gehaald voor een lange duik. Ze wist zich alleen:
de school dolfijnen was niet in de baai, voor zover ze kon horen. Langzaam
zwom ze bijna rechtstandig naar beneden. Door kalm aan te doen kon ze via
haar kieuwen voldoende zuurstof krijgen en de lucht in haar longen sparen.
Dieper groeiden wuivende wieren op stelen zo lang als ze zelf was. Myriaden
vissen en onbekende levensvormen leefden in dit onderzeese woud. Instinctief wist ze de signalen te herkennen van giftige vissen en bewaarde een respectvolle afstand. Omdat alle zwemmende leven veel kleiner was dan zijzelf,
was ze zich van geen ander gevaar bewust.
Ze werd gewaarschuwd doordat er schaduwen gleden tussen haar en de lichte
cirkel waar de zon in het water scheen. Geluidloze schimmen, die niet van dolfijnen waren, want die piepten en kraakten voortdurend naar elkaar. In een reflex verborg ze zich achter een bos wier. Tot haar ontzetting zwermden boven
haar tientallen soepel buigende gedaanten rond. Bijna zo groot als dolfijnen,
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maar met een driehoekige kop en een verticale staart.
Ze had nog nooit een haai gezien, dankzij de bescherming door de waakzame
dolfijnen. Maar de wetenschap hoe vraatzuchtig ze waren zat in haar oerbewustzijn en verkilde haar bloed.
Ze hield zich doodstil, hopend dat de school rovers verder zou trekken. Toen
ze achter elkaar aan haar richting op doken herinnerde ze zich in paniek dat
ze onderweg haar urine had laten lopen en de monsters haar spoor volgden.
Ze probeerde zich dieper in het wierbos te verschuilen, maar haar bewegingen
werden opgemerkt. De voorste rover schoot haar richting op.
Uit alle macht zette ze zich af tegen het onbeweeglijke water en wervelde tussen rotsen en stammen door.
De hele meute zat nu achter haar aan. Ze kon hen voor blijven dankzij haar
grote wendbaarheid. Maar de richting was verkeerd. Ze werd omlaag gejaagd.
Ze moest omhoog! Naar lucht, land en veiligheid.
Een loden gevoel begon zich van haar benen meester te maken.
Wendend en draaiend tussen het wier probeerde ze van richting te veranderen,
maar de meute joeg in een halve cirkel achter hun prooi aan. Alsof ze wisten
waar haar redding lag. Alsof ze wisten hoe ze haar konden uitputten.
Wanhopig probeerde ze langs een rotswand te ontsnappen, maar ze was te
langzaam. Haar kieuwen deden wat ze konden, maar het was te weinig. Ze
begon zwarte vlekken te zien. Lucht! Ze moest lucht hebben!
Een drukgolf waarschuwde haar, ze zwiepte zich omhoog. De van opzij aanvallende haai schoot net onder haar door. Ternauwernood wist ze een slag van
de vlijmscherpe staart te vermijden. Een tweede aanvaller draaide zich op zijn
zij om haar bij haar benen te kunnen grijpen.
In paniek trok ze zich tot een bal samen en gilde. Hard, lang, hoog en ver dragend. Alle verbruikte lucht uit haar longen verliet, met haar doodsschreeuw, als
een snoer van bellen haar wijdopen mond.
Ze had nog de tegenwoordigheid van geest om te zien hoe haar geluid de meute als een zweep uit elkaar sloeg. Even wervelden de rovers gedesoriënteerd
door elkaar, tot de meest roofzuchtige exemplaren zich opnieuw begonnen te
groeperen voor een laatste, definitieve aanval.
De onderbreking van de achtervolging had net lang genoeg geduurd om haar
zuurstofpeil uit de kritische zone te laten komen. Maar nu haar longen leeg
waren was ze haar drijfvermogen voor een groot deel kwijt en ze was te moe
om haar belagers voor te kunnen blijven.
Met de moed der wanhoop drukte ze zich tegen de met wier begroeide rotswand achter zich voor rugdekking. Ze brak, met enige moeite, enkele stukken
oud koraal los. Als ze dan niet meer kon vluchten zou ze vechten voor haar
leven.
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De eerste aanvaller schoot op haar af en keerde zich op zijn zij. Ze zag de
afgrijselijke rijen tanden open klappen. Met alle kracht die ze op kon brengen
stootte ze een groot stuk koraal tussen zijn kaken. Ze had geen lucht meer
om te gillen. De heftige beweging drukte haar tegen de brokkelige rotsen. Ze
voelde hoe stukken koraal in haar rug afbraken. Terwijl ze verdween tussen
de kaken van de rots werd ze geschampt door een vin van de langs schietende
haai. Een spoor bloed waaierde uit een snee op haar arm. Een slag van zijn
staart sloeg stukken koraal tot een wolk gruis, die haar een moment lang verborg voor de volgende aanvaller.
Ze was geheel opgeslokt door de rots en in een soort vertikale tunnel terecht
gekomen, een omhoog lopende kloof waarvan de open zijde was dichtgegroeid met koraal. Er drong geen licht in door. Ze was aangewezen op andere
zintuigen, waarvan ze zich nu pas bewust werd dat ze die bezat. Haar huid en
kieuwen ontvingen echo’s van de drukgolven die ze zelf veroorzaakte, waardoor ze een idee kon vormen van haar omgeving.
Langzaam, nog niet gelovend dat ze, voorlopig althans, haar moordenaars had
afgeschud, zwom ze omhoog. Ze kon net voldoende zuurstof opnemen voor
trage, bedachtzame bewegingen. De wanden van de kloof waren dicht bezet
met afgestorven koraalformaties en naderden elkaar naarmate ze steeg.
Een explosie ver beneden haar! Drukgolven vertelden haar dat er een haai was
doorgebroken tot in de kloof! En de snee op haar arm verspreidde nog steeds
een bloedspoor! In paniek zette ze haar nog nauwelijks herstelde reserve in
om het beest voor te blijven. Koortsachtig zocht ze naar een uitweg. Opeens
voelde ze dat ze aan alle kanten door rots was omgeven, zonder koraal aangroeisels. Er was een oppervlakte boven haar! Ze dook op in een inktzwarte
duisternis. Gierend zoog ze haar longen vol, panisch om zich heen grabbelend
naar houvast. Het monster zwom veel sneller dan zij omhoog en moest vlak
achter haar zijn. Haar zoekende handen vonden een richel boven water. Met
een zwaai slingerde ze zichzelf op de richel, waar ze hijgend lag te wachten tot
haar achtervolger op zou duiken.
Er was geen enkele zintuiglijke indruk van haar omgeving.
Toch: ze ademde lucht, oude lucht die in een holte opgesloten zat.
Haar kieuwen trokken zich terug. Ze lag in een inktzwarte duisternis op een
gladgeschuurde rotsbodem. Meer was er niet waar te nemen.
Geen zicht, geen geluid, geen echo’s.
Geen haaien. Haar achtervolger was niet boven water gekomen. Ze dacht niets
anders gehoord te hebben dan haar eigen gespetter.
Voorzichtig maakte ze een hoog geluidje. Uit de terugkaatsingen maakte ze op
dat ze in een ronde ruimte was met een vlak gewelf.
Toen haar lichaam en geest tot rust waren gekomen, merkte ze dat het koud
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was. Ze herinnerde zich dat het water op het laatst steeds kouder werd toen ze
omhoog was gezwommen.
Ze zoog op de snee in haar arm om het bloeden te stoppen. Ze was ontsnapt
aan de meute haaien, maar was nog steeds hun gevangene. Hoe lang zou ze
hier moeten zitten, voordat ze de aftocht zouden blazen? Lang waarschijnlijk.
Misschien lag er eentje vlak onder de oppervlakte op haar te wachten. Ze
durfde zelfs haar hand niet in het water te steken, laat staan haar hoofd, om
iets gewaar te worden.
Ze vouwde zich tot een bal samen om zo min mogelijk lichaamswarmte te
verliezen. Ze besloot doodstil te blijven zitten tot haar iets inviel.
Na een tijdje kwam ze uit een soort trance doordat ze zat te rillen.
Een laag onderhuids vetweefsel die haar warm gehouden had kunnen hebben,
ontbrak nog. Ze was nauwelijks haar jeugdlange ondervoeding te boven gekomen. Ze moest bewegen om warm te worden.
Voorzichtig stond ze op, met haar handen om zich heen tastend. Ze durfde
niet op haar gehoor te vertrouwen, dat haar vertelde dat de wand van de grot
een eind van haar af was.
Op handen en voeten kroop ze rond om een idee te krijgen van de omvang van
de richel waar ze op was beland. Het bleek een soort plateau te zijn, dat als een
hoefijzer om een ronde poel lag. De bodem helde in hobbels en kuilen vanaf
de wanden naar de poel toe, maar was overal glad gesleten en zonder grote
obstakels. Haar gevoel voor diepte vertelde haar dat ze nog onder het niveau
van de zeespiegel was, maar niet ver.
Ze hield haar hoofd omhoog en bestudeerde de ruimte om haar heen door
korte, hoge kreetjes te slaken. De echo’s bevielen haar. Tot haar eigen verbazing merkte ze dat ze een liedje aan het zingen was, dat bij een spel hoorde
waarbij je vanaf een overhangende tak in het water dook. Haar verbazing sloeg
om in verbijstering toen ze door kreeg dat ze geen Dorisch zong, maar een
onbekende taal. Het riep een bodemloos heimwee op.
Bij een ondiepe kuil met water waste ze de tranen van haar gezicht.
Op een ingeving tastte ze af of die in verbinding stond met de poel.
Er liep een geul, te smal voor een haai.
Opgewonden stak ze haar hoofd onder water. Ze luisterde met al haar zintuigen op maximale gevoeligheid, in de betrekkelijke zekerheid veilig te zijn voor
onverhoedse aanvallen.
Niets.
Op haar rondtastende tocht was ze losse stenen tegen gekomen. Ze wierp er
een in de poel en luisterde of er een op de loer liggende haai op af zou komen.
Ze kon horen hoe de steen de rotswand raakte en daarna geluidloos in de
diepte verdween. Nog eens en nog eens wierp ze een steen, toen handenvol.
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Geen enkele beweging in de diepte. Ze durfde desondanks niet in de poel te
gaan. Ze besloot zelf geluid te maken. Ze haalde diep adem, stak haar hoofd in
de poel en krijste zo hard als ze kon, op een toonhoogte die voor gewone mensen niet meer hoorbaar was. Ze luisterde ingespannen, maar hoorde slechts
haar eigen hart bonzen.
Nog eens krijste ze.
Toen het stil als het graf bleef, besloot ze het te wagen. Trillend van de zenuwen knelde ze een grote kei onder haar arm om snel te kunnen afdalen zonder
haar lucht te hoeven gebruiken. Ze hijgde krachtig tot de zuurstof in haar
bloed haar duizelig maakte en liet los. De steen trok haar met een behoorlijke
snelheid omlaag, zonder dat ze zich hoefde te bewegen.
Er roerde zich niets. Toch was ze doodsbenauwd dat het vreselijke monster dat
haar achtervolgd had nog in de buurt was. Misschien had hij de uitgang niet
terug kunnen vinden. Tot ze zich herinnerde dat Tom verteld had dat haaien
altijd moeten blijven zwemmen, omdat ze anders zouden zinken. Haaien hebben geen zwemblaas zoals gewone vissen. Een haai zal bij voorkeur niet op
de bodem gaanliggen, omdat hij dan bijna niet meer los kan komen. Dat betekende dat er in deze grot nergens een haai stil op de loer kon liggen: hij zou
voordurend moeten bewegen en dat zou ze voelen.
Toen ze op een diepte was gekomen die ze zich herinnerde, liet ze de steen los
om zich te kunnen oriënteren. Ze bewoog zich met zo min mogelijk inspanning, om haar luchtvoorraad te sparen.
In een trage werveling van water proefde ze bloed. Rood bloed, niet van haar.
Direct schoot er een vluchtimpuls door haar heen, die ze wist te bedwingen.
Het bloed was vers en moest van buiten komen, want in de grot bewoog zich
niets groters dan wormachtige wezens, zo dik als haar vinger.
Haar scherpe geest concludeerde dat ze het bloedspoor stroomopwaarts kon
volgen om de doorgang te vinden die ze had gemaakt. De opening was makkelijk te vinden: het water was er troebel van gruis, bloed en rafels haaienvlees.
Het water smaakte afschuwelijk. Vol afgrijzen voor wat ze buiten de grot zou
aantreffen wachtte ze tot de ergste troebelheid was gezakt. Aandachtig probeerde ze iets te horen.
Geleidelijk trok de vuiligheid weg en kon een zwak lichtschijnsel in de grot
doordringen. Bangig manoeuvreerde ze zich voor de opening.
In het onregelmatige lichtvlak bewoog zich niets dan zwevend vuil.
Duim voor duim stak ze haar hoofd in het gat, klaar om elk moment achteruit
te kunnen vluchten.
Buiten het gat was alleen maar meer troebelheid. Er moest een vreselijke strijd
plaatsgevonden hebben: er wolkten weerzinwekkend veel bloed en onherkenbare stukken vlees rond.
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Verbijsterd zwom Alante omhoog, waarbij ze de rotswand als dekking in de
rug hield. Na verloop van tijd steeg ze boven de troebele wolk uit.
Toen ze een bekend silhouet boven zich zag afsteken tegen het heldere oppervlak maakte haar hart een sprongetje. Even maar. Toen kromp het van angst
en pijn: het silhouet was niet compleet en bewoog niet.
Er stroomde geen bloed meeruit de dode dolfijn, waarvan de staart ontbrak.
Langzaam steeg ze naar de oppervlakte. Er dreven meer dode dolfijnen; de
kadavers waren zwaar gehavend. Ontzet keek ze om zich heen.
Zulke happen uit een sterke, strijdlustige dolfijn scheuren konden alleen dolzinnige moordenaars doen. Want normale haaien gaan dolfijnen altijd uit de
weg, was haar door haar beschermers verteld.
Treurig zwom ze van het ene lijk naar het andere. Ze herkende hen niet in
hun dood: het kennen van elkaar was gebaseerd op lichaamstaal en geluiden in
plaats van op uiterlijk.
Ze vond het vreemd dat er geen dode haaien ronddreven. Tot ze zich herinnerde dat die zinken. Het bevreemde haar vervolgens dat er geen haaien zich aan
de lijken tegoed deden. Van haar maatjes had ze geleerd dat haaien de grote
opruimers van kadavers op zee zijn. De baai was zonder levende dolfijnen en
zonder levende haaien; de strijd moest woest en genadeloos zijn geweest.
Alante begon te rillen. De terugslag van haar bijna fatale avontuur begon zich
te laten gelden. Vermoeid zwom ze op haar hoede naar het strand.
Daar wachtte haar een hartverscheurende ontmoeting. Gestrand in het ondiepe water lag een zwaar gewonde dolfijn te zieltogen. Het was een vrouwtje dat
zich in de clan altijd nogal bazig had gedragen. Daar was nu weinig van over.
Ze bloedde uit verscheidende wonden, ze miste een vlerk, een stuk van haar
staart. Toen Alante op handen en knieën het zand opkroop ontdekte ze dat
de helft van haar gezicht ontbrak. Met haar ene oog herkende ze Alante toch
nog en probeerde te bewegen, iets te zeggen, maar ze had geen spraak meer.
Onder de strelingen van de wanhopig huilende Alante stierf ze.
Vanuit een oerdrang uitte het waterkind een hoge jammerklacht, roepend om
een rechtvaardiging van dit gewelddadige sterven, dat om harentwille had
plaatsgevonden. Het was tot haar door aan het dringen dat de meute haaien
geen gewone troep rovers was geweest, maar dat ze op haar dood uit waren
geweest en dat de dolfijnen hen verjaagd of gedood hadden, tegen een verschrikkelijk hoge prijs. Het was allemaal haar schuld. Ze was gaan zwemmen
terwijl er geen enkele dolfijn in de buurt was om haar te beschermen.
Miserabel in elkaar gedoken treurde ze om de gesneuvelden.
Na een tijdje kwam ze tot zichzelf en kon weer nadenken. Ze moest haar
vrienden zien te bereiken! Die wisten niet dat ze nog leefde. Dat ze ontsnapt
was aan de dodelijke jagers.
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Ze liet zich terug in het water glijden en zwom naar het diepe gedeelte. Daar
zocht ze, intussen scherp uitkijkend en luisterend naar gevaar, een koude waterlaag die haar geluid ver zou dragen, zoals ze de vorige dag geleerd had. Daar
riep ze met tussenpozen haar herkenningssignaal, met de intonatie aangevend
dat alles wel was.
Na korte tijd bereikte haar uit de verte een kakofonie van signalen, van vreugde
dat ze er was, bezorgdheid, woede, vertellend, waarschuwend... en pijn. Ze
maakte eruit op dat de school op zee was en zich hecht aaneen had gesloten
om een groot aantal gewonde leden te beschermen. Ze wachtte geduldig: er
hadden zich een paar signalen afgezonderd die met hoge snelheid dichterbij
kwamen. Onderwijl werd haar verteld wat er gebeurd was.
De school was door een troep haaien aangevallen en de baai uitgelokt. Eenmaal
op zee waren de rovers alle kanten op geschoten en in de diepten verdwenen.
De vertellers verweten zichzelf dat er niemand van hen was achtergebleven in
de baai, maar de uitdaging was groot geweest en de haaien waren erg agressief.
Kennelijk was het een opzet geweest om een andere troep rovers ongemerkt
toegang tot de baai te laten krijgen.
Hoe die roofvissen, zoals ze haaien laatdunkend noemden, zo gecoördineerd
hadden kunnen werken was een raadsel. Dat hadden ze nog nooit eerder gedaan. Hoe ze erachter waren gekomen dat Alante op bepaalde tijden in de baai
was, begrepen ze helemaal niet. Of er zou een kwade geest moeten zijn die
de dolfijnentaal verstond, want onder elkaar spraken ze er heel openlijk over.
Drukgolven vertelden haar dat ze er aankwamen. De drie waren tegelijk opgewonden om haar heelhuids aan te treffen en bedroefd toen ze in de buurt van
hun dode broeders en zusters kwamen.
Ze hadden zeven leden van hun clan verloren en er waren er zeker twintig
ernstig gewond. Bijna niemand was er helemaal zonder kleerscheuren afgekomen. De drie toonden hun verwondingen aan Alante, die voorzichtig met haar
handen de losse rafels huid probeerde te fatsoeneren.
Maar ze hadden alle haaien gedood, zeiden ze trots. Er was geen enkele ontsnapt. Niet dat ze dat geprobeerd hadden: de beesten waren als gekken te keer
gegaan. Nog nooit hadden dolfijnen zo met haaien hoeven te vechten. Ze
waren zelf ook door het dolle heen geweest: ze wisten immers niet anders of
de rovers hadden Alante verzwolgen. De hele clan was onverzoenlijk op wraak
uit geweest. De verrassing was dan ook groot en reden tot grote vreugde toen
ze haar bericht ontvingen dat ze ongedeerd was.
Dat verminderde hun schaamte enigszins, dat ze zich dermate in de luren hadden laten leggen door een meute roofvissen. Want doordat ze in de achtervolging van hun uitdagers waren opgegaan hadden ze geen bescherming aan hun
prinses kunnen bieden, op een moment dat die op leven en dood met de rovers
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had moeten vechten.
Ze waren trots op haar, dat ze zich alleen had weten te redden, en lieten haar
het verhaal meerdere keren vertellen. Tegelijk gaven ze haar een standje dat ze
was gaan zwemmen terwijl er niemand van hen in de buurt was. Dat mocht ze
nooit meer doen. Het was hun taak haar te beschermen zolang ze in of op zee
was. Onder de indruk beloofde ze dat.
Van wie hadden ze eigenlijk die opdracht gekregen, wilde ze weten.
Daar bleven de drie vaag over. Alante maakte uit hun wijdlopige verhalen op
dat het te maken had met haar voorouders. Terneergeslagen nam ze afscheid.
Vanaf het strand keek ze een tijdje toe hoe de drie dolfijnen hun dode makkers
naar de open zee duwden.
Uitgeput sjokte ze langs het inmiddels vertrouwd geworden pad naar het huis.
Ze voelde zich teveel overstuur om iemand onder ogen te willen komen, laat
staan haar belevenissen te vertellen. Via een omweg door de tuin ging ze aan
de achterkant van het huis Toms badkamer binnen, sloop langs haar slapende
beschermer naar haar eigen kamer en verstopte zich onder de sprei, rillend van
de loskomende spanningen.
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Hoofdstuk 20

Terugblikken

E

EN BELLETJE WEKTE TOM voor het diner. Om de laatste resten slaap
kwijt te raken gooide hij in de badkamer enkele mandjes water over zich
heen. Zijn broek was vuil en gekreukt, iets anders had hij helaas niet bij zich.
Met zijn hoofd om de deur zag hij Alante in haar bed liggen. Het leek hem
om een of andere reden beter haar te laten slapen. Op een terras, dat open op
het westen lag om zo lang mogelijk van het avondlicht te kunnen genieten, zat
Kajo met Zetar te ginnegappen en fruit te snoepen.
‘Ha Thomas, kom erbij zitten,’ verwelkomde de oude heer hem en trok een
stoel bij. ‘Over een uur kunnen we van het avondmaal gaan genieten, ik wil
echter even wachten op... oh, daar is ze al.’
Hoffelijk stond Zetar op om zijn vrouw een stoel aan te bieden, wat ze met een
hoofdknikje aanvaardde. Tom zag het plezier van hun gezicht stralen.
‘Ach ja, we zijn zo verknocht aan de etiquette dat het ons dagelijks plezier doet,
zelf als we hier alleen met ons tweeën in de rimboe verblijven,’ verklaarde hij.
‘Heb je goed geslapen, Tom?’ vroeg Nim Soen.
‘Sinds lang heb ik niet zo heerlijk geslapen.’ Haar gezicht lichtte op bij het
compliment dat ze in zijn antwoord hoorde.
‘Thomas, nu je gerust hebt, wil je misschien je verhaal doen?’ nodigde Zetar
hem uit.
Tom ging bij zichzelf na wat de meeste vragen opwierp. ‘Ik wil u graag de
gebeurtenissen van de laatste weken vertellen, want die hebben ongetwijfeld
een belangrijke betekenis, en ik..’ hij aarzelde, ‘...ik kan ze op dit moment alleen maar zien als aanvallen waar we telkens net aan ontsnapt zijn. Er moeten
bedoelingen achter zitten, redenen... Wilt u misschien uw mening geven over
die idiote reeks avonturen waarin we verzeild zijn geraakt? U kijkt er anders
tegenaan, kunt misschien patronen zien, verbindingen leggen met andere ontwikkelingen?’
‘Natuurlijk, dat is onze rol. Ondermeer,’ antwoordde Zetar, terwijl hij aandachtig voorover ging zitten.
Na een moment van nadenken begon Tom: ‘Voor het verhaal is het, denk ik,
voldoende als inleiding te vertellen dat ik jaren geleden korte tijd in Doran
aan een economisch hervormingsproject heb gewerkt. Na de machtsovername
werd ik gevangen genomen. Ik werd niet geëxecuteerd zoals anderen, maar
verbannen op voorspraak van mijn pleegmoeder, de operadiva Josephine, lie169

veling van de coupleider. Ik heb ruim negen jaar in het binnenland gewoond
als klusjesman in een niemendal dorpje. Zes weken geleden struikelt een mij
onbekend kind, Alante, voor mijn deur en bezeert zich ernstig...’
‘Waar precies gebeurde dat?’ Interrumpeerde Zetar. ‘Neem me niet kwalijk, dat
kan belangrijk zijn, omdat Alante daar verscheen.’
‘In de noordelijke kustvlakte. Het is wat je een oase zou kunnen noemen,
met verspreide boerderijtjes. Het wordt aangeduid als De Zeven Poelen. Het
ligt aan een weg die... eh, als je vanuit Doran, de stad, eerst langs de rivier
stroomopwaarts gaat, richting de porseleinaarde groeve, ongeveer halverwege
oversteekt, dan is het nog zo’n zes, zeven dagreizen in noordwestelijke richting.
Het ligt achter een rij heuvels, afgesleten bergen in feite, in een vlakte tussen
die heuvels en het hooggebergte.’
‘Dat zou wel eens de oude karavaanroute kunnen zijn,’ mompelde Zetar, tevreden dat hij de juiste vraag had gesteld.
‘Karavaanroute?’ vroeg Tom verbaasd. ‘Dat lijkt me sterk. Het is misschien een
brede zandweg, maar er komt nauwelijks verkeer over.’
‘Nee, de karavanen zijn al lang verleden tijd. De weg ligt er nog.’
‘Waar ging die dan naar toe? Achter het dorp is niets meer.’
‘De weg zou gewoon door moeten lopen, naar Chi’am, door een pas in het
kustgebergte.’
‘Vreemd, vanuit het noorden kwam nooit iemand. Het is daar het eind van de
wereld, verder is er alleen maar steppe en woestijn.’
‘Wil je zeggen dat er nooit enig verkeer vanuit het noorden door je dorp kwam,
dat het zelfs niemand opviel dat bij het dorp de wereld lijkt op de houden?’
vroeg Zetar met een plotselinge spanning.
Tom knikte beduusd: ‘Zo was het gewoon. Als er een karavaanroute langs
gelopen heeft... de weg moet dan toch nog doorlopen? Ergens?’ Hij begon te
geeuwen. ‘Goed. Laten we dat voorlopig even laten rusten, anders kom ik er
helemaal niet meeruit.’
‘Je was aan het vertellen over Alante, die voor je deur viel.’
‘O ja, ik weet het weer.’ Hij vertelde omstandig hoe hij Alante verzorgd had en
had gezien dat ze een watermens was.
‘Toen ik haar opraapte kreeg ik een schok, weet u...’
‘Ja Thomas, neem er rustig de tijd voor,’ merkte Zetar op.
‘Laten we eerst gaan eten,’ stelde Nim Soen voor. ‘Nee, nu niet meer praten,’
maande ze Tom, die op het puntje van zijn stoel zat om door te gaan met zijn
verhaal. Met zachte hand leidde ze hem naar een ander terras dat in de schaduw van een afdak lag.
Na het eten nodigde Zetar Tom uit om zijn verhaal voort te zetten.
‘Je kreeg een schok,’ hielp Zetar hem op gang.
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‘U weet wel, dat gevoel dat je krijgt als je je elleboog verkeerd stoot. Het ging
gepaard met een boodschap, een bede om hulp. Heel indringend.’
‘Weet je ook waar die vandaan kwam?’
‘Nee, ik heb me ervoor af moeten schermen, anders kon ik haar niet meer
aanraken. Ik weet geen richting en geen inhoud. Alleen dat de bede er nog
steeds is.’
‘Wat is je gevolgtrekking?’
‘Wel, de oproep is volgens mij afkomstig van de plaats waar Alante vandaan
komt. Haar ouders zijn overigens dood, dat weet ze wel, ondanks haar totale
geheugenverlies.’
‘O ja?’
‘Ik denk dat er dingen in je leven zijn, waarvan het weten zo in je cellen zit, dat
geen enkel geheugenverlies dat uit kan vagen. Zo komt het althans bij mij over.
Alante wéét dat ze geen ouders meer heeft.’
‘Dat kan kloppen. Ga door, je was aan het vertellen over je vertrek, waarom je
het gevoel had te moeten vluchten.’
‘Wel, we vertrokken aan het begin van de avond uit het dorp.’ Tom herinnerde
zich opeens dat trekkende gevoel om zich over te geven. ‘Ik heb toen voor
het eerst ondervonden dat er iets of iemand is die wil dat ik me aan hem over
lever,’ vervolgde hij zachtjes. ‘Een persoon die me in mijn psyche kan beïnvloeden.’ In de verte starend beleefde hij de aanranding opnieuw. ‘Het is heel sterk,
heel beangstigend,’ besloot hij. ‘Mijn kat heeft me er in feite van gered. Alante
misschien ook, nu ik er weer over nadenk.’
‘Heb je daar later nog vaker last van gehad?’ vroeg Zetar.
‘Vaker?’ schamperde Tom. ‘Wat heet: feitelijk maar af en toe niet! Die persoon,
ik noem hem ‘de Opponent’, zit voortdurend op ons spoor. Dat bedoel ik als
ik zeg dat er een klopjacht is ontketend op Alante, op iets wat zij vertegenwoordigt of waar zij de sleutel van is. Het gebeurt maar een enkele keer dat
die Opponent op zo’n grote afstand is of zijn aandacht zodanig afgeleid, dat
ik hem niet voel.’
‘Voel je hem nu?’
‘Ik hoop dat we eindelijk aan hem ontsnapt zijn.’
‘Goed, wat gebeurde er tijdens je vertrek uit het dorp. Je spreekt over soldaten.
Waren dat reguliere Dorische troepen?’
‘Het was een contingent ruitersoldaten. Van Aya, de dorpsgenezeres waar ik
Alante heen zou brengen, vernam ik dat ze in het dorp op zoek waren naar een
persoon. Ik denk dat ze Alante zochten.’
‘Als ik het zo hoor wilde jouw Opponent, zoals je die geheimzinnige figuur
noemt, jou hebben omdat jij Alante bij je hebt, maar beslist niet dat jullie in
handen zouden vallen van de reguliere troepen.’
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‘Dat maak ik ook op uit de hinderlaag waar we in terecht kwamen. Het waren reguliere troepen die een muitende bende moesten aanvallen.’ Tom gaf
een kort verslag. ‘Wat ik nog niet kan plaatsen is wat er daarvoor gebeurde...
zo vreemd. De tweede dag van onze tocht werden we aangevallen door drie
vreemde soldaten, die ik nergens thuis kan brengen, onder leiding van een
blonde vrouw. Ik werd door een steen uit een slinger geveld, ook zo’n buitenissig wapen. De steen blijkt een rozenkwarts te zijn.’ Met een rilling kwam de
herinnering aan zijn doodsangst boven. ‘Ik dacht dat ze me zouden vermoorden,’ ging hij gesmoord verder. ‘Maar wat blijkt? Het is een vergissing! Ze lagen
in hinderlaag om iemand anders te onderscheppen, een man die sprekend op
mij moet lijken, maar ze zeiden geen woord. Ik blijf met de vraag zitten: hoe
wisten ze, ver van tevoren, dat ik daar langs zou komen? Die weg wordt bijna
nooit gebruikt! Het ging niet om Alante, die hebben ze niet gezocht en ook
niet gezien, ze hield zich in een reismand verborgen.
‘Hoe zagen die soldaten eruit? Wat kan je van die vrouw vertellen?’ vroeg Nim
Soen.
‘Hun uniform, als je dat zo kan noemen, leek eigenlijk meer op een praktisch
livrei, alsof het ook bedienden waren. Kniebroek van goudbruine stof, okergele kousen, halfhoge bruine leren laarzen, een jak van zwarte, stugge stof,
koppelriem, kort zwaard, kap van bruin leer.’
‘De Koningsgarde, van Landorans koningshuis,’ zei Nim Soen knikkend, ‘en
de kroonpretendente van het huis Yandan is blond...’
‘Hoe kan dat? Het is driehonderd jaar geleden dat ze verdreven werden! Het
koningshuis is toen toch uitgemoord?’
Het oude stel keek elkaar aan. Zetar knikte.
‘Niet allemaal, Tom. Een paar hebben het overleefd: de stichters van het handelshuis Yandan, dat in Ajudya is gevestigd.’
‘Werkelijk?’ Tom kreeg een helder moment: ‘Ik denk dat dát de echte reden
is dat de huidige regering het land van de buitenwereld probeert af te sluiten!
Niet te geloven: een terugkeer van de koning, of wellicht koningin!’
De twee keken elkaar opnieuw aan, maar reageerden niet op zijn speculatieve
opmerking. Nim Soen stond op en nodigde hen uit voor het avondmaal in de
eetzaal. Tom ging Alante halen. Hij moest haar wakker maken. Ze zei dat ze
zich niet lekker voelde en wilde blijven liggen.
In de hoge eetzaal brandden tientallen vlammetjes in olielampen, die aan kettingen van de dakspanten omlaag hingen. De open zijwanden waren voor de
avond afgesloten met schermen van muskietengaas, waar een flauwe luchtstroom zijn weg door kon vinden om verkoeling te brengen.
Ze aten in stilte, vermoeid van de enerverende dag.
Niet lang na het lichte avondmaal gingen ze slapen.
172

De volgende morgen trof Tom Alante opnieuw in zee aan, waar hij was gaan
zwemmen om wakker te worden. Het begroetingsritueel duurde kort: hij kon
haar ongeduld voelen. Het late ontbijt op de waranda bij de keuken, die op het
oosten lag en uitkeek over de stille baai, bestond uit fruit.
‘Zetar is er niet,’ verontschuldigde Nim Soen de afwezigheid van haar man.
‘Hij is naar het dorp voor een bespreking met de dorpsoudsten.’
Alante, nog steeds hongerig, verdween met de glimlachende Nim Soen naar de
keuken, waar ze werd ‘bijgevoederd’ zoals Tom het noemde. Ze was werkelijk
voortdurend aan het eten. Ze groeide, had hij het idee.
De ochtend gleed voorbij in nietsdoen, wandelen en de boot opruimen. ’s Middags ging hij met hun gastvrouw langs alle dingen in het huis die ze verbeterd
zou willen zien. Weldra was hij druk aan het werk met verstopte afvoerbuizen.
Ongemerkt was er een leefritme aan het ontstaan. Alante was nauwelijks uit
het water te krijgen, terwijl Kajo in het dorp betrekkingen had aangeknoopt.
‘Het grootste raadsel is natuurlijk deze prinses,’ zei Zetar met een blik vol genegenheid op Alante. Ze had afwezig met haar eten zitten spelen, alsof haar
eeuwige honger eindelijk gestild was. Bij Zetars opmerking ging ze rechtop
zitten. ‘Toen ik haar de eerste keer zag zwemmen met de dolfijnen deed ze me
aan iets denken. Aan een kinderverhaaltje.’ Hij keek even spijtig. ‘Ik kon het
me toen niet meer te binnen brengen, alleen dat het over spelen in water ging.’
Alante zakte teleurgesteld terug in haar stoel.
Zetar zag het en zei troostend: ‘Ik ben blijven zoeken, lieve kind. Ik heb gezocht in oude annalen die onze familie al eeuwen in bezit heeft. Gelukkig zijn
die geschreven op perkament, dat het langer in dit klimaat uithoudt dan papier.
Toch is er in de loop van de eeuwen veel onleesbaar geworden.’
‘Tot hoever gaan die annalen terug?’ vroeg Tom geïnteresseerd.
‘Enkele eeuwen. Niet zo ver hoor,’ antwoordde Zetar. Zijn aandacht werd afgeleid doordat Alante hem strak aankeek.
‘Wat heb je gevonden, Zetar?’ vroeg zijn vrouw, die Alante’s ongeduld deelde.
‘Wel, die annalen zijn eeuwenlang bijgehouden door familieleden die er aardigheid in hadden om op te schijven wat er allemaal gebeurde, voorzien van
commentaren en persoonlijke overwegingen. Meestal waren dat oude mannen
zoals ik.’ Hij lachte. ‘Oude mannen hebben soms eigenaardige gewoonten en
vertonen geen enkele terughoudendheid als ze aan het schrijven zijn. Ik denk
dat de meeste schrijvers realistisch genoeg waren om te beseffen dat hun literaire arbeid alleen gelezen zou worden door net zulke zonderlinge oude mannen als zijzelf waren.’
‘Zetar, wat heb je gevonden?’ hield zijn vrouw aan. ‘We begrijpen dat die annalen allerlei vreemdsoortige uitspraken bevatten, maar je hebt iets gevonden
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dat de afkomst van Alante zou kunnen helpen verklaren, anders zou je er niet
zo overuitweiden.’
‘Ja, alleen twijfel ik aan de waarheidsgetrouwheid van het geschrevene,’ verontschuldigde Zetar zich.
‘Zetar!’ beval Nim Soen. ‘Nu vertel je onmiddellijk wat je hebt gevonden!’
‘Wel,’ ging hij aarzelend verder, ‘Alante’s verschijning past opmerkelijk goed
bij de beschrijving die een mijnervoorvaderen heeft gegeven van een mythisch
Zeevolk. Hij schrijft erbij dat hij zelf ernstig twijfelt aan het bestaan van een
soort mensen dat in zee zou leven. Hij noemt het echter als onderdeel van een
verhaal dat een professor in Ajudya aan hem verteld heeft. Hij vond het zo
apart dat hij er melding van heeft gemaakt, ondanks zijn scepsis. En nu duikt
er een levend Zeemens op, een kind zonder geheugen, ver van zee, in een oase
in een gortdroge wildernis.’
Alante had bij het noemen van het woord Zeevolk haar hand voor haar mond
geslagen.
‘Wat is er, lieve kind?’
Ze schudde haar hoofd en keek met grote ogen boven haar hand naar Zetar.
‘Waar doet het je aan denken?’ vroeg Nim Soen zachtjes.
‘Als je iets meer weet, zeg het ons dan. Onze enige aanwijzing dat er ooit een
Zeevolk heeft bestaan is een bijna onleesbaar stukje tekst in de persoonlijke
annalen van mijn familie,’ drong Zetar aan.
‘Zeevolk?’ vroeg Tom. ‘Daar heb ik nog nooit van gehoord.’ Hij was zo in
beslag genomen door zijn eigen gedachten dat hij niet zag hoe gespannen
Alante was.
‘Het is slechts een naam. Het verklaart niets over Alante’s verschijning.’
‘Ik ben het met u eens dat ze een raadsel op zichzelf is,’ beaamde Tom. ‘Maar u
heeft haar in ieder geval herkend als een vertegenwoordigster van een Zeevolk
dat ooit in de annalen is genoemd. Het zou kunnen betekenen dat ze geen
geval op zichzelf is, geen toevallige speling van de natuur.’
‘Ik heb alleen maar een speculatieve verwijzing gevonden, Tom. Het Zeevolk
werd daarin als mythisch aangeduid. Je komt wel erg makkelijk tot de conclusie
dat het werkelijk om een bestaand volk zou gaan. Je zult verder moeten zoeken
om haar afkomst te achterhalen.’
‘Zetar, ik tel alleen twee dingen bij elkaar op. Ik zie Alante met mijn eigen ogen
onder water zwemmen met kieuwen en iemand heeft het ooit over een Zeevolk gehad. Dan is mijn conclusie toch echt niet ver gezocht.’
‘Ach, eigenlijk heb je wel gelijk. Ik zag het ook toen ze in zee dook en met de
dolfijnen ging zwemmen.’ Hij lachte bemoedigend naar Alante, die onzeker
terug glimlachte. ‘Stelt dat je wat gerust, mijn kind? Roept het iets bij je op, een
gevoel, een herinnering?’
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Alante wist niet wat ze hierop moest antwoorden. Ze schudde haar hoofd, het
was te verwarrend, er waren teveel dingen die ze niet kon zeggen.
‘Uit het feit dat jij bestaat blijkt in ieder geval dat een eventueel bestaand Zeevolk niet is uitgestorven,’ probeerde Zetar haar gerust te stellen. ‘Ergens zullen
nog verwanten van je moeten zijn, verborgen, al eeuwen niet meer gezien,
maar ze moeten er wel zijn, kindje. Anders was jij er niet.’
Dat laatste maakte het er niet beter op. Kajo, die het gesprek tot nu toe met
grote ogen had zitten volgen, keek kwaad naar Zetar. Ze moesten zijn vriendinnetje nu niet verdrietig maken, anders zou hij ze wat... Verontwaardigd
gleed hij van zijn stoel af en trok Alante met zich mee, wie het huilen nader
dan het lachen stond. De twee mannen keken beteuterd hoe de jongen blijkbaar een stuk wijzer was dan zij tweeën. Terwijl hij haar zachtjes troostte leidde
Kajo haar weg, waarbij hij af en toe een boze blik over zijn schouder wierp.
‘Ach, dat hebben we niet zo handig gedaan,’ merkte Zetar spijtig op.
Zijn vrouw kuchte veelbetekenend. Tom was te ver in zijn gedachten om het
benul te hebben achter Alante aan te gaan. ‘Weet u,’ begon hij opgewonden,
‘toen we uit het dorp vluchtten had ik het gevoel dat we eigenlijk de verkeerde
kant opgingen, naar het zuiden. Maar in het noorden is alleen maar droge
wildernis, daar kan een waterkind nooit vandaan komen. Uw opmerking over
het Zeevolk bracht mij net op de gedachte dat we dus wél de goede kant op
zijn gegaan: naar de zee. Want daar zullen we Alante’s afkomst kunnen vinden.’
‘Ja, maar helaas heeft het zwemmen in zee bij Alante zelf blijkbaar geen effect
gehad op haar geheugenblokkade,’ zei Zetar.
‘Misschien komt het vanzelf terug, nu ze elke dag met de dolfijnen zwemt,’
merkte Nim Soen sussend op.
‘Laten we het hopen,’ beaamde Zetar. ‘Tom, ziet het eruit of je dichterbij de
oplossing bent gekomen van Alante’s mysterie?’
‘Ik denk het wel.’
‘Wat zit je verder nog dwars?’
‘Dat er jacht op haar gemaakt wordt,’ zuchtte Tom. ‘Het is niet alleen dat ik
haar afkomst moet zoeken. Het lijkt erop dat ik in een dodelijk spel verwikkeld
ben geraakt.’
‘Dodelijk spel? Aan wiens dood denk je dan?’
Het duurde even voordat Tom aarzelend antwoordde: ‘Ik ben bang dat als
Alante’s geheim in verkeerde handen komt, er een lange periode van oorlogen
en onderdrukking zal komen.’
Nim Soen en Zetar keken hem zwijgend aan, tot Zetar er tegenin bracht: ‘Je
weet niet eens wat haar geheim is.’
‘Het schijnt belangrijk genoeg te zijn om er soldaten op af te sturen en marineschepen.’
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‘Er is veel wat je ons nog niet hebt verteld, Tom,’ concludeerde Zetar. ‘Je hecht
veel belang aan het geheim van Alante’s afkomst. Hoe kom je toch aan die
zekerheid?’
‘Ik heb kort voordat ze voor mijn deur struikelde van haar gedroomd en ik...’
Het bloed vloog hem naar het gezicht. Hij keek de twee oude mensen aan of
hem net een geheim was geopenbaard.
‘Ga door?’ fluisterde Nim Soen.
Tom stotterde: ‘Ik eh, Alante en ik horen bij elkaar, lijkt het wel...’
‘Ga door?’ spoorde Zetar hem gespannen aan. De sluier viel echter weer terug.
De twee oude mensen zuchtten teleurgesteld.
‘Weet u iets van wat er gaande is?’ vroeg Tom. ‘Opeens is er in dit ingeslapen
land van alles in beweging. Wordt er misschien een nieuwe machtswisseling
voorbereid?’
Nim Soen verliet hoofdschuddend de tafel. Het moment, de kortdurende opening was voorbij. Een politieke discussie was wel het laatste waar ze op dit
moment behoefte aan had. Daar was haar man trouwens beter in.
‘Laten we het zo zeggen,’ sprak Zetar bedachtzaam. ‘De huidige, onwettige regering van Doran heeft een smalle machtsbasis. Het zijn weliswaar nog steeds
de coupleiders van weleer die het landsbestuur vormen, maar ze vallen of
staan met de steun van de landadel.’
‘Is dat nog steeds zo?’
‘Neem van me aan dat de kopstukken van de landadel achter de schermen
een eigen netwerk hebben waar niemand van af weet. Als zij genoeg hebben
van iemand in het landsbestuur, of van het hele landsbestuur, zal die het veld
moeten ruimen.’
‘Goed, dat wil ik aannemen. De vraag is: wie beheerst het leger?’
‘Een leger is afhankelijk van bevoorrading en financiering. Wie die twee voorwaarden in handen heeft kan alle macht aan zich trekken. Aangezien goederen
en geldstromen vooral over water gaan, is de beheersing van de delta door de
marine, of kustwacht zoals het nu heet, veel wezenlijker dan landsoldaten op
strategische posities te hebben. Het leger is, zover ik kan opmaken uit schaarse
gegevens, sterk verdeeld. Een deel is trouw aan de huidige machthebbers omdat ze er familie van zijn. Sommige hoge officieren behoren echter tot de landadel, aan wie die trouw zullen zijn als het er op aan komt, kan ik niet voorspellen. Dan heb je nog losse elementen, zoals huurlingen. Die streven hun eigen,
ons onbekende doelen na.’
‘U bent goed op de hoogte?’
Zetar glimlachte. ‘Ja, ik ontvang regelmatig nieuws, van gasten, van reizigers en
van boodschappers.’
‘Denkt u dat het Dorische leger geïnfiltreerd is door machten buiten Doran?’
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‘Er zijn geen bewijzen voor, als je dat bedoelt. Er zijn nogal wat buitenlanders
onder de jongere officieren. Het ligt wel voor de hand.’
‘Hoe is de verhouding met ons buurland?’
‘Met Chi’am? Uitstekend. Er is vanouds een intensieve handel. Als naties zijn
onze landen broeder en zuster. We zijn het langst onder één koningshuis verenigd geweest.’
‘De Yandan dynastie.’
‘Precies. Ze noemen zich echter al lange tijd het Yandanhuis. Het is nu een
internationale handelsfirma. Dat is overigens ook een factor die een grote rol
kan gaan spelen in de nabije toekomst. Maar welke? Wie zal het zeggen? Ik heb
niet de indruk dat de huidige Yandans overwegen om het koningschap in Doran op te eisen. Ik denk dat er eerder vanuit het zuiden en oosten inmenging
verwacht kan worden, van de grote naties om ons heen. Het machtsevenwicht
tussen de grote machtsblokken...’ Hij zweeg, kennelijk om niet teveel te zeggen.
‘En de oosterburen?’
‘Daar weten we erg weinig van. Dat we geografisch de delta met hen delen
heeft nooit veel effect gehad op de contacten. Voor zover ik weet is het koninkrijk redelijk stabiel, maar altijd erg in zichzelf gekeerd geweest. Er is nauwelijks handel mee.’
‘En verder naar het westen?’
‘Daar rommelt het altijd wel,’ antwoordde Zetar bedachtzaam. ‘Maar hun
schermutselingen blijven tot hun eigen grondgebied beperkt. De meeste vorstendommen zijn klein, ze missen de kracht en ambitie om expansief te zijn.
Als er inmenging verwacht kan worden, komt die uit het zuiden of oosten.
Over zee in ieder geval.’
‘En nog verder weg?’ Tom was verheugd een schier onuitputtelijke bron van
informatie aangeboord te hebben en wist niet van ophouden.
‘Het spijt me Thomas, daar heb ik geen andere berichten van gehoord dan dat
het er net zo toegaat als hier en dat de handel floreert,’ lachte Zetar opeens,
alsof hij zijn gedachten geraden had. ‘Het wordt bedtijd.’ Hij wuifde Toms bezwaren opzij. ‘Morgen komen we er wel weer op terug. Ik heb ook tijd nodig
om over je vragen na te denken. En jij om na te denken over wat je nog meer
kunt vertellen.’
Ze namen afscheid voor de nacht.
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Hoofdstuk 21

Een stolp van vergetelheid

I

N DE dagen DIE VOLGDEN werd Tom volledig in beslag genomen
door zijn werk aan de watervoorziening, waterafvoer en allerhande reparaties aan het huis. Aan de maaltijden werd alleen over dagelijkse dingen gepraat.
Zetar was vaak afwezig. In het dorp, zei zijn vrouw dan, beraadslagen. Alleen
voor de avondmaaltijd verzamelden ze zich allemaal in de eetzaal.
Op een avond stuurde hun gastheer, in het tot dan toe luchtige gesprek, aan op
Toms ervaringen in het dorp van zijn ballingschap. ‘Hoe zat dat toch, Thomas,
hoe kon je negen jaar in een dorp wonen en geen aandacht schenken aan een
karavaanweg die er doorheen loopt?’
‘U bedoelt de hoofdweg? U noemt het karavaanweg, voor mij was het de
hoofdweg.’ Tom krabde zich op zijn hoofd. ‘Hij houdt op in het midden van
het dorp.’
‘Loopt de weg niet door, naar het noorden?’
‘Het noorden?’
‘Hoe ziet het noorden van het dorp eruit?’
‘Ik kan alleen zeggen dat die kant van het dorp... gewoon de rand van het dorp
is.’ Tom schudde zijn hoofd. ‘Het is een soort oase, moet u weten, met verspreide bebouwing, ommuurde akkertjes en een aantal poelen. Het is een laag
gelegen plek waar het grondwater in de vorm van zeven meertjes aan de oppervlakte komt. De holte is waarschijnlijk ontstaan doordat het zand vroeger is
uitgestoven tot op de vochtige ondergrond. Het grondwater wordt opgestuwd
vanuit de heuvels. Die bestaan uit poreus vulkanisch gesteente en houden het
regenwater vast. Aan alle kanten is de oase omringd door groene landerijen en
bosjes. Daar buiten is alleen maar droge wildernis, dat hier en daar zelfs woestijnachtig is. Compleet onbewoond.’
Zetar glimlachte. ‘Blijf nu eens bij mijn vraag. Hoe zou je de loop van de weg
kunnen beschrijven?’
Tom keek hem een beetje dom aan.
Zetar knikte naar zijn vrouw: ‘Zie je nu hoe het werkt? Thomas kan zijn gedachten er niet op gericht houden.’
Ze streek Tom even over zijn arm in een geruststellend gebaar. ‘Ik had Zetar
gevraagd hoe een psychische blokkade werkt. Ik heb dat nog nooit ervaren. Ik
kon het echter duidelijk aan jou horen: je dreef in je uitleg bijna meteen van
de vraag af.’
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Tom keek verbaasd naar haar en vervolgens naar haar echtgenoot. Verward
schudde hij zijn hoofd. ‘Even overnieuw: u vroeg me iets? En ik had het over
iets anders?’
Ze konden zien dat het hem moeite kostte om zich tot het onderwerp te bepalen. Hij geeuwde onbedaarlijk. ‘Ik denk dat ik maar ga slapen.’
‘Blijf nog een ogenblikje zitten Thomas,’ bezwoer Zetar en schonk nog een
kopje koffie voor hem in. Zijn vrouw excuseerde zich, ze was moe en ging naar
bed. Met de geurige koffie onder hun neus kwam Zetar terug op het gesprek.
‘Weet je, die plotselinge slaap van je is ook een mechanisme van een psychische
blokkade.’
‘Psychische blokkade?’
‘Neem van me aan dat de weg die jij de hoofdweg noemt, gewoon door het
dorp heen loopt om er aan de noordkant weeruit te komen. Al is hij heel lang
niet gebruikt, de weg is er nog. Alleen kijkt niemand er naar. Op die manier is
het hele gebied ten noorden van je dorp afgeschermd.’
Tom bleef zijn hoofd heen en weer schudden, tot hem iets inviel. ‘Nu u het
zegt, ik heb er wel een met gras overgroeide weg gezien die naar het noorden
leek te leiden.’
‘Was je het vergeten?’
‘Ik had er geen betekenis aan gehecht. Maar nu u beweert dat er een oude karavaanweg door het dorp voert begrijp ik pas wat ik gezien heb.’
‘Dat is wat een psychische blokkade doet: het voorkomt dat je nadenkt over
wat je ogen zien. Het dringt niet door.’
‘Wilt u zeggen dat het hele noorden van Doran op deze manier psychisch is
afgeschermd?’
‘Niet alles, de kustgebieden liggen er buiten. Vrijwel de hele vlakte aan de voet
van de bergen, vanaf jouw dorp tot aan de bergrug op de grens met Chi’am, is
gehuld in een stolp van vergetelheid. Al meer dan twee eeuwen lang.’
‘Een stolp van vergetelheid. Twee eeuwen? Ik kan me niet voorstellen... Hoe
werkt dat in vredesnaam?’
‘Het is een vorm van beïnvloeding door gedachtekracht. Het werkt op afstand
en is specifiek gericht op het afleiden van gedachten aan dat gebied.’
‘Dat klopt, ik heb het zelf gevoeld, dat je er niet aan kunt denken. Nu wel,
daarnet nog niet. Heeft u dat gedaan?’
‘Dat heb je zelf gedaan, met mijn hulp. Ik heb er op aangestuurd dat je er je
gedachten toch op richtte, daardoor brak de tover als het ware.’
‘Een stolp van vergetelheid over een heel gebied leggen, en dat jaar in jaar
uit. Wat een psi kracht moet daar achter liggen,’ sprak Tom zachtjes voor zich
heen. ‘Wat een discipline. Alleen hooggeschoolden zouden er toe in staat zijn.
Monniken bijvoorbeeld.’
179

Zetar keek bij deze gemompelde woorden strak naar zijn gezicht, maar Tom
had niets in de gaten. Het moment ging voorbij; het geheim bleef nog verborgen. Hoe lang nog? zuchtte Zetar onhoorbaar.
Pas toen Tom Alante die avond een nachtkus gaf, vielen een paar puzzelstukjes
op hun plaats. Doordat zijn beide handen op haar schouders lagen, voelde hij
de bede om hulp weer in zijn spieren tintelen.
‘Natuurlijk!’ fluisterde hij, onder de indruk van het inzicht dat plotseling doorbrak. Hij ging op haar bed zitten en trok de verbaasde Alante naast zich. Kajo,
die al in zijn eigen bed lag, kroop aan de andere kant naast hem, benieuwd naar
wat Tom ging zeggen.
‘Weet je nog wat Zetar tegen jou zei, toen je aan land kwam?’
‘Ja, hij zei prinses tegen me,’ antwoordde Alante. ‘Ik weet alleen niet wat dat
betekent.’
‘Een prinses is de dochter van een koning,’ legde Kajo uit.
‘Wat is een koning?’
‘Een koning is de baas over een heel land. Koningen zijn heel rijk en wonen in
een paleis en hoeven nooit wat te doen want ze hebben wel duizend dienaren.
Prinsessen en prinsen ook niet. Die gaan op jacht of dansen op feesten.’
‘En ik zou zo’n prinses zijn?’ Alante kon zich er niets bij voorstellen.
‘Ja, vast wel,’ fantaseerde Kajo er op los. ‘Je bent vast te vondeling gelegd omdat een tovenaar je wil vermoorden omdat je de mooiste van allemaal bent.’
‘Mijn vader en moeder zijn toch dood?’ zei Alante. Ze keek hulpeloos naar
Tom op, die de conversatie zwijgend had aangehoord. Hij knikte en sloeg zijn
arm om haar heen; verdrietig leunde ze tegen hem aan. ‘Als een koning en koningin sterven, worden hun kinderen de erfgenaam van het koninkrijk,’ voegde
hij aan Kajo’s uitleg toe.
‘Wordt Alante dan koningin?’ vroeg Kajo opgewonden.
Tom sloeg zijn andere arm om Kajo heen. ‘Ja kinderen, ik denk dat Alante
erfgename is van een heel koninkrijk. Dat is vast het land dat al eeuwen lang
verborgen wordt gehouden,’ trok hij met zachte stem de enig mogelijke conclusie. Daarom moet ik haar ook verborgen houden, tot ze groot genoeg is om haar erfenis
te claimen, dacht hij erachteraan.
‘Is daar ook zee?’ was Alante’s reactie.
‘Dat moet wel. Of een heel groot meer. Je kwam uit dat land, toen ik je vond.’
‘Wie wonen daar?’ Kajo’s nieuwsgierigheid kende geen grenzen. ‘Geen rovers
toch, hè Tom? Of suikerriet?’
‘Ik weet niet of er wel mensen wonen,’ peinsde Tom. ‘Het lijkt me een heel
leeg land. Misschien is degene die Alante naar het dorp heeft gebracht ook wel
dood gegaan.’
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‘Kunnen we niet terug gaan, om te kijken?’ vroeg Alante.
Tom schudde zijn hoofd. ‘Die weg is de eerste tijd voor ons afgesneden. Er
zijn soldaten in het dorp, weet je nog? Het dorp is de gevaarlijkste plaats op de
wereld voor ons.’
‘Wat gaan we dan doen?’
‘Ik denk dat we eerst meer te weten moeten zien te komen, over jouw afkomst
en over dat land. Dan kun je nog een tijdje met de dolfijnen blijven zwemmen.
Het doet je goed, je groeit hard en je bent niet meer zo mager.’
Vol van gedachten en half begrepen beelden van koningen en paleizen gingen
Kajo en Alante slapen. Tom lag nog lang wakker, zich afvragend wat hij verder
moest doen.
‘Ik denk dat we in een samenloop van karmische lijnen zitten,’ zei Nim Soen
bij het avondmaal. ‘Dat is me de laatste tijd steeds duidelijker geworden. Overal komen ontwikkelingen tot een soort rijpheid en raken met elkaar verweven.
Niets is dan toevallig meer.’
‘Wat bedoelt u?’
‘Wij zijn allen deelnemers, om zo te spreken, aan een ingrijpende transitie, een
spirituele omwenteling. Een oude toestand verdwijnt en een nieuw tijdperk
moet manifest worden. In deze periode worden we persoonlijk geconfronteerd met ons eigen karma, net zo goed als met het karma van landen en volkeren. Karma’s komen in een steeds snellere stroomversnelling, tot een soort
moment van de waarheid.’
‘Alleen in dit deel van de wereld? Of denkt u dat dit wereldwijd aan de gang is?’
‘Misschien is het wel kosmisch. Misschien is de hele kosmos wel op weg naar
een transitie, een verschuiving naar een nieuwe orde.’
Tom keek bedenkelijk. ‘Laten we ons beperken tot deze plaats en dit moment.
De kosmos moet voorlopig voor zichzelf zorgen. Waar hebben we nu en hiermee te maken, dat is voor mij de meest nijpende vraag.’
‘Daar heb je wel gelijk in,’ knorde Zetar. ‘Toch kan het nuttig zijn om het nu en
hier te plaatsen in een groter kader, bijvoorbeeld het nu in een lijn die eeuwen
geleden begon en wie weet waarheen leidt, het hier in het kader van dit subcontinent en de machtsverhoudingen in de regio.’
‘Zetar, dat is geopolitiek,’ zei zijn vrouw met een lichte ondertoon van verwijt.
‘Jawel, mijn geliefde echtgenote,’ antwoordde hij hoffelijk, ‘dat was meen ik
ook de vraag van onze geëerde gast.’
Ze keek Tom pruilend aan. ‘Altijd het laatste woord. Wat dat betreft moet ik als
vrouw in hem mijn meerdere erkennen.’
Tom glimlachte beleefd, maar liet zijn gedachte niet los. ‘Intussen heb ik nog
geen idee wat ik zou moeten doen. We zijn bij u te gast, waar we enorm van
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genieten. Ik kom tot rust, Alante haalt een heel leven aan zwemmen en eten
in, Kajo verdient zijn kostje met de buffel en is daar trots als een pauw over.
Ik heb echter het sterke gevoel dat het een adempauze is. Er bouwt zich een
spanning in me op....’
‘Ja, dat voel ik ook!’ riep Alante. Geschrokken van haar eigen heftigheid verschool ze zich gauw achter haar gebleekte haren.
‘Ik ook!’ schreeuwde Kajo die, zo leek het wel, alleen maar kon fluisteren of
schreeuwen; er tussenin scheen een onbekend stemgebruik voor hem te zijn.
‘En u?’ vroeg Tom hun gastheer.
Aarzelend gaf Zetar antwoord: ‘Die spanning bouwt zich al jarenlang op, Tom.
Zonderonderbreking. Waarom dacht je dat ik zo vaak weg ben voor beraadslagingen met de dorpsoudsten, met mensen die komen en gaan, boodschappers die jullie niet zien.’ Hij zuchtte, een soort vermoeidheid kwam over hem.
‘Ik ben blij dat het verblijf in ons huis een adempauze voor jullie is. Ik denk
echter dat de komende dagen duidelijkheid zullen brengen over de door jullie
te nemen koers, Tom. Er ontbreekt nog heel veel informatie. Er ontbreekt erg
veel. We...’
Hij stokte, ten prooi aan twijfel of hij Tom en zijn twee jeugdige metgezellen
wel moest opzadelen met de vage aanduidingen, vermoedens en speculaties
waar hij en de zijnen de vinger achter probeerden te krijgen. ‘Laat ik het zo
zeggen,’ besloot hij als compromis bloot te geven. ‘Zowel wij als anderen zijn
op zoek naar informatie, verbanden die iets moeten ontsluiten wat het lot
van de mensheid kan bepalen. We weten echter niet wat, noch hoe of wat die
sleutels zouden moeten zijn. Ik verwacht echter de komende dagen belangrijk
nieuws, dus wees gereed.’
Zijn vrouw stond op om de schouders van haar man te masseren. Hij zag
er oud en moe uit. Alante en Kajo, onder de indruk van de ernst van Zetars
woorden, verdwenen stilletjes naar hun kamer. Tom liet het echtpaar ook alleen, om even naar de boot en terug te wandelen tot zijn hoofd niet meer tolde.
De volgende dag sneed Tom het onderwerp opnieuw aan. ‘Ik weet zo weinig,
Zetar,’ begon hij. ‘Ik weet alleen dat Doran een stagnerende natie is en dus
geen maatstaf voor de ontwikkelingen in deze uithoek van de Aarde. Hoe gaat
het in de landen om ons heen? Heeft u daar actuele informatie over? Ik moet
toch op een of andere wijze mijn weg in de wereld zoeken. Ik heb een veilige
plaats nodig, waar we ons kunnen vestigen en een bestaan opbouwen. Ik ben
niet meer alleen, ik heb twee kinderen om voor te zorgen.’
‘En de buffel!’
‘Ja, die ook. En de kat,’ beaamde Tom glimlachend. Hij aaide Kajo over zijn
kruin.
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‘Ik weet alleen het een en ander over onze noorderburen,’ begon Zetar na enig
nadenken. ‘Vergeet niet dat we hier tamelijk afgelegen wonen.’
‘Wat kunt u me dan wel vertellen?’
‘Ik moet zeggen dat Chi’am een toonbeeld is van hoe een natie welvarend kan
worden zonder te parasiteren op de natuur of zijn werkende bevolking. Er is
daar een evenwicht gevonden, dankzij hun florerende handel en de Universiteit.’
‘Ja,’ mompelde Tom. ‘De Universiteit van Ajudya. Daar had mijn broer Aloys
het altijd over.’
‘Aloys, de landbouwkundige?’ vroeg Nim Soen geïnteresseerd.
‘Ja,’ beaamde Tom verrast. ‘U kent hem dus ook. Hij sprak altijd over de universiteiten die een innig met elkaar verbonden, wereldwijd netwerk zouden
moeten vormen om de wetenschappelijke basis te leggen voor nieuwe vindingen die de mensheid ten goede komen. Om leraren op te leiden die de kennis
naar de boeren en de ambachtslieden zouden moeten brengen.’
‘De Universiteit in Ajudya is inderdaad in die traditie groot geworden,’ merkte
Zetar op. ‘Vooral de laatste honderd jaar is het een centrum van onderzoek
en educatie geworden en geniet als zodanig wereldfaam. Veel van de hervormingen in Chi’am vinden daar hun oorsprong. Hetzij door hun inzichten van
beschouwende aard, hetzij door uitvindingen zoals het kweken van diverse
soorten hardhoutbomen.’
‘Ik heb er van gehoord. Jammer dat de hervorming in Doran niet is gelukt.’
‘Doran is te geïsoleerd,’ merkte Zetar met een vleugje bitterheid op. ‘De Doriërs handelen zelf niet over zee, dus komen ze nergens. Het is juist het vrije
verkeer van gedachten, kennis, vakmensen, leraren, studenten en wetenschappers, waardoor achterlijkheid kan worden ingelopen.’
‘Die vrijheid heb ik wel op de Universiteit van Doran ervaren. Ik ben er juist
gaan promoveren vanwege de internationale verbindingen.’
‘Dat was toen, Tom. Waar zijn alle docenten met hun internationale contacten
gebleven? De gastdocenten? De studenten van over de hele wereld?’
Tom boog zijn hoofd. ‘Ik weet het,’ mompelde hij schor. ‘Allemaal vertrokken
of dood.’
‘Tom,’ vroeg Nim Soen bij een volgende gelegenheid, ‘jij hebt nogal veel van
de wereld gezien hè?’
‘Nou, veel, ja, tot mijn eenentwintigste heb ik veel gereisd, met Josephine op
haar tournees en latervoor mijn studie. Daarna niet meer, maar dat weet u.’
‘Hoe heeft dat jou gevormd?’
Tom ging in gedachten terug in de tijd.
‘Ik ben voornamelijk Europeaan, cultureel en in mijn denken,’ begon hij. ‘Mijn
psyche is Europees, daar is geen misverstand over. In mijn spirituele persoon183

lijkheid ben ik in eerste aanzet gevormd door mijn moeder. Zij was een beetje
Bourgondisch, maar voor het grootste deel Hopi. Toen ik volwassen werd heb
ik mij verbonden met het Boeddhisme.’
Op de vragende blik van Nim Soen verklaarde hij: ‘Mijn moeders moeder
was een Hopi, een inheems Noord-Atlantisch volk. Mijn vader was een echte
Bourgondiër. Van hem heb ik mijn analytisch vermogen en technische creativiteit, hij was net als ik ingenieur.’ Hij fronste en slikte. ‘Ze zijn al heel lang dood.’
Hij zuchtte. ‘Ik prijs mijn ouders nog steeds gelukkig dat ik met zoveel wijsheid
in aanraking heb kunnen komen. Ik voel me dan ook redelijk in balans wat
betreft de combinatie van technologie en esoterie in mij. Dat is een ongelooflijk rijke bron. In mijn leven met Josephine, een nicht van mijn vader en mijn
pleegmoeder vanaf mijn achtste, heb ik alle gelegenheid gehad om die basis uit
te werken. Tijdens mijn schooltijd en studies in Paris, de reizen die we maakten, de mensen die we ontmoet hebben. En tenslotte de periode in Doran.’
Hij zweeg, ontroerd van zijn eigen openhartigheid.
‘Thomas de afstandelijke,’ zei Nim Soen zachtjes, terwijl ze hem met genegenheid de arm drukte.
Hij grinnikte schaapachtig. ‘Ik weet al heel lang dat ik een eenling ben.’ Hij
fronste zijn wenkbrauwen, probeerde zijn zelfbeheersing terug te krijgen. Het
hielp niet, hij moest nu doorgaan. ‘Omdat... ik bang ben. Om weer achtergelaten te worden...’ Zijn aanvankelijk ferme en zakelijke stem brak. De herinnering kwam zo indringend boven dat hij krampachtig begon te snikken. Alante
ging verontrust achter hem staan, met haar armen om zijn hals.
Zijn schokkende janken ging na een tijdje over in een vloeiender huilen. Langzaam liet hij het verdriet eruit stromen. Alante merkte dat hij weer terugkwam
en kroop op zijn schoot. Gewoon tegen hem aankruipen, dat werkte het beste,
wist ze.
‘Neem me niet kwalijk,’ fluisterde hij schor over haar schouder.
‘Tom,’ zei Nim Soen warm, ‘je hebt een grote stap gedaan. Je hebt je verdriet
onder ogen gezien. Wij voelen ons vereerd dat het intieme moment hier en nu,
bij ons mocht gebeuren.’
Dankbaar keek Tom de beide mensen aan.
‘Het is tijd om te gaan slapen. We kunnen het gesprek latervoortzetten. Slaap
wel.’
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Menarche
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EN LICHTE BEWEGING, of misschien was het alleen maar het gevoel
dat er iemand aanwezig was, maakte Tom wakker.
Het was Alante. In de open doorgang naar de waranda stak haar gestalte donker af tegen de ochtendgrijze hemel.
‘Kom maar,’ fluisterde Tom. ‘Waarom huil je?’
‘Omdat... omdat ik alleen ben! Wie ben ik eigenlijk?’
Tom sloeg het muskietengaas op en klopte naast zich op het matras. Ze klom
op het hoge bed en sloeg haar armen om zijn nek. Ze zuchtte diep tussen haar
snikken door.
‘Jij bent Alante en je hoort bij mij,’ fluisterde hij. Hij streelde haar tot het
snikken bedaarde en ze pardoes in slaap viel. Een helende vaardigheid die hij
zonder nadenken toepaste.
Misschien was Alante door haar stervende ouders in de wereld van de landmensen geplaatst om haar te kunnen redden. Hij was tegelijk verbaasd over
zichzelf dat hij zich zo snel en zo onvoorwaardelijk aan haar had gebonden.
Hij, die zich nooit had willen binden. Hij realiseerde zich dat hij geen makkelijk mens was. Of was geweest. In gedachten vroeg hij al die mensen uit
het verleden die zijn geestesoog passeerden om vergeving. Hij vergaf zichzelf
natuurlijk, dat besefte hij wel, maar het hielp om elke persoon die hij mogelijk
gekwetst had om vergeving te vragen. En ja, Alante. Zijn gelofte had ook een
minder altruïstisch kantje: hij wilde haar nooit meer kwijt.
Vertederd keek hij naar haar slapende gezicht. Nu ze haar ogen gesloten had
zag ze er onaards uit. Als een elfje uit de sprookjes van het werelddeel waarvan
zijn voorouders afkomstig waren. Hij droomde ongemerkt weg.
Ze waren in een stad. Alante was bij hem, maar hij zag haar niet.
De witte gebouwen zagen er vreemd uit. Ze golfden een beetje,
alsof hij door een bewegend wateroppervlak keek.
Hij voelde de zon en de wind.
Hij hoorde kinderen spelen en lachen, maar hij zag ze niet.
De stad was geometrisch aangelegd, dat kon hij zien, maar de patronen
bleven voor hem verborgen.
Hij hoorde stemmen die hem iets vertelden. Hij kon hen niet verstaan,
alsof er klanken tussenuit woeien.
Hij zonk weg in donker water.
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Het voelde niet koud aan en hij ademde niet.
Hij viel. Het voelde prettig aan, alsof hij vloog.
Vlak boven de stenen grond remde hij, waardoor hij het gewicht
van zijn lichaam gewaar werd. Even voelde hij verdriet,
als een soort onpasselijkheid. Toen liep hij, licht als een veertje.
Alante was naast hem, hij voelde haar hand in de zijne.
Ze werden tegelijk wakker. Haar hand was in de zijne.
‘Ik droomde dat we samen in een stad waren, het leek wel onder water,’ fluisterde Tom. Ze glimlachte slaperig naar hem.
‘Het was niet onder water, ik voelde de wind. Wat was dat?’
‘Een droomstad...’ fluisterde hij vaag. ‘Misschien gaan we daar wel naar toe.’
Het gaf een gevoel of dat klopte.
‘Wij samen, hè?’ Ze keek hem smekend aan. ‘Wij blijven toch bij elkaar?’
Tom drukte haar geruststellend tegen zich aan.
Ze ging rechtop zitten en aaide zijn korte baard.
‘Mijn haar is veel zachter,’ zei ze. Ze verkende zijn ruige beharing verder op
zijn borst en buik. ‘Je lijkt wel zo’n aap uit de stad, weet je wel, die ze aan een
ketting houden.’
‘Jij lijkt wel een muisje.’ Hij streelde aandachtig haar vacht, tegen de vleug in.
Ze begon te spinnen en gaf hem kopjes.
‘Dat heb je vast van Alex geleerd,’ zei hij lachend. ‘Waar is die trouwens?’
‘Ik zag hem gistermiddag voor het laatst toen hij voor Kajo op de kop van de
buffel zat.’
‘En waar hangen die uit?’
‘O, daar ergens, in het dorp.’ Ze wuifde achteloos met een hand naar buiten. Ze
ging gapend rechtop zitten. ‘Ik wil zwemmen,’ zei ze. ‘Ga je mee?’
Ze rekte zich met gestrekte armen uit. Aandachtig bestudeerde hij hoe haar
spieren onder de zilverige pels golfden. Ze was aardig gegroeid. Onder haar
oksels was haar onbehaarde huid lichtroze, net als haar boezem. Ze kreeg
borstjes. Op lichtroze heuveltjes prijkten twee donkerder gekleurde tepeltjes.
Net vulkaantjes. Verder sloot haar vacht overal aan, tot op haar venusheuvel,
met een prachtige vleug. Ze is gestroomlijnd voor snelheid onder water, realiseerde hij
zich. Hij streelde haar flanken, die zacht waren als de pels van een muisje.
Alante, opgewonden door hoe hij haar bekeek, draaide zich behaagziek om.
Hij volgde met zijn vingers de vleug op haar rug tot in het kruintje op haar
stuit. Haar achterste kwam omhoog toen hij de vacht op haar rondingen vlak
streek. Plotseling trok ze Toms hoofd aan zijn haar in haar oksel.
‘Ik moet zwemmen. Ruik maar eens hoe ik stink,’ giechelde ze en snuffelde aan
hem. ‘Ik eet teveel vis. Jij ruikt lekker, naar bloemen.’
‘In de badkamer hiernaast staat water met bloemblaadjes er in, daar heb ik me
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mee gebaad.’
‘Dan doe ik dat ook.’
Ze huppelde naar de badkamer, waar even later een luid geklater klonk. Dansend kwam ze terug en plofte druipend en wel op het bed.
‘Je maakt alles nat!’ klaagde hij.
Ze draaide zich om en kwam met haar gezicht boven het zijne liggen. Haar
veelkleurige ogen waren diep als de hemel. Er was een grote spanning in te
lezen. ‘Tom, hoe komt het dat ik niets weet?’
Hij had er even moeite mee om zich op haar vraag te concentreren. Hij had
een hele andere vraag verwacht. ‘Ik heb sterke aanwijzigen dat je geheugen is
geblokkeerd. Alleen je naam en je taal weet je nog,’ zei hij tenslotte.
‘Ik ken maar één taal: deze,’ mopperde ze. ‘En toch begrijp ik meestal maar de
helft van wat je zegt. Geblokkeerd, wat betekent dat nou weer?’
‘Dat betekent dat alle dingen die je vroeger wist nog wel in je geheugen zitten,
alleen kun je er niet bij.
‘Waarom niet?’
‘Omdat de sleutel weg is.’
Daar ligt de code!
‘Daar ligt de code,’ herhaalde hij zachtjes. ‘Dat weet ik. In haar geheugen is de
code te vinden.’
‘Hoe kan dat? Wie zegt dat? Heeft iemand dat gedaan? Waarom? Ik vind het
gemeen!’
Tom ging met een ruk rechtop zitten. Misschien kon hij door haar geheugenblok heen komen, als hij de juiste vragen maar wist te stellen...
‘Zeg je nog wat!?’
‘Omdat je in een groot gevaar verkeerde. Het was voor je veiligheid beter dat
je niets kon vertellen over waar je vandaan komt,’ antwoordde hij, maar zijn
gedachten waren al verder.
Roep haar code op! Laat haar zingen!
Het volgende moment, alsof ze het er om deed, zei ze paniekerig met haar
glazen stem een paar woorden in een voor Tom onbekende taal.
‘Wat zei je nu?’ vroeg hij gespannen. Hij hoorde twee stemmen door elkaar
praten leek het wel. Hij was op het goede spoor... ‘Wat zei je?’ herhaalde hij.
‘Ik bloed!’ zei ze jammerend, zelf verrast over haar kreet. Langzaam herhaalde
ze wat ze geroepen had. Het was dezelfde taal als toen ze zong, in het donker
van de grot die haar redding was geweest.
Haar blik bleef echter tussen haar benen gericht. Op het laken was een felrode
vlek verschenen. De impuls om Tom te vertellen over de haaien en de strijd die
de dolfijnen hadden geleverd, toen ze voor het eerst in die vreemde taal had
gezongen, werd overvleugeld door wat er op dit moment met haar gebeurde.
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‘Tom! Wat is er met me? Ben ik ziek?’ piepte ze angstig.
Tom liet zich achterover zakken. Wat te doen? Iemand zou het haar moeten
uitleggen. Zou hij Nim Soen vragen? Vrouwendingen... ‘Je bent niet ziek, het
bloed komt vanzelf uit je, niet omdat je gewond bent. Je menstrueert,’ verklaarde hij kortweg.
‘Hè?’ Haar kleurige ogen waren één vraagteken. Ze keek weer naar zichzelf.
‘Ik ben niet ziek?’
‘Echt niet. Vandaag ben je vrouw geworden. Vrouwen bloeden elke maand,
uit... daar. Behalve als ze in verwachting zijn.’
‘Daar snap ik weer helemaal niets van!’ riep ze verstoord. ‘Leg uit.’
‘Goed, één voor één dan. Je bent een meisje; meisjes worden als ze ongeveer
twaalf zijn vrouw. Soms eerder, soms later.’
Ze keek hem afwachtend aan; haar aanvankelijke angst was door zijn laconieke
antwoord gesust. Omdat ze klaarblijkelijk heel veel fundamentele kennis niet
had, legde Tom omstandig uit waarin mannen en vrouwen verschillen. Alante
onderbrak hem soms als ze iets niet begreep, waaruit hij opmaakte dat wat hij
vertelde wel als het ware op haar geheugen paste, maar dat ze de begrippen opnieuw uitgelegd moest hebben. Uiteindelijk moest hij haar het hele voortplantingsgebeuren uitleggen. Alante was intussen rechtop gaan zitten en probeerde
tussen haar benen iets meer gewaar te worden.
‘Ik bloed nog steeds, het houdt niet op!’ Zijn belerende verhaal leek wel langs
haar heen zijn gegaan, haar lichaam eiste alle aandacht op.
‘Dat gaat morgen of overmorgen vanzelf weer over.’
‘Echt?’
‘Zeker weten. Over vier weken gebeurt het weer.’
‘Waarom? Dat wil ik niet!’
‘Je bent nu vrouw geworden. Dit hoort erbij.’
‘Wat bedoel je?’
‘Je bent nu zo groot dat je een kindje kunt laten groeien.’
Ze keek hem wantrouwig aan. ‘Ik snap je nog steeds niet.’
‘Dat heb ik je toch net verteld?’ Tom bedacht zich, ietwat gegeneerd, dat hij het
misschien wat te afstandelijk had uitgelegd. ‘Als een man met een vrouw vrijt
door zijn lingam in haar yoni te steken en zijn zaad in haar laat vloeien kan ze
een kindje krijgen.’
‘Hoe kan er nou een kindje uit mij. Dat kan toch niet. Dan scheur ik vast uit
elkaar en ga ik dood.’
Met een frons boven haar neus boog ze vervoorover. ‘Het bloeden doet gelukkig geen pijn.’
Tom keek ademloos toe. Het was even nieuw voor hem als voor haar.
‘Tom, toch begrijp ik nog niet hoe zoooo’n...’ ze wees tussen haar handen het
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formaat van een boreling aan, ‘... groot kindje uit mij zou moeten komen. Ik
snap wel hoe het groeit uit die ene eicel van mij als het is bevrucht, maar hoe
moet het eruit komen? Het maakt me bang.’
‘Je hoeft niet bang te wezen,’ fluisterde hij schor. ‘Als je zwanger wordt zorgt
je lichaam er zelf voor dat alles goed gaat. In de tijd dat je kindje groeit, groei
jij ook. Als het dan geboren wil worden ben je er klaar voor en kan je lichaam
zich ver genoeg openen om het kindje in de wereld te laten komen.’
‘Doet het pijn?’ vroeg ze benepen.
Tom wenste dat ze die vraag niet had gesteld. Na enige aarzeling antwoordde
hij: ‘Elke keer dat een vrouw een kindje baart, doet het pijn. Ik heb me laten
vertellen dat elke vrouw die moeder wordt de pijn op slag is vergeten als het
kindje aan haar borst ligt.’
Ze keek hem niet begrijpend aan. Hij wees naar haar welvingen.
‘Krijg ik net zulke borsten als Josephine? Nee,’ verbeterde ze zichzelf opgelucht, ‘niet zulke dikke. Dan zou ik voorover vallen. Nee toch, hè Tom?’
Hij moest lachen. ‘Elke vrouw krijgt de borsten die bij haar passen. Josephine
is een grote vrouw en enigszins eh, aan de mollige kant. Daarom heeft ze zo’n
geweldige boezem. Dat past bij haar, ook omdat ze zoveel zingt.’
Ze bewoog haar schouders naar voren en trok haar buik in om zoveel mogelijk
reliëf te krijgen. ‘Kijk eens, Tom, ik heb al borsten.’ Ze voelde aan haar tepels.
‘Voel maar.’ Ze legde zijn hand erop.
Tom hield zijn adem in, zijn hart hamerde. Haar onbevangenheid schitterde
in haar aura.
‘Waarom huil je Tom?’ vroeg ze verwonderd. ‘Heb je verdriet om iets?’
Sprakeloos schudde hij zijn hoofd, lachte door zijn ontroering heen.
‘Dan is het goed. Ik moet ook wel eens huilen omdat ik zo blij ben dat ik bij
jou ben,’ bekende ze. Ze knelde zijn hoofd in haar armen. Hij hoorde haar hart
kloppen. Hij draaide zijn hoofd op haar gladde buik en keek langs haar welvingen omhoog; zijn blik viel op een litteken onder haar kin.
Hij voelde erlangs met zijn vinger en vroeg: ‘Hoe kom je daaraan?’
‘Wat?’
‘Dat. Dat litteken onder je kin. Heb je daar een wond gehad?’
Het voelde als een rechte snee, met een scherp mes gemaakt.
‘Ik weet het niet,’ stamelde ze geschrokken. ‘Ik mag het niemand laten zien.’
Verbaasd over zichzelf hield ze op. ‘Hoe weet ik dat?’ mompelde ze.
‘Daar komen we achter als het de tijd ervoor is,’ stelde Tom haar gerust. ‘Wat
zou je ervan zeggen als we wat te eten zoeken. Ik heb trek.’
‘Eerst weer baden,’ eiste ze. ‘Kan je me laten ophouden met bloeden?’
‘Nee, dat kan ik niet, dat hoeft ook niet. Ik kan wel iets maken dat het opvangt.’
Enthousiast sprong ze voor hem uit. Toen hij wat kalmer achter haar aan in
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de badkamer verscheen smeet ze meteen een mandje water tegen hem aan. Na
veel gespetter en gegil had ze tenslotte alles nat gemaakt.
‘Ik heb niets om aan te trekken,’ zei ze klagerig, terwijl ze het verfrommelde satijnen jurkje ophield. Tom moest lachen om de geijkte uitdrukking. ‘Je vrouwzijn is zeker niet geblokkeerd! Dat deel van je geheugen werkt in ieder geval
nog; misschien is het wel instinkt.’
Triomfantelijk haalde hij uit zijn bamboe koffer een sarong tevoorschijn en een
nieuwe katoenen broek voor zichzelf. Eerst wikkelde hij een lendendoek om
haar heupen met een lapje gevouwen wondkatoen tussen haar benen.
Opgewonden keek ze toe hoe hij haar kleedde. Ze knelde hem hard tegen zich
aan toen hij klaar was. De spanning ontlaadde zich in een luid gerommel in
haar ingewanden. Ze kregen er tegelijk de slappe lach van. Van de weeromstuit
begon het bij hem ook te borrelen. Toen hij een harde wind moest laten schaterden ze het uit.
Na enig oefenen wist hij haar perfect in de sarong te wikkelen, tot slot kamde
hij haar haren. Goedkeurend bekeek ze zichzelf in een kleine handspiegel, haar
tong naar hem uitstekend toen hij haar via de spiegel aankeek. Hij plukte een
bloem uit een boeket dat op de tafel stond en stak die achter haar vrije oor om
het beeld compleet te maken. Gearmd als een vorst met zijn gemalin schreden
ze de kameruit, op zoek naar eten, waarna ze zouden gaan zwemmen.
In de schaduw van de waringin namen ze tegenoven Zetar plaats rond de tafel,
terwijl Alante bevallig vruchtensap inschonk en een soort kaaswafels presenteerde. Tom keek rond en vroeg waar Kajo met de buffel en Alex waren.
‘Kajo en de buffel zijn in het dorp aan het ploegen,’ antwoordde Nim Soen,
die met een dampende schotel aan kwam lopen. ‘Hij blijft er vannacht logeren.
De kat ligt in mijn keuken te slapen.’
Ze bleven nog lang in het duister zitten.
Weldra excuseerde Tom zich gapend dat hij ging slapen. Alante was in haar
stoel in slaap gevallen en werd zelfs niet wakker toen hij haar naar bed droeg.
Met een blik vol liefde in zijn van het geeuwen tranende ogen nam hij met een
kus afscheid van het zilveren wezen, sloot in zijn eigen kamer de klamboe en
sliep toen zijn hoofd het kussen raakte.
De volgende ochtend was hij voor het daglicht op, nam een stortbad en ging
wandelen om te kijken waar Alante was.
Tegen de lage zon in turend over het oranjeblikkerende water zag hij wat hij al
had vermoed: ze zwom, zoals elke ochtend, met de dolfijnen.
Onder een boom, zijn voeten in het zand van het strandje, mediteerde hij en
kwam diep in zichzelf. Lang zat hij daar, zijn ogen inwaarts gekeerd, zonder
gedachten.
Een natte kus wekte hem. Hij had niet gehoord hoe Alante naar hem had
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gezwaaid en gegild vanuit het water, tot ze hem zelf ging halen. Hijgend, met
schitterende ogen stond ze voor hem te druipen tot ze hem tenslotte aan zijn
hand meesleurde het water in.
Het zwemmen was een genot en de dolfijnen deden hun uiterste best om zo
gek mogelijk te doen, al bleven er continu een aantal waakzaam om hen heen
cirkelen. Vanwege de geur van bloed die het waterkind verspreidde was het
gevaar voor haaien extra groot. Het zou hen niet nog een keer overkomen dat
hun beschermelinge aangevallen werd.

191

Hoofdstuk 22

Nieuwe inzichten
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ET WAS TIJD VOOR HET ONTBIJT. Tom trok Alante mee het wateruit. Ze snaterde en danste en giebelde de hele weg naar huis. Ze stapten
via hun badkamer binnen, waar Alante meteen met water begon te smijten.
Gekheid makend spoelden ze het zout en zand van zich af. Ze wikkelde zich
genietend in een van de sarongs die opeens in haar kamer op een stapeltje
lagen.
Op het beschaduwde terras stond een uitgebreide ontbijttafel gereed. Zetar en
Nim Soen hadden hen zien aankomen en namen gelijk met hen plaats. Toen
hun eerste trek vervuld was – Alante zat als enige nog door te eten alsof ze
net was begonnen – vroeg Nim Soen of Tom wat meer wilde vertellen over
zijn verbanning.
‘Ja, waar zal ik beginnen,’ begon hij, niet goed wetend of hij dat nou wel wilde.
‘Voor de coup was ik betrokken bij het ontwerpen van hervormingsplannen.
Ik was samen met een groep studenten bezig met mijn promotieonderzoek,
onder leiding van een vooraanstaande hoogleraar met... nou ja.’ Hij kon even
niet verder praten. Bedrukt dacht hij terug aan de mensen van toen die er niet
meer waren, begeesterde studenten, inspirerende docenten, gedreven projectleiders. Het was de eerste keer dat hij er wat over losliet; het ging hem niet
gemakkelijk af. ‘Professor Nuon Lap was mijn promotor, ons project was de
reorganisatie van de distributie van landbouwproducten door het opzetten van
een systeem van veilingen. We werkten in opdracht van het Ministerie van
Handel,’ vatte Tom het kort samen.
‘Ik kan het me herinneren,’ zei Zetar. Zijn opmerking ging aan Tom voorbij.
Die werd, geheel tegen zijn zin, door zijn eigen herinneringen in beslag genomen. Met zijn blik inwaarts gekeerd ging hij verder: ‘Ik ben met anderen
ondergedoken toen het mis ging. De militie van de junta heeft ons op weten te
sporen. Waarschijnlijk zijn we verraden, of anders hebben ze collega’s gemarteld. De anderen van mijn groep zijn geëxecuteerd, onthoofd...’ Hij kreeg het
even te kwaad. ‘Ik bleef gespaard,’ ging hij met gesmoorde stem verder, ‘omdat de coupleider een bewonderaar was van mijn pleegmoeder Josephine, de
operadiva. Zij heeft door bidden en smeken en te dreigen nooit meer te zullen
zingen mijn leven kunnen redden. Ik werd verbannen naar het verst afgelegen
dorp dat Doran kent.’
‘Hoe ging het daar?’ drong Nim Soen aan toen hij verder zweeg.
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Hij schokschouderde. ‘Af en toe werd ik door de militaire commandant ondervraagd. Na een paar maanden verlieten de soldaten het dorp. Ik werkte als
klusjesman voor onderdak en wat te eten. Dat ging zo goed dat ik een stukje
grond van het dorp kon pachten. Ik heb er een huisje op gebouwd met een
werkplaats. Ik durfde het dorp niet uit te gaan, want ik werd dag en nacht in het
oog gehouden. Ik wist dat enkele dorpelingen als verklikker optraden. Elk jaar,
als de belastinggaarder kwam, moest ik me melden bij zijn militaire escorte.’
Treurig vanwege de echo’s van die moeilijke tijd keek hij duistervoor zich uit.
Het ophalen van zijn herinneringen, hoe summier ook verteld, maakte heel wat
in zijn binnenste los. Niet alleen verdriet, ook inzicht. Er viel hem iets in. ‘U
leeft hier trouwens ook nogal afgelegen. Woont u hier al lang?’
Zetar knikte bevestigend. ‘Dit huis is al meer dan honderdvijftig jaar in bezit
van mijn familie, al is het pas de laatste tien jaar dat we hier permanent verblijven.’
‘Heb ik het goed, als ik er van uit ga dat u hier in ballingschap leeft?’
Weer een hoofdknik.
‘En dat u niet Zetar heet maar Abashi, dat u toen staatshoofd van Doran was
en uiteindelijk mijn opdrachtgever?’
Na weken in hun nabijheid verkeerd te hebben als een geëerde gast, was eindelijk tot hem doorgedrongen waarom de twee oude mensen hem zo bekend
voorkwamen, al had hij hen indertijd nooit lijfelijk ontmoet. Het zou tevens
een verklaring kunnen zijn waarom ze zoveel van hem wisten.
Zetar lachte opgeruimd: ‘Dat heb je correct aangenomen. Maar ik heet wel
degelijk Zetar. Abashi is een titel in de oude taal, het betekent vader. De Abashi is, staatkundig gezien, stadhouder namens de afwezige vorst. Maar ik kan
je opmerking begrijpen, niemand noemde mij bij mijn naam, behalve mijn
vrouw.’
‘Hoe is het u toen vergaan? Of vraag ik nu teveel?’
‘Ik zal je de gruwzame details besparen. Wegens mijn populariteit in het buitenland durfden ze ons niet te vermoorden. We zijn verbannen naar deze plek.
Niet tot ons verdriet trouwens, we zijn hier heel gelukkig. Vooral toen ons duidelijk werd dat de nieuwe machthebbers geen rampen over ons land brachten.
Ze verrijkten zich alleen maar, zonder al te veel wreedheden te begaan. Per slot
van rekening zijn ze alleen in het zadel geholpen door de machtige landadel
om onze plannen te stoppen. Die hebben landhervorming als een persoonlijke
bedreiging opgevat en de coup georganiseerd.’
‘Heeft u onlangs nog iets van hen gemerkt?’ vroeg Tom met een lichte verontrusting. ‘Ik bedoel...’
‘Ik begrijp je voorzichtigheid,’ onderbrak Nim Soen hem. ‘In de hoofdstad
denkt men dat we dood zijn. Deze baai wordt afgedaan als een ontoeganke193

lijk, waardeloos stuk kust. Ontoegankelijk is het zeker,’ gniffelde ze. ‘Niemand
komt hier zonder onze uitnodiging. De dorpelingen, waar Kajo nu zit,’ voegde
ze er met een snelle glimlach aan toe, ‘zijn van een ander volk, dat bekend staat
als achterlijk, gevaarlijk en lijdend aan besmettelijke ziekten. Je hebt nog nooit
zulke ontwikkelde en gezonde mensen gezien, maar dat beeld houden ze in
stand om gevrijwaard te blijven van ongewenste inmenging in hun doen en
laten. Ze hebben enige handel over zee met Ogam, de kustplaats op de grens
met ons buurland, dat hier niet ver vandaan is.’
‘Ja, daarheen was ik op weg,’ mompelde Tom, terwijl hij afwezig Alante’s haar
met zijn vingers kamde, ‘Nu weet ik het niet meer.’ Er was meer wat hem dwars
zat. ‘Wat u zei over de coupleiders, daar ben ik het niet mee eens,’ merkte hij
peinzend op. Hij ging rechtop zitten. ‘Ik bedoel, wij hebben andere dingen
gezien. We zijn dwars door het land gereisd. We zijn door de amper bewoonde
vlakte gereden, waar we sporen hebben gevonden dat het vroeger een vruchtbare streek is geweest, we hebben geprobeerd via de enige pas die voor wagens
begaanbaar is...’
‘Bedoel je de Oostelijke karavaanweg?’
‘Ik wist niet dat die weg zo genoemd wordt? Ik wilde over de bergen naar
Oost-Chi’am en vandaar terug naar de kust reizen.’
‘Dat is de Oostelijke karavaanroute. Die is nog steeds in gebruik, in tegenstelling tot de Westelijke, die door jouw dorp liep. Wat wilde je er over vertellen?’
‘Ik heb er niet meer aan gedacht. We kwamen een paar konvooien tegen van
zwaar beladen ossenwagens met een escorte van soldaten. De pas was afgesloten voor burgerverkeer. We moesten terug.’
‘Hm, dat is ongebruikelijk. Kon je iets van de lading gewaar worden?’
‘Nee, alleen dat hij zwaar was. De wagens waren met zeildoek afgedekt en
werden door vierspannen ossen getrokken.’
‘Het zal wel om kostbare ertsen gaan,’ meende de Abashi. ‘Je was aan het vertellen dat je het niet met mij eens bent.’
‘Ja. Mijn indruk is dat het land verzinkt in een wetteloze chaos, waar terreur
overheerst.’ Tom vertelde van zijn observaties, de matheid, de aankopen van
voorraden door de grote handelshuizen, de rovers, de verhalen van Kajo, de
kinderrovers, het lege verbrande land in de delta, het oprukkende suikerriet.
Het gezicht van de Abashi betrok meer en meer naarmate Tom zijn informatie
spuide.
‘Sommige dingen wist ik. In het zuiden van de stad is het aan de waterkant al
tijden niet pluis. Maar dat het in de delta zo slecht gesteld is... nee, dat was mij
niet bekend,’ gaf hij toe.
‘Vraagt u het aan Kajo, die komt uit de delta en heeft veel gezien, hoe jong hij
ook is,’ spoorde Tom hem aan.
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‘Dat zal ik doen, dat zal ik doen,’ mompelde Zetar. ‘Zo zie je maar, goede informatie is een schaars goed.’
Bij de thee vroeg Nim Soen of Tom wat meer kon vertellen over zijn belevenissen tijdens zijn ballingschap.
‘Belevenissen vraagt u,’ meesmuilde Tom met iets bitters in zijn stem. ‘Wel, die
waren er niet veel. De dagen volgden elkaar op in een monotone sleur, met
af en toe een reparatieopdracht als ik geluk had. Ik had me gevestigd als klusjesman, gereedschapsmaker, wagenmaker. Ik heb het huisje gebouwd en mijn
zeilwagen gebouwd, tuinierde mijn eigen eten, hield wat kippen... Mijn leven
bestond eigenlijk voornamelijk uit wachten. Ik heb al die jaren uitgezeten in
de hoop op een kentering, op een teken dat de kansen weer gunstig waren om
terug in de wereld te komen. Ik zag de coup als een tijdelijke onderbreking van
mijn opdracht.’ Hij lachte schamper en nam een paar slokken thee. ‘Wel een
lange onderbreking. Goed, ik kreeg uiteindelijk mijn teken: Alante.’ Hij keek
de twee mensen tegenover hem indringend aan. ‘Het eerste signaal dat er in de
wereld iets aan de gang was. Het eerste minieme beweginkje. U kunt zich niet
voorstellen hoe dat was. Vooral de eerste jaren van mijn ballingschap waren
moeilijk, verschrikkelijk moeilijk. Ik verwachtte dat de coup spoedig door een
tegenzet of interne ruzies geschiedenis zou zijn. Jaar na jaar zat ik daar, want
ik kon het dorp niet uit, maar er gebeurde niets, maar dan ook helemaal niets.’
Hij vond het niet leuk het ellendige gevoel opnieuw te beleven. ‘Dat ik niet gek
werd van die gedwongen bewegingloosheid, dat huisarrest in een groene oase
in een uitgestrekte verdroogde wildernis, heb ik te danken aan Aya.’ Met een
blik waar de gespannen luisterende toehoorders liefde in konden lezen, dacht
Tom terug aan de genezeres. ‘In het eerste jaar van mijn ballingschap werd een
noodgedwongen beroep gedaan op mijn vermeende geneeskunde. Ik kon niet
de ogen, maar nog net wel het leven redden van een kind dat in een hark was
gevallen. Het zusje, de grote zus moet ik zeggen, van dat kind was Aya, een
jonge meid van het bergvolk, met veel te lange armen en benen, een te groot
hoofd en een ontwikkelde gave als helderziende. Ze had het ongeluk van haar
broertje voorzien en was erondersteboven van dat ze het niet had kunnen
voorkomen. Ik heb haar toen uitgelegd wat ik wist overvoorzien van mogelijke
toekomsten, in relatie tot het persoonlijke karma van haar broertje. Zo werd
ze mijn leerling. En ik de hare. Ze heb haar een jaar in Doran geneeskunde
kunnen laten studeren. Ze is nu de genezeres van het dorp; mijn enige en beste
vriend. Althans, tot Alante voor mijn huis haar armen en benen stukviel.’
Bij het horen van haar naam kwam ze uit de halftrance waarin Toms verhaal
haar had gebracht en kneep even in zijn hand.
‘Waar ik het vooral moeilijk mee heb is dat ik geen plan heb. Ik ben op de
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vlucht, voortdurend opgejaagd, misschien nog wel het meest door mijn eigen
vrees. Dat ergert me. Ik moet me voortdurend verplaatsen als ik denk dat ze
ons weer op de hielen zitten. Alles is dan verdacht. Ik heb het gevoel dat mijn
Opponent me telkens een stap voor is.’
‘Wie bedoel je toch telkens met ‘mijn Opponent?’
‘Ik heb u verteld dat ik mezelf als boodschapper zie, op de Aarde geïncarneerd
om sturing te geven in de richting van vooruitgang en harmonie. Het is dan
logisch er van uit te gaan dat ermeer boodschappers van buiten op deze wereld
zijn, Abashi. Volgens mij is u niet onbekend wat ik nu vertel.’
Zetar en Nim Soen knikten hierbij gelijktijdig.
‘Van de machten die zich met de Aarde bemoeien zijn, volgens deze opvatting, sommige gebaat bij angst en geweld, omdat ze zich met de heftige energie voeden die de mensen daarbij uitzenden. Zij zullen er alles aan doen om
vrede te vervangen door oorlog, harmonie door angst en haat. Wetteloosheid,
roof, slavernij, verwoesting, dat zijn hun middelen. Hun boodschappers zijn de
opponenten waar ik over praat. Mijn Opponent voornamelijk, want gewone
mensen zijn niet tegen dergelijke personificaties bestand. Ze zijn te machtig.’
De twee knikten weer dat ze ermee op de hoogte waren.
Tom ging opgelucht verder, hier waren mensen aan wie hij zijn vage vermoedens kon toetsen. ‘Als dat soort superintelligenties de overhand krijgen op de
Aarde zal er een tijd aanbreken van zo verschrikkelijke en eindeloze ellende...’
hij schudde in een soort afweer zijn hoofd. ‘Zover is het nog niet. Ze zijn niet
almachtig. Nog niet. Wellicht zijn er evenveel gezanten die het goede met de
mensheid voor hebben.’
Een beleefd kuchje maakte hen er op attent dat een bode was gekomen. De
Abashi stond op na een gemompeld excuus en verwijderde zich met de man.
De Abashi was met een zorgelijke blik in zijn ogen teruggekomen uit het dorp.
Bij de thee begon Tom: ‘Ik heb u verteld dat er ergens iets is, een sleutel, een
soort schat, een Steen der Wijzen, die we moeten zien te vinden, voordat anderen hem vinden. Want dan zouden we verloren zijn. Niemand weet wat het
is. Alante beheert het raadsel. Dat weet ik vanaf dat ik haar vond. Zij heeft de
antwoorden, maar haar geheugen is nog steeds ontoegankelijk.’
‘Waarom ben je daar zo zeker van?’
‘Ik heb dromen,’ zei Tom. ‘Af en toe denk ik stemmen te horen die me iets
zeggen, soms kan ik ze goed verstaan. Dan kan ik de berichten onthouden als
ik wakker word. En ik krijg aanwijzingen. Een enkele keer, als er iets gebeurt
of iets gezegd wordt, hoor ik een stem die me aanspoort, of waarschuwt, of
het over een code heeft. Het zijn mijn gidsen, vermoed ik.’
‘Is dat al lang aan de gang?’
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Tom schudde zijn hoofd. ‘Het begon pas toen ik Alante had gevonden. Ik
beschouw die elektrificerende boodschap toen ik haar optilde feitelijk als de
eerste aanwijzing: ik werd opgeroepen ergens heen te gaan. Alleen was niet
duidelijk waarheen.’
‘Heb je meer aanwijzingen gehad dan die boodschap?’
‘Ja, onderweg. Ik was zo gespitst op achtervolgers dat ik er niet voor zorgde dat
Alante genoeg water dronk. Ze was aan het uitdrogen. Op een pleisterplaats
wist ze een bron te vinden, een oude, dicht gestoven put. Ik beschouw dat als
de tweede aanwijzing: Alante’s vermogen water te vinden. Die put was zelf de
derde aanwijzing.’
‘Die put?’
‘Ja. Ik kon eruit opmaken dat de put aansluit op een waterlaag, die ooit droog
is komen te staan. Ik vond een skelet naast de put, vermoedelijk van een vrouw
die van dorst is gestorven. Toen Alante de zandprop weg had gegraven, welde
er wateruit de put op. Dat kan alleen als die waterader hersteld is.’
‘Is het niet vergezocht om in een waterput een aanwijzing te zien?’
Tom keek de Abashi aan. ‘Midden in een verdroogd land water vinden? Dat is
beslist een teken dat er iets fundamenteels is veranderd,’ zei hij, koppig vasthoudend aan zijn overtuiging. ‘Er zijn meer tekenen dat de kustvlakte vroeger
bewoond is geweest en dat er intensieve landbouw mogelijk was.’
‘Goed, dat wil ik aannemen. Alleen zie ik het verband nog niet.’
‘Ik heb van u ook enkele belangrijke aanwijzingen gekregen, die daar bij aan
zouden kunnen sluiten.’
‘Zoals het land onder de stolp van vergetelheid?’
‘Precies. U noemde ook het Zeevolk, dat Alante daartoe behoort. Ik denk dat
u daarmee nog een belangrijke aanwijzing heeft verschaft, die met de andere
verband houdt. Omdat Alante uit dat verborgen land kwam.’
De Abashi knikte: ‘Dat zou kunnen.’
‘De vierde aanwijzing is dat de dolfijnen een rol in dit alles spelen, die we echter niet kennen. We weten alleen dat ze op onze hand zijn.’
‘Dat is voor mij ook een raadsel,’ glimlachte Zetar. ‘Ze zwermen al jaren in de
buurt en hebben al eerder mensen van zee hier naar toe gebracht.’
‘De vijfde aanwijzing is Alante’s vermogen met dolfijnen te communiceren.’
‘En de zesde?’
‘Dat was uw opmerking dat ze tot het Zeevolk behoort.’
‘Ga door. Komen er nog meer?’
‘De zevende was uw openbaring over de stolp van vergetelheid.’
‘En de achtste?’
‘De achtste aanwijzing heb ik pas gekregen: een onbekende taal die Alante
blijkt te spreken.’
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‘Waarom tel je ze eigenlijk in die volgorde?’
Tom keek in verwarring naar Zetar op.’ Dat is de volgorde waarin ik ze kreeg.’
‘Denk je dan dat de verbanden met jouw chronologische volgorde te maken
hebben?’
‘Ik...’ Tom keek teleurgesteld naar de grond tussen zijn voeten. ‘Nu u het zegt
lijkt me dat inderdaad triviaal.’ Hij keek weer op. ‘Het leek zo veelzeggend.’
‘Ik ben met je eens dat het veelzeggend is dat je reis tot nu toe zoveel aanwijzingen heeft opgeleverd,’ beaamde Zetar. ‘Ik zie de verbanden misschien
anders dan jij.’
‘Hoe ziet u die dan?’ Tom ging benieuwd op het puntje van zijn stoel zitten.
De Abashi aarzelde. Hij wist het niet zeker en hij wist ook niet of het verstandig was wat hij ging zeggen. ‘Ik zie het vooral als het raadsel van het Zeevolk.’
‘Ik begrijp u niet?’
Met enige moeite verborg de Abashi zijn tegenzin om teveel los te laten. ‘Wel,
als ik de belangrijkste aanwijzingen combineer, krijg ik een beeld dat er ergens nog verwanten van Alante moeten leven, waarschijnlijk in het verborgen
gebied. Ik bedoel, dat er dolfijnen in het spel zijn en dat ze ermee kan communiceren past gewoon in het plaatje. Het Zeevolk en dolfijnen zijn allebei
intelligente zeebewoners.’
‘O.’ Tom zag er teleurgesteld uit. ‘Denk u dat dat alles is?’
‘Alles, alles.’ De Abashi haalde zijn schouders op. ‘Het is bij elkaar nogal wat.
Het is verder volkomen vanzelfsprekend dat de kwetsbare nazaten van een onbekend mensenras beschermd moeten worden en niet in handen mogen vallen
van mensen die alleen op macht uit zijn.’
Hij stond op, bruusker dan ze van hem gewend waren. Zelfs zijn vrouw, die de
discussie met evenveel spanning had gevolgd als Alante, keek verbaasd.
‘Ik wil je niet teleurstellen, Tom,’ zei de Abashi, vermoeid zijn nek wrijvend, ‘je
queeste is vanzelfsprekend het belangrijkste in jouw en Alante’s leven, maar ik
denk niet dat de uitkomsten de machtsverhoudingen in deze regio in de naaste
toekomst erg zullen beïnvloeden. Daar spelen hele andere zaken een rol.’
Tom was inderdaad teleurgesteld. Sterker nog, hij voelde de grond onder zijn
voeten wegzinken.
‘Waarom zit die man ons dan zo op de hielen?’
‘Zit hij dat werkelijk, Tom? Is het wel één persoon? Of denk je dat alleen maar?
En als het telkens om dezelfde persoon gaat, denk je dat hij jullie achterna zit,
alleen maar omdat jullie wegen zich een paar keer gekruist hebben? Wanneer
ben je werkelijk bedreigd geweest?’
‘Nee. Ja. Nou ja...’ sputterde Tom. ‘Als u het zo stelt...’ In verwarring keek hij
rond om steun, maar hij ontmoette alleen maar verbaasde en vragende blikken.
Zou hij het echt allemaal maar verbeeld hebben?
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De Abashi verontschuldigde zich, hij had een volgende bespreking in het dorp.
Nim Soen nam Alante mee naar de keuken, zodat Tom alleen achterbleef,
broedend op wat er allemaal gezegd en niet gezegd was.
Later vroeg Nim Soen of de gesprekken Tom geholpen hadden bij het bepalen
van zijn koers.
‘Niet echt,’ moest hij bekennen. ‘Ik heb nog steeds geen enkel plan. Ik heb natuurlijk van alles bedacht wat ik zou kunnen doen, maar dat was allemaal even
willekeurig. Ik bedoel, ik ben gewend om van tevoren een plan uit te werken
als ik iets ga doen. Stap voor stap. Tot nu toe heb ik die afstand niet kunnen
nemen. Mijn zwakheid is dat ik zo betrokken ben, dat ik me vereenzelvig met
de mensen die ik wil helpen.’
‘Dat is juist je kracht, Thomas,’ zei Nim Soen zachtjes. ‘Neem eens wat afstand
tot jezelf. Kijk!’
Een stilte viel, alsof de tijd even zijn adem inhield. Langzaam trok een glimlach
over Toms gefronste gezicht. Alante keek gefascineerd toe.
‘Ik zie wat u bedoelt,’ fluisterde hij, zijn blik inwaarts gekeerd. ‘Ik ben geworteld geraakt. Met banden van liefde. Dus werk ik niet meer alleen.’ Hij lachte
bevrijd. ‘Dat was nu net de bedoeling.’ Bij dat laatste woord flitste er een gedachte langs die hij nog net wist te grijpen. ‘Het is zelfs onderdeel van de oplossing van het raadsel,’ voegde hij er opgewonden aan toe. ‘Als ik in dat licht
mijn handelingen bekijk,’ ging hij verder, want een eenmaal geopend inzicht
biedt onverwachte doorkijkjes, ‘is de reis die we ondernomen hebben op zich
al voldoende actie.’
‘Een reis heeft vele voordelen, Tom. Je ontmoet de mensen die je moet ontmoeten en je ziet de dingen die je moet zien, ten tweede zaai je onderweg de
ideeën en gedachten uit die je tot taak hebt te verbreiden, ze groeien in de
breedte en de diepte door de dingen die je ontdekt en de mensen die je spreekt,
en niet te vergeten: je bent niet te vangen.’
Tom vond dat een aangenaam verrassende kijk op de zaak. ‘Zo bekeken hebben degenen die me opgejaagd hebben me eigenlijk bevrijd, zelfs op het goede
spoor geholpen.’
‘In deze episode van ons bestaan volgen de oorzaken direct op de gevolgen,’
zei Nim Soen ernstig. ‘Je zou het lik op stuk karma kunnen noemen. Ik bedoel
te zeggen dat karma zich niet meeruitstrekt over vele opeenvolgende levens,
maar dat oorzaken en gevolgen direct, in één en hetzelfde leven worden gekoppeld. Dat geldt ook voor de oppositie. Elke handeling kan daarom onverwachte gevolgen hebben.’
‘Ja,’ peinsde Tom, ‘door mij op pad te jagen heeft mijn Opponent misschien
zijn doel bereikt. Hij is er in geslaagd mij als prooi voor die hinderlaag te laten
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fungeren. Het heeft tegelijk mijn ballingschap verbroken en daarmee ons doel
misschien dichterbij gebracht. Wat zal hij kwaad zijn.’
‘Waarschijnlijk heeft hij het niet eens in de gaten,’ monkelde Nim Soen. ‘Mensen die zo van zichzelf overtuigd zijn hebben meestal geen oog voor wat er
buiten hun plannetjes valt.’
Tom ging bij zichzelf na hoe dit nieuwe en toch zo vanzelfsprekende besef
licht kon werpen op een paar prangende vragen waar hij mee zat. Hij keek op
toen Zetar bij hen kwam zitten, knikte verheugd als begroeting en zei tegen
Nim Soen: ‘Er zijn twee dingen die ik op korte termijn wil doen: Alante’s
herkomst onderzoeken en achterhalen waarom ik nu, na al die jaren, opeens
gezocht wordt. En door wie. Niet door de huidige machthebbers, dat lijkt me
wel duidelijk, die wisten waar ik woonde. Een bepaalde kliek dan? Een man,
mijn tegenstander? Of meerdere mensen? Dan vind ik volgens mij ook het
antwoord op die kwestie van die drie soldaten met hun blonde leidster.’
Er kwam iets gejaagds in de atmosfeer rond het huis. Tom had nog zoveel te
vragen en telkens moest Zetar weer weg. Hij had het vervelende gevoel dat hij
de juiste vragen niet wist te stellen, dat hij voortdurend langs de kern van de
vraagstukken schoot, zonder iets essentieels te raken.
Toen Zetar vermoeid aan de tafel kwam zitten bracht Tom zijn benarde gevoel
ter sprake.
‘Ik vermoed dat je heel snel antwoorden zult krijgen die je een eind op weg
zullen helpen,’ antwoordde de Abashi. ‘Wat betreft de herkomst van Alante
kan ik je zelf enigszins in de goede richting helpen. Ik was het bijna vergeten te
vertellen, ik heb me met teveel boodschappen bezig moeten houden de laatste
dagen. Er is misschien iemand die je meer kan vertellen over het legendarische
Zeevolk, als hij nog leeft tenminste. In ons buurland woont een geleerde die
geschiedenis doceerde aan de Universiteit van Ajudya. Zijn naam is Dideranda,
hij staat vermeld in een voetnoot in de annalen waar ik je over sprak. Ik heb
de kleine lettertjes bijna over het hoofd gezien. De passages waarin het mythische Zeevolk vermeld staat zijn niet zo oud als ik dacht. Vanwege de slechte
leesbaarheid ging ik er van uit dat de bewuste bladen lang geleden geschreven
moesten zijn. Aan de randen zijn ze aangevreten, waardoor waarschijnlijk de
data bovenaan de bladen zijn verdwenen. Uit de tekst kon ik echter opmaken
dat de bewuste pagina’s door een oudoom van mij zijn geschreven vlak voor
zijn dood, pas twaalf jaar geleden.’
‘De professor zou dus nog kunnen leven?’ vroeg Tom verrast.
‘Dat zou heel goed kunnen. Professor Dideranda heeft zich lang bezig gehouden met de sagen en legenden rond het Zeevolk. Wellicht dat hij je meer kan
vertellen. Meer heb ik er niet over kunnen vinden.’
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‘Dank u,’ antwoordde Tom opgelucht. ‘Dat geeft me in ieder geval een doel.’
Nim Soen kwam naast Zetar staan. ‘Ik ga voor het avondmaal zorgen.’ Ze
keek met lachrimpeltjes om haar ogen naar haar man. ‘Aangezien jij niets van
koken snapt, wil jij dan de kamer gereed maken voor de nieuwe gast die we
verwachten?’
‘Ons isolement is slechts één richting op,’ verduidelijkte Zetar terwijl hij opstond. ‘We hebben regelmatig gasten voor besprekingen over de politieke situatie. Die van vanavond is heel speciaal, al ken ik haar niet. Haar komst is
aangekondigd per koerier.’
Tom bleef nadenkend achter. Hier in het huis van de Abashi en zijn wijze
vrouw vielen veel puzzelstukjes op hun plaats. Het spoor was onzeker, maar
bood perspectieven. Het was trouwens de enige enigszins concrete aanwijzing
over Alante’s mogelijke afkomst waarover hij beschikte. Hopelijk leefde die
professor nog. Het betekende ook dat ze hun reis moesten voortzetten. Als hij
eerlijk was wilde hij niet weg.
Alante was bij hem op schoot gekropen zodra Tom alleen was. Ze had behoefte aan beschermende armen om haar heen. Ze had naar alles geluisterd, maar
weinig begrepen. Ze was op het laatst overdonderd dat Zetar iemand kende
die van haar volk afwist. Eindelijk was er een spoor, was er iets waardoor ze
het gevoel niet te bestaan, niet te kunnen bestaan, een beetje kwijtraakte. Hier
boven, in de mensenwereld, had ze altijd het besef dat ze er niet paste, dat ze
ergens verkeerd was gegaan. Daar beneden in de groene schemer was ze thuis.
Althans, verbeterde zichzelf, meer thuis. Want ze kon dan wel onder water
ademen, met de dolfijnen praten en eten wat ze er vond: ze was daar de enige
mens. Boven water was ze de enige watermens en onder water was ze ook de
enige watermens. Daarom kon ze er nooit lang blijven. Als ze had gezwommen
en gedoken en gespeeld en schaaldieren en vissen had gevangen en opgegeten
en het lekkerst van al: het ’s nachts oplichtende plankton; als ze op haar rug
naar wolken gekeken had en naar begraven schatten in het zonbeschenen zand
van de bodem had gezocht, dan wilde ze weer terug. Dan wilde ze weer droog
zijn en in de zon zitten en in de lucht praten en droge dingen eten die gekookt
of gebakken waren. Dan wilde ze bij Tom zijn. En Kajo plagen en de kat aaien.
Als ze dan ’s nachts wakker werd na een korte slaap, kon geen macht haar tegenhouden om te gaan zwemmen. Het glazen water met de lichtende sporen
waar ze langs was gegaan lokte. Dan dreef ze, loom bewegend, vlak onder de
oppervlakte, zag ze de sterren bewegen in de golfjes; dan dook ze diep naar
duistere geheimen, huiverend van de spanning, al wist ze dat ze veilig was door
de immer waakzame dolfijnen in haar nabijheid. De angst voor haaien was haar
goed ingeprent.
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Ze verstond iets van de walvisspraak die in koude waterstromingen van ver,
heel ver haar oren bereikte. Ze luisterde naar de vraatzuchtige orka’s, vijanden
van dolfijnen, voor haar speelse kameraden. Dat was een weten dat in haar cellen zat, want ze had nog nooit een orka gezien. Ze luisterde met ontzag naar de
ernstige, soms gewelddadige potvissen, die snoeverig vertelden van de monsters waarmee ze zich in de onvoorstelbare diepten van de oceaan voedden.
Ze wilde dat ze Tom erover kon vertellen. Dat ze haar ontsnapping aan de
roofzuchtige meute haaien en de daarop volgende strijd van de dolfijnen kon
opbiechten. Maar iets in haar, schaamte gemengd met voorzichtigheid, blokkeerde elke poging om erover te beginnen.
Ze zuchtte diep, niet bij machte te spreken. Tom hield haar vast, op zijn beurt
onmachtig om zijn gedachten en gevoelens te delen met het schuchtere waterkind.
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Hoofdstuk 23

Een bekend gezicht

E

R KLONK GERAMMEL VAN SERVIES EN BESTEK. De tafel werd
gedekt, zo te zien voor een uitgebreid feestmaal, door een mooi dorpsmeisje. Alante opende haar ogen met tegenzin en gleed van Toms schoot af.
Tom keek lodderig naar het bezige dienstertje. Het beviel hem wel wat hij zag.
Een handgeweven, veelkleurige wikkelrok zwierde om haar slanke heupen,
waarboven een kort wit bloesje haar navel vrijliet.
Hij ging rechtop zitten. Deze kleding was in dit land ongewoon. Het deed hem
denken aan een volk van een ver eilandenrijk dat zich zo kleedde. Hij bekeek
het meisje beter. Het viel hem op dat ze weliswaar ook zwart haar had, zoals
alle autochtonen, maar het golfde. Haar ogen waren ovaal, zonder oogplooi,
en lichtbruin in plaats van donker.
Luid gekraak onderbrak zijn gedachten. De buffel kwam door het struikgewas
aanbanjeren met Kajo op zijn nek. Het beest zakte door de poten en ging op
zijn gemak liggen herkauwen op het grasveld. Kajo liet springend van opwinding zijn nieuwe wikkelrok zien, minder wijd en met minder kleuren dan die
van het dorpsmeisje. Om zijn hoofd droeg hij een kunstig gevouwen hoofddoek, die hij prompt verloor door zijn gedans. Lachend vlocht het meisje de
doek met enkele handige bewegingen op zijn plaats. Opgewonden vertelde
Kajo intussen wat hij allemaal had beleefd. Het meisje kwam terug met een
extra bord voor hem, op de voet gevolgd door hun gastheer en gastvrouw. Eén
plaats bleef onbezet.
Ze hoefden niet lang te wachten: een belletje kondigde het bezoek aan. Even
later kwam een dorpeling, kennelijk de gids, de patio op met naast zich een
blonde vrouw.
De vrouw van de hinderlaag!
De vrouw had Tom ook herkend. Ze stond stokstijf stil.
De Abashi keek verbaasd van de een naar de ander. Nim Soen, te beleefd om
haar verbazing te tonen, stond op om de nieuwe gast te verwelkomen.
Tom realiseerde zich dat Alante plotseling was verdwenen, toen hij haar onder
de tafel aan zijn broekspijp voelde trekken. Kajo en het dorpsmeisje stonden
verwonderd de heftige reacties om hen heen te bekijken.
Tom stond op en boog.
‘Hoogheid,’ zei hij zachtjes, een goede gok wagend dat hij het juist had. ‘Hebben wij elkaar al eerder ontmoet?’
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‘Mijnheer,’ antwoordde de vrouw. Ze stond gespannen als een panter. Als ze een
staart had zou ze daar nu mee zwaaien, bedacht Tom, denkend aan zijn kat.
‘Dan ik had het bij het goede eind,’ constateerde hun gastvrouw droog. ‘Onze
gast heeft u wel beschreven. U bent afstammeling van het koningshuis van
Doran, van de koning die driehonderd jaar geleden werd vermoord?’
Als enige reactie knikte de blonde vrouw, zonder Tom overigens uit het oog te
verliezen. Ze sprak hem tenslotte direct aan, met een mengeling van verontschuldiging en argwaan. ‘Ik ben u nog een verklaring schuldig, die ik u destijds
niet kon geven. We mochten niet spreken omdat we met een clandestiene operatie in ons buurland bezig waren. U werd door mijn mensen aangezien voor
degene die wij tot elke prijs in handen wilden krijgen. Omdat uw verschijning
op het eerste gezicht aan de beschrijving voldeed en u op juist dat moment op
die plaats was, hebben mijn mensen u... eh, gedwongen te stoppen. Eigenlijk
was het al gevaarlijk voor ons om u weer te laten vertrekken toen ik gezien had
dat u de gezochte persoon niet was, maar dat risico heb ik toch genomen. Als
onschuldige voorbijgangers ook al van ons te lijden hebben, zijn we niet beter
dan diegenen tegen wie wij ons verzetten,’ besloot ze een beetje bitter.
‘Heeft u de gezochte man tenslotte gevonden?’ vroeg de Abashi.
‘Nee, helaas niet.’
‘Wie zocht u?’
‘Een westerling, die in het geheim voor een vreemde mogendheid werkt, maar
zich aan de buitenwereld als bevelhebber namens de Dorische regering voordoet. Zijn naam is Thomas d’Harancourt.’
De patio was opeens geladen als voor een onweer.
Tom besloot impulsief open kaart te spelen. ‘Dat is mijn naam.’ Met een lichte
nadruk op ‘mijn’.
De vrouw keek hem op haar hoede aan. Hun gastvrouw zag er geschrokken
uit, Alante zat als bevroren onder tafel.
Met een kuchje kwam Zetar tussenbeide: ‘Neem me niet kwalijk, maar hier
klopt iets niet. Mevrouw, deze man werkt beslist niet voor de huidige regering
of voor machthebbers waar dan ook; noch openlijk, noch in het geheim. Daar
kan ik voor instaan, want ik heb hem geschouwd.’ Hij knikte naar Tom, die
verbaasd keek. Geschouwd? ‘Onze gast die u daar ziet, de man die u eerder
heeft onderschept, is de rechtmatige eigenaar van de naam die u noemde, maar
hij speelt beslist niet de rol van de man die u zocht. Heb ik dat juist?’ vroeg hij
Tom, die bevestigend knikte. ‘Kennelijk heeft de persoon die u zocht Thomas’
naam en uiterlijk als de zijne misbruikt,’ vervolgde Zetar.
De vrouw stond hen wantrouwig aan te staren.
‘Ik begrijp het niet,’ zei ze na een tijdje onwillig. ‘Hoe kunt u daar zo zeker van
zijn? Ik heb u aandachtig bekeken; u voldeed oppervlakkig aan de beschrijving
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van de man die wij zochten. U bleek enkele cruciale kenmerken beslist niet te
hebben. U bent ook veel jonger. Ik weet zeker dat u niet de man bent die ons
beschreven is. Alleen uw naam...’
Zetar onderbrak haar. ‘Als de persoon die u zoekt zo gevaarlijk is als ik denk
dat hij is, zal hij zeker een meester zijn in het verwarren van persoonlijkheden.
Thomas is indertijd behoorlijk op de voorgrond getreden in een aantal projecten waar ik min of meer de opdrachtgever van ben geweest. Het zou voor
een begaafde intrigant mogelijk moeten zijn om Thomas’ publiekelijk bekende
eigenschappen te verweven in een drogbeeld. Met een dergelijke opgebouwde
schijnpersoonlijkheid kan iemand die hierin bedreven is, als het ware personages scheppen, die zich ook daadwerkelijk hier en daar líjken te vertonen,
maar die in werkelijkheid, ik bedoel deze werkelijkheid, niet in vlees en bloed
bestaan.’
In de stilte die op Zetars cryptische verklaring volgde, schraapte Nim Soen
haar keel. ‘Mevrouw, u bent onze gast en ik heb gemerkt dat u voorlopig incognito wilt blijven. Dat houdt toch niet in dat u niet zou willen eten?’
De spanning nam af. Tom en de vrouw namen plaats rond de tafel. Terwijl ze
het opgediende fruit aten vloog het dorpsmeisje heen en weer met schotels
voedsel om ze weer op te warmen. Alante bleek er ongezien vandoor te zijn
gegaan met Kajo. Het meisje wees met haar hoofd in de richting van de keuken; Tom begreep dat ze daarheen gevlucht waren.
Hij at zwijgend, terwijl hij over de situatie nadacht. Hij was dus vlak voor hun
vertrek uit het dorp inderdaad betrokken geraakt bij complotten en afleidingsmanoeuvres. Sterker nog, hij was gewoon speelbal geweest. Zonder er enig
vermoeden van te hebben gehad was hij uitgekozen om als duplo van zijn
tegenstander deze vrouw en haar soldaten om de tuin te leiden. Hij was van
huis en haard gejaagd om een uitgestippelde weg te gaan die naar de hinderlaag
leidde, teneinde zijn tegenstander vrij spel te geven op een andere plaats. Het
verklaarde veel. Het betekende dat die persoon hem goed moest kennen. Van
vroeger waarschijnlijk. Het betekende dat hij in het dorp al dagen, misschien
al weken in het oog was gehouden. Het betekende ook dat de plannen van de
blonde koningsdochter tot in detail bekend waren bij de tegenstander. Haar organisatie moest zo lek als een mandje zijn. Het zou desondanks kunnen betekenen dat het bestaan van Alante er geheel buiten was gebleven: niemand had
haar gezien, buiten Aya. Misschien hadden degenen die hem in het oog hadden
gehouden haar wel zien vallen, maar haar als een gewoon kind beschouwd en
er geen aandacht aan besteed. Misschien hadden ze Alante wel helemaal niet
gezien, die kon zich perfect onzichtbaar houden.
Hij ging bij zichzelf na hoe de oppositie hun spoor zou kunnen terugvinden.
Na de ontsnapping uit de blokkade had niemand hen meer gezien. Hij had
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in Doran verteld dat hij naar het buurland wilde gaan, dat zou Josy ook heus
wel vermelden als het haar werd gevraagd. Hij kwam tot de conclusie dat ze
dankzij de actie van dolfijnen voorlopig onzichtbaar waren geworden. Er was
een moment van respijt om een plan te maken.
Op dat punt van zijn gedachten gekomen wendde de blonde vrouw zich tot
hem met de vraag: ‘Nogmaals mijn excuses, mijnheer d’Harancourt. Zoals u
het heeft uitgelegd, gevoegd bij hetgeen onze gastheer me net heeft verteld,
begrijp ik nu dat mijn gezelschap op een dwaalspoor is gezet. We hadden een
hinderlaag gelegd omdat we aanwijzingen hadden dat de man die we zochten
dan en daar deze weg zou volgen. Was u op één of andere wijze er toe gebracht
om die weg te nemen, of was het echt louter toeval?’
‘Als u informatie had dat uw prooi op dat tijdstip over die weg zou komen,
en juist dan kom ik langs, degene van wie die schurk naam en uiterlijk heeft
gestolen, nee, dan kunnen we niet van toeval spreken, doch van een knap opgezet plan. Ik hoefde alleen maar opgejaagd te worden. Daar zijn ze aardig in
geslaagd.’
‘Alleen maar?’ De vrouw keek alsof ze het niet helemaal begreep. ‘U had toch
ook een andere weg kunnen nemen?’
‘Het was logisch te veronderstellen dat ik die weinig gebruikte weg en niet de
hoofdweg zou nemen. Op de hoofdweg liep ik teveel kans om soldaten tegen
te komen. Andere wegen zijn er eigenlijk niet.’
‘Maar dan nog,’ sputterde de vrouw tegen. ‘Ze moesten u wel op een vrij precies tijdstip op ons pad zien te brengen. Langer dan twee dagen hadden we de
hinderlaag niet in stand kunnen houden.’
‘Twee dagen? Hoelang stonden jullie er al toen ik voorbij kwam?’
‘Het was de tweede dag.’
‘Hm. Ik heb inderdaad mijn vertrek een dag uitgesteld. Die nacht werd ik
openlijk bespied. Wellicht was dat ook om mij op te jagen. Net als de soldaten
die daags tevoren in het dorp waren opgedoken. Alles bij elkaar durf ik te
wedden dat iemand, die mij goed kent, mij in beweging heeft gebracht om als
afleiding te dienen, als valse prooi voor uw hinderlaag, om een activiteit op een
andere plaats ongehinderd te laten verlopen.’
‘Het klinkt plausibel,’ antwoordde de vrouw. ‘Dan hebben ze ons behoorlijk
bij de neus genomen. Ze weten blijkbaar veel meer van ons dan we dachten.’
De maaltijd werd besloten met geurige koffie uit vliesdunne porseleinen kopjes. Tom excuseerde zich en zocht de kinderen in de keuken op. Die waren
druk bezig een taart te versieren met kunstig gesneden stukjes fruit. Hij woelde
Alante door haar zilverwit gebleekte haar terwijl hij zich sappige stukjes in de
mond liet stoppen door Kajo, die op zijn schoot was geklommen.
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‘Kajo,’ vroeg Tom na een tijdje, ‘zou je hier wel willen blijven?’
Zijn ogen flitsten op, hij knikte heftig ja: ‘Ze hebben helemaal geen trekdieren
in het dorp, ik kan met mijn buffel bendes karweitjes doen! Enne, de mensen
zijn er heel aardig en...’ Hij kreeg opeens door dat er iets aan de hand was.
Wantrouwig keek hij van Tom naar Alante en weer terug. ‘Je gaat weg en je wilt
mij niet mee hebben!’ barstte hij uit. Moest hij nou huilen of kwaad worden?
Alante draaide zich geschrokken om en keek Tom met grote ogen aan.
Hij wilde om praktische en veiligheidsredenen liever alleen op speurtocht verder gaan. Hij voelde zich echterbijna ziek worden bij de gedachte dat hij Alante
een tijd niet meer zou zien. Nou nou, dacht hij, ik heb het echt zwaar te pakken.
‘Ik kan de buffel toch niet wekenlang in de boot houden!’ bracht hij tenslotte
een beetje zwakjes uit.
‘Waarom niet?’ kwam Alante haar makkertje te hulp. ‘Als we elke avond aanleggen kan hij grazen. Als er geen wind is kan hij de boot trekken. We zullen elke
dag vers gras en riet voor hem snijden. Met dat touw aan de mast kan je hem
helpen met in en uit klimmen. Dat was heel slim van je bedacht, Tom.’
Ze keek hem met wijdopen ogen heel onschuldig aan.
‘Grote goden, daar valt toch niet tegen te argumenteren!’ riep hij uit met een
vuist naar de hemel schuddend. ‘Goed, stelletje intriganten, we gaan over twee
dagen op reis. Naar Ajudya, naar de Universiteit. Ik maak de boot gereed, jullie
zorgen voor de buffel, afgesproken?’
Juichend vlogen ze hem om de hals.
‘Waar is Alex?’ vroeg hij om van onderwerp te veranderen. Alante en Kajo
keken elkaar aan.
Op dat moment streek iets langs zijn been. Verrast keek hij omlaag, in de verwachting de kat te zien. Hij voelde hem nog steeds, maar zag hem niet! Alex
kon hem blijkbaar een fysiek voelbare boodschap sturen! Juist toen hij zich een
beetje zorgen om hem maakte. In een impuls bukte hij zich en aaide de niet
aanwezige kat. Even voelde hij tegendruk in zijn handpalm, toen was het weg.
Alante keek met gefronste wenkbrauwen naar dezelfde plek. ‘Ik dacht dat ik
Alex zag....’
‘Dat kan. Ik heb hem duidelijk gevoeld, er was een projectie van hem hier.’
‘Wat is een projectie?’
‘Alex ving van mij op dat ik bezorgd om hem was. Hij stuurde een beeld van
zichzelf naar ons om te zeggen dat alles in orde was. Dat noemen we een
projectie. Dat beeld was hier; het was zo echt dat jij het kon zien en ik het kon
voelen. Normaal kunnen we dat niet zo gauw, maar Alex is een heel bijzondere
kat.’
Ze knikte, voor zich uit starend om het te verwerken. ‘Zoiets als toen met die
soldaat die in de wagen kwam om die steen te zoeken, toen ik in de mand lag
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en deed of ik een stapel vuile kleren was?’
‘Precies! Jij kan het ook heel goed, vooral als je je wilt verbergen. Die eerste
nacht, toen we vertrokken uit mijn huis...’
Ja!’ onderbrak ze hem. ‘Dat weet ik nog. Er was een man in de struiken. Ik was
zo... bezig met dat hij me niet zou zien dat ik wel in de grond wilde kruipen.’
Ze was even stil. ‘Alleen snap ik niet dat ik zo goed vuile was kon nadoen. Ik
weet eigenlijk nu pas dat mensen hun gedragen kleren in zo’n mand doen om
later te wassen. Hoe kon ik dat weten, Tom?’
‘Ik denk dat je het beeld oppikte van de soldaat die in de mand keek. Het was
een mand waarin hij verwachtte vuile was te vinden, omdat mensen daar zulke
manden voor gebruiken. Hij had al een afkeer van wat hij dacht te zullen zien,
dat beeld heb je in je nood opgepikt en versterkt. Je hebt een goed ontwikkeld besef dat je niet gezien wilt worden. Dat heb je om je heen als een soort
mantel. Daarom zagen de mensen in het dorp ook niemand, terwijl je tussen
ze door gelopen moet hebben. Of misschien zagen ze iets zo gewoons dat ze
niet verder keken en je weer vergaten.’
Kajo, die het gesprek niet had gevolgd, had alle overgebleven fruit op en keek
met zijn met sap besmeurde smoeltje naar Tom op.
‘Ik ga nu naar m’n buffel toe. Denk maar niet dat je er stiekem vandoor kunt
gaan. Ik houd je in de gaten!’ verklaarde hij parmantig en rende de keuken uit.
‘Alante, ik ga weer terug naar de anderen. Ik heb nog een hoop te vragen en
misschien krijg ik enkele antwoorden. Wat ga jij doen?’
Ze aarzelde. ‘Ik ga even zwemmen,’ besloot ze.
Terug op de patio was daar alleen nog Zetar’s vrouw aanwezig, bezig de tafel
te vegen en de stoelen recht te zetten.
‘Onze gaste en Zetar zijn naar het dorp, voor beraadslagingen,’ meldde ze op
zijn onuitgesproken vraag. ‘Mijn hulpje is met hen mee. Wil jij me helpen in de
keuken? Want ik kom nu een paar handen tekort.’
Ze strikte hem met haar guitige blik. Tom wilde haar best van dienst zijn.
Keuvelend over lekker eten en het prachtige vaatwerk maakten ze getweeën
de keuken aan kant.
Het was intussen donker geworden. Na een kopje koffie aan de keukentafel
zocht hij zijn slaapvertrek op. Om de deur van de kamer van de kinderen glurend zag hij dat Alante al sliep en Kajo niet in zijn bed lag; waarschijnlijk overnachtte hij in het dorp. Na een diepe meditatie deed hij zijn te lang uitgestelde
yoga oefeningen en viel tevreden in slaap.
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Hoofdstuk 24

De zieneres

T

OM WERD WAKKER VAN EEN KUS. Alante nodigde hem uit om mee
te gaan zwemmen. Gearmd liepen ze door de vroege schemering naar de
kalme zee en gaven zich over aan het warme water van de baai. Ze wilde niet
mee terug toen hij aanstalten maakte om aan land te gaan. Met een nerveuze
uitbarsting van energie schoot ze weg in de groene diepte. Er zat haar duidelijk
iets dwars. Het zou de aanwezigheid van die vreemde vrouw wel zijn, meende
Tom. Met zijn gedachten bij de vrouw kuierde hij naar het huis.
Hij zat in de keuken te babbelen met hun gastvrouw toen Alante binnenkwam.
Ze fronste bij het zien van de etenswaren op tafel en liep door. Verbaasd keken ze haar na. Alante niet eten, dat was ongewoon. Bezorgd zag Tom haar
de slaapkamer binnengaan. Zou ze ziek zijn? Met een excuus naar Nim Soen
ging hij kijken.
Ze lag opgekruld op haar losgewoelde bed. Ze voelde koud aan en reageerde
niet op zijn aanwezigheid. Hij dekte haar toe met een sprei. Slaap was voor bijna alles het beste medicijn, hij zou later wel vragen wat haar mankeerde. Zorgzaam sloot hij het muskietengaas rond haar bed en verliet het slaapvertrek.
Zetar had hem een spanen doos gegeven met zeekaarten van de kustgebieden.
Op een al vaker gebruikt exemplaar stippelde hij verschillende koersen naar de
hoofdstad van het buurland uit, over land en over zee.
De dag verstreek met lezen en helpen in de keuken.
Alante was bleekjes om water komen vragen, maar wilde verder niets van hen
weten. Hij bleef zich zorgen maken. Toen hij weer ging kijken lag ze te slapen, diep weggedoken onder de sprei. Hij legde een hand op haar voorhoofd.
Dat was niet warm, ze had zo te voelen geen koorts. Ze werd er wakker van,
Ze bleef liever liggen, fluisterde ze. Ze had geen honger. Hij kon aan haar
bewegingen merken dat ze pijn had en vroeg waar ze last van had. Uit haar
antwoorden maakte hij op dat ze groeipijn had. Hij gaf haar een lange energiebehandeling, waardoor de pijn minder werd. Met een laatste zucht viel ze
in slaap. Teder dekte hij haar toe, zijn zorgen waren voorbij nu hij wist wat
er aan de hand was. Het zou wel komen omdat ze de laatste tijd goed te eten
kreeg. Waarschijnlijk speelde het zwemmen in warm zeewater daar eveneens
een rol bij.
Toen de etensbel ging voegde hij zich bij het gezelschap op de patio en legde
uit waarom Alante niet kwam.
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De blonde vrouw keek hem gespannen aan; verwonderd ging hij met een vragende blik in zijn ogen aan tafel zitten. Ze zat naast de Abashi, met een gefronste blik op haar lege bord starend. Ze droeg in plaats van wijde reiskleren
nu een lange jurk van witte opengewerkte katoen onder een kleurige sarong.
Ze zag er stevig gebouwd uit, met een royale boezem en een even rijk achterste.
Tom ging zitten. Kennelijk had ze op hem zitten wachten, want ze begon aarzelend: ‘Mijnheer...’
‘Alsjeblieft, ik heet Tom.’
‘Goed, Tom dan,’ begon ze onwennig opnieuw. ‘Het ziet er naar uit dat er de
laatste tijd steeds meer mensen betrokken raken bij de activiteiten van mijn
huis. U bent er, tegen wil en dank, in gehaald door de tegenpartij. De oorzaak
daarvan, heb ik net met de Abashi besproken, ligt waarschijnlijk in het verleden, toen uw weg die van onze tegenstander kruiste. Ik zou niet weten hoe
hij anders uw naam en uiterlijk heeft kunnen gebruiken. Het lijkt me, alles bij
elkaar genomen, mede op voorspraak van onze gastheer, niet meer dan billijk
dat ik u wat meer vertel.’
Tom wist niet precies waar ze naar toe wilde en knikte aanmoedigend.
‘Het koningshuis Yandan waartoe ik behoor,’ begon ze haar relaas met een
bijna plechtige uitdrukking op haar gezicht, ‘is driehonderd jaar geleden niet
geheel uitgemoord. Twee nichtjes van de koning en de zuigeling van een hunner waren door een toeval niet in het paleis ten tijde van de overval en zijn
ondergedoken in het buurland. Tegenwoordig telt het huis ongeveer dertig
directe nazaten van die drie overlevenden. Omdat ik de meest rechtstreekse
afstammeling ben,’ ze wees naar haar blonde haar, ‘word ik door ons huis
en onze volgelingen als de troonpretendente van Doran, in ballingschap, beschouwd.’
Een korte en bondige inleiding, dacht Tom in stilte, maar wel eentje die eerder
vragen oproept dan beantwoordt. Hoe was haar relatie bijvoorbeeld tot de
Abashi, die stadhouder van Doran was, namens de niet aanwezige koning,
voordat de coup een einde aan zijn bewind maakte? De vraag nestelde zich in
zijn geheugen.
‘Het huis Yandan heeft in de afgelopen honderdvijftig jaar een handelsimperium opgebouwd dat in deze regio een begrip is geworden,’ ging ze verder met
een zekere trots in haar stem. ‘Alleen niet in ons thuisland,’ vervolgde ze droog.
‘Daar hebben we teveel tegenstand.’ Ze zuchtte. ‘Helaas. Wel, wat kan ik er
verder aan toevoegen. Alle personeel is ons toegewijd, sommigen zijn getraind
als soldaat en enkelen als spion. De drie mannen die u hebben onderschept
behoren tot de meest geharde kern.’
‘De Koningsgarde,’ zei Nim Soen. ‘Is het wel verstandig ze in uw oude kleuren
te kleden? Niet iedereen is de uniformen van de Koningsgarde vergeten.’
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‘Misschien wel, maar wij...’ Ze haperde even. ‘Als wij ons niet houden aan onze
erecodes en in het geniep blijven opereren, plaatsen wij de strijd in dezelfde
sfeer als onze tegenstanders.’ Ze keek haar drie luisteraars onderzoekend aan,
hoe ze dit opvatten. Wat ze zag gaf haar moed om er op door te gaan: ‘Het
is juist zo belangrijk dat we ons niet verlagen tot die gewelddadige methoden,
maar dat wij de strijd verheffen tot een hoger plan. Wij verwachten dan niet,
of minder, in een geweldspiraal terecht te komen. Het is tijd geworden om te
tonen wie we zijn, waarvoor we staan.’
‘Bravo!’ De Abashi keek haar respectvol aan. ‘U hoeft daar niet zo terughoudend over te doen, Prinses. Het is het enige juiste. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat u en uw mensen daar koste wat kost aan
vasthouden. De geschiedenis wijst uit dat elke revolutie die op de geijkte, gewelddadige manier werd uitgevochten, geen enkele maatschappelijke of economische verbetering heeft teweeg gebracht. Een wisseling van machthebbers
op basis van geweld lost niets op. Als er echt de wens is om iets te veranderen
moet je de bestaande machtsstructuren ontmantelen en een nieuwe orde, nieuwe normen en waarden installeren. Dat is wat met transitie wordt bedoeld.’
Ze keek hem dankbaar aan. ‘Ik ben blij dat u het onderschrijft. Het kost me
grote moeite en ik moet erg streng zijn om onze groeiende groep op het juiste
spoor te houden.’
Nim Soen stond op om een einde aan het gesprek te maken. ‘Laten we eten.
Anders wordt het koud.’
Ze deden het diner alle eer aan. Een tijdlang waren er alleen het getik van
bestek op porselein en beleefde opmerkingen te horen als men elkaar vroeg
een schotel door te geven. Onder het door olielampjes verlichte gewelf van de
boom was het gezelschap geborgen in de donkere nacht die ongemerkt over
het afgelegen schiereiland was gevallen.
‘Kunt u misschien meer over uw reisdoel zeggen?’ vroeg de koningsdochter toen
de maaltijd ten einde was. Hun gastvrouw en het dorpsmeisje waren de tafel nog
aan het afruimen, maar ze kon haar ongeduld niet langer bedwingen.
‘Jawel,’ antwoordde Tom. ‘Onze wegen hebben elkaar gekruist door toedoen
van onze gezamenlijke tegenstander. Nu kruisen onze wegen elkaar opnieuw,
deze keeruit vrije wil. Zo te horen hebben we een aantal doelen gemeenschappelijk.’
Ze knikte, zo interpreteerde ze de tekenen zelf ook.
‘Ik heb al van jongs af aan het idee dat ik een missie heb,’ ging hij door. ‘Dat ik
mijn vernuft ten dienste moet stellen in de richting van een samenleving waarin
uitbuiting niet meer plaats vindt. Het voorkómen van uitbuiting van de Aarde
en haar hulpbronnen leek toen ik studeerde het belangrijkste. Ik heb echter
ontdekt dat uitbuiting van mensen veel erger is. Zoals van kinderen.....’
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Bij de herinnering aan de smokkelprauwen, afgeladen met doodsbange kinderen, schoot zijn gemoed vol. ‘Neem me niet kwalijk,’ mompelde hij schor. ‘Ik
moest even terugdenken aan een groepje kinderdieven en hun slachtoffertjes
die we onderweg tegenkwamen. De emoties komen nu wat makkelijker los.’
‘Je hoeft je niet te verontschuldigen, Tom,’ suste hun gastvrouw. ‘We hebben
je er des te liever om.’
Met een erkentelijke blik in haar richting zocht Tom de woorden om door te
gaan. Hij was echter zo van zijn stuk dat de gedachten door zijn hoofd tolden.
Tenslotte wist hij uit te brengen dat hij niet verder kon praten. Het was hem
allemaal teveel geworden. Hij snakte naar de vergetelheid van de slaap. Met
een gemompeld excuus verliet hij het gezelschap en viel gekleed en al op zijn
bed. Ternauwernood had hij nog het besef het muskietengaas dicht te trekken
voordat de genadige slaap hem overmande.
De volgende morgen was zijn eerste gedachte hoe het met Alante ging. Zuchtend stond hij op. Haar bed was echter leeg, waarschijnlijk was ze al in het
diepe water van de baai te vinden. Hij nam genoegen met een stortbad, waarna
hij op zoek ging naar gezelschap om mee te ontbijten.
Uiteindelijk ging hij toch maar in zijn eentje aan de gedekte ontbijttafel zitten.
Hij wilde net beginnen toen de Abashi en de koningsdochter, ernstig in het
Chi’amees met elkaar pratend, uit de tuin tevoorschijn kwamen. Op zijn uitnodigend gebaar schoven ze aan.
‘U had het gisteravond over uw missie, die in het teken staat van het voorkomen van uitbuiting,’ opende de prinses het gesprek. ‘Kunt u iets meer over die
missie vertellen? Het komt me voor dat we daarin veel gemeen hebben.’
Toms blik werd getrokken door iets vreemds met haar vingers... Het herkenningsteken! Hij schokte overeind. Haastig vormde hij in een flits zijn eigen
herkenningsteken. Op het gezicht van de Abashi kwam een brede glimlach.
Door Toms hoofd raasden allerlei gedachten.
‘Het is te vroeg om er op in te gaan,’ zei de Abashi zachtjes tegen hem. ‘Het is
voorlopig genoeg dat we elkaar herkend hebben. Weet dat er een nieuwe Loge
wordt gevormd. Te zijner tijd komen we weerbijeen, maar nu niet.’
Tom knikte, uiterste geheimhouding was geboden. Hij had het onheilspellende
gevoel dat zelfs zijn gedachten niet veilig waren voor de Opponent.
De koningsdochter keek hem aan met iets guitigs in haar blik. Dat hielp niet
echt om zich te concentreren. Met enige moeite wist hij zich tot de gestelde
vraag te bepalen. ‘Eh, ja, om op uw vraag terug te komen: wat hebben we gemeen? In zoverre dat ik ten dienste sta van elke actie waarmee uitbuiting uitgebannen kan worden. Dat was mijn motivatie om in het hervormingsproject te
gaan werken. Wat dat betreft ben ik, geloof ik, in goed gezelschap. Ik heb be212

grepen dat in uw thuisland veel wordt gedaan aan hernieuwbare hulpbronnen
en dergelijke, landhervormingen, scholing en armoedebestrijding.’ Ondanks
zijn lichamelijke ongemak voelde hij een warm enthousiasme in zich groeien.
‘Dat klopt,’ zei de prinses. Ze ging voorover zitten om haar standpunten te
benadrukken. ‘In Chi’am voert het huis Yandan al eeuwen op de achtergrond
een beleid om uitbuiting tegen te gaan. Ons succes heeft steeds meer navolging
gekregen, eerst bij collega handelshuizen in de handel en nijverheid, laterbij de
opeenvolgende regeringen. Het beleid heeft een behoorlijke welvaart gebracht
en ons land tot één van de meest vooraanstaande handelsnaties gemaakt. Het
ene succes bracht het andere voort. Zo is de Universiteit een eeuw geleden
met een nieuw elan begonnen aan een breed onderzoeksproject, waarvan we
al enige decennia de vruchten plukken.’
‘Zoals de teelt van hardhout?’
‘Ja,’ glimlachte ze, ‘daarmee zijn we wereldberoemd geworden. Het is ons
pronkstukje, maar er is veel meer...’
‘Voordat we in ongetwijfeld zeer interessante exposés terecht komen,’ brak de
Abashi in, ‘wil ik even de aandacht terughalen naar Toms tweede doel.’
‘Ja,’ ging Tom erop in, ‘ik heb een kind bij me, een meisje, waarvan ik de afkomst onderzoek.’ Hij wist niet hoever hij kon gaan met Alante’s geheim te
verklappen en keek de Abashi vragend aan. Die schudde bijna onmerkbaar zijn
hoofd en stelde diplomatiek voor: ‘Vrouwe, het is mij bekend dat aan de onvolprezen Universiteit van Ajudya kennis aanwezig is over verdwenen volkeren,
vergeten culturen en een glorieus verleden. Tom wil daar graag uit putten om
antwoorden te vinden die zijn beide reisdoelen dienen. Uw introductie en de
bescherming van een invloedrijk huis zouden erg welkom zijn.’
Ze keek Tom aan en knikte uitnodigend. ‘Ik bied u graag onze gastvrijheid
aan; alles wat we kunnen doen om u verder te helpen. Ook al stond ik niet bij
u in het krijt...’ ze bloosde ervan, ‘zou ik u onze diensten aanbieden. Wilt u zo
vriendelijk zijn die te aanvaarden?’
‘Graag,’ antwoordde Tom verrast. ‘Uw gastvrijheid zou erg welkom zijn. Ik
had nog geen flauw idee hoe ik in Ajudya onderdak en eten had moeten regelen. Mijn laatste spaargeld is in Doran geroofd,’ bekende hij zonder enige
terughoudendheid. Mon Dieu, quelle femme! dacht hij onwillekeurig. Ze bloosde
nog sterker en sloeg haar ogen neer.
Ze wilden net verder gaan met hun ontbijt toen een dorpeling bescheiden naar
voren trad. ‘Abashi,’ sprak de man hun gastheer aan, ‘u heeft een nieuwe gast,
niet aangekondigd deze keer, maar ongetwijfeld welkom.’
De Abashi knikte en stond gehaast op.
Hij kwam terug met aan zijn hand een blind meisje in een vuile en gescheurde
sarong. Ze had witte ogen – staar, dacht Tom direct – en een witte geit.
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‘Och arm kind!’ riep Nim Soen uit en snelde op haar toe. Het meisje liet de
hand van de Abashi los en richtte zich op om wat te zeggen, maar ze zakte met
een zucht door haar benen. Tom snelde toe en tilde het meisje op.
‘Breng haar naar binnen, dan zullen we haar eerst verzorgen,’ commandeerde
Nim Soen.
In de logeerkamer legde Tom zijn uitgeputte last op het bed van Alante. Het
meisje strekte haar arm uit en greep Nim Soen beet. ‘Ik heb een belangrijke
boodschap,’ fluisterde ze. ‘Er zijn soldaten in ons dorp, ze zoeken u. Ze weten
dat u hier woont, ook dat er mensen bij u zijn die ze gevangen willen nemen.
Ik kon op tijd wegkomen dankzij mijn geit.’
Tom en de Abashi keken elkaar gealarmeerd aan. De prinses was hen gevolgd
en zag er bezorgd uit. Het meisje probeerde op te staan en greep Nim Soen
bij haar pols. Met grote, nietsziende angstogen hijgde ze: ‘Ze zoeken mij ook,
want ik ben het orakel van het dorp. Ik hoorde hoe ze naar me vroegen. Er is
een man bij die kan schouwen.’ Ze rilde. ‘Hij kwam in mijn hoofd!’ De herinnering was kennelijk zo afschuwelijk dat ze moest kokhalzen. Tom probeerde
haar te kalmeren, ondanks de felle pijnscheuten die door zijn buik schoten. De
berichten van het meisje riepen zo’n heftige reactie bij hem op dat zijn lichaam
in paniek raakte. Die schouwer, dat kon alleen maar de Opponent zijn! Waaraan hij dacht ontsnapt te zijn! Zo dichtbij was hij nu, hij had er niets van gemerkt!
Als dit meisje er niet was geweest zou hij alsnog gevangen genomen zijn!
Dankzij zijn yogatraining kon hij de angst door zich heen naar beneden, naar
de aarde laten vloeien. Zijn gedisciplineerde geest nam het roer weer over toen
de eerste paniek week. Sussend streek hij het meisje over haar buik, waar haar
angst al dagen in geknoopt zat. Heftig slikkend bedwong ze haar opstandige
maag. Nim Soen gaf haar water, dat ze dankbaar met kleine slokjes dronk.
Hakkelend vertelde ze haar verhaal verder, aangemoedigd door klopjes op haar
pols. ‘Ze waren opeens in ons dorp. Niemand had gemerkt dat ze kwamen.
Ik ook niet, terwijl ik toch heel veel kan zien. Met mijn geest dan,’ voegde ze
er aan toe. ‘Ik hoorde iemand verontwaardigd schreeuwen. Ik was toevallig
buiten, in het woud. Ik deed net mijn behoefte.’ Ze kleurde, maar ging toch
manmoedig verder. ‘Ik ben meteen verder het woud in gevlucht. Ik was zo
bang. Daardoor kon die man mij vinden. Hij kwam in mijn hoofd.’
Ze slikte en dronk weer wat water. ‘Hij wist wie ik ben. Hij wilde dat ik me
liet zien, dat ik naar hem toe kwam. Niet met woorden. Het was een soort, ik
weet niet hoe ik het moet zeggen. Hij wekt een soort hunkering op, een verlangen om me helemaal aan hem over te geven. Het was afschuwelijk. Hij was
afschuwelijk.’
In de ban van het onbekende gevaar dat zich nu duidelijker liet zien bleven ze
zwijgend naar het verslag van de zieneres luisteren.
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‘Ik kon me gelukkig afsluiten. Toen ik de band verbroken had ben ik gevlucht.
Hij kon me niet meer zien, of voelen. Ik kan me heel goed onzichtbaar maken.’
Een flauwe trots gleed over haar gezicht.
Gespannen vroeg Tom: ‘Waar ligt je dorp? Hoeveel tijd hebben we nog?’
‘Aan het begin van de bergrug tussen het vasteland en hier.’
‘Ben je helemaal zonder gids hierheen gelopen?’ vroeg de Abashi.
Het meisje knikte. ‘Ik heb twee dagen aan een stuk gelopen. Mijn geit heeft de
weg gewezen.’
Tom begon haar voeten voorzichtig te wassen toen het dorpsmeisje met warm
water binnenkwam. Hij gaf haar tegelijk helende energie.
‘Rust nu maar even uit, wij zorgen voor de rest. Je boodschap is goed aangekomen. We zullen passende maatregelen nemen,’ zei de Abashi gedecideerd.
Het meisje slaakte een zucht van opluchting. Uitgeput liet ze zich achterover
zakken en viel prompt in slaap. Het dorpsmeisje bleef bij haar zitten voor als
ze wakker zou worden.
Zetar kwam direct in actie. Aan alles kon Tom merken dat hij gewend was de
leiding te nemen. Hij bezwoer hen rustig op hem te blijven wachten terwijl hij
inlichtingen ging inwinnen in het dorp. Er waren wachtposten zei hij; zolang
er geen meldingen van naderende soldaten kwamen waren ze nog veilig. Met
grote passen beende hij het pad af en verdween in het woud.
Tom ging op zoek naar Alante. Ze moesten gaan inpakken.
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Hoofdstuk 25

Verdreven

I

N DE VALLENDE AVOND stond de Abashi hen op te wachten bij de
gedekte tafel. Het intussen vertrouwd geworden belletje had de gasten uit
alle hoeken en gaten tevoorschijn geroepen. Kajo was met het dorpsmeisje
mee terug gekomen. Met een diepe frons boven zijn ogen zocht hij Alante op,
die zich ver in zichzelf had teruggetrokken. Bleek en stil gingen ze aan de tafel
zitten. De dreiging van de ophanden aanval hing als een drukkend gordijn om
het gezelschap heen. Het beroofde hen van een elementair gevoel hier veilig te
zijn, in dit gastvrije huis, waarvan ze niet anders wisten dan dat het alleen aan
vrienden bekend was. Nu was die bescherming opeens waardeloos geworden.
Sterker nog: ze zaten als ratten in de val.
Toen ze allemaal zwijgend waren gaan zitten stond de Abashi op aan het
hoofdeinde van de tafel en nam het woord. Hij scheen de enige te zijn die niet
onderhevig was aan de depressie waar ze onder te lijden hadden.
‘Het ziet ernaar uit dat ons isolement is verbroken,’ begon hij kort en bondig.
‘Dat betekent dat we met vaardige tegenstanders te maken hebben, die onze
gaven weten te evenaren. Tom en Alante hebben dat al eerder ervaren. Onze
andere geëerde gasten op een andere manier, maar even bedreigend, meen ik.’
Hij boog kort naar de twee jonge vrouwen. ‘De betekenis hiervan kunnen we
op verschillende manieren duiden. We kunnen angstig worden dat we nergens
veilig zijn. We kunnen het ook zien als een compliment.’
Hij glimlachte toen ze hem schaapachtig of zelfs gepikeerd aankeken.
‘Het betekent dat onze tegenstanders alle moeite doen om ons te pakken te
krijgen. Dat doen ze alleen maar als we voor hen belangrijk genoeg zijn. Bijvoorbeeld doordat we hen behoorlijk dwars kunnen zitten.’
‘Ja!’ riep Kajo boos. ‘Dat snap ik. Nou, daar kunnen ze op rekenen.’
Ze moesten even lachen om deze uitbarsting van onverslaanbare moed. Het
doorbrak het gevoel van malaise dat hen van alle energie dreigde te beroven.
De Abashi streek hem over het hoofd. ‘Ja Kajo, daar kunnen ze op rekenen.
Wel,’ richtte hij zich weer tot het voltallige gezelschap, ‘persoonlijk ben ik het
helemaal met deze jongeman eens. Wij zijn betrokken bij een machtsstrijd tussen onbekende groeperingen. Voor sommigen is die betrokkenheid recent, zoals voor onze geëerde zieneres Orakel en de dappere Kajo, voor anderen is dat
al langer aan de gang. Voor mijn vrouw en mij al veel langer. Langer zelfs dan
de tien jaar dat wij hier in ballingschap vertoeven.’
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Hij keek zijn gasten één voor één aan terwijl hij nadrukkelijk verklaarde: ‘Deze
strijd is voorzien. Die is al lange tijd geleden voorzien. Niet alleen door mijn
vrouw en mij. Ik verklap geen geheim als ik vertel dat de Bergkloosterorde
deze strijd noemt in hun leringen, die mondeling van meester op discipel zijn
doorgegeven, generaties lang. Dit tijdsgewricht, waarin wij nu leven, wordt
aangeduid als een kantelpunt. Grote en kleine kosmische cycli komen tot een
eind. Een eind dat een begin is voor nieuwe reeksen. Op zo’n kantelpunt worden oude wegen afgesloten en kunnen nieuwe geopend worden. Groeperingen
met verschillende belangen gaan de strijd aan teneinde de toekomst van de
Aarde te kunnen bepalen, ten goede of ten kwade. Onze geëerde zieneres
Orakel heeft voorspellingen over deze strijd gedaan.’
Het vermoeide meisje kleurde toen de aandacht op haar gevestigd werd. In het
duister kon niemand het zien, maar zijzelf voelde de blos gloeien. Eigenlijk
wist ze niet goed waar de Abashi het over had. Ze was behoorlijk verlegen met
het compliment. Het enige wat ze had bijgedragen was dat ze al haar onbegrijpelijke visioenen aan haar dorpshoofd had verteld.
Intussen was de Abashi doorgegaan met zijn betoog: ‘De confrontatie is zich
geleidelijk aan het opbouwen. Dat weten we al jaren. Hoogheid, mag ik zeggen
dat het huis Yandan er zelfs al eeuwen mee bezig is?’
Zonder op het antwoord van de prinses te wachten, ging de Abashi op dringende toon verder: ‘Het is geen toeval dat we hier verenigd zijn. Het zal ook
niet de enige keer zijn. Dit was een eerste kennismaking. De gebeurtenissen
ontwikkelen zich in steeds sneller tempo, dus we moeten niet vreemd opkijken
als we ons voortdurend opgejaagd zullen voelen. Tom en wijzelf hebben tien
jaar in ledigheid moeten wachten op dit keerpunt. Die tijd was nodig omdat
nog niet alle medespelers geboren waren. Het ziet er naar uit dat nu aan alle
voorwaarden is voldaan. Dat komt ook overeen met de astrologische tijd.’
Hij stopte toen hij onbegrip op enkele gezichten zag verschijnen. ‘Ik ga daar nu
niet verder op in, dat vraagt teveel tijd.’ Om de groeiende ongerustheid wat in
te dammen suste hij: ‘Het zal nog wel even duren voordat de soldaten hier zijn,
want de toegang over het schiereiland bestaat uit zwaar terrein en wordt door
het dorp bewaakt. Het zal ze echter hooguit nog een dag ophouden.’
‘Kunnen ze over het water komen?’ wilde Tom weten.
‘Nee, de kusten van de baai bestaan uit onbegaanbare moerassen of steile kliffen. Aan die kant worden we overigens door de dolfijnen bewaakt.’
Hij keek de aanwezigen één voor één indringend aan. ‘Tom heeft net de enige
ontsnappingsroute genoemd. U moet allen zo snel mogelijk vertrekken. Over
zee, met Toms boot. De dolfijnen zullen u loodsen.’
Hij lachte even naar Tom. ‘Zo zie je, Tom, hoe jouw keus om met een boot
Doran te ontvluchten past in het schema.’
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De kernachtige uitleg van de nieuwe situatie werd zonder commentaar aanvaard. Nu het machteloze gevoel begon te wijken werden ze bevangen door
een zenuwachtige haast.
‘Mijn paard!’ riep de koningsdochter opeens uit. ‘Ik heb het in het dorpje achtergelaten waar mijn gids me opwachtte.’
Ze keken haar aan. Wat was dat nu weer. Nog een ramp?
‘Als de soldaten ook dat dorp hebben bezet, zullen ze het wel gevonden hebben,’ merkte de Abashi droog op. ‘Gaat u er maar van uit dat onze tegenstanders allang weten dat u hier bent. Waarschijnlijk waren ze zelfs op de hoogte
van uw voornemen hierheen te komen en hebben ze deze inval daarom juist
nu gepland. Ze denken dat ze er een geweldige slag mee slaan als ze behalve
mijn vrouw en mij tegelijk de kroonpretendente van het huis Yandan gevangen
kunnen nemen.’
Ze keek hem ontsteld aan.
‘Hoogheid, u denkt toch niet dat u ongezien uit de Yandan residentie hebt
kunnen vertrekken, dat u al die verspieders in en rond het paleis om de tuin
hebt kunnen leiden?’
Ze sloeg haar ogen neer. Haar sterke handen verfrommelden het servet op
haar schoot, het enige blijk van haar frustratie.
‘Uw tegenstanders hebben u toch ook feilloos op een verkeerde plaats een
hinderlaag laten leggen en de dubbelganger van de man die u zocht in uw fuik
gemanoeuvreerd? Dat betekent dat uw organisatie vergeven is van verklikkers,
tot in de hoogste regionen!’ De Abashi keek haar streng aan. ‘Die spionage is
een groot gevaar, Hoogheid,’ ging hij meedogenloos door. Hij hield zich in op
een handbeweging van zijn vrouw. De prinses zat strak voor zich uit te kijken,
het servet als een bal in haar vuisten. Hij richtte zijn aandacht op de anderen
en vervolgde: ‘U zult onverwijld dienen te vertrekken. Voor mijn vrouw en mij
staat het vast dat we ons gevangen moeten laten nemen. Dat is voor ons de
enige manier om op de juiste wijze uit ons isolement te komen.’
Ze keken hem geschrokken aan.
‘Weet u dat zeker? Het staat me helemaal niet aan om u in handen van die...
man te weten.’ Tom moest een instinctieve afkeeronderdrukken, hij kon het
haast niet over zijn lippen krijgen.
‘Maak je geen zorgen, Tom.’ Nim Soen streelde hem met genegenheid over de
arm. ‘We hebben het voorzien. Er gebeurt echt niets met ons. We kunnen ons
goed afschermen.’
Hij keek haar aan. ‘Onderschat hem niet, vrouwe,’ zei hij tenslotte, zijn hoofd
schuddend. ‘Hij is ongemeen krachtig.’
‘Tom, we weten hoe sterk hij is, maar er zal voorlopig geen confrontatie komen. Het is in zijn belang dat hij nog op de achtergrond blijft, als de grote
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onbekende. Hij zal zich zeker niet aan ons vertonen, noch in het lichaam, noch
in de geest.’
Tom krabde zich, maar half gerustgesteld, in zijn korte baard. ‘Goed dan, u
zult ’t het beste weten. Dan nog ziet het er naar uit dat we met een groot gezelschap zullen reizen. Mijn boot is helaas niet bepaald ruim. We zullen daarom
dicht bij de kust moeten blijven om snel beschutting te kunnen zoeken als het
slecht weer wordt. De buffel moet natuurlijk ook elke dag kunnen grazen.’
‘Buffel?!’ vroeg de prinses gepikeerd. ‘U neemt een buffel mee?’
‘Ik moet wel. Kajo gaat mee, dat is veiligervoor hem, en zonder zijn buffel wil
hij geen stap verzetten.’
Ze keek hem met een gefronste blik aan. Deze keer was hij het die zijn ogen
neersloeg.
‘Ik stel voor dat jullie allemaal wat gaan slapen en kort na middernacht vertrekken,’ zei de Abashi terwijl hij opstond. ‘Er is dan geen maan, zodat er weinig
risico is dat eventuele verkenners jullie zien afvaren. Tom, ik raad je ten sterkste
aan om alleen ’s nachts te varen en de boot overdag in de mangrovebossen te
verbergen. Deze soldaten zijn overzee gekomen, hetgeen betekent dat hun
schepen waarschijnlijk in de buurt patrouilleren.’
‘Ook dat nog,’ mopperde Tom. ‘Ik hoop dat de dolfijnen ons in een paar uur
op volle zee kunnen brengen. Dan kunnen we nog een tijdje in het donker naar
het noorden zeilen voordat we een schuilplaats moeten zoeken.’
‘Goed, ik ga voor proviand zorgen,’ kondigde Nim Soen aan.
‘Tom, ik zal jullie een gedetailleerde kaart van de kust meegeven die de dorpelingen hebben gemaakt. Daarop staan alle inhammen en kreken aangegeven,
evenals dorpen en andere bewoonde plaatsen die je moet mijden,’ stelde de
Abashi voor.
‘Als we Ogam weten te bereiken zijn we voorlopig veilig,’ bracht de prinses in.
‘Dat is net over de grens. We hebben daar een factorij, waar we verder transport kunnen regelen.’
‘Dat lijkt me goed te doen.’ Tom kon zijn opluchting niet verbergen dat het
reisdoel nu eens niet door hemzelf bepaald hoefde te worden. Temeer daar hij
er zelf geen duidelijk beeld van had.
‘Abashi?’ vroeg de prinses bezorgd. ‘Kunt u een aantal berichten voor me versturen? Naar Ogam? Ze mogen echteronder geen beding door de tegenstanders worden onderschept.’
‘Ik heb geen postduiven uit Ogam. De berichten zullen mondeling door een
koerier moeten worden overgebracht. U kunt ze in geheimtaal geven; de renners uit het dorp hebben een vrijwel absoluut geheugen,’ antwoordde Zetar.
Ze braken de bijeenkomst op. Tom verliet het gezelschap om de boot te controleren.
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Buiten zicht van de anderen liep Alante plotseling naast hem, dat had hij verwacht. Hij sloeg zijn arm om haar heen. ‘Als jij en Kajo wat gras gaan....’
‘Is al gebeurd,’ onderbrak ze hem. Hij gaf haar een bemoedigend kneepje in
de schouder.
‘Tom?’
‘Mm?’
‘Moet ik me nog steeds verbergen?’
‘Je bedoelt voor die twee vrouwen?’
‘Die prinses heeft je toch gevangen laten nemen, toen je van de wagen gevallen was?’
‘Dat was een vergissing.’ Hij aarzelde. ‘Misschien hoeft het niet meer.’
‘Nee? Echt niet?’ Alante huppelde opgetogen aan zijn hand. ‘Ik heb helemaal
niet meer het gevoel dat ik me moet verstoppen,’ vertrouwde ze hem toe. ‘Niet
voor de mensen die hier komen, bij de Abashi en zijn vrouw. Ik denk dat alleen
maar goede mensen hier mogen komen.’
‘De noodzaak om onzichtbaar te blijven is voorbij, denk ik,’ zei hij bedachtzaam. ‘We moeten nu weliswaar vluchten en ons overdag verbergen, maar dat
is anders. We mogen geen van allen door de kustwacht ontdekt worden. Onder
elkaar hoeven we ons niet meer anders voor te doen dan we zijn. We zitten wat
dat betreft in hetzelfde schuitje.’
‘Onze boot,’ zuchtte Alante opgelucht. ‘Mag ik me dan laten zien?’
‘Zonder je camouflage aura?’
‘Ja?’
‘Ik denk het wel. Wees voorzichtig.’
Bijgelicht door de lage maan en op de tast waar schaduwen hingen, maakten
ze samen de boot klaar voor vertrek. Daar was niet veel voor nodig: hij was
schoon, water en veevoer waren al aan boord. Gespannen vanwege het ophanden vertrek, waar ze geen van tweeën zin in hadden, zochten ze in het donker
hun weg terug naar het huis. Toen ze de geel verlichte keuken binnen kwamen
keek de prinses verbaasd naar Alante. Haar stille aanwezigheid bij het diner was
haar niet opgevallen, waarschijnlijk omdat Alante toen haar camouflage aura
nog in stand hield.
Nadat alles voor de onverwachte aftocht klaar was gezet gingen de reisgenoten
naar hun kamers om nog wat te slapen. De Abashi en zijn vrouw beloofden
hen een uur na middernacht te wekken. Tom keek nog even of alles goed was
met het blinde meisje. Ze lag in Alante’s bed, vast in slaap. Ze had zich onopgemerkt door Kajo naar haar kamer laten brengen toen ze nog met hun laatste
beraadslagingen bezig waren. Het joch sliep zelf ook al.
Alante sloeg haar armen om zijn nek en liet zich naar Toms kamer dragen.
Ze vond het best prettig om weerbij hem te slapen nu haar bed bezet was. Hij
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zette haar afwezig neer, hij wilde zich nog even afspoelen. Nog vochtig van
zijn stortbad kroop hij rond over het hemelbed om overal het muskietengaas
zorgvuldig te sluiten. Alante draaide zich midden op het bed langzaam om haar
as, waarbij haar sarong in plooien van haar afgleed. Haar zilverige pels leek als
water te bewegen in het schuin invallende maanlicht. Ze ging naast hem liggen.
Hij lag zo te zien weer eens aan van alles te denken, maar ze vond haar vragen
belangrijker.
‘Tom?’
‘Ja?’
‘Is het gevaarlijk wat we gaan doen?’
‘Niet gevaarlijker dan wat we tot nu toe hebben beleefd.’
‘Tom, wat ben ik van jou? Ik ben niet je kind, want je hebt mij gevonden, maar
we horen wel bij elkaar. Horen wij net zo bij elkaar als Zetar en Nim Soen?’
‘Ja en nee,’ fluisterde hij, als compromis tussen wat hij zou willen zeggen en
waar hij bang voor was. ‘Wij horen wel bij elkaar, maar jij bent nog een kind en
ik ben een volwassen man.’
‘Wat bedoel je?’ stamelde ze ongelukkig. ‘Ja en nee? Wat dan wel en wat dan
niet? Je gaat toch niet weg?’
‘Wel bij elkaar, maar niet zoals Nim Soen en Zetar. Zij zijn man en vrouw. Zij
zijn al heel lang geleden getrouwd.’
‘Gaan wij ook trouwen? Wat is dat eigenlijk: trouwen?’
‘Dat is dat je in het openbaar elkaar als man en vrouw neemt en waarbij priesters allerlei rituelen uitvoeren om de zegen van de goden af te roepen.’
‘Ik snap er niets van, maar dat zie ik vanzelf wel. Gaan we gauw trouwen? Ik
wil altijd bij je blijven. Wil je altijd bij me blijven?’
‘Je bent daarvoor nog te jong. Dat kan pas over een paar jaar.’
‘Waarom? Wanneer dan?’ Ze stond op het punt te gaan huilen.
‘Als je zestien bent.’
‘Zestien? Waarom ben ik nu geen zestien?’ Ze klampte zich aan Tom vast.
‘Dat weet ik niet precies. Toen ik je vond dacht ik dat je tien of elf was, je kan
ook wel veertien zijn bij nader inzien. Je groeit zo hard.’
‘Wanneer wordt ik zestien? Wat is zestien?’ Ze ging rechtop zitten en sloeg
hard met haar knokkels op haar hoofd. ‘Ik weet helemaal niets,’ zei ze met een
snik. ‘Wat is nou veertien of zestien? Ik snap niet wat je zegt.’ Ze begon te
huilen. Tom nam haar in zijn armen.
‘Hoe oud je bent meten we in jaren. Een jaar is zoveel dagen als onze wereld
om de zon draait. Een heel rondje noemen we een jaar. Dat is makkelijk. Na
veertien rondjes ben je veertien jaar en een echte vrouw geworden. Je kunt pas
trouwen als je zestien bent. Hoewel,’ mompelde hij binnensmonds, ‘er trouwen in dit land heel wat meisjes op hun elfde of twaalfde.’
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‘Ik wil met je trouwen. Wil je beloven dat je met me trouwt als ik zestien ben?
Hoelang moet ik nog wachten?’
‘Je moet eerst nog wat groter worden, liefje,’ zei hij met een brok in zijn keel.
‘Je belooft het toch wel?’ Ze keek hem daarbij zo angstig aan dat hij knikte.
Ze zuchtte beverig. ‘Je hebt het beloofd.’ Ze keek hem in zijn ogen of hij het
meende. Wat ze zag stelde haar gerust. Ze sloeg haar armen stijf om zijn nek.
‘Zijn we nu beloofden?’ wilde ze weten.
‘Verloofd heet dat.’ Hij verkeerde in tweestrijd. Aan de ene kant voelde hij zich
gemanipuleerd in een richting waar hij als de dood voor was, aan de andere
kant vroeg de verbondenheid met Alante om een uitgesproken verbintenis.
Hij kwam overeind, maar ze wilde niet loslaten.
‘Kom, verloofde, nu moet je even van me afgaan,’ maande hij.
Gekalmeerd door zijn belofte gleed ze van hem af en legde zich op haar zij. In
het gele licht van het olielampje lag ze naar hem te kijken met haar veelkleurige
ogen, tot ze zomaar sliep.
Tom voelde een aandrang in zijn geest en stelde zich open.
Tome
?
Wees waakzaam
Ja
Je opponent is heel dicht bij je
Zoekt hij mij?
Ja. Hij weet dat je in de buurt bent
Is hij één?
Wat bedoel je?
Is hij één persoon of meer?
Hij is één, als je dat bedoelt, soms werpt hij schaduwen
Projecties? (beeld)
Ja, projecties
Dan weet ik genoeg
Met een hand in haar nek wekte hij Alante. Ze nam rillend en proestend een
stortbad en kleedde zich, net als Tom, in de donkere broek en tuniek waarin
ze gekomen waren.
In de keuken stond de Abashi bewegingloos naar buiten te kijken.
‘Het is mistig geworden,’ zei hij na enige tijd, zonder zich om te draaien. Zijn
stem klonk alsof hij ergens heel tevreden over was. ‘Zo kunnen ze onze lichten niet zien en is het voor jullie makkelijker om ongezien weg te komen. De
dolfijnen liggen al te wachten.’
‘Heeft u hen gewaarschuwd?’
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‘Nee Tom, het is mij nog steeds een raadsel hoe ze alles precies weten. Ze zijn
er, ik heb net bij jullie boot gekeken.’
‘Hoeveel tijd hebben we nog?’
‘Een renner heeft me vanavond gemeld dat de soldaten bivak hebben gemaakt
om de nacht door te brengen. Ze worden door verkenners van ons in het oog
gehouden. Morgen kunnen ze aan het eind van de ochtend hier zijn.’
‘Gelukkig, dat is tijd genoeg. Hoe... waar is... de Opponent?’ Tom kon het omineuze woord bijna niet uitspreken. ‘Ik heb gedroomd dat hij vlakbij is.’
‘Niet bij die soldaten in ieder geval. Dan zouden onze verspieders geen enkele
kans hebben. Als hij dichtbij is, zoals jij zegt, wacht hij misschien in Orakels
dorp, of aan boord van een schip.’
Op dat moment kwam de prinses binnen, gekleed in een donkere mantel met
een kap over haar hoofd. Ze droeg een schoudertas en een koker met een boog
en jachtpijlen.
‘Heeft u verder geen bagage, Hoogheid?’ vroeg Tom beleefd.
‘Nee...’ antwoordde ze aarzelend. Ze nam een besluit: ‘Zou je me voortaan Yuli
willen noemen?’
Tom glimlachte en schudde haar uitgestoken hand. ‘Graag, laten we vrienden
zijn.’ Tot zijn ontsteltenis schoot er een vlaag van lust door zijn lendenen. Yuli
wierp hem een dankbare blik toe en glimlachte naar Alante. ‘Dag. Ik had je wel
gezien maar me nog niet voorgesteld. Ik ben Yuli Yandan.’
Alante glimlachte terug. Met een snelle blik op Tom zei ze met haar glazen
stem: ‘Ik ben prinses Alante. Ik ben Toms verloofde.’
Tom verslikte zich in zijn kop thee. Hoestend keek hij op en zag een verbaasde
Yuli, een hooghartige Alante en een lachende Abashi naar hem kijken. Opgelaten sloeg hij zijn ogen neer. Voordat het pijnlijk zou worden werd hij uit zijn
verwarring gered door de binnenkomst van Nim Soen met het blinde meisje.
Achter hen aan kwam Kajo, die haar geit met een hand op de nek van het beest
mee troonde. Alex wipte elegant uit een mand en ging zich geeuwend staan
uitrekken. Het reisgezelschap was kompleet.
Gezamenlijk dronken ze zwijgend een laatste kop thee en aten van het klaargezette voedsel. Nim Soen, hun levendige gastvrouw voor zoveel heerlijke dagen,
kuste Alante en Kajo, omhelsde Tom en drukte de hand van Yuli en Orakel. Ze
zegende elk van hun. Met tranen in de ogen keek ze toe hoe de vluchtelingen
vertrokken uit de warme omhelzing van haar huis.
Beladen met manden vol eten en zakken met water trokken ze naar het strandje, voorafgegaan door de Abashi met een lantaarn. De mist omhulde hen als
een vochtige mantel, geel verlicht door de flakkerende vlam.
Tom droeg één voor één Alante en Orakel aan boord; Yuli waadde zelf het
kleine stukje en hielp de voorraden aan te geven.
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Daarna volgde de geit, wat deze zich rustig liet welgevallen. Toen moesten ze
de buffel nog in het ruim zien te krijgen. Daar hadden Tom en Kajo lang over
zitten nadenken. Ze hadden ettelijke keren geoefend tot ze dachten dat het
moest lukken. Kajo leidde het dier eerst langszij. Sturend met een stokje liet hij
hem zich oprichten tot hij met zijn voorpoten op het dek stond. Vervolgens
sloeg Kajo het touw dat Tom hem aangaf om zijn achterhand. Met behulp
van de giek en extra katrollen hees Tom het zware beest moeizaam verder op
dek. De boot kwam daarbij angstig schuin te hangen en schepte bijna water.
Tom had bij het van boord gaan van de buffel al gezien hoe stabiel de jonk
was, met een zwaai kwam het scheepje weer rechtop toen het zware dier zijn
achterpoten onder zich kreeg, zich in het ruim liet zakken en tevreden op zijn
bed van riet ging liggen herkauwen. Na dit kunststukje ging Kajo opgelucht
naast Alante in de boeg zitten uitblazen.
Tom zwaaide zich weer overboord en nam zwijgend met een handdruk afscheid van de Abashi. Alles was al gezegd. Ze zouden elkaar weerzien, waar
en wanneer was nog in de toekomst verborgen. Hij maakte de landvast los en
duwde het schip af. Ineens voelde hij een glad lijf naast zich; verheugd klopte
hij de dolfijn op de rug.
Terwijl hij aan boord klom bewoog de boot al richting open water. De lantaarn
van de Abashi werd opgeslokt door het duister; ze waren alleen in de klamme
stilte. Op de tast zocht Tom de helmstok, waar hij Alante aantrof. Ze had een
droge broek voor hem klaarliggen, die hij snel aantrok. Het was koud in de
mist. Hij vroeg of ze dekens wilde uitdelen; fluisterend antwoordde ze dat het
al was gebeurd en gaf hem er een aan, waar ze samen onder kropen.
Ze gleden geluidloos over het water, zonder dat ze iets konden zien of horen,
behalve af en toe het spetteren van een staartslag van de duwende dolfijnen.
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Hoofdstuk 26

Terug op zee

I

N ZICHZELF GEKEERD lieten ze zich door het ondoordringbare duistervoortstuwen in de richting die de dolfijnen verkozen hen te brengen.
De plotselinge noodzaak om een onbekommerde episode van rust, groei en
nieuwe inzichten achter zich te moeten laten veroorzaakte bij Tom en Alante
een gevoel van onherroepelijk verlies. Het was een angstige gewaarwording dat
zo weinig afstand hen keer op keer scheidde van gevangenschap, misschien wel
de dood. Deze keer was het een blinde zieneres met een slimme geit die hen
op het nippertje redde. Op de heenweg: een paar mijlen zee die hen scheidde
van dat duistere schip. Dolfijnen die hun eigen motieven hadden. Een toevallig aanwezig, nauwelijks zeewaardig scheepje. Niets scheen meer veilig te zijn,
nergens was een plek waar ze niet gevonden konden worden. Het leek wel of
de paden die zij en de Opponent gingen parallel liepen, voortdurend op elkaars
hielen, op onverwachte momenten elkaar kruisend.
Een klop op de scheepshuid maakte Tom er op attent dat er iets werd verlangd.
Hij nam aan dat ze intussen op open zee waren, al was er niets te zien. Er was
ook nog geen wind. Toch hees hij op de tast het zeil. Gelaten wachtten ze op
de aflandige wind die meestal in de ochtend opstak.
Opeens kon hij het land ruiken (nogal modderig). Een voorbode dat er weldra
voldoende kracht in de lucht zou zitten om te kunnen zeilen. Korte tijd later
voelde hij inderdaad een zwakke luchtstroom langs zijn gezicht strijken. De
toenemende spanning op de schoot wees er op dat het zeil gevuld werd. Het
duurde niet lang of een licht bruisen aan de voorkant vertelde dat de boot
vaart maakte. Half aan de wind koerste hij op zijn kompas ongeveer naar het
noorden, er op vertrouwend dat de dolfijnen zouden waarschuwen voor noodzakelijke koersveranderingen. Het geluid van het buiswatervoor de boeg bleef
echter lange tijd het enige.
In het oosten kondigde een grauwheid in de lucht de dageraad aan. Het eerste
licht onthulde dat ze de mistgevulde baai ver achter zich hadden gelaten en dat
er geen andere schepen in de buurt waren. Zo te zien waren ze veilig.
Alante verdween in het roefje om thee te maken. Al gauw was er voldoende
zicht om elkaars gelaatsuitdrukking te kunnen zien. Yuli deelde net bij de thee
het meegebrachte brood en fruit uit toen er een plons klonk. Tom knikte geruststellend op haar verontruste blik. ‘Alante houdt ervan om met de dolfijnen
te zwemmen. Ze komt straks wel weer boven water.’
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De laatste mistflarden losten op in de feloranje gekleurde eerste zonnestralen.
Tom besloot naar de kust te koersen op hetzelfde moment dat een klop op de
scheepshuid hem hetzelfde signaal gaf.
In de snel lichter wordende dag doemden donkere mangrovebossen op. De
wind viel weg, de zeebewoners namen de voortstuwing weer over, een bochtige kreek binnen. Tom vierde met hulp van Yuli het zeil en de mast. De boot
dreef kalmpjes een inham in die aan beide zijden door moerasbomen werd
ingesloten. De dolfijnen, die een hekel hadden aan het ondiepe, modderige
water, maakten rechtsomkeert. Alante, die er ook een hekel aan had, was ongezien via het roer weer aan boord geklommen toen ze bezig waren met het strijken van de mast. Als een schim glipte ze het roefje in om zich aan te kleden.
Waar de kreek smaller werd maakten ze de boot vast aan steltwortels. Katterig
keek het gapende reisgezelschap elkaar aan.
‘Zo,’ zei Tom mat, ‘nu moeten we wachten tot het weer donker wordt. Laten
we eerst wat gaan slapen.’
De anderen knikten, murw na hun nachtelijke vlucht. Ze spanden een muskietennet over de gestreken mast en sloten zorgvuldig alle kieren, want er zoemden wolken bloedbeluste insecten rond de boot.
Ze werden ongeveer gelijktijdig wakker van het scheef hangen van de boot.
Door het afgaande tij was de jonk op de oever van de kreek drooggevallen.
Benauwd vanwege de bedompte warmte zaten ze wat voor zich uit te kijken.
Eén voor één verdwenen ze in de begroeiing voor dringende sanitaire behoeften. Alante maakte water heet in het roefje en deelde brood, fruit en kommen
opwekkende thee uit. Kajo ging groen en twijgen snijden voor de buffel en de
geit, terwijl Tom de mest opruimde.
‘Hoe heet je eigenlijk?’ vroeg hij het blinde meisje toen hij klaar was. Hij ging
naast haar zitten. Hij rook nog naar mest. Gelukkig viel dat niet op in de zware
moddergeur van de drooggevallen kreek. ‘Ik bedoel je eigen naam?’
‘Yurane. In mijn dorp noemt men mij Orakel sinds mijn zesde.’
Hij bekeek haar aandachtig. Ze telde eerder minder dan meer jaren dan ruim
in de twintig, zijn aanvankelijke schatting. Ze leek ouder door haar ernstige
uitdrukking en de rimpeltjes rond haar ogen.
‘Is het belangrijk voor je zienersgave dat je blind bent, of heeft het er niet mee
te maken?’ vroeg hij zonder omwegen. Ze glimlachte vluchtig, erkentelijk dat
hij haar gebrek niet verbloemde.
‘Het heeft me wel geholpen mijn gave te ontwikkelen. Ik had die al voordat het
licht uit mijn ogen verdween. Ik zou graag weer zien.’
‘Ik beloof niets,’ zei Tom zachtjes. ‘Staar, dat is wat je hebt, is te genezen.’
‘Graag,’ fluisterde ze.
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Tom ging achter haar zitten en legde zijn tot kommetjes gekromde handen
over haar ogen. Tot zijn verrassing ging Yuli achter hem op haar knieën zitten
en legde haar handen over de zijne. ‘Ik kan het ook,’ verklaarde ze. ‘Zo wordt
het versterkt.’
Dankzij zijn training met Aya, de genezeres uit zijn geboortedorp, bleef hij
onthecht de energie doorgeven, terwijl zijn lichaam zich bewust was dat hij
tussen twee prachtige jonge vrouwen in zat geklemd. Kajo en Alante, onder
de indruk van de aanwezige kracht, voerden de dieren met verse twijgen en
probeerden geen geluiden te maken.
Het duurde lang voordat de eerste behandeling genoeg was geweest. Tom en
Yuli wreven Yurane’s rug om haar terug te brengen.
‘Als we dat een paar keer per dag doen en we houden dat zeven dagen vol,
moet er verbetering te zien zijn,’ legde Tom uit terwijl hij opstond om enige
afstand te nemen tot de verontrustend prettig voelende vrouwenlichamen.
‘Duurt deze reis dan zo lang?’ vroeg Yuli bezorgd. ‘Mijn mensen hebben me
nodig, ik kan niet zolang wegblijven.’
‘Deze reis zal veel langer dan zeven dagen duren,’ zei de zieneres zachtjes. ‘Er
komen ook meer reisgenoten bij.’
‘O ja, wie dan?’ wilde Kajo weten.
Yurane glimlachte. ‘Dat weet ik niet.’
‘Nog langer? Dat... nu ja, laat maar. Trouwens, kun je nog meer zien?’ vroeg
Yuli, een frons tussen haar wenkbrauwen.
Na een lange stilte kwam het antwoord: ‘Ik zie een werveling van kleuren die
wentelend uit ... een gat? Nee, een vorm, een pulserende vorm komen... Het is
deze boot! De kleuren draaien allemaal om deze boot heen, die is het midden
van alles! Zoveel kleuren, zo mooi... heen en weer...’
Ze keken aandachtig naar Orakel, die zelf ingespannen haar ogen dichtkneep,
als om al het wereldse licht dat toch nog door haar vertroebelde vliezen zou
kunnen filteren, uit te sluiten. ‘Buiten de draaikolk zie ik vaag andere wervelingen. Heel veel, veruitgestrekt. Het lijkt wel of die in beweging worden
gezet door een soort stralen uit het middelpunt, uit de boot.’ Ze wendde haar
geopende ogen naar de zon. ‘Zo zie ik echt licht,’ zei ze hoopvol. Haar visioen
was voorbij.
Ontspannen ging Tom op zijn rug liggen nadenken, de handen onder zijn
hoofd, afwezig starend naar de bewegende bladeren van de bomen die donker
afstaken tegen de helverlichte hemel. Alante zat naast hem en wuifde hem
koelte toe met een gevlochten matje. De suizende stilte kreeg hen in zijn ban.
Eén voor één vielen ze in slaap. Een rustiger slaap deze keer; de energie die
Yuli en Tom hadden gekanaliseerd om Yurane’s ogen te helen had een veel
breder effect: de angst voor achtervolgers was er door verminderd.
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Yurane verkeerde na de heling en het visioen nog lang in hoger sferen. Toegevend aan een lichte aandrang liet ze haar lichtlichaam opstijgen voor een
astrale verkenning, iets wat ze nog maar één keer eerder had gedaan. Toen had
ze begeleiding gehad van de dorpssjamaan. Ze wist dat ze ook nu geleid werd
en was vol vertrouwen. Ze ervoer een juichende blijheid toen ze opsteeg. Pas
op grote hoogte keerde ze zich naar de aarde, om te kijken.
De veelkleurige aura’s van haar gezellen pulseerden traag in een soort mistige
soep, de essentie van de zee, die in deze sfeer opaalachtig transparant was,
met opflitsende gekleurde spikkels waar het rijke zeeleven zich manifesteerde.
Enkele beweeglijke aura’s van dolfijnen zwermden vlak voor de inham. Andere
menselijke aura’s zag ze pas op grote afstand, waarschijnlijk vissers.
Ze steeg hoger en hoger, als een leeuwerik, inwendig jubelend van pure extase.
Ze was getuige van de licht violette aura van het woud op het schiereiland.
Ze liet het voorlopig hierbij, een beetje spijtig, want ze zwelgde zowat in het
weidse zicht dat ze had, zo anders dan de vage duisternis waar ze op aarde in
gekluisterd was. Ze daalde soepel in en kwam boven in haar waakbewustzijn.
Ze kon aan haar lichaam merken dat er nauwelijks tijd was voorbijgegaan. Ze
schreide stille tranen vanwege de zwaarte van haar fysieke lichaam die haar
vrije geest in zich sloot. Toen de anderen wakker werden had ze zichzelf weeronder controle en kon ze vertellen wat ze had gezien.
Hoewel Tom openlijk had laten blijken dat hij haar bewonderde, vroeg ze diep
in zichzelf zich af of hij haar gaven of haar zelf bewonderde. Dat die onlosmakelijk één en hetzelfde waren was ze in haar opstandigheid vergeten. Haar
weerspannigheid kwam voort uit de hoop en vrees of Tom en Yuli haar van
haar blindheid konden genezen. Er kwam bij dat er onrust woelde in haar
bloed, want de aanrakingen van Tom hadden haar vrouwzijn beroerd, haar
jonge lichaam dat ze altijd streng ondergeschikt had gehouden aan haar taak
als zieneres.
Het water was gestegen. Toen ze het een goed tijdstip vonden om te vertrekken, boomden Tom en Yuli de boot langs de ondiepe oevers naar de open zee.
Op grond van Yurane’s verkenning leek het verantwoord bij het laatste daglicht
te vertrekken. Haar verzekering dat er, behalve wat vissers en de soldaten op
het land, geen mensen in de buurt waren, stelde Tom gerust.
Ze richtten de mast op en hesen het zeil. Scherp aan de zwakke zeewind zeilend kruiste Tom op tot hij overstag kon om naar het noorden te koersen.
Alante dook in zee en buitelde en snaterde als een zilveren dolfijntje met haar
grijze speelmakkers rond de boot. De gezamenlijke vlucht voor de oprukkende
soldaten had elke reserve opgeheven om zich in het bijzijn van de twee vrouwen in al haar bijzondere pracht te tonen.
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Ongelovig volgde Yuli haar capriolen. Ze wendde zich tot Tom en vroeg met
een geknepen stem: ‘Dat is toch geen gewoon mensenkind? Ze heeft een pels
als een muis en..’ ze haalde diep adem om haar zelfbeheersing terug te vinden,
‘volgens mij heeft ze hier kieuwen of zoiets!’ bracht ze met schrille stem uit.
Ze wees achter haar oren en weer in zee. ‘Kijk maar, onder water kun je ze
goed zien!’
Haar verwarring maakt haar mooi, dacht Tom, die nauwelijks had geluisterd. Haar
strengheid is dan helemaal weg. Quelle femme!
Ze keken gezamenlijk hoe Alante in haar element bewoog; hoe ze de diepte in
dook en eruit omhoog kwam. Hoe ze met gesloten benen de krachtig slaande
staart van een dolfijn imiteerde. In alles belichaamde ze de legende van de zeemeermin. Het was een magisch moment dat Yuli op dit moment en op deze
wijze Alante zag zoals ze was.
‘Zij behoort tot het legendarische Zeevolk,’ verklaarde hij. ‘Ik heb haar een
paar maanden geleden in het binnenland gevonden, zonder geheugen.’
Yurane had aandachtig naar hun gesprek geluisterd. ‘Ik zie haar... in een groen
licht? Nee, nu lijken het glinsterende regens. Heel hoog, ze wordt door iets... iemand? Dat kan ik niet zien. Ja, handen, ik zie handen die haar door sluiers heen
duwen. Ze staat op een weg... ze loopt,’ zei ze woord voor woord vormend.
Verrast wachtte Tom of ermeer kwam, maar Orakel zweeg verder. Haar korte
visioen kwam in eerste instantie als abracadabra over, behalve dat het noemen
van een weg hem op een gedachte bracht.
‘Yuli?’ vroeg hij, voor het eerst haar naam gebruikend, ‘weet jij iets van de oude
karavaanweg die van de stad Doran naar het noorden loopt?’
‘Niet veel. Is dat de weg die Orakel bedoelt?’
‘Ik denk het. Het is ook de weg waar ik jaren aan heb gewoond, zonder dat ik
ook maar een idee had dat hij door zou kunnen lopen naar het noorden. Het
is de weg waar ik Alante heb gevonden. Ten noorden van het dorp hield de
wereld op. Niemand kwam er vandaan, niemand ging er naar toe, niemand
keek er zelfs naar. Ik ook niet. Er ligt volgens de Abashi een psychische blokkade op die weg. Ik heb genoeg van psi vermogens gehoord en gezien, maar
die blokkering is zo volledig dat ik zelfs nu moeite heb mijn aandacht er op
gericht te houden. De Abashi noemt het een stolp van vergetelheid. Misschien
heeft Orakel die gezien.’
Yuli keek hem nadenkend aan. Het was wel veel informatie ineens.
‘Ik heb vrij uitgebreid historisch en geografisch onderricht gehad,’ zei ze aarzelend, ‘maar het enige dat me nu te binnen wil schieten is dat de Westelijke
karavaanroute vanaf het oude Ajudya naar het zuiden over de bergen en door
de kustvlakte naar de stad Doran doorliep. Hij raakte in onbruik toen ermeer
handel over zee ontstond.’
229

Ze dacht ingespannen na. ‘Er is mogelijk een verband met het huis Yandan.
De karavaanroute was volgens mij nog volop in gebruik toen ons huis nog regeerde over Landoran. Zo’n honderdvijftig jaar geleden kwam het handelsimperium van ons huis tot bloei, vooral door de handel over zee.’ Ze mompelde
wat en keek op bij een plotselinge inval: ‘Het is mogelijk een bewuste strategie
geweest om de handel via de karavaanroute met onze schepen over te nemen.
Daardoor werd Doran als handelscentrum uitgeschakeld. De goederentransporten over land droogden gewoon op.’ Ze schudde haar hoofd. ‘Ik zal dat
navragen bij onze kanselier. Ik ben weliswaar de kroonpretendente in ballingschap, maar de activiteiten van het handelshuis worden altijd geleid door een
kanselier. De strategie wordt overigens bepaald door de familieraad.’
‘Kijk, dat zou weer een stukje van de puzzel kunnen zijn,’ zei Tom. ‘Heeft jouw
familie krachtige psi vermogens, of connecties met zulke mensen?’
‘Psi? Nee, niet in de familie...’ Ze keek hem verward aan. ‘Dat is toch vreemd!
Nu je het zegt kan ik er over denken. Zelf zou ik er nooit aan gedacht hebben.
Daarnet ook, met die weg...’
‘Ja, zo werkt een psychisch blok: je gedachten worden er omheen geleid.’
Ze keek hem aan, als om bevestiging te vinden, en ging verder, met meer zelfverzekerdheid nu. ‘Ons huis heeft vanouds banden met de Bergkloosterorde.
Veel mannelijke leden van de familie treden toe, vaak op oudere leeftijd, na
een actief leven in de zaak. De orde is weinig bekend in de wereld, hooguit als
goede genezers bij de plaatselijke bergbevolking. Omdat wij er zulke nauwe
banden mee hebben weten we er iets meer van. Volgens mijn informatie waren
ze vroeger sterk betrokken bij het landsbestuur, vooral op het geestelijk vlak
en in de relaties met het buitenland. Ik heb als kind geleerd dat ze eeuwenlang
hebben weten te vermijden dat er oorlog in deze streken uitbrak.’
‘Dan moeten ze een behoorlijke invloed kunnen uitoefenen.’
‘Dat klopt. Er zitten vanouds monniken in het landsbestuur,’ verklaarde Yuli.
‘Veel familiebedrijven tellen wel een of enkele monniken in hun bestuursorganen. Bij ons hebben priesters van de orde de leiding over onze politieke
activiteiten.’ Ze schudde haar hoofd heftig om de slaapverwekkende hypnose
kwijt te raken, waarbij haar blonde krullen rondzwierden. ‘Ik weet er eigenlijk
te weinig van,’ klaagde ze. ‘Zekervoor iemand die tot koningin in ballingschap
wordt opgeleid.’ Ze lachte even. ‘Ook voor mij wordt er veel verborgen gehouden. Dat is misschien wel verstandig, gezien de kans dat ik als krijgsvrouw in
handen van tegenstanders val.’
‘Er is dus een verband tussen het opdrogen van de karavaanroute, de handelsactiviteiten van jullie Huis en de banden met de Bergkloosterorde.’
‘Met als doel de hele streek ten noorden van het dorp te verbergen?’ vroeg
Yuli.
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‘Ik kan het niet anders duiden,’ zei Tom. Hij moest ineens aan de oude monnik
denken, die als wachtman bij het botenhuis in Doran zat. Wat had die ook al
weer gezegd? Het wilde hem niet te binnen schieten. Hij had de sterke sensatie dat die oude man toen op iets of iemand zat te wachten. Hij bleef er in
gedachten op kauwen. Hij leunde op de helmstok en keek rond of hij Alante
kon vinden. Op enige afstand meende hij haar tussen een school dolfijnen te
herkennen. Zou ze.... op het moment dat hij opstond om beter te kunnen zien
wat er in de verte gaande was, voelde hij de kat langs zijn benen strijken. Het
had het effect van een geruststellende liefkozing.
Hij boog zich voorover om hem te aaien. ‘Al goed. Ik snap dat ik me geen
zorgen hoef te maken,’ mompelde hij. De kat keek hem aan en sprong recht
omhoog; in een reflex ving hij hem op. Snorrend kroop Alex meteen door naar
zijn schouders en legde zich om zijn nek. Tom was blij met de onverdeelde
aandacht van het eigenzinnige dier. Samen keken ze over het water naar het
spelen van de zwemmers. Niets om je ongerust over te maken. Het waterkind
was volkomen veilig tussen haar speelkameraden.
Eentje maakte zich los uit de groep en zwom pijlsnel naar de boot met, zo te
zien aan de golf buiswater, Alante aan een vlerk geklemd. Bij de boot dook het
paar onder en barstte, tot verrassing van de opvarenden, aan de andere kant
vertikaal uit de golven. De dolfijn liet zich zijdelings wegvallen, Alante plonsde
als een bal terug in het kolkende water.
Opgetogen klom ze, spetterend en hijgend, via het roer aan boord, haar lange
haar in een bundel bijeen graaiend. Nu was goed te zien hoe haar kieuwen, die
als een drievoudige plooi onder haar oren uitstaken, snel slonken toen ze uit
het water was. In een tiental hartslagen vouwden de kieuwen zich op. Onbewust van de verbazing van de toeschouwers omklemde ze Tom druipend en
wel, met lichtende ogen naar hem op kijkend. Toen ze wat wilde zeggen snaterde ze in het dolfijns en moest lachen toen ze het zelf doorkreeg.
‘Heerlijk,’ wist ze tenslotte uit te brengen.
Ze sloeg een handdoek om en ging intens tevreden tegen Toms benen zitten.
Hij bundelde de druipende lokken voor hem tot een paardenstaart, helemaal in
beslag genomen door de aanblik van zoveel schoonheid.
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E NACHT VERLIEP RUSTIG. Tom en Yuli behandelden Yurane,
waarna Yuli Alante afloste aan het roer, met een korte opmerking dat ze
bedreven genoeg was in het zeilen om deze tobbe te sturen. Een eind na middernacht nam Tom de helmstok weer over. Genietend van de rust zeilde hij
door de nacht, tot tegen de ochtend de wind wegviel. Soezend liet hij de boot
met de slapende passagiers drijven, wachtend tot het licht genoeg was om de
kust met de kaart te vergelijken, op zoek naar een geschikte inham.
De hemel begon al te kleuren toen een geroffel tegen de boot iedereen deed
opschrikken. Een elkaar verdringende troep dolfijnen begon met machtige
staartslagen de jonk van de kust weg te duwen. Gealarmeerd lieten ze zeil en
mast zakken. Ingespannen tuurden ze naar de donkere lijn van de mangrovebossen. Als er gevaar was moest het daar vandaan komen, want ze werden de
open zee op geduwd.
Aangespoord door een overweldigende drang om onzichtbaar te worden, al
kon ze niets zien, noch met haar ogen, noch met haar Gave, verzamelde de
anders zo teruggetrokken Yurane de anderen om zich heen in een cirkel. Op
haar gefluisterde aanwijzingen weefden ze met elkaar een aura van vergetelheid
om de boot. Voor Yuli en Kajo was dit de eerste keer; het was een sensatie om
de energie door elkaar heen te voelen rondcirkelen.
Van achter een landtong verschenen lange prauwen, in razende vaart voort
gepeddeld door tientallen mannen. Tot hun schrik kwam, vlak achter de laatste
prauw, een grote tweemaster achter de hoge kaap tevoorschijn. Tom herkende
hem met een schok als het commandoschip van de kustwacht, dezelfde die in
de blokkade op de riviervoor anker had gelegen. Het voerde geen zeilen; er
was nauwelijks wind, toch bewoog het zich snellervooruit dan de prauwen. Er
was maar één conclusie mogelijk: de kustwacht beschikte over een machinaal
voortgestuwd schip!
Ontzet zagen de opvarenden hoe de prauwen één voor één werden overvaren
door het grote schip. Het hart klopte hen in de keel. Ze waren dat lot op het
nippertje ontkomen. Het schip minderde vaart en wendde de steven in hun
richting.
‘Snel!’ riep Tom in paniek, ‘stel je voor dat we water zijn! Gewoon golfjes van
de zee!’ Geschrokken door het alarm in zijn stem grepen ze elkaar opnieuw
bij de hand.
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‘Hij lag in hinderlaag voor ons,’ fluisterde Tom. ‘Die smokkelaarsprauwen hebben hem verraden.’ Met hun ogen toegeknepen van de inspanning stelden
de reisgenoten zich voor dat ze helemaal niet hier waren, dat er alleen maar
blauwe zee golfde op de plek waar ze dreven. Dankzij de aanwezigheid van
Yurane en Alante in de kring werd hun concentratie zo diep dat ze in trance
raakten. Een echoloze stilte viel over hen heen. Niets leek meer te bewegen.
Op een of andere wijze werd Yurane gewaar dat de speurende geest vanaf het
schip de richting van zijn aandacht verlegde. Voorzichtig opende ze haar ogen.
Het marineschip had zijn koers gewijzigd en stevende naar het zuiden.
‘We zijn veilig,’ fluisterde ze. Vreemd slap na de geweldige concentratie lieten
de reisgenoten zich op het dek zakken.
Pas een hele tijd later leek het Tom en Yuli veilig genoeg om weer in beweging te
komen. Ze bleken elkaar telkens te raadplegen als er beslissingen genomen dienden te worden. Het zeil werd aan de opgetuigde mast gehesen en ze zetten koers
naar de kust. Een eindje noordelijker vonden ze een geschikte kreek om de dag
door te brengen. Als ze intussen vanaf het land gezien waren was het jammer,
ze konden er niets meer aan veranderen. Hopelijk had de camouflage aura nog
genoeg effect om hen ongezien te houden voor nieuwsgierige blikken.
Hun begeleiders zwaaiden af, met een sierlijke duik gevolgd door Alante. Ze
lieten de boot met gestreken zeil en mast onder de mangroven schuiven. Yurane kreeg een behandeling voor haar ogen, Kajo verdween met de geit in de
begroeiing om twijgen te snijden voor de buffel. Het was een vaste routine
geworden; weldra lag iedereen onder het muskietengaas te sluimeren, te mediteren of te slapen, af en toe opgeschrikkend als de buffel in het ruim bewoog.
De hete dag sleepte zich voort, er deed zich niets anders voor dan wat vogels
en het getij. Alante liet zich de hele dag niet zien.
Tegen de avond ruimden ze de boot op. Met de ondergaande zon in de ogen
kruisten ze de zee op voor de volgende etappe naar het noorden. Hun vaste
ploeg begeleiders was voor de inham aan het spelen. Tegen de tijd dat de boot
midden in de kluwen zwemmers kwam klom Alante moe aan boord. Ze was de
hele dag in zee geweest, had rauwe vis gegeten en zelfs even geslapen, drijvend
tussen de gladde lijven van haar vrienden, vertelde ze. Tevreden ging ze tegen
Tom aanzitten, at wat haar werd aangereikt en viel daarna in slaap. Ze werd
niet eens wakker toen Yuli Tom afloste en, behalve de helmstok, ook Alante
overnam, haar gladde lijf onwennig tegen zich aanvlijend.
De uren gleden voorbij. Ze maakten een maaltijd van de snel minderende
voorraden, dronken water en deden om de beurt hun behoefte over de lijzijde
van de boot, zoals Tom hen had geleerd.
Alante dook tegen de ochtend in zee en kwam pas bij het laatste verdwijnende
zonlicht aan boord voor de derde nachtelijke etappe.
233

Het gezelschap werd steeds zwijgzamer. Het eten raakte vrijwel op. Ze aten
gebakken en gestoofde vis die Alante aan boord bracht, tot alle brandstof voor
het vuurpotje was verstookt.
De vierde ochtend onthulde een geheel andere kust dan ze gewend waren.
De mangrovebossen hadden plaats gemaakt voor glooiende heuvels, die rond
witgerande baaitjes in zee uitliepen. Tom had de verandering ’s nachts al geroken. Hij had de geur van houtvuren op de landwind opgemerkt en maakte zich
zorgen dat ze bij daglicht gezien zouden worden door kustbewoners. In het
donker had hij de kust echter niet durven naderen vanwege mogelijke klippen
en riffen. Om een schuilplaats te zoeken moesten ze het risico nemen dat ze
bij het eerste daglicht ook zelf gezien konden worden.
Yuli kwam naast Tom staan en tuurde naar de langzaam zichtbaar wordende
kustlijn. ‘Ik herken het hier. We zijn vlak bij Ogam. We zijn de grens al gepasseerd. Durf je het aan om de haven bij daglicht binnen te varen? Die ligt achter
gindse kaap. Kijk, je kan in de verte een paar schepen zien uitvaren.’
Tom wist niet goed wat hij nu het beste kon doen. Het was gewoon prettig om
naast de kordate Yuli te staan. Na een tijdje realiseerde hij zich dat ze allemaal
naar hem stonden te kijken, zelfs de buffel en de geit. Zelfs Yurane! Haar ogen
waren nog melkachtig, maar de staar was duidelijk minder.
‘Yurane! Kun je iets zien?’ vroeg hij haar verrast. De anderen draaiden zich
nieuwsgierig naar haar om.
‘Een beetje,’ antwoordde ze. ‘Ik zie vage vormen afsteken tegen het licht. Aan
de bewegingen kan ik jullie herkennen.’
‘Zie je nog meer?’ vroeg Yuli gespannen.
Yurane keek in Yuli’s richting en begreep dat ze haar andere zicht bedoelde.
‘Jawel, maar ik kan het niet duiden. Ik zie het met tussenpozen al de hele nacht.
Ik zie eerst alleen maar gras. Eindeloos gras. Dat komt steeds dichterbij. Dan
zie ik een steen, of rotsen eigenlijk. Ik zit heel klein tussen het gras. Dan zie ik
iets op de stenen bewegen, het lijkt wel een colonne mieren.’
Ze wachtten vol ongeduld tot ze verder zou gaan.
‘Dat is het wel,’ besloot ze fluisterend, verdrietig dat het niet begrepen werd,
dat het niet genoeg was misschien. ‘Het is zo verwarrend.’ Ze huilde bijna. ‘Het
gaat te snel en ik kan het niet allemaal goed zien.’
Yuli begreep dat Yurane door haar visioenen min of meer werd overrompeld.
Dat ze in haar weergave tekort schoot was niet haar fout, maar zat onlosmakelijk vast aan voorspellende beelden. Ze sloeg een arm om Yurane heen en bleef
naast haar staan. De boot zeilde zichzelf, de passagiers keken naar de zee of
naar de horizon. Bijna gelijktijdig keken ze elkaar verbaasd aan.
‘De beklemming is er af!’ fluisterde Yurane, net hoorbaar boven het geruis van
de zee. ‘We zijn buiten zijn bereik!’
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‘Wat bedoel je?’ vroeg Yuli, verontrust door wat er in haar gebeurde.
‘We zijn al die tijd dat we vluchtten tegengehouden,’ antwoordde Yurane. ‘Ik
begrijp het nu pas, nu we buiten zijn bereik zijn gekomen. O, wat vreselijk is die
man! Hij kan ons zelfs over zo’n grote afstand nog beïnvloeden!’
Ze realiseerden zich dat ze inderdaad de hele tocht geremd waren geweest,
onvrij, depressief. Yurane’s uitroep vol afkeer had de psychische greep aan het
licht gebracht in al zijn monsterlijkheid.
Kajo sprong driftig op en zwaaide luid grommend zijn vuist naar het zuiden,
waar hij de boosdoener kon voelen, of in ieder geval vermoeden. Het was
tegelijk indrukwekkend om het kleine joch zo woest te zien en lachwekkend.
Alante, die minder last van de psychische penetratie gehad leek te hebben,
schaterde het uit en probeerde hem na te doen. Haar glaszingende stem kon
echter geen grommen voortbrengen. Tom schoot om haar potsierlijke geluid
in de lach. De geit mekkerde Alante na en ze brulden het uit. Yurane en Yuli
zaten te huilen van de lach, Tom zakte onmachtig van de pret ineen op het dek;
de schoot en de helmstok gleden uit zijn krachteloze handen. Het schip draaide
kalmpjes in de wind en kwam stil te liggen.
Ze bedaarden na een tijdje. Genoeglijk zaten ze elkaar aan te kijken, op het
moment onverschillig voor waar ze waren of waarheen ze op weg waren. Ze
voelden zich verbonden met elkaar, met zichzelf en met alles om hen heen.
Het zeil tikte lui tegen de mast, terwijl de jonk langzaam naar open zee afdreef.
Toen Tom het klaarspeelde om tegelijk water te drinken uit een leren waterzak
en overboord te wateren, kreeg hij een zet van achteren en duikelde pardoes
overboord. Geen tien tellen later lag het hele menselijke gezelschap in zee.
Yurane sprong als laatste, geheel gekleed, rechtstandig in het water. Ze werd
liefdevol opgevangen en door gretige handen direct uit haar kleren geholpen.
Alante probeerde Tom af te schermen opdat hij niet teveel aandacht schonk
aan de twee vrouwen om hem heen. Die reageerden meteen en begonnen hem
te belagen door vlak langs hem te strijken, tussen zijn benen door te zwemmen
en zich tegen hem aan te drukken. Hij kon het niet laten: zijn handen zochten
en vonden rondingen waar ze over en tussen gleden, tot Alante onder water
armen en benen om hem heen sloeg.
Uitgelachen klommen ze weer aan boord. Ze werden er begroet door het protesterende geloei van de ongedurige buffel, die land rook.
‘Aha!’ riep Tom. ‘Het teken waar ik op wachtte. De koe wil aan land.’
‘Je bent zelf een koe!’ schreeuwde Kajo verontwaardigd. ‘Hij is een buffel!’
Proestend van de lach riepen de drie vrouwen plagend in koor: ‘Kajo heeft een
koe, Kajo heeft een koe!’
‘Nietes!’
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ten. Gillend sprongen ze naar alle kanten overboord. Tom keek de zaak grijnzend aan: hij stond beschut achter het zeil. Hij stuurde onmiddellijk in de wind
om de zwemmers niet achterop te laten raken, want ze hadden er niet aan
gedacht dat de boot al vaart maakte.
De vrede werd gesloten met een karige maaltijd van de laatste voorraad gedroogd fruit en harde graankoek, waarna Tom al etend linea recta naar de
haven van Ogam koerste. Yuli en Yurane zochten intussen de kleren uit die ze
bij het aan land gaan wilden dragen. Spijtig zag Tom steeds meer vrouwenhuid
onder textiel verhuld worden.
Alante had zich in het roefje verkleed. Dansend en draaiend kwam ze als
een volleerde actrice op, gekleed in haar satijnen jurkje, oorbellen en zilveren
schoentjes. Terwijl ze elkaars haar borstelden en nagels vijlden vroegen Alante
en Yurane Yuli het hemd van het lijf over kleding, sieraden, cosmetica, het
stadse leven en amoureuze avonturen.
Toen ze klaar waren keken ze als bij afspraak naar Tom. Met geheimzinnige
lachjes op hun gezicht sloten ze hem van drie kanten in. Kajo had zich gedrukt
en keek vanuit het ruim toe hoe ze Tom onder handen namen. Die bleef onverstoorbaar koers houden, terwijl ze hem uitkleedden, wasten, een schone
broek aantrokken, zijn nagels manicuurden, zijn baard en haren knipten en
borstelden en zelfs zijn oren schoonmaakten.
Toen ze tevreden waren over Toms verschijning, die ze zonder bovenkleding
wel zo mooi vonden, doken ze als op afspraak naar Kajo. Die was nog aardig
smerig. Toen hij het verschil opmerkte met de anderen dook hij in zee, wel
zo slim om een landvast in zijn handen te klemmen om de boot niet kwijt te
raken. Terug aan boord droogde Yurane hem af en hielp hem zijn wikkelrok
om te doen. De hoofdtooi was moeilijker; dat had Yurane nooit geleerd en ze
liet hem maar weg.
Temidden van het opgedofte gezelschap viel Alante op als een witte eend tussen bruine. Haar lange haar was in het zoute water wit gebleekt en nu het geborsteld was blikkerde het in de felle ochtendzon. Met haar veelkleurige ogen
donker van teleurstelling keek ze Tom aan. ‘Ik kan me niet laten zien, hè? Ik
val teveel op,’ fluisterde ze verdrietig.
Yurane trok aan haar arm. ‘Misschien weet ik er wat op,’ zei ze aarzelend. ‘Ik
heb nog een sarong bij me en een bloesje met lange mouwen, van Nim Soen
meegekregen. Met de hoofddoek van Kajo erbij kunnen we je zo kleden dat
niemand iets van je lichte pels of je haar ziet.’
Half ongelovig ging Alante met haar mee. Midden op dek werd ze door de
beide vrouwen opnieuw gekleed. De metamorfose was verbluffend. Ondanks
haar blankheid gaven de bruin met gouden sarong en het lichtroze bloesje
haar een oosters aanzien, terwijl de hoofddoek haar opgestoken blonde haren
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verborg. De lichte vacht op haar gezicht hadden ze met Toms kleurstof wat
getint. Ze vertrouwden er op dat ze niet zou opvallen als ze zich ook op de
bekende manier zou beschermen met haar vermommende aura.
Kajo klapte opgetogen in zijn handen, om het totaal nieuwe meisje heen drentelend. Hij vond het een waar wonder, dat zijn kameraadje zoveel verschillende
verschijningen kon aannemen. Tevreden met de oplossing stonden ze allen uit
te kijken naar de naderende kust.
Met een vrolijke kreet riep Yuli, wijzend naar een torenhoog zeilschip dat van
achter de hoge kaap tevoorschijn gleed: ‘Kijk! Daar is de Nemes, ons vlaggenschip!’ Ze greep het roeruit Toms handen. ‘We gaan hem praaien!’ riep ze
enthousiast. Het zeil ging krakend overstag, de jonk sprong vooruit op een
koers die hen bij de Nemes zou brengen. ‘Dit is net wat we nodig hebben,’
riep ze opgetogen.
‘Oh,’ zuchtte Alante ademloos, ‘is dat zo’n zeeschip?’ Ze had haar beeld van
zeeschepen gebaseerd op de eenvoudige schepen van de kustwacht. Het commandoschip had ze al een reusachtig gevaarte gevonden. De wit geschilderde
droom, die in een wolk van zongebleekte zeilen majestueus naderde, tartte
echter elke verbeelding. Ze telde vier masten, aan elke mast vijf horizontale
zeilen boven elkaar, met overal schuine zeilen er tussen gespannen. Een lichtblauwe wimpel wuifde in wijde slingers van de voorste mast.
Meer zeilen vouwden open vanaf de ra’s. Net mijn jurk, dacht ze, als ik die over
mijn hoofd heb getrokken en laat vallen.
De ontrolde zeilen bolden in de wind, het schip maakte steeds meer vaart,
een snor van schuim om de scherpe steven. Het leek wel te leven: in een van
onderaf beginnende beweging werden de ra’s rond de mast omgetrokken, het
schip draaide als het ware onder de torens van zeilen naar hen toe. Alante zag
een wezen van ongekende schoonheid op zich af komen, groter en groter
wordend. Ze besefte wel dat de poppetjes in de touwen matrozen waren die de
zeilen bedienden, maar dat deed niets af aan het wonder.
Yuli ging naast haar staan in de boeg, haar blonde haren breeduit golvend in
de wind. Tom had het roer weer van haar overgenomen, scherp aan de wind
sturend om het grote schip niet te missen.
‘Ze hebben me gezien!’ juichte Yuli. ‘Kijk maar, ze halen de blauwe wimpel in.
Daar komt straks mijn vlag voor in de plaats.’ Ze barstte zowat van trots.
Ze hoorden kreten over het water galmen, fluitjes snerpten en nog meer mannen klommen het want in. Even later werden een aantal zeilen gegeid: een voor
een werden ze van onderen opgehesen, totdat ze als lege zakken aan de ra’s
hingen. Het schip draaide ondertussen bij tot het nog ampervooruit kwam. De
jonk kon in de luwte veilig langszij komen.
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Terwijl ze langzaam naderbij dreven liet Tom het zeil zakken. Een ladder werd
overboord gehangen. Lenig klom Yuli aan boord, als was het háár vlaggenschip.
Dat werd even later bevestigd toen de vlag van het koningshuis werd gehesen.
De matrozen, strak in de houding, vormden een erehaag. Met heldere stem accepteerde ze het commando van de kapitein en stelde haar gezelschap voor.
Een bootsman blies op zijn fluitje, matrozen klommen het want in, zeilen
ontvouwden zich en vingen met luide knallen de wind. Met hun jonk op sleeptouw zette het immense zeekasteel koers naar de haven waar het net van was
vertrokken.
De kapitein stelde zich in de beslotenheid van zijn hut voor als een neef van de
troonpretendente en kuste met grote genegenheid zijn jongere tante. ‘Welkom,
Yuli, welkom u allen aan boord van de Nemes. Kan ik u iets aanbieden?’
‘Wijn!’ zuchtte Yuli, ‘ik snak naar een glas koude witte wijn.’
‘Ja,’ zei Tom, ‘bij die keus kan ik me wel aansluiten.’
De kapitein boog, hij had een triomfantelijke schittering in zijn ogen: daar kon
hij in voorzien. Hij rukte in dezelfde beweging de deur open om een gebukte
jongen te verrassen, die aan de deur stond te luisteren, en commandeerde staccato een hoeveelheid opdrachten.
‘Neem het hem maar niet kwalijk, Yuli,’ zei hij verontschuldigend. ‘Die jongen
is zo ontzettend nieuwsgierig en tegelijk zo argeloos, dat we het hebben afgeleerd om kwaad op hem te worden. Hij vertelt trouwens aan niemand wat hij
ziet of hoort, dus geheimen zijn veilig bij hem. Jammer alleen dat hij zo gevoelig is voor zeeziekte. Eigenlijk zou hij aan land moeten blijven, maar ik weet
daar niemand die voor hem kan zorgen zonder dat hij in moeilijkheden komt.’
Een gevoel van déjà vu bekroop Tom. Als bij ingeving keek hij naar het gezicht
van Yurane, die aan haar gezicht te zien ook zoiets ervoer.
Zijn gedachtegang werd onderbroken toen twee in het wit geklede bedienden
met ruwe handen, volgens hem in het dagelijks leven gewone matrozen, rap
de grote tafel in het midden van de brede kapiteinshut dekten met een wit damasten kleed, kristallen glazen, wijn en vruchtensappen in koelers en schalen
met fruit en koekjes.
Met een natuurlijke grandeur nodigde de kapitein hen uit plaats te nemen.
‘Het is dat we net zijn vertrokken en verse voorraden hebben. Als we van een
reis terug zouden zijn gekomen was het bedompt water en droge scheepsbeschuit geweest.’
Ze genoten van de weelde na zoveel dagen op een eentonig dieet geleefd te
hebben. Vooral de laatste dag waren de maaltijden karig geweest.
De kapitein bracht kort verslag uit van de ontwikkelingen sinds Yuli naar de
Abashi was afgereisd.
Tom verloor al gauw zijn belangstelling. Het was hem opgevallen dat de kapi238

tein Alante niet scheen te zien. Hij betrok Yurane wel beleefd in het gesprek
en maakte grapjes met Kajo, maar zijn blik gleed langs Alante telkens als hij
iemand van het gezelschap aansprak. Tom had Alex om zijn nek gelegd toen
hij aan boord klom; die lag daar nog steeds, met tot spleetjes geknepen ogen de
boel in de gaten te houden. De kapitein scheen ook de kat niet te zien.
Tevreden liet Tom wat van zijn gespannenheid varen; Alex en Alante konden
zich blijkbaar perfect onzichtbaar houden. De kruidige wijn gaf een tegelijk
warm en koel gevoel in zijn buik.
Hij merkte dat het schip wendde. Vaag herkenbare geluiden duidden er op dat
de zeilen werden ingenomen. De kapitein verontschuldigde zich en vertrok
naar het dek. Buiten de deur greep hij de luisterende jongen in zijn nek en nam
hem mee. Ze liepen achter hem aan en verzamelden zich langs de verschansing op het campagnedek. Daar maakten ze mee hoe het grote schip door een
viertal geroeide sleepjollen langs een drijvende steiger werd afgemeerd. De
factorij van het Yandanhuis bestond uit een complex van pakhuizen rond een
monumentaal herenhuis, recht tegenover de steiger.
Een loopplank werd uitgelegd. Een twaalftal mannen vormde een erehaag om
de koningsdochter te begroeten. In het midden stond een dikke man. Vast de
kanselier, stelde Tom bij zichzelf vast. Maar waarom lijfwachten?
De reisgenoten liepen achter Yuli aan. Tom keek voortdurend om zich heen.
Hij wilde zich niet in slaap laten sussen door het gevoel welkom te zijn of door
de eerdere gewaarwording op zee, dat ze buiten bereik van hun Opponent waren geraakt. Overal konden spionnen loeren. Die lijfwachten keken niets voor
niets achterdochtig om zich heen.
Zijn speurende blik werd beantwoord door een oudere heer met een scherp
gesneden gezicht. De man keek eerst hem aan en vervolgens Alante. Tom realiseerde zich dat hij zowel haar als de kat had gezien. De man was ongevoelig
voor een astrale camouflage! Hoewel het hem niet echt alarmeerde hield hij
hem in de peiling. De man bewoog zich, na Yurane schattend te hebben aangekeken, met de stroom mee tot hij naast Tom meeliep.
‘Een bijzonder gezelschap heeft onze vrouwe meegebracht,’ zei hij terloops,
in het midden latend wie nou wie had meegebracht. ‘Wees niet bezorgd, uw
geheimen zijn bij mij veilig. Mijn functie, of titel eigenlijk, is deyo. Ik behoor
tot de orde van het Bergklooster en behartig de niet-maritieme externe betrekkingen van de factorij in Ogam. Dat houdt, in dit geval, ook de veiligheid van
onze vrouwe in en daarom die van u en uw metgezellen.’
‘Dank u,’ antwoordde Tom. Hij wist even niet hoe hij moest reageren. In zijn
hoofd tuimelden de vragen over elkaar heen in hun haast het eerst voor zijn
mond te komen.
‘Eh, u kunt ons zien?’ was uiteindelijk het eerste wat hij wist te bedenken.
239

De man knikte. ‘Nogmaals, u bent bij ons volkomen veilig. Dezelfde vermogens die mij in staat stellen u te zien zoals u bent, beschermen u, en mijzelf,
tegen blikken van eh, onbevoegden.’ Hij lachte even. ‘Er zijn altijd nieuwsgierige ogen in zo’n grote organisatie als de onze, kijkend namens anderen en niet
in ons belang.’
Tom kon een zucht van verlichting niet onderdrukken. ‘Ik hoop dat u gelijk
hebt,’ zei hij. ‘Het is erg verleidelijk even de teugels te kunnen laten vieren.
Waarom is er zoveel gewapende bescherming nodig? De situatie in Chi’am is
toch stabiel en vreedzaam?’
‘Dit is een grensstad, mijnheer, er zijn overvallen van piraten geweest, er sluipen soms gewapende smokkelaars rond, infiltranten, bedriegers, dieven, spionnen... Vandaar, mijnheer eh...?’
Tom begreep dat de man naar zijn naam vroeg en te beleefd was om dat in
directe bewoordingen te doen. Om tijd te winnen mompelde hij: ‘Dat de wetteloosheid zelfs tot hier is doorgedrongen...’ Ach, wat deed het er ook toe. Met
een inwendige lach voegde hij eruitdagend aan toe: ‘Mijn naam is overigens
Thomas d’Harancourt, Gezant van achter de sterren, voormalig adviseur van
de Abashi van Doran en na ruim negen jaar als banneling geleefd te hebben
thans op een queeste. De jonge vrouw is Yurane, een zieneres genaamd Orakel, de jongen is mijn pupil Kajo en de jongedame naast me mijn... beschermelinge, prinses Alante. De kat heet Alex. Hoe de buffel en de geit heten weet
ik niet.’
De man verblikte of verbloosde niet toen Tom hem confronteerde met deze
informatie. Hij bleek gevoel voor humor te hebben en antwoordde spits: ‘Ik
zal het niet laten merken als u me aan de buffel en de geit voorstelt. Ik heb hen
nog niet gezien, maar inderdaad, uw jongste pupil verspreidt de onmiskenbare
geurmerken van uw animale gezellen.’ Hij maakte een bijna onmerkbare buiging naar Alante. ‘Hoogheid, welkom in Ogam.’
Alante kneep Toms arm bijna fijn van opwinding. Ze durfde niets te zeggen,
keek alleen met schitterogen naar de glimlachende deyo. Tom besloot dat hij
de man wel mocht.
‘U bent dus niet de schimmige figuur waar onze vrouwe vergeefs jacht op
maakte?’ ging de deyo verder.
‘Dat is een heel verhaal. Ik ben als afleidingsmanoeuvre opgejaagd door mijn
dubbelganger en dief van mijn naam om haar pad te kruisen. De Koningsgarde heeft me met een slingeruit mijn wagen geknikkerd en me weer laten
gaan toen ze zagen dat ik wel op hun prooi leek, maar het niet was. Ik dacht
trouwens dat mijn laatste uur geslagen had. Ik ben nog nooit zo bang geweest
om gedood te worden.’
Het gezelschap hield op dat moment halt wegens een of ander oponthoud
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voorin de stoet. Tom maakte van de gelegenheid gebruik om snel nog wat
vragen te stellen: ‘Kunt u mij iets meer vertellen over de man in kwestie en de
reden waarom Yuli er een hinderlaag voor had gelegd? Het is nog steeds een
onopgelost raadsel voor me.’
De man knikte. ‘We weten zelf niet veel. Het is een man die ruim anderhalf
jaar geleden in Doran opdook als adviseur van de legertop. Het is een westerling als u. Zijn naam blijken we niet te kennen, daar u de rechtmatige eigenaar
bent van de naam waaronder hij bij ons bekend is.’
‘Wat was de werkelijke reden om hem te willen eh... ontvoeren? Want dat is
nogal een drastische stap, niet?’
‘Is u iets bekend over de politieke situatie in Doran?’
‘Alleen dat er een schrikbarende wetteloosheid heerst die de tegenstelling tussen de arme onderlaag en de rijken alleen maar scherper maakt. En dat overal
kleine afdelingen van het leger opduiken, die soms slaags met elkaar raken. Het
lijkt wel burgeroorlog.’
‘Inderdaad, daar maken wij ons grote zorgen over. We vermoeden dat uw dubbelganger met een grote operatie bezig is, waar zelfs de regering van Doran
niets van af weet. Wij vrezen voor de politieke stabiliteit in Doran. In dat zwak
bestuurde land kan een onruststoker een hoop ellende veroorzaken.’
‘Wat kunt u verder van hem vertellen? Ik vraag u dit omdat ik het gevoel heb
dat hij achter ons aan zit.’
‘Wij weten alleen dat hij krachtige vermogens heeft. Hij werkt alleen, volgens
onze informatie, maar er moeten ook anderen achter de schermen bezig zijn,
want onze inlichtingendienst komt voortdurend met verontrustende berichten
uit de landen waar wij handel mee drijven. Er is iets op til, wij willen weten wat.
Deze man leek ons belangrijkste aanknopingspunt te zijn, vandaar dat wij hem
aan de tand wilden voelen. Hij is echter vrijwel niet te lokaliseren. Overal duikt
hij op, soms op verschillende plaatsen tegelijk.’
‘Schijnpersoonlijkheden, dubbelgangers en waarschijnlijk astrale projecties,’
mompelde Tom. De deyo keek hem verrast aan maar zei niets.
‘Daar kan ik zelf niet zo mee omgaan,’ ging Tom zachtjes verder. ‘Mijn kat is
er een ware meester in. Ik kan hem dan zelfs voelen.’
De deyo klakte waarderend met zijn tong.
Het gezelschap zette zich weer in beweging, ze moesten hun gesprek onderbreken. Eén vraag brandde Tom nog op de lippen: ‘Overigens, kent u mijn
broer, Aloys? Die zou hier in het land moeten zijn....’
De man beduidde Tom dat hij verder niets moest zeggen. Het gezelschap werd
intussen via een hal in een kleine zaal geleid, waar ze rond een grote, donkerglanzend gewreven tafel plaats namen. Yuli was aan het hoofd gaan zitten.
Kajo trok dringend aan zijn mouw toen Tom wilde gaan zitten. Hij boog zich
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opzij en fluisterde Kajo toe dat hij weg mocht om voor de dieren te zorgen.
De deyo gaf hem met een knipoog een gardist mee om weer veilig buiten te
komen langs de lijfwachten. Bedienden brachten intussen bladen met verversingen binnen. Toen de laatste de dubbele deuren achter zich had gesloten,
waren de reisgenoten alleen met de dikke man en de deyo.
Yuli opende gehaast de vergadering: ‘Kanselier, ik stel u voor aan mijn reisgenoten waarover ik u heb verteld: Tom, Yurane, Alante en ...Kajo? O, die is al
weer weg. Tom heeft al kennis gemaakt met de deyo zie ik. Ik laat het hier even
bij.’ Ze wendde zich met een ernstig gezicht tot haar drie reisgenoten. ‘Tom,
Yurane, Alante, er is heel wat gebeurd tijdens onze reis. De Abashi en zijn
vrouw zijn inderdaad gevangen genomen en over zee naar Doran gevoerd. Het
dorp en het huis zijn verder ongemoeid gebleven, gelukkig. Er is net bericht
binnengekomen van een ijlbode uit het dorp.’
De kanselier merkte somber op: ‘Dat kustwachtschip met die mechanische
aandrijving, dat u een aantal smokkelprauwen heeft zien overvaren, heeft enkele dagen daarvoor in de delta een schip van ons opgebracht. Alle handel met
Doran schijnt geblokkeerd te worden. Aan de grens vallen soldaten karavanen
van handelaren lastig. Zoals u misschien weet is er maar één begaanbare pas
door de bergen.’
Dat kwam hard aan. In hun blijdschap dat ze veilig waren aangekomen in de
vrijhaven Ogam op het prachtige schip, dat speciaal voor hen was omgedraaid
en teruggevaren, waar ze een hartelijk en zelfs koninklijk onthaal hadden gekregen, hadden ze niet meer gedacht aan de Abashi en zijn vrouw. Er was iets
kostelijks van hen afgenomen, zo voelde het.
‘Ze hebben het ons voorspeld, Tom,’ zei Yuli zachtjes. ‘Het was de beste mogelijkheid om weer op het toneel terug te komen. Als gevangenen hebben ze
meer invloed op de gebeurtenissen dan als bannelingen.’
‘Dat is misschien wel zo,’ zei Tom schor, ‘politiek kan het allemaal kloppen,
maar voor mijn gevoel hebben onze tegenstanders gewonnen op punten. Ik...’
Hij kon niet verder praten en schudde zijn hoofd om aan te duiden dat ze maar
door moest gaan met de bespreking.
‘Misschien verzacht het je verdriet dat er geen geweld is gebruikt,’ voegde de
deyo er zachtjes aan toe. Blijkbaar begreep hij wat hem dwars zat.
‘Dat is tenminste iets,’ bromde Tom; zijn verslagenheid was echter te groot om
direct opgebeurd te kunnen worden.
Alante had de verklaring ook gehoord.
Het bericht dat het huis was betreden, bezoedeld was door de vieze voetstappen van vijandige soldaten, had haar weliswaar aangegrepen, maar ze had meer
vertrouwen in de vermogens van Zetar en zijn eega dan Tom. Omdat ze in
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beelden dacht kon ze zich de twee oude mensen voorstellen als geëerde gevangenen, die de belangrijkste mensen waren in de stad.
Ze zat naast Yurane, die haar hand onder de tafel had vastgegrepen toen ze zo
waren geschrokken; nu kneep ze er zachtjes in. Ze keek haar vanonder haar los
vallende haar even aan. Yurane’s nog wat melkachtige blik gaf haar alle moed
die ze nodig had; ze ging fier rechtop zitten. Per slot van rekening zat ze hier
als prinses bij een belangrijke beraadslaging.
‘De vraag rijst nu,’ was Yuli intussen verder gegaan, ‘wat ons nu te doen staat.’
Ze keek de aanwezigen één voor één aan om te taxeren wat ieders aandeel
in de op handen gebeurtenissen zou kunnen zijn. ‘Zelf neig ik er toe om de
situatie aan de grens te gaan onderzoeken. Er gebeurt teveel in de bergen,
heb ik het idee, waar we geen passend antwoord op hebben. Tom heeft mij
onderweg verslag gedaan van zware transporten die vanuit de bergen, met een
militair escorte, naar de stad Doran afzakken. Dat duidt mijns inziens op een
clandestiene mijn.’
Tot ieders verrassing merkte Yurane kalm op: ‘Dat heb ik dus gezien. Ik kon
het al niet duiden. Yuli, het visioen met het gras en de mieren op de stenen is
voor jou bestemd. Het gras staat voor een steppe of zo, kan dat? Het steen
staat voor de bergen. Die moet je in. Wij blijven op de boot.’
‘Dank je, Yurane, ik ben je zeer erkentelijk voor deze aanwijzing net op dit
moment,’ zei Yuli warm. ‘Heren, wat zegt u ervan?’
‘Het orakel komt overeen met mijn intuïtie, vrouwe,’ zei de deyo op besliste
toon. ‘Ik denk dat een onderzoek in de bergen in de huidige situatie zeer gewenst is. U bent de meest geschikte persoon om dat te doen. De kanselier kan
de gebeurtenissen op zee uitstekend behartigen.’
De dikke man knikte. Met zijn rommelende stem gaf hij een kort verslag van
de ontwikkelingen op zee.
Tom verzonk in zichzelf, iets wat hij niet in de hand scheen te hebben. In een
vlaag van uitzonderlijke helderheid voorzag hij dat Yuli in een gewelddadige
strijd verwikkeld zou raken als er niet ingegrepen werd.
Hij onderbrak de kanselier door te gaan staan: ‘Yuli! Er is iets wat je moet
doen, waardoor een oorlog vermeden kan worden. Neem me niet kwalijk, kanselier, deze ingeving is dringender dan beleefdheid op dit moment. Yuli, in de
bergen zal je mogelijk de man tegenkomen die je zoekt, mijn dubbelganger.’
Toen hij zijn Opponent aanduidde moest hij even slikken voordat hij verder
kon. ‘Hij zal proberen een gewapende strijd uit te lokken. Vermijd dat ten
koste van alles. Trek je mensen op tijd terug. Het gaat er nu eerst en vooral om
dat we informatie krijgen over wat er in de bergen gaande is. Op onze vlucht
hebben Alante en ik de pas afgesloten gevonden voor alle burgerverkeer. We
moesten rechtsomkeert maken en hebben daarom Doran via de delta verlaten.
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We zijn enkele transporten richting de hoofdstad tegengekomen die werden
bewaakt door soldaten. Probeeruit te vinden wat ze vervoeren. Het is zwaar
en kostbaar. Zoek de basis van mijn dubbelganger, die daar ergens moet zijn.
Houd hem in de gaten, maar offer geen mensenlevens op.’ Hij zweeg, duizelig
en vreemd uitgeput. De kat op zijn schouders likte al spinnend zijn oor.
De deyo verbrak de geladen stilte en merkte droog op: ‘Dat is een heleboel
advies ineens. Ik kan overigens de waarschuwing voor geweld volledig onderschrijven.’
De kanselier keek Tom met een nieuwe belangstelling aan en wendde zijn blik
vervolgens afwachtend naar Yuli. Die zat Tom nog steeds ontsteld aan te staren. Ze kwam tot zichzelf toen ze bemerkte dat men verwachtte dat ze iets zou
zeggen. ‘Natuurlijk zullen we een rechtstreekse confrontatie vermijden.’ Ze
dacht ingespannen na. ‘Deyo, heeft u hier iets te doen of gaat u met me mee?’
Die lachte grimmig. ‘Er is blijkbaar nogal wat aan de hand in de bergen dat wij
niet weten. Vanzelfsprekend ga ik mee.’
Alante besloot dat er even genoeg gepraat was. Ze begon glazen wijn en sap
in te schenken en rond te delen. Hoffelijk boog de deyo voor haar. Het was
grappig te zien hoe de kanselier haar verbaasd voor het eerst echt scheen op
te merken. Ook de kat op Toms schouders zag hij op dat moment pas. Met
moeite wist de man zijn verwondering te verbergen.
‘We vertrekken over een uur, kan dat deyo, kanselier?’ vroeg Yuli.
‘Jawel vrouwe,’ antwoordde de kanselier. ‘De garde staat altijd paraat. Ik stuur
direct een koerier naar de handelspost bij de grens...’
‘Dat zou ik niet doen, kanselier, met uw welnemen,’ onderbrak de deyo hem.
‘We kunnen er dan niet zeker van zijn dat de missie niet uitlekt. Niet alle personeel heeft trouw gezworen, en dan nog is iemand om te kopen. Als u daarentegen een tiental gardisten uit de hoofdstad naar hier wilt laten komen als
vervanging voor de mannen die wij meenemen en voorraden over de weg
nastuurt, kunnen wij met tien man van de garde uit Ogam snel en ongemerkt
naar de bergen reizen.’
‘Zo doen we het,’ besloot Yuli en stond op. ‘Ik ga me verkleden en afscheid van
mijn vrienden nemen. Zorgt u beiden dat we over een uur kunnen vertrekken.
Kanselier, ik houd u met postduiven op de hoogte. Stuur mij alleen mondelinge berichten, in onze code, via vertrouwde koeriers, die zich onderweg niet
mogen laten zien. Onzichtbaarheid is belangrijker dan snelheid in dit geval.’
Tom vond het vreemd dat er geen woord werd gezegd over wat zij, de andere vier van het reisgezelschap, zouden moeten doen. Het leek er op dat ze
helemaal geen rol meer speelden in het geheel. Kennelijk was hun functie alleen geweest om Yuli ongezien thuis te brengen. Hij had gedacht dat ze een
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belangrijk onderdeel van het raadsel was. Goed dan, ze gingen gewoon verder
naar de hoofdstad om uit te zoeken waar Alante vandaan kwam. Een beetje
neerslachtig vanwege de anticlimax stond hij op.
Yuli omhelsde Yurane. ‘Je genezing is bijna voltooid, lieve. Tom maakt het wel
af. Het ga je goed.’
Alante werd in een warme omhelzing opgetild door de sterke vrouw. Ze zette
haar neer en omvatte Toms beide handen. ‘Tom, ik neem aan dat jullie naar
de hoofdstad gaan? Wees zo goed om de gastvrijheid van het huis Yandan te
aanvaarden.’
Hij keek haar aan, niet goed wetend wat hun volgende stap moest zijn. Ze
voegde er gehaast aan toe: ‘Jullie kunnen met de Nemes mee, die heeft een tussenstop in Ajudya ingelast. Jullie kunnen net zolang in ons paleis verblijven als
je wilt. Wil je dat? Dan laat ik bericht sturen dat jullie er aan komen.’
Yuli’s aanbod overviel hem. Ze had het al eerder aangeboden, ten huize van de
Abashi. Toen was hij er van uitgegaan dat ze met hen mee zou reizen. Nu ze in
plaats daarvan besloten had naar de bergen te gaan, had hij de uitnodiging als
achterhaald beschouwd. Op het punt dat hij het opgelucht wilde aanvaarden
flitste er een waarschuwing door hem heen: wees voorzichtig!
‘Wat is er?’ Yuli zag verbaasd een uitdrukking op zijn gezicht verschijnen die
ze niet had verwacht.
‘Dank je.’ Hij kuste haar op de wang. ‘We worden afgeluisterd!’ fluisterde hij
zonder zijn lippen te bewegen. Ze knikte nauwelijks merkbaar. ‘We nemen je
aanbod natuurlijk aan, maar ik ga wat anders zeggen.’
‘Dank je voor het aanbod, maar we moeten beslist terug naar Doran,’ antwoordde Tom hardop.
‘Dan wens ik jullie goede reis,’ speelde ze het spel mee. ‘Ik hoop dat we elkaar
gauw weer ontmoeten. Je weet, jullie zijn altijd welkom hier in Ogam en in
onze residentie in Ajudya.’
‘Vaarwel Yuli, wees voorzichtig.’ Zijn wens was niet gespeeld.
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Hoofdstuk 28

Onderweg naar Ajudya

M

ET EEN JACHTIG GEVOEL IN ZIJN BUIK door de snelheid waarmee alles gebeurde, wist Tom niets anders te doen dan naar de deur te
lopen waardoor ze binnen waren gekomen. Alante en Yurane kwamen naast
hem, ze lieten aarzelend hun hand in de zijne glijden. Ze hadden niets begrepen van Toms plotselinge verandering van reisdoel en begrepen nog minder
van zijn haast.
In de brede gang stond een man hen op te wachten. Hij stelde zich voor als de
havenmeester en deelde mede dat hun boot op dit moment bevoorraad werd.
In de tussentijd konden ze iets eten als ze wilden. De Nemes kon hun boot op
sleeptouw nemen. Er zou een postduif gestuurd worden om aan te kondigen
dat het gezelschap te gast zou zijn in het Yandan paleis. Ook hier besloot Tom
hetzelfde dwaalspoor te leggen: ‘We danken u heel hartelijk voor het aanbod,
mijnheer, maar zoals ik al tegen de Vrouwe heb duidelijk gemaakt: we moeten
beslist terug naar Doran.’
‘Zoals u wilt,’ antwoordde de havenmeester.
‘Wat doe je nou?’ fluisterde Alante terwijl ze hem driftig aan zijn mouw trok.
‘We gaan toch naar die universiteit?’
‘We worden bespioneerd,’ fluisterde hij terug. ‘Daarom zeg ik iets anders dan
we gaan doen. Let maar op.’
Alante verstijfde aan zijn arm, ze durfde ampermeer om zich heen te kijken.
Onder het mom van een liefkozing fluisterde hij dezelfde boodschap in Yurane’s oor. Die verblikte of verbloosde niet; zij was onafgebroken op haar hoede.
Buiten op de drukke kade viel Tom op het eerste gezicht niets bijzonders op.
Hij voelde echter dat ze in het oog werden gehouden door iemand die hun niet
welgezind was. Hij voerde zijn toneelspel verder op door de kapitein hetzelfde
te vertellen. Die was verbaasd, maar haalde uiteindelijk zijn schouders op. Hoe
kon hij de kapitein duidelijk maken dat ze in werkelijkheid wel met hem mee
wilden? prakkiseerde Tom. Als het moest konden ze er zelf ook wel heen
zeilen. Met de Nemes was het wel zo aantrekkelijk en een stuk sneller. Hij zag
echter geen kans de kapitein iets in zijn oor te fluisteren, hij kon hem moeilijk
om de nek vallen zoals hij bij Yuli en Yurane had gedaan. Nu ja, besloot hij,
ze moesten maar op een goede kans wachten, anders waren ze op zichzelf
aangewezen.
Ze liepen naar hun scheepje, dat er tussen de andere vaartuigen onbeduidend
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uitzag, en gingen aan boord. Kajo zat glunderend in de boeg, wijzend op een
stapel hooi en voederbieten voor de dieren. Hij zag er kraakhelderuit; waarschijnlijk had hij volstaan met aanwijzingen geven. Twee mannen sjorden nog
twee houten tonnen met drinkwater vast naast de broederlijk vretende buffel
en geit. Tom was daar blij mee, want op de heenreis hadden ze krap in het
water gezeten. ‘Dat gaat snel,’ zei hij bewonderend. ‘We zijn maar even binnen
geweest.’
‘Heeft die meneer geregeld.’ Kajo wees op de havenmeester die hem net had
aangesproken. Tom sprong aan wal om hem de hand te schudden. Hij nam
het risico maar om hem in vertrouwen te nemen. Onder het mom dat het zo
lawaaiig was vroeg hij met zijn hoofd vlak bij dat van de havenmeester of die
de kapitein van de Nemes wilde vragen tot het donker was buitengaats op hen
te willen wachten, zodat ze ongezien aan boord konden komen.
De man knikte, hij begreep het belang van een steels vertrek. Ze schudden
elkaar nogmaals de hand en gingen uit elkaar. Even later zag Tom, die de omgeving met argusogen in de gaten hield, hoe de havenmeester met de kapitein
stond te praten.
Niet veel later was het zover. Vanaf de kade keken de reisgenoten toe hoe het
grote schip, dat al die tijd zeilklaar was gebleven, in beweging kwam. De trossen werden losgegooid; gesleept door vier jollen met wel tien of twaalf roeiers
werd het diep in het water liggende schip zover buitengaats gebracht dat het
verder op eigen kracht aan de wind de zee op kon kruisen. De Nemes was net
op tijd vertrokken, want de vloed kon elk moment opkomen; daar konden de
roeiers niet tegenop met zo’n groot gevaarte.
Volgens de geheime afspraak ging de kapitein buitengaats voor anker. Even
later lieten ze een roeiboot te water, die terug voer naar de steiger. Tom wilde
onder geen beding dat men aan land iets van hun ware bestemming zou merken. Met een geschreeuwde groet aan de mensen op de steiger kruisten ze
langzaam tegen het opkomende tij de baai uit. Tom wilde niet te ver van de
Nemes af raken, maar om elke schijn te vermijden zette hij koers naar het
zuiden, richting Doran.
Toen het donker genoeg was om vanaf het land niet meer gezien te kunnen
worden wendde hij de steven en voer naar de langzaam bewegende lichten van
het grote schip. Na korte tijd konden ze langszij vastmaken. Opgelucht klommen ze aan boord. Kajo besloot bij de dieren te blijven. In het donker durfden
ze die niet aan boord te hijsen.
De kapitein wachtte hen op met een verlaat avondmaal, waar de nieuwsgierige
jongen bij bediende. Het schip deinde maar lichtjes, toch merkte Tom dat de
knaap daarvan al ongemakkelijk werd.
Hij bood aan hem te helpen en legde zijn handen langs de slapen van de jon247

gen. Warmte stralend bewogen zijn handen over het hoofd. Zwijgend keken
de meisjes en de kapitein toe, tot Tom met een zucht de aura van de patiënt
gladstreek en hem terugbracht door hem krachtig over de rug te wrijven. ‘Als
we dat een paar dagen volhouden ben je van het ergste af,’ zei Tom vriendelijk.
‘Maar je blijft gevoeliger dan anderen.’
Dankbaar greep de jongen zijn handen en kuste ze, in een ontroerend gebaar
dat Tom herkende.
‘Hoe heet je?’ vroeg hij in een taal die verder naar het noorden werd gesproken.
Verrast antwoordde de jongen: ‘Deyoo.’
Tom zei grinnikend, in het Dorisch om de anderen niet buiten te sluiten: ‘Je
bent de tweede deyo die ik vandaag ontmoet. Alleen betekent jouw naam in je
eigen taal iets heel anders, niet?’
‘Wat dan?’ vroeg Alante nieuwsgierig.
‘Paardje,’ antwoordde het joch blozend.
Hij had al opgemerkt dat de kapitein Alante nu wel zag, al voordat ze iets zei,
maar geen aandacht aan haar besteedde. Selectieve camouflage, bedacht Tom,
zelfs nu Alex er niet bij is. De kat was bij Kajo in de boot gebleven.
‘Ik maak me zorgen om die jongen,’ bromde de kapitein. ‘Het leven hier aan
boord is eigenlijk niets voor hem. Ik kan hem niet achterlaten. Hij wil bij niemand anders blijven.’ Hoopvol keek hij Tom aan. ‘U bent de eerste buiten mij
die hij heeft verteld wat zijn naam betekent. Is het misschien...’
Tom knikte met een lachje: ‘Yurane en ik hadden het vanochtend al begrepen.
Als hij wil kan hij met ons mee. We zijn onderweg naar jullie residentie, daar
zullen we een tijdje blijven voor ons onderzoek. Intussen kan ik hem verder
behandelen.’
De kapitein zat nog onrustig te schuiven. Tom voelde onheil. ‘Hij heeft toch
geen buffel hè?’
‘Een aapje.’
Tom lachte luidkeels. ‘Dat moet geen probleem zijn, als hij zelf voor het voer
zorgt.’
Na het avondmaal bracht de kapitein hen persoonlijk naar de gastenhutten.
‘De Nemes is een luxe schip,’ zei hij trots. ‘Het heeft accommodatie voor tien
passagiers. Dit is uw hut, mevrouw, als het u belieft.’ Hij opende voor Yurane
een glanzende roodhouten deur. ‘We hebben drie tweepersoons luxe hutten
met een eigen badgelegenheid en vier eenpersoons hutten met een gedeelde
badruimte. Dit is uw hut, mijnheer, voor de jongedame heb ik er tegenover een
hut laten klaarmaken.’
Tom en Alante bekeken elk hun onderkomen voor de komende dagen. Tom
had vaker zeereizen gemaakt, maar voor Alante was het volkomen nieuw.
‘Als de jongen hier aan boord wil slapen, is de hut ernaast beschikbaar. Ik denk
248

dat hij bij zijn buffel blijft. Andere passagiers hebben we niet op deze reis. We
zijn geladen met porselein uit Doran en Ogam, katoenen stoffen uit Mumbai,
zijde uit Guangzhou, tapijten en bronzen artikelen uit Doran, specerijen,
palmsuiker, kopra, sisal, rotan en Djokja zilveren gerei uit Djawa,’ babbelde hij
voort. ‘We zijn op weg naar de Europese vrijhavens Le Havre, London, Antwerpen, Amsterdam en Hamburg. Het huis Yandan handelt in principe in alles.
Voor grondstoffen zoals rijst, granen, klei en ertsen hebben we schepen met
weinig luxe, maar wij zijn ingericht voor speciaal vervoer van luxe artikelen,
kunst en betalende passagiers.’
Hij was kennelijk dol op het woord luxe. Hij nam hoffelijk afscheid en wenste
hen goede nacht. Ze bleven nog even bij elkaar in Toms hut om na te praten.
‘Ik ben beschaamd dat ik als orakel zo nietig bij je afsteek,’ zei Yurane toen ze
het hadden over zijn interruptie tijdens de vergadering.
‘Hoe kom je daarbij!’ protesteerde Tom. ‘Overigens, het was meer een boodschap die ik doorgaf dan dat ik een visioen had of iets dergelijks.’
‘Boodschap? Hoe gaat dat dan? Van wie?’
‘Ik kan het niet zeggen. Niet van mijn gidsen, die maken anders contact. Het
was meer dat ik me bewust was wat iemand tegen me gezegd had, zonder dat
er iemand was. Bijna als een herinnering aan wat even tevoren tegen me was
gezegd.’ Het werd niet helemaal begrepen en hij liet het maar zo. Tot slot gaf
hij Yurane nog een behandeling voor haar ogen, waarbij ze in volle overgave
tegen hem aanleunde. Alante wist niet goed of ze jaloers moest zijn of het
moest negeren. Tom was zich ervan bewust, het intieme lijfelijke contact met
Yurane maakte de energiestroom sterker. Alante voelde zich teveel en vertrok
naar haar eigen hut.
Lichamelijk vermoeid, geestelijk verkwikt spoelde hij zich af in het badvertrekje. Terug in zijn sober ingerichte hut vond hij Yurane ontspannen slapend
in zijn kooi. Hij dekte haar toe met een dunne sprei en klom in de bovenste.
Bij het eerste ochtendgloren werd hij wakker. Hij ging op zijn buik liggen om
door de patrijspoort de zee langzaam lichter te zien worden. Ze hadden een
behoorlijke vaart. Hij liet zich uit de kooi zakken, gooide in het badkamertje
een paar scheppen water over zich heen en kleedde zich aan. Yurane was ’s
nachts waarschijnlijk stilletjes naar haar eigen hut gegaan.
Op het dek was het nog koel, al piekte de zon reeds over de heuvels in het
oosten. De horizontale stralen zetten het voluit zeilende schip in een roodkoperen gloed. Hun jonkje lag vast op het water aan een lange sleeplijn, een
schuimkraag voor de boeg vanwege de hoge snelheid. Aan boord zag hij Kajo
in een deken gerold tussen de buffel en de geit liggen slapen. Gerustgesteld
ging hij een ontbijt zoeken.
Kajo kwam voor het ontbijt aan de kapiteinstafel aan boord. Daarna liet hij de
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jonk weer langzij brengen en stapte over. Hij had met een kalme vanzelfsprekendheid de verantwoordelijkheid voor de dieren op zich genomen.
Tom had Deyoo en Yurane allebei een behandeling gegeven, een stortbad genomen en mijmerde wat op de onderste kooi voor zich heen toen Alante, nog
vochtig van haar bad, met een zwaai op zijn benen ging zitten.
‘Oef, je wordt zwaar, meisje,’ lachte hij. Hij legde zijn handen om haar middel.
Onder de zachte pels zat een veerkrachtige speklaag, daaronder harde spieren.
‘Zeehondje.’
Plagerig liet ze de druppels uit haar lokken op zijn borst vallen. Ze keek hem
aan met haar veelkleurige ogen. Rond haar iris zat een donkere ring, temidden
van lange donkere wimpers. Ogen om in te verdrinken.
‘Tom?’ begon ze verlegen. ‘Toen we jou in zee hadden gegooid...’
‘Ja?’
‘Wilden Yuli en Yurane toen... seks met je?’ Het hoge woord was eruit. Bang
voor het antwoord sloeg ze haar ogen neer. Ze had voldoende opgepikt in de
gesprekken met Yuli en Yurane om te begrijpen welke dingen zich konden
afspelen tussen mannen en vrouwen. Daardoor kon ze nu beter duiden wat ze
zelf voelde. Ze had inmiddels door dat er competitie kon ontstaan, zelfs tussen
vriendinnen, wanneer ze aangetrokken werden door dezelfde man.
Tom dacht na over hoe hij dat nu uit moest leggen. ‘Eigenlijk wil je vragen of
ik het met hen wilde hè?’
Ze knikte heftig.
‘Soms kan er tussen mannen en vrouwen, vooral als ze pret hebben en opgelucht zijn als er een grote spanning wegvalt, zo’n aantrekkingskracht ontstaan
dat ze wel seks met elkaar willen. Meestal doen ze het dan niet omdat het juist
spannend is om alleen maar naar elkaar te lonken.’
Ze richtte zich op, steunend op zijn schouders, en keek hem broedend aan.
‘Dat klinkt wel mooi, maar nu weet ik nog niet wat jij wilde.’
Opgelaten door haar kritiek kreeg hij een rood hoofd; het zweet brak hem uit.
Haar opmerking had doel getroffen, precies in zijn zwakke plek: zijn afstandelijkheid. Dat verdiende ze niet, besloot hij. Moeizaam zocht hij naar zijn gevoel. Hij kon de woorden niet vinden; hoe langer hij wachtte hoe moeilijker het
werd. Paniekerig vocht hij tegen zijn blokkade. Bruusk wilde hij zich oprichten,
waardoor hij zijn hoofd gevoelig tegen de kooi boven hen stootte.
‘Zeg je nog wat?’ drong ze aan, hees van de spanning.
In zijn benardheid greep hij haar bij de bovenarmen, zocht zijn evenwicht in
haar ogen. Haar van emotie schitterende blik, één grote vraag, kalmeerde hem.
Lam liet hij zich achterover vallen. Hij slikte een paar keer, voelde zijn warmte
weerkeren.
‘Toen in zee was ik zo opgewonden dat ik met Yuli of Yurane, of allebei, had
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kunnen vrijen. Omdat jij er was is het niet gebeurd.’
Uitgeput, gelukkig dat hij had kunnen zeggen wat hij zichzelf nauwelijks had
durven bekennen, liet hij zich gaan in zijn losgemaakte gevoel.
Met Alante naast zich viel hij in slaap, gewiegd door de zee.
In zijn droom sprong hij van een hoge berg boven de wolken.
Hij viel heel snel, tot hij zich herinnerde dat hij kon zweven.
Zachtjes landde hij op een hellende wei.
Met grote zweefsprongen snelde hij verder naar beneden.
Stemmen praatten allemaal door elkaar tegen hem en niet tegen hem.
Hij hoorde kinderen spelen en lachen, net achter de volgende bocht.
Hij wilde er naar toe, want hij wilde erbij zijn.
Achter de volgende bocht, de volgende... de volgende...
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Hoofdstuk 29

De Yandan residentie

T

EGEN DE MIDDAG stonden ze op de voorplecht te kijken hoe de Nemes de Bocht van Ajudya binnen liep. Terwijl er boven hun hoofd steeds
meer zeilen werden ingenomen rondde het schip een hoge kaap. Voor hun
verrukte ogen ontvouwde zich een zonovergoten archipel van groene eilanden met witte gebouwen in het helblauwe water van een reusachtige baai. Het
hemelkleurige water was bespikkeld met kleine en grote, bontgekleurde vaartuigen. Verspreid over de baai lagen enkele geweldige barken en clippers voor
anker, omringd door jonken, schuiten, boten, sampans en vlotten waar lading
in en uit gehesen werd. Er tussen door zeilden grote beschilderde jonken met
rode zeilen van de Chinese kusten, bonte feloek’s en dhows van het Arabische
schiereiland, plompe brikken, grijs verweerde plaatselijke schoeners en slanke,
geschilderde schoeners uit Europa en Atlantië. Sommige eilanden leken wel
een enkel gebouw, met de muren tot in het water. Verder weg lagen grotere eilanden met glooiende heuvels en verspreide bebouwing, plantages, weilanden
en bossen die zich verloren in een nevelige verte. De eilandoevers waren een
aaneenschakeling van kaden, steigers, werven, inhammen. Hangbruggen verbonden eilandjes met elkaar, soms niet groter dan een huis met een rotstuin.
Op een enkel zeil gleed de Nemes de baai binnen, tot ze in de luwte van een
hoog eiland raakten. De laatste zeilen werden ingenomen. Er lagen tientallen
sleepjollen op een vrachtje te wachten. Na luidkeels heen en weer gemarchandeer maakten er vier vast. Getrokken door wel veertig gespierde roeiers gleed
het enorme schip statig tussen de eilanden door.
Tom wees op een uitgebrand scheepswrak met een vreemde vorm dat aan een
verlaten steiger lag. Hij vroeg de kapitein wat voor een boot dat was.
‘Dat is een mechanisch voortbewogen sleepboot geweest,’ antwoordde de
man, verheugd dat Tom interesse voor zijn vakgebied toonde. ‘Ze werd aangedreven door een gasmotor en een schroef. Op een nacht is ze ontploft en
uitgebrand. De wachtman is later stomdronken achter een loods gevonden.
Natuurlijk wist het slepersgilde van niets,’ besloot hij grijnzend.
Aandachtig bekeek Tom de vorm van de romp. ‘Het model is nogal ongebruikelijk. Is het hier gebouwd?’
‘Voor zover ik weet is er in dit land geen enkel bedrijf dat zo’n machine kan
fabriceren of een dergelijk vaartuig zou ontwerpen.’
‘En het land van herkomst?’
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‘Dat weet niemand. Heeft u een idee?’
‘Gasmotoren en stoommachines ken ik wel uit Europa en Atlantië,’ zei Tom
aarzelend. ‘Daar worden ze gebruikt op plaatsen waar geen water- of windkracht aanwezig is en op veerboten. Ze zijn duur in het gebruik, ze zijn gevaarlijk en ze stinken. Je hebt er goede brandstof voor nodig, het liefst steenkool.
In deze streken kennen ze geen steenkool. Daarom ben ik zo verbaasd hier een
boot met een gasmotor aan te treffen. Die zijn weliswaar kleiner en krachtiger
dan stoommachines, maar hout is veel te volumineus om er gas uit te stoken
voor het aandrijven van een klein schip. Je zou het hele vrachtruim moeten volladen met hout om enige afstand af te kunnen leggen. Weten jullie nog meer
over die boot?’
‘Och, we horen wel eens wat. Er wordt een hoop gekletst. Wat dat betreft is
Ajudya net een groot dorp. Nieuwsgierigheid is ons aangeboren. Kooplieden
kunnen ontzettend lang bij een glaasje zitten roddelen en zijn altijd tuk op
nieuwtjes. Als ik niet onbeleefd ben, u schijnt ook nogal wat te weten?’
De kapitein wilde duidelijk het achterste van zijn tong niet laten zien en was
vooral nieuwsgierig hoe Tom aan zoveel kennis over schepen kwam.
‘Ik heb in Paris techniek gestudeerd,’ legde Tom uit. ‘Op mijn studiereizen heb
ik veel rondgekeken en gezien.’
‘Het huis Yandan heeft ook zo zijn kanalen,’ merkte de kapitein op toen Tom
er kennelijk niet verder op in wilde gaan.
‘Ik zal met genoegen kennis uitwisselen, mijn beste,’ stelde Tom voor op verzoenende toon. ‘Het vergroot onze kracht als we alle informatie bij elkaar kunnen voegen. Dat hebben we wel nodig.’
Een vlaag van somberheid trok over het gezicht van de vriendelijke man. ‘Daar
zegt u een waar woord. Ik maak mij behoorlijk zorgen over wat er in de wereld
gaande is. Vooral omdat we er de vinger niet op kunnen leggen.’
‘Het zou geen gek idee zijn om eens onopvallend wat inlichtingen in te winnen
over de eigenaar van die sleepboot. Het zou best een dekmantel kunnen zijn
voor heel andere activiteiten. Er zijn dingen gaande onder de oppervlakte die
de rust in deze hoek van de wereld verstoren,’ merkte Tom op.
‘Ik zal het aan de familieraad voorleggen. We beschikken over goede informanten en een uitgebreid netwerk van vertrouwde relaties. Handel en politiek
zijn hier sterk verweven,’ antwoordde de kapitein. ‘Kijk, ze staan ons al op te
wachten.’
Het schip was in een wijde bocht om een rotsachtige klif met een wit paleis op
de top gevaren en draaide in de richting van een groot eiland dat erachter verscholen had gelegen. De naar hen toegekeerde kant was volgebouwd met hoge
stenen pakhuizen, kaden en steigers met afgemeerde schepen en een hoefijzervormig, laag wit gebouw, dat het midden hield tussen een paleis en een fabriek.
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Van de oorspronkelijke oever was weinig meer te zien, er was zowat tot in zee
gebouwd. Sommige vrachtvaarders lagen aan smalle drijvende steigers langs
graanpakhuizen gemeerd, waar ze werden geladen en gelost met takels aan
hijsbalken in de geveltoppen en lange koperen buizen die uit sommige verdiepingen omlaag staken. Een grote werf die erachter tevoorschijn kwam lag
bezaaid met hout in alle stadia van bewerking en een schip in aanbouw. Er hing
een merkwaardige mengeling van geuren: pek, rook, hout, heet metaal, olie en
de onvermijdelijke vissige geur van stagnerend zeewater met drijvend afval.
De Nemes werd zonder een stootje door de slepers tegenover het centrale
gebouw afgemeerd aan een brede drijvende steiger, die langs een ver in zee
uitstekende stenen pier lag. Ze werden verwelkomd door bedrijvige mannen
en vrouwen, die meteen begonnen met het aan boord dragen, rijden, rollen en
hijsen van klaarliggende balen, pakken, vaten en voorraden.
De kapitein stelde zijn passagiers voor aan een lange man met grijs haar, die de
plaatsvervangend kanselier bleek te zijn. Geen familie zo te zien, de Yandans
waren korter en gedrongener gebouwd. De beide mannen verontschuldigden
zich dat ze zich met de zaken moesten bezighouden. Ze lieten de reisgenoten
achteronder de hoede van een voorname vrouw met een grote sleutelbos, die
zich voorstelde als de huismeesteres. De postduif met het bericht dat ze kwamen was in goede orde aangekomen, vertelde ze; er was een regeling getroffen
voor hun onderdak en dat van de dieren.
Tom raakte in de drukte even het overzicht kwijt waar iedereen was. Hij zag
nog net hoe vier matrozen in een roeiboot stapten om hun jonk weg te slepen.
Deyoo en Kajo stonden in de boeg. De kat zat als een prins naast de twee
jongens. Waar gingen die nu weer heen? Gehaast volgde hij Alante en Yurane,
die met de huismeesteres mee waren gelopen. Op zijn ongeruste vraag zei die
met een glimlach dat ze de twee jongens later zou laten halen en ging hen voor
naar een gastenverblijf in het uitgestrekte gebouw.
Ze werden binnen genood in een prachtig appartement. Met kreten van verrukking huppelden Alante en Yurane door de kamers, die vanuit een ronde
binnenplaats uitwaaierden als de partjes van een doorgesneden sinasappel. De
vertrekken waren ingericht met lage tafeltjes en kussens op de travertijnen
vloeren. Overal hingen kleurige gordijnen; openslaande deuren met kleine ruitjes leidden naar het binnentuintje. In het middelpunt ervan stond een enorme
moerbeiboom, omringd door bloeiende planten in potten.
De halfronde badkamer, waarvan de helft open naar de hemel was, blonk als
een feest in natuursteen, porselein en grote, zilveromlijste spiegels. Half in de
vloer verzonken lokte een halvemaanvormig bad, uit één stuk wit marmer gehouwen. Hier was in een verfijnde vorm alle comfort aangebracht die eeuwenoud vakmanschap had kunnen voortbrengen. Ingenieuze porseleinen kranen
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draaiden moeiteloos open en gaven warm en koud water.
Hij maakte gebruik van het watergespoelde toilet en proefde met een vingertop het spoelwater: zout! Ze gebruikten er dus zeewatervoor, zoet water
was zeker schaars op het eiland. Er zouden wel grote waterkelders onder het
gebouw liggen. Aan de overkant van de binnenplaats merkte hij de onmiskenbare vormen op van een stenen waterbekken op het dak. Nieuwsgierig liep hij
naar buiten. Via de rugleuning van een houten bank klom hij in de moerbeiboom om beter op het dak te kunnen kijken.
Hij floot van bewondering: achter het waterbekken was een met glazen ruiten
afgedekte, zwart porseleinen zonnewarmer opgesteld, naast een kleine, snel
draaiende windmolen die wel van goud leek. Verguld koper vermoedde hij.
Dat kon eeuwen meegaan. Slim: het woei hierbijna altijd en zo werd er continu
water door de zonnecollector gepompt.
Voldaan klom hij weer naar beneden, onder de verbaasde ogen van de huismeesteres. Hij lachte haar bemoedigend toe. Ietwat verward ging ze hem voor
naar de eetkamer, waar een lage tafel met fruit, dranken en heerlijk geurend gebak klaarstond. Hij hoorde de meisjes babbelen en spetteren in de badkamer;
dat kon wel even duren. Met een glas koele wijn en af en toe een pikant koekje
was het best uit te houden.
Een met stapels kleren beladen vrouw, kennelijk een naaister, verdween in de
badkamer, waar ze met opgetogen kreten werd verwelkomd. Even later kwam
de huismeesteres de jongens brengen. Ze legde uit hoe ze bedienden konden
roepen. De jongens stonken naar zweet en dieren, maar moesten net als hij op
Alante en Yurane wachten voordat ze zich konden baden. Intussen lieten ze
zich de hartige hapjes goed smaken.
Er werd geklopt. Deyoo deed omzichtig de deur open. Kajo, net zo nieuwsgierig, stak zijn hoofd onder Deyoo’s arm door en vroeg wat er aan de hand was.
Een voor Tom onzichtbare persoon zei wat in het Chi’amees.
‘Tom, bezoek voor je,’ meldde Kajo. ‘Ik kan hem niet verstaan, hij praat net
zoals alle mensen hier.’
Tom liep naar de deur; de bezoeker bleek een jonge klerk te zijn die hem kwam
ophalen voor een spoedbespreking met de familieraad. Verrast stelde hij zijn
eigen bad maar uit tot de avond. Hij streek de kruimels van zijn broek, besloot
dat hij goed genoeg gekleed was en volgde de jongen.
De tocht door het gebouw voerde door lange gangen, waar links en rechts
bedrijvigheid was te zien en te horen, voornamelijk administratief van aard.
De familieraad zat bijeen in een ovale zaal zonder ramen en met een gang er
omheen, waar gardisten patrouilleerden. Pas later hoorde Tom dat dit tegen
afluisteraars was; ook elders zou hij in de dagen die komen gingen maatregelen
tegen komen om ongewenste oren en ogen te weren. Blijkbaar was men dit in
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deze contreien gewoon, spionage leek voor de Chi’amezen een soort tweede
natuur te zijn. Rond de ovale tafel in het midden waren slechts vijf van de zeker twintig zetels bezet. De kapitein en de plaatsvervangend kanselier stonden
hem bij de deur op te wachten en leidden hem langs de anderen om hem voor
te stellen. Tom voelde zich tussen de smetteloos geklede raadsleden behoorlijk opgelaten met zijn gekreukelde kleren en onverzorgde haren. Hij was ook
veruit de jongste.
De plaatsvervangende kanselier heette Tom namens de raad welkom en verklaarde dat de kapitein van de Nemes om de spoedvergadering had gevraagd,
aangezien hij over enige uren weeruit moet varen. Tom was uitgenodigd de
bijeenkomst bij te wonen om zijn licht te laten schijnen over de recente gebeurtenissen. De voorzitter vatte vervolgens de besprekingen in Ogam kort
samen en ging met name in op het besluit om een contingent gardisten onder
commando van de Vrouwe en de deyo naar de bergen te sturen. Yuli had een
verslag van de bewuste vergadering met postduiven laten sturen.
Op verzoek van de kapitein gaf Tom een verslag van de besprekingen ten huize van de Abashi en hun vlucht naar Ogam. Hij verwachtte dat het besluit van
de Abashi en zijn vrouw om zich gevangen te laten nemen een hoop beroering
zou wekken, maar niemand reageerde er op. Ze waren zo te zien al volledig op
de hoogte. Toen hij inging op de rol die de visioenen van Yurane en hemzelf
hadden gespeeld in de besluitvorming tot Yuli’s missie, luisterde men beleefd
zonder er op in te gaan. Hij kreeg de indruk dat ze in dit land van spionnen
weinig ophadden met orakels. De Yandans vertrouwden blijkbaar meer op een
snel werkende informatievoorziening.
Een gedrongen man met een beweeglijk gezicht en drukke handen vatte vervolgens de berichten samen die tot nu toe van de expeditie waren ontvangen. De
reis naar de bergen verliep voorspoedig, er was eigenlijk niets te melden. Ook de
berichten uit Doran en andere buurlanden leverden weinig nieuws op.
Toen er een stilte viel vroeg Tom: ‘Hoe zit dat met dat motorschip van de
kustwacht dat we die smokkelprauwen hebben zien overvaren? Het heeft toch
ook een schip van u opgebracht? Weet u daar meer van?’
Eén van de aanwezigen, een zwarte man met een grijs ringbaardje, gekleed in
een gekleurde toga, keek de anderen even aan. Hij wendde zich naar Tom en
zei: ‘Wat we ervan afweten, meneer d’Harancourt, is geheime informatie. Normaal worden geen buitenstaanders in de familieraad uitgenodigd en... wel, uw
aanwezigheid op voorspraak van de Vrouwe bewijst dat u geen buitenstaander
bent.’ Hij lachte even om zijn onhandige formulering. ‘Goed, kort samengevat,
weten we dit: in verschillende landen om ons heen doken een jaar geleden
opeens mechanisch voortbewogen schepen op. Hier was het een sleepboot,
die overigens door de slepers is gesaboteerd. In Doran is de schoener van de
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kustwacht waar u op doelde, verbouwd. We weten overigens niet op welke
werf. Elders zijn een veerboot, een plezierboot en een klein vrachtschip in de
vaart gebracht.’
‘Het lijkt wel een proefneming, of een demonstratie.’
‘Dat is onze indruk ook: een omvangrijke, kostbare, internationale poging om
mechanische voortstuwing uit te proberen.’
‘Maar waarom zo uitgebreid?’ vroeg Tom zich af. ‘Dat is toch helemaal niet
doelmatig? Wie kan daar nou belang bij hebben?’
‘De producent van de machines, waarschijnlijk,’ merkte iemand laconiek op.
‘Zou dat?’ vroeg Tom sceptisch. ‘Ik denk dat een commerciële onderneming
heel anders opgezet zou zijn. Met informatie, demonstraties, proefvaarten, offertes, handelsvertegenwoordigers. Dat zou u beter moeten weten dan ik.’
‘Ik kan het wel met uw zienswijze eens zijn,’ merkte de zwarte man op. ‘Een
onderneming die dergelijke machines aan de man wil brengen zou niet zo
achterbaks opereren. Er zou daarom wel eens een heel andere, waarschijnlijk
politieke bedoeling achter kunnen zitten.’
‘Ik zou zo niet kunnen bedenken wat,’ reageerde Tom. ‘In ieder geval is het
zeker geen verkoopactie. Hoe staat het momenteel met die schepen?’
‘De kustwachter, de grootste van de serie, is de enige die nog in de vaart is. De
rest is kapot of men heeft er geen interesse meervoor.’
‘Misschien is de proefneming, of wat het dan ook was, gewoon mislukt?’ opperde iemand.
Tom en de zwarte man keken elkaar aan. ‘Dat zou best eens het geval kunnen
zijn,’ antwoordde Tom. ‘Wat weet u verder nog van dat kustwachtschip?’
‘Die tweemaster van de Dorische kustwacht is een verhaal apart. De commandant hebben we leren kennen als een felle jager die voor niets terugdeinst. De
marineleiding laat hem kennelijk zijn gang gaan. Waar hij kan pakt hij smokkelaars en vaartuigen die hij ervan verdenkt. Hij heeft al heel wat levens op
zijn kerfstok. Enige dagen geleden heeft hij een schip van ons, de Dora, opgebracht. Dat ligt nu in hun marinehaven aan de ketting, in de noordelijke zijtak
van de rivier.’
‘Daar zijn we op de heenweg min of meer langs gevaren.’ Hij keek de tafel
rond en ontmoette alleen vragende blikken. ‘Wij zochten toen onze weg door
de rietvelden. Daar hebben we trouwens de uitgebrande wrakken van twee
schepen gezien. Zeegaande platbodems, geen prauwen.’
‘Platbodems? Vreemd. Smokkelaars gebruiken die niet. Te traag. Waren het
geen schepen van de kustwacht?’
‘Dat zou kunnen,’ gaf Tom toe. ‘Daar heb ik nog niet eens aan gedacht. De
smokkelaars kunnen natuurlijk een gevecht ook wel eens winnen.’
‘Toch vreemd,’ zei de zwarte man. ‘Smokkelaars vluchten altijd. Ik heb nog
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nooit gehoord dat ze de strijd aanbonden met de kustwacht, laat staan dat ze
die wonnen.’
‘Misschien waren het gewoon koopvaarders? Die de accijnzen wilden ontlopen?’
‘Dat zou betekenen dat de strijd zich behoorlijk verhardt,’ bracht een ander
met sombere stem in. ‘Als ze koopvaardijschepen in brand gaan steken is de
hel pas goed losgebroken.’
‘Goed,’ kwam de zwarte man terug op Toms vraag, ‘we zullen dat uit moeten
zoeken. Onze Dora ligt nog steeds aan de ketting, verdacht van het ontduiken
van uitvoerrechten. De bemanning zit met huisarrest aan boord en onze zaakgelastigde daar is bezig de boel los te krijgen. Die beschuldiging raakt kant nog
wal, want de lading is in zijn geheel afkomstig uit Doran. We vermoeden dat
men ruzie met ons zoekt, ons wil hinderen of gewoon belust is op een afkoopsom, want de lading is tamelijk kostbaar.’
Tom verwerkte de implicaties van deze nieuwtjes. Er begon zich een patroon
af te tekenen. Hij ging staan, meer om te voorkomen dat iemand iets zou zeggen waardoor hij in de war zou raken dan om al iets te zeggen.
‘Leden van Yandans familieraad,’ begon hij toen het hem helder was geworden. ‘In Doran is iets gaande wat ons allemaal raakt. Iets of iemand is daar
bezig de politieke en economische stabiliteit grondig te verstoren. Volgens een
diplomaat die ik in Doran sprak, heeft de huidige regering in de progressieve
ontwikkelingen hier, in Chi’am, een aanleiding gezocht om de staat van beleg
uit te roepen en de grenzen te sluiten. Onderweg kreeg ik van handelaren te
horen dat er op grote schaal voorraden werden ingekocht. Ze stropen het platteland af naar alles wat een leger nodig heeft en worden ruim betaald. Ik heb
het vermoeden dat het verschijnen van mechanisch voortgestuwde schepen,
waaronder een marinevaartuig, daar ook een rol in speelt, al weet ik niet welke.
Het zou de moeite waard zijn om uit te zoeken wie de eigenaars van de andere
mechanische schepen zijn.’
Hierop knikten een paar van de aanwezigen instemmend.
‘Volgens de informatie die ik van die diplomaat heb ontvangen, schijnen de
huidige machthebbers hun machtsbasis aan het verliezen te zijn. Die ligt vanouds bij de grootgrondbezitters en de adel, de partijen die in werkelijkheid
achter de omwenteling van tien jaar geleden zaten. Doran is sinds de machtsgreep politiek redelijk stabiel geweest, er is zelfs een zekere culturele opleving
te bespeuren. Alleen stagneert de landbouw, dat deed hij tien jaar geleden nog
niet in die mate. Wat me werkelijk verontrust is de toegenomen wetteloosheid,
waardoor rovers, piraten en smokkelaars de boel onveilig kunnen maken.’
‘Toch is er een behoorlijke handel,’ weerlegde iemand hem. ‘Wij importeren
uit Doran ladingen luxe artikelen zoals porselein, brons, tapijten. We hebben
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het monopolie voor porseleinaarde vanuit Doran naar Ogam en enkele andere plaatsen waar men porselein fabriceert. We leveren in Doran rijst, granen,
hout, houtskool, veel luxe voedingsmiddelen, wijnen...’
Tom werd ergens door opmerkzaam gemaakt. Hij gebaarde onwillekeurig dat
hij even moest nadenken. ‘Ja, ik heb het!’ riep hij uiteindelijk opgelucht uit. Ze
glimlachten even om zijn onbesuisdheid. ‘Op reis naar de hoofdstad viel me op
dat de landbouw in Doran er heel slecht voorstaat. U levert granen en andere
grondstoffen?’
De man knikte.
‘Dat is vreemd, want Doran is zo dun bevolkt dat er voldoende, ruim voldoende voedsel geproduceerd kan worden. De hele streek langs de rivier is zo
vruchtbaar als wat. Of het moet zijn dat er minder regen valt dan normaal. Het
zag er wel erg droog uit.’
‘Vroeger haalden we rijst, noten en gedroogd fruit vanuit Doran. Dat klopt.
Nu léveren we voedsel, dat we in de landen ten westen van hier opkopen.’
Tom krabde zich het hoofd. ‘Ik snap het niet,’ zei hij tenslotte aarzelend. ‘Een
rijk land verarmt. Hoe kan dat? Tien jaar geleden werd er nog rijst geëxporteerd, zegt u. Zelfs hout, al was dat maar een schijntje van de export die ooit
bestond.’
‘Ja,’ mompelde iemand, ‘dertig jaar geleden verscheepten we ladingen Dorisch
hardhout naar Nippon en de werven aan de Chinese kust. Er staat nu bijna
geen boom meer in Doran. We leveren zelfs houtskool aan de porselein- en
bronsindustrie. Houtskool! Het laatste handelsartikel waar ik aan zou denken.’
‘Wat ik gezien heb in de stad en er omheen, is een veel te grote tegenstelling
tussen arm en rijk,’ ging Tom verder. ‘De economie van de landgoederen rond
de stad drijft op als slaven behandelde horigen. Dat is al heel lang zo. Ik eh..
kan ik nog even?’
‘Ga uw gang, elke informatie is nu belangrijk. We nemen er alle tijd voor,’ zei
de zwarte man.
‘Voor de staatsgreep werkte ik in Doran met een groep studenten en promovendi onder leiding van professor Nuon Lap aan een nieuw distributiesysteem met als centrale draaischijf een systeem van veilingen; voor groenten,
fruit, vezels en vee, een graanbeurs, mineralenbeurs en schippersbeurs. Andere
groepen werkten landhervormingsplannen uit en leidden instructeurs voor de
boeren op. Zo waren ermeer projecten. Wat ik wil zeggen is dat er toen nog
voldoende agrarische productie was, ook voor de export. Dat is in nog geen
tien jaar dus dramatisch afgenomen.’
‘Kennelijk is de landadel daar niet geïnteresseerd in landbouw. Vinden ze het
makkelijker om hun voedsel te importeren. Vreemd blijft het. Waar halen ze
het geld vandaan als ze zelf te weinig produceren?’ vroeg iemand zich af.
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‘Ze zullen wel interen op hun vermogen. Er is veel goud opgepot in Doran.’
‘Strategisch maak je daarmee een land zwak,’ merkte een oude man zachtjes
op. ‘Te grote armoede maakt een land onstabiel.’
Tom ging rechtop zitten bij deze laatste opmerking. ‘Dat ben ik met u eens.
Het ziet er in mijn ogen uit als een bewuste poging tot ondermijning. Ik heb
het sterke vermoeden dat er door infiltranten een oorlog, misschien wel een invasie wordt voorbereid. De gevangenneming van de Abashi is een goed voorbeeld. De actie is uitgevoerd door Dorische mariniers, maar het is beslist geen
regeringsbeleid. Wat ons alert heeft gemaakt is het feit dat die geheimzinnige
groepering gebruik maakt van krachtige psi vermogens.’
Er viel een verontruste stilte. De oude man keek Tom aandachtig aan. ‘Dat is
ernstig,’ zei hij. ‘Ik begreep al niet hoe ze ten eerste de Abashi en zijn vrouw
hebben kunnen vinden en ten tweede hoe ze hen gevangen konden nemen.’
‘Ze moeten beschikken over iemand die een aura van vergetelheid kan doorzien,’ gaf Tom behoedzaam aan, zijn angst voor zijn Opponent voor zich houdend. Hij wilde graag horen wat de oude man er op te zeggen had.
‘Noemt u dat zo? Een juiste benaming trouwens,’ zei die geamuseerd.
Tom was helemaal niet geamuseerd. Hij besloot Yurane’s ervaring te vertellen
en de beklemming die ze gedurende hun zeereis hadden gevoeld. Het gezicht
van de oude man betrok zienderogen naarmate Tom hun belevenissen op het
gebied van psi strijd uiteen zette.
‘We hebben het er later wel verder over,’ weerhield de man hem van verdere
ontboezemingen. ‘Belangrijker nu is: wat kunnen we er tegenover zetten?’
‘De missie van de kroonpretendente...’
‘Alstublieft, noem haar de Vrouwe,’ protesteerde de plaatsvervangende kanselier. ‘Het is gevaarlijk voor haar om haar zo te noemen.’
‘De Vrouwe dan. Haar tocht naar de bergen is in feite uw tweede doelgerichte
tegenactie. De eerste was de speurtocht naar mijn dubbelganger, die mij een
buil en een rozenkwarts opleverde.’
‘Dat is ons bekend. Nogmaals onze excuses,’ zei de kanselier. ‘Het was een
groot risico.’ Aan zijn zuinige uitdrukking was te zien dat hij het er waarschijnlijk niet mee eens was geweest.
‘Inderdaad, dat was het,’ viel de oude man hem bij. ‘Het was een actie die op
geweld gebaseerd was en is dan ook op een sluwe manier door de tegenstander
tot zijn eigen voordeel gebruikt.’
Tom knikte. ‘Ik heb Yuli bezworen deze keer niet in te gaan op uitlokkingen
om geweld te gebruiken. We moeten voorkomen dat wij gedwongen worden
te strijden op het niveau van onze tegenstanders.’
‘Dat is ons bekend,’ zei de oude man, waarvan Tom direct het gevoel had dat
het de persoon met het meeste gezag was in de familie Yandan. ‘Nogmaals
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dank voor uw inzicht. U sprak overigens van wij. Kan ik daaruit opmaken dat
u hierin betrokken bent, of bedoelt u met ‘wij’ een eigen gezelschap?’
‘Beide.’
‘Kunt u daar iets dieper op ingaan?’ vroeg iemand beleefd.
‘Eh ja.’ Tom wilde daar eigenlijk zo min mogelijk over kwijt, maar iets zou hij
toch moeten zeggen. ‘Ik ben mijn reis gestart, drie maanden geleden, met een
kind zonder geheugen, op zoek naar haar afkomst. Allengs is op onze vlucht
mijn reisgezelschap gegroeid.’
‘Waaruit bestaat uw gezelschap momenteel?’
‘Naast mijn pupil heb ik thans twee jongens bij me en een jonge vrouw. Verder
een kat, een waterbuffel, een geit en een aapje,’ voegde hij er grinnikend aan
toe. ‘De Vrouwe is tot Ogam onze reisgenote geweest.’
‘Kunt u ons zeggen wat het doel van uw reis is?’
‘Zoals ik u al zei, ben ik op zoek naar de afkomst van mijn pupil. Uw Vrouwe
heeft ons de gastvrijheid van uw Huis aangeboden zodat wij in Ajudya onderzoek kunnen doen aan de Universiteit.’
Hij vertrouwde de mensen hier niet, tenminste niet allemaal. Hij had een instinctieve aandrang alles wat met Alante te maken had voor zich te houden.
Door haar ‘een kind zonder geheugen’ te noemen was hij gedekt bij zijn naspeuringen, die natuurlijk zouden opvallen.
De oude man nam het woord voordat de vraagsteller een nieuwe vraag had
kunnen afvuren: ‘Ik wil even terugkomen op uw bezorgdheid aangaande de
gebeurtenissen die zich recentelijk voordoen. Het Yandan Huis heeft de laatste
twee eeuwen een stabiliserende rol kunnen vervullen op politiek en economisch gebied, dankzij onze kennis van geweldloze actie. Ik durf te beweren
dat dankzij de bemoeienissen van onze orde, vooral op esoterisch gebied, er
al eeuwen geen grootscheepse gewelddadigheid in deze regio is voorgekomen.
Kleine schermutselingen daargelaten, maar die vlammen vaak kortstondig op
en doven snel weeruit. Daar hebben we geen greep op.’
Zie je wel! dacht Tom. Het is een priester van de Bergkloosterorde.
Hardop zei hij: ‘Toch heeft de Vrouwe een militaire opleiding en houdt het
Huis er een Garde op na?’
‘Om doeltreffend iets tegen te kunnen gaan dient men het grondig te kennen,’
merkte de priester fijntjes op. ‘Dat geldt ook voor de Garde. Zij zijn getraind in
verschillende krijgskunsten en conflictbeheersing. Om respect af te dwingen
van potentiële geweldplegers.’
‘Hm, ik begin het te begrijpen,’ zei Tom. ‘Trouwens, de Vrouwe heeft ook een
goed ontwikkelde genezende gave, heb ik gemerkt. Ik ben er zeker van dat zij
de situatie goed aankan; in feite is zij de beste persoon voor deze taak. Toch
maak ik me zorgen. Kunt u of uw orde haar op afstand begeleiden, zoveel als
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in uw vermogen ligt? Haar tegenstander is formidabel, sluw, een sterke psi en
volkomen zonder scrupules.’
De priester knikte bevestigend. ‘Ze wordt begeleid. Ik zal uw raad direct ten
uitvoer brengen en een paar broeders meer op haar zetten. Onze orde heeft
nog wel een paar krachtige vermogens in de strijd te werpen.’
De discussie tussen Tom en de priester was grotendeels aan de anderen voorbij
gegaan. De voorzitter maakte een einde aan de vergadering toen de priester
was uitgesproken en de familieraad brak op. Tom wandelde terug naar het
gastenverblijf, met de kapitein over boten en varen pratend.
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Hoofdstuk 30

Mystificerende conclusies

A

LANTE GING NAAST TOM ZITTEN en trok aan zijn arm. ‘Wat heb je
allemaal gedaan?’ Het verontrustte haar dat hij zo afwezig was. Ze voelde
zich afgesneden en had last van een onberedeneerde onrust.
‘Eh, gedaan? Ik probeer alle snippertjes informatie samen te voegen tot een
duidelijk beeld,’ antwoordde Tom vaag. ‘Iets waar ik tenminste wat mee kan
doen, op kan reageren...’ al pratend verviel hij weer in een broedend zwijgen.
‘Ja, en?’ Ze schudde hem aan zijn schouder. ‘Zeg iets! Moeten we weer weg?’
‘Eh, nee,’ schrok hij op, ‘nee, we zijn hier veilig, denk ik. Voorlopig wel. Nee,
we hoeven niet meteen weg. Ik prakkiseer me suf wat er nou eigenlijk echt aan
de hand is, tot nu toe tamelijk vruchteloos. We zijn betrokken in een operatie
die veel groter is dan alleen onze reis en ons doel om te vinden waar je vandaan
komt. Ik kan onze rol daarin niet helder krijgen.’
‘Wat dan?!’ drong ze aan. ‘Leg het me tenminste uit. Wat bedoel je daarmee?
Ik wil weten wat je allemaal weet. Het gaat ook mij aan. Misschien kan ik je
helpen.’
‘Je hebt gelijk...’
Hij werd onderbroken door de komst van Yurane. Ze zag dat ze naar haar
keken en bloosde. Ze was er nog niet aan gewend te zien dat ze gezien werd.
Alante klopte op de bank naast zich.
‘Tom gaat vertellen van de besprekingen,’ deelde ze kortaf mee. ‘Kom hier
zitten. Ja, ga verder, Tom.’
Hij keek verbaasd naar Alante. Hij had haar nog niet eerder zo gedecideerd
meegemaakt. Ze keek ongeduldig terug. Het verwarde hem. Ze was niet meer
het uitgehongerde kind dat hij van een stoffige zandweg had opgeraapt, eonen
geleden leek het wel. Ze was een stevige meid geworden met een scherp brein;
dat laatste had hij al eerder ontdekt. Haar zelfbewustzijn was klaarblijkelijk met
haar lichaam meegegroeid.
‘Goed,’ begon hij. ‘Ik zal de dingen die we beleefd hebben eerst samenvatten.
Luisteren jullie of er misschien een verband in zit, iets wat ik over het hoofd
zie.’ Hij keek Alante en Yurane hierbij aan, of ze wel begrepen hoe belangrijk
het was wat hij ging zeggen. Ze keken afwachtend terug, hetgeen hielp om zijn
gemoedsrust een beetje terug te krijgen.
‘Ten eerste: ik ga er van uit dat onze Opponent weet dat er in mijn buurt iets
is wat hij wil hebben. Uit zijn acties maak ik echter op dat hij niet precies weet
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wat het is dat hij zoekt. Ik weet het trouwens ook niet. Wat gebeurt er: hij weet
dat Yuli op hem jaagt en zet een valstrik, met mij als lokaas. Dat kan omdat hij
mijn naam en uiterlijk al jaren gebruikt. Dat betekent dat hij mij van vroeger
kent.’
‘Ik begrijp het niet helemaal,’ zei Yurane. ‘Dan moet die persoon niet alleen jou
goed kennen, hij moet tot in detail van Yuli’s plannen op de hoogte geweest
zijn.’
‘Inderdaad, dat is een juiste gevolgtrekking. Daar komt bij dat ik hem ook zou
moeten kennen. Ik kan me echter niet herinneren of ik die man ooit ontmoet
heb.’
‘Waarom wilde Yuli die man te pakken krijgen? Ik bedoel, wat wilden ze met
hem doen? Zeiden ze daar nog wat over?’ vroeg Alante, die vond dat de zojuist
gestelde vraag nog niet beantwoord was.
‘We hebben het er eigenlijk niet zo uitgebreid over gehad. Op een of andere
manier liep het gesprek weg van dit onderwerp. In ieder geval vond het huis
Yandan dat die man hun eeuwenlange stabiliserende beleid dwars zat en wilde
hem stoppen.’
Op haar vragende blik legde hij uit wat hij met dat stabiliserende beleid bedoelde. Alante’s aandachtige belangstelling gaf houvast. In alle onzekerheid
had hij in ieder geval haar, als zijn grote raadsel, als leidraad.
‘Wat heeft dat met mij te maken, of met onze zoektocht?’ wilde ze weten.
Tom zuchtte, dat was nu net het vraagstuk. Met enige tegenzin zei hij: ‘Ik heb
heel duidelijk stemmen gehoord, in dromen en ook wel zomaar overdag...’
‘Ja, die hoor ik ook.’ Alante keek hem scherp aan. ‘Wat zijn dat voor stemmen?’
‘Ik beschouw ze als gidsen,’ legde Tom uit. ‘Je hoeft er niet bang voor te zijn,
ze helpen ons juist, net als de dolfijnen. Ik weet niet wie het zijn.’
‘Wat zeiden ze? Ik begreep er nooit wat van.’
‘Dat jij een uiterst belangrijk mysterie in je herbergt dat we moeten ontcijferen,
voordat anderen dat doen.’
‘Zitten die anderen dan achter mij aan?’ vroeg Alante benauwd.
‘Nee liefje, ik betwijfel nog steeds of jouw bestaan eigenlijk wel bekend is aan
de Opponent. Volgens mij weet hij nog steeds niets van jou of van het Zeevolk. Hij volgt mij, in de hoop dat ik hem naar het antwoord zal leiden.’
‘Is dat echt zo? Weet hij echt niet van mijn bestaan af? Waarom zouden ze dan
achter ons aanzitten? Ik bedoel...’ Alante keek hem fronsend aan, ‘of heb jíj
iets wat hij wil hebben? Iets wat je zelf niet weet misschien? Ik kan anders niet
begrijpen waarom we telkens weer achtervolgd worden.’
‘Waar heb jij zo leren nadenken?’ vroeg hij verbaasd. ‘Of, nu we het er toch
over hebben: je taalbeheersing is aardig op peil gekomen.’
Ze stak haar tong uit. ‘Gewoon, door lekker te kletsen.’
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‘Wel, ik sta paf. Mijn complimenten.’
‘Jij dacht zeker dat ik nog dat domme kind was hè?’
Hij schudde verontwaardigd zijn hoofd. ‘Nee, dat weet je ook wel. Ik vind
echt dat je opvallend snel hebt geleerd. Toen ik je net gevonden had kon je me
amper verstaan.’
‘Ja, je hebt gelijk.’ Ze kuste hem vergoelijkend op zijn neus. ‘Ga door, het
wordt interessant.’ Ze stootte Yurane even aan om aan te geven dat ze op
moest letten.
‘Om op je vraag terug te komen, ik ben er vrijwel zeker van dat de Opponent
minder weet dan wij. Hij zal niet snel aan een kind denken als sleutel van een
groot geheim. Dat past gewoon niet bij zijn manier van redeneren.’
‘Hm, dat klinkt logisch. Yurane, weet jij er iets over te zeggen?’
Yurane schudde haar hoofd; het verhaal was niet helemaal nieuw voor haar;
het zoeken naar verbanden liet ze liever aan Tom en Alante over.
‘Misschien is het helemaal niet ingewikkeld,’ mompelde Tom. ‘Er bestaan mensen die de incarnaties zijn van zielen uit heel andere regionen van de kosmos.’
Ze luisterden geboeid naar de gedachten die Tom uitsprak. Er werd een geheel
nieuwe premisse, een onbekende dimensie aan het leven op Aarde toegevoegd.
Blijkbaar waren niet alle mensen uit één en dezelfde bron afkomstig.
‘Sommige van die entiteiten parasiteren op de energie-uitbarstingen van angst
en wreedheid waar wanhopige mensen in gevangen zijn. Misschien zijn onze
tegenstanders zulke entiteiten, misschien hebben ze maar één doel voor ogen:
willekeur. Willekeur roept angst op, vooral als onvoorspelbaar zinloos geweld,
zinloze vernieling, zinloze moorden dagelijkse kost gaan worden. Onzekerheid. Daar leven ze op. Daar roven ze hun levenskracht vandaan, van de angst
en woede van andere mensen.’ In de ban van zijn eigen verklaring fluisterde
Tom de woorden. ‘Willekeur is het antwoord, daarom is er zo weinig logica
achter te ontdekken. Logica veronderstelt een omschreven doel...’ Tom huiverde. Hij was op iets grondeloos donkers gestuit. Zijn geest schrok ervoor
terug om de hint te volgen. Hij greep Yurane en Alante bij de hand. ‘Ik moet
iets heel angstaanjagends onder woorden brengen, meisjes. Willen jullie me
afschermen, zodat het niet...’ Gelijk dat hij het vroeg voelde hij een warme en
zachte omhulling. Als een baarmoeder, dacht hij.
‘Luister, dit is heel essentieel. Sla het ergens op in je geheugen waar zeven
sloten op zitten, zodat geen onbevoegde het bij je kan lezen.’ De meisjes kropen dicht tegen hem aan. ‘Ik heb veel occulte geesteswetenschappen moeten
studeren voor mijn initiatie bij de Loge. Daar was een lering bij over de strijd
tussen goed en kwaad, die je beter kunt omschrijven als licht versus lichtloos,
beweging versus verstarring, ik bedoel de beweeglijke, creatieve geest versus
bewegingloze, gestolde materie. In het menselijk bestaan zie je dat terug. Angst
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verhindert creativiteit, angst verstart. Waar angst heerst, sijpelt levenslust weg.
Door het bestaan onzeker te maken, met zinloos geweld, afpersing, wetteloosheid, slavernij, uitbuiting, verschansen mensen zich achter iets waar ze zich
veilig voelen. Een natie, een stad of dorp, zijn huis en als dat niet meer veilig
is, sluit een mens zich op in zijn geest. Dan is er alleen nog maar ruimte voor
materiële zaken, als eten en drinken, en denken in vijandschap.’
Yurane knikte. ‘Ik weet daar iets van. Bij mijn opleiding heb ik veel geheime
verhalen gehoord en moeten navertellen van mijn leermeester. In sommige
kwam de demon van de stolling voor, die mensen tot zombies kon maken.’
‘Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat mensen worden gemanipuleerd als
willoos slachtvee door een soort astrale vampiers. ‘ zei Alante.
Tom keek haar verbaasd aan. ‘Waar haal je dat vandaan?’
Ze glimlachte hem mat toe. ‘Ik lees wel eens boeken. Ik heb bij de Abashi goed
leren lezen.’
‘Dat is het niet alleen,’ zei Yurane, die haar eigen gedachtegang volgde. ‘Die
Opponent is vooral bang dat wij een sleutel vinden die het hem moeilijk zal
maken, misschien wel onmogelijk, om nog langer te parasiteren.’ Ze rilde even
bij de gedachte.
‘Ja natuurlijk!’
Tom mepte zich tegen zijn hoofd uit ergernis dat hij daar niet aan had gedacht.
‘Alante, je bent de sleutel tot het gebied dat door de psychische blokkade verborgen wordt gehouden!’
Opgewonden door dit nieuwe inzicht klemde hij Alante tegen zich aan. Het
raadsel ontsloot zich! Instinctief keek hij om zich heen of er geen gevaar dreigde, of er niemand stiekem meeluisterde. ‘Hij zit toch achter jou aan. Hij volgt
mij om jou te vinden.’
‘Hoe kan hij daar achter zijn gekomen?’ vroeg ze hem kleintjes. ‘Ik bedoel, als
ik het zelf niet eens weet?’
‘Misschien heeft hij die astrale hulpkreet opgevangen. Die kreet is zo sterk
en ongericht, iedereen met een beetje gave kan hem opvangen en begrijpen.’
Grimmig besefte hij dat hij ontstellend naïef was geweest.
Yurane knikte bedachtzaam, haar blik naar binnen gekeerd. ‘Je hebt ongelijk,’
zei ze zachtjes, verbaasd over het logische verband dat zich geleidelijk voor
haar geestesoog ontvouwde. ‘Alante is wel degelijk een sleutel, maar niet tot
dat versluierde gebied. Haar grote geheim is... een code, een vertaalcode, die
is in haar...’ Met nietsziende ogen trachtte ze haar inzicht duidelijker in focus
te krijgen, maar het vervaagde juist. ‘Het is nog niet compleet,’ mompelde ze,
‘er is nog veel dat ontdekt moet worden.’ Ze schudde verontschuldigend haar
hoofd, er kwam niets meer.
Tom, die hoopvol had zitten wachten op meer, moest het ermee doen. ‘Goed,’
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ging hij tenslotte verder. ‘Als Alante dan niet de sleutel tot dat gebied is, blijft
het feit overeind staan dat ze een raadsel in zich herbergt waarvan ze de code,
of codes, heeft, maar niet de sleutel tot die code. Dat wisten we al. De oplossing van dat raadsel kan zowel ten gunste als ten kwade van de mensheid gebruikt worden. Althans, zo wil ik het nu even samenvatten. Laten we van het
slechtst mogelijke geval uitgaan, dat de tegenstander zich er van bewust is dat
er een persoon in mijn gezelschap is die dan niet de sleutel betekent voor het
hele enorme verborgen gebied, maar ons er wel heen leidt. Hij kan volgens mij
niet weten dat die persoon Alante is.’
Opgelucht keek ze naar hem op. Net op dat moment werd er geklopt en een
jonge bediende vroeg een beetje zenuwachtig of ze bereid waren een bezoeker
te woord te staan. Tom knikte, terwijl Alante nee schudde; ze vond het belangwekkend om met hun drieën te achterhalen waarom de dingen gebeurden die
ze op hun tocht meemaakten, maar Tom lette niet op. Hun bezoeker bleek de
politieke adviseur te zijn, de priester van de Bergkloosterorde die hij bij het
beraad had ontmoet.
‘Ik hoop dat ik niet stoor?’ vroeg hij beleefd. Iets in zijn optreden maakte
duidelijk dat hij ook binnen gekomen zou zijn als hij wel stoorde. Hij bekeek
Alante nieuwsgierig, knikte afwezig naar Yurane en vestigde zijn doordringende blik weer op Alante. ‘Is dit het meisje waarvoor je naar Ajudya bent
gekomen?’
Een beetje ontstemd door de onderbreking van hun gesprek knikte Tom naar
Alante, in een stille aansporing om zichzelf voor te stellen. Ze pikte het op en
maakte een bevallige revérence, zoals ze dat van Josephine had geleerd. ‘Mijn
naam is Prinses Alante,’ zei ze uitdagend.
‘Hoe gaat het met je geheugen?’ probeerde hij haar vriendelijk te vragen, maar
eigenlijk zag hij er ongeduldig uit, alsof hij haar weg wenste. Ze keek, onaangenaam verrast, van zijn gezicht naar dat van Tom.
‘Ik heb verteld dat ik jou gevonden heb en dat je je geheugen kwijt bent,’ legde
hij uit. Ze keek hem aan alsof hij haar verraden had. Zonder iets te zeggen liep
ze de kameruit. Yurane snelde haar achterna.
‘Goed,’ zei de priester. ‘Ik wil je nog een paar vragen stellen en dat kan beteronder vier ogen.’ Zijn blik was niet vriendelijk meer, maar dwingend. Tom ging
langzaam zitten. Eigenlijk was hij boos, maar de autoriteit van de priester was
niet te weerstaan.
‘Wat weet jij van het afgesloten gebied?’ De vraag werd even kort als bars gesteld. Tom schrok. Wist deze man ook al van het versluierde land? ‘Alleen dat
het er is,’ hield hij zich op de vlakte.
‘Dat is niet genoeg. Antwoord.’
Tom gaf sullig als een kleine jongen het gevraagde antwoord: ‘Dat er een aura
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van vergetelheid op rust die al eeuwen lang in stand wordt gehouden. Dat je er
niet aan kunt denken of in slaap valt als je er toch aan wilt denken. Dat ik me
nooit heb afgevraagd waarom de weg niet doorliep in mijn dorp.’
Zijn antwoord verraste de priester. ‘Heb je er vlak bij gewoond?’
‘Ruim negen jaar.’
‘Hm. Zou dat toeval zijn? Weet je waarom het gebied is afgesloten?’ Tom
schudde zijn hoofd, dat was hem juist een raadsel.
‘Denk na. Waarom zou het gebied afgesloten zijn? Wat zou er zo waardevol
zijn dat het al heel lang wordt beschermd, dat er misschien oorlog om gevoerd
zal worden?’
‘Waarom vertelt u het me niet?’ zei Tom weerspannig. ‘Het lijkt me dat u het
allang weet.’
De man ging verzitten, het eerste teken dat hij niet zo sterk stond als hij voorgaf. Na een tijdje gezwegen te hebben begon hij opnieuw, met een zachtere
stem. ‘We weten het niet.’
Tom keek hem ongelovig aan. De priester lachte als een boer met kiespijn.
‘Je hoort het goed. De Bergkloosterorde houdt een psychische blokkade eeuwen lang in stand, maar weet niet waarom. Wacht!’ Hij wuifde naar Tom dat
hij nog even zijn mond moest houden. ‘Er is ons alleen bekend dat het gebied
zo waardevol is, dat het tegen elke prijs buiten het bewustzijn van de mensen
gehouden moet worden. Tot er een signaal uit het gebied zelf komt.’
Tom was perplex. Dus die Bergkloosterorde deed het... ‘Waarom denkt u dat
ik het antwoord weet?’ wist hij uiteindelijk uit te brengen.
De priester keek hem aan. Zachtjes en indringend somde hij op: ‘Omdat jij een
ingenieur bent, omdat je een opleiding in het westen èn in het oosten, in Paris
en in Doran hebt gehad, omdat we de indruk hebben dat je een goed inzicht
hebt in de veranderingen waar de wereld voor staat.’
‘Ik ben helemaal niet goed op de hoogte!’ verdedigde Tom zich. ‘Ik ben ruim
negen jaar uit de roulatie!’
‘Het gaat niet zozeer om je kennis over actuele zaken, die spijker je snel genoeg
bij. Het gaat om het combineren. Het gaat er om dat je verstand en inzicht
hebt van techniek, grondstoffen èn de invloed ervan op internationale betrekkingen. Ja, we weten veel van je,’ spotte hij opeens. ‘Maar wees niet bezorgd,
onze bronnen zijn discreet. Eentje ken je heel goed: Zetar.’
Dat sloeg toch alles. Tom wist niet wat hij er van moest denken. ‘Weten jullie
dan ook van Alante?’
De priester knikte. ‘Via Zetar, ja. Maar niet meer dan jij, helaas. Voor ons is
ze net zo’n raadsel. Groter eigenlijk, want jij gaat persoonlijk met haar om.
Wij hebben weliswaar uitgebreide bibliotheken en documenten van eeuwen en
eeuwen her...’ Hij schudde zijn hoofd. ‘Onze geleerden hebben niets over het
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Zeevolk aangetroffen.’
Stilletjes kwamen Yurane en Alante de kamer in. Ze hadden het gesprek afgeluisterd en vonden dat ze er nu net zo goed weerbij konden gaan zitten.
‘Dus, Thomas, aan jou de vraag of je een idee zou kunnen hebben waarom dat
gebied afgesloten moest blijven. Want,’ hierbij keek de priester naar Alante, ‘we
hebben zo langzamerhand in de gaten dat jouw verschijnen, meisje, wellicht
het signaal is wat ons voorspeld is.’
Ze sloeg haar ogen neer. Ze had in de ogen van de oude priester een diepgaande kennis en een even diepe vermoeidheid gepeild. Met een sprankje hoop.
Tom dacht na over een antwoord. Het was allemaal erg verwarrend.
‘Wel,’ begon hij, weinig overtuigend, ‘welke dingen maken een gebied waardevol? Water, landbouw, een doorgang naar een ander gebied of naar de zee,
delfstoffen? Aardolie misschien?’ Hem was als ingenieur bekend dat petroleum in de toekomst een rol van betekenis zou gaan spelen. ‘Waarschijnlijk gaat
het om drie verborgen schatten, als ik de geologie van het gebied een beetje
bekijk,’ vatte hij samen. ‘Eén: water, daarmee kan je twee: landbouw bedrijven.
Verder vermoed ik er delfstoffen als olie, koper, zilver en tin.’
Hij had echter het idee dat het daar helemaal niet om ging. Aarzelend trok hij
zijn volgende conclusies: ‘Met al die drie eigenschappen onderscheidt het verborgen gebied zich echter niet van de rest van de kustvlakte in Doran, of wat
dat betreft, die in Chi’am. Dat kan het dus niet zijn. Er moet daar iets zijn wat
niemand nog schijnt te weten: de herkomst van Alante. Zouden erbijvoorbeeld
nog overlevenden van het Zeevolk leven? Goed verborgen, al duizenden jaren?
In een binnenzee of zoiets? Niet aan de kust in ieder geval, dat is onbewoonbaar moerasbosgebied en waar het bewoonbaar is, is het bewoond.’
Hij had het gevoel dat hij hiermee de kern van het vraagstuk raakte.
‘Water, delfstoffen, waarschijnlijk bijzondere die alleen daar voorkomen, en
een binnenzee, al of niet met watermensen. Dat zouden de verborgen schatten
kunnen zijn waar de strijd om geleverd gaat worden. Wordt, om precies te zijn,
de strijd is feitelijk al begonnen.’ Vreemd genoeg had hij bij het woord schatten
niet de associatie met goud en edelstenen, terwijl hij over de kennis beschikte
dat oud vulkanisch gebied daar soms rijk aan is. Het kwam niet bij hem op,
omdat hij er zelf weinig waarde aan hechtte.
De priester had oplettend naar hem geluisterd en geknikt bij bepaalde opmerkingen. Toen Tom het bestaan van het Zeevolk in een mogelijke binnenzee ter
sprake bracht keek hij intens naar Alante. ‘Dat zou het kunnen zijn,’ fluisterde
hij. ‘Eigenlijk het enige waarmee de eeuwenlange krachtsinspanning van onze
Orde gerechtvaardigd zou zijn. Niet om water of delfstoffen, die zijn elders
ook te vinden. Nee, het Zeevolk, dat zou het antwoord kunnen zijn.’
Hij schudde zijn hoofd in verbazing en keek beurtelings van Tom naar Alante
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en weer terug. ‘Een antwoord dat veel vragen oproept. Bijvoorbeeld: waarom
in onze archieven niets is te vinden. Er is zelfs niets mondeling doorgegeven.’
‘Misschien dat jij er iets meer over kan zeggen, Yurane?’ probeerde Tom haar
erbij te betrekken. Ze schudde haar hoofd om aan te geven dat ze zich niet
competent voelde hier antwoord op te geven. Er viel haar een gedachte in en
ze sloot haar ogen om die te volgen.
‘Dat is uw zieneres toch?’ De priester was er zo te horen niet helemaal bij met
zijn gedachten.
‘Spijtig dat we het de Abashi of zijn vrouw niet meer kunnen vragen,’ mompelde Tom.
‘Ja,’ beaamde Alante. ‘Die weten veel van dit soort dingen. Zij kennen de dolfijnen die ons naar hun toe hebben gebracht ook.’
‘Inderdaad, die schijnen een belangrijke rol te spelen. Jammer dat we zo weinig
van die zeebewoners afweten,’ zei de priester.
‘Ik anders wel hoor,’ zei Alante. ‘Ik kan met ze praten.’
De priester keek haar verbijsterd aan.
‘Kun jij dolfijnen verstaan?’
‘En wat tegen ze zeggen,’ antwoordde ze parmantig. ‘Maar alleen onder water.’
‘En... waar praten jullie dan over?’
Haar gezicht betrok. Over de strijd met de haaien wilde ze niet beginnen. Dan
zou uitkomen dat ze met haar onvoorzichtigheid de dood van zeker zeven
dolfijnen veroorzaakt had.
‘Ze hebben het over vis, en walvissen en orka’s en paren en gevaarlijke plekken.
Natuurlijk heb ik gevraagd of ze nog andere... nog verwanten van me weten.’
Ze schudde sip haar hoofd. ‘Ze herinneren zich wel verhalen, van heel lang
geleden, maar ze vertelden me dat het echt heel lang geleden is.’
‘Leefde het Zeevolk hier in de buurt?’
Ze knikte, haalde verward haar schouders op en keek met een gepijnigde blik
naar Yurane, die haar naar zich toe trok. Ze keek verontschuldigend naar de
twee mannen, die op het puntje van hun stoel, de woorden wel uit haar leken
te willen trekken. ‘Ik weet er verder niet veel van,’ fluisterde ze timide. ‘Ze vertelden over beroemde wedstrijden en vechtpartijen. Dat wilde ik niet horen,
daarom begon ik er nooit meer over.’
Tom schudde zijn hoofd. Hij had het alarmerende gevoel dat het gesprek afdreef van de kern van de zaak. ‘Nee,’ mompelde hij, ‘dat is het raadsel ook
niet. We weten natuurlijk allang dat het Zeevolk hier geleefd heeft, want Alante
komt hier vandaan. Nee, de dolfijnentaal is voor wat anders.’
‘Ja,’ mengde Yurane zich in het gesprek. Ze streek Alante over het haar. ‘Die
heeft met de toekomst te maken. Alante’s raadsel heeft met de toekomst te
maken. Niet met het verleden. Het vinden van haar geboorteplaats heeft tot
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doel Alante’s geheugen te activeren, waarmee toegang wordt verkregen tot
oplossingen van het raadsel.’
‘Dat heb ik van meet af aan gedacht,’ mopperde Tom, geërgerd door het gevoel niet verder te komen, terwijl de antwoorden voor het grijpen leken te liggen. ‘Maar ik ben er op dit moment verder van verwijderd dan ooit.’
‘Hoe bedoel je?’
‘Dat is toch logisch? Alante kwam lopend bij mij terecht. Dan kwam ze niet
van ver. Ik denk dat ze uit het versluierde land achter mijn dorp afkomstig is.’
Voorzichtig! Dit moet geheim blijven.
Tom hield geschrokken zijn mond.
De priester, opgaand in zijn eigen gedachten, scheen het laatste stuk van hun
gesprek gemist te hebben. ‘Dus jij kunt met dolfijnen praten?’ vroeg hij Alante.
Hij zag eruit alsof hij zich voor de gek gehouden voelde. ‘Ik bedoel, echt gedachten uitwisselen?’
Ze knikte bevestigend. Dat had ze daarnet toch verteld?
‘Ik weet dat walvissen, dolfijnen in het bijzonder, intelligent zijn,’ mompelde
de priester. ‘Maar als ze een taal hebben en ons mensen gaan helpen zou je...
nee dat bestaat niet.’
Hij was nu echt in verwarring.
‘Wat wilde u zeggen?’ hielp Tom hem.
Er was zich op dit moment iets aan het ontvouwen dat hij moest begrijpen,
moest zien...
De priester keek hen beurtelings aan. ‘Als ze kunnen denken, en daarover kunnen communiceren,’ zei hij, langzaam en zorgvuldig formulerend, ‘en dat niet
alleen met hun eigen soort, ook met een andere soort, een mens, of althans
een mensachtige....’ Hierbij keek hij Alante aandachtig aan, als om te kijken
of ze het wel meende, of ze werkelijk de waarheid had gesproken, of ze echt
geen loopje met hem had genomen; hij schouwde Alante, die kalm terugkeek.
‘En ze kiezen partij in een conflict tussen mensen... dat zou betekenen dat ze
waarden en normen hebben, dat ze dus een geweten hebben. Dat ze een ziel
hebben. Dat ze geen dieren zijn maar gelijken aan de mens.’
Let op! Dit is de helft van het raadsel!
Tom schudde zijn hoofd; dat kon hij zelf ook wel bedenken. Hoewel de priester de woorden ‘geweten’ en ‘ziel’ zelf had uitgesproken, zag hij eruit of hij het
niet kon geloven. Was dat het waar ze alsmaar achteraan gezeten hadden? Dat
dolfijnen bezielde wezens zijn? Dat had hij toch altijd geweten?
De oude priester schudde in een soort ongeloof zijn hoofd. ‘Jongeman, jongedames, ik moet hier eerst met mijn broeders over in beraad.
Dit heeft zulke gevolgen, dit gaat zo ver...’ Weer keek hij naar Alante, schudde
zijn hoofd en stond geheel in de ban van zijn gedachten op. ‘Ik moet telkens
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naar je kijken,’ verontschuldigde hij zich. ‘Of je er werkelijk bent en dan zie ik
je en dan herinner ik me ik dat je me hebt verteld wat je hebt meegemaakt en
dat het allemaal echt gebeurd is.’
Hoofdschuddend liep hij de kameruit, vergetend te groeten.
Alante keek hem verbaasd en een beetje vertederd na. Ze was verheugd dat hij
haar serieus nam, Zijn ontsteltenis dat dolfijnen een ziel zouden hebben zei
haar niet zoveel, voor haar waren ze net zulke bewuste, slimme en veelzijdige
creaturen als mensen. Watermensen en landmensen.
Tom zat, onder de indruk van de stortvloed aan gevolgtrekkingen en speculaties, voor zich uit te kijken. Hij had het bevreemdende gevoel dat er een enorme toestand was gemaakt over een mysterie, dat helemaal geen mysterie was.
Voor hem tenminste niet. Pas langzaam drong tot hem door dat wat voor hem
een vaststaand gegeven was, namelijk dat dolfijnen intelligente, bezielde wezens zijn op ongeveer dezelfde trap van evolutie als de mens, voor het grootste
deel van de mensheid een volkomen nieuw gezichtspunt was. Hij kon het zich
eigenlijk niet voorstellen dat dolfijnen als dieren werden beschouwd. Wel besefte hij het belang van geheimhouding. Als gewelddadige mensen er lucht van
zouden krijgen, zouden de dolfijnen in groot gevaar komen. Want hoe sterk
en hoe moedig ze ook waren, ze waren ongelooflijk kwetsbaar voor de netten, harpoenen en kogels van mensen. Voorlopig waren ze het veiligst als ze
over het hoofd werden gezien. In alle boodschappen was ook aangegeven dat
Alante nog een code te ontcijferen had. Hij voelde zich een beetje moedeloos
worden door de onvermijdelijke opdracht om ook die code te achterhalen.
Op een gegeven punt in zijn denken gekomen mompelde hij: ‘Je hebt gelijk
Yurane. Alante is inderdaad niet de sleutel tot dat verborgen land. Dat ben ik
zelf. Zij is de gids, ik ben degene die het kan openen.’
Yurane knikte afwezig; ze trachtte haar eigen door elkaar tuimelende gedachten te volgen en luisterde maar half. Trouwens, ze had het hem even tevoren
zelf aangegeven. Ze hief haar hoofd met een ruk op toen haar iets inviel.
‘Tom, wat je zei over die eh... ander soort... geen mensen...’
‘Entiteiten?’
‘Ja, die zich voeden met angst en haat. Ik denk dat ze bestaan.’
Ze rilde, ondanks de warmte. ‘Die... hele erge man, die in mijn hoofd probeerde te komen, toen, in mijn dorp. Dat is er zo een. Hij is... pervers, zo verschrikkelijk...’ Ze verborg haar hoofd in haar armen. ‘Tom, hij mag niet winnen, hoor
je me? Hij mag niet, dan zijn we verloren.’ Ze rilde onbeheersbaar.
Alante keek met grote ogen naar de doodsbange vrouw, in wie ze nauwelijks
haar gemoedelijke vriendin kon herkennen. Ze wist even niet wat ze moest
doen en keek vragend naar Tom op.
‘Dit is precies waar hij op uit is,’ verzuchtte die. ‘Yurane, kom tot jezelf. Met je
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bangigheid roep je hem juist op.’ Hij omhelsde haar. ‘Weet je, het enige waar
dat soort niet mee om kan gaan is liefde.’
‘Echt?’ Yurane’s gouden ogen speurden zijn gezicht af of hij het nou zei om
haar te troosten of...
‘Ja, echt,’ beaamde Tom. ‘Voel maar.’
Hij kuste haar lang en aandachtig. Eerst weerstreefde ze hem, toen smolt ze.
Hoewel ze compleet in de war was van de onverwachte liefkozing, begreep ze
dat wat ze nu voelde, het tegengestelde was van waar de vijand op uit was. Ze
had zelfs het idee dat die van haar week.
‘Weet je,’ fluisterde ze, haar ogen neergeslagen, ‘ik ben hem eigenlijk altijd
bewust sinds hij mij gevonden heeft, toen in mijn dorp. Altijd is hij aan het
zoeken, peilen, zuigen, graaien. Meestal veraf, soms ook heel dichtbij, zoals
toen we dat schip zagen dat de smokkelaars in de grond boorde.’
‘Nu ook?’
Ze rilde. ‘Je hebt gelijk, daarnet was ik zo bang, ik weet dat hij me daarmee op
het spoor kan komen, als het lang genoeg duurt. Gelukkig haalde je me er op
tijd uit. Nu is hij weg, buiten bereik. Ik ben buiten bereik.’
‘Dan moet Tom je maar vaak kussen,’ kwam Alante parmantig tussenbeide. Eigenlijk bedoelde ze: af en toe is goed, maar niet teveel en nu is het mijn beurt.
Dat begreep de man in het midden heel goed en hij nam haar in zijn andere
arm om haar even aandachtig te kussen. Het werkte inderdaad bevrijdend,
naast het meer lichamelijke genot.
‘Een paar keer per dag zal hem wel van ons vandaan houden,’ gekscheerde hij
zodra hij zijn mond weervoor praten kon gebruiken.
De twee vrouwen wierpen hem gesluierde blikken toe, waar allerlei boodschappen in verborgen leken; hij ging er maar niet op in. In plaats daarvan
rekte hij zich uit.
‘Het is me het middagje wel geweest. Ik begin trek te krijgen.’
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Hoofdstuk 31

In de stad

D

E VOLGENDE MORGEN was Tom nog voor het eerste daglicht wakker. In de ban van de verworven inzichten van de vorige dag liep hij een
beetje te dromen. Afwezig trok hij een soort kaftan aan met een wijde kap die
hij in een kast vond en liep in gedachten de deur uit. In de gangen kwam hij
niemand tegen; wel hoorde hij een zacht geroezemoes achter gesloten deuren.
Zomaar wat rondwandelend belandde hij in een keuken, waar een kokkin net
brood uit een oven haalde. Op een vragende blik van hem wikkelde ze een
paar dampende broodjes in een doek; zwijgend groette hij haar en liep via een
spoelhok door een openstaande deur naar buiten. Tot zijn verrassing stond hij
op een soort achtererf, met kippen en een paar vruchtbomen. Even meende
hij dat hij in een andere wereld terecht was gekomen. Weer een poortje door
kwam hij uit op een kade die hij herkende. Ook hier zag hij geen mens. Overal
hoorde hij gemompel en bewegingen achter deuren en aan boord van afgemeerde schepen. Het rook fris naar zee, met af en toe aromatische vlagen
houtvuur, gekruide spijzen, teer, hout.
In een kleine inham naast de kade lag aan een drijvende steiger een rank jachtje,
dat eruitzag of het lang niet gebruikt was. Aangetrokken tot de boot, die hem
leek toe te roepen samen lekker te gaan zeilen, maakte hij de landvasten los,
wipte aan boord en duwde af. Onbekommerd liet hij zich drijven, tot een
vleugje wind zich aankondigde. Het gaffelzeil rook naar schimmel toen hij het
hees. Verder van de oever nam de wind in kracht toe.
Genietend probeerde hij het jachtje uit. Het had een diepe kiel en kon heel
scherp aan de wind zeilen. Onder het voordekje vond hij een grote driehoekige
fok. Hij hees de danig verweerde fok, probeerde de trim uit en merkte dat hij
de boot zonder roer kon zeilen met alleen de schoten van beide zeilen.
Hij maakte een paar rondjes; voor de wind, met halve wind en het boord bijna
onder water, opkruisend tegen de wind in. Terug in de luwte van het eiland liet
hij de zeilen zakken en ging zijn broodjes opeten.
De boot was waarschijnlijk van Yuli. Daarom besloot hij terug te keren, voordat teveel mensen hem met het jachtje hadden gezien. Op zijn gemak peddelde
hij naar het hoekje van de werf waar hun eigen schuit lag. Hij legde langszij
aan, ruimde de zeilen op en ging even bij de buffel en de geit kijken. Die waren
blij hem te zien en snuffelden in het voorbijgaan aan zijn handen.
Door geen mens herkend kuierde hij door het inmiddels druk geworden paleis
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terug naar de gastenverblijven. In de gangen met haastig passerende bedienden
en klerken wierp niemand nieuwsgierige blikken op een persoon in een kaftan.
In hun verblijven was niemand. Na een stortbad kleedde hij zich in de nieuwe
kleren waarvan de kast uitpuilde. Hij koos een wijde broek, muilen en een geborduurd mouwloos jak over een ruim vallend wit hemd met lange mouwen,
allemaal volgens de plaatselijke dracht. Hij handelde zonder plan, zondervooruit te zien. Ergens besefte hij dat dit geheel nieuw voor hem was; hij genoot
ervan. Opnieuw doorkruiste hij de gangen, op zoek naar zijn metgezellen.
Yurane en Alante waren echter, net als de jongens, onvindbaar.
Toch waren ze niet ver: de jongens waren bij een nieuw vriendje thuis en in
een naaiatelier leefden Alante en Yurane zich uit met een keur aan nieuwe kleren. De kleedster bleek een onuitputtelijke bron van informatie over stoffen,
sieraden, roddels, mode, mannen, etiquette en alles wat ze maar wilden weten,
proeven, aantrekken of ruiken. De gastvrijheid van het huis Yandan ging zelfs
zover dat er beurzen met zilvergeld voor elk van hen klaarlagen. Dus toen de
kleedster bepaalde dingen niet kon leveren en spijtig moest toegeven dat die
alleen in de stad te koop waren, was hun besluit gauw genomen.
Ze overlegden met de huismeesteres, die goedkeurde dat de kleedster hen wegwijs zou maken, mits ze niet te lang wegbleven. Opgewonden liepen ze naar de
steiger waar het veerpontje naar de stad aanlegde.
In een groepje wachtenden stond een lange man over het water te turen.
Tom herkende Alante eerst niet. Het was dat Yurane naast haar liep, anders
was hij die jonge vrouw met haar tulbandachtige hoofdtooi gewoon voorbij
gelopen. Ze lachte in haar vuistje toen ze zijn verwarring zag. Ze vond hem
er met zijn nieuwe kleren onweerstaanbaar knap uitzien. Hij had zijn zwarte
baard tot een puntsikje getrimd en leek wel... ze wist niet wat, maar iets bijzonders in ieder geval.
‘Eh, wat zien jullie er mooi uit,’ stamelde hij.
‘Jij ook,’ glunderde Alante. ‘Waar zit je trouwens met je gedachten? Het lijkt
wel of je net wakker wordt.’
‘Eh, ja?’
Hij zag er echt dom uit, vond ze. ‘Hmhm,’ neuriede ze. ‘Wij gaan naar de stad,’
vervolgde ze opgewonden. ‘Met Dina, de kleedster. Ga je ook mee? We hebben geld gekregen! Ik heb nog nooit wat gekocht. Hoe gaat dat eigenlijk?’ Ze
was zo gespannen dat ze niet zag dat hij pijnlijk verrast was door haar plan.
Yurane was wijzer. Ze wees met haar hoofd naar het drukke meiske en zei
met enige nadruk tegen Tom: ‘Vind je haar niet goed vermomd? Volgens mij
herkende je haar niet eens.’
Terwijl hij sprakeloos met zijn hoofd schudde, ging Alante aan zijn arm han275

gen. ‘Straks komt de pont die ons naar de stad brengt. Wil je bij me blijven?
Toe, ik ben verschrikkelijk zenuwachtig,’ fluisterde ze.
Het drong tot hem door dat ze echt in haar rats zat en gaf toe. Het was misschien niet verstandig, maar haar bijzondere kenmerken waren goed onzichtbaar gemaakt. Erg veel kans dat ze hier in Ajudya hun tegenstander tegen het
lijf zouden lopen was er trouwens niet.
Op dat moment kwam de veerboot om de kop van de steiger. De schipper
stuurde de boot langs de steiger, terwijl de roeiers aan hun kant de riemen
streken. Volgepakt met passagiers vertrok hij even later, onder luid getoeter,
op weg naar het centrum.
Tom keek zijn ogen uit. De stad was op een schiereiland gebouwd dat eigenlijk
te klein leek voor de compacte bebouwing, die als schuim over de rand kraagde, de gebouwen stonden tot in het water. Handelsschepen uit alle windstreken
lagen tegen hoge pakhuizen afgemeerd. Hij was in veel landen geweest, doch
de uitbundige verscheidenheid van vormen, kleuren, modellen en uitvoeringen
sloeg alles wat hij tot nu toe gezien had. Het leek wel of alle inventiviteit van
de wereld hierbij elkaar was gekomen. Grote, vierkant getuigde clippers en barken, zoals de Nemes, konden er niet komen: het was er te krap voor hun brede
ra’s. De echt grote zeeschepen lagen verderop in de baai voor anker, waar ze
hun lading oversloegen op kleinere schepen en schuiten.
Uit nauwe doorgangen tussen de vele verdiepingen hoge pakhuizen staken
lange, drijvende steigers het water in. Sommige leken wel drijvende markten,
waar het een komen en gaan was van een ongelooflijk aantal verschillende
vaartuigen. Ze zagen pontjes, sampans, brede schuiten, hoog opgetast met
goederen, roeiboten, punters, jachtjes en zelfs vlotten. Het blauwe klotsende
water weergalmde van de kreten van de bootslieden.
Op de veersteiger hingen ze eerst wat rond om alles goed te bekijken. Honderden mensen, van arm tot rijk en van pikzwart tot bleek en blond, kwamen aan
of vertrokken over het water. Kinderen speelden tussen de lawaaiige menigte,
jongens liepen met bagage, eten en drinken en handel te koop. De jeugdige
handelaartjes klampten iedereen aan om wat te verkopen of zichzelf aan te
bieden als drager. In de drukte vielen de reizigers net zo min op als zand in een
woestijn, zodat ze zich veilig voelden.
Nieuwsgierige ogen dachten Tom echter te herkennen.
Verrast volgde de eigenaar ervan hem op zijn weg naar de vaste wal. De drie
vrouwen in zijn gezelschap lieten de man onverschillig, maar die lange rondoog zou hij niet uit het oog verliezen. Hij leek teveel op een andere Europeaan
om toevallig te zijn. Hij legde de kijker neer en wenkte zijn secretaris.
Ze lieten zich met de stroom bezoekers meevoeren, de nauwe straatjes van de
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havenwijk in, die mogelijk nog drukker dan de steigers waren. Straat was wat
veel gezegd: het was meer een aaneengesloten markt met nauwe looppaadjes
tussen de kramen en op de grond uitgespreide doeken met sieraden, glas, porselein, noten, verse en gedroogde groenten, fruit, granen, peulvruchten, koperwerk, specerijen, kleding en alles wat maar te koop kon worden aangeboden.
Aanvankelijk klemde Alante zich vast aan Tom aan de ene en Yurane aan haar
andere zijde, overweldigd door de menigte pratende, handel drijvende en dringende mensen. Het duurde echter niet lang of ze raakte er aan gewend en kon
haar aandacht op de handelswaar richten. Telkens trok ze haar metgezellen
mee naar iets wat ze van dichtbij wilde zien. In het gedrang van de winkelende
massa werden ze van Tom gescheiden. Die vond het wel zo rustig, dan kon hij
op zijn gemak kijken naar de dingen die hém interesseerden.
Ze waren in een brede, met grote zandstenen plavuizen belegde straat beland
waar minder straatmarkt was. Aan beide zijden waren arcaden van veelsoortige
pilaren, waaronder een bonte verscheidenheid aan winkeltjes gevestigd was.
Het assortiment waren dat werd aangeboden was groot en van een hoge kwaliteit. Veel goed gemaakte kleding voor mannen en vrouwen, stoffen, doeken,
boeken, klein huisraad, etenswaren, cosmetica, leer, meubels, sieraden, bronzen en keramieken gebruiksvoorwerpen, koperen potten en pannen en om de
twee winkels een porseleinzaakje. Het rook er naar verse koffie en gebak, vermengd met reukwaren, de zoete lucht van snoep, limonades en zongestoofd
fruit en de pikante geur van geroosterde noten, gebakken vis en gevogelte,
gebakken rijst en kruidige groentenmengsels.
Tom was de vrouwen definitief kwijt geraakt bij een kledingzaak. Hij besloot
te wachten of ze hem nog zouden inhalen en at staande in een eettentje, van
maar enkele passen in het vierkant, een paar pasteitjes met een kom soep. Hij
betaalde met de kleine zilveren en koperen muntjes waar hij zijn broekzak vol
mee had gevonden.
Van de drie vrouwen was nog geen spoor te bekennen. In een klein zaakje
kocht hij een minuscuul flesje parfum voor Alante. Zich bedenkend zocht hij
in een volgend winkeltje er ook één uit voor Yurane.
Allengs steeg de straat en werd minder druk. Op een pleintje met een enkele
reusachtige waringin boom keek hij verrast naar een overbekend spel met ijzeren kogels, dat door een paar oudere heren werd gespeeld. Pétanque! Hier!
Ondanks de drukte bleef het ongeplaveide speelveld vrij. Er hing een soort
gewijde rust om het gebeuren, geaccentueerd door het geklang van de kogels.
Het bleek een variant van het spel dat hij in zijn geboortestreek had leren spelen. Waarschijnlijk was het lang geleden hier terecht gekomen, de spelers waren
al oud. De Franse invloed kwam dus niet alleen tot uiting in de parfums, het
brood en de café au lait, maar ook in dit spel; waarschijnlijk in nog veel meer
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dingen, bedacht hij. Misschien spraken er zelfs wel mensen Frans.
Hij vermaakte zich kostelijk in de levendige stad. Even verder stonden een
paar muzikanten traditionele muziek te spelen, er naast was een straattekenaar
bezig met een reusachtige mandala, een kleurig gekleed danseresje speelde een
spel met handen, armen en voeten.
In een volgende straat, waar kleren uit alle werelddelen werden aangeboden,
kocht hij twee wijde broeken en lange geborduurde hemden met ceinturen
voor de jongens, waar hij een gevlochten draagtas bij kreeg om ze in mee te
nemen. Het was druk in de winkels, bij het afdingen gaven de verkopers sneller
toe dan hij gewend was, waarschijnlijk om geen klanten te missen. Het zilvergeld in zijn zakken leek wel onuitputtelijk. Hij had zich sinds zijn studentenjaren in Paris niet zo vrij gevoeld.
Kuierend doorkruiste hij de benedenstad, waar hij eigenlijk nergens echt arme
buurtjes aantrof. Dicht bij het water woonden weliswaar veel eenvoudige gezinnen in hoge woonblokken, met overal drogend wasgoed en spelende kinderen, maar het stonk er niet, er lag nergens afval. Links en rechts waren op
het straatniveau winkeltjes met groenten, etenswaren en klein huisraad gevestigd, afgewisseld met werkplaatsen. Hij zag veel vakmanschap en functionele
schoonheid in de gebruiksgoederen die er werden gemaakt of gerepareerd.
De bewerking van hout, in deze stenen stad een schaars goed, lag op een
hoog peil. Het smeedwerk was zelfs werkelijk verfijnd. Op minuscule, withete
vuurtjes werden met eenvoudig gereedschap de mooiste stalen gebruiksvoorwerpen gevormd op aambeeld en polijststeen. Voor de jongens kocht hij een
sikkel, zodat ze het gras voor de dieren makkelijker konden snijden, en een
paar knipmessen. Bij nader inzien kocht hij er ook één voor zichzelf en in een
naburig werkplaatsje voor elk nog een paar houten muilen.
Bij de waterkant dronk hij thee op een terrasje dat boven de baai uitgebouwd
was. De andere bezoekers keken hem even aan met een blik alsof ze hem de
maat namen. Wat ze zagen beviel hen kennelijk, want na een vlugge glimlach
gingen ze door met hun gesprekken. Op zijn gemak luisterde hij mee. Zo te
horen waren het allemaal buurtbewoners. De mannen spraken over handel, geld
en politiek, de vrouwen over elkaar, kleren en kinderen. Hij verstond hun taal redelijk, al was het een stadsdialect van het Chi’amees dat hij in Doran had geleerd.
Hij rekende af en wandelde langs bochtige straatjes omhoog. Onderweg at hij
gebakken rijstballen met als verrassing een gepeperde vulling bij een kraampje,
kruiste pleintjes en steegjes, terwijl hij blazend zijn brandende mond probeerde
te koelen, en belandde uiteindelijk op een gebogen, brede laan die, horizontaal
langs de contouren van een heuvel aangelegd, de benedenstad van de bovenstad scheidde.
De gebouwen waren hier monumentaler. In plaats van gepleisterd waren ze
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bekleed met platen travertijn, kennelijk een lokale natuursteensoort, of keramische tegels in verschillende kleuren en motieven. De kolommen van de
arcaden onder de gebouwen waren uit diverse steensoorten gehakt, soms rijk
gebeeldhouwd met ranken, gestileerde figuren en af en toe geinige figuurtjes
van ondeugende mannetjes en vrouwtjes. Wulps was het juiste woord.
Statige woningen wisselden af met openbare gebouwen, tempels, kantoren en
kloosterachtige complexen, waar jonge en oude mensen door elkaar liepen.
De winkels waren schaarser, maar groter, en etaleerden luxe goederen, meubelen, rollen kostbare stoffen en complete kostuums voor mannen en vrouwen.
Er waren veel druk bezochte eet- en theehuizen die, net als de winkels, naar de
straat toe open waren. De mensen waren gekleed in kleurige kleding, die zo te
zien de mode van overal op de wereld vertegenwoordigde.
‘Wat een verschil met het vuile en achtergebleven Doran,’ mompelde hij telkens bij zichzelf. Overal was druk gepraat en veel gelach te horen. De café’s,
waar mannen en vrouwen met elkaar kletsten, discussieerden, lazen en diverse
spellen speelden, toonden de kwaliteit van het bestaan. Hij voelde zich helemaal thuis in deze stad.
Bijna ongemerkt belandde hij in een buurt met grote, oude gebouwen, waar hij
ook de eerste door paarden getrokken wagens en koetsjes in de brede straten
zag. Hij hield een jongmens staande en vroeg hem waar de universiteit was. De
hoofdingang bleek om de hoek. Tevreden stelde hij vast dat zijn vindgave nog
prima functioneerde. Binnen het monumentale gebouw was het prettig koel na
de hitte van de straat; aan de balie vroeg hij een eerbiedwaardige portier waar
hij professor Dideranda kon vinden.
‘Die is niet meer actief binnen de universiteit, mijnheer,’ kreeg hij ten antwoord. ‘Hij is in retraite en woont op het vasteland. Misschien weten ze op
de geschiedenisfaculteit wanneer hij weer hier is, want hij komt af en toe de
bibliotheek of collega’s raadplegen. U kunt een afspraak maken met de secretaris. Loopt u deze gang in, aan het eind rechts, de trap op, weer rechts en dan
de tweede deur links.’
In de opgegeven kamer vroeg hij een glimmende dikke man of hij de secretaris
was. Dat was hij en hij wist ook waar de gezochte was. Of niet was.
‘Hij is er niet, dus u treft het niet. Hij komt nog wel op het instituut, maar ongeregeld. U kunt een bericht achterlaten als u wilt.’
Tom wilde liever zijn naam niet geven en liet het zo.
In de vage hoop de meisjes terug te vinden slenterde hij naar de benedenstad.
Hij speurde terrasjes af, gluurde in kledingwinkels en zocht voortdurend de
menigte af. Hij had geluk. Vlak voor hem kwamen ze druk babbelend uit een
winkel en draaiden de weg op naar de aanlegsteiger. Ze droegen dikke tassen,
Dina had een jongen bij zich die rollen stof op zijn schouders droeg. Blij dat
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hij weer in hun midden opdook haakten Yurane en Alante hun armen in de
zijne.
‘Ik wou nog een tijdje blijven,’ kondigde hij aan. ‘Die professor Dideranda was
er niet, hij komt maar af en toe op de faculteit. Misschien zou hij er vanmiddag zijn.’
‘Ik moet echt terug, mijnheer,’ zei Dina. ‘Ik moet vanmiddag de laatste hand
leggen aan kleding die vanavond gedragen moet worden.’
‘Ik ben een beetje moe,’ bekende Alante. ‘Kunnen we morgen niet naar die
professor?’
Yurane zei niets, ze zag er afwezig uit.
Opeens hinderde het hem dat ze niet mee wilden. Volgens hem was die professor het belangrijkste doel van hun reis naar de hoofdstad. Wat hem betreft
kwam daar niets tussen. Bruusker dan hij eigenlijk wilde nam hij afscheid, met
de mededeling dat hij hen vanavond wel zou treffen bij het eten. Hij keerde
zich om en beende, uit zijn humeur, terug naar de bovenstad. Onderweg verdampte zijn ergernis al snel. Weer tevreden met het bestaan ging hij op een
druk bezet terras onder parasolvormige bomen zitten. Er was een leestafel
met kranten die tussen twee halve stokken waren geklemd om niet weg te
waaien. De stokken zaten met dunne kettinkjes aan de tafel vast, zodat ze ook
niet meegenomen konden worden. Hij bestelde gekoelde witte wijn en bladerde een paar kranten door. De plaatselijke bladen hadden het voornamelijk
over lokale politieke en zakelijke onderwerpen, waar hij weinig interesse voor
had. Hij had trouwens moeite met het lezen van het Chi’amees, dat geheel
andere lettertekens gebruikte dan het Latijnse schrift van zijn moedertaal of
het Dorisch. Het meeste nieuws pikte hij op uit een Frans exemplaar van twee
maanden oud. In Paris gingen de dingen zoals ze al heel lang waren gegaan:
compleet op zichzelf gericht. Er was een andere president, de namen van acteurs en toneelschrijvers telden een paar nieuwe, er waren een paar breed uitgemeten schandalen zoals altijd en het economische verbond met het hertogdom
Bourgogne was uitgebreid met Alsace-Lorraine.
Hij hing de krant terug in het rek om een andere te pakken.
‘Vous êtes Français?’ informeerde een beleefde stem naast hem. Verrast
draaide Tom zich opzij om te zien wie hem in zijn moedertaal aangesproken
had. Een kleine, in het wit geklede man met een puntbaardje, een witte hoed
met een brede, slappe rand en een onmiskenbaar intellectuele uitstraling keek
vriendelijk over zijn lorgnet naar hem op.
‘Eh, pas tout directement,’ antwoordde Tom glimlachend en ging weer zitten.
‘Niet helemaal. Ik ben geboren in Nouveau Bourgogne, in Atlantië. Vandaar
dat ik Franstalig opgegroeid ben. En u?’
‘Oorspronkelijk kom ik uit Portugal, uit de buurt van Porto.’ De man stond op
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en reikte hem de hand. ‘Aangenaam, Albino Jorge di Sousa.’
‘Thomas.’ Tom wilde ook hier zijn achternaam niet bekend maken. ‘Woont u
hier allang?’
Als vanzelfsprekend bleven ze in het Frans converseren, wat de Portugees accentloos sprak.
‘Vanaf mijn twintigste, vijfenveertig jaar inmiddels. Ik kwam als junior handelsvertegenwoordiger en ben nooit meer weggegaan. Ik ben nu geretireerd.’
‘Ik kan het me voorstellen,’ verzuchtte Tom, om zich heen kijkend. ‘Het moet
hier heerlijk toeven zijn.’
‘Dat is het,’ beaamde Albino Jorge. ‘Ja, dat is het. De prettigste stad van de
wereld volgens mij.’
Voor Tom was dat tot nu toe Paris geweest. Hij kon zich indenken dat hij zich
hier net zo thuis zou kunnen voelen. ‘Ik ben hier vandaag voor het eerst, de
eerste indruk is inderdaad heel bijzonder,’ gaf hij toe. ‘Weet u, wat me onder
andere opvalt is dat het overal lekker ruikt. Dat tref je zelden in een grote stad.’
‘Ja,’ beaamde de ander glunderend. ‘Geuren zijn heel bepalend voor het gevoel
van welzijn. Ons stadsbestuur is heel wijs dat het streng optreedt tegen vuil
en twee keer per dag het afval laat ophalen. En, dat is waarschijnlijk uniek in
de wereld...’ hierbij ging hij enthousiast overeind zitten, een vinger opstekend
om zijn woorden kracht bij te zetten, ‘de handel in vis en vlees moet vóór de
tweede bel ’s ochtends de stad uit zijn.’
‘Meent u dat? Ik heb inderdaad nergens visstalletjes gezien...’
‘Of slagers?’
‘Nee, ook niet.’
‘Ziet u wel?’
Tom zag het. ‘Wat een idee,’ mompelde hij. ‘Ik heb ook ijs gezien, ze zouden
de vis kunnen koelen.’
‘Klopt, er is een ijsfabriek, in zijn geheel geïmporteerd uit Baden-Würtemberg
overigens, maar ijs is duur en vis is goedkoop. De baai krioelt ervan. De vissers gooien hun netten uit zodra het licht genoeg is, brengen de vangst naar de
stad en gaan met de tweede bel naar huis. Aan het eind van de dag is er weer
vismarkt. Het vuilnis wordt ’s ochtends en ’s middags, vlak na het sluiten van
de markt opgehaald. Het krijgt geen tijd om te gaan stinken.’
‘Dat mag een groot voordeel genoemd worden,’ meende Tom. ‘Wordt er overigens ook vis ingemaakt?’
‘Nee, ik begrijp waar u op doelt. Er is hier geen visverwerkende industrie.
Geen stokvis, zoals in mijn geboorteland, geen zoute haring, bokking, gerookte makreel, ingemaakte sardines of anchovis. Dat is trouwens in dit hete klimaat niet te doen. Sporadisch wordt de ondermaatse bijvangst gedroogd, voor
eigen gebruik. De vis wordt hier dagvers gegeten. De baai zou trouwens gauw
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leeggevist zijn als hier een visverwerkende industrie was. Het voordeel voor
de vissers is nu dat ze niet ver hoeven te varen om een goede vangst te doen.’
‘Dat is zo. U bent goed op de hoogte?’
‘Ik ben lid van het gemeentebestuur,’ verklaarde Albino Jorge trots, een ordeteken tonend dat om zijn nek hing. ‘Vandaar.’
‘Bent u dan genaturaliseerd Chi’amees?’
‘Inderdaad. Dat stelt niet zoveel voor hoor,’ lachte hij. ‘Als u zich vandaag inschrijft bij het bevolkingsregister en u kunt aantonen dat u hier woont, werkt
en belasting betaalt, kunt u zich over een jaar al Chi’amees noemen, met alle
rechten en plichten.’
‘Zo!’ moest Tom bekennen. ‘Dat is inderdaad lang niet overal zo eenvoudig.
Bent u trouwens gekozen in het bestuur, of benoemd?’
‘Het stadsbestuur van Ajudya wordt formeel benoemd door de Prins, ons
staatshoofd,’ doceerde zijn nieuwe vriend. Het college vult zich in de praktijk
zelf aan door nieuwe leden uit te nodigen voor een proefperiode. Na de officiële benoeming kan men zo lang in het bestuur blijven als men wil. Of tot
men eruitgegooid wordt natuurlijk. Het gebeurt zelden, maar het komt voor.’
‘Er wordt niet gestemd?’
‘Wat bedoelt u, over besluiten in de raad of verkiezingen voor raadsleden?’
‘Beide eigenlijk. Daar ben ik wel benieuwd naar.’
‘Om met het eerste te beginnen: besluiten worden in de Raad pas genomen
als niemand een overwegend bezwaar heeft in te brengen. Zolang er nog één
persoon is die een sterk argument heeft om iets niet te doen, wordt het besluit
aangehouden, eventueel veranderd en opnieuw in discussie gebracht.’
‘Werkt dat niet stagnerend?’
‘Nee, de voorzitter heeft tot taak de discussie binnen drie zittingen tot een besluit te leiden. Vaak geven tegenargumenten aanleiding tot wijzigingen in een
voorstel, waardoor besluiten over het algemeen in kwaliteit verbeteren. Als het
een openbaar debat wordt, waarbij onze kranten een grote rol spelen, duurt
het natuurlijk langer. Om op uw tweede vraag te komen: kandidaten voor het
stadsbestuur kunnen zich door een achterban laten nomineren. Dat is voor de
meeste leden van het grootste belang, want zonder achterban kun je op den
duur je positie in de raad niet handhaven. Dan kan je weggestemd worden, met
algemene stemmen minus één: je eigen.’ Hij lachte smakelijk. ‘Dat is pas nog
gebeurd. Heel komisch.’
‘En die achterban...?’
‘Veel raadsleden vertegenwoordigen een wijk, vanouds al. Anderen vertegenwoordigen een branche, zoals ik voor de import en exportbedrijven in de raad
zit. Weer anderen vertegenwoordigen specifiek vrouwen, het onderwijs, de
gezondheidszorg, de universiteit. Of de vissers.’ Weer moest hij onbedaarlijk
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lachen. ‘Hun raadslid was degene die werd weggestemd. De man zat altijd te
kankeren op de strikte markttijden.’
‘Wat is de gemiddelde leeftijd van de raadsleden en het aandeel vrouwen?’
‘De meeste raadsleden zijn mannen op rijpere leeftijd, die zich geheel kunnen
wijden aan het bestuur, zoals ik. Gefortuneerd genoeg om niet meer te hoeven
werken, of financieel onderhouden door hun achterban. Momenteel zijn er
ongeveer negentig vrouwen en iets van honderdveertig mannelijke raadsleden.
De aantallen fluctueren nogal eens. Momenteel groeit de raad met de dag, lijkt
het wel. Vooral met jonge gestudeerde vrouwen. Heel aardig om te zien.’ Hij
knipoogde.
‘Tweehonderddertig? Is zoveel niet eh, lastig bij de debatten?’
Albino Jorge lachte vergenoegd. ‘Die kunnen wel weken duren, ja. Vandaar
dat je er geen baan bij kan hebben. De meeste leden groeperen zich al voor de
debatten rond bepaalde standpunten en laten die door de beste sprekers in hun
fractie naar voren brengen.’
‘Hoe zit het landsbestuur in elkaar, kunt u me dat ook uitleggen?’
Albino Jorge grimaste en wenkte een bediende, die direct met nieuwe wijn
terugkwam. ‘Van al die woorden zou je maar dorstig worden. Dit is trouwens
een viño verde uit mijn geboortestreek, ik importeer ze zelf.’
‘Mm, een uitstekend wijntje,’ prees Tom het heldere, sprankelende druivennat.
‘Om terug te komen op uw vraag: Ajudya ís feitelijk Chi’am. Er is geen andere
grote stad. Ogam is de tweede stad in grootte, maar meet er maar een tiende
van. We doen het daarom heel eenvoudig: de Prins heeft een ministerraad, een
paleis vol ambtenaren en raadpleegt voor alle besluiten het stadsbestuur en de
besturen van de stadjes in de omtrek. De belangrijkste minister is die van Ontwikkeling. Tenminste...’ hierbij betrok het vrolijke gezicht van zijn gastheer, ‘tot
nu toe. Die van Buitenlandse Zaken, die de verdediging ook in zijn portefeuille
heeft, zou wel eens belangrijker kunnen gaan worden.’
Het was alsof er een donkere wolk voor de zon schoof. De vrolijke stad Ajudya
was dus niet gevrijwaard van het zich ontvouwende geweld achter de horizon.
‘Ik kom net uit Doran, weet u,’ zei Tom zachtjes. ‘Uw opmerking heeft daarom
een bijzondere betekenis voor mij. Wat deed u dit zeggen?’
Albino Jorge haalde bruusk zijn schouders op. ‘Allemaal onbestemde dingen,
kleine voorvallen, kleine veranderingen, geruchten, verbroken handelsbetrekkingen, onbekende gezichten. Ik weet het niet, mijnheer Thomas, niemand
hier weet iets definitiefs. De handelaren die op Doran varen zouden het best
geïnformeerd moeten zijn. Het Yandanhuis zou u meer kunnen vertellen, zij
hebben vrijwel het monopolie... nee ik zeg het verkeerd. Zij hebben de meeste
schepen op Doran varen en de beste connecties. Wellicht weten zij meer. Ik
heb het allemaal uit de tweede en derde hand.’
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‘Welke dingen heeft u uit de tweede hand?’
Albino Jorge keek hem taxerend aan.
‘Ik zoek informatie, alle informatie is welkom,’ legde Tom uit. ‘Ik logeer in de
Yandan residentie,’ bekende hij, het was de prijs voor het vertrouwen van de
Portugees.
‘Dan weet u waarschijnlijk al meer dan ik,’ sputterde die.
‘Dat betwijfel ik. Ik zal u in het kort mijn ervaringen vertellen.’ Ergens sloop
Kajo’s verhaal over het suikerriet er in. De Portugees sprong bijna op van
opwinding. ‘Dus toch!’ riep hij opgewonden. De andere terrasbezoekers keken
er van op, zo heftig was zijn reactie. ‘Ik wist het. Ik wist het,’ zei hij met een
iets zachtere stem terwijl hij weer ging zitten. Vertrouwelijk boog hij zich naar
Tom over. ‘Weet u, de vraag naar suiker, de wereldvraag, groeit volgens een
exponentiële functie. De afgelopen honderd jaar is de vraag, daarmee ook de
productie, geleidelijk gestegen. Het hield elkaar bij zogezegd. Sinds enige jaren
stijgt de vraag steeds sneller. U weet wel, de scherpe bocht in de grafiek? Op
dit moment stijgt de vraag met sprongen. De suikerprijs is in vijf of zes jaar
verdubbeld. Ik heb er kapitalen aan verdiend. Nu het slechte nieuws: iedereen
gaat suikerriet verbouwen. Daarvoor is goed akkerland nodig. Hoe doen die
maatschappijen dat? Kleine boertjes uitkopen, wegpesten, onteigenen of gewoon platbranden. Dat gebeurt niet alleen in de delta, dat kan ik u verzekeren.
Het gebeurt in Africa, op Djawa, het Karaïben gebied, overal waar dat riet wil
groeien. Ja meneertje, het gaat om grof geld en er worden grove manieren
toegepast.’
Geagiteerd dronk hij zijn glas in één slok leeg en wenkte de bediende om bij te
vullen. Hij was niet te stuiten. ‘Ik heb mijn hele leven voor wereldwijd handelende huizen gewerkt, Thomàsj.’ Hij sprak het op de Portugese manieruit, wat
ongewoon mooi klonk. ‘Sommige zijn al eeuwen oud. Die suikermaatschappijen hebben geen traditie, geen mores. Het is graaikapitaal, zoals ik het noem.
Maximale winsten, levens tellen niet, eer telt niet, alleen geld geld geld. Vergis
je niet, ik ben dol op geld. Wel goed geld, waar geen pijn en verdriet aan kleeft,
laat staan bloed.’
Hijgend van de emoties nam hij een ferme slok. ‘Met hout is het eerder al
dezelfde kant op gegaan. Toen de vraag in de scherpe curve kwam, is de houthandel een bloedige zaak geworden.’ Op zijn gezicht waren zijn wisselende
gevoelens even duidelijk af te lezen als was hij een pantomime speler. Het
veranderde van het ene moment op het andere van hevig verontwaardigd naar
een expressie van bijna kinderlijk ontzag. ‘Behalve hier. In Chi’am zijn voor het
eerst teeltmethoden ontwikkeld voor een aantal prachtige tropische houtsoorten. De plantages kun je vanuit de baai zien.’
Weer moest hij zijn opwinding verdrinken in een lange teug uit zijn glas. De
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fles stond er naast, zodat hij zichzelf kon inschenken. De lange dronk kalmeerde hem. ‘Ik laat me teveel meeslepen,’ bekende hij.
‘Het gaat u aan uw hart,’ zei Tom. ‘Het is mooi dat u er zo gepassioneerd over
kunt spreken.’
Verheugd dat hij zijn hart kon luchten legde Albino Jorge zijn hand op Toms
arm. ‘Ik weet niet welke kant het op gaat, Thomàsj, ik vrees het ergste. De
mensen hier...’ hij maakte een weidse zwaai met zijn arm om de hele stad te
omvatten, ‘..weten het niet. De Prins heeft een Defensieraad ingesteld om op
alles voorbereid te zijn. Ik zit er in vanwege mijn buitenlandse netwerk, waardoor ik over veel informatie beschik. Er zitten twee Yandans in, trouwens: een
oude priester en een zwarte reus.’
‘Die ken ik alletwee,’ zei Tom, verrast over deze informatie. ‘Ik heb de indruk
dat zij ook in het duister tasten.’
‘Dat doen we zeker,’ zei Albino Jorge somber. ‘Tegen de tijd dat het duidelijk
wordt is het helaas meestal te laat om er nog wat aan te doen. Dan wordt het
vechten. En daar wringt de schoen: we hebben hier niets om mee te vechten.
Volgens mij is er in heel Chi’am geen kanon te vinden.’
‘Houden zo,’ stak Tom hem een hart onder de riem. ‘Wie bij het zwaard leeft,
zal bij het zwaard sterven, luidt een oude wijsheid. Geen kanon betekent dat
niemand hier zal gaan schieten.’
‘Wij zullen niet gaan schieten. Wat als er een oorlogsvloot hier binnen komt
zeilen?’
‘Als er iemand met kanonnen komt moet je je handen omhoog steken, een
witte vlag zwaaien en zien om te kopen. Goud doet wonderen. Dat is hier in
ruime mate aanwezig, dunkt me. Omkopen is altijd goedkoper dan oorlog.
Weet u wel wat een oorlogsschip kost? Alleen al het bouwen is tien keer duurder dan een evengrote vrachtvaarder. Dan moet je er nog mee gaan varen. Wat
dat per dag kost... ik wil het niet eens weten.’
‘Dat omkopen is een goed idee, ja.’ Het gelaat van het Portugese raadslid verhelderde. ‘Ik zal je advies aan de Prins doorgeven.’
Tom stond op om afscheid te nemen. Met Mediterrane innigheid omhelsde
Albino Jorge hem. ‘Hier heb je mijn kaartje. Kom nog eens langs als je in de
gelegenheid bent.’
‘Ik hoop het,’ sprak Tom warm. ‘Ik heb van ons gesprek genoten.’
Opgeruimd kuierde hij omhoog naar de bovenstad om nog eens te informeren of de oude professor intussen op de faculteit was gekomen, maar ook dit
tweede bezoek bleek tevergeefs.
Terug op de steiger vroeg hij naar de eerstvolgende afvaart naar het Yandan eiland. Een lange Chi’amees sprak Tom aan: ‘Neemt u me niet kwalijk, ik hoorde
dat u naar de Yandan residentie wilt. Kan ik u een plaats in mijn boot aanbie285

den? Ik moet toch die kant uit.’
Tom voelde een waarschuwende prikkeling over zijn ruggengraat lopen. Hij
keek de man aan; zou hij tot het kamp van de tegenstanders horen of was het
alleen maar iemand die op zijn eigen voordeel uit was? Voorzichtig peilde hij
of de man enige gave had. Hij leek gesloten als een pot; op één of andere manier scheen dat niet te duiden op een extra gevoeligheid. Die kwam hier weinig
voor, leek het wel. Aarzelend bleef hij de man enige hartslagen lang aankijken.
Het was hem wel duidelijk dat de man wist wie hij was. Was hij dan zo doorzichtig? Of regelrecht onvoorzichtig? Er waren wel meer lange westerlingen in
de stad, dus zo bijzonder was hij niet.
Hij kwam tot de conclusie dat er geen echt gevaar was en accepteerde de uitnodiging. De man stelde zich voor; hij bleek net zo te heten als het handelshuis
dat de motorsleepboot in de vaart had gebracht. Dat kon geen toeval zijn; Tom
was extra op zijn hoede.
Even later vertrokken ze in een lange, smalle boot, die door een jongen werd
voortgewrikt. Eenmaal uit de luwte van de hoge gebouwen hees hij een eenvoudig emmerzeil. Kalm gleden ze voor de wind naar het grote Yandaneiland.
Nieuwsgierig vroeg de man: ‘Klopt het dat de Vrouwe weer terug is? Bent u
met haar meegekomen of bent u een handelsrelatie van de Yandans? Vanmorgen vroeg hebben vissers haar zien zeilen met haar wedstrijdjacht, vandaar.’
Tom hield zich op de vlakte en zei dat hij het niet wist.
Dus ze hadden hem in zijn kaftan voor Yuli aangezien! Het leek hem wel nuttig om de mensen op het verkeerde been te houden, wat haar betreft. Op zijn
beurt vroeg hij de man naar de sleepboot. De man vertelde dat hij een administratieve functie had en niets van techniek wist. Dat strookte ergens niet. Alsof
een verhullend kleed even opzij woei ving hij een glimp op van wat erachter de
vertoning school die de man gaf. Hij loog in alles; hij was hoogstwaarschijnlijk
een spion. Tegelijk rook Tom heel vaag een vleugje machineolie; de boot was
ook niet wat hij leek te zijn.
Met enkele nietszeggende opmerkingen werd hij even later op de kade voor
de residentie afgezet. Nagekeken door een paar zwijgzame dokwerkers stak
de vreemde boot weer van wal. Tom ving daarbij een gele glinstering op onder de achtersteven. Een vergulde schroef! schoot het door hem heen. Hij had al
eerder opgemerkt dat men in deze streken bronzen en koperen voorwerpen
verguldde om ze duurzaam te maken in de nabijheid van de zee. Dus dat was
het wat hij zo vreemd had gevonden aan het vaartuig: het was een motorboot!
Het verklaarde die vage oliegeur, die alleen van machines kon komen.
Opgewonden vroeg Tom binnen naar de zwarte man, waar hij tot zijn verlegenheid de naam niet meer van wist. Zijn verzoek kwam zo dringend over dat
hij direct door een klerk langs gangen en trappen naar de verdieping erboven
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werd gebracht. De klerk liet een klopper met een dreun op een zware deur
vallen. Even later werden ze binnengelaten in een ruim vertrek, met overal
boeken, papieren, zwarte borden volgekrijt met cijfers en codes en nog veel
meer dat Tom zo gauw niet kon zien.
‘Neem me niet kwalijk, heer Odone, deze heer hier heeft een dringende mededeling voor u.’
Op diens knikje sloot de klerk de deur weer achter zich. De zwarte man controleerde of hij inderdaad goed gesloten was en deed de grendel ervoor. Het voorkomen van afluisteren was in dit land geen overbodige voorzorgsmaatregel.
‘Gaat u zitten, mijnheer d’Harancourt.’
‘Dank u, heer Odone. Alstublieft, noem me Tom, ik word bloednerveus dat
mijn naam zo vaak wordt genoemd. Ik blijf liever wat meer incognito.’
De zwarte man grijnsde een groot wit gebit bloot. ‘Daar kan ik inkomen,’ zei
hij joviaal, ‘als je mij Odo noemt. Ne is een achtervoegsel en betekent heer of
meester in mijn moedertaal. Het went nog steeds niet om als heer Odo-heer
aangesproken te worden.’ Hij aarzelde even. ‘Het is misschien wel verstandig
als je me in gezelschap met heer Odone blijft aanpreken. Het is beter om derden zo min mogelijk wijzer te maken. Dan zal ik zal jou heer Thomas noemen,’
bedacht hij zich grijnzend.
Tom stak meteen van wal. ‘Odo, wist je dat het handelshuis DieYarek nog een
motorboot heeft?’
Verrast keek Odone hem aan.
‘Ik kreeg net een lift vanuit de stad van iemand die zich als DieYarek voorstelde, een lange man in een lange boot. Het is me een raadsel waarom. Hij
stond volgens mij naar me uit te kijken op de steiger. Hij sprak me aan toen ik
een bootsman om vervoer naar hier vroeg. Dat zou kunnen betekenen dat ik
in het oog word gehouden. O, wat trouwens wel aardig is...’ Tom vertelde dat
men hem die ochtend voor Yuli had aangezien in haar zeilboot.
‘Dat komt wel goed uit, dat men denkt dat ze hier is,’ zei Odone bedachtzaam.
‘Ga verder over die motorboot?’
Tom vertelde van zijn indrukken toen hij op de boot meevoer, van de flits van
een gouden schroef onder de achtersteven toen hij was afgezet op de kade van
de Yandan.
‘Hm,’ zei Odone. ‘We kennen hem natuurlijk al langer. De man speelt een rol
op de achtergrond en hij weet zich heel onopvallend te gedragen. Alleen door
zijn ongewone lengte valt hij op. Zijn broer is president van het huis en maakt
zoveel misbaar dat alle aandacht naar hem uitgaat. Ten onrechte, want uw man
is in werkelijkheid de drijvende kracht en degene die de touwtjes in handen
heeft. Ze exploiteren een inlichtingendienst die je kunt inhuren.’
Tom knikte dat het zijn vermoedens bevestigde.
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Peinzend vervolgde Odone: ‘Het is eigenlijk vreemd dat we zo weinig van de
DieYareks weten. Het lijkt wel...’ zijn stem draalde. Tom wachtte op wat er
komen zou, maar er kwam niets meer. Voor zijn verbaasde ogen leek Odone
wel staande in slaap te vallen. Hij bedwong zijn impuls om hem wakker te
schudden; verontrust zocht hij naar een verklaring. Het leek wel een betovering, zoals met het versluierde land. Een psychisch blok? Op al te indringende
vragen omtrent de DieYareks? Hij besloot het lateruit te zoeken, de implicaties
waren te ingewikkeld om nu direct uit te pluizen; op dit moment was het beter
de zwarte reus uit zijn betovering te halen. Hij kuchte.
‘Ja,’ zei Odone zachtjes voor zich heen. ‘Waar hadden we het over?’
Tom besloot op een anderonderwerp over te gaan. ‘Ik heb op een terrasje met
een Portugees raadslid gesproken, Albino Jorge. Hij kon me veel belangwekkends vertellen. Hij zei dat hij met jou en de priester van het Yandanhuis in de
Defensieraad zit. Je zou eens met hem moeten spreken. Die man weet enorm
veel.’
‘Ja, ja, natuurlijk,’ antwoordde Odone gehaast, alsof hij wakker schrok uit een
dutje. ‘Ik zal eens dieper met hem op de situatie ingaan.’
Druk wapperend met zijn handen krabbelde hij wat op een papiertje.
Bezorgd zag Tom toe hoe de krachtige man zich probeerde los te maken uit
de bevangenheid van het psychisch blok dat op de naam DieYarek lag. De
verbondenheid was verdwenen, zodat het weinig zin had het gesprek voort
te zetten. Hij nam onbevredigd afscheid, een peinzende Odone achterlatend.

288

Hoofdstuk 32

Complicaties

V

OL VAN DE DINGEN DIE HIJ GEHOORD EN GEZIEN HAD vond
Tom zijn weg terug naar hun verblijf. Tot zijn verrassing werd hij met gejuich begroet. ‘Waar was je zo opeens?’ zingzangde Alante. Er nog steeds niet
helemaal bij nam hij haar in zijn arm en kuste afwezig Yurane, Kajo en Deyoo.
De jongens keken verbaasd, dat had hij nog nooit eerder gedaan.
Het viel hem toen pas op dat ze allemaal prachtig aangekleed waren. Hij bewonderde de jongens in hun donkerblauwe, strakke halflange broeken, waar
ze een lange glanzend groene bloes boven droegen met een ruime kraag en
een geborduurde gordel om het middel, en complimenteerde de twee meisjes,
die hun ruim vallende, pastelkleurige gewaden voor hem rondzwierden. De
feestvreugde werd nog eens vermeerderd toen hij zijn cadeautjes uitdeelde.
Niemand wilde naar het verhaal van zijn belevenissen in de stad en op de terugweg luisteren, dus stelde hij dat maar uit. Te midden van de drukte kwam
een dienster een blad met vruchtensappen en gekoelde witte wijn brengen,
met een schaal krokant gebakken stukjes vis en (mmm, heerlijk, dacht Tom)
gebakken oesters. Ze zaten kletsend en knabbelend onder de moerbeiboom en
gingen vroeg slapen, Tom als laatste want hij wilde de fles wijn nog opmaken.
Midden in de nacht schrok hij wakker. Er was iets, een belangrijk ding dat hij
vergeten was. Hij pijnigde zijn brein wat het was, maar kon er niet op komen.
Het wakker worden de volgende morgen werd een moeizame zaak. De invloed
van de kostelijke viño verde de vorige middag, vermeerderd met de fles die
hij ’s avonds naar binnen had geslagen, beheerste zijn lichaam tot ver in de
ochtend. Hij baadde zich loom, at koekjes en speelde intussen gesprekken en
indrukken opnieuw af.
Alante zat een tijdje geboeid naar zijn gezicht te kijken, waar zijn dilemma’s
en onbeantwoorde vragen blijkbaar hun sporen trokken. Toen ze zag dat zijn
ingespannen piekeren een moment verslapte ging ze tegenover hem op de
grond zitten. Ze maakte zonder dralen van de gelegenheid gebruik om hem
frontaal aan te vallen.
‘Tom?’
‘Hm?’
‘Yurane is verliefd op je.’
Zijn adem stokte. Hij kreeg een kleur, voelde de vaste grond onder zich wegzinken. Binnensmonds mompelde hij: ‘Dat wist ik niet.’
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‘Tom?’
Hij keek haar hulpeloos aan.
‘Wil je... wil je seks met haar?’
Hij verloor nu helemaal zijn evenwicht, dat door de onzekerheid over hun
tocht en de alcohol toch al verstoord was. De paniek die in zijn gevoel woedde
overstemde elke gedachte. Uiteindelijk schudde hij zijn hoofd in een ontkennend gebaar, meer als een futiele poging om dit gesprek te stoppen dan als
antwoord op Alante’s vraag.
‘Ja of nee?’ hield ze aan.
‘Eh, nou nee. Ik vind haar heel lief, maar... eh... tja, ik denk dat het beter is om
haar eh, nou ja, geen aanleiding te geven.’ Hij voelde het zweet langs zijn rug
naar beneden lopen.
Alante leunde achterover en keek hem met een sluwe blik aan. ‘Echt niet? Ook
niet een keertje? Ze is mijn vriendin en ze is ongelukkig omdat ze verliefd is
op de verloofde, dat ben jij dus, van háár vriendin, ik dus, en dat geeft mij een
gevoel, nou ja, dat ik alles heb en zij niets en als ik nou met haar deel, jou dus,
maakt dat mij nog gelukkiger. En, nou ja, omdat ik nog te jong ben kun je het
niet met mij doen. Ik weet dat je dat heel graag wilt. Ik kan dat bij jou makkelijk
zien.’ Ze grinnikte. Toe, doe het nou,’ ratelde ze door. Ze ging rechtop zitten en
keek hem leep aan. ‘Ik wil het ook zien als je ’t met haar doet. Ik vind haar heel
mooi, ze is zo anders. Ze heeft van die mooie billen en haar waar ik het juist
niet heb. En veel grotere borsten dan ik. Die zou je es moeten zien!’
Ze kromde haar rug en bekeek onder het gespannen hemdje haar inderdaad
bescheiden welvingen. ‘Ze komt straks weervoor een behandeling van haar
ogen, als je haar daarna dan...’ zei ze samenzweerderig.
Tom keek haar gepijnigd aan. ‘Je bent een schat,’ fluisterde hij met een brok in
zijn keel. ‘Ik doe het niet.’
‘Waarom niet?’ vroeg ze teleurgesteld, een beetje angstig zelfs wegens de ernst
waarmee hij haar voorstel afwees.
‘Ten eerste...’ grabbelend naar de juiste woorden fronste hij zijn wenkbrauwen,
‘als ik haar behandel schakel ik mijn persoon uit als het ware. Hoe moet ik dat
uitleggen?’ Hij groef in zichzelf om de juiste betekenis te vinden. ‘Kijk, als ik
haar behandel stroomt er energie door me heen. Die energie verandert niet
als ze door me heen vloeit. Ik voeg er niets aan toe en ik neem er niets van af.
Ik ben alleen maar een kanaal. Als ik zo ben, kan Yurane zich vol vertrouwen
voor die energie openstellen. Als ik haar daarbij aanraak weet ze dat ik geen
andere bedoelingen heb dan die energie doorgeven.’
Ze knikte, hij had het duidelijk uitgelegd.
‘Als ik met haar wil vrijen, reageert ze daar op, dan stroomt er een andere energie, die van mij en die van haar.’
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Hij keek haar vragend aan of ze zijn verklaring wilde aanvaarden. Ze dacht
diep na; na een poosje knikte ze dat ze het vatte. ‘Ik snap het, Tom. Toch wil ik
dat je lief voor haar bent. Ik heb...’ Ze sloeg een hand voor haar mond. ‘Tom?’
piepte ze ontsteld. ‘Ik heb haar al gezegd dat ze het met jou mocht. Als je het
niet wilt, denkt ze vast dat...’
Op dat moment kwam Yurane uit de badkamer, pas gebaad, haar natte haren
in een dikke bundel over een schouder. Ze zag er in haar kleurige wikkelrok
uit als een plaatje. Een blosje schemerde op haar goudbruine wangen, haar
tepels stonden duidelijk afgetekend in de dunne stof van haar bloesje. Alante
grimaste naar haar en klopte naast zich op het kussen. Yurane ging met neergeslagen ogen zitten.
Tom voelde er niets voor om aan het ingewikkelde en ondermijnende plannetje van Alante mee te doen. ‘Kijk me eens aan,’ vroeg hij streng. De gouden
schone sloeg gehoorzaam haar wonderlijke ogen op... op slag was hij alles
kwijt: zijn ferme besluit, zijn zelfbeheersing en zijn zekerheid. Om er aan te
kunnen ontsnappen sloot hij kreunend de zijne.
Gealarmeerd schoot Yurane overeind. ‘Tom! Tom,’ sprak ze dringend, haar
handen om zijn slapen, ‘kijk me aan! Dan gaat hij weg.’
Hoewel ze een verkeerde gevolgtrekking had gemaakt, was het effect van haar
reactie dat Tom een beetje tot zichzelf kwam. Hij keek Yurane aan. Haar donkergouden ogen waren vrijwel helder.
‘Dank je, Yurane,’ fluisterde hij. ‘Je bent een geweldige genezeres.’
Ze reageerde blij op zijn compliment.
‘Ik werd niet aangevallen door onze Opponent,’ stelde hij haar gerust, want
hij had begrepen dat ze daarop had gereageerd. ‘Ik was gewoon even de kluts
kwijt. Laat me jouw ogen eens bekijken, ik denk dat ze wel klaar zijn.’
Ze trok aarzelend haar handen terug. Nu was het Toms beurt om haar hoofd
tussen zijn handen te nemen. Met alle aandacht bestudeerde hij haar hoornvliezen. ‘Je bent zo te zien helemaal genezen,’ zei hij ernstig, knikkend om als
het ware zichzelf te bevestigen. ‘Ik zal je nog een paar keer behandelen om de
verandering blijvend te maken en te verankeren in je etherische wezen.’
Opgelucht boog ze het hoofd. Tom trok haar ruggelings tegen zich aan, vouwde zijn handen tot kommen over haar ogen en verzonk in meditatie. Ondanks
zijn verwarring door het voorstel van Alante, gleed hij makkelijk in de energiedimensie. Hij moest zelfs zijn handen een eindje van haar ogen afhouden toen
de hitte in zijn handpalmen toenam. Het duurde deze keer niet zo lang tot hij
voelde dat het genoeg was. Hij liet zijn handen zakken tot op haar schouders
en opende zijn ogen. Alante keek gebiologeerd toe hoe zijn gelaatsuitdrukking
daarbij veranderde van een bijna onpersoonlijke strengheid in het beweeglijke
gezicht dat ze zo graag bestudeerde.
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De behandeling had bij Tom het evenwicht hersteld, zodat hij gemakkelijk achterover leunend kon nadenken over Alante’s aandringen. Over het hoofd van
Yurane, die met gesloten ogen tegen hem aan lag, keek hij Alante aan, die nadrukkelijk aanhoudend knikte in een woordeloze aanmoediging. Een zenuwachtig lachje ontsnapte hem toen hij zich de zotheid van de situatie realiseerde:
hijzelf die vol ernst bezig was met allerlei internationale intriges, tegelijk tot
over zijn oren verliefd op een vreemd kind van een ander mensenras, die op
haar beurt wilde dat hij zou vrijen met een zieneres die volgens haar smoor op
hem was. Onmachtig er met zijn verstand bij te kunnen liet hij alle bedenkingen varen en gaf zich over aan de loop van de gebeurtenissen.
Alante zag de tweestrijd in zijn gezicht en het moment dat hij zijn weerstand
liet varen. Gespannen wachtte ze op wat hij ging doen.
Hij deed echter niets en bleef met Yurane tegen zich aan zitten, genietend van
haar aanraking, geur en ontspannen onzelfzuchtigheid. Haar gouden huid in
de curve tussen haar fijngevormde oor en schouder noodde tot een kus, die
hij met volle aandacht gaf. En bleef geven. Yurane rilde en kwam traag als het
ontluiken van een bloem terug in de wereld. Onweerstaanbaar aangetrokken
zakten zijn handen van haar schouders naar haar boezem. Met een bijna onmerkbaar schokje herkenden zijn handpalmen wat hij daar aantrof.
Ademloos onderging ze zijn liefkozingen. Ze liet zich met gesloten ogen strelen, te verlegen met de situatie om Alante te zien kijken. Voor haar was de
liefde van het lichaam nog een onbekende, raadselachtige gebeurtenis, even
spannend als angstig; Yurane wist daarentegen wat er komen zou.
Tom wist niet goed hoe hij verder moest gaan. De opwinding woelde door zijn
bloed; om er aan te voldoen moest hij in beweging komen, verder gaan, dat
zou echter de betovering breken.
De twee vergaten de arme Alante helemaal. Die keek een beetje verloren, volkomen in de greep wat zich voor haar ogen afspeelde, naar een man en een
vrouw die ze op dat moment niet kende. Het schokte haar dat de twee mensen
waar ze het meest van hield, zo in elkaar opgingen dat ze zich niet meer van
haar aanwezigheid bewust schenen te zijn. Dat had ze niet verwacht. Het deed
wel een beetje pijn, besefte ze, al het was tegelijk opwindend. Ze voelde zich
teveel en verdween stilletjes naar de badkamer, waar ze het bad liet vollopen,
ten prooi aan twijfels of het wel zo’n goed idee was geweest om haar vriendin
met Tom te laten vrijen.
Tom was zo volledig in het minnekozen opgegaan, voor het eerst sinds onzegbaar eenzame jaren, dat zijn waakbewustzijn niet terug wilde komen. Hij
merkte nauwelijks dat Yurane na een tijdje van hem vandaan schoof en naar de
badkamer verdween. Ze liet zich zonder iets te zeggen achter Alante in het bad
glijden en sloeg haar armen om haar heen. De intieme aanraking door de man
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waar ze van hield had haar nog meer verscheurd dan ervoor, toen ze alleen
op zijn energiebehandeling kon rekenen. Wat wist dat meisje, dat tegen haar
gespannen borsten rustte, nou van de liefde? Ze was amper kind af.
Yurane durfde stiekem te huilen.
Toms lichaam hunkerde naar vervulling, diep in de verrukkelijke vrouw die
zo ontvankelijk tegen hem aan had gelegen, waarvan hij de opvlammende lust
in zijn eigen handen had gevoeld. Nog voelde: zijn handpalmen herinnerden
zich de veerkrachtige boezem die ze hadden omvat en de harde tepels die in
zijn vlees hadden gebrand. Ze was zo spannend, zo mooi; en ze had hem lief.
Hij had nooit kunnen denken dat hij, met zijn lange lijf en bezige hoofd, zo
bemind kon worden door twee jonge vrouwen, beiden van een schoonheid die
hun weerga niet hadden. Hoe moest dat verder tussen Alante, misschien wel
het laatste watermens op Aarde, en hem? Ze wilde zijn vrouw zijn, zelf wilde
hij niets liever dan dat, maar was er tegelijk als de dood voor... ze is van een
andere soort, kan dat wel?
Oh mon Dieu, elle est si jeune, zo jong. Hoewel hij verstandelijk wist dat in vele
culturen, nu en in het verleden, mannen meerdere vrouwen konden hebben,
was dat concept voor hem niet reëel. De strenge mores van de Rooms-Katholieke cultuur waar hij in wortelde, gaven daar geen ruimte voor. Niet dat hij
daar zo bewust aan dacht, het was gewoon een gesloten gebied in zijn psyche.
Een man had maar één vrouw. Een volwassen vrouw. En vice versa natuurlijk.
Terneergeslagen zat hij in de kamer, voelde zich beroerd in zijn hart, hoofd
en buik; hij had nog steeds een kater. Moest hij de badkamer in gaan en iets
zeggen, iets doen? Hij voelde zich er niet toe in staat. Hij was Alante ontrouw
geweest, zo voelde het, zo brandde in hem de schuld, al was het haar eigen
opzetje geweest. Wat wist dat kind daar nou van? Wat wist hij zelf van de
liefde, ook niets toch? Dat beetje aanrommelen met studentes en aankomende
actricetjes tijdens zijn studie in Paris was Spielerei vergeleken met wat zijn
gemoed vulde ten aanzien van Alante. En ja, het zachte plekje voor Yurane
was nu ook uitgebarsten als een hete vulkaan. Met de lust nog in zijn bloed
scharrelde hij mistroostig overeind, het binnenplaatsje op, de deur onhoorbaar
sluitend. Zo sloop hij weg, als een geslagen hond.
‘Yurane?’ klonk in het bad een geknepen stemmetje. ‘Het spijt me zo.’
Yurane wist zich geen raad met de situatie. Ze voelde zich slap als een gekneusde tomaat. Ze had zich niet gerealiseerd hoe gek ze op die man was. De
onvoltooide vrijpartij had haar op alle manieren in de kou laten staan: ze was
hem kwijt, ze was het meisje in haar armen misschien wel kwijt en ze was nog
steeds tot gekmakens toe onvervuld. De lust gierde niet meer door haar heen,
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was eerder verschaald tot een lichamelijke onvrede, een beroerd zijn alsof ze
ziek was. Haar vrouwzijn was echter definitief gewekt, na jaren onderdrukking, en eiste haar tol. Ze viel terug op haar strenge wijsheid; wat de bitterheid
niet wegnam.
‘Ik had moeten weten dat het niet kon, Alante,’ zei ze verdrietig. ‘Ik had moeten beseffen dat het voor Tom een onoplosbaar dilemma zou zijn, ik had het
kunnen weten, hij is een westerling.’
‘Wat bedoel je?’ vroeg Alante kleintjes.
‘Bij mijn volk is het heel normaal dat je met de man van je keuze kan zijn, ook
al heeft hij al een vrouw, of meer vrouwen. Ook al heb je zelf al een man. Maar
dat is in zijn cultuur niet geoorloofd.’
‘Wat bedoel je daar mee? Wat is dat, cultuur?’
‘Dat zal ik je uitleggen. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat jij helemaal niets
weet en dat ik wijzer had moeten zijn.’ Yurane snufte en veegde enkele lastige
tranen van haar wangen. ‘O lief kind. Je wilde Tom met mij delen en kijk wat er
is gebeurd. Jij wist toch niet wat dat betekent? Jij weet toch nog helemaal niets
van datgene wat je met mij wilde delen? Je bent nog kind, hoe zou je moeten
weten hoe ingewikkeld seks is?’ Ze kon zich niet meer inhouden en huilde
met lange uithalen. Tot schrik van Alante, die haar schuldbewust probeerde te
troosten. Yurane beheerste haar snikken en zuchtte.
‘Het is mijn schuld, lief kind,’ fluisterde ze. ‘Ik heb je zelf het hoofd op hol
gebracht met mijn verhalen hoe het erbij mijn volk aan toe gaat. Daar is het
ingebed in ons hele doen en laten, we krijgen het met de paplepel ingegoten.
Dat bedoelde ik met cultuur.’
‘O,’ zei Alante, er ging haar een licht op. ‘Je bedoelt dat het bij jouw volk wel
kan, maar waar Tom vandaan komt niet?’
‘Zoiets. Ik had het kunnen weten, daarom voel ik me zo stom. We maakten
er op school zelfs grapjes over, toen ik een klein meisje was en nog een beetje
kon zien.’
‘Wat is dat, school?’
‘Daar komen kinderen elke dag bij elkaar om te spelen en dingen te leren. Je
leert daar schrijven en lezen, naaien en handwerken, aardrijkskunde en geschiedenis, plantkunde en menskunde en dierkunde, eten koken, o ja, natuurlijk
tekenen en schilderen en boetseren en toneelspelen en zingen...’ Weemoedig
dacht ze terug aan haar vroegste kinderjaren.
‘Wat leuk lijkt me dat,’ mijmerde Alante.
‘Ja, dat was het, een leuke tijd.’ Yurane knelde Alante tegen zich aan. ‘Daar
leerden we hoe ons volk leeft, daar leerden we de cultuur waar ik het daarnet
over had. Ook thuis leerden we dat natuurlijk, bij onze families en met feesten
en van onze grootouders en bij het spelen met andere kinderen.’
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‘Ik zou ook wel naar zo’n school willen.’ Ze ging rechtop zitten om Yurane
aandachtig in haar ogen te zien. ‘Je was toch blind?’
‘Eerst niet, het ging heel langzaam. Toen ik zes werd kon ik al niet meer lezen.
Gelukkig wordt op onze school vooral les gegeven met verhalen. Ik heb heel
goed leren luisteren. Ze maakten afbeeldingen voor me in klei, die kon ik aftasten als de klei hard was. Ze maakten ook kaarten van klei bij aardrijkskunde.
Zo leerde ik zien met mijn vingers en oren.’
‘Zou Tom ook op zo’n school hebben gezeten?’
‘Zeker. Tom heeft zelfs aan een universiteit gestudeerd.’
‘Wat is dat toch? Ik heb het al zo vaak gehoord. Ik kon nooit vragen wat dat is.
Is het ook een school?’
‘Een universiteit is een school voor hele knappe mensen, waar je naar toe mag
als je thuis alles hebt geleerd wat je daar kunt leren. Ik had een vriendin die is
gegaan, maar ze kwam terug toen ze wilde trouwen. Als je wordt uitgekozen
krijg je nog een of twee jaar apart les. Talen, muziek, wiskunde, fysica, chemie...’
‘Hou maar op,’ klaagde Alante, ‘het duizelt me, ik weet niet eens wat die woorden betekenen. Ik moet die universiteit maar vergeten.’
Ze stond op en volgde met haar ogen het water dat langs haar buik en benen
omlaag stroomde. ‘Ik wou dat ik kon zwemmen. Ik durf niet met al die drukte
op het water.’ Ze stapte uit het bad en droogde zich af. ‘Ga je mee? Ik heb
honger.’
‘Jij eet ook altijd, hé?’ monkelde de gouden vrouw, terwijl ze zich omstandig uitrekte. Het voorval met Tom was besproken, betreurd en begrepen, dat
stemde haar tevreden. Alante keek bewonderend naar haar prachtige lichaam.
‘Kijk eens, vind je dat ik te dik word?’ wilde ze weten, demonstratief een plooi
op haar flank tussen de vingers nemend.
Yurane keek met een glimlach. Het deed haar elke keer weer oneindig veel
plezier als iemand riep: kijk! en ze kon dan inderdaad alles zien.
‘Nee, lief kind, dat hoort bij je. Alle zeezoogdieren hebben die vetlaag, om zich
in het water warm te houden.’
‘Zeezoogdier!? Waar zie je me voor aan?’ mopperde Alante. ‘Zeezoogdier. Pfff,
het mocht wat. Ja, lach maar!’ riep ze verontwaardigd naar Yurane, die stond
te schateren om het beledigde meisje. ‘Landzoogdier!’ Toen moest ze het zelf
uitproesten. ‘Kom mee, zoogdier, gaan we ons vol proppen.’
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Hoofdstuk 33

De Proeftuinen

T

OM HAD ZIJN TOEVLUCHT GEZOCHT OP HET DAK, waar hij
naast een zonnecollector was gaan zitten om eens stevig na te denken en
intussen van het weidse uitzicht te genieten. Hij was al toen ze de baai invoeren
compleet gevallen voor de stad. Niet zo vol van grandeur als Venetia in het
oude Europa, maar zeker even levendig.
Vanaf zijn hoge positie kon hij ver weg kijken langs de misschien wel duizend
eilanden en eilandjes. Hij voelde de gestage wind uit zee, een betrouwbare
aandrijfkracht die op het donkerblauwe water ontelbare zeilen en zeiltjes deed
bollen en op het land honderden grote en kleine molentjes liet draaien, die met
hun vergulde bladen het zonlicht in repeterende flitsjes rondstrooiden.
De eigenlijke stad verrees op een ver in de baai uitstekend schiereiland als een
kleurige stapel blokken, omringd door een dichte kraag van schepen, bootjes,
vlotten en steigers. Daar boven reiden de straten en gebouwen zich aaneen,
tot de rode, oranje en groen geglazuurde dakpannen van huizen, torens en
gebouwen over de toppen van de heuvels uit het zicht golfden. Vergulde daken
en koepels van tempels weerkaatsten het zonlicht. Nu hij langs de straten was
gelopen en in gangetjes, steegjes en binnenplaatsjes had gegluurd, had hij weet
van wat eronder de oppervlakkige aanblik van de stad leefde.
Daarachter, wazig door het stof boven de stad, waren hellingen te zien met
landerijen, plantages en witte stipjes van gepleisterde huizen tussen het groen.
Naar de andere kant toe kon hij, tussen de vele eilanden door, de baai nauwer
zien worden tot vage, net herkenbare stranden en dorpjes waar het vasteland
begon. De open zee was van hieruit niet te zien, in die richting lag een hoog en
groot eiland met enkele paleizen en kleine dorpjes. De groene welvingen, die
aan een vrouwenlichaam deden denken, waren bespikkeld met bomen en witte
puntjes van grazend vee.
Beneden zich kon hij een stuk van de werf overzien, waar een schip in aanbouw was. De Nemes was hier duidelijk niet gebouwd, daar was de helling te
klein voor. Waarschijnlijk was het grote schip van de werven van Engeland,
Bretagne of misschien wel Zweden afkomstig. De hutten waren er waarschijnlijk hier ingebouwd. Dat rode hout was hetzelfde als waarvan het huis van de
Abashi en zijn vrouw was opgetrokken.
Het ruime uitzicht over de van leven overstromende baai, de wind en het heldere licht verlosten hem van zijn dubbele kater.
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Het leek hem een goed idee om later eens op de werf rond te gaan neuzen,
hij vond het vakmanschap waarmee schepen werden geconstrueerd mateloos
boeiend. Eerst wilde hij kijken of die professor Dideranda eindelijk te praaien
was. Zo niet, dan zou een bezoek aan de befaamde Proeftuinen van de Universiteit alleszins de moeite waard zijn.
Hij klom via de moerbeiboom weer naar beneden, het hart in de keel voor het
geval hij Alante en Yurane zou ontmoeten. Hij durfde hen nog niet onder ogen
te komen. Ze waren echter niet in hun kamers.
Terwijl hij wachtte op het pontje naar de stad stak hij overal zijn neus in, welke
ladingen er overgeslagen werden, hoe de mensen eruit zagen, de vele soorten
en maten boten en bootjes; hij verveelde zich geen moment. Uit een diepliggende, logge brik werd losse rijst met een koperen vijzel vanuit het schip vier
verdiepingen omhoog getransporteerd. Het apparaat werd door een grote,
twaalfwiekige windmolen aangedreven. Het geval was hem al eerder opgevallen; hij had toen aangenomen dat het voor een waterpomp was. Een kleiner
schip werd vanuit een lagere verdieping uit een ander pakhuis geladen met
zakken, waarschijnlijk ook rijst. Voor verdere distributie, vermoedde hij, misschien wel met bestemming Doran. De bestofte jute zakken verschenen met
een vaartje op een rollenbaan in de deuropening vanuit het duister van de
opslagruimte, kieperden op een glijbaan en verdwenen in het ruim, zonder dat
er een mensenhand aan te pas kwam.
Hij schrok op van het getoeter van de pontbaas en haastte zich achter de andere passagiers aan. Terwijl ze langs de steiger voeren vielen hem de kratten
met porselein op die werden in- en uitgeladen. Hij had al eerder begrepen dat
de Dorische en Ogamese keramische kunststukjes tot de belangrijkste handelswaren behoorden waarmee het huis Yandan zijn fortuin had gemaakt.
Met een bocht om een schuit te ontwijken, hoog beladen met groenten en fruit
voor de vele keukens in het Yandan complex, zette het pontje koers naar de
stad. Het zeil werd gehesen en de roeiers trokken hun riemen in.
Bij de aankomststeiger moesten ze even wachten. Terwijl ze in de menigte
vaartuigen ronddobberden kon Tom de activiteiten langs de waterkant bestuderen. Vrijwel alle goederen werden in bundels of in netten in en uit de
schepen gehesen. Ze gebruikten er contragewichten bij, een slim systeem van
zware zakken die vanuit de hoogte naar beneden zeilden en op zeeniveau met
platte karretjes in een portaal werden opgeslagen. Overal werden rollenbanen
gebruikt. Elders zag hij hoe de gewichten weer omhoog kwamen: als er lading
naar beneden werd getakeld werden de zakken weer aan de rondlopende hijstouwen aangeslagen. Hoe zouden ze de lieren aandrijven?
Het pontje vond tenslotte een plaatsje om aan te leggen. Tom ging meteen zijn
nieuwsgierigheid bevredigen door bij de pakhuizen te gaan kijken.
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Aan de landzijde bleek een brede weg, een tunnel bijna, onder straatniveau
langs de benedenverdiepingen te lopen. Via een stenen trap kon hij er komen.
Het was er niet bepaald veilig. Er ratelde een continue stroom van wagens
voorbij, allemaal dezelfde kant op. Eenrichtingsverkeer, merkte hij opgewekt
op. Die verkeersmaatregel was hij slechts één keer eerder, in Paris, tegengekomen. Lege karren, getrokken door ossen, buffels of zware paarden, schoten vanuit de verkeersstroom her en der de laadportalen binnen, elders trokken zich schrap zettende lastdieren opgestapelde ladingen de straat op. Het
weergalmde er van het geloei, gehinnik, geratel van wielen, onverstaanbaar
geschreeuw van voerlieden en bestofte mannen in de pakhuizen. Tussendoor
scharrelden opgeschoten jongens met kleine karretjes, een bezem en schep
om de mest op te ruimen. De zeewind voerde gelukkig het meeste stof af via
nauwe steegjes tussen de pakhuizen.
Te midden van de laagtonige herrie klonken opeens de heldere klanken van
roepende en lachende kinderstemmen. Tot zijn verbazing denderde er een
troep jongens en meisjes vlak bij hem een trap af en verdween in een portaal.
Hij wilde er het fijne van af weten, stak tussen twee traag voortrollende karren de straat over om de ruimte in te gluren. Toen zijn ogen aan het donker
gewend waren kon hij kinderen onderscheiden die zich verdrongen rond een
man die geld uitdeelde. De groep die hij de trap af had zien komen klom intussen lawaaiig, elkaar duwend en trekkend, in een enorme tredmolen. Even
later begon voor zijn nieuwsgierige ogen het gevaarte langzaam te draaien,
onder luid gegil en gejoel uit het inwendige. De tredmolen dreef een windas
aan, waar dikke touwen omheen geslagen waren die in de hoogte door gaten in
het plafond verdwenen. Met hefbomen drukten mannen spanners met kleine
wieltjes in de touwen, waardoor ze om de draaiende assen klemden en hijswerktuigen in beweging brachten.
Temidden van de drukke schare jongelui die naar buiten stormde stond Tom
zich te verbazen over de doelmatigheid van het laden en lossen. Hij had nergens koelies met zware zakken op de schouders langs doorzwiepende loopplanken zien zwoegen, zoals in Doran. Alle zware werk was gemechaniseerd.
Benieuwd wat de kinderen gingen doen liep hij achter hen aan naar het straatniveau, waar de groep zich opsplitste. Geluksvogels, dacht hij met een glimlach, blijkbaar hoeven ze niets af te dragen en geen belasting te betalen. Het
pas verdiende geld werd meteen uitgegeven aan snoep, ijs en snuisterijen. Hij
kon nog net een kluitje drukke meisjes een kledingwinkel in zien schieten, toen
was hij hen kwijtgeraakt.
Een knulletje van een jaar of twaalf droeg zijn schaduwtaak over aan een toegeschoten kameraadje. Hij rende naar de hoek van de aanlegsteiger, ging een
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steegje binnen, een poortje door, een trap op langs een binnenplaatsje en glipte
door een kralengordijn. In het vertrek waar hij binnenkwam zaten jongens als
hij te dobbelen of te slapen. Er was maar één volwassene, een norse vent, aan
wie hij rapporteerde.
De man spoedde zich direct twee trappen op. Op zijn kloppen werd de deur
door een klerk geopend. In de omlijsting van een arcade, die op een balkon
uitkwam, stond een lange, magere man door een verrekijker te turen. Na een
tijdje schoof hij de kijker in elkaar en keek vragend naar zijn ondergeschikte.
‘Heer,’ groette die onderdanig, ‘de rondoog heeft staan kijken hoe de tredmolenploeg van Sri Chopra werd afgelost, heeft de afgeloste ploeg gevolgd tot ze
opgegaan waren in de menigte en is nu langzaam op weg naar de bovenstad.’
‘Heeft hij met iemand gesproken, aangekeken of iets gegeven?’
‘Nee heer, hij heeft met niemand contact gehad. De eerste volger is net afgelost, over tien minuten verwacht ik het rapport van nummer twee.’
‘Goed. Houd me op de hoogte. Deze man doet onverwachte dingen.’
Met een buiging trok de man zich terug. Hij hoefde de jongens niets te zeggen.
De taken waren al verdeeld, de werkwijze was bekend. De tikkende klok aan de
wand, een zeldzaamheid in dit tijdloze land, bepaalde de routine. Een jongen
keek op, zag dat het zijn beurt was en verliet het lokaal door het gordijn om
zijn voorganger af te lossen.
Hun klant had zich onderweg tegoed gedaan aan gebak en twee keer koffie
gedronken. In de bovenstad dwaalde hij wat rond, waarna hij het Universiteitsgebouw binnen ging.
De twee knapen stonden voor een lastig parket. Ze waren te jong en te duidelijk straatschoffies dat één van hen de klant naar binnen kon volgen.
De af te lossen jongen besloot terug te rennen om instructies. De overblijvende schaduw kon weinig anders doen dan in een portiek te gaan wachten.
De aflossing vond hem daar. Hij was al onderweg geweest en wist ook niet hoe
ze dit moesten aanpakken. Er was eigenlijk iemand nodig die onverdacht het
Universiteitsgebouw binnen kon gaan.
Na een hele tijd kwam een jonge man langs slenteren die hen het geheime herkenningssignaal gaf. Hij kon wel naar binnen. Het was toen al te laat: ze waren
hem kwijt. Bedrukt keerden ze terug, er zou wat zwaaien, ook al konden ze er
niets aan doen.
Tom had voor de derde keer nul op het rekest gekregen op zijn vraag of professor Dideranda aanwezig was. Zijn volgende vraag, of hij de Proeftuinen
kon bezichtigen, leverde meer op: de receptionist legde hem uit hoe hij er kon
komen.
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Via een andere uitgang, aan de kant van een enorm plein, verliet Tom het
Universiteitsgebouw. Verrast zag hij dat het een centrale opstapplaats was voor
tientallen omnibussen. Langs een rij perrons was het een komen en gaan van
open rijtuigen, waar wel twintig of meer mensen op de banken plaats konden
nemen. Ze werden getrokken door tweespannen en vierspannen paarden. Dat
was te ruiken ook. Ondanks de rappe bezems en scheppen van een aantal
mestverzamelaars met handkarren hing er een bruine stofwolk van vertrapte
paardenkeutels boven het plein.
Tom voegde zich onwennig in de menigte wachtenden en bestudeerde het
systeem. Voor een grote kaart van de stad, in met felle kleuren beschilderd
reliëf, stond een rij mensen hun beurt af te wachten om hun bestemming en
de bijbehorende omnibus te zoeken. Zelfs blinden konden gebruik maken van
de kaart, door met hun gevoelige vingers de ingegrifte routes te volgen. Het
register met bestemmingen en haltes was in reliëfletters gemaakt. Voor Tom
was het makkelijker. Hij was zo lang dat hij over alle hoofden heen kon kijken
en zijn ogen waren scherp genoeg om de kleinste details te zien.
Naar de Proeftuinen bleek een directe lijndienst te bestaan, die het Biologisch
Centrum van de Universiteit als eindbestemming had. De lijnen hadden geen
nummers, maar namen. Hij hoefde alleen de juiste wagen zien te vinden. Rondkijkend in de schijnbaar chaotische warreling van mensen, dieren en wagens
merkte hij op dat op dit centrale opstapplein ook van paarden gewisseld werd.
Vermoeide spannen werden hier en daar bliksemsnel vervangen door uitgeruste knollen, die de vonken uit de keien sloegen. De afgeloste dieren stonden
in een lange, om het plein heen lopende arcade te rusten en te vreten. Het was
er een komen en gaan van wagens met voer, stro en mest.
Zo te zien werden de lijnen door kleine ondernemers gereden, afgaande op
de grote verscheidenheid aan kleuren en versieringen van het houtwerk en de
tuigen. De wagens verschilden weliswaar in uitrusting, beschildering en aantallen zitplaatsen van elkaar, sommige hadden een zeildoeken dak, anderen waren
open, maar de basisconstructie leek hetzelfde. De sierlijke houten wielen waren zonderuitzondering voorzien van rubberen banden. Dat scheelde een stuk
in het rijcomfort en het lawaai op straat.
Er leek op het eerste gezicht geen systeem in de perrons te zitten, of het
moest zijn dat een leeg gekomen plaats direct door een wachtende koets werd
ingenomen. Dat was het moment, zag hij, dat jonge kerels een bord omhoog
hielden en langs de menigte wachtenden marcheerden, terwijl ze luidkeels de
naam en bestemming van de pas gearriveerde omnibus omriepen. Het was
druk, lawaaiig en alles liep door elkaar, maar als je eenmaal wist waar je op
moest letten, werkte het uiterst doelmatig. De bus die hij moest hebben schoof
al snel tussen de andere wachtende rijtuigen. Hij schaarde zich in de rij die zich
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in enkele seconden vormde toen de omroeper langs was geweest. Zijn medepassagiers bestonden vrijwel geheel uit studenten. De jongelui leken wel alle
rassen en mensensoorten op aarde te vertegenwoordigen, hij had zelden zo’n
internationaal gezelschap gezien.
Hij stapte in, betaalde en nam plaats op een bank achterin, vanwaar hij de rest
van de passagiers kon bestuderen. Toen de wagen vol was vertrok hij.
De tocht voerde eerst omhoog door de bovenstad. Het vierspan moest er danig aan trekken. Eenmaal over de top van de heuvel kregen ze het makkelijker.
Langs brede boulevards daalden ze geleidelijk af door buitenwijken, tot die
ook ophielden. Buiten de stad liep de route door wijken met villa’s tussen hoge
bomen, afgewisseld door groepjes kleine huizen en boerderijtjes temidden van
groentetuinen. Een brede laan met aan weerszijden hoge palmbomen leidde
het dal in. De paarden galoppeerden door het landschap van akkers, tuinderijen, boerderijen en buitenhuizen. De weg was bijzonder vlak, heel anders dan
de met grote steenplaten geplaveide straten in de stad. Tom stak zijn hoofd
buitenboord en zag tot zijn verrassing dat het gebruik van bitumen om wegen
aan te leggen blijkbaar ook hier bekend was.
Beneden in het wijde dal stroomde een smal riviertje, dat via een hobbelige,
met stenen geplaveide voorde werd overgestoken. Direct aan de andere kant
sloeg de wagen af, een met majestueuze djatibomen omzoomde oprijlaan in.
Djati, herinnerde Tom zich, was het eerste, inmiddels wereldvermaarde succes
van wat later de Biologische Faculteit van Ajudya’s Universiteit zou worden.
Een eeuw geleden was er het raadsel van de zaden van de djatiboom ontrafeld.
De bomen zagen er inderdaad uit of ze al honderd jaar oud waren. Ze maten met hun als steunberen uitstekende plankwortels zeker vijf, zes vadem in
doorsnede, hun gladde stammen rezen, niet onderbroken door zijtakken, zeker
dertig vadem hoog, hun kruinen verloren zich in het dichte bladerdak. De
planters moesten een vooruitziende blik gehad hebben, want de weg had nog
steeds alle ruimte tussen de breed uitgestoelde stammen.
Aan het eind van de laan hield de koetsier halt voor de trappen van een weelderig paleis, blijkbaar het hoofdgebouw van het Biologisch Centrum. De oprijlaan liep er in een lus voor langs, door een schitterend park, bezaaid met
bloeiende heesters, oeroude bomen en honderden lezende, pratende, slapende
en mediterende jonge mensen.
Tom volgde een klein gezelschap, dat net als hij de hoofdingang nam; de meeste passagiers verspreidden zich over het park en paden die naar half verborgen
bijgebouwen liepen. De enorme ontvangsthal had de grandeur van een vorstelijk paleis, met rijen beelden, wandkleden, een monumentale trap en als pièce de
resistance een opgezette mammoet.
Langs de wanden stonden vitrines met skeletten van herkenbare en onher301

kenbare dieren, voorbeelden van houtsoorten, gedroogde planten, vruchten
en zaden. De wanden waren dicht behangen met fijn getekende prenten van
bezige mensen en series met allerlei soorten bomen.
Bij een gouden Boeddhabeeld ontstak Tom een wierookstokje en deed een
donatie in een pot van jade.
Een jonge vrouw in een donkere sarong tikte hem op de arm: ‘Kan ik u ergens
mee van dienst zijn? Ik meen te zien dat u hier onbekend bent?’
‘Ja, dat klopt,’ lachte Tom verrast. ‘Ik ben op doorreis en wilde van de gelegenheid gebruik maken om de beroemde Proeftuinen te zien.’
‘Er zijn regelmatig rondleidingen.’ De vrouw aarzelde en sloeg haar ogen neer,
‘Als u genoegen wilt nemen met mijn gezelschap wil ik u met alle plezier tot
gids zijn. O, ik wil me niet opdringen!’ haastte ze zich te zeggen toen Tom
wilde reageren. ‘Ik heb hier jaren gestudeerd. Het lijkt me plezierig om u alles
te kunnen laten zien.’
‘Wel, heel graag, neem ik niet teveel tijd van u in beslag?’
Ze glimlachte stralend. ‘Zeker niet. Ik ben zelf gekomen om weer eens rond
te kijken. Het is veel aangenamer als ik van alles kan vertellen aan iemand die
hiervoor het eerst is. U doet mij er ook pleziermee.’
‘In dat geval neem ik uw uitnodiging graag aan.’
Tom was blij met het buitenkansje, rondleidingen in een groep hadden hem
nooit kunnen bekoren. De vrouw stelde zich voor als Kyung en nog iets, wat
hij meteen weer vergat, waarop hij zich gewoontegetrouw bepaalde tot het
noemen van zijn voornaam. Op zijn vragen antwoordde ze dat het hoofdgebouw eens het paleis was geweest van een steenrijke familie, die bijna het
halve land in eigendom had gehad. Hun residentie was toen al bekend om de
tuinen. De laatste eigenaar – ze wees op een geschilderd portret tegenover de
ingang – had de Proeftuinen ruim een eeuw geleden gesticht. Tegen het einde
van zijn leven was het de Biologische Faculteit van de Universiteit van Ajudya
geworden. Bij zijn dood, zo’n twintig jaar geleden, had hij alles vermaakt aan
de Universiteit. Een deel van de opbrengst van de verkochte landerijen was in
een fonds vastgelegd, waaruit studiebeurzen werden verstrekt voor studenten
uit de hele wereld.
Al vertellend had ze hem naar een terras aan de achterzijde van het gebouw
meegenomen. Tom keek zijn ogen uit naar de schoonheid die hier geconcentreerd was. In de wijde omtrek van het paleis bestond het landschap uit tuinen,
plantbedden, bloemen, heesters, groepjes hoge bomen, paviljoens, ommuurde
akkertjes. Overal zag hij werkende, lezende, pratende en lachende jonge mensen. De docenten kon hij er zo uithalen: dat waren in toga’s gehulde mannen
en vrouwen die het middelpunt vormden van groepjes aandachtig luisterende
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leerlingen. In de tuinen werkten schaars geklede jongeren onder leiding van
even schaars geklede, tanige mannen en vrouwen van onbestemde leeftijd.
Onder parasols waren docenten en hun toegewijde pupillen bezig met allerlei werkjes, chemische bepalingen, sorteren, potjes met aarde vullen, planten
onder microscopen bekijken en nog veel meer activiteiten die niet zo gauw te
herkennen waren. Tom dronk het uitzicht in. Een vraag kwam in hem op.
‘Ik zie dat de docenten als geestelijken gekleed gaan?’
‘Dat klopt.’ Kyung glimlachte, niet helemaal oprecht leek het. ‘Het Biologisch
Centrum is gewijd tot een Boeddhistisch klooster. Dat was het al voordat de
stichter het aan de Universiteit vermaakte.’
‘Een verlichte geest.’
Ze antwoordde niet, maar troonde hem mee de trappen af, naar een theekoepel waar men verfrissingen kon kopen. Tom trakteerde haar op vruchtensap,
zelf nam hij een glas wijn. De jonge monnik achter de toonbank vertelde met
een vrolijke lach dat de wijn op het Centrum werd geproduceerd, ‘...en opgedronken ook! Er blijft geen druppel over voor de verkoop buiten het klooster,’
voegde hij er aan toe.
‘Dat kan ik me voorstellen,’ prees Tom de inderdaad verrukkelijke wijn. ‘Als ik
de producent was zou ik ook alles voor mezelf houden. Mag ik vragen hoe dat
met elkaar te verenigen is, ik bedoel een klooster, een onderzoeks- en onderwijsinstelling, de productie van wijn...’
‘En van zaden, plantgoed, jonge boompjes en houtproducten,’ voegde de
monnik er aan toe. ‘Heel gewoon hoor.’ Hij stond aan een stuk door te lachen,
zo leuk vond hij de verbazing van zijn gast. Hij kwam achter de toonbank
vandaan, waar zijn plaats direct werd ingenomen door een collega. ‘Ik zal het
u uitleggen.’ Tom bij zijn elleboog nemend omvatte hij met een zwaai van zijn
vrije arm het hele tafereel. ‘Niets van dit alles zou mogelijk zijn zonder een
diepgaand respect voor alles wat leeft.’
Tom knikte, dat beleefde hij inderdaad ook zo.
‘Onze docenten worden gekozen uit de meest ervaren wetenschappers, de beste pedagogen en meest vooraanstaande geestelijken. Zo verzekeren wij ons ervan dat het respect levend blijft en als grondtoon door blijft klinken in al onze
activiteiten. Daarin worden we grootgebracht. Ik ben hier zelf als jochie van
vier terecht gekomen en opgevoed. En opgeleid: ik ben behalve kastelein ook
hulpdocent.’ Hij boog licht zijn hoofd toen Tom verrast naar hem keek. ‘Het
stelt niet zoveel voor, hoor,’ lachte hij weer, ‘ik ben zelf nog in de leer, maar ik
kan helpen bij het onderwijs aan de kinderen die hier op school gaan. We hebben namelijk scholen voor slechthorende en slechtziende kinderen, blinden,
debielen en andere kinderen met achterstanden, er zijn wel drie weeshuizen
en twee internaten. Die liggen aan de andere kant van het hoofdgebouw, in
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het park. Pas als ik mijn sporen heb verdiend als onderzoeker en onderwijzer
kan ik docent worden. Tegen die tijd ben ik al wel veertig of vijftig. Als ik heel
wijs word kan ik misschien zelfs professor worden. Kijk, ziet u die dame in het
wit, waar al die jongens en meisjes omheen staan?’ sprak hij eerbiedig. ‘Zij is
Vananda Shiva, zij is Verlicht. Zij is niet de enige Verlichte onder ons. Wel de
oudste.’ Zijn stem was vol, hees bijna, van een diepe eerbied. ‘Zij heeft hier
haar hele leven gewoond en gewerkt. Ze is de dochter van de oprichter. Zij
heeft mij ook gevonden.’
‘Dan moet ze meer dan honderd jaar oud zijn!’ rekende Tom verbijsterd uit.
De jonge monnik grinnikte olijk. ‘Ja, we worden heel oud hier. Het zal wel
door het gezonde eten en het werken in de buitenlucht komen. We hebben nóg
drie actieve docenten van over de honderd.’
‘Thomas,’ kwam Kyung tussenbeide, ‘als je nog iets van de tuinen wilt zien
moeten we nu wel gaan. Ze zijn erg uitgestrekt.’ Ze had zich gedurende de
uitleg van de jonge monnik afzijdig gehouden en maakte gebruik van een korte
pauze in het gesprek om haar hand op Toms arm te leggen en zijn aandacht
te vragen.
‘Ik heb al te lang van uw tijd genomen,’ zei de jonge man hoffelijk en boog.
‘Kyung is een voortreffelijke gids. Het ga u goed.’
Tom bedankte hem omstandig voor zijn informatie, boog ook, wilde weggaan,
bedacht zich dat hij nog voor de verversingen moest betalen, wat hij deed, liet
geld uit zijn handen op de grond rollen, kortom het was duidelijk dat hij danig
van zijn stuk was. Verward in emoties, gedachten, herinneringen, hoop en vrees
liet hij zich door Kyung verder rondleiden. Deze Proeftuinen sloegen werkelijk
alles wat hij tot nu toe op de wereld had gezien aan ecologisch onderzoek, aan
ecologie in de praktijk toegepast. Niet alleen als louter technisch concept, nee,
als een manier van leven, een manier van zijn, een manier van een eenheid in
verscheidenheid zijn. Een onomwonden religieuze toewijding aan de natuur.
Het was hem al aangenaam opgevallen in de stad, hoe bedrijvig, vrolijk en
behulpzaam de bewoners waren en toch gehaaide kooplui konden blijven. Er
was in de stad een joie de vivre waarmee ze Paris naar de kroon stak. Waar het
Ajudya misschien aan ontbrak waren scholen en theaters voor muziek, dans en
drama, de enige culturele toppers waarop de verlopen keizerstad Doran zich
kon beroemen. Wat dat betreft zou die eigenlijk meer van Paris moeten hebben: ook een stad aan een rivier en een centrum van bestuur en cultuur. Ajudya
was een internationale handelsstad, te vergelijken met vrijsteden in Europa als
Antwerpen en Hamburg waar hij geweest was, vol bruisend leven, overslag van
goederen, geldstromen, scheepvaart en uitwisseling van mensen en gedachten
tussen de talloze zeevarende naties op de wereld.
Terwijl ze een ononderbroken stroom feiten vermeldde, dingen aanwees en
304

uitlegde wat dat waren, voerde Kyung Tom langs uitgestrekte terreinen met
ommuurde akkertjes. Op elk akkertje werd een specifiek gewas geteeld, soms
met fijnmazige netten afgedekt om ongewenste bestuiving te voorkomen. Er
waren rijen en rijen bomen van verschillende soorten, op verschillende manieren geteeld; kweekvelden waar duizenden zaailingen klaar werden gemaakt
voor transport naar de plantages. Het duizelde hem van de cijfers, maten, jaartallen en namen die zijn gids spuide. Het was allemaal indrukwekkend, zij het
teruggebracht tot feitelijke wetenswaardigheden. Hij begon haar met andere
ogen te zien en te begrijpen waarom ze niet meer in de Proeftuinen werkte: ze
leek de verbinding met het leven achter dit alles te missen. Die jonge monnik
scheen haar goed te kennen. Was ze weggestuurd of weggegaan omdat ze de
juiste levenshouding miste voor dit werk? Ze was knap, op een saaie manier,
vond hij. Ze had iets straks, iets rechtlijnigs, iets onbuigzaams. Ze was niet
vrolijk en eigenlijk zelfs niet vriendelijk. Naarmate ze het hoofdgebouw weer
naderden bekroop hem een vervelend gevoel. Alsof de vrouw hem gebruikte
voor heel andere doeleinden dan ze deed voorkomen, iets geheims, iets duisters. Hij besloot te zorgen dat hij van haar af kwam. Het gearmd met haar
lopen, waarbij ze telkens haar bovenbeen tegen het zijne leek te manoeuvreren,
begon hem opeens tegen te staan.
‘Ik wilde graag de projectleider spreken die over die struiken gaat waar ze hars
van winnen. Ken jij die?’ begon hij tactisch. Er was een gedachte bij hem gaan
ontkiemen toen ze het proefveldje voorbij waren gekomen, waar ze om twee
studenten hadden gelachen waarvan de handen aan elkaar waren gekleefd.
‘Eh, nee...’ schrok ze op, ‘ik denk dat het al te laat is. Ja, het is te laat om die
mensen nu lastig te vallen. Ik wilde je net vragen of je met eh... of je dezelfde
wagen terug neemt als ik,’ vervolgde ze haastig, ‘misschien wil je eh... ik wilde
je uitnodigen voor de maaltijd, bij mij thuis, dan kunnen we nog wat napraten.
Ik kan je van alles laten zien van het onderzoek hier... eh, mijn afstudeeronderzoek gaat over de taxonomie van mossen op...’
‘Hohoho, niet zo hard,’ lachte hij. ‘Ik heb al te lang van je tijd gebruikgemaakt,
Kyung. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken voor je toegewijde rondleiding.
Het was beslist veel plezieriger om met een mooie en kundige vrouw rond
te wandelen dan in een groep mee te moeten hobbelen. Ik wil graag nog wat
informatie inwinnen en het zou werkelijk van slechte manieren getuigen als ik
je om mijnentwille zou laten wachten.’
‘O, maar dat vind ik helemaal niet erg, hoor,’ bezwoer ze struikelend over haar
woorden, bijna in paniek. ‘Wacht, ik kan je vast helpen, ik ken bijna alle mensen
die hier werken. Zeg me maar wat...’
‘Ach, bent u daar!’ riep een vrolijke stem. Verrast draaiden ze zich om.
Tom zag opgelucht dat het de jonge monnik was die ze die middag hadden
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ontmoet. Hij redde hem uit een lastig parket.
‘Kan ik u nog iets aanbieden, we hebben meer wijnsoorten...’ bood de jonge
monnik verleidelijk aan.
‘Graag,’ zei Tom haastig, voordat zijn metgezellin de kans had iets te zeggen.
‘Mevrouw Kyung zei dat ze naar huis wilde, dus u zult het met mij alleen moeten doen.’
‘We zullen haar uitgeleide doen naar de wagen. Er staat er een op het punt
te vertrekken,’ bood de jonge man met luide stem aan. De boze blikken van
de vrouw negerend haakte hij zijn arm in die van haar; zo brachten de twee
mannen haar eendrachtig naar de uitgang. Ze durfde niet tegen te stribbelen
en trachtte haar woede te verbergen, wat haar slecht lukte. Ze hielpen haar, al
keuvelend, de wagen in, onder luide dankbetuigingen van Tom, die er op stond
om haar kaartje te betalen. Hoewel de wagen nog niet vol was vertrok hij meteen, ze moesten eruit springen toen hij al reed.
‘Zo,’ grinnikte de monnik speels, ‘ik heb de voerman gevraagd direct weg te
rijden, anders was ze er nog uitgestapt ook.’
‘U kent haar blijkbaar?’ vroeg Tom, opgelucht dat hij van de opdringerige
vrouw verlost was. Ze had zijn hele middag bepaald, achteraf vond hij dat
eigenlijk niet zo prettig. ‘De informatie die ze heeft gegeven bestaat alleen
maar uit feitjes en cijfers,’ mopperde hij. ‘Ik heb nergens iets essentieels over
gehoord.’
‘Dat is Kyung,’ lachte zijn metgezel. ‘Ze heeft een hoofd vol dingetjes en weet
niets. Ze is, vergeef me mijn grove bewoordingen, onze grootste mislukking.
Zeer intelligent, ambitieus, consciëntieus, hard werkend en volkomen zonder
respect. Toen ze klaar was met haar mossen en haar bul had gekregen begon
ze levende insecten en ongewervelde dieren te ontleden. Toen hebben haar
mentoren haar te verstaan gegeven dat ze beter naar chemie kon overstappen,
omdat het niet te bedoeling is dieren te kwellen. Bij chemie gaat het om minder gevoelige materie. Maar ze kon het niet. Ze kon niet aanvaarden dat nietlevende materie zich niet naar haar hand laat zetten. Eh, dat is drie keer niet in
één zin. Ik ben aan het leren meer in positieve termen te spreken,’ ratelde de
jonge man door. ‘Dat wordt dan eh...: ze kon aanvaarden, nee, ze kon alléén
maar aanvaarden, dat levende materie zich naar haar hand laat zetten. Hèhè,
eindelijk goed.’ Hij lachte uitbundig. ‘Luister maar niet naar me, ik praat veel te
veel. Laten we die wijn eens opsnorren, dat had ik je beloofd.’
De knaap, vol binnenpretjes, liep met Tom aan zijn arm door de zalen naar
een soort foyer, waar het vol was met pratende, drinkende en hapjes etende
mensen. Onderweg groette hij vrijwel iedereen die ze tegenkwamen. Tom was
onder de indruk: zijn metgezel werd met respect en zelfs openlijke eerbied
terug gegroet.
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Wie is die man? vroeg hij zich af.
Ze schaarden zich in een rij die langzaam langs een balie opschoof. Toen het
hun beurt was bestelde zijn metgezel twee glazen wijn, een witte en een rode
met een glas vruchtensap voor zichzelf.
‘Kom, we gaan daar in de hoek zitten, daar kan ik je voorstellen aan Truong
Ngo, de projectleider van de struiken waar je meer van af wil weten.’
Zo, dat had hij dus gehoord, monkelde Tom.
Met het blad hoog boven zijn hoofd baande zijn metgezel zich door het dicht
opeen gepakte publiek, dat, elkaar aanstotend en opmerkzaam makend, als watervoor de boeg van een schip een doorgang bood voor het tweetal. De hoek
waarheen hij koers had gezet bleek een serre te zijn, waar een groepje druk
pratende studenten en enkele ouderen, docenten zo te zien, op kussens zaten
rond lage tafeltje, bedekt met dienbladen vol lege glazen, kopjes en kommen.
‘Truong,’ sprak de jonge monnik een bedaagde heer aan, die zich vol zat te
stoppen met allerlei lekkers uit kleine schaaltjes, ‘mag ik je voorstellen aan
Thomas d’Harancourt, de broer van Aloys. Hij is geïnteresseerd in je struiken
die van die kleverige troep produceren.’
Tom viel van de ene verbazing in de andere: hoe wist die knaap zijn volledige
naam? Hoe wist hij dat hij de broer van Aloys was? Verbijsterd schudde hij de
vette hand die hem werd aangereikt en liet zich zakken op een dik kussen, dat
bereidwillig door een studente voor hem werd aangeschoven. Toen realiseerde
hij zich dat Aloys en hij uiterlijk op elkaar leken als tweelingbroers, wat ze waren, iets wat hij graag verdrong. Hij had het altijd gehaat om de schaduw te zijn
van zijn alom beminde broer.
‘Neem eens een slokje van deze heerlijke wijn,’ lachte zijn metgezel, die hem
het glas witte wijn aanreikte. ‘Voordat hij warm wordt. Helaas, Thomas, Aloys
is hier al een tijd niet gezien. Hij zou naar Doran gaan, naar de Koninklijke
Bibliotheek, voor onderzoek. Hij is hier een graag geziene gast en we zijn blij
dat we zijn broer een hartelijk onthaal kunnen bereiden.’
Toms gemoed schoot vol, haastig nam hij een paar grote slokken.
‘Tja,’ kraakte de stem van het dikke mannetje, terwijl hij het vet van zijn mond
veegde. ‘Die struiken, Dong Jong noemen de inheemsen ze, zijn een groot
probleem, weet u. Ze zijn giftig en als je teveel hars aftapt gaan ze dood. Maar
allemachtig, wat kleeft die hars. We proberen er een bruikbare lijm van te maken, alleen wil het spul niet hard worden.’ De man schudde zijn hoofd. ‘Wie
het weet mag het zeggen.’
‘Ook niet in water?’ vroeg Tom. Ondanks de heftige roerselen in zijn binnenste
kon hij rationeel over dingen praten die met kennis te maken hadden. Het leek
soms wel of hij twee verschillende personen was. Of drie.
Truong Ngo schudde zijn hoofd in twijfel. ‘Niet helemaal niet, maar beslist
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niet helemaal wel,’ vatte hij zijn ervaringen samen.
‘In zout water misschien? De mate van polariteit kan een groot verschil uitmaken. Van sommige wortels hardt het sap al uit als het in aanraking komt met zoet
water, omdat dat meestal polair genoeg is; met zout versterk je dat effect.’
‘Dat is een goed idee,’ zei de man terwijl hij bedachtzaam zijn hoofd op en neer
bewoog. ‘Dat kunnen we gauw uittesten.’
Hij keek om zich heen, riep een naam en een ijverige student zette zich aan zijn
voeten. Tom liet de stroom instructies langs zich heen gaan. Hij was nog steeds
van zijn stuk door het bericht dat zijn broer hier kind aan huis was. Nu was hij
natuurlijk ver weg, zoals altijd als hij ergens arriveerde. Daar kwam het raadsel
bij wie die jonge monnik in hemelsnaam was.
Alsof hij hem verstaan had keek de jonge man hem vriendelijk aan. ‘Straks kan ik
je meer vertellen,’ glimlachte hij. ‘Kom, het is tijd voor je om naar huis te gaan.’
Verbouwereerd stond Tom op en drukte de hand van de peinzende docent.
‘O, voordat u gaat,’ vroeg die haastig, ‘weet u bijgeval ook iets om het spul van
je handen te krijgen?’
Tom keek op het glimmende mannetje neer en realiseerde zich met een schok
dat hij sprekend leek op het Boeddhabeeld in de hal. Om niet op hem neer te
kijken liet hij zich op zijn hurken zakken.
‘U kunt warme bijenwas proberen,’ zei hij aarzelend. ‘Dat is apolair en zou
de hars op kunnen nemen als je je handen er krachtig mee wrijft. Zo warm
mogelijk, dat is het beste. Als u Portugese gomterpentijn kunt krijgen is dat
misschien een betere oplossing. Andere apolaire oplosmiddelen kan men uit
aardolie destilleren, heeft u dat hier?’
‘Aardolie?’ Kennelijk was het onbekend.
‘Truong, vraag het de geologen of de chemici, die kennen het vast wel. Kom
Tom, ik moet je nog iets laten zien voordat je vertrekt.’
De monnik nam hem bij de arm en troonde hem de eetzaal uit.
Buiten was het een stuk rustiger geworden, de meeste studenten waren naar
huis of naar hun kamer. Ze liepen in stilte langs de struiken en bedden met
gewassen. Bij een perk met bloemen bukte de monnik om een enkele bloem
te plukken. ‘Neem hem, Tom, en denk aan wat je hier hebt ervaren. O ja, wie
ik ben zal ik je ook vertellen.’ Hij gaf Tom grinnikend een stevige arm. ‘Mijn
naam is Anoek, ik ben de reïncarnatie van de Anoek die dit oord gesticht
heeft en in opleiding om abt van het klooster te worden. Weet je nu genoeg?’
Hij lachte hardop. ‘Het stelt allemaal niet zoveel voor, hoor.’ Hij gaf Tom een
stomp in de zij. ‘Kom, toon een beetje leven, man. We doen gewoon waarvoor
we bestemd zijn, daar is niets heroïsch aan. Je enige verdienste is als je je er
goed van bewust blijft.’
Tom gaf hem een zet terug. ‘Ik stond even stijf van eerbied, moet ik bekennen.
308

Maar een aankomend abt die je loopt te stompen is gewoon een kwajongen.’
Anoek viel hem schaterend om de hals. ‘Zo ken ik je weer, Thomas.’ Hij kuste
hem op beide wangen. ‘Het ga je goed. Bedenk dat je herkend bent, door beide
zijden.’ Na deze raadselachtige woorden haastte hij zich terug naar het hoofdgebouw, draaide zich nog een keer om, zwaaide en was verdwenen.
Boordevol van alle indrukken liet Tom zich naar de stad vervoeren, waar hij
vroeg in de avond arriveerde. Vanaf het busstation liet hij zich naar de waterkant brengen door een loopkoetsje. Hij wilde het reguliere pontje naar de
Yandan residentie nemen; de laatste voer tegen deze tijd af. Hij haalde hem
ruimschoots. Onbewust van de aandachtige ogen die vanaf een klein balkon,
hoog in het gebouw op de hoek, zijn gangen in het oog hielden. Eén paar ogen
was donker van broeierige woede.
‘Jammer dat je het laatste stuk niet bij hem was, Kyung,’ merkte de lange magere man met de verrekijker op. ‘De jongens pikten hem pas weer op bij het
opstapplein.’
De vrouw snoof laatdunkend, de enige reactie die ze durfde te geven.
‘Was het zo moeilijk om hem aan het lijntje te houden?’ ging haar opdrachtgevermeedogenloos door. ‘Je bent een mooie vrouw. Kon je hem niet warm
maken?’
Ze stikte haast van gefrustreerdheid. ‘Die arrogante klootzak,’ wist ze uit te
brengen. De man draaide zich om. ‘Nou nou, Kyung, op die manier verleid
je echt niemand, hoor,’ beknorde hij haar. ‘Ik kan je het volle bedrag nu niet
uitbetalen, dat snap je zeker wel. Je maakte goed contact in het begin, alleen
missen we nu een heel stuk waarvan we niet weten met wie hij heeft gepraat.
Ik zal je een kwart van de afgesproken som geven, als je er in slaagt de ontbrekende informatie in te vullen krijg je nog een kwart.’
‘Een kwart!?’ stoof ze woedend op. ‘Ik heb hem driekwart van de dag bij me
gehad. Hij is maar twee uur alleen geweest!’
‘Ik weet hoe dol je op geld bent, Kyung. Meer krijg je niet. Je hebt niet alleen
twee uur, maar een hele nacht laten lopen. Een nacht waarin hij je heel wat had
kunnen vertellen als je het niet bedorven had met je geklets.’
‘Geklets!?’ krijste ze bijna. ‘Geklets? Ik heb hem alles verteld wat ik wist van
de projecten en...’
‘Precies, je hebt verteld en verteld en hij heeft jou niets verteld. Ik denk dat ik
je die kwart ook maar zal inhouden, je hebt hem natuurlijk de oren van zijn
hoofd gekletst met al jouw stokpaardjes.’
Hij telde een paar zilverstukken uit op de tafel. ‘Hier, neem dit, als je meer weet
krijg je meer. Nu wegwezen.’ Hij was haar spuugzat.
Ze griste het geld bij elkaar en verliet in grote haast het kantoor.
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Hoofdstuk 34

Uit elkaar

T

OEN TOM IN HUN VERBLIJVEN ARRIVEERDE was er niemand.
Er brandden een paar olielampjes en er stond een tafeltje met dranken
en hapjes. Van de meisjes en de jongens geen spoor. Hij was moe en een
beetje verdrietig. Deze mooie, van leven bruisende stad, de prachtige baai en
de ongelooflijke creativiteit in de Proeftuinen zouden hem eigenlijk gelukkig
moeten maken. In plaats daarvan kon hij alleen maar denken aan de armoede,
onwetendheid en onderdrukking die in Doran heersten. Niet alleen daar, in
vele landen in de wereld. Waarom was hier gelukt wat elders onbereikbaar was?
Vanwege de Boeddhistische traditie? Chi’am was een klein landje in het uitgestrekte, net zo Boeddhistische subcontinent. Daar lag het niet aan. Het moest
iets zijn dat alleen hier aangetroffen werd. Al eeuwen lang: de Proeftuinen
mochten dan pas ruim honderd jaar bestaan, de stad was eeuwen ouder. Welk
iets had zo’n stad en zulke tuinen voortgebracht?
Het verschil was het alom aanwezige en gekoesterde respect, voor elkaar en
voor de natuurlijke wereld, meende hij. Waarvan zijn moeder hem alle bijbehorende natuurwezens had leren kennen, van de kleinste aardgeesten tot de
meest verheven engelen. Het kwam allemaal weer boven, na al die jaren. Hij
voelde zich er nog verlorener door dan toen hij alleen in zijn verbanningsoord
woonde, afgesneden van elke positieve stroming.
Hij kon niet slapen, zat maar te broeden, stond soms bruusk op om te ijsberen,
dronk glazen wijn die hem slecht bekwamen. Waar waren de anderen toch?
Geagiteerd wilde hij aan het koord trekken dat de bediening waarschuwde,
maar bedacht zich; het was midden in de nacht en hij wilde de mensen zo laat
niet storen. Uiteindelijk viel hij in slaap.
De ochtend bracht geen verlichting. Pas na een tijd kon hij er zich toe brengen
aan het koord te trekken. Een jongmens dat hij niet kende vroeg wat hij wilde
en bracht op zijn verzoek even later een ontbijt en de huismeesteres mee.
‘U bent weer terug?’ stelde de vrouw vast. ‘Niemand wist waar u was, ziet u.’
Ze zag er opgelucht uit. ‘Uw reisgenoten hebben zich ongerust gemaakt. We
hebben overal gezocht en navraag laten doen. Ik hoop dat alles goed met u is?’
‘Eh, ja,’ antwoordde Tom beteuterd, zich plotseling realiserend dat hij inderdaad zonder iemand te waarschuwen van het eiland was verdwenen. ‘Ik ben
de hele dag in de stad geweest; ik heb de Proeftuinen bezocht. Waar zijn de
meisjes en de jongens, kunt u me dat vertellen? Ze waren hier...’
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‘Inderdaad, ze zijn er niet,’ onderbrak de vrouw hem. ‘Ze maken een zeiltocht.
Ze zouden vanavond of morgen terugkomen.’
‘O?’ Tom keek haar een beetje dom aan. ‘Een zeiltocht?’
‘Ze zijn uitgenodigd door twee vrienden van Kajo en Deyoo.’ Bij het noemen
van de twee belhamels verzachtte haar gezicht. ‘Zoons van inwonend personeel. Ze zouden met een van de zeilboten naar de eilandjes voor de baai varen,
waar ze op zeegelei zouden gaan vissen.’
Ze keek hem koel aan hoe hij dat zou opnemen. Toen ze zag hoe ongerust hij
werd, trok ze wat bij. ‘U hoeft zich echt geen zorgen te maken, hoor. Ze redden zich uitstekend, het zijn heel verantwoordelijke jongens,’ vergoelijkte ze
terwijl ze de deur achter zich sloot.
Tom verwenste zich dat hij hen alleen had gelaten. Het enige wat hij kon doen
was er op vertrouwen dat Alante zich niet zou tonen aan die twee knapen. Hoe
dat moest als ze ging zwemmen...
Het was inderdaad knap moeilijk voor Alante geweest om niet direct in zee te
springen toen ze buitengaats de eerste dolfijnen zag buitelen. Ze deed echter
braaf mee met het ophalen van de fijne gazen netten waarmee ze alle zes
geconcentreerd bezig waren. Ze kende de smaak van zeegelei en bleef er van
smullen, ook toen de anderen er langzamerhand genoeg van kregen. Het was
de ideale tijd, vlak voor de schemer, zodat ze de lichtende planktonvelden van
verre konden zien. De vlakke zee was bezaaid met bootjes waarop vissende
en etende gezelschappen feest vierden. Er waren zelfs een paar uitbundig verlichte restaurantschepen met hordes visbootjes die af en aan roeiden om hun
vangst aan boord te brengen voor de zwelgende gasten.
Toen ze niet meer konden en de flessen bruisende witte wijn leeg waren, roeiden de lichtelijk aangeschoten jongens de boot naar een eilandje waar ze zouden logeren in een van de gastenhutten van de Yandans.
Alante keek hoe haar handen een lichtend spoor door het water trokken. Ze
verlangde naar het lauwe water. Ze had ook van de wijn gedronken en voelde
zich licht en vrolijk.
Diep in de nacht, toen iedereen eindelijk sliep, durfde ze naar buiten te gaan.
Dromerig liep ze de maanverlichte zee in. Onder water durfde ze pas haar
nachthemd uit te trekken; wie weet stond er iemand te kijken.
Dat was maar goed ook: een van de jongens verkeerde in de mening dat hij
verliefd op het vreemde meisje was en hield haar continu in het oog. Hij vond
het een beetje vreemd dat ze ’s nachts wel wilde zwemmen en niet toen ze die
middag op een strandje zaten te wachten tot de schemer. Het ontbrak hem aan
de moed om haar achterna te gaan, het leek hem geen pretje om in het donkere
water rond te moeten spartelen.
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Alante was daarentegen vertrouwd met het ’s nachts zwemmen, ze had een
zintuig waarmee ze altijd wist waar ze was, ook als ze niets kon zien. Ze luisterde eerst waar haar vriendjes waren. Ze koerste met krachtige slagen van
haar tot een walvisstaart gevouwen benen zeewaarts, onderwijl roepsignalen
uitzendend. Al gauw was ze temidden van een kleine school dolfijnen, die haar
ver de zee op nam om te duiken en te spelen.
Gekoesterd en beschermd door de grote lijven deed ze een tukje toen ze moe
werd; haar kieuwen haalden voldoende zuurstof uit het rijke water om niet
boven te hoeven komen. Bij het eerste morgenlicht brachten haar maatjes haar
naar huis. Slaperig en voldaan sloop ze de hut binnen. Ze trok haar natte goed
uit en sliep vrijwel meteen.
Een paar van begeerte brandende ogen hadden haar binnen zien komen. De
knaap wilde niets liever dan bij haar in bed kruipen... maar hij durfde niet, iets
hield hem tegen. Misschien was het haar onschuld? Haar vreemd zijn?
Alante werd wakker van het gestommel van de anderen. Het was gek om wakker te worden zonder Tom naast haar, of althans in de buurt. Ze zat verdwaasd
rechtop in bed naar het gedoe om haar heen te kijken. De jongens gingen naar
buiten waar Yurane, al uren wakker, naar de zee met de ontelbare eilanden,
schepen en bootjes zat te kijken. Alante wachtte tot de laatste van de vier jongens ook naar buiten zou gaan zodat ze onder haar sprei uit kon komen. Hij
bleef echter treuzelen. Ze ving de blikken van de verliefde jongen op en glimlachte naar hem. Dat was voor haar iets heel natuurlijks. De jongen vatte het
echter als een aanmoediging op. Hij ging op haar bed zitten en probeerde zijn
arm om haar heen te leggen. Met een schok herinnerde ze zich dat niemand
haar mocht aanraken. Ze kon zich echter nauwelijks bewegen, de knaap zat op
de dunne sprei waarin ze zich gewikkeld had.
‘Niet doen,’ zei ze vriendelijk. ‘Wil je even... nee, niet doen!’
Hij werd handtastelijk en probeerde de sprei van haar af te trekken. Ze was
te onervaren en te beleefd om meteen van zich af te bijten. Ook dat verstond
de knaap verkeerd, als gewoon een beetje tegenstribbelen om het spannend
te maken. Lachend worstelde hij tot ze onder hem lag. Alante kreeg het benauwd, dit kende ze niet, ze wilde eindelijk om hulp schreeuwen, maar haar
belager voelde het aankomen en sloot haar mond met een grote hand. In een
reflex zoog ze een vinger naar binnen en beet. Haar gebit was dat van een
viseter, naaldscherp. Ze beet zijn vinger erbijna af in haar paniek. Gelukkig liet
ze meteen los, want met een schreeuw trok de knul zijn hand terug en rolde
brullend op de grond. Bloed spatte in het rond, ze had de slagader geraakt.
Geschrokken van het effect van haar wanhoopsdaad zat ze met grote ogen
naar de ravage te kijken.
De anderen stormden binnen, gealarmeerd door het lawaai dat de gewonde
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vrijer maakte. Yurane kwam als laatste binnen, overzag het tafereel en begreep
meteen wat er gebeurd was. Ze verwenste zichzelf dat ze niet beter had opgelet, ze had de jongen naar Alante zien lonken.
‘Ik heb heel hard gebeten,’ zei het hoopje ellende onder de bebloede en verkreukelde sprei. ‘Misschien heb ik zijn vinger er wel af gebeten.’ Ze begon te
huilen. ‘Hij... hij...’
‘Stil maar,’ suste Yurane, ‘ik kijk wel naar zijn verwonding.’ Gedecideerd pakte
ze de handen van het jammerende slachtoffer en wrong zachtjes de gebeten
hand uit de andere die hem omklemd hield. Ze was een vaardige genezeres,
zeker nu ze het licht in haar ogen terug had. Aan haar blinde tijd had ze een
uiterst gevoelige tastzin in haar vingers te danken. Ze kon zonder het bloed
weg te wassen de verwonding met alle precisie doorvorsen, met haar vingers
en haar derde zicht. De schade was niet onherstelbaar, de slagader was niet
finaal doorgebeten. Nu nog de andere verbindingen...
‘Ja, het doet pijn,’ verzekerde ze de piepende jongen. ‘Beweeg je vinger eens?’
De minieme verschuiving en spierspanning die ze met haar gevoelige handen
waarnam stelde haar gerust. ‘Er zijn geen zenuwen verbroken. Ik zal je vinger
spalken en verbinden, dan groeit het allemaal weer aan elkaar. Jongens, kijk
eens of je buiten een stukje bamboe kunt vinden, zo lang als je vinger, en
splijt daar een paar dunne spalkjes af. Zonder splinters hè! Jij, zoek een schoon
hemd waar je repen verband af kunt scheuren.’
Haar commando’s werden zonder dralen uitgevoerd. Met alle aandacht verzorgde ze de gekwetste vinger; het gekwetste ego liet ze in zijn eigen sop gaar
koken.
Haar volgende patiënt was Alante, die met grote ogen had zitten toekijken.
‘Jongens, naar buiten!’ commandeerde ze. ‘Maak maar vast een ontbijt klaar.’
Geborgen in de armen van haar vriendin deed Alante het relaas van haar eerste
aanranding. Yurane gaf haar instructies hoe ze niet mis te verstane signalen
kon geven dat ze niet gediend was van enige avances. Er ging een wereld voor
Alante open. Dat er zoveel geheime codes waren, zoveel uitdrukkingen die je
alleen maar met een blik of een schouder of je neus kon bezigen...
‘Het zal wel even duren voordat ik dat allemaal onder de knie heb,’ verzuchtte
ze na een tijdje.
‘Och, je kan altijd die scherpe tandjes van je laten zien, zeker als je ze op elkaar
laat ketsen, dan houden ze wel op,’ lachte Yurane. ‘Mannen zijn als de dood dat
je hun edele delen afbijt.’
‘Yurane! Echt?’
Yurane likte haar lippen veelbetekenend met een puntig tongetje.
‘Maar...’ bedacht Alante zich, ‘daar kom je toch niet zo makkelijk bij?’
‘Wacht maar af,’ monkelde de gouden schone.
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Tom werd wakker door een stil alarm van zijn zesde zintuig. Er was iets aan
de hand, hij was ergens nodig. Hij gleed uit bed en trok gejaagd zijn kleren aan.
Intussen luisterde hij ingespannen, zowel met zijn uiterlijke als zijn innerlijke
oren. Niets. Geen geluid, geen boodschap.
Het was een ongewone gewaarwording om zich helemaal alleen in deze vertrekken te weten. Gedurende de weken reizen met zijn zeilwagen had hij Alante dag en nacht bij zich gehad.
Bij de deur stond een zwarte schim die hem intens aankeek met ogen die
vonkten in het flauwe schijnsel van een nachtlampje. Met een schok was hij
weer alert. Hij was geroepen... Natuurlijk, hij hoefde Alex alleen maar te volgen. Uitnodigend hield hij de deur open en glipte achter de slanke schaduw
aan de gang op. Alex dribbelde voor hem uit met opgeheven staart. Nerveus
achterom kijkend liep hij hem voortdurend voor de voeten.
De zijvleugel kwam uit in de brede gang van het hoofdgebouw. Zijn adem
stokte. In het licht van enkele olielampjes strompelde Yuli, gesteund door twee
gardisten, in bemodderde kleren voor hem uit. Een steek van verontrusting
schoot door hem heen: de expeditie was mislukt! Was ze gewond, werd ze misschien achtervolgd?
Een gardist draaide zich instinctief om met zijn hand op zijn sabel. De man
herkende Tom en wenkte om snel dichterbij te komen. ‘De Vrouwe is net
aangekomen, in een roeibootje,’ fluisterde hij. ‘Blij dat u er bent. Ze vroeg of
u er was, ik wilde u meteen gaan halen zodra we haar op bed hebben kunnen
leggen.’ Hij vroeg zich blijkbaar niet af hoe het kwam dat Tom net op het juiste
moment was verschenen. ‘Ze heeft dringend medische verzorging nodig. Haar
aankomst moet geheim blijven, hoort u dat!’ De gardist liet een moment zijn
bezorgdheid de overhand krijgen, zijn stem sloeg ervan over. Tom liep haastig
vooruit om Yuli’s kamerdeur open te maken. In haar sober ingerichte vertrekken tilden de gardisten haar op een divan. Zorgvuldig onderzocht hij wat er
met Yuli aan de hand was. Uitputting en stijfheid leken voor het grootste deel
verantwoordelijk te zijn voor haar toestand. Ze had geen ernstige verwondingen, alleen blauwe plekken en schaafwonden.
‘Is ze gevolgd?’ Daar maakte hij zich de meeste zorgen over.
‘Niet over het water,’ zei de een. ‘Als er achtervolgers waren moeten ze op het
vasteland zijn achtergebleven. We hebben geen andere boot gezien.’
‘Kijk voor alle zekerheid goed uit,’ maande Tom. ‘Roep er een paar man bij,
een achtervolger kan heel makkelijk ongezien op het eiland rondsluipen. En
maak het hoofd beveiliging wakker.’
‘Heer Odone?’
‘Juist. Die. En houd de wacht voor deze deur, ik vertrouw het niet.’
Hij liet één van de gardisten de badkranen open draaien, stuurde hem daarna
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de deur uit om Odone te waarschuwen en de wacht te verdubbelen. De andere
vatte post voor de deur. Alleen gelaten met Yuli begon Tom haar bemodderde
leren rijkostuum uit te trekken. Ze kreunde van de pijn. Met veel moeite kreeg
hij haar vochtige kleren uit. Je kon ruiken dat ze een aantal dagen hard had
gewerkt. Het zijden ondergoed plakte aan haar lijf en stond stijf van het zout.
Steunend van de inspanning tilde hij haar overeind, strompelde met haar naar
de badkamer en hielp haar in het warme bad. Hij koos een geurige badolie en
waste haar met zachte handen. Haar schouders, armen en benen waren bezaaid
met geelbruine bloeduitstortingen. Machteloos snikkend liet ze haar urine in
het water stromen.
‘Meisje toch,’ fluisterde hij verontrust, ‘wat heb je allemaal meegemaakt? Laat
maar gaan, laat maar stromen.’
Ze begon kreunend te huilen. Hij hield zijn hand onder haar nek en streelde
haar voorhoofd. Langzamerhand bedaarde ze, tot ze in een onrustige sluimer
raakte. Korte tijd later kondigde een bescheiden klopje op de kamerdeur de
huismeesteres aan, die bedrijvig binnenkwam met een blad met fruit, brood
en een kan water.
‘Er is op dit moment niemand van de familieraad aanwezig,’ fluisterde ze. ‘Zolang heb ik hier de leiding. Ik heb wat te eten meegebracht. Een gardist is naar
de stad vertrokken om de plaatsvervangend kanselier en heer Odone te waarschuwen. Zij zijn in de stad gebleven na een raadszitting. De wacht is gewaarschuwd, er lopen twee gardisten patrouille langs de oevers.’ Ze keek bezorgd
naar Yuli. ‘Hoe is het met haar? Ze ziet zo grauw!’
‘Ze is niet gewond, alleen uitgeput. Fysiek is er niets ernstigers met haar aan
de hand dan wat een nacht goede slaap kan herstellen.’ Hij keek naar het blad.
‘Heeft u iets sterkers? Wijnbrand?’
De huismeesteres knikte en haastte zich weg.
Hij streek over Yuli’s bont en blauwe lijf, met zijn energie haar zere plekken
bewerkend voor zover hij erbij kon.
Even later kwam de huismeesteres terug met een fles. Hij bevochtigde Yuli’s
lippen; toen ze begon te smakken gaf hij haar enkele slokjes van de sterke
drank. De huismeesteres hielp hem Yuli uit het bad te tillen, af te drogen en
onder een zijden sprei op haar bed te leggen. Op een knikje dat hij het verder
wel alleen af kon verzamelde ze het besmeurde dek van de divan met Yuli’s
afgedragen kleren en liet hen alleen. Meer op zijn gemak nu er niemand bij was
gaf hij haar een volledige energiebehandeling.
Ze ontspande zich en begon langzaam en regelmatig te ademen in een diepe,
natuurlijke slaap. Haar huid gloeide weer bronskleurig. Hij borstelde voorzichtig haar drogende lokken, kuste haar lichtjes ten teken dat hij wegging en vertrok. De slaap zou verdervoor genezing zorgen.
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Alex, die al die tijd zacht spinnend had zitten toekijken, ging naast haar hoofd
liggen toen hij de deur uitging. Hij drukte bij het weggaan de wachtpost op het
hart niemand anders dan hem of de huismeesteres door te laten. Achterdochtig voor elke schaduw zocht hij zijn weg door het stille gebouw naar de kamer
van Odone. Alsof het zo was afgesproken arriveerde hij tegelijk met de zwarte
man bij de trap en liep met hem mee naar zijn kantoor. In het kort legde hij
uit dat ervoor de Vrouwe gezorgd was, dat ze onder geen voorwaarde wakker
gemaakt mocht worden en waarom hij het belangrijk vond dat er wacht werd
gelopen. ‘Buiten de gardisten, de huismeesteres en ikzelf weet niemand nog
van haar aankomst. Ik denk dat we dat zo moeten houden. Ik heb hen bezworen aan niemand iets te zeggen.’
Odone streek peinzend over zijn ringbaard. ‘Ik zal de wacht continu patrouille
laten lopen over het eiland. Denk je dat ze tot in de residentie gevolgd is?’
Tom haalde zijn schouders op. ‘Ik weet het niet, ik heb het haar nog niet kunnen vragen. Ga voor alle zekerheid van het ergste uit.’
‘Als je zeilpartij twee dagen geleden, nee, drie is het al, door genoeg mensen is
gezien, denken alle verspieders en agenten dat ze al hier is.’
‘Dat komt mooi uit, we moeten voorkomen dat men erachter komt dat ze vannacht in deze toestand terug is gekomen van een geheime missie.’
Odone bromde: ‘Dat lijkt me het beste, ja. Voor al die partijen die ons in het
oog houden lijkt het nog steeds dat ze in het geheim met de Nemes is meegekomen uit Ogam. Dat zal hen zeker op een verkeerd spoor zetten.’
Tom trok zich terug om nog een beetje te slapen. Hij voelde zich doorgedraaid.
In het eerste ochtendlicht kroop hij gapend in zijn bed. Was dat de gewoonte
hier, om elkaar voortdurend te bespioneren? vroeg hij zich af. Het leek hem
een ongemakkelijke toestand. Altijd bedacht zijn op wat je wel laat zien en wat
niet.
Hij werd halverwege de morgen wakker. Er was nog steeds geen spoor van
Alante, Yurane en de jongens. Hun bedden waren onbeslapen.
‘Ik hoop maar dat ze plezier hebben,’ zuchtte hij. Eenzaam voelde hij zich wel.
Hij besloot te gaan kijken hoe het met Yuli was.
De gardist stond er nog steeds, hij had niets te melden. Yuli lag onder het sprei
stil naar buiten te staren en zei, zonder haar hoofd om te draaien: ‘Dag Tom.
Ik heb gehoord dat je me hebt opgevangen. Dank je wel. Ik ben zo stijf als een
plank. Wat heb je met me gedaan? Of wat heb ik gedaan?’
‘Je was behoorlijk ver heen, meisje. Het was te ruiken dat je een hele tijd te
paard had gezeten.’
‘Dat kan ik nog voelen! Ik heb houten dijen en een zere k...’ Ze hield zich met
een nerveuze giechel in. ‘Dat hoor ik natuurlijk niet te zeggen waar een man
bij is. Ik bén goed opgevoed...’
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Ze draaide zich moeizaam om en vroeg: ‘Kun je me een beetje masseren? In
de badkamer staat vast wel olie.’
Toen hij met een flesje terug kwam Yuli lag al op haar buik. Hij bewonderde
haar gestalte. Daar was het vroeger die ochtend niet van gekomen, hij had toen
alleen maar oog gehad voor haar kwetsuren. Nu kon hij waarderend haar smalle leest en ferme achterste bestuderen, waaronder gespierde dijen en kuiten het
geheel vervolmaakten. Voorzichtig verkende hij de knopen in haar spieren en
wreef ze warm. Hij kneedde steeds dieper en gebruikte zijn helende energie
om de strakke bundels onder zijn handen te genezen. Haar rug was behoorlijk
verkrampt, het koste hem heel wat zweetdruppels om het vlees warm en zacht
te krijgen. Haar benen waren pijnlijk stijf; ze kreunde toen hij zijn vingers diep
tussen de spierstrengen liet zinken.
Hij liet haar zich omdraaien om haar dijen aan de voorkant te masseren. Ze
had een vlakke buik met duidelijk afgetekende buikspieren, dik donker haar op
haar venusheuvel en prachtige ronde borsten met grote bruine tepels. Van haar
dijen bewoog hij omhoog om haar buikspieren te lossen. Die hadden ook veel
te verduren gehad: de stijfheid zat tot onder haar borsten en tot op haar schouders. Haar tepels stonden overeind, maar hij wist de boodschap te negeren. Bij
haar schouders gekomen tilde hij haar half op en begon ze achter en voor te
bewerken. Tenslotte wreef hij één voor één haar armen. Vermoeid ontspande
hij zich en liet zich achteruit zakken.
Yuli had daarentegen haar kracht terug. Ze tilde haar armen op, legde ze om
zijn nek en trok hem in een soepele beweging over haar schouder met zijn
hoofd tussen haar benen. Ze geurde daar rijp, de vlammen sloegen door hem
heen. Haar dwingende behoefte aan seks liet geen bedenkingen toe, niet dat
hij die op dit moment had. Helemaal omhuld door haar lichaam liet hij alle
gedachten varen en was puur oerman in de armen van de oervrouw. Ze rolden
om en om tot ze achterstevoren op hem zat en zijn broek los kon maken.
Rillend van genot duwde hij haar harde billen omhoog tot ze zich voorover
gebogen over hem heen kon laten zakken. Duwend en trekkend liet hij haar
in lange slagen over zijn hardheid op en neer glijden. Ze kreunde op de maat
van hun cadans; huiverend hield hij zijn zaad in toen haar eerste hoogtepunt
kwam. Nog na deinend vielen ze op hun zij. Hij trok haar bij haar borsten tegen zich aan, waartegen ze giechelend protesteerde: ‘Au, zachtjes joh! Ze doen
een beetje zeer.’
Ze rolden verder om tot hij op haar rug lag, nog steeds diep in haar geborgen.
Steunend op zijn handen stootte hij in een langzaam, onstuitbaar ritme telkens
dieper, haar harde billen kletsten tegen zijn onderbuik. Hij naaide haar zo hard
dat ze geleidelijk van het bed schoven tot ze op hun knieën op het tapijt zaten.
Ze voelden elkaar klaarkomen, luidkeels loeiend van genot.
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Ze draaide zich om en trok hem op haar; toen zijn penis uit haar gleed, zat die
vol met bloed.
‘Je hebt je periode, verrukkelijke vrouw,’ hijgde hij.
‘Dat weet ik, geile beer. Anders zou ik trouwens niet met je neuken. Als koningsdochter kun je je niet zomaar door iedereen zwanger laten maken. Daar
zitten allerlei dynastieke consequenties aan vast,’ kirde ze zwoel.
Zwetend en hijgend lagen ze in elkaar. Na een tijdje liet ze haar benen zakken
en knelde Tom hard tegen zich aan. Hij lag stil naar haar te kijken. Haar gezicht
betrok; de herinneringen kwamen. Haar ogen werden donker van verdriet.
‘Oh Tom,’ haar stem sloeg over, ‘het was zo verschrikkelijk. Alles ging goed, tot
die lawine.’ Ze huiverde, naarmate de verschrikkingen zich opdrongen zonk ze
verder in haar verdriet. Ze rolde zich op in een foetushouding en jammerde:
‘Ik zag ze sterven, ik zag ze kapot gebeukt worden door die keien. Oh Tom,
de paarden, ze schreeuwden.’ Ze jankte. ‘En mijn mannen Tom, ze werden
verpletterd. Ik zag hun bloed spatten!’ Ze gierde, ze krijste, ze piepte. ‘Ik heb
ze dood laten gaan Tom. Ik heb ze dood laten gaan.’ Snotterend en blubberend
zocht ze troost bij hem. Met rode ogen en lopende neus keek ze naar hem
op. ‘Tom,’ kreunde ze vertwijfeld, ‘ik voelde me zo machtig en krachtig. Toen
gebeurde die lawine en stierven ze door mij, door mij.’ Ze trok aan haar haren
en bewoog spastisch in het rond. ‘Ik hoorde ze kraken Tom, ik hoorde hoe ze
kapot werden gebeukt. En de paarden Tom Tom ze schreeuwden zo.’
Brullend kroop ze rond op het bed en sloeg kokhalzend tegen haar benen en
buik en op haar hoofd.
Tom wist niet hoe hij haar kon bereiken. Ze stikte zowat; vertwijfeld sloeg hij
haar omhoog geheven achterste. Ze schokte overeind, hijgde haar adem in. Hij
greep haar bij de schouders en rammelde haar door elkaar. ‘Yuli! Yuli!’
Hij voelde de spasmen wegebben.
Ze kon hem weer zien; haar ogen vulden zich met een zachter verdriet. Het
was voorbij. Ze klemde zich aan hem vast en huilde. Ze zuchtte diep en viel
stil. Geborgen in zijn armen kwam er een begin van vrede in haar. De uiteindelijke innerlijke vrede die het voorrecht is van diegenen die zichzelf hebben
leren kennen. De lichte en de donkere kanten.
Ze strekten zich naast elkaar uit op het verkreukelde bed en zochten in elkaars
armen naar zichzelf. Tom voelde haar hart tegen zijn borst kloppen. Onthutst
registreerde hij hoe zijn onherroepelijk gewekte liefde naar Yuli stroomde. Het
was dezelfde smeltende warmte als met Alante. Hoe...?
Yuli reageerde op hem door haar benen om hem heen te slaan. Zonder haar
ogen open te doen trok ze hem op zich en liet hem in zich komen. Ingesloten
in haar armen en benen liet hij zich wiegen op haar deinende lijf en vergat zijn
muizenissen. Zo lagen ze tot ze in slaap vielen.
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Hoofdstuk 35

De professoren

T

OM WILDE EIGENLIJK NIET WAKKER WORDEN. Hij lag in Yuli’s
warme omhelzing met haar geur in zijn neus en haar hals zo dichtbij dat
hij zijn wimpers tegen haar huid voelde kriebelen. Nooit eerder had hij zo intiem met een vrouw liggen slapen. Haar hart klopte tegen zijn wang, zijn ene
hand lag om haar borst, de andere was gevoelloos van het erop liggen. Nooit
eerder was hij zichzelf zo volledig in een vrouw kwijtgeraakt.
Traag als een slak trok hij zijn klevende lichaam van haar los. Hij bewoog
zo voorzichtig dat ze niet wakker werd. Zijn dove arm begon te tintelen; het
duurde even voordat hij hem weer kon gebruiken. Het bloed begon door zijn
aderen te bruisen. Hij had gevrijd! Na al die jaren eenzaamheid had een vrouw
hem lief en zich totaal aan hem gegeven. Hij had zich totaal aan haar gegeven.
Bijna vloeibaar van sentimentaliteit keek hij naar Yuli’s slapende gezicht. Teder
dekte hij haar toe, ze had alle slaap nodig die ze kon krijgen. Ze draaide zich op
haar andere zij en sliep door.
Inwendig zingend spoelde hij zich in de badkuip af. Het bevrijdende gevoel
zocht een uitweg in daden, hij wilde de nieuwe dag in. Hij trok zijn kleren aan
en besloot naar de stad te gaan voor een volgende poging om die befaamde
professor Dideranda te pakken te krijgen. Hij kon nu elke situatie aan, zo voelde het; succes was verzekerd. Opwinding en overmoed wisselden af met een
gloeiende verliefdheid als hij aan Yuli dacht. Mon Dieu, wat waren ze tekeergegaan. Wat was dat toch? De afgelopen dagen leek hij verzeild geraakt in opzetjes en verleidingen van drie vrouwen, waarvan er twee er vandoor leken te zijn.
Zouden ze teleurgesteld zijn dat hij niet met Yurane had willen vrijen? Hoewel,
niet willen: om eerlijk te zijn had hij het niet gedurfd. Niet op dat moment, niet
met Alante erbij. Yuli had hem er letterlijk bij de haren bijgesleept. Het zweet
begon over zijn hele lichaam te prikkelen toen hij aan haar terug moest denken. Het zou de ontspanning wel zijn, het gevoel hier in de Yandan Residentie
eindelijk veilig te zijn voor de onzichtbare vijand die in hun hoofd kon komen.
Eigenlijk was de seksuele spanning tussen hem en de drie vrouwen de hele
bootreis hierheen latent aanwezig geweest, moest hij zich bekennen.
Op weg naar zijn eigen vertrekken versomberde hij bij elke stap. Vanaf het
moment dat hij zich Alante voor de geest had gehaald kon hij haar niet meeruit
zijn gedachten bannen. Zou hij haar werkelijk kwijt zijn?
Afgelopen nacht was de eerste keer dat hij alleen was sinds hij haar voor zijn
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deur had gevonden. Ze was toch nog een kind, al was ze lichamelijk vrouw?
Als pubers de andere sekse ontdekken gaan ze een eigen leven leiden. Tenminste, zo was het in zijn puberteit met hem gegaan. Dat zou bij meisjes wel niet
anders zijn, veronderstelde hij. Het nieuws dat ze met vrienden op een zeiltochtje was en zich zonder hem blijkbaar prima kon vermaken, had hem gister
eenzamer gemaakt als nooit tevoren. Alsof hij de helft van zichzelf was kwijtgeraakt. En ja, jaloers was hij ook. Ondanks dat hij prompt de eerste nacht dat
hij alleen was met Yuli had gevrijd. Wat waren dat trouwens voor knapen waar
ze mee was? Hij wilde er niet aan denken.
Terwijl hij door de lange gangen liep drongen de beelden van de reis van de
achtergebleven oase in Dorans achterland naar de welvarende hoofdstad van
Chi’am zich onweerstaanbaar bij hem op. Het was opvallend hoe snel Alante
was gegroeid. Nog geen vijf maanden geleden had hij haar als een ondervoed,
verward kind in het droogste deel van het land gevonden. Tijdens de reis, maar
vooral gedurende hun verblijf in het huis van de Abashi was ze een zelfbewuste jonge meid geworden. Dankzij het zwemmen in de warme baai met haar
vrienden, de dolfijnen, had ze haar groeiachterstand ingehaald.
Hij had in de korte tijd dat hij op de vlucht was bijzondere mensen ontmoet.
Meer dan in al die lange jaren ervoor. Alle mensen, de dolfijnen niet te vergeten, die ze op hun tocht hadden ontmoet hadden iets bijgedragen aan de
oplossing van het raadsel wie Alante was, wat haar boodschap was. Als ze
de oppositie maar voor wisten te blijven zou vroeg of laat de oplossing zich
aandienen, daar was hij van overtuigd. Maar die vrouwen! Hij kreunde toen hij
aan de mogelijke verwikkelingen dacht. Met een benard gemoed ging hij naar
de kade om de pont naar de stad te nemen.
‘U heeft geluk, mijnheer,’ zei de secretaris van de Historische Faculteit. ‘Professor Dideranda is er net. Hij zit drie deuren verderop in de kamer van het
faculteitshoofd. Buk tijdig als u voorwerpen door de lucht ziet vliegen, want de
discussies kunnen daar hoog oplopen.’ Hij keek de lange westerling grinnikend
na toen die de gang opging, benieuwd hoe hij zou reageren op het temperament van de beroemde historicus.
Toms somberheid was op slag omgeslagen in opwinding. Nu zou hij eindelijk
meer te weten kunnen komen over dat geheimzinnige Zeevolk waar Alante
volgens de Abashi van af zou stammen. Hij klopte op de aangegeven deur.
Vaag hoorde hij mannenstemmen hard door elkaar praten en af een toe een
luide vrouwenlach. Aangezien er op zijn kloppen niet werd gereageerd liet hij
zichzelf binnen. De twee aanwezige mannen keken even verstoord naar de
binnenkomer en bleven elkaar luidkeels met argumenten te bestoken.
Een grijsharige vrouw bekeek Tom nieuwsgierig. Hij keek nieuwsgierig terug.
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‘Al goed,’ zei ze, met luide stem om zich verstaanbaar te maken, ‘u bent duidelijk geen student van ons. Wat kan ik voor u doen?’
‘Mijn naam is Thomas d’Harancourt...’
De vrouw sprong op; ze beheerste zich met moeite voordat ze zei: ‘Ik wist het!
U lijkt sprekend op Aloys.’
‘Dat is mijn... tweelingbroer,’ antwoordde hij, niet alleen verrast door haar reactie, ook omdat hij spontaan zijn familienaam had genoemd, iets wat hij anders uit voorzichtigheid nooit deed.
‘Ik heb met uw broer gewerkt,’ vertelde ze, ‘ik ben geschiedkundige met als
specialisatie technologie en deed het archeologische onderzoek bij een restauratieproject van een antiek bevloeiingssysteem in het binnenland waar hij mee
bezig was, we...’ ze hield met een pijnlijke blik op. ‘Hij is al een tijd niet meer
geweest.’
De twee mannen hadden hun heftige dispuut gestaakt toen ze Toms naam opvingen en keken hem met een intense blik aan. De één was een tamelijk jonge
man, lichtbruin met kort zwart haar en een fors postuur, gekleed in de toga van
een professor. De ander was een broze, witharige man, licht gebogen, met een
haakneus en ongemeen felle oogjes in zijn gekreukelde gezicht. Hij had een
grote mond (bek dacht Tom) en een nootdonkere huid.
‘U bent Aloys’ broer?’ vroeg de bruine man. Hij onderbrak zichzelf. ‘Neem me
mijn onbeleefdheid niet kwalijk. Als Didi hier komt vergeet ik mijn manieren
wel eens door de ongelooflijke nonsens die hij uitkraamt...’
‘Luister niet naar dit leeghoofd, mijnheer,’ interrumpeerde de witharige man
hem bruusk, ‘hij kan geen manieren vergeten want die kent hij niet. Hij is
alleen maar een door gebrek aan gewicht omhoog gevallen opportunist, misbruik makend van mijn emeritaat om te spelen dat hij professor is.’
Kwaad keken ze elkaar aan.
‘U bent professor Dideranda, neem ik aan?’ vroeg Tom beleefd aan de kwade
oude man. Toen die stuurs knikte wendde hij zich tot de jonge man: ‘En u? Ik
heb uw naam helaas niet verstaan.’
De vrouw zei meesmuilend: ‘Die zit. U moet hun scheldpartij maar niet te
serieus nemen, mijnheer d’Harancourt. Ze kunnen niet zonder elkaar. Als ze
niet een keer per week met elkaar van gedachten kunnen wisselen worden ze
ongelukkig en ongedurig.’
De bruine man kwam op Tom toe en schudde hem de hand. ‘Neem me niet
kwalijk, mijnheer d’Harancourt. Inderdaad ben ik de opvolger van Didi, mijn
grootvader; mijn naam is Daronan en deze dame hier is professor Darona en
mijn moeder. Welkom, stoort u zich alstublieft niet aan onze wijze van debatteren. Het is niet zo ernstig als het lijkt. Ik hoop dat u nieuws hebt over Aloys?’
Spijtig schudde Tom zijn hoofd. ‘Helaas, ik hoor niet voor het eerst dat hij al
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enige tijd niet in Ajudya is gezien. Ik vernam in de Proeftuinen, waar ik gister
was, dat hij daar ook al gemist wordt. Ik heb zelf de laatste tien, elf jaren geen
contact meer met hem gehad, vanwege mijn verbanning.’
De drie trokken hun wenkbrauwen op, waarmee goed zichtbaar werd dat ze
familie van elkaar waren. Het was het enige gebaar waarmee ze hun teleurstelling lieten blijken.
‘Professor Dideranda,’ sprak hij de witharige man aan, ‘ik ben op voorspraak van
Zetardamarad, de verbannen Abashi van Doran, gekomen in de hoop uw kennis
te kunnen raadplegen. Ik zou graag meer over mijn broer willen horen, maar ik
heb een paar dringende vragen. Die overigens onder ons moeten blijven.’
De drie knikten naar elkaar. ‘Van Zetar, hè? Die heb ik in geen tien jaar gezien,’
mompelde professor Dideranda.
‘U kunt hier vrijuit spreken. Er is niemand behalve wij. U kunt op onze discretie rekenen,’ antwoordde Daronan.
‘Mijn dochter en kleinzoon en ik hebben geen geheimen voor elkaar. Spreekt
u vrijuit,’ beaamde Dideranda.
‘Het gaat over het Zeevolk.’
Daronan hief zijn armen ten hemel, wist zich te beheersen en slikte in wat hij
had willen roepen. Dideranda hield Toms blik vast. Die besloot open kaart te
spelen. ‘Ik heb er één gevonden. Een echte, met vacht en kieuwen.’
‘Dat bestáát niet!’ fluisterde Daronan.
De verandering in de oude professor was aandoenlijk. Zijn felle houding smolt
als boter in de zon, de tranen sprongen hem in de ogen. ‘Echt waar? U maakt
geen grapje?’ vroeg hij, blij en bang tegelijk dat het toch niet waar zou blijken.
‘Nee. Ik bedoel: geen grapje. Ja dus. Het is waar.’
Darona verbrak de stilte en zei bedachtzaam: ‘Na drieduizend jaar? Eén exemplaar? Dat is wetenschappelijk gezien geen bewijs voor het bestaan van een
heel volk, als het niet ondersteund wordt door andere feiten. Artefacten, fossielen, gedocumenteerde getuigenverklaringen en dergelijke. Het kan gewoon
een incidentele afwijking zijn. Kunnen we hem zien?’
‘Het is een zij.’
Ze zuchtte. ‘Waarom neem ik aan dat het een man zou zijn? Misschien denk ik
wel teveel als man.’ Ze keek opeens treurig.
Dideranda had intussen zijn zelfbeheersing herwonnen. ‘Mijnheer...’
‘Noem me toch Tom, ik ben niet anders gewend. Daarbij wil ik graag incognito
blijven.’
‘Tom dan. Ik ben Didi, mijn dochter noemen we Da en mijn kleinzoon Dada.
Het is een familiegrapje. Terzake: je hebt iemand van het Zeevolk gevonden,
een vrouw of meisje? En waar?’
Tom glimlachte: ‘Ze ziet eruit als een meisje van vijftien. Ik weet niet exact
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hoe oud ze is. Ik vond haar voor mijn deur in een oase in het binnenland van
Doran.’
‘Een oase?! Dat is vreemd. Wat zegt ze zelf over haar volk?’
‘Haar geheugen is, voor zover ik haar heb meegemaakt, volledig geblokkeerd.
Vermoedelijk met opzet. Ze spreekt Dorisch en misschien nog een taal, die
ik niet ken, die ze in ieder geval niet operationeel heeft. Ze...’ Zijn aandacht
keerde zich abrupt inwaarts, weg van de uitleg die hij aan het geven was. Er
knaagde iets. Die onbekende taal, daar is iets mee...
Verward zag hij de drie professoren verbaasd naar hem kijken. Hij schraapte
zijn keel, dat moest hij lateruitzoeken.
‘Eh, ze is, of was, niet op de hoogte van de meest elementaire dingen die een
kind bij ons leert, vreemd genoeg kan ze wel lezen. Al begrijpt ze niet altijd
wat ze leest. Ze moet vaak om de betekenis van woorden vragen.’ Hij voelde
een warme trots toen het hem herinnerde aan alles wat hij Alante intussen had
geleerd. ‘Trouwens, ze weet soms weer wel de gekste dingen...’
‘Je vond haar in het binnenland,’ onderbrak Dideranda hem ongeduldig. ‘Vertel eens, hoe gedraagt ze zich in het water?’
‘Ze is een echt waterkind. Ik heb haar voor het eerst onder water zien zwemmen toen we de rivier in Doran probeerden over te steken...’
‘En in zee?’ onderbrak de oude professor hem voor de tweede keer.
‘Tijdens ons verblijf in het buitenhuis van de Abashi zwom ze dagelijks in
zee, uren lang. Ze praat overigens met dolfijnen alsof het haar verwanten zijn.
Snatert kan ik beter zeggen.’
‘Ze heeft kieuwen en een vacht zei je?’
‘Ze heeft een zilverkleurige vacht, glad als van een muis, met lang witblond
hoofdhaar. Haar kieuwen vouwen automatisch uit onder water. Boven water
trekken ze in en zijn alleen zichtbaar als rode striemen onder haar oren.’
‘En onder haar kin, heeft ze daar een soort lob of huidplooi?’
Tom herinnerde zich opeens het litteken onder haar kin. ‘Nu u het zegt. Bij
haar is die waarschijnlijk operatief verwijderd. Wat is de functie van die huidplooi?’
‘Volgens de schaarse gegevens die ik uit legenden en mythen heb kunnen
destilleren, diende die waarschijnlijk voor het uitzeven van plankton. Ik weet
het niet zeker, er wordt gesproken van ‘zeegelei’ dat ze zouden eten. Zeegelei
wordt hier ook gegeten, gekoeld met ijs is het een delicatesse. Het wordt gevist
met hele fijne netten en moet binnen een uur gegeten worden, ook al ligt het in
ijs. Het is een uur zeilen naar de golf waar het wordt gevist, dus u kunt nagaan
hoe duur het is. Echte lekkerbekken varen er op restaurantschepen naartoe om
het vers te kunnen eten, maar dat is nog duurder.’
Tom vermoedde dat de oude professor een groot liefhebber was en het niet zo
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vaak kon betalen als hij zou willen.
‘Ik zal haar er naar vragen. Ik heb haar overigens nooit iets horen zeggen over
het eten van plankton. Wel dat ze vis en schaaldieren eet als ze onder water is.
Wat ik niet kan rijmen is dat ik haar uitgehongerd heb opgeraapt op een stoffige weg in het binnenland, dagreizen ver van de zee. Ze kwam uit het noorden, een richting waar al generaties lang geen mens vandaan kwam en geen
mens naar toe ging. Ik heb kunnen reconstrueren dat de hoofdweg in het dorp
onderdeel uitmaakt van een oude karavaanroute tussen Ajudya en Doran. Het
vreemde is dat de weg vanuit het dorp wel doorliep naar het noorden, maar dat
die nooit gebruikt en zelfs volledig genegeerd werd, ook door mij. Er ligt een
soort psychisch blok op, misschien al wel meer dan twee eeuwen lang.’
‘U bedoelt dat er werkelijk zoiets bestaat als een psychische massablokkade?
Die continu in stand wordt gehouden? Dat lijkt me sterk,’ zei Daronan sceptisch.
Voor Tom had kunnen antwoorden riep Darona opeens triomfantelijk: ‘Há! Ik
weet iets dat jullie niet weten! Tom, ik heb je verteld van die irrigatiekanalen,
dat project van je broer om de antieke vervallen systemen weer te herstellen?
Wel, dat is mijn specialiteit, ik bedoel het historisch onderzoek dan, niet de
techniek, tenminste, wel de technologie, maar niet de.. de..’
Daronan klopte haar gemoedelijk op de rug.
‘Even bij de les blijven, moeke.’
‘Noem me niet zo. En houd je brutale mond.’
Tom moest, ondanks de spanning, om dit familietafereeltje glimlachen.
‘Goed,’ ging ze door, met een geconcentreerde uitdrukking op haar gezicht.
‘Vroeger, dan praat ik over zeker duizend jaar geleden, waren Chi’am en Doran onderdeel van het immense keizerrijk Landoran. Dit conglomeraat van
vorstendommen viel echter in de loop van eeuwen in kleinere koninkrijken
uiteen. Cultureel en economisch bleken de verschillen toch te groot voor een
blijvende politieke eenheid. Zoals met alle dynastieën gebeurt, verzwakte de
keizerlijke dynastie totdat het centrale gezag nauwelijks meer macht had. De
Dorische militaire dictatuur is de zielige rest van het keizerrijk, sinds ze de
Abashi hebben afgezet. Ook het koningshuis Yandan vertegenwoordigde maar
een fractie van de vroegere grandeur.’
‘Waren die irrigatiesystemen nog intact toen het keizerijk uiteenviel?’
‘De irrigatie infrastructuur die je broer wil herstellen stamt nog van vóór de
keizertijd. Waarschijnlijk is de politieke macht van het keizerrijk Landoran kunnen ontstaan dankzij de landbouw overschotten van de geïrrigeerde kustvlakte.
Ook toen was water een groot economisch goed, waar verscheidene oorlogen
om zijn gevoerd. Het hele binnenland van Doran, ons land en de kustlanden
verder naar het noorden toe, zijn voor hun water afhankelijk van de rivieren die
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uit de bergen komen. Nu is het er droog, zijn er zelfs woestijnen en steppen,
maar eens was het woud. De vergane resten worden door onze collega’s van
de oudheidkunde overal in de ondergrond aangetroffen.’ Ze bereed duidelijk
haar stokpaardje. ‘In de tijd dat het keizerrijk zijn hoogtepunt beleefde was het
binnenland de stabiele graanschuur van het ganse imperium. Die landbouwkundige rijkdom berustte op de uitgestrekte irrigatiesystemen, die werden gevoed vanuit de bergen en ondergrondse spaarbekkens. Die zijn werkelijk heel
indrukwekkend. Je zou ze eens moeten zien! Ik ben er één keer in geweest, het
is echt wonderbaarlijk wat ze toen tot stand hebben gebracht.’ Enthousiast had
ze haar collegetoon laten varen, praatte vlug als een jong meisje. Ze keek Tom
een beetje verbouwereerd aan. ‘Waar was ik. O ja, die watertunnels en waterbekkens zijn in het hele binnenland te vinden, waarschijnlijk tot in het huidige
Doran. De karavaanroute zou er middendoor moeten lopen.’
‘Wat u wilt zeggen is dat achter mijn dorp een heel volk kan wonen in de restanten van het systeem?’
De drie wetenschappers keken hem vol afgrijzen aan. ‘Dat is een gevolgtrekking die op niets berust, mijnheer!’ zei de meest formele van het stel, Daronan,
ijzig. Verontschuldigend hield Tom zijn handen omhoog.
‘Alstublieft, neem het me niet kwalijk. Ik ben maar een eenvoudige technicus.’
Dideranda begon echter te begrijpen wat Tom bedoelde. ‘Da heeft gelijk, die
ondergrondse kanalen en waterbekkens zijn volgens bepaalde volksverhalen
ook in Doran aanwezig. Die heb ik aan je broer doorverteld. Hij was zelf ook
al tot de conclusie gekomen dat ze aanwezig zouden moeten zijn in het gebied
dat je beschrijft. Ik vind echter een psychische blokkade op een heel gebied wel
een beetje vergezocht, moet ik bekennen. Het feit dat niemand zich bekommerde om wat er ten noorden van je dorp ligt, kun je eenvoudiger verklaren
vanuit de premisse dat er al heel lang niemand meer woont.’
‘Daar zouden toch gegevens over bekend moeten zijn? In archieven, in literatuur. Oudheidkundige onderzoeken...’
Darona schudde met een spijtig gezicht haar hoofd. ‘Het vreemde is dat elke
schriftelijke verwijzing of kaart ontbreekt over dat stuk van Doran. Op zichzelf is dat niet verklaarbaar of logisch, want wij hebben de meest uitgebreide
verzameling oude geschriften in dit deel van de wereld.’
‘Wat heeft Aloys’ onderzoek uiteindelijk opgeleverd?’
‘Hij heeft ook de twee bibliotheken in Doran doorgespit en niets substantieels
gevonden. Ik heb persoonlijk in de archieven van de Bergkloosterorde mogen
studeren, maar ook daar is niets, maar dan ook niets te vinden over de vroegere
aanwezigheid van dergelijke systemen in Doran. Geografisch is dat onlogisch,
daar heb ik een student op laten afstuderen. Die systemen zouden er moeten
zijn!’ besloot Darona.
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Tom besefte opeens dat hij zich mee had laten nemen in het enthousiaste
relaas van professor Darona. Het had hem tot nu toe niet dichterbij het antwoord gebracht waar Alante’s volk zou kunnen wonen. Het leek wel of er een
vloek op rustte: elke keer dwaalde het gesprek af.
Gebruikmakend van een korte stilte vroeg Tom snel: ‘Professor Dideranda.
Kunt u nog wat meer vertellen over het Zeevolk?’
De oude man schrok op uit zijn mijmeringen. ‘Er is helaas niet zoveel te vertellen. Ik heb jarenlang elke legende, mythe, volkswijsheid, verhaal en lied verzameld dat een aanwijzing kon opleveren. Ben je een beetje bekend met de
folklore over zeemeerminnen?’
Tom knikte. ‘Ik heb ook langs die lijnen gedacht,’ bekende hij. ‘In Europa zijn
veel legenden en verhalen over zeemeerminnen in omloop. Met name hun
betoverende stemmen waarmee ze zeelieden tot zich zouden lokken zijn een
veelvuldig terugkerend thema. Ik heb het u nog niet verteld, mijn protégeetje
heeft inderdaad een heel bijzondere stem...’
‘Ook hier komen dergelijke zeemansverhalen voor,’ onderbrak de oude professor hem. ‘Helaas bevatten die bij een diepgravend tekstueel onderzoek geen
enkele concrete informatie.’
Tom keek verwonderd. ‘Nee? De Europeanen hebben een sprookje over een
zeemeerminnetje dat verliefd werd op een landmens en ten koste van veel pijn
haar staart door een heks liet splijten tot twee benen...’
‘Ariël, ja ik ken het,’ lachte de professor schamper. ‘Het verhaal impliceert dat
er een ingrijpende lichamelijke transformatie nodig was om van een visachtig
wezen in een loopmens te veranderen. Dat klopt niet. Het Zeevolk had volgens al mijn gegevens gewoon twee benen.’
‘Over welke gegevens beschikt u dan?’
‘Geen geschreven bronnen, helaas. Ik heb enkele verwijzingen in plaatselijke
mythen en sagen gevonden...’
‘Kunt u wat noemen?’
‘Ach, het is niet veel. In sommige vissersdorpen heb ik oude mensen getroffen die nog legenden konden vertellen waarin werd verhaald hoe verdwaalde
vissers naar hun thuishaven werden geleid door in zee zwemmende mensen.
Niks staarten, gewoon menselijke gestalten. Het merkwaardige is dat een kinderliedje het meeste informatie over hun dagelijkse leven in zich bergt.’
Daronan snoof verachtelijk en mompelde: ‘Kinderliedjes.’ Tom keek hem geïrriteerd aan. ‘Altublieft,’ zei hij, ‘ik wil graag horen wat professor Dideranda er
op heeft te zeggen. Het is van het grootste belang! We hebben er weken voor
gereisd om uw grootvader te kunnen raadplegen.’
Dideranda reageerde gelukkig niet op zijn kleinzoon en begon op bedachtzame toon: ‘Het Zeevolk, zoals ik het heb kunnen reconstrueren, leefde in
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ondiepe, warme zeeën. Ze klommen ook wel eens in bomen. Net zoals de
longvis overigens, die klimt bij eb in mangroven.’ Hij neuriede een kindermelodietje voor zich heen. ‘Ze aten zeegelei, vis en vruchten. Daar is de tekst heel
duidelijk over. Ze konden onder water ademen, reden waarom ik er van uit ga
dat ze kieuwen moeten hebben. Een anatoom heeft mij eens bevestigd dat heel
jonge embryo’s van zowel salamanders als mensen op elkaar lijken en kieuwen
hebben. Ze waren verder glad als zeemleer, niet te pakken door een landmens.
Volgens het liedje. Ja, dat is het eigenlijk wel,’ besloot hij zijn opsomming. ‘Niet
zo erg veel dus.’
‘Het klopt dat ze glad als zeemleer zijn als ze nat zijn.’ Tom voelde Alante’s
natte pels als het ware in zijn handen. ‘De vissen zwemmen zo in haar handen
als ze er een paar wil vangen. Dat heb ik met eigen ogen gezien.’ Met genoegen dacht hij terug aan hun kampje bij een beek toen ze voor het eerst haar
talent had gebruikt. ‘Weet u ook iets over hun afkomst, waar ze woonden, ik
bedoel niet alleen hier in deze streken, ook elders in de wereld? En waar ze
zijn gebleven?’
‘Ja, daar heb ik aanwijzingen voor,’ begon Dideranda, ‘al...’
Een klop op de deur onderbrak hen. Een verlegen jongen stak met een verontschuldigende blik zijn hoofd om de deur. ‘Professor, eh, we zitten in de
collegezaal enne, het college gaat toch wel door?’
‘Och, dat was ik helemaal vergeten!’ riep Darona uit. ‘Ik kom direct.’
‘Eh, Tom,’ zei Daronan. ‘Mijn vader en ik moeten naar een faculteitsvergadering, maar ik ben toch wel erg nieuwsgierig naar het verdere verloop...’
‘Kunnen we haar ontmoeten?’ vroeg Dideranda haastig, met een kinderlijk
verlangen. Zijn dochter, de geopende deur in haar hand, en zijn gewichtige
kleinzoon keken Tom bijna even gespannen aan.
Tom was verbijsterd. Ze waren toch in een serieus gesprek gewikkeld? Ze gingen gewoon weg, midden in misschien wel de belangrijkste aanwijzing! Bijna
in paniek probeerde hij iets te bedenken om op zaak door te kunnen gaan.
Dideranda wilde haar zien... Haastig zei hij: ‘Natuurlijk. Kan ik u uitnodigen
voor een bezoek aan de Yandan residentie? Ik ga er van uit dat de gastvrijheid
van het Yandan huis zich ook tot u uitstrekt.’
‘Graag,’ antwoordde Dideranda.
‘Zou u morgen al kunnen?’
Drie hoofden werden geschud.
‘Wanneer zou het wel schikken? Over twee dagen? Drie dagen?’
‘Wat ons betreft kunnen we over drie dagen,’ zei Darona, terwijl ze haar vader
en zoon aankeek, die bevestigend knikten. ‘Dan zijn er geen colleges.’
‘Goed, dan verzorg ik een uitnodiging. Nog iets,’ voegde Tom haastig toe,
voordat Darona en Daronan buiten gehoor waren. ‘Hoe moeilijk het ook moge
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zijn, het is voor haar en onze veiligheid, zelfs voor de uwe, beslist noodzakelijk
dat niets maar dan ook niets hiervan uitlekt. Ik heb dat nog niet verteld, maar
we worden achtervolgd door bijzonder gevaarlijke tegenstanders.’
Zijn dringende waarschuwing werd voor kennisgeving aangenomen. De drie
wetenschappers waren gewoon aan een bijna absolute vrijheid van denken,
spreken en schrijven.
Daronan drukte hem de hand en ging met Dideranda de andere kant op.
Tom verliet een beetje verdwaasd het Universiteitsgebouw en wandelde terug
naar de pont.
In een kamer hoog boven de veersteiger schoof een lange man tevreden zijn
verrekijker in elkaar. Zijn vermoeden was bevestigd: deze rondoog had een
belangrijke broer met een aanzienlijk dossier in zijn archief. Hun gelijkenis
was wat hem aanvankelijk op het spoor had gezet. Hij prees zichzelf voor
zijn goede geheugen voor gezichten. De informatieverzameling omtrent die
man was een grote opdracht geweest. Het dossier was nog niet afgesloten; de
opdracht liep nog, al was het object spoorloos verdwenen. De opdrachtgever
zou de informatie over een opeens opgedoken broer wel naar waarde weten te
schatten. Hij besloot binnenkort een boodschap te sturen.
Twee straatschoffies stonden intussen slecht op hun gemak naar hun blote,
smerige voeten te kijken. Ze waren hun klant deze keer niet kwijtgeraakt, maar
waren desalniettemin doodsbenauwd voor hun baas. Die bemoeide zich anders nooit met hen, ze hadden altijd alleen met de adjudant te maken. Nauwelijks hoorbaar mompelden ze hun antwoorden.
De lange man keek tevreden. Het was prettig te zien hoe hij de wind eronder
had. De jongens hadden goed werk geleverd.
‘Spreek luider, knul, ik kan je niet verstaan,’ blafte hij toen ze aan het stuk kwamen dat hun klant het Universiteitsgebouw in ging. De jongen hikte van schrik
en wierp een bange blik op zijn superieur. Die keek hem vriendelijk aan, wat
de jongen nauwelijks gerust stelde. Met neergeslagen ogen sprak hij snel: ‘Ik
kon door de deur zien dat hij met de portier praatte, mijnheer. Toen wees die
omhoog, mijnheer, en hij klom de trap op en...’
‘Wie klom de trap op?’ blafte de man.
‘Eh, d.. de klant mijnheer.’
‘Goed, wees duidelijk. Ga verder.’
‘Ik ben toen naar binnen gegaan en onder de balie door gekropen, mijnheer,
toen de portier even niet keek, en de trap op geslopen.’ De jongen haalde diep
adem. Het was spannend geweest, het risico was groot geweest, misschien
kreeg hij nu straf...
‘Ga door.’
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‘Boven was een gang en ik hoorde de klant iets vragen, mijnheer,’ ratelde de
jongen opgelucht verder. ‘Ik ben achter de deur gaan staan en toen kon ik horen wat er gezegd werd. Een andere man die ik niet kon zien zei dat Professor
Dideranda er was en drie deuren verder zat...’
‘Kan je letterlijk herhalen wat er gezegd werd?’ onderbrak zijn ondervrager
hem met een niet helemaal verhulde spanning in zijn stem.
‘Let.. letterlijk, mijnheer? Wat is dat?’
‘Precies de woorden die gesproken zijn en de toon waarop.’
De jongen keek hem onthutst aan. Hij vertelde toch wat er was gezegd? Hij
had het zo goed mogelijk onthouden, wat moest hij toch?
‘Laat maar. Ga door. Professor Dideranda zat drie deuren verder. Wat gebeurde er toen?’
‘De klant ging er naar binnen, mijnheer.’
‘Dat begrijp ik. Wat werd er gezegd?’
‘Dat kon ik niet verstaan, mijnheer, de deur was dicht. Alleen...’
‘Ja, ga door? Alleen...?
‘Toen ze weggingen moest ik er vandoor, mijnheer, ik kon me nergens verstoppen. Ik kon nog net horen dat ze over drie dagen naar Yandan gaan, maar ik
weet niet of ik dat goed gehoord heb.’
‘Dideranda hè? Ik ken die naam niet.’ Peinzend wreef de lange man zijn kin.
‘En uitgenodigd om naar de Yandan residentie te komen. Hm, daar moet ik
meer van weten. Goed, jullie kunnen gaan. Breng beneden volledig rapport uit
aan de adjudant. Hier.’ Hij wierp ze allebei wat geld toe dat ze in een bliksemsnelle reflex opvingen. Opgelucht bogen ze en schuifelden de deur uit.
Aandachtig ging de man met zijn vinger langs rijen mappen die met een systeem van gekleurde lintjes waren dichtgebonden. De hele achterwand van het
kantoor was bedekt met volgepakte planken, tot aan het plafond toe.
‘Nee, geen bijzonderheden,’ mompelde hij. ‘Nooit gevolgd.’
Hij ging door een deur en vond in de bibliotheek die erachter lag het lijvige
boek dat hij zocht.
‘Eens in de Universiteitsgids kijken,’ mompelde hij. ‘Kijk eens, hele generaties geleerden. Dideranda, hoogleraar Oude Geschiedenis van 3461 tot 3522,
hoofd van de faculteit vanaf 3488. Dat is een lange carrière. Zijn opvolger is
niet zijn dochter maar zijn kleinzoon. Hm, een hele dynastie van historici. Die
dochter, Darona, hoogleraar Moderne Geschiedenis, is misschien belangrijk.
Daronan is nu hoofd van de faculteit, wel jong, drieëndertig pas. Hoogleraar
Oude Geschiedenis vanaf zijn achtentwintigste. Poeh, een wonderkind.’
Zijn binnensmondse gepraat werd door een hem volgende secretaris genoteerd. DieYarek verwaardigde zich zelden tot het eigenhandig neerpennen van
zijn gedachten, bevelen, ondervragingen en gesprekken. Hij sloot het boek en
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liet het liggen, waar het door een van de secretarissen opgeruimd zou worden.
‘We hebben daar geen informanten,’ ging zijn monoloog door. ‘Wie had gedacht dat geschiedenis nog eens belangrijk zou zijn?’
Met een rimpel boven zijn neus liep hij door het kantoor, nadenkend wat hij
ermee aan moest. Zijn intuïtie zei hem dat het belangrijk was. Voor hem voldoende aanwijzing om er werk van te maken. Hoe, was nu de vraag. Hoe kwam
hij erachter wat er besproken was?
Hij zou het hen zelf moeten vragen, was zijn conclusie. Hij besloot een beproefde manier toe te passen: een uitnodiging voor een feestje, wat te drinken,
mooie vrouwen en een interessante gesprekspartner, in dit geval hijzelf. De
details liet hij aan zijn secretarissen over. Al gauw snelde een koerier naar het
landgoed van de DieYarek familie om een feest te organiseren.
Wat betreft die rondoog wachtte hij op berichten vanaf het Yandan eiland,
waar hij nu meerdere informanten op het spoor van de westerling had gezet.
Hij pakte zijn kijker en ging weer verder met zijn geliefde tijdverdrijf: het bekijken van de aankomende en vertrekkende boten en hun passagiers.
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Hoofdstuk 36

Impasse

N

a weer een nacht alleen werd Tom heel vroeg wakker. Yuli
was de vorige avond vast in slaap geweest en hij had haar niet durven
wakker maken. Nu zou ze wel uitgeslapen zijn. Hij besloot haar te verrassen
door bij haar in bed te kruipen. Hitsig bij het vooruitzicht op een vervolg van
hun vrijpartij haastte hij zich door de gangen naar haar vertrekken.
De gardist voor de deur was weg. Hij opende de deur op een kier en keek met
kloppend hart naar binnen. Haar bed was leeg en opgemaakt. Hoewel de gloeiende verwachting al een beetje naar as begon te smaken sloop hij naar binnen,
misschien was ze in de badkamer... Ook daar was alles opgeruimd en schoongemaakt. De opwinding liep uit hem weg als wateruit een gebarsten kruik. Slap
ging hij op het toilet zitten met zijn hoofd in zijn handen.
Mistroostig slofte hij terug naar hun kamers. In een warm bad ontlaadde hij
zichzelf, woeste taferelen oproepend hoe hij keer op keer het weelderige lichaam van Yuli penetreerde. Zijn heftige orgasme werd gevolgd door een
diepe treurnis. Hij was ontsteld hoe bevangen hij kon zijn door een seksuele
lust die hij nooit eerder zo heftig had meegemaakt. Waar was de zelfbeheersing waar hij zo prat op ging? Het leek wel of alle inspanningen in trainingen,
vechtsporten, yoga, meditatie, voor niets waren geweest.
Lang nadat hij zich had afgedroogd lag hij met zijn hoofd op het koele marmeren blad van een kaptafeltje. Hij voelde zich leeg, beroofd. Vanuit een soort
innerlijke honger at hij teveel broodjes en gekruide worstjes van het ontbijt dat
voor vijf personen was gebracht.
Om iets te doen te hebben, om aan zijn gepieker te ontsnappen en zijn opgeblazen buik te verlichten, slenterde hij naar het werfterrein om te kijken hoe
het met de buffel en de geit stond. De twee dieren, onafscheidelijk sedert hun
reis in het ruim van de jonk, herkenden hem en onderbraken het grazen om
zich even tegen hem aan te schurken. Ondanks dat de natte snuit van de buffel zijn zijden hemd met slijm besmeurde was hij blij met hun aandacht. Hij
spoelde het hemd uit in hun drinkbak en hield het als een vlag omhoog in
de wind om te drogen. Hij struinde verder naar de werf. Het schoot hem te
binnen dat hij nieuwsgierig was geweest hoe ze daar schepen bouwden. Zoals
hij al verwacht had werden op de Yandan werf schepen op traditionele wijze
gebouwd van hardhout, kundig en met zorg, weinig anders dan honderd jaar
geleden, of zelfs driehonderd jaar geleden.
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Hij liep rond tussen de bedrijvige ambachtslieden en maakte hier en daar een
praatje. Ze waren aanvankelijk nogal terughoudend. Wat deed zo’n rondoog
hier? Bij de voormiddagthee waren ze wat meer ontspannen, vooral toen ze
aan hem konden merken dat hij verstand van scheepsbouw had. Ze wisselden kennis uit en gewoonten hoe dingen gemaakt werden. Het viel Tom op
dat deze vakmensen genoeg ideeën hadden. Alleen beschikten ze niet over de
juiste hulpmiddelen om ze in praktijk te kunnen brengen. Wat ze nodig hadden moest van mensen uit andere vakgebieden komen, waar ze echter geen
enkel contact mee hadden. Zo zouden ze wonderen kunnen verrichten met
een watervaste lijm, die in de scheepsbouw onbekend was. Nu moesten ze
sterk gebogen onderdelen uit massief hout zagen, wat veel afval gaf. Hout was
kostbaar geworden gedurende de laatste dertig jaar.
Hij vertelde de aandachtig luisterende timmerlieden dat kunstschilders voor
het bewerken van de houten panelen waar ze op schilderden een zeldzame hars
gebruikten die houten delen voor de eeuwigheid konden verlijmen, water of
geen water. Tom besefte pas hier en nu, in volle omvang, wat hem zo nieuwsgierig had gemaakt naar die hars producerende struiken in de Proeftuinen. Dat
zou wel eens de grondstof voor die lijm kunnen zijn!
‘Waarom is dat hier dan niet bekend?’ werd hem gevraagd. Tom legde uit dat
het recept van meester op leerling werd doorgegeven. Buiten kunstschilders
wist niemand dat het bestond.
‘U weet er toch van?’
Tom lachte en vertelde hoe hij erbij toeval was achter gekomen. Zelfs in de
Proeftuinen waren ze er niet bekend mee. Hij verhaalde van zijn gesprek met
de geleerde die zoveel op Boeddha leek.
Een jonge timmerman vertelde daarop, met een klank van ontzag in zijn stem:
‘In de Proeftuinen zijn ze bezig hout in vormen te laten groeien. Over tien jaar
kunnen we daar de eerste krom gekweekte spanten vandaan halen.’
‘O?’ Tom was verbaasd. Daar had hij bij zijn bezoek niets over gehoord. Hij
realiseerde zich dat er wel meer experimenten aan de gang zouden zijn waar hij
niets van wist. ‘Ik zal hen bij mijn volgende bezoek vertellen dat ze voor die
lijm bij het kunstschilders gilde te rade moeten gaan.’
De pauze was afgelopen, de scheepsbouwers gingen weer aan het werk.
Tom liep over het braakliggende terrein terug naar het hoofdgebouw. Hij
vroeg zich af welke ingrediënten voor een goede lijm nodig zouden zijn en
hoe die in behoorlijke hoeveelheden geproduceerd zouden kunnen worden.
Hij telde in gedachten op: kennis om de hars producerende heesters te kweken
was in de Proeftuinen aanwezig. Het tweede ingrediënt, een geschikt oplosmiddel, hoefde geen probleem te zijn. Zuivere gomterpentijn was voldoende
vanuit Portugal te importeren, zeker via zijn nieuwe vriend Albino Jorge. De
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harder die de hars deed binden was echter een onbekende factor. Tom wist niet
wat ervoor gebruikt werd. Ook daar kon hij achter komen door het aan een
kunstschilder te vragen. Gebruikten ze er geen krijt voor? Of ongebluste kalk?
Uiteindelijk werd de pasta wit...
Met vellen papier en tekenstiften, die hij in een kantoor had gevraagd, keerde
hij terug naar hun vertrekken en begon het plan uit te werken. Hij tekende
ervoorbeelden bij hoe van lichte houtdelen sterke spanten en gebogen onderdelen gelamineerd kunnen worden. Hij raakte zo verdiept in het onderwerp dat
er ontwerpen bij kwamen voor snelle, slanke schepen met een hoge tuigage,
bruggen van fraai gebogen gelijmde spanten en watervaten.
Een beetje verdwaasd keek hij op toen een bediende met een doek over haar
hoofd binnenkwam. De gesluierde vrouw ontpopte zich als Yuli. Ze had armen vol kleren bij zich. ‘Mijn kamers worden ongetwijfeld in het oog gehouden. Hier kan ik nog een tijdje incognito blijven. Dat leek Odone en mij wel
een goed idee.’ Ze lachte verlegen. ‘Als je er tenminste geen bezwaar tegen
hebt.’
Tom lachte een beetje opgelaten terug. Hij was zijn hitsige tocht naar haar lege
bed niet vergeten. ‘Eh, ja natuurlijk... welkom. Het is inderdaad een goed idee.’
Hij werd van zijn toenemende verlegenheid met de situatie en de warboel die
zijn gevoelens er van maakten gered toen het avondeten werd gebracht. Ze
begonnen zwijgend onder de moerbeiboom bij het licht van enkele olielampen
aan het diner. Tijdens het eten vond hij Yuli ongewoon stil. Ze leek met de
situatie te zitten, maar zei er niets over. Zelf wist hij ook niets te zeggen.
‘De huismeesteres zei me dat Alante en Yurane mee zijn met een zeiltochtje?’
verbrak ze tenslotte de stilte. Tom knikte stug.
‘Hebben jullie... onenigheid?’ polste Yuli voorzichtig. Zelfs bij het flakkerende
licht van de lampen kon ze duidelijk aan Tom zien dat hij zich doodongelukkig
voelde.
‘Niet dat ik weet,’ schokschouderde hij, tegen beter weten in ontkennend wat
voor de vrouw tegenover hem glashelder was. ‘Er is misschien wel wat gebeurd, maar...’ Het zweet brak hem uit. ‘Ze waren opeens weg toen ik uit de
stad terugkwam.’
‘Wat is er dan gebeurd?’
‘Ze...’ Hij stond bruusk op. ‘Luister Yuli, ik kan het niet goed vertellen. Het is
beter als je het Alante en Yurane vraagt als ze terug zijn. Het is niet helemaal
mijn schuld, weet je. Ik was naar de stad gegaan zonder iets tegen hen te zeggen en nou denken ze.... denk ik dat ze denken dat er... onenigheid is. Ik maak
me verschrikkelijk ongerust. Ze zijn al drie dagen weg. Wat als die knapen
Alante zien zoals ze is? Haar bestaan moet kost wat kost geheim blijven!’ Geagiteerd beende hij heen en weer.
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‘Ja,’ zei Yuli, ‘daar heb je gelijk in. Het lijkt me inderdaad nogal onvoorzichtig.’
Ze voelde zichzelf ook niet helemaal gemakkelijk. Het vrijen met Tom was
fantastisch geweest. Nu de brand uit haar bloed was verdwenen begon ze op
te zien tegen de confrontatie met Alante. Zij was meer dan alleen maar een
pupil van Tom. Ze had duidelijk gemaakt dat ze zich met Tom verloofd achtte.
Ze was nog te jong om zelf met hem naar bed te gaan, maar als het aan haar
lag... Yuli had het verlangen bij Alante vaak genoeg opgemerkt. Ze was er zelfs
jaloers op geweest, moest ze zichzelf bekennen.
‘Tom?’ Ze stak haar hand uit om contact. Na een korte aarzeling nam hij hem
in de zijne. ‘Ik zal... zullen we morgen naar hen laten zoeken? ’
‘Dat is goed, Yuli. Ik heb geen vaste plannen voor morgen, ik ben een paar
dingen aan het uitzoeken.’
Het herstelde contact werkte ontspannend. Hij gaapte. ‘Ik ga slapen denk ik.’
De fles wijn die hij te snel had geleegd was daar niet helemaal vreemd aan.
Hij hoopte stilletjes dat Yuli zou vragen met haar naar bed te gaan; hij was te
onzeker om het zelf voor te stellen. De wijn voorkwam verdere verwarring: hij
viel als een blok in slaap.
Hij werd wakkeruit benevelde dromen toen Yuli bij hem in bed kroop. Met zijn
armen om haar heen raakte hij danig opgewonden van haar achterste in zijn
lendenen. Ze reageerde echter niet op zijn dringende erectie, ze lag te huilen.
Het riep een beschermend instinct in hem wakker en hij streelde haar. Het
voorkwam dat hij in een mistroostig niemandsland zou verzanden. In de boog
van zijn koesterende mannenlijf sliep Yuli weldra in.
Het viel Tom echter niet mee om met zo’n onrustig iemand in één bed te liggen, opgewonden te worden van haar lichaam en dan ook nog te willen slapen.
Op een gegeven moment had hij er genoeg van. Hij zocht een leeg bed op,
waar hij gewoontegetrouw tegen zonsopgang wakker werd. Hoewel hij nog
niet helemaal nuchter was stond hij op. Hij wilde op tijd in de stad zijn. Yuli
sliep nog. Hij liet deze keer een geschreven berichtje achter.
In de stad aangekomen wandelde hij, onkundig van de vele ogen die hem
nauwgezet volgden, de veersteiger af en liet zich opnemen in het straatgewoel.
Zo vroeg in de ochtend was de markt op zijn drukst. Het was blijkbaar voor
de visspertijd, zoals hij dat bij zichzelf noemde, want er werd een uitbundige
hoeveelheid zeespijs te koop aangeboden. Met een aan afkeer grenzende fascinatie bekeek hij de meest wonderlijke zoutwaterwezens die hier als voedsel
werden aangeboden. Er was echter teveel verleppende schoonheid en zieltogend leven om trek in vis te krijgen. Het leek hem beter zijn honger te stillen
in de bovenstad, waar hartige en zoete gebaksoorten te kust en te keur werden
aangeboden.
In een enorm koffiehuis onder een aan drie kanten open houten paviljoen,
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vooral door lezende heren bezet, vergastte hij zich op alle lekkers die hij op
kon. Aan de leestafel bladerde hij door enkele oude Europese kranten. Zou hij
Albino Jorge opzoeken voor een gesprek? Die man wist zoveel meer van de
internationale situatie dan hij uit de kranten kon halen.
Hij besloot na enige aarzeling er vanaf te zien. Op een of andere manier voelde hij zich niet vrij. Alsof hij bekeken werd. Voor het eerst sinds ze in Ajudya
waren voelde hij een lichte aandrang om er weg te gaan, om weer op reis te
gaan. Met een bruusk gebaar probeerde hij de onheilspellende gevoelens van
zich af te zetten, rekende af en liep in gedachten terug naar de steiger. Eigenlijk was hij van plan geweest naar de Proeftuinen te gaan en Truong Ngo op te
zoeken, de geleerde die zich met die hars leverende heesters bezig hield. Ook
dat riep een gevoel van onveiligheid op. Naarmate hij de veersteiger naderde
werd het gevoel sterker. Hij keek voortdurend om zich heen, maar kon in de
drukte niets verdachts bespeuren. Narrig nam hij de eerste de beste pont naar
het Yandan eiland. Hij had er de smoor in dat iets zijn prettige gevoel in de
stad had bedorven.
De middag vergleed in rondhangen en een beetje tekenen. Yuli was in geen
velden of wegen te bekennen. Hij was dan ook volledig onvoorbereid op de
lawaaiige thuiskomst van zijn vier reisgenoten. Druk pratend strooiden ze hun
bagage rond en waren in alle vertrekken tegelijk. De jongens hadden uitsluitend oog voor de schaal met gebakjes die een dienstertje tegelijk met hun
binnenkomst had gebracht. Yurane en Alante renden naar de badkameronder
gegil van ‘Ik eerst!’ Hij kon alleen maar stom staan kijken. Het leek wel of zijn
brein uit gestold vet bestond.
Alante was dolblij dat Tom op hun thuiskomst had zitten wachten, al liet ze
niets merken. Ze had er behoorlijk over in gezeten dat ze vier dagen weg waren
gebleven. Ze was nog nooit eerder van hem gescheiden geweest, en dan meteen zolang. Misschien was hij heel erg kwaad op haar, misschien was hij zelfs
helemaal weggegaan, had ze zich in angstvisioenen gek zitten maken. Haar
hart had dan ook een sprongetje gemaakt toen ze hem bij hun binnenkomst
aan de tafel zag zitten. Een beetje onwennig drentelde ze in de badkamer heen
en weer. Het was een prachtige tocht geweest, de beelden buitelden nog door
haar geest. De aanranding door de verliefde jongen was een angstige gebeurtenis geweest, maar na haar felle beet was zijn hartstocht afdoende getemperd.
De dagen erna hadden ze weer gewoon met elkaar kunnen omgaan, al bleef
het spannend omdat hij haar vacht niet mocht zien. Ze had het eigenlijk best
gewild toen ze eenmaal aan hem gewend was.
Tersluiks keek ze naar de man die tot voor kort haar hele universum had gevuld. Hij was veel ouder, daar kon je niet omheen. Dat was prettig, omdat hij
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haar goed kon beschermen, maar die jongen was toch wel leuk. Ze hadden de
laatste dag dolle pret gehad, iets wat met Tom eigenlijk nooit kon. Ze keek hoe
Yurane zich gedroeg. Die voelde zich zo te zien ook niet op haar gemak.
Het was de ongecompliceerde Kajo die met zijn mond vol lekkers de spanning
brak, door net als anders op Toms schoot te klimmen om hem omstandig te
vertellen wat ze allemaal hadden gedaan en gezien. De stijfheid verdween als
bij toverslag uit Toms lichaam. Vanuit de badkamerdeur gluurde ze naar het
stel. Een steek van jaloezie kon ze niet onderdrukken, toen ze Tom hartelijk
zag lachen om de dwaze verhalen van Kajo. Waarom kon hij dat wel met hem
en niet met haar? In de beslotenheid van de badkamer deed ze haar hoofdbedekking af, schudde haar lange haar los en trok de rest van haar kleren uit.
Yurane zat natuurlijk al in het bad, al stond er pas een bodempje water in. Die
kon niet wachten om er in te gaan en was er vervolgens niet uit te slaan. Op dat
moment kierde de deur open, een blond hoofd verscheen om de hoek.
‘Yuli?’ fluisterden de twee meisjes. Ze waren zo verrast dat het even duurde
voordat de blijdschap naar buiten kon komen.
‘Yuli!’ riepen ze in koor toen ze de deur achter zich sloot. Alante sprong in haar
armen en knelde haar hoofd erbijna af. ‘Je bent terug!’
‘Jullie ook,’ wist ze uit te brengen voordat de vreugde haar stem smoorde.
‘Ben je er al lang?’ ‘Hoe was het in de bergen?’ vuurden de twee hun vragen op
haar af. Yuli zette Alante, die behoorlijk zwaar geworden was, op haar voeten
terug en plofte op het toilet neer. ‘Ga nou maar eerst in bad,’ zei ze met haar neus
dichtgeknepen. ‘Zo te ruiken was jullie laatste wasbeurt een tijd geleden.’
‘Oh, ik heb vannacht niet kunnen zwemmen,’ verontschuldigde Alante zich.
Ze snoof onder haar oksels. ‘Ja, ik stink behoorlijk. Teveel zeegelei gegeten
denk ik. We hebben als gekken geroeid, we hadden de wind tegen.’
‘Waar zijn jullie allemaal geweest?’
‘Eerst zijn we naar een eilandje gezeild waar een hut op staat die van jullie is,
ik bedoel van het Yandan huis,’ verbeterde ze zich blozend. Ze realiseerde zich
dat ze Yuli onder ‘jullie’ had geschaard in plaats van het ‘wij’ zoals het voor
hun uitstapje was.
‘En toen?’ Yuli verkoos het te negeren.
‘We hebben op zeegelei gevist. Alante heeft zich onbehoorlijk zitten volproppen. Die wist niet van ophouden,’ kwam Yurane’s stem vanuit het bad.
‘Het is zo lekker,’ kreunde Alante. ‘Het lekkerste wat er is zowat.’
Yurane lachte: ‘Je wordt vet, zeezoogdiertje.’
‘Niet!’ Alante strekte zich, zodat haar onderhuidse vet haar vacht niet deed
plooien.
‘Zeezoogdier?’ Yuli snapte het grapje niet.
‘Zo noemde ik haar een keer, toen ze ontdekte dat ze een vetlaag aan het krij336

gen was. Ik legde uit dat alle zoogdieren die in zee leven dat nodig hebben om
warm te blijven. Ik heb haar toen zeezoogdier genoemd.’
‘En ik haar landzoogdier.’ Alante stak haar tong uit.
‘Goed, maar ik weet ik nog steeds niet waar jullie al die dagen zijn gebleven.’
‘Ben je dan allang terug?’
‘Twee dagen.’
‘Hoe was het? Heb je nog vijanden gezien?’
Yuli’s gezicht betrok. ‘Dat zal ik jullie later vertellen, als... als ik het kan.’
‘Was het heel erg?’ Alante omarmde Yuli, die prompt begon te snikken, hoewel
ze dat helemaal niet van plan was geweest. ‘Ja!’ zei ze, gesmoord toen Yurane
uit het water oprees en haar armen ook om haar heen sloeg. ‘Ik weet niet hoe
dat gaat, jullie hebben intussen nog steeds niets gezegd over waar jullie zijn
geweest, stelletje... en ik ben helemaal nat.’
‘Oh, pardon,’ giechelde Yurane, die weer in het water terug gleed. ‘Niets bijzonders eigenlijk. We zijn twee nachten in de hut gebleven. Daarna zijn we
naar het landhuis van de grootouders van een van de jongens gevaren en hebben daar gelogeerd.’ Yurane grinnikte. ‘Hij was hartstikke verliefd op Alante en
zij ook op hem. De eerste dag heeft ze zijn vinger er zowat afgebeten.’
‘Niet!’ ontkende die met rode oortjes.
Yuli schrok, dat kon gevaarlijk zijn, schoot door haar heen. ‘Heeft hij jou gezien?’ vroeg ze kortaf, Alante bij haar armen pakkend. ‘Heeft hij je vacht of je
kieuwen of je voeten gezien?’
Ze schudde stom van schrik nee.
‘Hebben jullie gezoend?’ Met de ogen neergeslagen knikte ze. ‘Dan heeft hij
toch je pels kunnen voelen?’
‘Ik had mijn kleren toch aan?’ sputterde Alante tegen.
‘Dat is je geraden ook. Heeft hij dan je wangen niet gevoeld?’
‘Eh, nee.’ Verlegen schuifelde ze met haar voeten over de vloer.
‘Ze zoenden elkaar op hun mond natuurlijk,’ verklapte Yurane.
‘Al zoende hij je op je gat,’ mopperde Yuli. ‘Als hij maar niet heeft gemerkt dat
je anders bent.’
Alante giechelde zenuwachtig. Toen Yuli niet verder ging keek ze haar aan.
Er was nog iets, Yuli had haar ogen neergeslagen en bleef haar bij de armen
vasthouden. ‘Ik heb... begon ze haperend, ‘eh, ik heb iets gedaan... eh, ik hoop
niet dat je kwaad wordt. Ik heb Tom verleid. Gister.’
‘Tom!?’
‘Ja, gister, toen hij me gemasseerd had heb ik hem gepakt en we hebben verschrikkelijk geneukt.’
‘Yuli!’ riepen de twee in koor, geschokt door haar bekentenis. Alante dacht
even dat haar hart nu stil moest gaan staan.
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‘Vertel, wat hebben jullie gedaan. Ik wil alles weten,’ zei ze hees.
Tegen de schemering werd een uitgebreide maaltijd opgediend in de hof. Er
werden tafeltjes gebracht en olielampen in gekleurde glazen kelken.
De jongens waren nergens te bekennen, ze zouden naar de dieren gaan kijken.
De vrouwelijke leden van het gezelschap verschenen gebaad, gekamd en gehuld in de prachtigste gewaden.
‘Ik zie dat mijn bestellingen goed zijn doorgekomen,’ merkte Yuli op, terwijl
ze zich met een zucht in een stoel neerliet. Ze was nog steeds vermoeid van de
terugtocht uit de bergen. Yurane ging naast haar zitten. Geen van tweeën keek
Tom aan. Als laatste kwam Alante en koos een plaats aan de andere zijde van
Yuli. De stoelen links en rechts van Tom bleven leeg. Hij probeerde zijn aandacht gelijkmatig over de drie vrouwen te verdelen, maar kon niet verhinderen
dat zijn blik telkens naar Alante dwaalde als hij dacht dat ze niet keek. Ze aten
in een ongemakkelijke stilte.
Alante was de eerste die opstond. Zonder iemand aan te kijken trok ze Yuli
aan haar mouw; die was niet zo goed of ze moest haar eten laten staan en met
haar mee.
Yurane at kalm door; ze was dit soort situaties wel gewend in het dorp waar
ze vandaan kwam. Het hielp ook dat ze gewoontegetrouw meer op haar Gave
afging dan op haar gewone zintuigen. Zij begreep daardoor wat er aan de hand
was: Alante was zelfstandig aan het worden, hetgeen een noodzakelijke ontwikkeling was. Het deed af en toe pijn, dat was niet altijd te voorkomen. Dat
verontrustte haar niet: haar portie had ze zelf wat dat betreft meer dan genoeg
gehad. Daar kwam bij dat Yuli’s bekentenis dat ze met Tom had gevrijd haar
uitzicht had gegeven zelf ooit met Tom naar bed te kunnen. De beklemming
waar ze voor hun uitstapje aan onderhevig was geweest, was door Yuli’s daad
opgeheven. Alante was niet meer de voorbeschikte bruid van Tom: ze was een
gewoon pubermeisje geworden. Tom was nu een onafhankelijke, aantrekkelijke vrijgezel. Ze glimlachte; ze kreeg hem wel waar ze hem hebben wilde. Ze
moest streng voor zichzelf zijn om het opgloeien in haar schoot te dempen;
het was nu niet de tijd en de plaats om haar lust vrij te laten.
Toen Tom haar na de maaltijd voorstelde naar de jongens te gaan zoeken, kon
ze daar gewoon op reageren en liep met hem mee naar de werf.
De twee onafscheidelijke dieren graasden op het braakliggende terreintje, dat
intussen een stuk minder ruig was geworden. Van de jongens was geen spoor
te bekennen. Yuranes geit kwam haar even bezoeken en gaf een vriendelijk
kopstootje, waarna ze weer naast de buffel ging grazen.
Tom en Yurane gingen op een fundament zitten dat onder het weggegraasde
onkruid verborgen was geweest.
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‘Hier heeft een toren gestaan,’ merkte ze zachtjes op. Zodra ze het zei voelde
Tom het ook, er had hier heel lang geleden een enorme toren gestaan, een
vierkante, waarvan hij de muren nog om zich heen kon indenken.
‘Doe jij dat?’ vroeg hij verbaasd.
Ze knikte. ‘Kun je het ook zien?’
‘Ik... ik weet het niet. Niet zien, nee, meer weten, als een oude herinnering.’
‘Ja, zo zie ik het ook!’
‘Ik denk aan een hoge vierkante toren. Een vuurtoren.’
Ze knikte instemmend.
‘Kun je het beeld nog meer terughalen?’
Ze legde haar hand op zijn arm om hem te laten zwijgen. Haar ademhaling
werd trager. Langzaam zagen ze hoog in de lucht een flakkerend licht groeien,
alsof de lucht zelf gloeide.
Ze zuchtte en het doofde uit.
‘Yurane, je bent fantastisch! Je hebt een beeld van eeuwen geleden laten zien.
De essentie van de toren. Dat het een baken was.’ Hij was enthousiast als een
kind op zijn verjaardag.
‘Tom, die toren, die heeft hier heel, heel lang geleden gestaan.’
‘Ja, dat klopt. Uit andere bronnen herinner ik me deze vuurtoren.’
Ze keek hem vragend aan, maar dat zag hij niet in het donker. Schuchter vroeg
ze daarom: ‘Hoe kan dat?’
‘Ik weet bepaalde fragmenten van de geschiedenis van de landen aan deze zee,
Yurane. Daar zit toevallig enige wetenschap bij van het vroegere keizerrijk.
Ajudya is niet zo oud als Doran. Heel vroeger lag de eigenlijke stad veel verder
in het binnenland, aan de rivier die in de baai uitkomt. Die is sedertdien een
heel eind dichtgeslibd, vandaar dat ze later een nieuwe stad aan het diepe water
op de eilanden hebben gebouwd. Deze toren was er één van drie op een rij. ’s
Nachts konden schepen veilig langs de eilandjes navigeren door de drie vuren
op een rij te houden met gelijke tussenruimten.’
‘Dat snap ik niet helemaal.’
‘Kijk, er waren drie vuurtorens als deze. Ze waren zo geplaatst dat zolang je
’s nachts de drie vuren op gelijke afstand van elkaar zag, je veilig in een rechte
koers langs de klippen kon varen.’
In het donker kon hij haar ogen net zien glinsteren. Volgens hem had ze naar
zijn laatste uitleg helemaal niet geluisterd; ze wilde alleen zijn stem horen.
‘Tom?’
‘Hm?’
‘Yuli heeft ons alles verteld.’ Yurane giechelde. ‘In geuren en kleuren. Alante
werd pisnijdig en hééft je uitgescholden!’
In het donker voelde hij een hete blos tot in zijn nek gloeien.
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‘Tom?’
Hij gromde iets achter in zijn keel.
‘Alante is jaloers, ze is ook heel bang dat ze je kwijt is. Ben je verliefd op Yuli?’
‘Wie is hier nou wie kwijt?’ gromde Tom. ‘Ik weet niet of ik verliefd ben. Ik
bedoel, ik was het de afgelopen dagen, tot jullie terugkwamen. Nu ben ik alleen
maar in de war.’
‘Wat bedoel je met kwijt?’ Al wist ze wat hij wilde zeggen, ze vond dat hij er
duidelijker in moest zijn.
‘Alante is toch met die jongens meegegaan? Trouwens, wat moet zo’n jong
meisje met zo’n kerel als ik. Ik had haar vader kunnen zijn.’
‘Ja, je bent een stuk ouder. Daarom kan ze nog wel verliefd op je zijn.’
‘Ach, wat weet dat kind nou?’ protesteerde hij balorig. ‘Ik was de eerste mens
die zich om haar bekommerde. Sinds haar geheugenverlies dan. Logisch dat
ze daar... nou ja iets mee heeft. Maar verliefd? Het is veel beter dat ze verliefd
wordt op een jongen van haar leeftijd.’
‘Tom, misschien is het makkelijkervoor je als ik je vertel hoe het bij mijn volk
de gewoonte is. Een man vrijt soms met meer vrouwen of een vrouw met
meer minnaars. Als een meisje voor het eerst heeft gebloed zoekt ze haar man.’
Ze giechelde, een beetje zenuwachtig. ‘Meestal is de eerste toch niet de ware,
omdat jongens vaak zo kinderachtig blijken te zijn. Daarom zoeken de meisjes
het liefst een oudere man als ze echt een vaste verbintenis willen.’ Ze zweeg
even en hervatte, ernstig nu: ‘Alante heeft jou gekozen, Tom.’
‘Daar ben ik ook bang voor,’ antwoordde hij schor. ‘Ze is alleen veel te jong.’
‘Ze is een vrouw, Tom, helemaal een vrouw, al is ze nog heel pril. Ze wil jou
nog steeds. Als ze jou heeft wil ze jou best delen met...’ ze aarzelde even, ‘met
een andere vrouw. Dat is pas mogelijk als je haar man bent. Ze is nu heel onzeker.’
Na een hele tijd antwoordde hij, ternauwernood uit zijn woorden komend:
‘Dank je dat je me dit verteld hebt. Je bent dus toch niet zo verlegen.’
‘Ik ben soms Orakel, Tom. Dan ben ik niet verlegen, als ik iets móet zeggen,’
antwoordde ze met een zucht. Ze zaten zwijgend bij elkaar. Nu de woorden
van Orakel de ergste obstakels bij Tom hadden weggenomen konden begrip
en inzicht verder groeien. Hij vond het opeens niet meer zo verschrikkelijk
moeilijk om zijn geheime vrees te uiten.
‘Yurane, er is nog iets dat me bezwaart, meer nog dan haar leeftijd, die ik niet
eens weet. Ze is van het Zeevolk, weet je, als ze zwanger zou worden...’ Hij kon
niet verder praten toen de eenmaal losgelaten angst hem bij de keel greep, de
angst dat hij nooit Alante’s minnaar zou kunnen zijn. Yurane bleef stil zitten
luisteren, gespannen en ontvankelijk. Tom slikte en ging door met het uitspreken van wat hij in gedachten nog niet eerder had durven formuleren: ‘Als we
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echt van twee verschillende soorten zijn, kunnen we nooit kinderen krijgen.
Het zou nog erger zijn als ik, of een andere mensenman, bij haar een gedrocht
zou verwekken, waar ze misschien zelfs aan dood zou kunnen gaan.’ Het zweet
was hem uitgebroken, met een ongeduldig gebaar wiste hij zijn voorhoofd af
met zijn mouw. Yurane had hem bij de andere arm gevat en drukte die bemoedigend.
‘Dat weten we niet, Tom, dat zal je moeten onderzoeken. En ik weet niet of je
het opgemerkt hebt, maar ze groeit de laatste tijd ontzettend hard. Ik denk dat
ze ouder is dan je eerst dacht.’
‘Ouder? Ja, dat zou kunnen. Ze wordt zelfs zwaar. Hoe dat zo?’
‘Ik denk dat het komt omdat ze voortdurend in zee zwemt en zeevoedsel eet.
Ze had heel wat in te halen. Ze heeft zelfs groeipijn in haar heupen, haar borsten doen zeer, ze worden heel snel groter heeft ze me verteld.’
‘Aan pijn...’
‘Natuurlijk doe ik er wat aan,’ viel ze hem in de rede, iets wat hij niet van haar
gewoon was. ‘Ik behandel haar af en toe.’
Tom stond op en trok Yurane overeind. Ze begreep zijn onrust en liet het
erbij. In het donker liepen ze gearmd terug. Ze voelde de spanning in zijn lijf.
In hun vertrekken zat Yuli een stapel papieren door te nemen. ‘Alante is al naar
bed,’ verklaarde ze afwezig.
‘Iets van de jongens gehoord?’ vroeg Tom. Hij ging niet op Yuli’s opmerking
in. De vertrouwelijkheid die hij zojuist met Yurane had ervaren maakte dat hij
niet goed wist hoe hij zich naar Yuli moest opstellen. Alante had Yuli blijkbaar
als vertrouwelinge gekozen. Hij raakte in de war van de ingewikkelde verhoudingen, die even snel schenen te ontstaan als te verdwijnen. Tot zijn opluchting
trokken Yurane en Yuli zich al snel terug naar hun slaapkamer. Hij ging met
een glas fonkelend rode wijn in zijn hand zitten nadenken. Met grote moeite
wist hij de drie vrouwen uit zijn gedachten te bannen.
Zijn laatste bezoek aan de stad was vruchteloos gebleven en hij had zich onvrij
gevoeld. Dat was bij zijn eerste verkenning heel anders. Er klopte iets niet!
Verontrust stond hij op om heen en weer te ijsberen. Wat was het ook alweer
dat hij een paar dagen geleden had opgemerkt? Iedereen scheen hier iedereen
in het oog te houden. Feitelijk was bijna geen mens te vertrouwen. In Ogam
was dat ook het geval geweest: overal spionnen, glurende ogen die namens
iemand anders keken, gewapende gardisten, lijfwachten. Macht heeft duidelijk
zijn prijs: voor de machtigen is het niet mogelijk om onbekommerd door de
stad te struinen. Hij sloeg zich voor zijn hoofd, wat een oen was hij geweest.
Een opvallende westerling die bij Yandan logeert, dat roept toch om verspieders? Wat doet die man hier, hoe machtig is hij, met wie gaat hij om?
Hij realiseerde zich dat hij onvergeeflijk onvoorzichtig was geweest. Wat had
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Anoek, de vrolijke monnik, ook al weer gezegd bij het afscheid van de Proeftuinen? Hij was herkend, door beide zijden. Die vrouw die hem rond had
geleid, Kyung, was vast een spionne geweest! Anoek had het geweten.
Met het hoofd in de handen probeerde Tom helderheid en enige structuur in
zijn door elkaar rommelende gedachten te krijgen. Het enige wat er tevoorschijn bleef komen was echter een gloeiende lust. Het verbaasde hem dat hij
er zo in op kon gaan, want seks had hem nooit erg geïnteresseerd. Moest je
hem nou zien, hij kreeg meteen een erectie als hij aan Yuli dacht. Tot zijn verwarring was Yuli soms Yurane. Het ergerde hem. Genadeloos onderwierp hij
zich aan een zelfanalyse. De lustgevoelens zwakten af en zijn brein werd weer
helder. Dat hij er vroeger geen last van had zou wel komen omdat hij zich altijd
afzijdig had gehouden. Mensen waren voor hem meer pionnen geweest in een
spel, dan levende en voelende wezens, constateerde hij met enig ongemak. Hij
was wel een erg arrogant baasje geweest, moest hij zich bekennen. Dan is het
niet vreemd dat je geen steek verder komt. Er kwam een golf verdriet boven,
een treurnis dat hij zo lang had geleefd zonder echt betrokkenheid gekend te
hebben, menselijke warmte, gevoelens van liefde, haat, angst en vreugde. Niet
dat hij op haat en angst zat te wachten, meesmuilde hij bij zichzelf. Je moest
het wel leren kennen, herkennen, bij anderen en bij zichzelf, vond hij. Voelde
hij haat? Angst? Hij wilde zijn hoofd al ontkennend schudden, tot hij besefte
dat hij zichzelf helemaal niet zo goed kende als hij dacht. Toen hij de ijdelheid
van zijn vooringenomen zelfbeeld inzag begon er zich onmiddellijk een bal
in zijn buik te vormen, waarvan hij wist dat het angst was. Pure, onversneden
angst voor de onbekende tegenstander. Zijn Opponent. Die achter hem aan
zat. Om hem te vernietigen. Hij wist op dat moment ijselijk zeker dat dit geen
verbeelding was. De angst klauwde zich omhoog.
Hij begon de vreselijkste dingen te bedenken voor de onbekende vijand. Inwendig vloekend en tierend wenste hij hem alle doden en pijnen toe. Haat jegens de man die zo op hem leek overweldigde hem als een golf zuur braaksel.
Gelukkig was er niemand in het vertrek om hem te zien, want zijn gezicht was
vertrokken tot een lelijk masker. Haat kan verterend zijn.
Tom was niet opgewassen tegen deze voor hem onbekende bezetenheid. Het
was Alex die hem redde. Het wijze dier likte de tot een klauw verkrampte neerhangende hand van de grote man. Het glas wijn was uit zijn vingers gegleden
en lag in een plas van zijn rode inhoud. Na enige tijd drong de hypnotiserende
massage van de ruwe kattentong tot zijn lichaam door. Vanuit de ontspannende hand verspreidde vrede zich door zijn systeem. De sterke emotie loste
op, liet een leegte, als een soort afdruk, in zijn hart achter. De verwrongen
trekken van zijn gezicht verzachtten, het hortende ademhalen kwam tot rust.
De kat sprong soepel op zijn schoot, draaide luid ronkend een paar keer in het
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rond en rolde zich met een zucht op. Knipogend tegen de verdwaasd kijkende
man drukte de kat de tevredenheid met zichzelf uit in een wijde geeuw en
vertrok naar zijn eigen droomwereld.
Tom aaide het dier afwezig. Hij besefte niet dat de kat hem zojuist uit zijn verstarring had gehaald. Hij rilde toen het zweet op zijn rug en borst opdroogde;
het gaf een onbehaaglijk gevoel. Van binnen was hij leeg.
Hij schrok op. Drie vrouwen keken hem vragend aan. Hij had hen niet horen
binnenkomen en had hun vraag niet gehoord.
‘Wat heb je de laatste dagen uitgespookt, Tom?’ vroeg Alante ongeduldig toen
hij niets wist te zeggen. ‘Wat heb je gedaan toen je ons was kwijtgeraakt, heb je
nog iets anders gedaan dan cadeautjes kopen?’
Even wist hij niet waar ze het over had. ‘Cadeautjes?’ mompelde hij verdwaasd.
‘Je bent toch in de stad cadeautjes wezen kopen?’
‘Oh. Wat is daarmee?’ Hij was nog steeds niet bij zijn positieven.
‘Wat mankeert je toch?’ vroeg ze gepikeerd. ‘Het lijkt wel of je niet naar me
wilt luisteren. Of ben je dronken?’
Onmachtig iets zinnigs te zeggen keek hij haar aan. In zijn hoofd was het
leeg, een echoënde holte waar kriskras ongecontroleerde gedachten doorheen
schoten.
Yurane zag dat Tom niet in orde was. ‘Wat is er gebeurd, Tom?’ vroeg ze zachtjes. Iets in de toon van haar stem maakte Alante en Yuli erop attent dat er wat
aan de hand was, dat het niet normaal was hoe hij reageerde.
Hij schudde zijn hoofd en keek haar hulpeloos aan.
‘Heeft... heeft hij je aangevallen?’
Hij schudde zijn hoofd.
‘Nee. Niet hij.’ Hij greep haar hand. ‘Ik was het zelf,’ bekende hij schor. ‘Ik
heb... het was mijn eigen... schaduw.’
Ze nam zijn hoofd tussen haar handen. Yuli vouwde haar sterke handen om de
hare. Tom gaf zich over en liet zich helen. Restanten van emoties deden hem
schokken en trillen, tot dat ook ophield.
Toen na geruime tijd de handen van zijn slapen weggenomen werden was zijn
ontregeling hersteld. Hij wilde echter niet zeggen wat er was gebeurd toen drie
paar ogen hem vragend aankeken. Dat was te moeilijk. Hij had Alante’s vraag
wel begrepen, vertelde hij, maar de toegang tot zijn geheugen was geblokkeerd
geweest. Meer wilde hij niet kwijt.
Pas de volgende dag was hij in staat te vertellen wat hij had gedaan gedurende
de afgelopen dagen. Eerst wilde hij zijn ongerustheid omtrent hun veiligheid
ruimte geven. Hij liep de kamers speurend rond, keek achter deuren en in
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kasten, in de hoek tussen het plafond en de muren. De buitenmuren klopte hij
systematisch af op zoek naar holtes die er niet zouden moeten zijn. Hij kon
niets verdachts vinden.
‘Wat doe je toch?’ wilde Alante weten, die zo langzamerhand brandde van
nieuwsgierigheid.
‘Yuli, weet je zeker dat we hier niet afgeluisterd kunnen worden?’
‘Hoezo?’
‘Ik denk dat ik gevolgd ben in de stad. DieYarek weet wie ik ben.’
Met een zucht ging Yuli zitten. Langzaam schudde ze haar hoofd heen en weer.
‘Nee,’ was haar korte repliek.
‘Waar...?’
‘Op zee.’ Ze lachte kort. ‘Tenminste, in een klein bootje.’
‘Goed, dan gaan we een stukje zeilen.’
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Hoofdstuk 37

Ontraadselingen

D

E GEPLANDE ZEILTOCHT HAD MEER VOETEN IN DE AARDE
dan simpelweg opstaan en naar de werf lopen. Eerst moest er van kleren
gewisseld worden, toen was het noodzakelijk eten en drinken uit de keukens te
laten komen. Tom werd er kriegel van en ging vast vooruit, de boot zeilklaar
maken. Hij trof tot zijn vreugde Kajo en Deyoo bij de buffel en de geit aan.
Ze reageerden uitgelaten op het voorstel om een tochtje met de jonk te gaan
maken. Enthousiast hielpen ze mee om hun trouwe vaartuig schoon te maken.
Even later arriveerden de drie vrouwen met zware manden, die veelbelovend
geurden.
‘Benieuwd hoeveel spionnen ons nu nakijken,’ mompelde Yuli.
Zodra ze op volle zee buiten bereik van verrekijkers waren gekomen streken
ze het zeil. Alante sprong meteen overboord: de zee lokte. ‘Even maar,’ riep
ze, ‘beetje opfrissen.’
‘Weet je Tom,’ zei Yuli, die in de roef bezig was geweest met het eten, ‘ik ben
hier grootgebracht met het besef dat je altijd bedacht moet zijn op ogen en
oren die beter niet kunnen zien en horen wat je doet. Ik was het eerlijk gezegd
helemaal kwijt. Doordat ik al een hele tijd met de Garde optrek en de laatste
tijd met...’ Ze keek een andere kant op om niet te laten zien dat de tranen in
haar ogen stonden.
‘Met ons,’ vulde Yurane haar zachtjes aan.
Yuli knikte heftig. ‘Ik was het bijna vergeten, weet je,’ zei ze gesmoord. ‘Al die
geheimzinnigheid. Altijd op je hoede zijn. Het is zo fijn om zonder reserves te
kunnen doen en zeggen wat je denkt. Onder vrienden. Te weten dat er niemand
tussen zit die niet te vertrouwen is. Ik had het je moeten vertellen, Tom, dat het
er in ons land zo toe gaat. Het spijt me dat ik je daardoor in gevaar heb gebracht.’
‘Geen gevaar,’ sputterde Tom tegen. ‘Dat was er niet. Nog niet. Het is alleen
een rotgevoel om te weten dat je gevolgd wordt, bekeken wordt.’
‘Ook gevaar, Tom. DieYarek verkoopt zijn informatie aan de hoogste bieder,
als hij niet in opdracht werkt.’ Ze sloeg beschaamd haar ogen neer. ‘Wij... ik
bedoel het Yandan huis heeft ook wel van zijn diensten gebruikgemaakt.’
‘Het heeft met Aloys te maken,’ mompelde Tom. Hij verkoos te negeren wat
Yuli bekende. ‘Ik denk dat mijn broer over belangrijke informatie beschikt.’
Tegelijk met dat hij dit zei kreeg hij de gewaarwording dat het weliswaar klopte,
alleen dat het niet de kern van de zaak was.
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Hij beschikte zelf ook over cruciale informatie. ‘Misschien moeten we mijn
broer zoeken. Misschien moeten we onze kennis samenvoegen om een antwoord te krijgen.’ Een gevoel van instemming was het onmiddellijke gevolg
van zijn opmerking.
‘Antwoord waarop?’
‘Op Alante’s herkomst?’ meende Yurane.
‘Dat is onderdeel van het raadsel,’ beaamde Tom. ‘Een heel belangrijk deel. Er
is meer. Ik heb al een hele tijd het gevoel dat we de meeste antwoorden al hebben, dat ze alleen nog op elkaar passend gemaakt moeten worden.’
‘Wat dan?’
Hij bleef broedend voor zich uit kijken. ‘Laten we Alante roepen,’ stelde hij na
een tijdje voor. ‘Ze moet erbij zijn.’
Even later zaten ze met hun zessen in een kring op het dek.
‘Ik krijg al vanaf het moment dat ik haar vond signalen dat Alante een boodschap met zich meedraagt,’ begon Tom samen te vatten wat ze tot nu toe te
weten waren gekomen. ‘Niet alleen als ik haar aanraak, ook als ik droom. Ze
heeft zelfs twee raadsels in zich, met de bijbehorende codes. Daarvan weten
we nu dat het ene gaat om de rol van de dolfijnen. De bijbehorende code is dat
Alante met hen kan praten.’
‘Ik snap je niet,’ zei Kajo met gefronste wenkbrauwen. ‘Leg het eens beteruit!’
Tom keek verstoord. Yurane gaf in plaats van hem antwoord: ‘Alante is hele
stukken van haar geheugen kwijt, weet je wel?’
‘Ja, en?’
‘In die stukken waar ze niet bij kan, zitten belangrijke geheimen verborgen. Wij
proberen die uit haar los te krijgen. Ja?’
‘Hoor eens, ik ben niet dom!’ zei Kajo verontwaardigd. Hij keek zijn vriendje
aan. ‘Jij weet er natuurlijk nog helemaal niets van. Leg het hem maar uit, Yurane.’
Ze lachte en streek hem over zijn bol. ‘Tom zegt dat een van die geheimen
gaat over de dolfijnen. Alante blijkt met hen te kunnen praten. Dat heeft nog
nooit iemand eerder gekund. De dolfijnen hebben onze kant gekozen, ze hebben een geschiedenis die ze in verhalen aan elkaar vertellen en ze hebben een
geweten.’
‘Dat weet ik toch! Dat heeft Alante me zelf verteld.’
‘Jij bent al langerbij haar, maar Deyoo niet, toch?’
‘O ja, dat vergeet ik telkens,’ verontschuldigde Kajo zich. ‘Wat is er eigenlijk zo
geheim aan dat dolfijnen net mensen zijn?’
‘Niemand weet dat dolfijnen een taal hebben en dat Alante de dolfijnentaal kan
verstaan en kan spreken. Dat moet geheim blijven.’
‘Van mij zullen ze het niet horen!’ verzekerde Kajo haar. ‘Van jou ook niet, hè?’
Deyoo schudde verontwaardigd zijn hoofd. ‘Natuurlijk niet!’
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‘Ik heb trouwens nog een taal in mijn hoofd, ik kan er alleen niet bij,’ zei Alante
met een spijtig gezicht.
‘Ik kan het me herinneren,’ zei Tom. ‘Je riep iets in vreemde woorden toen je
ontdekte dat je bloedde.’
‘Wat riep ik dan?’
‘Dat weet ik niet meer, alleen dat het een mij onbekende taal was.’
‘Waarvan zou die tweede taal dan de code zijn?’ vroeg Yuli zich af.
‘Om iets te ontcijferen wat we nog moeten ontdekken,’ bedacht Yurane. ‘Iets
dat ook weer met Alante te maken heeft.’
‘En met het versluierde land,’ meende Tom. ‘Waar de priester het over had
toen hij bij ons op bezoek kwam.’
‘Ja,’ fluisterde Yurane, ‘waar die stolp van vergetelheid al eeuwen over in stand
gehouden wordt.’
‘Alante kwam uit de richting van het versluierde land,’ herhaalde Tom voor de
zoveelste keer. ‘Dan is het toch logisch dat ze daar vandaan komt, dat ze daar
geboren is?’
‘Dat klinkt helemaal niet logisch,’ vond Yuli. ‘Ik bedoel, ze is een watermens en
waar zij vandaan kwam is kurkdroge wildernis.’
‘Dat is het ook,’ peinsde Tom. ‘Misschien is er water. Water dat je pas kunt zien
als de tover geen invloed meer op je heeft. Alante kan water vinden, daar heeft
ze een zintuig voor.’
‘Dan moeten we daar weer naar toe,’ bracht Alante in het midden. De conclusies die getrokken werden gaven haar een nieuw gevoel van zekerheid. ‘Als ik
daar vandaan kom moeten daar ook mijn verwanten zijn.’
‘Als dat zo is, en alles wijst daarop, moet er een binnenzee zijn,’ meende Tom.
‘Eentje waar niemand van af weet. Die wij ook geheim moeten houden als we
hem vinden.’
‘Dat klinkt logisch,’ zei Yuli.
‘Zouden er nog meer plaatsen zijn waar het Zeevolk gewoond heeft, misschien
nog woont?’ vroeg Yurane zich af.
Tom schoot opeens het gesprek met de professoren te binnen. ‘Ik meen dat
professor Dideranda zei dat hij aanwijzingen had waar ze gewoond hebben.’
‘Waar dan?’ Opgewonden ging Alante op haar knieën voor hem zitten.
‘Dat zei hij niet.’ Tom keek haar verontschuldigend aan. ‘Het spijt me liefje, we
werden gestoord. We konden ons gesprek niet afmaken.’
‘Is dat alles wat je heb bereikt?’ vroeg ze hem teleurgesteld. Hij stond op het
punt om haar voor de voeten te gooien dat ze zelf niet erg haar best had gedaan; dat ze eerst niet mee had gewild en later op een zeiltochtje met een paar
jongens dagenlang was weggebleven, maar toen hij haar in de ogen keek slikte
hij het in.
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Alante sloeg haar ogen neer. Ze begreep wat hij niet had willen zeggen.
‘Je kan het hen trouwens morgen zelf vragen,’ zei Tom troostend. ‘Ik was bijna
vergeten dat ze op bezoek zouden komen.
‘Morgen?’
‘Ja liefje. Yuli, ik heb de drie professoren uitgenodigd om morgenavond op
visite te komen. Ik heb het aan de huismeesteres doorgegeven, ze zei dat er al
een officiële uitnodiging is uitgegaan.’
‘Ik weet het Tom. Ik ben op de hoogte. Ik ben erg benieuwd naar die professoren. Hopelijk kunnen ze ons meer vertellen.’
‘Ik heb hen op het hart gedrukt niets los te laten over Alante.’
‘Waarom dan?’ vroeg het onderwerp van hun zorg kleintjes.
‘Ik denk nog steeds dat de Opponent niet weet dat jij het raadsel en de code
belichaamt. Ik vermoed dat hij zoiets niet kan bedenken. Een jong meisje is
wel het laatste waar hij aan zal denken. Hij volgt mij, en mijn broer waarschijnlijk, in de verwachting dat wij hem naar het antwoord zullen leiden.’
‘Hm,’ zei Yuli, ‘dat zou ik ook doen in zijn plaats. Je bent makkelijk te traceren.
Trouwens, dat doet me er aan denken: zei je dat die professoren het over je
broer hadden, dat die hieronderzoek deed?’
‘Hij lijkt wel een spook. Overal waar ik kom kennen ze Aloys, hun gezicht
klaart op alsof de zon achter de wolken tevoorschijn komt, en dan zien ze mij
en worden weer somber, want dan herinneren ze zich dat hij al een tijd niet is
gezien en dat hij spoorloos verdwenen is. Heel raar is dat.’
‘Dat lijkt me heel frustrerend,’ beaamde Yuli en keek hem tersluiks aan, of hij nu
medelijden met zichzelf had omdat zijn broer zoveel warme herinneringen bij de
mensen opriep of... nee, Tom meende het. Het was blijkbaar echt niet normaal.
‘Wat...?’
Tom schudde zijn hoofd op haar onafgemaakte vraag. ‘Ik weet het niet, Yuli,
er is iets heel groots, iets heel belangrijks aan de hand in het binnenland, iets
dat te maken heeft met de irrigatiewerken misschien. In ieder geval wordt het
beheersen van de watertoevoer in de toekomst de sleutel voor de verdere groei
van dit land en van Doran.’
‘Wat heeft dat met jouw broer van doen?’
‘Die was al in de tijd dat ik in Doran werkzaam was, zo’n tien jaar geleden,
bezig met onderzoek naar die irrigatiewerken. Het werd toen als een mogelijkheid beschouwd voor uitbreiding van de landbouwsector. De Abashi wilde het
land weer voedsel exporterend maken, zoals het vroeger was, en door herbebossing voorzien in de eigen houtbehoefte, voor de meubelindustrie en om
houtskool te branden.’
‘Dat doen we hier ook. Met succes. Jammer dat het in Doran niet gelukt is,
want ze maken daar betere producten dan wij. Wij zijn meer handelaars.’
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‘Toch doen jullie veel meer aan ontwikkeling van landbouw, bosbouw en ontginning van het droge binnenland.’
‘Handelaars kunnen ook vooruit denken. We moeten toch ergens ons verdiende geld in investeren?’
‘Dat is zo. Dan nog blijft de vraag waar Aloys is. Blijkbaar heeft hij zijn onderzoek onlangs weer opgepakt. Waar zou hij al die jaren hebben gezeten? Ik wou
dat ik hem spreken kon.’ Tom wreef door zijn haar, met een diepe frons tussen
zijn wenkbrauwen. ‘Yuli, er is in Doran iets aan de gang, iets dat helemaal fout
is,’ verzuchtte hij. ‘Ik kan er alleen niet de vinger op leggen. Ik raad je aan om
veel meer te weten te komen over de stad en de delta. Misschien is de aandacht
van het Yandan huis te lang zeewaarts gekeerd geweest.’
‘Je hebt gelijk, Tommie van me,’ mompelde Yuli. ‘Zelfs de Bergmonniken en
de deyo zien kennelijk niet alles. Ik ga er meteen werk van maken. Tom, wat
gaan wij doen? Ik bedoel, blijven we nog in Ajudya of gaan we weer op reis,
op zoek naar het Zeevolk, of je broer, of wat?’
Ze keken elkaar broedend aan. Geen van beiden had een duidelijk idee wat nu
het beste was om te doen. Na verloop van tijd haalde Tom zijn schouders op.
‘Ik weet het echt niet, Yuli. Zolang onze koers niet duidelijk is kunnen we beter
afwachten. Tot er een teken komt of zoiets, of informatie waar we achteraan
kunnen gaan. Van de professoren bijvoorbeeld, die weten in ieder geval meer
te vertellen. Laten we daar op wachten.’
‘Goed. Dan ga ik aan de slag om onze informatiedienst op Doran en de delta
te zetten,’ zei Yuli vastberaden. ‘Kom, we gaan weer terug. Waar is Alante?’
‘Zwemmen!’ riepen Kajo en Deyoo in koor. De jongens hingen in de boeg
over de verschansing naar het spel van de dolfijnen te kijken.
‘Roep haar even.’
Yuli’s aansporing lokte een door merg en been gaand gegil en gefluit op van
de twee deugnieten.
‘Even wachten!’ kwam een kreet van Yurane uit het roefje. ‘Ik ben soep aan het
maken; als we schuin gaan loopt het over!’
Het conclaaf had enige helderheid gebracht, maar geen concrete antwoorden.
Die zouden ze ter plekke moeten zoeken, was het idee. Van daar was het een
kleine stap naar het besluit om direct na het gesprek met de professoren weer
op reis te gaan. Na de soep zeilden ze terug naar de Yandan residentie. Bij hun
kamerdeur nam Yuli haastig afscheid, ze had nog een hoop te regelen.
Tom schrok wakker toen Yuli hem bij zijn schouder schudde.
‘Wat is er?’ Hij ging rechtop zitten.
Yuli deed fluisterend verslag dat ze hun inlichtingendienst had geïnstrueerd
meer gegevens over het binnenland te verzamelen.
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Ondanks het late uur besloten ze nog een tijdje bij elkaar te gaan zitten om te
beraadslagen. Hoogstwaarschijnlijk waren er ’s nachts geen afluisteraars actief.
Yuli maakte Yurane en Alante wakker, Tom riep de jongens uit hun bed. Slaapdronken ploften ze naast hem neer en leunden tegen Tom aan.
Yuli herhaalde wat ze tegen Tom had verteld. Toen de situatie in het bergland
ter sprake kwam herinnerde Tom haar aan haar eigen tocht.
‘Yuli, je weet nu ongeveer hoe de toestand hier is. Ik denk dat het noodzakelijk
is dat je verslag doet over je missie. Het zal misschien nog pijnlijk voor je zijn,
maar vermoedelijk beschik je over belangrijke informatie.’
Haar gezicht betrok. ‘Goed dan. Onze tocht verliep aanvankelijk vlot: in een
dag waren we in de bergen. We hebben gereden als gekken omdat we een gevoel van haast hadden. Niet alleen ik, ook enkele gardisten.’ Ze snifte en zei
zachtjes: ‘Met name de twee die ik verloren heb. We zijn eerst naar een klein
klooster gereden waar we belangrijke informatie kregen in welke richting we
moesten zoeken. De deyo is de volgende dag alleen vertrokken naar het grote
klooster; ik heb hem sindsdien niet meer gezien. De monniken vertelden ons
dat de passen al ruim een jaar afgesloten zijn aan de Dorische zijde; er komt
niemand meer door. De Bergmonniken leven net als de herders, zo komen ze
alles te weten wat er in de bergen gebeurt. Er schijnt aan onze kant een heel
stuk te zijn waar zelfs de herders worden weggehouden door soldaten. Het
vreemde is dat die niet van ons zijn en ook niet uit Doran komen. Er moet daar
een heel kamp zijn, want de monniken wisten wel te vertellen dat vanuit Doran
voortdurend transporten met voorraden de bergen in trekken. De terugkerende wagens zijn ook zwaar beladen, dus ze nemen ook vracht mee terug.’
‘Die zijn we tegengekomen. Waarschijnlijk ertsen,’ mompelde Tom.
Ze keek hem aan. ‘Dat was ook onze gedachte. Niemand weet precies wat
ze in dat kamp doen of wat ze naar beneden vervoeren. Goed, we zijn er ’s
nachts door een herder naar toe gegidst en hebben een halve dag gespioneerd.
Niets bijzonders opgemerkt. Het enige dat we zagen was een grote stofwolk,
een soort groeve en een wisseling van de wachtposten. Tom, het zijn geoefende soldaten, gewapend met kromme zwaarden en bogen. Ze rijden op kleine
bergpony’s. Ze zien er niet uit als bewoners van Doran. We zijn hier gewend
aan een mengelmoes van volken, maar dat type mens ken ik niet. Ze zijn klein
van stuk, zien er taai uit en ze hebben zwart haar. Meer konden we niet zien.
O ja, hun kleding was wel hetzelfde, je kan het een soort uniform noemen.
Grijze en vaalbruine leren broeken en tunieken, laarzen, een soort helm van
dof materiaal, misschien ook leer. Meer konden we niet gewaar worden met
onze enige verrekijker. Ik denk dat het huurlingen zijn uit een streek hier ver
vandaan. Ten noorden van de grote bergketens is een uitgestrekt berggebied
waar nomaden leven.’
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Tom haalde zijn schouders op om aan te geven dat hij er ook niet meer van
wist. Hij keek haar aan of er nog wat kwam. Ze had het moeilijk om aan het
laatste deel van het verhaal te beginnen. Ze streek haar handen over haar gezicht en ging verder. ‘We zijn op een gegeven moment teruggegaan naar de
paarden. We waren net op de terugweg naar het klooster toen we ontdekt
werden door een patrouille van die krijgers. We werden beschoten, met pijlen,
gelukkig was de afstand te groot. De commandant van de gardisten stelde
voor de patrouille aan te vallen en gevangen te nemen, maar ik wilde hen liever
blijven ontwijken. We besloten ons terug te trekken. Ik leidde mijn troep net
onderlangs een helling toen er een lawine op ons terecht kwam.’
Ze keek hem met betraande ogen aan en kon niet verder praten. Na een paar
minuten slikte ze en ging fluisterend door. ‘We verloren twee mannen en vier
paarden.’ Ze haalde een paar keer diep adem. ‘Ik was door de steenmassa afgesneden van de rest. Ik ging alleen door. Ik wilde kijken of ik een eind lager
weerbij mijn mannen terug kon komen, die nog aan de andere kant van een
ravijn ongeveer dezelfde kant opgingen. Ze konden op een gegeven moment
niet verder. Ze sloegen af, een zijravijn in. Dat is het laatste wat ik van hen
gezien heb. Ik heb die nacht in een grot doorgebracht. De volgende dag heb
ik geprobeerd naar het klooster terug te keren toen ik het ravijn nergens kon
oversteken. Herders vertelden me dat ik beter niet in de richting van het klooster kon gaan vanwege vijandelijke patrouilles. Ze gaven me brood, kaas en
melk mee voor onderweg.’
Ze keek met een frons voor zich uit. ‘Goed beschouwd was onze missie meteen al mislukt. Ik merkte op een gegeven moment dat ik gevolgd werd en ben
dwars door de bergen en de vlakte naar hier gereden. Mijn paard werd kreupel,
ik heb het achtergelaten bij een boerenhof en ben verder gaan lopen. Bij de
baai heb ik een bootje geleend, nou ja, gepikt eigenlijk. In het duister ben ik
hierheen geroeid.’
Yurane schonk haar een glas wijn in, dankbaar klokte ze die naar binnen.
Aarzelend zei Tom: ‘Misschien is het beter om die zwaar bewaakte clandestiene activiteit met rust te laten. We kunnen beter aan de andere kant onderzoeken wat er gaande is. In Doran dus.’
Yuli knikte somber. ‘Van je aanbeveling om de Abashi te bevrijden is natuurlijk
ook niets terecht gekomen. We mogen al blij zijn als de rest van mijn mannen
heelhuids in Ogam terugkeert.’
‘Toch is het eerste deel van je missie geslaagd, Yuli. We weten nu dat er een
clandestiene mijn in de bergen is. Het is ongetwijfeld een grootscheepse en
zeer geheime operatie als er huurlingen van ver weg bij zijn betrokken. Yurane,
kan je nog iets gewaar worden over Yuli’s reis, ik bedoel in verband met je
visioen?’
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Yurane schudde haar hoofd. ‘Nee, ik heb geen visioenen meer gehad of dromen. Het voelt een beetje alsof het er niet meer toe doet. Kan dat Tom?’
‘Het zou kunnen dat óf het visioen is vervuld óf dat de situatie drastisch is
veranderd.’
‘Of beide,’ voegde Yuli er aan toe. ‘Dat gevoel heb ik.’
‘Wat moeten we doen?’ mompelde Tom voor zich heen. ‘Moeten we wel wat
doen?’
Ze dronken nog wat en gingen slapen. Yuli trok in een kamer naast die van
de jongens. Tom bleef zitten om na te denken. Het was het beste dat ze terug
gingen naar Doran. Daar lagen de antwoorden.
Een beetje mistroostig ging hij slapen, verlangend naar Yuli’s verrukkelijke lijf
dat – momenteel onbereikbaar – in de kamer naast de zijne lag.
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Hoofdstuk 38

Terug naar de delta

D

E VOLGENDE DAG besteedden ze de ochtenduren aan de voorbereidingen voor hun terugreis naar Doran. ’s Avonds zouden de drie professoren op bezoek komen. Tom wilde nog van alles geregeld hebben voordat ze
de gastvrije Yandan residentie daags daarna zouden verlaten.
Met de werfbaas en iemand van het handelskantoor had hij eerst een lang gesprek over zijn idee voor watervaste houtlijm. De werfbaas, onder de indruk
van de tekeningen, bezwoer het sceptische Hoofd Materieel dat dit een doorbraak kon betekenen, die hen een enorme voorsprong zou opleveren. Overtuigd door de argumenten van de beide technici zegde de man toe een proef
op de werf uit te zullen laten voeren. Als de resultaten positief waren zou hij
de familieraad kunnen overreden zoveel uitgaven te doen voor een mogelijk
gewin in de toekomst. Hij zag geen grote problemen om de ontbrekende kennis aan te vullen: Tom had de belangrijkste gegevens al aangeleverd. Tevreden
over de ontvangst van zijn innovatieve ideeën maakte Tom van de gelegenheid
gebruik om de bevoorrading van hun scheepje te regelen, zonder dat verspieders er lucht van kregen. Via de werf werden ze onopvallend voorzien van
voedsel, water, extra zeilen en touwwerk door betrouwbare medewerkers van
het enorme magazijn. Het was bijna een tweede natuur geworden om onzichtbaar te willen blijven in dit van spionnen vergeven land. De jongens werkten
opgewonden mee om de boot reisvaardig te maken. Ze legden het bed en
voervoor de dieren klaar en maakten alles schoon.
Yuli haalde Tom op voor een gesprek met Odone over strategische kwesties
en de noodzaak van meer informatie. Odone meldde dat hij het uitgebreide
informatienetwerk van het Huis volgens Yuli’s instructies op een aantal sporen
had gezet, onder andere om het raadsel van de motorschepen te achterhalen.
Hij zegde toe naspeuringen te doen naar de mogelijke smokkel van ertsen en
mineralen via Doran. De berichten die Yuli mee terug had genomen van haar
expeditie in de bergen vond hij even alarmerend als Tom. Zeer tegen haar zin
maakte de zwarte man aan het eind van hun bespreking duidelijk dat Yuli niet
mee kon naar Doran. Haar aanwezigheid was vereist bij tal van zaken. Ze was
al te lang op reis en onbereikbaar geweest. Uiteindelijk gaf ze gedwee toe. Tom
vermoedde dat ze deed alsof, maar Odone leek er tevreden mee.
Alante en Yurane waren diep teleurgesteld dat Yuli niet met hen meeging. Spijtig pakten ze hun nieuwe kleren in waterdichte zakken en manden.
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Toen alles klaar was voor de reis vermaakten ze zich de rest van de lome middag met het aapje van Deyoo, dat plotseling een voorliefde voor de moerbeiboom had gekregen en niet meer de hele dag onbeweeglijk bij de jongen zat.
Het bleek een intelligent diertje, al was het nog steeds schichtig. De kat en het
aapje negeerden elkaar, zonder elkaar uit het oog te verliezen trouwens.
De middag ging vol verwachting over in de avond. Tegen dat het donker werd
kwamen ze bij elkaar onder de moerbeiboom, waar ze voor het avondmaal
wachtten op het bezoek van de drie professoren.
Ongedurig liepen ze op een gegeven moment naar de steiger om naar hun
gasten uit te kijken. De spanning verschaalde geleidelijk tot teleurstelling toen
het later en later werd.
Onverwacht werd Tom bij de arm genomen; de machtige gestalte van Odone
was geluidloos achter hen verschenen. Hij fluisterde een lang verhaal in zijn
oor en verdween weer. Gespannen als een veer loodste Tom zijn metgezellen naar binnen. Ongerust dromden ze om hem heen. Pas in de beslotenheid
van hun vertrekken, na zelfs de tuindeuren gesloten te hebben, bracht hij het
nieuws. De drie professoren waren, toen ze naar de steiger wandelden waar ze
door een boot van Yandan opgehaald zouden worden, aangesproken door een
feestvierend gezelschap en uitgenodigd mee te gaan naar een bal masqué. Hun
beleefde weigering werd weggewuifd. Tegen hun wil was het overdonderde
drietal door bedienden in koetsen geholpen, op weg naar een van de spraakmakende feesten in het buitenhuis van DieYarek. Een informante van Yandan
was getuige geweest van de ontvoering, want zo had het eruitgezien, en had
haar bevindingen aan de schipper van de pendelboot doorgegeven. Zij had de
professoren al enige uren in het oog gehouden, maar had niets kunnen doen
om hen te verlossen van de opdringerige feestgangers.
Bleek van verontwaardiging vloekte Yuli krachtig en begon woest door de kamer te ijsberen. ‘Die lui steken werkelijk overal hun neus in,’ brieste ze. ‘Het
wordt tijd dat iemand hen een lesje leert.’
‘Hoe konden ze weten dat de professoren hierheen op weg waren?’ vroeg
Alante teleurgesteld. ‘Of kwamen ze elkaar toevallig tegen?’
‘Bij die lui is niets toevallig,’ snauwde Yuli. ‘Reken er maar op dat het in scène
is gezet.’
‘Ze zullen mij wel gevolgd zijn,’ zei Tom somber. ‘Ik hoop in vredesnaam maar
dat ze hun mond houden over Alante.’ Hij was daar wel het meest bezorgd
over. ‘Trouwens, als DieYarek voor onze tegenstanders werkt zijn we zelfs hier
niet meer veilig.’
‘Reken er maar op dat DieYarek die professoren van jou zover krijgt dat ze hun
mond voorbij praten,’ zei Yuli fel. ‘Die zijn geen partij voor de methoden die
gebruikt worden.’
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‘Hoe bedoel je?’
Yuli beet op haar lip. Met een ruk van haar schouders besloot ze te vertellen
wat ze wist. ‘Er worden soms bepaalde middelen gebruikt om mensen loslippig te maken.’
Tom keek verontrust naar haar op. Voor hij verder kon vragen sprak Yuli verder: ‘Het is een heel bekend middel. Mensen nemen het op feesten in om alle
remmen los te kunnen gooien.’
Tom stond op en begon te ijsberen. ‘Als Dideranda verklapt dat ik een zeemeermin bij me heb, zijn we hier niet langer veilig,’ stootte hij uit. ‘We moeten
weg, en wel meteen!’
‘Jammer dat hij je niet kon vertellen wat hij weet van de woonplaatsen van het
Zeevolk.’
‘Dat kunnen we hem altijd later nog vragen. Kom, we vertrekken!’ Tom trok
Alante omhoog, die verkrampt in haar stoel zat. Ze namen gehaast afscheid
van Yuli. De spanning klopte in hun keel, er was geen ruimte voor veel woorden of emoties. Via de werf slopen ze door het nachtelijke duister naar hun
jonk. Het aan boord brengen van de buffel en de geit ging moeiteloos: het leek
wel of ze er zin in hadden om weer te gaan varen. Ze waren voor hun gevoel
al ver weg van de gastvrije huiselijkheid in het paleis, opnieuw op elkaar aangewezen. Tom en Deyoo sleepten de jonk met het roeibootje een eind de baai
op, tot ze de wind konden voelen. Op het zeil gleden ze zonder lichten door
de donkere nacht.
Ze zaten zwijgend bij elkaar, ondanks de teleurstelling opgewonden over de
reis. Het leek wel of ze in een soort luchtbel zweefden: niemand zag hen, niemand hoorde hen. Toen ze na een tijdje de deining van de open zee voelden,
lachten ze bevrijd naar elkaar. De jongens op de voorplecht maakten grapjes
met Alante, tot Deyoo een liedje begon te zingen. Zijn heldere jongenssopraan kringelde als elfentover om hen heen. Alante neuriede mee; toen het
refrein voor de tweede keer kwam zong ze met haar glazen stem een duet met
hem. In het donker was hij minder verlegen. Hij zong het hele lied, elk refrein
door Alante gedubbeld. Ademloos genoten de varensgasten van de klanken.
Zo zeilden ze in hun bel van saamhorigheid, als alleen op de wereld, door de
maanverlichte nacht, tot iedereen in slaap sukkelde.
In het eerste daglicht ontwaarde Tom, gapend en rillerig na een hele nacht aan
het roer, Yuli’s jachtje een eindje achter hun boot. Het verbaasde hem niets.
Even later kwam ze langszij, liet glunderend de zeilen zakken en sprong aan
boord. Ze wekte de slapers met een omhelzing. Onder verraste kreten werd ze
enthousiast begroet. Terwijl Tom, breed lachend dat zijn vermoeden bevestigd
was, naar de kust stuurde om een schuilplaats voor de dag te zoeken, werd een
ontbijt bereid op het kookpotje. Zingend vierden ze hun hereniging.
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De dag gleed voorbij in een luie vakantiestemming. Ze waren vrij en ongebonden, waren de bedreiging waarom ze een dag eerder hadden moeten vertrekken bijna vergeten.
De volgende ochtend werden ze begroet door een wild springende school dolfijnen. Alante dook meteen in zee en was de hele dag aan het spelen.
Yuli leerde de anderen met haar veel snellere wedstrijdboot te zeilen. Ze hadden de tijd van hun leven. Uit voorzorg gingen ze alleen ’s nachts de zee op en
legden elke ochtend aan om de dieren te laten grazen, de boot uit te mesten en
slapend en zwemmend op de nacht te wachten.
Tom werd de derde nacht onrustig. Ze zeilden met een voorspoedig gangetje
een onbekende situatie tegemoet. Ze konden in de delta van alles verwachten,
tot een complete oorlog toe, bedacht hij zich in zijn zwartste fantasieën. Zijn
ongerustheid werd op een gegeven moment zo sterk dat hij in een opwelling
oploefde tot ze met de kop in de wind stil lagen te deinen. Yuli werd wakker
van de veranderde bewegingen. ‘Wat is er, Tom?’ fluisterde ze.
Yurane, die dicht tegen haar aan lag, werd ook wakker en keek verward om
zich heen.
‘Ik maak me bezorgd over waar we naar toe gaan,’ mompelde Tom, die de
jongens en Alante niet wakker wilde maken.
Yuli kroop op haar knieën naar hem toe, even later gevolgd door Yurane, die
hun slaapmatjes en dekens achter zich aan sleepte.
‘Zeg het nog eens, ik verstond je niet,’ fluisterde Yuli.
‘Ik maak me bezorgd,’ herhaalde Tom. ‘We zijn op weg gegaan, maar we hebben geen idee wat we tegen zullen komen. Dat zint me niet. We moeten meer
weten van de situatie in Doran. In ieder geval hoe het in de delta is gesteld. Ik
wil niet onvoorbereid smokkelaars of rovers of de kustwacht of wat dan ook
in de armen lopen. Niet met de grootste schat die te verliezen valt bij ons. We
hebben primair tot taak Alante te beschermen.’
‘Ja, dat is zo,’ verzuchtte Yuli. ‘Ik was....’ ze slikte iets weg, ‘...ik was even vergeten hoe beklemmend de sfeer in Doran is.’ Ze rilde in de warme nachtlucht.
‘Zelfs hier op zee.’
‘Ik vind eigenlijk dat een van ons vooruit moet gaan om te verkennen.’
‘Dat zouden dan jij of ik moeten doen,’ stemde Yuli in.
‘Kan ik niet...’ Yurane’s stem begaf het even van de spanning, ‘kan ik niet een
astrale verkenning doen? Zoals op de heenweg?’
Tom stond even in dubio. ‘Nee!’ zei hij heftiger dan hij zelf verwachtte. ‘Jij
bent te kwetsbaar. De Opponent kent jouw geest. Nee, ik laat je niet gaan.’
Er viel hem iets in. ‘Zou ik het ook kunnen?’ Iets in hem zei dat hij daar geen
moeite mee zou hebben. ‘Ik bedoel, ik weet waar ik naar uit moet kijken.’
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‘Ik denk het wel,’ zei Yurane, geroerd door zijn bezorgdheid.
‘Kan je me vertellen hoe het gaat, ik bedoel, wat ik moet doen? En wat ik niet
moet doen?’ Yurane moest glimlachen. Tom probeerde te verbergen dat hij er
benauwd voor was, iets waar ze moeiteloos doorheem keek.
‘Ik kan je begeleiden bij het uittreden en weer indalen, als je wilt.’
‘Ja, dat zou ik prettig vinden.’
Terwijl Yuli de boot weer op koers bracht legde Tom zich op een slaapmatje
op het dek.
Het uittreden op de zachtaardige instructies van Yurane ging als vanzelf. Hij
herkende het naast zijn lichaam zweven als iets wat hij in dromen vaker had
beleefd. Hij steeg behoedzaam verder. De materiële wereld vertoonde zich
in halftransparante grijzen, met gekleurde vlekken en puntjes waar mensen
en dolfijnen waren en vage sluiers opaalachtig licht waar de levende zee zich
onder hem uitstrekte.
Hoger steeg hij; met Yurane op de achtergrond in zijn bewustzijn.
Op zijn wens verplaatste zijn lichtlichaam zich in een oogwenk naar het zuiden, naar het begin van de delta. Een wild gevoel van onbeperktheid, van puur
genot te kunnen vliegen, suisde door hem heen.
De delta ontvouwde zich voor zijn geestesoog in donkerpaarse landvlakken en
flauw opgloeiende waterlopen. De marinehaven was al van grote afstand herkenbaar aan de hoge concentratie menselijke aura’s, die zich voornamelijk in
rode en gele tinten vertoonden. Het grote kustwachtschip lag als een duistere
schim in de marinehaven. Er was slechts één menselijke aura aan boord te bespeuren. Hij werd niets gewaar van enige bijzondere activiteit of dreiging. Uit
voorzorg bleef hij met zijn lichtlichaam uit de buurt van het havencomplex.
Hij had voldoende informatie. Met een gevoel van spijt liet hij zich terugtrekken langs het zilveren koord en daalde in zijn lijf.
Het duurde even voor hij zichzelf was. De ervaring had hem stil van binnen
gemaakt. Met een omhelzing bedankte hij Yurane voor haar goede zorgen.
‘En?’ wilde Yuli weten.
Hij schudde zijn hoofd, nog niet in staat om te spreken.
‘Niets?’
Hij knikte, opgelucht dat het werd begrepen.
‘Niets? Wat bedoel je precies?’
‘Geen schepen bij ons in de buurt,’ zei hij, schor alsof hij in geen dagen had
gesproken. ‘Geen activiteiten in de delta. Het commandoschip ligt in de haven
met alleen een wachtman aan boord.’
‘Kunnen we doorvaren, denk je?’
‘Ja, maar we moeten goed blijven uitkijken.’
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Het weer begon te verslechteren. Het zeil dat ze over de boot spanden kon niet
voorkomen dat alles klam werd. Alante deed haar best met soep en thee en
kwam bijna niet uit het roefje. Tom en Yuli losten elkaar af aan het roer. Deyoo
was verschrikkelijk zeeziek, ondanks de behandelingen die ze hem gaven.
De ruwe zee dwong hen uiteindelijk beschutting te zoeken in een inham tussen
met dicht woud begroeide steile hellingen. Kort tevoren waren ze de ingang
van de baai, waar de Abashi zijn huis had, voorbij gevaren. Het had dierbare
herinneringen opgeroepen. Ze wisten dat ze er niet terug konden keren, ook al
zouden ze veilig langs de onderzeese klippen geloodst worden.
‘Zo gaat het niet langer, Tom,’ zei Yuli bezorgd. Ze had beide boten vastgelegd
voor de nacht. ‘Zelfs de buffel is ziek.’
Het stonk inderdaad aan boord naar de dunne mest van het arme dier.
‘We zullen iets moeten bedenken, Yuli. Van hieruit over land naar Doran gaan
lijkt me een slecht alternatief, maar als het dit weer blijft...’
‘Ik heb zulk beroerd weer nog nooit meegemaakt,’ mopperde ze. Van Tom
werd ze ook niet wijzer. Ze had behoefte aan beweging en ging met Kajo aan
land om de omgeving te verkennen.
Bij een klaterend beekje vonden ze een ondiepe grot onder hoge bomen, uit
de wind en met een droge zandbodem. Terug bij de boot brachten ze verslag
uit. Unaniem werd besloten aan land te gaan om beter weer af te wachten. Met
veel moeite wisten ze de vermoeide buffel op de oever te zetten. Gepakt en
gezakt verhuisden ze naar de grot.
Het meeste sprokkelhout dat ze konden vinden was nat. Ze brachten het toch
naar binnen om het te laten drogen. Met het meegebrachte houtskool werd
Toms onvolprezen vuurpotje roodgloeiend gestookt. Alante, die veel plezier
in koken had gekregen, bereidde er een stevige hutspot op. Moe en een beetje
terneergeslagen legden ze zich in de vallende avond in het droge zand te slapen, dicht tegen elkaar aan om het een beetje warm te hebben onder de paar
dunne dekens waar ze over beschikten.
De volgende morgen werden ze katterig en stijf wakker. De frisse ochtend leek
de regenperiode af te sluiten. In het westen was de hemel al schoongeveegd
door de zeewind. Ze zwommen in de lauwe zee – het water was warmer dan de
lucht er boven – om wakker te worden en braken het kamp na een uitgebreid
warm ontbijt op. Zelfs de dieren waren levendig. De kat en het aapje lieten zich
door de buffel naar de boot brengen, voorafgegaan door de geit die voor de
verandering met Yurane meeliep.
Yuli duwde af en sprong soepel aan boord terwijl Tom het zeil hees. De dolfijnen lieten zich direct horen en begonnen hen enthousiast vooruit te duwen,
met als gevolg dat Deyoo meteen zeeziek werd op de schommelende boot.
Alante sprong overboord om de speelse dieren mee te nemen.
358

Met een kalm gangetje zeilden ze daarna vlak langs de kust zuidwaarts, richting
delta, richting Doran. Toen het donker werd loste Yuli Tom af aan het roer.
Fluisterend besprak hij met haar zijn pas geboren plan. ‘Yuli, we komen op weg
naar de rivier vlak langs de marinehaven. Op de heenweg hebben we die zonder
problemen kunnen omzeilen, maar nu komen we van open zee en we zijn een
duidelijk verdacht gezelschap. Dat motorschip ligt in de haven en er zijn wel tien
andere grote en kleine schepen van de kustwacht die patrouilles varen.’
‘Ik begrijp dat het een riskante zaak wordt?’
‘Toch hebben we over het watermeer kans ongemerkt in Doran te komen.
Over land, van hieruit tenminste, is trouwens onmogelijk. Het terrein is tot aan
de stad onbegaanbaar.’
‘Ja, ik ken de geografie. Wat is je plan, Tom, want dat heb je allang klaar.’
‘Ik wil een afleidingsmanoeuvre op touw zetten, terwijl jij met de anderen door
de rietvelden ongezien de rivier ziet te bereiken. Dat is al gevaarlijk genoeg: je
moet niet alleen uitkijken voor kustwachters, ook voor smokkelaars. Ze hebben beide veel snellere schepen dan onze jonk en zijn uiterst agressief de laatste tijd...’
‘Je vergeet iets,’ onderbrak ze hem, ‘ik ken de weg niet, Tom.’
‘O, ja, dat is zo.’
Ze dachten ingespannen na.
‘Je kunt wel op de sterren zeilen?’
‘Wat dacht je?’
‘Mooi, als je zuidoost aanhoudt kom je uiteindelijk op de rivier terecht.’
‘Of we lopen vast in een doodlopende kreek,’ mopperde ze zachtjes.
‘Dat is niet zo erg, dan ga je gewoon terug. De waterbuffel kan de boot in
ondiep water trekken, zodat je met gestreken mast kunt varen en dan ben je
tot op een paar bootlengtes onzichtbaar. Dat hebben we op de heenweg ook
gedaan. Yurane kan je trouwens waarschijnlijk wel helpen de goede weg te
vinden. Als jullie je intuïtie synchroniseren.’
‘Wat bedoel je daar mee? Dat woord ken ik niet.’
‘In resonantie brengen met elkaar, zodat je beiden een zelfde inzicht krijgt, dat
betrouwbaar is en dat je van elkaar ook weet.’
‘Ja, dat heb ik al eens gehad. Ik denk dat we dat wel kunnen.’
‘En nog iets, maar hou het geheim: Alante en Alex de kat kunnen een camouflage aura weven en in standhouden. Daarbij lossen ze elkaar af.’
Yuli was perplex. ‘Een aura van vergetelheid?’ bracht ze tenslotte uit. ‘Door
een kat?’
‘Alante weeft zelfs een kopie van de directe omgeving om zich heen. Dat doet
ze op etherisch niveau, zodat de fysieke ogen worden bedrogen. Ze pikt uit de
geest van zoekende mensen op wat die eigenlijk verwachten te zien.’
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‘Dat is inderdaad sterk,’ fluisterde ze.
‘Ik zal je een voorbeeld vertellen. Daar was je zelf nog niet bij, je kwam pas
later aan. Toen je gardisten mij hadden neergekogeld was er één die de wagen
doorzocht, vertelde Alante later. Ze dacht eerst dat hij naar andere mensen
zocht, maar gaandeweg kwam ze erachter dat hij de rozenkwarts zocht waar ik
later op bleek te liggen. Ik heb hem nog, trouwens.’
‘Alante? Was die dan bij jou? In de wagen?’
‘In een wasmand.’
‘Een wásmand?’
‘Ja. En weet je wat de man zag toen hij hem opendeed? Vuile was!’
Hij lachte zachtjes. Yuli was er stil van.
‘Volgens mij heeft hij die zelfs kunnen ruiken, zo sterk is de camouflage dat
hij op meer zintuigen werkt. Reken er alleen niet te vast op. We hebben een
tegenstander met aanzienlijke vermogens, die kan zo’n aura doorzien.’
‘Dat heb ik van Yurane gehoord, ja. Goed, ik heb nu wel een beeld van wat
ons te doen staat. Ik ben vertrouwd op het water, al heb ik geen ervaring met
rietvelden en geulen. Maar nu jouw plan. Wij sluipen langs de kustwacht terwijl
ze massaal jacht op jou maken, is dat de opzet of heb ik het mis?’ Haar stem
werd omfloerst. ‘Tom, ik hou van je, is dit wel een goed idee? Als ze je pakken,
begin ik desnoods een oorlog tegen ze!’ ging ze heftig door. Ze beheerste zich.
‘Dank je,’ fluisterde Tom geroerd. ‘Maar dat zal niet nodig zijn. Ik ga met jouw
zeilboot vooruit en zwem onder water de marinehaven in. De dolfijnen zullen
me wel willen helpen. Helaas kunnen die niet met jullie mee in die geulen, daar
hebben ze een hekel aan: ze raken er gedesoriënteerd. Ik wil een paar dingen
weten: waarom ligt dat motorschip er nog steeds, waar hangt die commandant
uit en hoe ziet die motor eruit.’
‘Is dat alle risico wel waard, Tom?’
‘Het is echt belangrijk, Yuli!’
‘Natuurlijk, Tommie.’ Ze geloofde er geen steek van.
‘Echt. Die hele opzet om in deze streken motorschepen te introduceren is
uitermate verdacht. Er zit iets achter waar ik de vinger op wil leggen. De herkomst van die motor lijkt me gewoon een goed aanknopingspunt.’
‘Ja, daar heb je gelijk in,’ gaf Yuli toe. ‘Maar wat ga je daarna doen?’
‘Zodra ik de situatie in de haven heb verkend kan ik mijn plan erop afstemmen.
Het is eigenlijk heel eenvoudig: ik wil proberen zoveel mogelijk schepen in de
haven te houden. Kustwachtschepen die al in de rietvelden zijn zullen jullie
zelf moeten zien te ontwijken. De platbodems die daar patrouilleren komen
meestal overdag en ’s nachts op vaste tijdstippen terug naar de haven om afgelost te worden. De kustwacht is heel formeel georganiseerd. De bemanningen worden volgens een strikt schema afgelost. Daarom is die meedogenloze
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commandant zo bijzonder verdacht: hij is helemaal geen type voor de marine,
veel te veel initiatief en veel te effectief. Vergeet niet dat veel hoge militairen al
sedert de omwenteling goud verdienen met de smokkel.’
Ze snoof. ‘Die smokkel is alleen maar ontstaan door hun belachelijke invoeren uitvoerrechten. Als ze normaal zouden doen was er veel meer handel.’
‘Precies. Schep schaarste door ingewikkelde regels en je verdient twee keer of
zelfs drie keer: aan de belasting, aan de hoge prijzen in de reguliere handel en
aan de smokkel.’
‘Pervers,’ vond Yuli.
‘Goed. Dit is het plan en ik wil nu vertrekken, nu iedereen slaapt.’ En voordat
ik de moed verlies, dacht hij er achteraan. Hij zag er tegenop als een berg om de
vertrouwde boot te verlaten voor een ongewis avontuur in het donker. Yuli’s
aanwezigheid zo dichtbij maakte het er ook niet makkelijker op. Hij kon haar
warmte voelen, haar geur wond hem op.
Onverwachts omhelsde Yuli hem en fluisterde in zijn oor: ‘Tom, pas goed op
jezelf. Ik hou van je en wil je niet kwijtraken. En al helemaal niet omdat ik nog
meer van je watermeisje hou en het haar hart zou breken als je niet terugkwam.
Ik leg het plan wel uit als ze wakker wordt.’
Tom kuste haar ten afscheid en overhandigde de schoot en de helmstok, zich
bedwingend om haar niet vast te pakken en tegen zich aan te drukken.
‘Leg ergens in de rivier aan en blijf een dag op me wachten,’ bleef hij met
schorre stem instructies geven, om te voorkomen dat hij heel andere dingen
zou zeggen. ‘Verstop je goed, want er wordt veel gepatrouilleerd. We treffen
elkaar op de rivier of bij Josephine.’
Tom trok haastig de zeilboot dichterbij, stapte over en hees de zeilen.
Ondanks zijn verwarde gevoelens kon hij genieten van de snelheid van het
scherpe jacht, dat vast in het water lag, overhellend met het ene boord in het
water. De donkerbruin getaande zeilen waren onzichtbaar in het donker.
Hij realiseerde zich na een tijdje dat hij begeleid werd door drie dolfijnen. Ze
zwommen, vanaf dat hij van hun jonk was weggezeild, gelijk met hem op. Dat
gaf hem een stuk meer vertrouwen in het welslagen van zijn missie.
Zoals hij gehoopt had werd hij in het diepe donkervoor de dageraad in de verte
de lichten van de marinehaven gewaar. Hij kruiste vlak onder de kust naderbij
om een plek te vinden waar hij de zeilboot gedurende de dag kon verschuilen.
De hemel in het oosten begon al op te lichten.
Onverwacht doemde recht vooruit een inktzwarte vorm op. Hij ging in een
reflex overstag. De boot liep met een bonk vast, hij werd voorover de kuip in
gesmeten. Terwijl hij pijnlijk overeind krabbelde en de plekken wreef waar hij
zich had bezeerd, besefte hij beschaamd dat hij gewoon op zijn begeleiders had
kunnen vertrouwen: als er werkelijk gevaar geweest zou zijn, hadden ze hem
361

met klopsignalen gewaarschuwd.
In het eerste ochtendgrauwen zag hij dat het een oud wrak op een zandbank
was. Hij duwde de boot vlot en liet zich zachtjes naderbij drijven. Het bleek een
ideale schuilplaats voor het zeiljacht. Het wrak was lang geleden in tweeën gebroken; het achtereind lag bijna ondersteboven en hij kon de boot er praktisch
onder kwijt. Het jachtje had geen strijkbare mast en dat zou een probleem zijn
geweest, als op het voorschip van het wrak niet nog een maststomp overeind
had gestaan, geheel overwoekerd door een klimplant die op het rottende hout
wortel had geschoten. Tom bond de mast van het jachtje tegen de begroeiing
aan en wikkelde losse ranken er omheen. Zelfs op een pas afstand was hij al
niet meer zichtbaar.
Het was inmiddels licht genoeg voor een verkenning, vond hij. Voor onderweg
stopte hij een leren zak met drinkwater en een paar rijstballen in een waterdichte zak en stapte in het ondiepe water.
Net voordat hij weg wilde zwemmen voelde hij de boot schommelen zonder
aanwijsbare oorzaak. Verwonderd wachtte hij of het zich zou herhalen. Plotseling kreeg hij een vermoeden: er was een verstekeling aan boord!
‘Wie is daar?’ fluisterde hij.
Een kwade Alante keek hem over het boord recht in de ogen. ‘Jij wou er
zonder mij vandoor, rotzak! Ik heb je wel horen smoezen met Yuli hoor. In
je eentje al die boten tegenhouden, je lijkt wel gek,’ schold ze. ‘En ik kan veel
beter zwemmen dan jij en met de dolfijnen praten en me vermommen. Je kunt
niet eens goed varen! Je botst zomaar tegen van alles op. Ik heb me heel pijn
gedaan! Ellendeling! Monster! Ik...’ Ze kon van kwaadheid niet uit haar woorden komen.
Toen het er op leek dat ze uitgescholden was zei hij kortaf: ‘Luister, je moet
hier op me blijven wachten. Wat ik ga doen is veel te gevaarlijk. Als ze jou te
pakken krijgen is alles verloren.’
‘Je hebt niet geluisterd, stomkop!’ siste ze verontwaardigd. ‘Ik ben nergens
veiliger dan onder water tussen de dolfijnen. Alleen red je het nooit. Ik moet
mee. Wie kan er met de dolfijnen praten, jij of ik?’
Daar was geen speld tussen te krijgen.
‘Goed dan,’ mopperde hij. ‘Als je doet wat ik zeg.’
Ze snoof laatdunkend, trok haar jurk uit en liet zich in het water glijden.
‘Ik zal mijn vriendjes even roepen,’ zei ze zakelijk en verdween onder water.
Korte tijd later dook ze achter hem op en sloeg haar armen om hem heen.
‘Dat had je niet gedacht hè?’ Ze beet hem gevoelig in zijn oor. ‘Rotzak! De
dolfijnen zullen ons trekken, dan hoeven we niet op jou te wachten. Je bent
zooo langzaam.’
Tegelijk voelde hij een omvangrijk, glad lijf tussen zijn voeten doorglijden.
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Verrast klampte hij zich vast. Dit was heel wat comfortabeler en sneller dan als
hij er in zijn eentje zwemmend op af had gemoeten. Ondanks zijn bezorgdheid om haar veiligheid was hij blij dat Alante er was.
Hangend aan de rugvinnen lieten ze zich onder water vervoeren. Tom moest
regelmatig lucht happen, Alante kon onder water blijven. Nu ze geen inspanning hoefde te leveren konden haar kieuwen voldoende zuurstof opnemen.
In een grote boog naderden ze de marinehaven.
Die was niet voor niets aan dat deel van de kust aangelegd. Omdat het heldere
zeewater in een tegenstroom tot hier kwam was er geen gevaar voor verzanding door het slib in het rivierwater. Ze kruisten een paar keervoor de havenmonding heen en weer om poolshoogte te nemen, tot het te licht werd.
Tom hoefde niets te zeggen of te overleggen, het werd zowel door Alante als
de dolfijnen begrepen. Ze koersten op een begroeid duin af, niet ver van de
stenen golfbreker van de haven, waar ze zich konden verbergen tot het weer
donker zou zijn. Ze kropen aan land en gingen tussen de lage struikjes liggen,
verborgen voor elk niet vliegend oog.
Tom voelde zich te geremd om het met Alante over hun verhouding te hebben. Het was er nu niet de tijd en de plaats voor. En hij was nog veel te veel in
de war. Alante scheen er ook nog niet veel zin in te hebben. Ze doezelden in
de zon en luisterden naar het gesuis van de wind in het ruwe gras en de mekkerende kreten van een meeuw af en toe hoog in de lucht. Omhoog starend in
het blauwe gewelf viel Tom in slaap.
Tome?
Ja? (dubbel)
Je bent twee en één! Luister:
er wordt om hulp geroepen, vlak bij je, een zwemmer.
We horen, we komen.
Ze werden tegelijk wakker in de avondkoelte, de noodzaak om te hulp te schieten stond in hun brein gegrift. Ze waren zich bewust dat ze samen met de
gidsen hadden gecommuniceerd. Het maakte verdere woorden overbodig. Ze
aten een paar rijstballen en namen een paar zuinige slokjes water; ze hadden
niet veel nu ze het moesten delen.
Hand in hand liepen ze het water in. Onder water werden ze direct met klikjes
en piepen begroet door twee wachtende dolfijnen. De derde was waarschijnlijk
degene die om hulp had geroepen, bedacht Tom zich. Een telepathisch beamen bevestigde hem in zijn vermoeden.
Pas toen ze een eind onderweg waren drong tot hem door dat er een boodschap naar hem was uitgezonden die hij had begrepen. Waarschijnlijk van
Alante afkomstig... weer dat beamende gevoel.
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In de stilte van het traag vloeiende element leek de luchtwereld met al zijn machinaties heel ver weg. Bewegingen werden stromend en namen de gedachten
mee. De weerstand van het water nodigde elke beweging uit om doordacht en
gestroomlijnd te zijn. Tom paste zijn kwikzilveren geest moeiteloos aan. Het
kwam hem voor dat het leven en de loop van gedachten in de luchtwereld veel
te snel en te springerig waren om goed te zijn voor een mens.
Dankzij zijn astrale reis even tevoren, onder begeleiding van Yurane, was zijn
latente telepathische vermogen gewekt. Door de snelle tocht onder water
waren zijn fysieke zintuigen min of meeruitgeschakeld. De afwezigheid van
‘harde’ signalen maakte ruimte voor de ontvangst van de zwakke signalen die
Alante’s bewustzijn onwillekeurig uitzond. Voor het eerst maakte hij mee hoe
Alante haar tweede element ervoer. In resonantie met haar deelde hij haar
sprankelende vreugde te kunnen zwemmen, te stromen, de kracht van haar
rug, buik en benen te meten met de weerstand van het water, hoe het water
‘smaakte’ als het langs haar kieuwen vloeide, haar gewaar zijn van zuurstof, slib,
smaken, geluiden, drukverschillen, stromingen, minieme temperatuurverschillen, zoute en minder zoute wervelingen, haar oplaaiende eetlust voor plankton
en vissen die ze ongezien passeerden. Geheel nieuwe zintuiglijke ervaringen
voor de landmens die hij was.
In snel tempo werden ze rond de pier gesleept. De haven was afgesloten door
een ketting dwars over de havenmond, gespannen tussen een wachttoren op
de pier en een rotsachtige kaap. Onder zijn eigen gewicht hing hij grotendeels
in het water. Ze doken eronderdoor en kwamen middenin de haven zachtjes
bovendrijven.
Toms blik werd direct getrokken door het grote motorschip dat in zijn eentje
aan een steiger afgemeerd lag. Aan de kade lagen drie grote jagers en vier kleinere platbodems die voor patrouilles in de ondiepe geulen werden gebruikt.
Dan moesten er twee jagers en vier platbodems buitengaats zijn, telde hij. Het
ging ervooral om de platbodems binnen te houden, teneinde de ongemerkte
passage van hun reisgenoten veilig te stellen. De opgebrachte kustvaarder van
het huis Yandan zag hij nergens.
Een snuit wreef langs zijn benen, zijn aandacht trekkend voor iets urgents.
Tussen de twee grote lijven in lieten ze zich meevoeren naar waar de dolfijnen
hen wilden brengen. Dat bleek een uithoek van de haven te zijn. Tom begreep
dat ze van hem verwachtten dat hij het initiatief overnam, alleen had hij geen
idee wat er hem te doen stond.
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Hoofdstuk 39

Kaping
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en harde neus porde tussen zijn billen en drukte hem omhoog. Een
beetje ongelukkig balancerend op de snuit van zijn begeleidster werd hij
bijna tegen de ruwe balken van de kade platgedrukt. Het deed pijn en het werd
hem een beetje angstig te moede. Gelukkig liet zijn begeleidster hem meteen
los. Met zijn hoofd tegen het hout bracht hij zijn onrust tot bedaren. Voorzichtig peuterde hij enkele splinters uit zijn geschonden aangezicht.
Gevangen
De gewaarwording kwam vanzelf toen hij zich openstelde.
Opgesloten
Hij deelde het besef, zelfs een beetje de ergernis, gemengd met een zweem van
vrees, van de derde dolfijn, die ergens in zat waar hij niet uit kon.
Zwemmen, heen en weer
Een wand die er eerst niet was
Dat was de sleutel! Tom dacht te begrijpen wat er gebeurd was. Hij zocht op
de tast de kademuur af tot hij vond wat hij min of meer verwachtte: de hengen
van een sluisdeur, vermoedelijk van een droogdok. De splinters in zijn gezicht
waren van de houten schoren geweest.
Op de tast probeerde hij iets van de constructie gewaar te worden. Droogdokken werden over de hele wereld hetzelfde gemaakt. Al gauw herkende hij de
openstaande buitendeuren en de gesloten binnendeuren, die in een V-vorm
van hem af wezen. Dan moest het dok vol staan. Hij klopte op het hout om
van de klank iets gewaar te worden over de stevigheid. Tot zijn verrassing werd
hij begroet door een gedempt geklik van de andere kant, waar hun twee dolfijnen enthousiast op reageerden met enkele series snelle geluiden.
Vlak naast de inham was een trap in de stenen kademuur uitgespaard. Voorzichtig beklom hij de glibberige treden. Bovenaan stak hij zijn hoofd boven de
rand uit en gluurde rond. De lege kade leek veilig. Verderop kon hij zich schuil
houden achter een stapel hout. Gebogen rende hij ernaar toe. Onzichtbaar in
de zwarte schaduw nam hij de omgeving op.
Achter de geplaveide kade lag een terrein met hopen ondefinieerbaar materiaal. Het leek op een werf. Het droogdok was gevuld met water, maar er lag
geen schip in. Toen hij beter keek kon hij een donker vlak in het wateronderscheiden. Hij sloop naderbij, nieuwsgierig wat het was. Het bleek een vlot van
balkhout te zijn, aan elkaar gebonden met enkele dwarshouten.
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Vandaar dat de dolfijn niet was opgemerkt: ze had eronder verborgen gezeten!
Er was nog steeds geen mens te zien of te horen. Er zouden toch patrouilles
moeten zijn... Tom luisterde of hij ergens voetstappen of stemmen hoorde.
Niets. Misschien hadden ze net pauze. Dan was het nu of nooit!
Hij rende naar de spil waarmee de sluisdeur aan zijn kant geopend kon worden. Er zat geen slot op. Het was hoog water en het niveau in de haven leek
gelijk te zijn met dat in het dok. Hij probeerde de spil. Het bleek moeiteloos
te gaan. Er was alleen het zachte getik te horen als de schakels van de strak
gespannen ketting door een tandwiel gegrepen werden.
De gevangen dolfijn schoot langs de kierende deur de haven in. Via zijn openstaande zesde zintuig ervoer hij een koesterend warme dankbaarheid. Met een
blij gevoel sloot hij de sluisdeur en ging rondkijken nu hij toch op de kaai stond.
Er was enig maanlicht van een nageldunne sikkel; met zijn kattenogen kon hij
redelijk veel zien. Hij voelde zich lichtvoetig, onzichtbaar en bijna onkwetsbaar, ondanks zijn naaktheid. Uiterste behoedzaamheid bleef echter geboden.
Omzichtig naderde hij een laag en lang gebouw waar licht uit enkele verduisterde ramen kierde. In de schaduw bewoog hij zich ruggelings langs de muur,
elke pas met een uitgestoken voet verkennend, want hier kon zelfs hij niets
zien. Aan de deurklink herkende hij een deur, die warempel niet eens afgesloten was. Blijkbaar vond men de wachtposten bij de ingang en op de pier
voldoende beveiliging.
Binnen was het aardedonker. Op de signalen die zijn vingertoppen, zijn oren
en zijn derde oog doorgaven bewoog hij, traag als een slak, door wat kennelijk
een opslagruimte was. Hij ging op een vaag gemompel af, dat duidelijker werd
naarmate hij door een gang naderbij sloop. Om een hoek glansde lichtschijnsel. Gebukt stak hij zijn hoofd om de hoek.
Voor hem uit kierde licht langs een deur en het gemompel was bijna verstaanbaar. Op onhoorbare voeten bewoog hij door de gang tot hij zijn oor tegen
de deur kon leggen. Geconcentreerd probeerde hij het gesprek tussen een
groepje mannen te volgen. Hij vermoedde dat het een instructiezaaltje was.
Hij snapte niet veel van wat hij kon opvangen, maar bleef luisteren of er een
begrijpelijke mededeling kwam.
Zijn geduld werd beloond toen een luide stem een paar vragen stelde. Hij
maakte eruit op dat er de volgende ochtend een gecombineerde actie van tien
schepen zou plaats vinden: twee jagers die al op zee waren en acht platbodems
om in de geulen te patrouilleren. Het was een geen routine manoeuvre, zoveel
kon hij er wel uit opmaken. Alleen over de locatie werd hij niets gewaar. Blijkbaar was dat al behandeld, of ze hadden een kaart. Door de kier kon hij echter
niets zien.
Er klonk geschraap van voeten en het geluid van opstaande mannen.
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Hij moest maken dat hij wegkwam. Hij rende geluidloos terug naar buiten, elk
in zijn geheugen gegrift obstakel ontwijkend zonder het echt te zien. Buiten in
de diepe schaduw hoorde hij de bemanningen de deur uitgaan en onverstaanbaar mompelend de kade aflopen in de richting van een gebouw.
Hij spurtte terug naar het dok, daalde voorzichtig langs de glibberige trap naar
beneden en liet zich met een zucht van verlichting in het water glijden. Hij had
een geweldig idee!
‘Alante,’ fluisterde hij, nog nahijgend, in haar oor, ‘kun jij ingewikkelde dingen
aan de dolfijnen duidelijk maken?’
‘Jawel,’ antwoordde ze, ‘als ik het zelf maar begrijp.’
‘Ik wil de schepen losmaken en door de dolfijnen naar zee laten duwen.’
Ze giechelde opgetogen om Toms gewaagde plan. Het was niet nodig veel
woorden te gebruiken, hun geestesband werd met het uur sterker. Hij dacht zijn
plan in beelden, in de hoop het haar telepathisch duidelijk te maken. Dankzij
zijn sterke visualiseringsvermogen, dat hij als ontwerpend ingenieur had ontwikkeld, lukte het in één keer. Toen hij de beelden ter bevestiging terugkreeg
van Alante voelde hij haar lol en bewondering. Ze begon direct zachtjes te
kwetteren tegen de dolfijn die naast haar met staart en vinnen lag te waaieren.
Het meeste was onhoorbaar. Tom realiseerde zich dat Alante de ultrasone taal
van de dolfijnen sprak! Vandaar dat glasachtige van haar stem in het voor hem
hoorbare bereik. Pas nu besefte hij in de volle betekenis wat zich al die tijd
onder zijn neus had afgespeeld: Alante sprak werkelijk met hen, in hun taal! Zij
was waarschijnlijk de enige mens die dolfijnen kon verstaan en met hen praten!
‘Ik heb hen alles verteld,’ onderbrak Alante zijn gedachtegang.
‘Ze moeten wel wat maten halen, want het is zwaar werk hoor.’
‘Is al gebeurd, nummer drie is al weg om versterking te halen en haar verhaal te
vertellen. Ze is apetrots op haar gevangenneming en haar bevrijding door jou.
Je wordt geëerd als een halfgod,’ voegde ze zachtjes lachend aan haar ernstige
mededeling toe. Hij keek in haar stralende ogen en was gelukkig om met haar
te zijn en met haar een waagstuk als dit uit te voeren.
Hij zwom een stukje om warm te worden en de vier platbodems te verkennen.
Ze lagen elk aan twee landvasten, er was niemand aan boord. De twee grotere
schepen hadden wel elk een wachtman, te oordelen aan de gesprekken waarvan hij, onzichtbaar in het donkere water, getuige was tussen een patrouille op
de kade en de mannen aan de verschansing.
Nu ze toch moesten wachten op de terugkeer van de dolfijnen leek het hem
een geschikt moment om naar de machine op het motorschip te gaan kijken.
Er zou wel wacht worden gelopen, maar hier in het hol van de leeuw zouden
ze hopelijk niet zo waakzaam zijn.
Hij liet Alante in het donkere water achteronder de hoede van de twee dolfij367

nen en werkte zich langs de ankerketting omhoog. Die stond strak genoeg om
nauwelijks door te buigen onder zijn gewicht. Staande op de ketting keek hij
over de verschansing en luisterde ingespannen of hij iemand kon horen.
Geluidloos gleed hij over het gladde hout aan dek. Het schip lag met de achterkant naar de wal aan twee meertrossen. Daar moest hij zijn om de machine
te vinden.
Bij een koekoek rook hij iets. Behoedzaam werkte hij het ding los. Een wolk
stinkende gaslucht kolkte omhoog. Gevaarlijk explosief, dacht hij gealarmeerd.
Ze waren toch wel ontzettend onvoorzichtig. Hij dook weg toen hij een deur
hoorde openen in de manshoge kajuit. Een baan geel licht viel over het gangboord. Rochelend spuwde een man in het water, geklater klonk.
Even later was alles weer rustig. Tom zocht op de tast de ladder om in de
machinekamer af te dalen. Beneden in het stikdonker verwenste hij zichzelf
dat hij geen licht had meegenomen. Hij zette een patrijspoortje open om de
ruimte goed door te laten tochten en klom weer naar boven om een lantaarn te
zoeken. Op handen en voeten zocht hij zijn weg naar het matrozenverblijf op
het voordek. Het schip leek weliswaar verlaten, toch klopte zijn hart in zijn keel
toen hij het deurtje opende. Er zou iemand kunnen liggen slapen.
Het was doodstil, geen ademtocht was te horen. Het stonk er naar oud zweet
en schimmel. Op de tast vond hij een lantaarn waar hij hem vermoedde. Alle
schepen in alle tijden zijn hetzelfde, dacht hij opgelucht.
Er lagen lucifers naast.
Beneden in de machinekamer leek hem de gasconcentratie intussen laag genoeg geworden om veilig vuur te maken. Na het luik gesloten te hebben stak
hij de lantaarn aan.
De gasmotor zag er imposant uit.
Twee bijna manshoge verticale bronzen cilinders, een groot bronzen vliegwiel
en de nodige stangen en buizen. De zware smeedstalen krukas was direct aan
de schuin liggende schroefas verbonden met een cardankoppeling. Blinkend
koperen meters en leidingen, de gasregelklep, trimklepjes voor elke cilinder,
een gegoten spruitstuk voor de uitlaten. Een vakkundig gebouwde, eenvoudige
machine. Maar waarom voer hij niet? Gas kon geen probleem zijn: de manometer van het gasreservoir wees ruim voldoende druk aan.
Zijn inspectie duurde enige tijd tot hij het had gevonden: een scheur in één van
de cilinders. Te heet geworden, te hard gevaren waarschijnlijk. Dat gebeurde
wel vaker met primitief gekoelde machines die geen begrenzer hadden. Zeker
als ze onder het commando van een ambitieuze commandant stonden. Arme
machinist. De schade was niet te repareren, dat zou een geheel nieuwe cilinder
moeten worden. Waar zou die vandaan moeten komen?
Hij kon nergens een aanduiding vinden waar de machine gebouwd was. Niet
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in Doran in ieder geval, daar was te weinig technische kennis, al konden ze er
goed brons gieten. Het gietwerk van deze onderdelen was wat grof, maar zag
er degelijk uit. De stalen smeedstukken waren zelfs indrukwekkend, net als de
glanzende koperen leidingen. Naadloos getrokken, daar is een goed uitgeruste
werkplaats voor nodig.
Hij vond zijn antwoord in de regelklep. Er stonden aanwijzingen voor de assemblage in de onderdelen gegraveerd. Weliswaar in voor hem betekenisloze
karakters, maar de herkomst was herkenbaar.
Hij siste even tussen zijn tanden. Die machine kwam dus van niet zo ver weg.
In dat eilandenrijk verder naar het noorden was blijkbaar voldoende technische
kennis aanwezig om tot deze prestatie te komen. Dan zouden de motoren
van die andere schepen er ook wel vandaan komen. Tenminste, dat leek hem
aannemelijk. Het bevreemde hem dat alle motorboten intussen uitgeschakeld
waren. Ook van het slanke jachtje waarvan hij een lift had gekregen was waarschijnlijk de motor kapot.
Dat begreep hij niet goed, want in Europa en Atlantië werden gasmotoren al
langer toegepast. Waarom zouden deze dan zo slecht zijn dat ze allemaal defect
waren geraakt? Verkeerd gas?
Hij probeerde door de geur op te snuiven iets gewaar te worden van de kwaliteit van het gas, maar het enige wat hem opviel was de afwezigheid van de
typische lucht van houtteer die bij het vergassingsproces vrij kwam. Zouden ze
een andere brandstof gebruikt hebben? Eentje die heter brandend gas produceerde dan hout, waardoor de machine oververhit was geraakt?
Hij besloot om naar de vergasser te gaan kijken. Die was van de machinekamer
gescheiden door een waterdicht schot. Hij moest dus over het dek.
Met zo min mogelijk gerucht klom hij omhoog en sloot het luik. Hij zocht de
ingang naar het ruim met de vergasser toen de deur van de kajuit weer openklapte. Twee mannenstemmen! De wachtman was niet alleen!
Hij verschool zich aan de andere kant, gereed om direct overboord te springen
als de mannen zijn kant op zouden komen. Ze bleven echter staan praten bij
de loopplank.
Dat werd niets zo. Hij besloot het bezoek aan de vergasser op te geven. Dit
schip zou in ieder geval nooit meer door zijn machine worden aangedreven.
Tenzij er een nieuwe cilinder werd gemonteerd. Eigenlijk zou de haven door
de spionnen van het Yandan Huis in het oog gehouden moeten worden, wat er
met dit schip gebeurde. Voorlopig had hij echter genoeg gezien.
Geruisloos bracht hij de lantaarn terug naar het vooronder en liet zich aan de
ankerketting weer in het water zakken, waar twee zilverig glanzende armen
hem ontvingen.
Ze zwommen langs de kade naar de trap waarlangs Tom weer naar boven
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klom. De dunne maan stond koud als ijs in het zwarte uitspansel afgetekend,
temidden van myriaden sterren. Er was geen wolk te bekennen. Op totale duisternis hoefden ze pas te rekenen als de maan onderging. De patrouille bleef
voortdurend heen en weer marcheren zodat hij het wel kon vergeten om de
trossen vanaf de kade los te gooien.
Zijn vindingrijke geest vond een oplossing toen hij een lange pikhaak ontdekte
die aan beugels langs het hek van de sluis hing.
‘Goed georganiseerd hier,’ mompelde hij binnensmonds en nam het ding mee
het water in. Hij wees naar de platbodems en zijn dolfijn bracht hem geluidloos
waar hij wezen wilde.
Vanuit het water kon hij de twee halve steken waarmee de landvast rond een
bolder aan boord was vastgemaakt met de pikhaak loswurmen. Met iets minder gemak legde hij de lussen er weer in. Zo, nu maar wachten tot de versterking uit zee kwam opdagen. De pikhaak stak hij onder water klem tussen een
paar stenen.
Alante fluisterde hem in het oor dat ze nog uren moesten wachten tot de dolfijnen kwamen en dat ze beter naar de zandbank terug konden gaan om nog
wat te rusten.
Hun twee begeleiders voerden hen diep onder de ketting door langs de wachttoren op de pier. De snelle terugreis onder water was even sensationeel als de
heenreis. Ze kropen de zandbank op om in de lauwe nacht te liggen wachten
op de dingen die komen gingen.
De wachttijd vergleed als een trage stroom, waarin ze ronddreven en in hun
eigen werkelijkheid uitdijden tot ze het gevoel hadden dat ze de Aarde op hun
rug hadden en voor de sterren slechts hun handen hoefden uit te strekken.
Weer was hij hoog. Deze keer wist hij Alante naast zich.
Ze waren lichaamloze bewustzijnspunten.
De werelden wisselden snel.
Ze liepen door een stad van vreemde grauwe huizen met zoveel
verdiepingen dat ze geen lucht meer zagen. Ze zochten iemand.
Ze vonden iemand in een woud die geen aandacht aan hen schonk.
Weer waren ze op een berg. De berg werd water, een grote golf
die hen statig meenam. Ze vielen.
Tom werd wakker van zijn schokkende lichaam dat reflexmatig reageerde op
het gevoel van vallen in de droom.
Met wijdopen ogen in de sterrenhemel starend beleefde hij het contact opnieuw. Het gaf een gevoel van thuis zijn en toch ergens anders dan waar hij
hoorde.
Zijn biologische klok liep blijkbaar gelijk met die van Alante.
Tegelijk draaiden ze zich op hun zij naar elkaar toe en keken elkaar aan. Het
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ging beginnen. Hand in hand liepen ze naar het water en erin.
De dolfijnen waren er nog niet. Ze gingen het eerste stuk vast zwemmen.
‘Als je ze wilt roepen moet je gewoon even in het water plassen,’ zei Alante
zachtjes. ‘Ze proeven daaraan wie je bent.’
Tom grinnikte. ‘Ik denk dat ze mij niet gauw zullen mislopen, want ik heb net
wel een kan vol gespuid.’
Hij bewoog zich aan de oppervlakte kalm voort, genietend van de onbeweeglijke nachtkoepel die zich wijds over de zwak glanzende zee welfde. De lage
maan deed de V-vormige rimpels achter hem in het bladstille water glinsteren.
Alante was onder water verdwenen. Hem lichtjes beroerend zwom ze op haar
rug onder hem. Hij kon haar zilveren lijf met uitwaaierende haren en kieuwen
onder hem als een schim zien, met af en toe de schittering van een ster in haar
ogen. Hij ervoer het als een wonder zo op de scheiding van twee elementen
met Alante in de nacht te zweven. Het zwemmen deed hem goed: hij voelde
zijn bloed stromen tot in elke cel van zijn lichaam.
Onmerkbaar haast waren ze van het ene op het andere moment naast hen:
de zwemmers. Geluidloos hielden ze op hun gemak de mensen bij. De twee
voelden dat er honderden om hen heen waren, al was er geen geluid te horen.
Hun vaste begeleiders kwamen langszij, ze grepen zich aan hen vast en gingen onder water. De snelheid werd opgevoerd. Aan een borstvin meegesleept
voelde de snelle waterstroom om hun lichamen overdonderend aan, als een
onmetelijk groot stortbad. Tom moest zijn prikkende ogen sluiten vanwege
de waterkracht.
De troep minderde vaart toen het zijn tijd was om adem te happen. Tom liet
langzaam zijn mond boven het water komen om geen golven te veroorzaken
en zoog zich vol. Alante deed uit voorzorg hetzelfde. Van hier af ging het de
diepte in om onder de ketting door te duiken.
Tom hield het uit tot ze onder het overstekende achterschip van de defecte
kustwachter boven water kwamen, op het nippertje. Hij hijgde ingehouden om
geen geluid te maken tot hij zijn zuurstof weer op peil had.
Het laatste stukje ging weeronder water. Tussen de kademuur en de platbodems stak Tom zijn hoofd boven water om de situatie in ogenschouw te nemen. De patrouille liep net terug naar de kazerne. Zonder verder te wachten
nam hij de pikhaak op van de bodem en maakte de twee landvasten los. Hij
drukte het schip af en zwom naar de volgende. Binnen een paar tellen waren
de vier platbodems vrij, langzaam afdrijvend naar de havenmonding.
Nu kwam het moeilijkste: de patrouille voor de gek houden.
Verborgen onder de kademuur gaven Alante en hij elkaar hun handen en weefden een drogbeeld met een soort tijdverschuiving. Tom wist echt niet of het
mogelijk was, maar ze gaven zich helemaal, in het vertrouwen dat ze niet beter
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konden.
(een grote ruimte van parelgrijs licht, Alante’s
aanwezigheid zo dichtbij dat ze versmolten leken)
Je bent te ver, Tome.
Ono!
(vermaakt gegrinnik)
Ik kan je niet zien.
Wij jou wel. Jullie moeten we zeggen, al is de dualiteit gering
waar je nu bent. Ga iets terug, Tome, je zit te hoog.
Ze daalden, een deinende gewaarwording.
Met een diepe ademtocht zoog Tom de lucht binnen. De druk van Alante’s
handen in de zijne was vertrouwd. Weer liet hij zijn lichaam achter, deze keer
beheerster, indachtig de instructies van de gidsen.
Ze waren zich scherp bewust van de situatie. Tom had de nieuwe ervaring dat
hij zich samen met Alante in de lucht boven de haven kon projecteren. Ze
zagen de wereld in het lage maanlicht alsof ze vlogen.
Ze gaven eerst de fysieke werkelijkheid een extra kwaliteit, alsof het de tijd
was dat de schepen uitvoeren, zonder dat de toeschouwers het vreemd vonden
dat ze geen mens zagen of hoorden. De dolfijnen duwden de platbodems
langzaam naar de havenmond zonder te spetteren met hun staarten. De communicatie met de dieren ging bijna intuïtief: Tom had zich een levensecht beeld
van vier wegvarende schepen voor de geest gehaald en dat was foutloos ontvangen. De ruimte in zijn geest was zo groot en de nabijheid van Alante zo
aanwezig dat ze het drogbeeld verder konden uitbreiden.
Ze hoefden maar weinig te doen: de vier schepen dreven netjes achter elkaar.
Het leek precies op vier regulieruitvarende patrouillevaartuigen. Lichten hoefden niet gevoerd te worden: ook de kustwacht hulde zich ’s nachts in het duister. De kadepatrouille kwam weer langs op zijn ronde. De mannen keken opzij
naar de vier schepen in de havenmond. Ze vonden het doodnormaal. Het idee
dat er vier van hun schepen gekaapt konden worden kwam gewoon niet bij hen
op. Vieruitvarende schepen in het donker zagen ze elke nacht.
Nu moest de wacht in de wachttoren de ketting laten zakken. Ze projecteerden
zich dichterbij om in de toren te kunnen kijken en zonden er een ‘alles is goed’
gevoel naar toe. De wachttoren reageerde niet. Ze peilden wat daar de reden
van kon zijn. Ze kregen de indruk dat de mannen de schepen helemaal niet
zagen. Ze hadden misschien een teken of bevel nodig om de ketting te laten
zakken.
De vier schepen lagen bewegingloos in het donkere water. De dolfijnen dreven
vlak onder de oppervlakte: ze konden ze af en toe zien glanzen.
Tom probeerde wat. Alante volgde versterkend, zonder inmenging. Hij zond
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een urgentie, een drang naar de mannen in de toren om de ketting te laten zakken. Hij voegde er een valse herinnering aan toe dat ze van iemand het bevel
hadden gekregen om de windas te gaan bedienen.
Er was beweging. Mannen kwamen naar buiten en schaarden zich rond de
spaken van de windas. Krakend en knakkend bij elke schakel zakte de ketting
dieper in het water.
Ademloos zagen Alante en Tom de silhouetten van de vier schepen in beweging komen en een voor een de donkere schaduw van de wachttoren passeren.
De mannen bij de windas keken bewegingloos toe.
Buitengaats draaiden de vier platbodems een kwartslag en verdwenen op de
stroom richting zee. De dolfijnen lieten de schepen op de ebstroom verder
drijven en keerden terug naar de haven. Ze bleven buitengaats wachten, op
hun hoede nu ze het gevaar van gevangenneming hadden ervaren.
Hun beider maatjes kwamen langszij om Alante te vertellen dat er vier andere
schepen naderden. Tom had zoiets verwacht en fluisterde Alante in het oor
dat ze deze vier ook zouden proberen te kapen. Ze zonden de mannen bij de
kaapstander het idee dat ze uit moesten kijken naar de schepen die werden
verwacht.
Ze verscholen zich in een stille hoek van de haven. Tom zwom af en toe een
rondje om niet onderkoeld te raken.
De maan was bijna onder toen het eerste patrouilleschip van de avondploeg
terugkwam. Het voerde op de thuisvaart een mastlicht; ze konden het van
verre zien aankomen. De matrozen legden geroutineerd aan terwijl ze grapjes
maakten met de kadepatrouille. Tom telde zeker tien man toen ze aan land
gingen. Het grootste deel liep in een groepje naar de kazerne voor de zeesoldaten. Tom was het trapje bij de sluis opgeklommen om beter te kunnen zien
wat er op de kade gebeurde. Drie mannen liepen naar het verlichte gebouwtje
waar hij was binnen geweest. Dat was de kantine voor de officieren, had hij al
eerder begrepen.
Binnen het uur waren nog drie platbodems op dezelfde manier binnengekomen en de bemanningen op de wal uit elkaar gegaan.
Nu maar proberen deze boten ook te kapen, dacht hij. Alante was het er in zijn
bewustzijn mee eens. Ze namen elkaar bij de handen en zonden de dolfijnen
opnieuw het beeld van vier wegdrijvende schepen.
Alante’s maatje verdween om de operatie te leiden. De mannen in de toren
waren binnen, op twee uitkijken na. Ze gaven hen een gedachte dat ze over zee
naar het noorden moesten uitkijken, in de hoop dat ze niet zouden zien wat er
in de haven gebeurde.
Tom richtte zijn aandacht, gesteund door Alante’s geest, vervolgens op de
kadepatrouille. Die was intussen afgelost. Dat was mooi, dan konden ze het
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beeld van normaal uitvarende schepen opnieuw uitzenden zonder argwaan te
wekken.
Met hun gedachten bij de mannen op de kade en in de toren zwommen ze naar
de aangelegde schepen. Tom haakte ze in snel tempo los. Gespannen volgden
ze hoe de schepen voortgeduwd werden door de dolfijnen.
De oranje maan dook onder de horizon, het werd volslagen donker.
Bij het licht van de sterren konden ze nog net schimmen zien waar de scheepsrompen de sterrenschijn onderbraken terwijl ze over de ketting dreven. De
operatie was geslaagd!
Elk aan een kant van Toms maatje lieten ze zich onder water de haven uit
slepen. Zonder ook maar een moment zelf in gevaar verkeerd te hebben hadden ze met hun tweeën en een paar honderd waakzame dolfijnen acht schepen
gekaapt! Tom juichte inwendig. Hij was vol ontzag voor de ongelooflijke eenheid met zijn gezellin.
Regelmatig luchthappend werden ze naar hun verstopte zeiljacht gebracht. Ze
streelden hun dolfijnen die vrolijk snaterend hun vreugde en opwinding te
kennen gaven. Vermoeid klommen ze aan boord.
Tom was blij weer droog te worden en de warmte door zijn kleren weerkaatst
te voelen in plaats van de energiezuiging van het lauwe water. Snel maakten ze
de boot los uit de camouflage. Tot hun verrassing werden ze geduwd door hun
drie dolfijnen en schoten zonder zeilen als een speer door het water, langs de
marinehaven naar het zuiden, naar Doran.
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Hoofdstuk 40

Een storm steekt op

Z

e zaten vermoeid in de kuip, Alante vertrouwd op haar plekje
tussen zijn gestrekte benen, en deelden de laatste rijstbal.
‘Hm, ik heb honger. Kun je wat vis vangen?’
‘Straks, als we de anderen hebben gevonden,’ antwoordde Alante loom.
‘Dan zijn we al op de rivier. Riviervis is niet zo lekker als zeevis.’
‘De vissen die ik vang zijn wel lekker!’
‘Ja maar...’
‘Nee, ik ben te moe.’ Alante moest bij deze woorden gapen tot de tranen haar
in de ogen sprongen. Tom legde zich er maar bij neer, al had was hij een beetje
slap na alle inspanningen.
Ze bleven met een constante snelheid voortgestuwd worden door de krachtig
zwemmende dolfijnen, die uitstekend koers wisten te houden in het duister.
Alante viel tegen zijn borst in slaap.
Tom doezelde wat voor zich uit. Sturen hoefde hij niet, louteruit gewoonte
hield hij de helmstok onder zijn oksel. Zijn droombewustzijn kon alle kanten
op drijven. Hoger en hoger steeg zijn gezichtspunt. Hun zeilbootje werd niet
meer dan een nietig stipje in de enorme delta, tot ook dat verdween.
De delta. Hoog in het gebergte in het verre noorden voegden zich gletscherbeken samen tot een woeste bergstroom, om zich hier na een lange tocht in een
verward stelsel van rivierarmen, geulen en dichtslibbende zijstromen te verliezen. Verspreid tussen rietvelden en moerasbossen waren dorpjes te vinden,
groepjes hutten temidden van een kleine kring van akkertjes.
Vruchtbare grond, doch maar net boven de vloedlijn en helaas maar al te vaak
overstroomd. Wat een ongebruikt potentieel lag hier. Als de bewoners in staat
zouden zijn hun woongebieden met dijken te beschermen tegen de regelmatig optredende hoge waterstanden zou de delta een nieuwe graanschuur voor
Doran kunnen worden.
Hij ging rechtop zitten, hij was klaarwakker geworden van zijn eigen inzichten.
Het leek wel of hij alles scherper kon zien en een beter overzicht had nu hij in
de geest verenigd was geweest met Alante, met de dolfijnen, een geheel ander
intelligente soort nog wel. Misschien hadden ze allemaal wel eenzelfde geestesenergie, een gemeenschappelijk veld, zoals de Aarde een magnetisch veld heeft
waarin alle andere magneten en magneetjes zich als kompasnaalden voegen.
Het concept was te enorm om het vast te kunnen houden. Tom liet zijn ge375

dachten afzakken naar meer behapbare proporties, zoals het stukje Aarde
waaraan hij, blijkbaar, zijn ziel en zaligheid had verpand. Dat vreemde, in de
versukkeling geraakte land Doran dat zo onbeholpen, zo eigenzinnig de gemoederen al eeuwenlang bezighield. Waar stagnatie als een deksel op een kokende pot geklemd zat. Een onvoorstelbaar rijke prijs voor degenen die de
onbekende, maar beslist aanwezige mogelijkheden van het land en de rivier
zouden ontwikkelen. Wie zou het zeggen?
Het vreemde was dat hij het nu redelijk op een rijtje wist te krijgen en toch begreep hij er nog steeds weinig van. Waarom stagneerde het land eigenlijk? Wie
of wat hield de natuurlijke ontwikkeling tegen? Het was niet alleen in de delta
droevig gesteld met het platteland. Behalve de vruchtbare heuvels ten oosten
van de rivier bestond het voormalige keizerrijk nu voor het grootste gedeelte
uit droge steppen en kale bergen. Eens was dat bijzonder vruchtbaar en rijk
akkerland geweest met duizenden dorpjes, naast ongerepte oerwouden op de
berghellingen. Volgens overleveringen zouden er zelfs hele steden onder het
zand begraven liggen, met verwoeste paleizen en tempels vol goud en edelstenen. De bekende schatzoekers mythen.
Alles wat er over was van de vroegere agrarische bedrijvigheid was te vinden in
de oostelijke heuvels en een beetje op de landgoederen rond de stad.
Doran, eens het bestuurscentrum van een keizerrijk dat zowat het hele subcontinent omvat had. De stad vegeteerde al eeuwen op haar oude roem. Dankzij de hoog ontwikkelde porseleinkunst en de veelgevraagde producten van de
bronsgieters was er handel met de buurlanden en enige welvaart. Maar die was
slecht verdeeld.
Tom droomde van het verarmde land dat hij zo graag zou helpen een nieuwe
richting in te slaan, weg van de armoede. Vermoedelijk was dat het raadsel van
Alante: dat de oplossing daarvan de sleutel zou opleveren waarmee nieuwe
wegen ingeslagen konden worden.
Met die gedachte sliep hij in.
Bij het eerste kleuren van de oostelijke hemel werd hij wakker toen Alante zich
voorzichtig uit zijn omarming losmaakte en overboord gleed. Gapend hees hij
de zeilen; iets zei hem dat het tijd werd op eigen kracht verder te varen.
Zonder de voortstuwing van de opgelucht rondspringende dolfijnen bleef de
boot stilliggen.
Bewegingloos stond hij vol verwachting de lucht te proeven. Daar! Het inktblauwe water werd rimpelig gestreken door het eerste voorzichtige zuchtje.
Her en der kreeg het spiegelende oppervlak kippenvel van de langzaam in
kracht toenemende vlaagjes. De watervlakte weerkaatste de snel lichter wordende kleuren van de hemel. Aan elk golfje verscheen een rood randje toen de
oostelijke hemel rood oplichtte.
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Bijna hoorbaar in de ochtendstilte zwiepten de eerste zonnestralen over de
delta en zetten het riet in een rossige gloed. De donkerbruine zeilen gloeiden
op, het gelakte hout glom als een kolenvuurtje. Alante, opgefrist door haar
zwempartij, trok zich aan het boord omhoog, haar natte pels blikkerde roodachtig. Geboeid volgden ze vanuit de kuip de kleuring van hemel en aarde.
De stroom raakte zienderogen bespikkeld met visbootjes; geleidelijk loste de
betovering op in het helle ochtendlicht.
Tom wist zelfs bij benadering niet hoever de anderen met de jonk al waren
gevorderd, het leek hem het beste verder te gaan tot waar de rivier zich splitste.
Als ze hen onderweg niet in het zicht hadden gekregen, konden ze teruggaan
om de zijgeul te proberen waarlangs ze op de heenweg waren gevaren.
Het zeilen was een genot, alleen begon de honger nu echt te knagen. Een eind
voorbij de laatste grote aftakking vond hij het welletjes en ging overstag om
een brede inham in te kruisen. Alante werd wakker van de manoeuvre omdat
ze van plaats moesten wisselen.
‘Lieve Alante, ik grom van de honger. Wil je alsjeblieft een paar vissen vangen?
We hebben niets anders om te eten.’
Tom was moe en prikkelbaar. Hij had al een hele tijd niet echt geslapen, niets
gegeten en niets gedronken. Boven alles was hij ongerust, over hun reisgenoten, over de situatie in de delta, over de onheilspellende rust, over... hij wist niet
wat. En hij had hoofdpijn.
Alante rommelde afwezig wat rond, maar stak uiteindelijk toch haar handen in
het water. Hij kon haar maag horen borrelen. Ze concentreerde zich en slingerde na korte tijd een forse vis in de boot, even later gevolgd door een tweede.
Terwijl ze de inham binnen gleden liet Tom de zeilen zakken. Hij maakte de
boot vast bij een strandje en ze gingen aan land. Alante ging meteen de vangst
schoonmaken met het mes dat van de doodgeschoten piratenjongen was geweest. Van het gortdroge drijfhout dat hoog op de oever lag stookte Tom een
vuurtje. In de beschutting van enkele moerasbomen roosterden ze de vissen
boven de gloeiende kooltjes. Ze aten gulzig, al misten ze zout.
‘Groeien hier ook wilde uien?’ vroeg Alante met een verlekkerde blik.
‘Nee, daar is het te zilt voor,’ bromde Tom kortaf.
‘Er moet hier toch wel iets te vinden zijn dat we erbij kunnen eten?’
‘Misschien wortels of knollen of eetbare planten. Ik weet het niet. Ga maar
eens rondkijken,’ maakte hij zich ervan af.
‘Hé, je kan wel wat vriendelijker zijn! Hoe weet ik nou welke planten we kunnen eten?’
Tom schaamde zich een beetje voor zijn slechte humeur en probeerde het
goed te maken met een uitgebreide uitleg.
‘Eetbare planten kun je herkennen aan hun aura als je met een speciale manier
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kijkt. Hun aura trekt naar je toe; het is niet zozeer de kleur, als je van kleur kunt
spreken, maar meer dat ze zich aanbieden.’
Gelukkig pikte Alante het op: ‘Net als de vissen?’
‘Ja, inderdaad. Zo doe jij het natuurlijk ook met de vissen. Maar kun je dan hun
aura’s zien? Onder water bedoel ik?’
‘Zien? N...nee. Het is meer dat ik vraag om gevoed te worden. Dan komt er altijd wel één. Niet met woorden natuurlijk maar met mijn handen. Of eigenlijk
in mijn hoofd. Ik weet het niet.’
‘Dat kun je ook met planten doen. Die zwemmen weliswaar niet zelf in je
handen, maar ze laten zich wel duidelijk zien. Niet eetbare planten blijven onverschillig, die vallen een beetje weg in de achtergrond. Net zoiets als wat de
mensen zien met onze aura’s van vergetelheid. Giftige planten vibreren weer
heel anders. Ze vertellen je eigenlijk dat je beter van hen af kunt blijven.’
‘En als het nou een plant is die niet giftig is maar die toch niet goed voor me
is? Als ik er pukkels of diarree van krijg?’ Ze begon te giechelen.
‘Dan moet je uitkijken. Maar het werkt hetzelfde. Ik stem me bijvoorbeeld af
op een bepaald kruid dat ik wil hebben, of op geneeskrachtige planten in het
algemeen. Dan springen hun aura’s mij in het oog en kan ik op hun helderheid
de beste exemplaren uitzoeken. Geneeskrachtige planten kunnen trouwens behoorlijk giftig zijn.’
‘Hoe kan dat?’
‘Wat is gif? Giffen zijn stoffen die een sterke uitwerking hebben bij een hoge
dosis. Soms zijn giffen bijzonder geneeskrachtig bij een lage dosis, vooral als
je die stof juist dan nodig hebt. Trouwens, veel planten hebben niet alleen
geneeskracht door hun chemische samenstelling. Bij sommige planten is juist
hun aura geneeskrachtig.’
‘Poeh! Wat weet je veel!’ prees Alante hem de hemel in. Tom kleurde ervan.
Ze glimlachte: het was zo makkelijk om hem zijn goede humeur terug te laten
krijgen. Ze had intussen heel wat om over na te denken gekregen.
Zwijgend zaten ze in de soezerige stilte. Haar idee om eetbare planten en kruiden te gaan zoeken was alweer vergeten. Het ruisen van het riet, de verre
kreten van watervogels, zoemende insecten in de drukkende hitte: het was niet
verwonderlijk dat ze in slaap vielen.
Een stekend insect maakte een abrupt einde aan hun dutje. Tom schoot overeind om het beest van zijn been te slaan en gooide Alante daarbij zowat ondersteboven. Verwezen keken ze elkaar aan.
‘Ik ga eens een beetje rondneuzen,’ kondigde Tom mat aan. ‘Blijf jij hier?’
Alante knikte slaperig.
Hij kwam overeind en verdween tussen het riet. De insectenbeet jeukte, zijn
hoofd leek gevuld met watten, de zware lucht voelde onbehaaglijk aan.
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De verlaten sfeer riep bij hem de vraag op waarom deze inham niet bewoond
was. Volgens zijn eerste indruk was het een prima beschutte ankerplaats, de
kleigrond lag boven het hoogste vloedpeil en zag er vruchtbaar uit. Drinkwater
kon een probleem zijn, maar dat gold voor zowat de hele delta.
Doelloos dwaalde hij langs wildpaadjes door de ruigte. Onverhoeds stuitte hij
op overduidelijke sporen van bewoning. Potscherven kraakten onder zijn voeten, vergane stukken hout duidden op een lang geleden verlaten woonplaats,
een hut of zoiets. Rondkijkend merkte hij overwoekerde wallen op die ooit
akkertjes hadden moeten beschermen tegen wildvraat. Het deed hem denken
aan hoe ze op de heenweg Kajo hadden ontmoet en hij een verlaten dorpje
had aangetroffen. Doran was een land geworden waar ongestraft een dorp
beroofd kon worden. Deze inham lag zo open naar de rivier dat ze makkelijk
ten prooi gevallen konden zijn aan overvallen. Dan laten de mensen het wel
om op zo’n plek terug te keren, beredeneerde Tom. Hoe goed de grond en de
ankerplaats ook zijn. De kustwacht bood blijkbaar weinig bescherming tegen
roversbenden.
Met zijn hoofd vol rondschietende gedachten keerde hij terug. Het leken op
zichzelf staande gebeurtenissen en feiten, maar ze wezen allemaal in dezelfde
richting: wetteloosheid, armoede, chaos, strijd.
Hij kwam bij Alante terug toen die zich net gapend zat uit te rekken.
‘Tijd om te vertrekken, niet?’
Ze mompelde wat en krabde zich uitgebreid, nog steeds geeuwend. De lucht
hing stil en heet boven de delta. Loom en nog steeds met een vage hoofdpijn
begroef Tom de resten van het vuurtje en de maaltijd. Het kostte moeite om
in beweging te blijven. Ongedurig schudde hij Alante wakker, die weer in slaap
was gevallen. Een soort onrust kroop door zijn aderen, terwijl hij aan de andere kant het liefst zou gaanliggen om te slapen. Hij liet zijn blik rondgaan
over de doodse omgeving. In het schelle licht leken water, land en hemel uit
hetzelfde, glinsterende materiaal te bestaan. Niets bewoog, de wereld leek wel
neergedrukt door een onverzettelijke luchtkolom.
In een onbehaaglijke stilte sjokten ze naar de boot, ieder vervuld van eigen
gedachten. Met trage, haast onwillige bewegingen klommen ze aan boord en
stootten af. Zonder zeil zwaaiden ze naar het midden van de inham en lieten
zich de hoofdstroom opdrijven. Die was vrijwel verlaten. Tom keek gewoontegetrouw rond naar mogelijk gevaar; heel ver naar het noorden kon hij iets wits
zien schemeren: een zeil. Hij bleef het nakijken tot het verdween. Hij speurde
ongedurig rond, maar kon niets bijzonders gewaar worden.
Zwijgend lieten ze zich maar wat dobberen. Dat er geen dolfijnen waren viel
hen niet op. Een verlammende neerslachtigheid daalde neer, de tijd leek stil te
staan.
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Een windvlaagje koelde zijn bezwete rug af. Het bracht hem net genoeg bij zijn
positieven om naar de lucht te kijken. Hij schrok: al die tijd was hij zo gespitst
geweest op onraad van menselijke oorsprong dat hij de tekenen in de lucht niet
had herkend. De hemel was helemaal wazig geworden; je kon de horizon niet
meeronderscheiden. Dat betekende dat er een tropische storm op komst was!
Bezorgd realiseerde hij zich dat ze daar niet tegen opgewassen waren. Moesten
ze nu het water in en de dolfijnen oproepen? Die hadden een hekel aan het
troebele, brakke water en liepen bij een storm hiermeer gevaar dan op zee.
Nee, dat kon ook niet. Voor de wind uitzeilen in deze lichte open boot stond
gelijk aan zelfmoord. Hij verweet zichzelf dat hij de voortekenen niet eerder
had begrepen.
‘Ik denk dat we een goede beschutting moeten zoeken. En gauw ook. We krijgen binnen het uur slecht weer, heel slecht weer,’ zei hij tegen Alante.
‘Terug?’ Alante zag dat hij heel ongerust was geworden.
‘Beter van niet. We hebben daar veel te weinig beschutting. Het is er te laag.
Als het een echt zware cycloon wordt moeten we rekening houden met hoge
vloedgolven.’ Alante verstijfde, ze zag direct allerlei beelden bij de onheilstijdingen die ze te horen kreeg.
‘Ik ga het proberen in de laatste geul die we voorbij gevaren zijn. Daar heb ik
bomen gezien, wat duidt op steviger land.’
Het benoemen van de gevaren en het nadenken over oplossingen nam bij hem
de scherpe kantjes van zijn angst af. Meteen kwam hij in actie. Uit voorzorg
reefde hij het zeil; de opstekende wind zou wel eens met onverwacht harde
vlagen kunnen komen.
Zo snel als hij durfde koersten ze terug naar het noorden. Al gauw kon hij
dezelfde brede zijstroom binnenzeilen die ze op hun vlucht uit Doran hadden
genomen. De onbestendige wind kwam nog steeds uit het westen. Als die echt
ging dwarrelen...
De geul maakte een scherpe bocht rond een hoge klif van klei, begroeid met
bomen. Tom schatte de veiligheid die deze plek misschien kon bieden. Bij
een tropische storm kwam de wind meestal eerst uit zee en liep dan helemaal
om naarmate de storm passeerde, dus een goede beschutting moest naar alle
zijden gesloten zijn. De heuvel zag eruit of hij alle stormen zou kunnen doorstaan. Het was waarschijnlijk een terp die ooit voor dat doel was opgeworpen,
het leek hem een redelijk veilige plek.
Om de bocht bleek een verweerde steiger in het water te staan, op de oever
stond een ingestorte hut zonder dak.
Weer zo’n verlaten woonplaats, flitste het door hem heen.
Ze legden aan, namen de zeilen in en haakten de fok los om als dekzeil te kunnen dienen. Alles aan het jachtje was praktisch, zodat hij het tuig snel storm380

vast had gesjord. Hij klom in de mast, maar zag nergens een betere plek.
‘Laten we hier maar blijven,’ riep hij boven het zware geruis van riet en zwaaiende takken uit. ‘Veel tijd hebben we niet meer.’ Hij hijgde van de vuist die
zich bij deze woorden om zijn maagstreek balde; de storm kon elk moment
losbarsten en ze waren nog zo kwetsbaar. Alante keek hem benauwd aan en zei
niets. Ze stapten op de oever en keken in het rond. De boot op het land trekken was onmogelijk, hij was te zwaar en de kiel stak te diep. Eerst een schuilplaats,
dan de boot, dacht Tom.
De hut was te bouwvallig om enige beschutting te kunnen bieden. Ze liepen
ongerust om zich heen kijkend de terp op. Vlak bij de top vonden ze tot hun
opluchting een ideale schuilplaats. Het leek op een voorraadkelder, uitgegraven
in de terp, droog, met een zoldering van boomstammen en levende boomwortels. De bijbehorende boom was lang geleden half gebroken, weer doorgegroeid en stak als een driehoek boven de kelderuit. Een deur was er niet meer.
Binnen was het koel en droog met alleen een hoop dorre bladeren in een hoek.
Ze porden erin om te kijken of er geen beesten in zaten. Inderdaad schoot er
een klein bruin slangetje uit, dat tegen hen siste.
‘Pas op!’ riep Tom geschrokken. ‘Die is giftig! Het ziet er nogal boos uit. Misschien heeft het jongen.’
‘Jongen? Slangen leggen toch eieren?’
‘Nee. Ja. Ik bedoel, niet alle slangen. Bovendien, als eieren uitkomen zijn het
toch jongen?’ antwoordde hij met zijn aandacht bij heel andere dingen. ‘Hoe
weet je trouwens dat ze eieren leggen?’
‘Zeurpiet, je wilt altijd gelijk hebben. Wat is het een schatje hè.’
Ze keek vertederd naar het boze slangetje dat half overeind tegen hen stond
te sissen. Ze knielde neer en stak haar handen laag boven de grond uit. Tom
durfde geen vin te verroeren. Het slangetje zakte wat en tastte de lucht met
haar flitsende tongetje af. Gerustgesteld liet ze zich helemaal zakken, slingerde
naar de twee handen op de grond, haar gevorkte tongetje tastte ze af en in
een vloeiende beweging kroop ze tegen de handen op, half tegen Alante’s pols
omhoog. Die neuriede, heel hoog en heel zacht. Het diertje begon heen en
weer te wiegen! De toon veranderde en het kroop weer terug, met Alante er
vlak achteraan. Tom keek over haar schouder en zag een rond nestje tussen de
bladeren met een paar heel kleine, lichtgekleurde jonkies.
‘Tom,’ zei ze zachtjes, ‘we hoeven niet bang voor haar te zijn als we haar met
rust laten. Als we haar afschermen met wat takken ziet ze ons als haar beschermers en zal ze ons zelfs tegen anderen verdedigen.’
Hij ging rechtop staan met een frons van oprechte verbazing over de onbevangen liefde van het watermeisje voor alle leven.
Zo onbevangen dat ze ermee kon communiceren zelfs. Niet alleen met dol381

fijnen dus. Het duurde even voordat hij weer kon nadenken over hun schuilplaats.
Met enige moeite zette hij zich aan het werk om hun verblijf wat bestendiger te
maken. Met armenvol sjouwde hij twijgen en stammetjes naar de schuilplaats.
Alante vlocht er snel een halfrond scherm van dat ze rond de bladerhoop van
het slangetje plaatste. Voor henzelf vlocht hij buiten als een razende een forser
scherm van jonge takken om de ingang af te sluiten. Het eenvoudige maar
zware werk bracht rust in zijn binnenste en de kramp trok uit zijn spieren weg.
Af en toe keek hij op om het zweet uit zijn wenkbrauwen te wissen en omhoog
te kijken hoe het met de storm stond. Het was na de inleidende vlagen windstil
geworden. Hoog in de schelle hemel kon hij vaag witschitterende donderkoppen onderscheiden met een bijna zwarte onderkant. Nog even en dan barstte
de storm in alle kracht los, schatte hij. De grote fok zouden ze binnen houden
om onder te schuilen als het koud werd, want veel kleren hadden ze niet bij
zich. Water was echter een groter probleem. De enige waterzak die hij meegenomen had was leeg.
Toen het scherm zo goed als klaar was rende hij naar beneden om rond de
ingestorte hut naar een waterput te zoeken. Achter een dichtgegroeide haag
trof hij een van klei gevormd bekken waarin helder water stond. Het smaakte
gronderig en er zwommen beestjes in, maar het was in ieder geval zoet. Toen
het harder begon te waaien legde hij de boot nog vaster, met zoveel mogelijk
touwen, en hoopte er het beste van. Het zou hem spijten als het prachtige
jachtje beschadigd of zelfs verloren zou raken, maar hij kon niets meer doen
dan hij gedaan had. De steiger zag er bouwvallig uit, maar had waarschijnlijk
meer stormen meegemaakt dan hijzelf. Na een laatste blik op de kolkende
wolken trok hij zich terug in de grot en pakte het scherm om de ingang dicht
te maken.
Hij aarzelde. Iets was nog niet in orde, hij kon nog niet binnen gaan zitten.
Onrustig liep hij op een sukkeldrafje terug naar de steiger. Het regende nog
niet, er woeien af en toe wat dikke spetters in zijn gezicht. Het licht kwam vals
onder de wolkenbanken door, de wereld werd heel onwezenlijk verlicht. Tom
huiverde uit instinctief ontzag voor de natuurkrachten. Hij ging op de steiger
staan en tuurde over het steeds wilder klotsende water, waar windvlagen uit
verschillende richtingen hun sporen over trokken.
Het drong eindelijk tot hem door dat hij eigenlijk de boot met hun metgezellen verwachtte te zien. Ongedurig liep hij verder langs de oever door riet en
struikgewas om rond de bocht te kunnen kijken.
Ja hoor, daar kwamen ze!
Zijn hart sprong op, zo had hij over ze ingezeten. Schreeuwend wees hij hun de
weg om de bocht. De verraste Yuli schreeuwde terug, naar de wolken wijzend.
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Ze stond te janken van opluchting. Het zeil en de mast waren gestreken en de
uitgeputte buffel trok de jonk vlak langs de ondiepe oever. Kajo, ineengedoken
op de rug van het dier, keek hem angstig aan en wierp hem het sleeptouw toe.
Tom hielp de buffel tegen de glooiende oever omhoog. De jonk woei vanzelf
tegen de steiger en werd daar snel vastgemaakt door Yuli.
Alex de kat wipte op de steiger en bleef in zijn buurt, nerveus met zijn staart
zwiepend. Deyoo kwam er achteraan. Zijn doodsbleke gezicht trok weer wat
bij toen hij trillend op de steiger stond. Tom drukte hem even tegen zich aan.
Yurane kwam als laatste, omhelsde hem haastig en nam Deyoo mee naar de
ingang van de grot, waar Alante stond te schreeuwen en te springen. In allerijl brachten Yuli en hij de geit aan land met zoveel voorraden als ze konden
dragen. De wind wakkerde aan en de regenvlagen werden harder. Het werd
ook kouder. Met alle touwen die ze konden vinden maakten ze de jonk aan
boomstronken vast.
‘Hout!’ schreeuwde Tom naar boven. ‘Breng brandhout naar binnen voor het
te nat is!’ Het water bruiste in steeds hogere golven tegen de oever, de bomen
zwiepten heen en weer in de felle vlagen. Dode bladeren en takken en plukken
riet wervelden om hen heen. KRAK! Een withete bliksemstraal sloeg vlakbij
in, hun hart stond zowat stil van schrik. Beladen met manden met kleren en
eten renden ze naar boven waar ze door de anderen werden aangepakt om naar
binnen te dragen.
‘Water!’ schreeuwde Yuli. ‘We moeten nog watermeenemen.’
Gearmd vochten ze zich een weg terug tegen de storm. Uit de wild dansende
jonk gooide Yuli een paar volle waterzakken en andere tassen aan land. Ze
schreeuwde en wees. Tom keek op en verbleekte. Aan de overkant van de
stroom naderde een massief, donker regengordijn. Met bagage beladen vluchtten ze voor de wind uit en zwiepten zich net op tijd naar binnen. Een mengsel
van ijskoud water en smeltende hagelstenen zo groot als eieren roffelde voorbij en dempte voor een moment de wind. Koude vlagen cirkelden de kelder
binnen. Samen sleepten ze het scherm voor de ingang en zetten het vast met
houten pinnen in de klei rondom. Tom rilde en niet alleen van de kou: ze hadden een enorm risico gelopen. Zo’n hagelbui zou hun het leven hebben gekost
als ze nog even langer onbeschermd buiten waren gebleven!
Och, de buffel! Die had de volle laag gekregen! Nu ja, daar is nu niets meer aan te
veranderen. Het beest heeft een dikke huid en een harde kop, bedacht hij zich. De geit
was in ieder geval hier. Waar was Yuli?
Ze had zich achter hem verscholen in een poging bescherming tegen het geweld buiten te vinden. Toen hij omkeek wierp ze zich, verwaaid, verregend en
dodelijk vermoeid in zijn armen.
In de veilige omhelzing liet ze haar opgekropte emoties los en moest een paar
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tellen snikken. Ze zuchtte diep en knelde Toms hoofd in haar armen. Ze hoefde niets te zeggen, hij wist hoe bezorgd ze was geweest. Gids van de anderen,
zonder de hulp van Tom, in een onbekend gebied waar ze geen schuilplaats
voor de naderende storm kon vinden.
Buiten was de hel losgebroken: de orkaan joeg loeiend rommel en takken voorbij, de bliksem flitste zonderonderbreking, een oorverdovend dreunen en gerommel vervulde de lucht. Een dergelijke vernietigende kracht hadden ze niet
eerdermeegemaakt. Ze trokken zich met kloppend hart terug van de ingang
zodat de dikke kleilaag het kabaal van buiten een beetje dempte. Het scherm in
de ingang schudde heen en weer en er woeien kille vlagen de grot binnen, maar
de grootste kracht van de storm ging er langs. Nog wel.
‘Is iedereen in orde?’ vroeg Tom, met stemverheffing om boven het gehuil uit
te komen. Kajo bleef met grote ogen naar buiten kijken, tot hij Tom angstig
aankeek en iets tegen hem zei. Tom kon hem niet verstaan en trok het bange
joch tegen zich aan, wijzend op zijn oor dat hij daarin praten moest.
‘Tom, ik ben zo bang van de storm. We konden geen schuilplaats vinden en de
buffel was zo moe...’ De rest was onverstaanbaar omdat hij begon te snotteren.
Tom tilde hem op in een stevige omhelzing.
‘Je bent heel dapper geweest, Kajo, en ik ben erg trots op je,’ kalmeerde Tom
hem, zijn mond bij het kleine oor. ‘Dankzij jou en de buffel is het allemaal heel
goed gegaan. Jullie waren hier precies op tijd. In dit hol zitten we droog en
veilig voor de storm, we gaan zo een vuurtje maken en eten koken. De buffel
redt zich wel, die gaat achter een boom liggen, eet wat gras en wacht rustig af
tot de storm voorbij is.’
Tom kon merken dat Kajo lang op de toppen van zijn zenuwen had geleefd.
Ongerust ging hij terug naar de ingang. Met stokken trachtte hij het scherm
steviger te verankeren in de klei, die glibberig geworden was van de inwaaiende
regen. De orkaan was nog niet op zijn hoogtepunt. Hij voelde de aarde trillen.
Als de wind ging draaien zouden ze de volle laag recht op de ingang krijgen.
Daar hielp dat schermpje niet tegen. Bleek van een groeiende vrees keek hij
naar buiten, de ogen knipperend tegen het helle lichten van de onophoudelijke
bliksemschichten die zich krakend in de aarde boorden.
‘Mon Dieu,’ mompelde hij bij zichzelf. ‘Ik weet niet of we dit wel redden. Zo’n
hevige storm is niet normaal.’ Hij wist ook niet wat ze ermeer aan konden
doen dan ze gedaan hadden. Ze waren geheel overgeleverd aan de stabiliteit
van de aarde om hen heen, of die genoeg was om de woedende furie van de
orkaan te doorstaan.
Hij keek argwanend naar de zoldering: die werd bij elkaar gehouden door de
wortels van die geknakte boom; als dat gevaarte om zou waaien... dan stortte
het dak in en werden ze levend begraven! Bezorgd inspecteerde hij de zolde384

ring. De paar boomstammetjes die het gewicht moesten dragen waren aardig
vermolmd, maar er waren nog geen scheurtjes in het gewelf zichtbaar. Met een
hand voelde hij aan enkele uitstekende dikke wortels. Ze bewogen! Ja natuurlijk, de boom stond heen en weer te zwaaien, dan bogen de wortels ook een
beetje mee. Het kleidak zag er echter stevig en intact uit, alleen hier en daar
vielen er wat kruimels tussen de balken naar beneden. Met de rug tegen de
koude, harde wand nam Tom de situatie op: de kat zat zich te likken bovenop
een tas met kleren, het aapje zat in de armen van de starende Deyoo, Alante
zat met haar knieën opgetrokken voor het schermpje van het slangennest en
Yurane zat tussen de liggende geit en Kajo in met grote angstogen naar de
door de bliksem flikkerend verlichte ingang te staren. Yuli stond al die tijd al
wijdbeens voor het scherm in de ingang, alsof ze persoonlijk elke inbreuk van
de elementen tegen wilde houden.
In zijn rug nam het schudden van de aarde toe.
Een enorme dreun! Direct gevolgd door luid gekraak. Yuli keek hem aan, haar
wijdopen ogen toonden haar ontzetting. Haar zelfvertrouwen begon het te begeven toen het razen buiten toe bleef nemen. Met strakke gezichten stonden
ze naast elkaar, de schouders gebogen, hun spieren gespannen. Er was een
nieuwe, angstaanjagende beweging in de klei te bespeuren: een bijna ritmisch
bonzen. Ze keken elkaar aan. Met alle zintuigen probeerden ze te doorgronden
wat dat te betekenen had. Het beuken van golven tegen de klif?
Alsof ze met hun futiele lichaamskracht iets konden betekenen stonden ze
tegen de wand te persen om hun schuilplaats extra stevigheid te geven. Van
het plafond vielen steeds meer stukjes klei. De arme Deyoo wiegde met zijn
bovenlichaam heen en weer, het aapje had zijn kop onder een arm verborgen.
Yurane schrok op toen er een plakkaat klei vlak naast haar op de grond kletste.
Haastig stond ze op en schuilde naast Tom. Ook Alante had begrepen dat ze
in doodsgevaar verkeerden en kroop in Toms armen weg. Brokstukjes van het
harde kleidak vielen op een gegeven moment in een roffel over Kajo heen, die
boos en verward overeind schoot. Met open mond staarde het jochie naar de
zoldering, waar nog meer gruis uit viel. Geschrokken krabbelde hij overeind en
verborg zijn hoofd onder Toms arm. Deyoo, met starende angstogen, kroop
bibberend tegen Toms andere zijde. Het aapje piepte gesmoord vanonder zijn
bloes. De furie buiten krijste. Ze voelden aan het bonzen in hun rug hoe het
opgezweepte water tegen de klif beukte als om er grote happen uit te scheuren. De wringende wortels van de heen en weer zwiepende boom op het dak
wrikten steeds grotere stukken los. Tom bezwijmde bijna van de spanning.
Het was alsof hij persoonlijk werd aangevallen, alsof de cycloon het op hem
speciaal had gemunt.
Hij kokhalsde, zijn lichaam ineenkrimpend, toen het geloei buiten tot gek385

makens toenam. Hij verwachtte elk moment dat de grot instortte om hen te
bedelven en te verstikken en dat ze gingen verdrinken in een vloedgolf.
Hij kwam tot zichzelf door de schokkende lijfjes van de in doodsangst verkerende kinderen die bij hem bescherming zochten. Tegelijk voelde hij de kat
langs zijn benen strijken. Kneepjes van Yuli’s brede hand in de zijne brachten
het contact terug. Hij werd zich weer bewust van hun band en voelde opluchting binnen golven toen Yuli en Yurane toegang vonden tot zijn geest. Gedwongen tot passiviteit gloorde een aanvaarden in hun verruimde bewustzijn.
Ze hadden een schuilplaats gevonden in de aarde tegen de andere drie elementen, meer waren ze niet bij machte om te doen. Er bleef niets anders over dan
om hun lot in handen te leggen van de loop der dingen. Ze waren bij elkaar,
in het gedeelde besef dat ze niets hadden nagelaten voor hun veiligheid, dat
grotere krachten hen nu overheersten.
Nee, ze waren niet helemaal machteloos! Er waren occulte krachten in de mens
verborgen die tegen het natuurgeweld ingezet konden worden. Een hete energie kolkte in Tom omhoog. Zij hadden een zieneres in hun midden die bekend
was met die macht!
Tom wierp als het ware zijn geest naar buiten, op zoek naar de zielen van zijn
metgezellen, in een oproep zich teweer te stellen. De respons was heel direct.
Yurane kneep hem hard in zijn hand en beduidde hem hetzelfde te doen als
zij: zich schrap zetten tegen de aarden wand om de grot met hun geestkracht
te versterken. Hij volgde haar voorbeeld en gaf de instructie mentaal door aan
Yuli. Alante pikte de bedoeling ook op en trok Kajo en Deyoo overeind bij
hun handen. Stijf tegen elkaar gedrukt maakten ze de cirkel rond. Ze vormden
een eiland van stilte in de razende wereld, de doodsbange dieren en zij zessen,
verenigd in de storm. Ze ervoeren een veilige omhulling zoals ze zich niet
konden herinneren. Een vanuit hun angst ontketende energie denderde, adembenemend in spiralen groeiend, door hen heen. Onder en achter zich werden
ze zich de harde, vochtig geworden klei van de Aarde bewust, voelden dat ze
met haar samengesmolten waren, haar waren. Ze waren klei en de klei was hen.
De energie golfde door hen heen als een bruisende bergbeek. Het groeide tot
een geiser zoals Tom ooit in de bergen van zijn geboorteland had gezien, hemelhoog uit hun kruin spuitend met een donker gebrul. De anderen ervoeren
zijn beeldherinnering als was het hun eigen.
Tot zijn bewustzijn het begaf. De spanningen werden te groot, zijn lichaam
vouwde uit zelfbescherming zijn gewaar zijn naar binnen om de niet langer te
verdragen krachten buiten te sluiten.
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Hoofdstuk 41

Herenigd
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om zag twee veelkleurige ogen, als twee chakra’s waar hij
doorheen kon zeilen. Dat deed hij en hij was stroming, kleuren en geluid.
Toen hij weer kon zien zag hij Alante’s ogen, en daarin weerspiegeld zichzelf. Zijn zintuigen begonnen weer boodschappen aan zijn bewustzijn door
te geven. Hij lag op de grond, die was hard. Alante hield zijn hoofd in haar
schoot. Ze keek hem aan, opgelucht dat hij er weer was; hij hield zielsveel van
haar. Links zat Yuli op haar hurken met zijn hand tussen haar benen gedrukt.
Ze keek naar iets dat hij niet kon zien. Hij wendde langzaam zijn hoofd naar
rechts. Daar zat Yurane op haar knieën en klemde zijn andere hand tussen de
hare. Ze keek met mistige ogen naar buiten, haar wangen waren nat.
Buiten scheen de zon.
Een verlammende vermoeidheid week bij elke harteklop, zwakte af tot een vage
afdruk van een ooit beleefde werkelijkheid. Hij maakte teder zijn handen los en
richtte zich op. Met zijn blik op de zoldering ging hij staan en rekte zich uit tot hij
de klei boven zijn hoofd kon aanraken. Het was alsof hij de hemel droeg.
Op dat moment herinnerde hij zich hoe hun energie-uitbarsting de razende
cycloon uit elkaar had geslagen. Het was geen herinnering van beelden of
geluiden. Het was een in zijn bewustzijn opgeslagen waarneming door zijn
lichtlichaam, dat meegereisd was met hun fontein van energie waarmee de
cycloon was getemd.
Het is dus mogelijk om op die manier het weer te beïnvloeden?
Naarmate hij ermeer over ging nadenken verdween de sensatie hemelhoog
te kunnen reiken. Geleidelijk kromp hij tot hij weer in zijn lichaam paste. De
herinnering zou echter blijven, voor het grijpen als het nodig was.
Ze gingen naar buiten, het dampend hete zonlicht in. De bewolking was gebroken tot afzonderlijke buien die ver weg hun opgekropte energie verspreidden over het vasteland in het noorden en oosten.
Ze trokken hun besmeurde en stinkende kleren uit en wandelden door de
modder naar beneden. Ontwortelde bomen en struiken lagen bijeengefrommeld tegen bosjes die het wel hadden weten te houden. Alles was geheel of gedeeltelijk ontbladerd. Diepe erosiegeulen waren in de bruine klei uitgeschuurd
waar de vloed hemelwater zich een weg had gebaand. De stroom was een warreling van chaotische golven, drijvende bomen en deinende plakkaten blad, riet
en drijfhout. Het water was bijna tot de ingang van hun schuilplaats gekomen.
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Het was zich nog steeds aan het terugtrekken, waarbij het een dikke laag troep
op de kaal geblazen aarde achterliet. Het dak van hun grot was gedeeltelijk
weggeslagen, de geknakte boom er boven op was nog maar een stomp met
rafels wit hout. Ze waren op het nippertje aan de dood ontsnapt.
Ze uitten hun opluchting in een ingetogen danklied. De spanning loste zich
en zocht ruim baan in de ene melodie na de andere. Tenslotte brulden ze
eendrachtig het vers over de jongen en het meisje die gingen trouwen en wat
ze deden voordat het zover was, de schunnige versie van een bekende ballade.
Deyoo wist eerst niet waar hij kijken moest met al die bemodderde naakte
mensen om hem heen. Hij durfde ampermee te zingen, tot hij van de wereld
raakte in een jubelend gezang. Ontroerd zwegen de anderen één voor één tot
alleen Alante en de jongen in een trillend duet de ballade zongen zoals die
hoorde.
Het was uit en ze ploften neer op de grond.
‘Wat mooi! Wat was dat mooi,’ fluisterde Yuli stil voor zich.
Deyoo kleurde en Alante viel hem om de nek om hem te bedanken. Verlegen
hield hij het zilverglanzende meisje met twee handen op haar heupen van zich
af. ‘Niet doen,’ zei hij, ‘je maakt me in de war.’
Alante wreef hem daarop zo krachtig door zijn haar dat hij piepte van de pijn
toen haar handen in de knoop raakten in zijn klitten. ‘Ik zal je in de war maken!’
gromde ze en schoot in een heldere, jubelende lach. Dansend huppelde ze om
hen heen, schudde plenzen druppels uit een scheefgewaaide boom over het
groepje heen. Dat vonden ze een goed idee en ze schudden alle nog overeind
staande bomen in de omtrek tot ze de modder van zich af hadden gespoeld.
‘Eten!’ schreeuwde Alante overmoedig. ‘Wie wil er eten!?’
‘Ik!’ riepen ze in koor terug.
‘Wie gaat er koken?’
‘Jij!’ gilden ze terug, elkaar aanwijzend.
‘Wat zullen we eten?’
‘Hem! Koekjes! Jou! Apenbrood! Vis!’ riepen ze door elkaar, wijzend en vuisten schuddend. Duwend en trekkend aan elkaar schoten de drie vrouwen gillend de grot binnen terwijl Kajo stond te dansen en ‘Apenbrood! Apenbrood!’
bleef roepen. Deyoo had met een brede grijns zijn aapje opgetild, dat meteen
zijn verwarde haardos met kleine vingertjes begon te vlooien. Tom zat met zijn
blote gat in de modder en had pijn in zijn wangen van het lachen.
Nog na grinnikend stond hij op en stelde voor: ‘Kom, we gaan eens bij de
buffel en de boten kijken.’ Kajo was al weg, vreemde dingen roepend in een
onbegrijpelijk taaltje. Tom en Deyoo liepen er rustiger achteraan. Hij sloeg zijn
arm om de jongen die zich tegen hem aanvlijde en met de grote passen van
Tom probeerde mee te komen.
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De restanten van de hut waren volkomen met de grond gelijk gemaakt. De
meeste rommel die ze tijdens de storm voorbij hadden zien vliegen was daar
waarschijnlijk van afkomstig geweest.
Het zeiljacht was schuin tegen de oever omhoog gestuwd en lag praktisch op
het droge. Behoudens de warboel en takken in het want leek er wonderlijk
genoeg weinig schade te zijn. Of ze misschien lek was geslagen tegen de kant
kon Tom nog niet zien.
Hun jonk was bijna gezonken en lag vol takken en riet, maar leek verder onbeschadigd. Kajo kwam even later op zijn kauwende buffel door de begroeiing
banjeren. Hij riep hen blij toe dat de buffel gewoon had staan grazen toen hij
hem vond.
Tom had er enige moeite mee dat er met het zware beest zo op het oog niets
was gebeurd, terwijl voor de in doodsnood verkerende mensen de aarde van
hun schuilplaats had geschud van het tomeloze geweld. Was een hevige storm
dan alleen maar angstaanjagend voor de zwakke en onbeschermde mens?
‘Help me even de zeilboot weer in het water trekken, wil je. Ik geef je twee
lijnen aan waarmee de buffel haar in het water kan trekken. Maar voorzichtig,
want ze kan aan de andere kant lek zijn.’ Door moeilijke vragen naar de achtergrond te dringen met bezigheden omzeilde hij het vraagstuk.
Kajo leidde de buffel het ondiepe water langs de kant in. Tom gaf hem twee
landvasten aan die het jongetje slim om de horens van het beest sloeg. Met
beheerste rukjes kwam de boot los.
‘Ho! Ik moet eerst even kijken voor we verder gaan,’ riep Tom hem toe, maar
de buffel stond al stil op zijn eerste ho. Aandachtig inspecteerde Tom de vrijgekomen zijde van het jachtje, streelde bijna de modder van haar huid. Wat
butsen en diepe krassen waren de enige schade.
‘Ga maar! Langzaam!’
Traag sneed de boot op haar kiel door de modder tot ze met een deinende
beweging in haar element belandde.
‘Maak maar los, ze drijft!’
Kajo wierp met een prachtige achterwaartse zwaai beide landvasten tegelijk in
de boot. Tom duwde het jachtje naar de steiger. Die had inderdaad niet te lijden gehad van de storm, zo wrak als ze leek. De hardhouten palen en planken
waren verweerd en krom, maar niet verrot en de verbindingspennen waren van
onverwoestbaar pokhout.
Hij ruimde de zeilboot een beetje op en klom vervolgens in de jonk. Het
houten hoosvat bewees goede diensten. Deyoo was al bezig bakken wateruit
het ondiepe ruim te scheppen. Het was smerig van de resten van het leger van
de dieren en stonk naar mest. Tom vond een kapotte mand die nog wel als
hoosvat kon dienen en weldra vlogen er grote stralen vuil water overboord.
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Langzaam maar zeker ging hun trouwe schuit weer drijven zoals het hoorde.
Ze ruimden de boel met z’n drieën op en spoelden het houtwerk na met vers
water. Ze zweetten van het harde werk.
‘Zo, het ergste hebben we gehad. We maken het later wel beter schoon. Nu
gaan we eerst eten want ik val van de graat. Hé, waar ga jij naar toe? Eerst wassen man, je stinkt als een zieke buffel.’
‘Je zult jezelf bedoelen, lijpe......!’ Het laatste verstond hij niet, want als Kajo
echt uit de hoek wilde komen begon hij schunnige dingen in zijn eigen taal te
schreeuwen. Deyoo stond erbij te grijnzen en Tom gooide hem nat met een
schep water.
‘Ah, wat doet u nou! Ik was net droog!’
Als enige had Deyoo zijn kleren nog aan en die waren nu weer drijfnat.
‘Trek ze maar uit, ze stinken ook. Binnen trekken we wel wat schoons aan.’
Langzaam trok Deyoo zijn kleren uit. Nieuwsgierig geworden door zijn kennelijke tegenzin bekeek Tom hem eens goed. De jongen was helemaal blankroze,
op zijn gezicht na dat rood was als een boei. Hij had altijd lange broeken aan
en hemden met lange mouwen, realiseerde Tom zich. Hij had hem nog nooit
naakt gezien.
‘Je bent mooi als een engel, jongen,’ zei hij en streek hem liefkozend over zijn
verwarde haren. Plotseling in snikken uitbarstend wierp Deyoo zich tegen Tom
aan en omknelde hem. Tom stuurde Kajo met een knikje vooruit en streelde
de jongen troostend over zijn rug. ‘Nou nou nou, wat is er toch, wat is er toch,’
suste hij onwennig.
Langzaam bedaarde de jongen en hief zijn betraande gezicht naar hem op.
Hakkelend wilde hij iets zeggen, maar hij durfde niet.
‘Wat is er, Deyoo?’ Tom had eindelijk in de gaten dat de jongen iets speciaals
op zijn lever had. Hij aaide over zijn haar. ‘Als je het dan niet hardop durft te
zeggen, wil je het me misschien in mijn oor fluisteren?’
‘Ik eh, ik ben verliefd op u,’ fluisterde de jongen tenslotte, bijna onhoorbaar.
Tom had dat niet verwacht, hij had hooguit verwacht dat Deyoo verliefd zou
zijn op Alante. Verward vroeg hij zich af hoe hij met die bekentenis om moest
gaan. Aarzelend zei hij tenslotte: ‘Dat is een groot geschenk, Deyoo, een heel
groot geschenk. Dat... ik weet niet wat ik daar op moet zeggen. Ik wist het niet.’
Hij voelde hoe hij begon te reageren op de liefdesverklaring toen de eerste
schrik wegebde. Hij werd helemaal warm van binnen en sloot de jongen in
zijn hart. Zijn strelen werd meer liefkozend dan troostend en de jongen stond
te genieten van de aandacht. Hij was inderdaad mooi als een engel. Net zo
engelachtig als zijn stem. Tom bekeek de fijne schouders en meisjesachtige
armen. Hij leek wel helemaal haarloos, maar toch zag hij kippenvel verschijnen.
Het warme lijf tegen hem aan begon vertrouwd aan te voelen en Tom voelde
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gegeneerd zijn geslacht zwellen. Hij werd er confuus van. Hij had er nooit bij
stilgestaan dat hij opgewonden zou kunnen raken van een seksegenoot. Maar
deze jongen was zo, hij zocht in gedachten naar het juiste woord, zo universeel,
zo een engel dat hij hem niet als een man kon zien. Een mens, dacht hij, een
engelmens. Man en vrouw tegelijk.
Deyoo drukte zich stijver tegen hem aan. ‘Ik kijk vaak als u met Alante slaapt,’
fluisterde hij verlegen tegen Toms behaarde borst. ‘Ik wil ook zo graag bij u
zijn, maar ik durf niet. Dan moet ik huilen en wil ik wel dat ik dood ben.’
‘Maar nu niet meer, hè,’ zei Tom zachtjes. Hij vatte zijn kin in zijn hand en
keek diep in de blauwgroenbruine ogen van Deyoo. Met warme genegenheid
schouwde hij het ademloze engelachtige gezicht. Wat heeft hij doorgemaakt,
wat voor een leven leidde het joch voordat hij op de Nemes terechtkwam? De
kapitein had gezegd dat Deyoo een soort prostitué was voordat hij hem aan
boord nam. Was hij ontsnapt of vrijgekocht? Vragen waarop de antwoorden
voorlopig moesten wachten.
Hij knelde het slanke lijf tegen zich aan in een beschermende omhelzing.
Hij liet niets van zijn radeloosheid blijken, zich even niet bij machte voelend
met zo’n verleden om te gaan. Deyoo’s liefde was puur en onschuldig, wat in
vreemd kontrast stond met de schaarse gegevens die hij over Deyoo had gekregen. Hij prees zich gelukkig dat hij zo traag van begrip was, want hij had hem
niet graag in een afwerende impuls afgewezen in zijn liefdesbetuiging.
Tom knielde voor hem neer. ‘Lieve Deyoo, ik hou heel veel van je.’
De jongen keek hem met een gesluierde blik aan en begreep. Langzaam welden
tranen in zijn ooghoeken op en rolden over zijn wangen.
‘U houdt van Alante het meest hè? Dat weet ik. Ik hou ook het meest van haar,’
concludeerde hij met een zucht. Tegen de liefde voor het zilveren meisje kon
hij niet op. Op dat moment riep een heldere stem vanaf de klif: ‘Eten!’
Ze liepen langzaam met de armen om elkaar naar boven. Tom voelde zich
opeens doodmoe, uitgeput bijna. Bij de ingang van de grot was een kleed uitgespreid met lekkere dingen. Ze hadden honger als een paard en schonken hun
onverdeelde aandacht aan het eten. Tom werd verlegen van de bediening door
de drie in prachtige, zij het ietwat verfomfaaide gewaden gehulde vrouwen.
Toen Deyoo weer gekleed in een gekreukelde wikkelrok naar buiten kwam
was hij als enige nog naakt. Het kon hem niet schelen en at alle porties op die
hem beurtelings door de vrouwen werd aangereikt. Gapend ging hij even op
zijn rug liggen met de vage intentie om na te denken en viel prompt in slaap.
De reisgenoten stonden liefdevol op hem neer te kijken. Ze reikten elkaar de
handen en begonnen te bewegen in een langzame, wiegende tempeldans, een
dans die elk kind leerde. Alante neuriede een melodie, die Deyoo oppakte en
met zijn sopraan in het lage bereik zong hij zachtjes een wiegelied. De ande391

ren stemden in en neurieden de achtergrond, Kajo hoog, Yuli en Yurane laag
en Alante’s stem als zingend glas er tussendoor kringelend. Het ene lied na
het andere werd gezongen tot de kring zich oploste in vijf elkaar opgetogen
aankijkende mensenkinderen. De dieren hadden bewegingloos toegekeken; de
betovering vervlood toen de stemmen zwegen. Eten kreeg weer de overhand.
De buffel zwaaide zijn kop opzij voor een stevige graas, de geit ging op zijn
achterpoten aan een tak knabbelen, de kat likte een schaal uit en het aapje
pelde een noot.
De dag liep ten einde, het werd tijd te vertrekken teneinde zo lang mogelijk
van de duisternis profijt te kunnen trekken. De elementen waren gekalmeerd,
de hemel was strakblauw met witte wolken, zoals die er in deze tijd van het
jaar uit behoorde te zien. In het verlaten gebied aan de noordelijke zijtak van
de rivier getuigden alleen de hoge waterstand en drijvende rommel dat er een
orkaan had gewoed.
Onder het opruimen drong zich bij Tom een voorstelling op van de gevolgen van de cycloon die over de delta geraasd was. Zeer tegen zijn zin zag
hij beelden hoe elders in de eindeloze velden overlevenden met de moed der
wanhoop bezig waren te redden wat er van hun huizen, bezittingen, vee en
familie was overgebleven, terwijl de kadavers van verdronken vee en mensen in
de geulen op de ebstroom naar zee dreven. Zonder dat hij er zich van bewust
was schudde hij af en toe somber zijn hoofd. Aan de zeekust zou de ravage
schrikbarend moeten zijn. Onafzienbare vlakten zouden nog steeds onder water staan. Talloze naamloze dorpjes waren ongetwijfeld door de orkaan en de
daarop volgende vloedgolven weggevaagd.
Hij keek tersluiks naar zijn reisgenoten. Op dit moment waren die er zich duidelijk niet van bewust dat er buiten hun gezichtseinder mensen in diepe ellende
verkeerden. Bedrukt realiseerde Tom zich dat de drie vrouwen en de twee jongens zo op zichzelf gericht waren dat ze er geen enkele gedachte aan wijdden.
Hun wereldje was beperkt tot de eigen, persoonlijke geschiedenis en doelen.
Vanaf dat ze hun reis begonnen waren speelden andere mensen geen rol meer.
Dat had ook voor hem gegolden, moest hij zich bekennen. Goed beschouwd
vertegenwoordigden andere mensen gevaar en moesten zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom ook reisden ze bij voorkeur ’s nachts. De cycloon had
hem wakker geschud. Het noodweer had hem opnieuw doen beseffen hoe
groot de wereld was, hoeveel mensen er geboren werden, hun leven leidden en
stierven. En hoe kwetsbaar het grootste deel van de mensheid was.
Vrolijk babbelend en naar elkaar roepend werd de bagage aan boord van de
boot gebracht, die intussen grondig werd schoongemaakt. Kleren en dekens
hingen te drogen in de frisse bries. Ze waren bij elkaar, de storm en de angst
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waren voorbij, de spanning van hun stiekeme tocht naar het centrum van alle
onrust, de stad Doran, gaf hen een verhoogd bewustzijn van hun lichaam,
hun strijdbaarheid. De fysieke herinnering aan hun energie-uitbarsting op het
hoogtepunt van de orkaan zinderde nog door hun aderen.
Tom werkte zwijgend mee, niet in staat aan het opgewonden plezier van zijn
metgezellen deel te nemen.
De zon ging onder in een fel rode gloed met paarse wolken. De rossig kleurende buffel kon via de steiger zo in de boot stappen en vlijde zich tevreden
neer op zijn verse leger, met de geit altijd dichtbij en de kat en het aapje op
zijn rug. De schemering verliep in de nacht toen ze van wal staken, de zeilboot
op sleeptouw. Ze zagen zoals gebruikelijk enkele vissers huiswaarts keren op
de stroom, maar geen groter vaartuig. Met haar gevoelige zesde zintuig tastte
Yurane de omgeving af. Ook Tom en Yuli breidden hun aandacht uit. Geen
van hen ving het geringste teken van gevaar op. De mensen die van de rivier leefden waren – zo op het oog onverstoorbaar – weer aanwezig. Van de
jammerklachten en gebeden verder naar het zuidwesten in de overstroomde
delta vingen ze niets op. Tom, die wist dat de astrale uitzendingen er moesten
zijn, begreep het niet goed. Misschien was de afstand te groot voor verdriet
en rouw. De velden langs deze grote noordelijke rivierarm waren dunbevolkt.
Waarschijnlijk was er hier in de omgeving niemand verdronken, vandaar dat
het er astraal rustig was.
Er was redelijk zicht in het maanlicht, voldoende om de oevers en drijvende
obstakels tijdig te kunnen zien. Ze vorderden maar langzaam tegen de stroom
in. Waar de noordelijke arm van de hoofdstroom aftakte werd de wind zo zwak
dat ze nauwelijks meervooruit kwamen. Ze legden aan achter een langwerpig
eiland aan de noordoever.
Tom had als enige wat kunnen slapen en hield de wacht terwijl de anderen zich
her en der op het dek op hun slaapmatje installeerden.
In de stilte van de nanacht viel hij in een onrustig sluimer, onderbroken door
angstaanjagende dromen en malende gedachten. Met de rode stralen van de
opgaande zon in de bloeddoorlopen ogen wekte hij iedereen en serveerde een
karig ontbijt. Al was er veel proviand in de slagregens verloren gegaan, er was
genoeg voor een aantal eenvoudige maaltijden. Onderweg zouden ze ergens
vers voedsel moeten kopen.
Halverwege de ochtend was er voldoende wind om tegen de stroom op te kunnen zeilen en ze hervatten hun reis naar de hoofdstad. Tom had zitten nadenken over de tocht de rivier op. Het was niet mogelijk ’s nachts stroomopwaarts
te zeilen omdat er dan geen wind was. Om rustig en onopvallend overdag te
kunnen reizen hadden ze een fysieke vermomming nodig.
Dat was makkelijker dan om een camouflage aura in stand te moeten houden,
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die in een drukke omgeving niet waterdicht was. En het was zeker minder
vermoeiend.
‘Wat zouden jullie ervan zeggen om een toneelgezelschap te worden?’
De anderen keken hem aan, een beetje overdonderd door zijn plotselinge opmerking na uren stilte. Hij grinnikte schaapachtig. ‘Als we ons voordoen als een
reizend toneelgezelschap te water, vallen we niet zo op. We kunnen met deze
menagerie niet meervoor een stel boeren of kooplieden doorgaan. Daar lijken
we nu net precies níet op.’
Ze keken elkaar verbaasd aan. Waar had hij het over?
Opeens voelde hij zich alleen, afgezonderd van de anderen. Was hij nou de
enige die nadacht? ‘We zijn op weg naar een stad die Alante en ik ontvlucht zijn
omdat we achterna werden gezeten,’ begon hij, een beetje kribbig wordend,
uit te leggen. ‘Als we zo zondermeer binnen komen vallen weten onze tegenstanders direct wie we zijn en kunnen ze...’ Hij aarzelde. Wat kon er eigenlijk
gebeuren? ‘Er is een gerede kans dat we gevangen worden genomen.’
‘We verbergen ons toch met een aura van vergetelheid?’ was Yurane’s verwonderde reactie.
Vertwijfeld keek Tom de naar hem toe gewende gezichten van zijn gezelschap
langs. ‘Yuli! Jij snapt toch wel waarom we ons onherkenbaar moeten houden?’
‘Jawel Tom,’ antwoordde die met een vragende blik. ‘We houden ons toch
voortdurend astraal verborgen?’
‘Dat lukt verderop niet meer!’ schreeuwde Tom. ‘Daar zitten we straks midden
tussen honderden boten.’
Ze keken hem met grote ogen aan. Eigenlijk had niemand hem ooit kwaad
gezien. De jongens keken een beetje bang naar hem op, zoals hij daar aan het
roer stond met vonkende ogen. Alante vond hem aanbiddelijk.
Yuli keek met afgrijzen naar de adorerende blikken van het zilveren watermeisje. Yurane was de enige die echt in de war was; enerzijds begon ze te begrijpen
wat hem dwars zat, anderzijds raakte ze tegen haar wil doordrongen van een
diepe twijfel die aan hem vrat. Haar gevoeligheid speelde haar parten, ze raakte
er geheel van overstuur. Star zat ze tegen de verschansing, een lichamelijke
verstijving als laatste schild tegen een opkomende hysterie. Vage en schandelijke herinneringen woelden door haar heen. O, die twijfel, die bevriezende
twijfel waardoor je niet kon doen wat je moest doen, waar alles en iedereen om
schreeuwde dat je moest doen...
Ze waren in een impasse geraakt. Yurane was onbereikbaar, Yuli zat verbeten
voor zich uit te kijken, de jongens zaten stil over de verschansing te staren;
Alante was in het roefje verdwenen toen ze door kreeg dat haar idool echt
kwaad was.
Ten einde raad stuurde Tom een smalle geul in tussen de oever en een beboste
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zandbank. Het was er te ondiep voor scheepvaart, alleen een paar vissers in
kleine prauwen wierpen er hun net uit of haalden het binnen.
De jonk liep vast op een strandje en hij liet het zeil zakken.
‘Wat gaan we hier doen, Tom?’ vroeg Yuli die zijn handelingen met een stijgende verbazing had aangezien. ‘Waarom varen we niet door zolang er wind is?’
‘Ja, dat kan nu juist niet,’ gromde hij tussen zijn tanden. ‘Zoals we eruitzien
vallen we teveel op. En aangezien ik de enige ben die er zo over denkt heb ik
er behoefte aan om even na te denken. Dat gaat moeilijk op een varende boot
vol mensen. De buffel wil trouwens vast wel wat grazen.’
De reisgenoten keken hem ongemakkelijk aan.
‘Wat is er, Tom?’ vroeg Alante zachtjes. Hij haalde bruusk de schouders op. ‘Zo
kunnen we in ieder geval niet verder,’ mompelde hij uiteindelijk. ‘Ik moet iets
bedenken hoe het dan wel moet.’
‘Goed, wij vermaken ons wel.’
Tom sprong overboord in het ondiepe water en struinde diep in gedachten
over het smalle eilandje. De begroeiing sloot hem al gauw af van de mensen
aan boord; een weldadige stilte omhulde hem. Alleen met de zacht suizelende
wind, het geluid van vele vogeltjes en af en toe een verre roep op de rivier
viel zijn benardheid langzaam van hem af. Hij struikelde door een plotseling
opkomende vermoeidheid en liet zich in het zand zakken tegen een gebleekte
boomstronk. Hij sloot zijn ogen en liet de stilte binnen.
Vragen. Altijd maar onzekerheid. Op zulke momenten woog de verantwoordelijkheid zwaar. Vooral omdat hij die niet met anderen kon delen. Zelfs niet met
Yuli, die toch een verstandige vrouw scheen te zijn. Hij moest zich bekennen
dat hij niet alleen de verantwoordelijkheid, maar ook het bed met haar wenste
te delen. Maar misschien was zijn bezorgdheid overdreven. Zat hij maar te
meieren over gevaar terwijl dat er misschien helemaal niet was. Hadden ze
gelijk dat hun astrale camouflage voldoende was.
Hij zuchtte en merkte dat hij wou dat het zo was. Dat het allemaal wat makkelijker, luchtiger kon zijn. Hij kon zichzelf niet verloochenen, hij had zijn lesje
wel geleerd. Liever teveel voorzichtigheid dan net even te weinig. Hij dacht met
schaamte terug aan zijn ongelooflijke argeloosheid toen hij midden op de dag
met zijn opvallende wagen over de markt wilde gaan en de militie hem van al
zijn goud had beroofd. En waarschijnlijk zijn aanwezigheid hadden gemeld
aan de autoriteiten. Het ergerde hem dat hun tegenstander hen telkens een
stap voor was, hen telkens weer opjoeg als ze dachten veilig en onzichtbaar te
zijn. Het beangstigde hem ook. Een keer zou het mis kunnen gaan, zou er geen
redding op het laatste moment komen, en wat dan?
Het schrikbeeld van Yurane’s angst en afkeer toen ze vertelde dat die man in
haar geest was geweest bekroop hem en maakte hem bang. Hij begon te rillen
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in de felle zon.
Alex haalde hem eruit. De zwarte kat was hem gevolgd en zat op enige afstand
nadrukkelijk naar hem te kijken. Hij glimlachte om het eigenwijze beest.
Gewoon doen, dat was het antwoord misschien wel, gewoon doen wat je voor
de voeten kwam. Hij telde zijn zegeningen: hij werd bemind door drie prachtige vrouwen en een engelachtige jongen, hij werd als een vader beschouwd
door een brutaal knulletje en vier verschillende dieren... Nou ja, Alex zag hem
waarschijnlijk meer als een onhandig klein broertje, dacht hij besmuikt. Hij had
geen gebrek, had geen knellende banden... Nee, maar hij had ook geen wortels,
geen familie, geen economische banden... Ho, zijn familie, zijn nieuwe familie
had hij bij zich, en hij had een broer.
Hij werd warm bij die gedachte en voelde zijn energie druppel voor druppel
terugkomen. Hij was nog stervensmoe, maar niet meer zo zwaar op de hand.
Je laten leiden door de loop van de gebeurtenissen, reagerend op kleine tekens
en voorvallen, vond hij nog steeds moeilijk. Negen jaar had hij in vergetelheid
geleefd, gewacht. Was dat verloren tijd, had het niet anders gekund dan dat hij
een stuk van zijn leven voorbij had moeten laten gaan?
Toen hij zich eindelijk kon ontspannen zakte hij in een lichte sluimer.
Hij moest hard wegrennen voordat een onnoembare golf hem zou bespringen.
Radeloos rende hij, terwijl niets aan hem kon bewegen.
De golf, of was het een menigte? naderde en naderde terwijl zijn voeten
traag bewogen alsof hij door kleverige klei waadde.
De urgentie vrat aan hem.
Hij bleef staan en keek achterom.
Er was niets.
Licht als een veertje sprong hij van een uitstekende rotspunt.
Dalend als een vallend blad belandde hij in een parelgrijs koepelvormig niets.
Tome.
Ono?
We begrijpen je twijfel, maar blaas het niet zo op.
Het is alleen nuttig als het je beschermt tegen overmoed.
Je hebt het gecultiveerd tot een soort excuus. Laat het los.
Het is los.
Ga nu, Tome.
Onze toewijding kun je gewaar zijn als je niet meer krampachtig bent.
Met een diepe zucht, alsof hij een tijd geen adem had gehaald, kwam Tom
terug in het hier en nu. Met een lichte tegenzin, zoals altijd als hij contact met
zijn gidsen had gehad.
Hij stond sloom op en keek een tijdje uit over de rivier, die in de late middag396

zon mistig voor hem blikkerde. Er sprak een grote rust uit de brede stroom,
eeuwig water naar de zee dragend.
Langzaam slenterde hij terug. Hij zat er een beetje over in om de anderen
onder de ogen te komen. Blaas het niet zo op, hadden zijn gidsen hem gezegd.
Verlegen klom hij aan boord. ‘Kijk me niet zo aan,’ zei hij, norser dan hij wilde.
‘Ben je zielig?’ vroeg Alante met een zoet, glaszingend stemmetje.
‘Nee! Ik wist alleen altijd zo goed wat er gedaan moest worden, maar nu twijfel
ik zo verschrikkelijk dat ik er bang van word.’
Tegelijk dat hij zijn onzekerheid bekende zag hij Yurane met ongebruikelijk
donkere ogen naar hem kijken. Een rilling liep over zijn rug; die prachtige
vrouw droeg een akelig geheim in zich mee, vertelde de blik hem. Hij vermande zich; dat probleem zou moeten wachten, daar voelde hij zich op het
moment niet tegen opgewassen. Eerst moest hij zijn eigen twijfels te lijf om
een besluit te kunnen nemen. Moesten ze nou verder in het verborgene handelen en als een dief in de nacht blijven rondsluipen? Dat gaf hem een misselijk
gevoel. Of moesten ze een heel andere, veel openlijker tactiek volgen? Dat
idee van een toneelgroep was toch niet zomaar bij hem opgekomen? Doe precies het tegenovergestelde van wat je vijand verwacht, doe je voor als iets dat
een ander geen tweede blik waardig acht, dan wordt je over het hoofd gezien.
Ja, dat gaf een beter gevoel in de buik. Het besluit leek genomen.
Hij herhaalde zijn spontane opmerking van die ochtend: ‘Laten we ons voordoen als een toneelgroep. Dan kunnen we ons overal vertonen, overal heengaan. Niemand die ons als de gezochte Thomas met zijn reisgenoten zal herkennen.’
‘Ja leuk!’ riep Alante. Ze had er al uren over zitten nadenken naar aanleiding
van de eerste keer dat Tom het idee opperde. ‘Dan zijn Deyoo en ik het zangduo Aladey, Yuli kan als boogschutter optreden en Yurane als waarzegster.
Kajo, jij kan met de buffel en de geit kunstjes doen. En Tom is eh... tja, wat
kan Tom nu eigenlijk?’ eindigde ze plagerig. Ze schaterde het uit, opgelucht dat
Tom weer te benaderen was.
‘Wat ben jij dan Tom? Toneelknecht? Ceremoniemeester?’ pakte Yuli spottend
de grap op.
‘Ja!’ schreeuwde Kajo er op en neer springend doorheen. ‘Touwtrekken en
dingen omgooien en met de aap en de kat op zijn kop hard lopen en zo.’
Bijna knetterend verspreidde de creativiteit zich over het groepje. Terwijl er
ideeën werden geroepen en kleren werden uitgezocht zeilde Tom de rivier op.
Het was een goed besluit geweest.
Het goede gevoel in zijn buik zakte en verspreidde zich, wat zich uitte in een
lange reeks winden die hij tersluiks liet ontsnappen. Gelukkig voor de anderen
zat hij benedenwinds, zodat het niemand opviel.
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Ze bleven dicht langs de westoever, waar ruimte genoeg was om tegen de
stroom op te kruisen met de trage jonk. De rivierscheepvaart concentreerde
zich voornamelijk langs de oostelijke oever, waar verder stroomopwaarts het
jaagpad begon. Temidden van de andere zeilende rivierboten vielen ze niet bijzonder op, alleen als ze dicht langs een passant kwamen werden ze nieuwsgierig nagestaard. Het zeiljachtje aan de sleeplijn trok veel bekijks. Dat was op één
of andere manier te buitenissig om te kunnen verhullen met een drogbeeld.
Het idee van Tom om zich voor te doen als toneelgezelschap had een stagnatie
doorbroken. Ze waren enthousiast begonnen liedjes en teksten in te studeren.
Zijn afstandelijkheid maakte echter dat hij toeschouwer bleef bij de speelse
vindingrijkheid van de anderen.
Tegen de avond viel de wind weg en meerden ze aan bij een begroeide zandbank. Het was een veel gebruikte kampeerplaats, te zien aan de talrijke sporen
van kookvuurtjes, maar deze avond lagen er geen andere boten. Ze zetten met
vereende krachten en de takel de buffel en de geit aan land, die meteen begonnen te grazen.
‘Zo, kijk nu maar eens even naar ons, want we hebben een voorstelling ingestudeerd,’ nodigde Alante uit en plantte Tom op het dak van het roefje. Er
begon zich de sfeer van verwachting op te bouwen die in een theater heerst
vlak voordat de voorstelling begint.
Vanuit een dwarreling van kleurige kleding vormde zich een halve kring. Hoog,
heel hoog zette Deyoo een liefdesliedje in. Het was in zijn eigen taal en ontroerend mooi. Een octaaf lager viel Yuli bij en nam geleidelijk het lied over. Weer
kwam het hoog en zacht terug, maar nu van Alante. Haar stem stierf weg en
werd opgevolgd door Yurane’s wat hese sopraan. Ze draaiden in een langzame
dans door elkaar, met zwierende rokken. Ook Kajo droeg zijn wikkelrok uit
het dorp bij het huis van de Abashi. De laatste klank van het lied, bijna als een
canon gezongen, reisde de ruimte in en verwachtingsvol keken ze Tom, hun
enige publiek, aan. Hij kon alleen maar kijken.
Ze glunderden. Zijn geluidloze bijval was duidelijk genoeg.
Twee bruine handjes werden van achter over zijn ogen gelegd en Kajo klom
op zijn rug.
‘Hé, je bent nat! Huil je?’
Ze lachten allemaal, blij dat Toms strakheid was verbroken.
‘Mensenkinderen, wat is dat mooi!’ fluisterde hij tenslotte hees. ‘Dat is geen
vermomming meer, dat is een... een openbaring.’
‘En nu ik!’ schreeuwde Kajo opgewonden. ‘Ik heb ook een kunstje. Zelf bedacht.’ Hij sprong op de oever en verdween tussen het riet. Even later zagen
ze hem, staande op de buffel, weer tevoorschijn komen. Moeiteloos hield hij
zich in evenwicht op het schommelende beest. Blijkbaar stuurde hij met zijn
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voeten, want de buffel wendde en draaide in een langzame gang, een dans.
‘De dans van de buffel!’ riep Tom als aankondiging. ‘Komt dat zien, komt dat
zien, de dansende buffel!’
Het beest leek wel gestimuleerd te worden door het publiek en draaide en
wendde in duidelijke vormen, zodat het op een bekende volksdans leek.
‘Ik weet nog niet alle passen!’ riep Kajo hen toe. ‘Yuli en Yurane zullen me
helpen met instuderen. En dan komt nu het aapje.’
Op die woorden slingerde het beestje zich watervlug over de buffel, tussen zijn
horens en langs Kajo’s ene been omhoog, achter zijn rug, over zijn schouder,
hoofd en andere schouder, over zijn uitgestrekte arm weer op de kop van de
dansende buffel. Die tilde onverstoorbaar zijn staart op en liet een rij keutels
vallen. Onder luid gelach applaudisseerde het publiek. Trots boog Kajo op zijn
inmiddels weer grazende buffel. Hij sprong achteloos van het grote dier en
zwaaide zich aan boord. Zo,’ zei hij alsof hij de eigenaar van het spul was, ‘wat
gaan we nu doen?’
Tom was van binnen nog zo onzeker over hoe hij nu verder moest dat hij iedereen bij elkaar riep. ‘Krijgsraad! Laten we een plan maken wat we gaan doen.’
‘We doen toch al wat?’ riep Alante. ‘We zijn op weg en we gaan voorstellingen
doen enne...’
‘Kom, we gaan in een kring zitten. Hebben we nog wat te drinken?’
‘Ja, jij ook Kajo, jij bent ook een krijger en je aanwezigheid in de krijgsraad is
gewenst,’ maande Yuli toen Kajo zich wilde terugtrekken.
‘Goed, we zijn op weg,’ begon Tom. ‘Vraag: waar naar toe? En waarom?’
Yurane antwoordde onzeker: ‘We zijn toch op weg om de Abashi te bevrijden,
te ontdekken wat ze in de bergen uitspoken en onderweg ook nog even uitvogelen waar Alante vandaan komt?’
Yuli begon te lachen. ‘Wat je zegt. Doelen genoeg, Tom, zou ik zo zeggen. Dat
is één...’ wisselde ze van stemming. ‘Hoe? Dat is vers twee.’
‘Als toneelgroep toch?’ vroeg Alante.
‘Dat is onze vermomming ja, maar daarmee hebben we nog geen plan voor
wat we allemaal willen doen,’ antwoordde Yuli.
‘Gaan we nu wel of geen voorstellingen geven?’ vroeg Kajo benepen.
Tom weifelde. ‘Het trekt wel aandacht, en we wilden juist onzichtbaar reizen.
Aan de andere kant...’ Hij keek de kring rond. ‘Luister, ik heb jullie raad nodig.
Bekijk het eens zo. Nu, op dit moment, hier op dit eilandje, weten we, of weet
ik, het even niet meer hoe we verder moeten gaan. Ik kreeg vanmiddag een
idee dat jullie enorm aansprak. Jullie hebben het idee direct in volle overgave
uitgewerkt. Jullie twijfelen er niet aan. Dat zou kunnen betekenen dat we in
ieder geval de goede manier om te reizen hebben gevonden. Mee eens?’ Hij
keek de kring rond. ‘Goed, we zijn dus nu een toneelgezelschap, dat heeft iets
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te betekenen. Misschien dat we op die koers verder moeten varen en ons eerste
idee om onzichtbaar ’s nachts rond te sluipen achterhaald is. Dat we de lotslijnen al zo hebben omgebogen of afgewandeld, het is maar hoe je het bekijkt,
dat we nu de volgende stap kunnen nemen. Misschien moeten we nu wel gaan
toneelspelen om nieuwe mensen en nieuwe situaties te ontmoeten.’
Zijn metgezellen zaten aandachtig zijn denkbeelden te verwerken en hij wachtte op een reactie.
Yurane zei aarzelend: ‘Ik heb een instemmend gevoel. Wat jij nu uitlegt past
op mijn visioen van die stromen en kolken rond deze boot. Ja, ik ben het met
je eens, Tom. Wat zeg jij, Yuli? Hé, zeg es wat!’ Ze stootte haar plagerig aan.
‘Hé, laat dat!’ Yuli duwde Yurane om en de spanning brak.
‘Tom, hoe we het gaan doen is een tweede. Dat we de Abashi moeten bevrijden, dat geheimzinnige gedoe in de bergen moeten ophelderen en Alante’s
herkomst moeten vinden staat bij mij nog vast. Ik wil het ook graag van jullie
horen, want ik ben natuurlijk nogal eh.. nou ja, ik ben ervoor opgeleid en het
is onderdeel van de strategie van ons huis.’
‘Yurane, kan jij hier nog iets over zeggen?’
‘Ik heb het eigenlijk al gezegd, voor alle duidelijkheid: wat Yuli zegt is voor mij
zonneklaar, ik heb daar geen enkele twijfel over. Alleen... er is nog iets dat we
zouden moeten doen, maar ik weet niet wat.’
‘Daar komen we vanzelf wel achter. Alante, weet jij nog iets?’
Dromerig reageerde ze: ‘O, ik moet iets zeggen? Ik wil terug naar het dorp,
heel graag. En ik wil naar Josephine en de Abashi bevrijden en zijn vrouw.
Verder weet ik het niet.’ Ze aarzelde. ‘Dat van die bergen maakt me bang. Ik
vond het er heel akelig toen we daar waren.’
‘Kajo, wat vind jij?’
‘We gaan de Abashi bevrijden natuurlijk. We voeren een toneelstuk op voor de
gevangenis en als iedereen in zwijm ligt van Alante en Deyoo trek ik met de
buffel de tralies uit de cel en dan gaan we er met ons allen vandoor.’
‘Goed idee,’ lachte Tom. Het ongecompliceerde joch haalde hem definitief
uit zijn zwaarmoedigheid. ‘Eerst zullen we die twee mensen moeten zien te
vinden.’
‘We zullen inlichtingen moeten inwinnen,’ beaamde Yuli. ‘Hoe had je je dat
voorgesteld, Tom?’
‘Hm. Alante zei het daarnet al. Het lijkt me het slimste om eerst Josephine,
mijn pleegmoeder, op te zoeken. Die kan ons vast verder helpen.’
‘Ja,’ zei Alante verlangend. ‘Ze kan heel mooi zingen en toneelspelen en kent
een heleboel toneelspelers.’
‘Dan besluiten we aldus met algemene stemmen dat we het zo gaan doen!’
besloot Tom de vergadering.
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Druk liepen ze door elkaar eten en drinken te maken, opgelucht en een beetje
trots dat de ‘krijgsraad’ een gewichtig besluit had genomen. Het avondeten begon met een uiensoep, want Alante had wilde uien gevonden, en werd voortgezet met een linzenbrij, wilde groenten, rijst en genoeg lauwe Chi’amese wijn
voor Tom.
De avond viel en ze zaten nog lang bij elkaar, af en toe een opmerking makend, tot ze één voor één in slaap sukkelden. Tom ging aan wal slapen; de
nabijheid van Yuli deed hem teveel naar haar verlangen.
De volgende morgen waren ze met de eerste zonnestralen terug op de rivier.
Het was een genot frank en vrij te kunnen varen nu ze de angst ontdekt te
worden simpelweg overboord hadden gezet. Ze studeerden nieuwe liedjes in
en hadden veel bekijks. Er werd af en toe geapplaudisseerd op de boten die
voorbij kwamen. Verguld met de lof van het eenvoudige riviervolk deden ze
extra hun best. Ondanks de aandacht waaraan ze niet gewend waren zeilden
ze op hun gemak de rivier op. Dat ging uiterst langzaam, maar ze genoten van
elk moment.
‘Tom, zou Josephine ons kunnen helpen met een echt toneelstuk?’ vroeg Alante, die knus op haar vertrouwde plaatsje tussen zijn benen ging zitten. ‘Wij
hebben geen idee wat we zouden kunnen opvoeren.’
‘Ik denk het wel, ze is goed thuis in de theaterwereld in Doran, dus dat zal geen
probleem zijn. We zullen haar vragen of ze iemand kent die een toneelstuk
voor ons weet of kan schrijven.’
Yuli kwam erbij zitten. ‘We hebben dan ook rekwisieten nodig en spullen om
te grimeren en een doek en decors en verlichting voor als we ’s avonds een
voorstelling geven,’ somde ze op. ‘Dat weet ik nog allemaal uit mijn schooltijd,
toen deden we veel aan toneel.’
‘Heb je dan op school gezeten?’
‘Nou zeg, zie ik er dan uit als een ongeletterde?’
Tom lachte. ‘Ach nee. Je weet best wat ik bedoel. Ik dacht eigenlijk dat je
huisonderwijs had gehad van privé docenten en dat je een krijgsschool had
doorlopen.’
‘Net andersom. Ik zat gewoon op school. Ik ben in Ajudya maar een gewone
dochter van een koopmansfamilie. Ik heb wel privé-les gehad in krijgskunde,
overleving, vechtsporten en wapenkunde. We wilden het liever niet aan de
grote klok hangen dat een dochter van het huis Yandan werd opgeleid tot eh...’
verlegen hield ze op.
‘Koningin,’ maakte Alante haar zin af.
‘Er is trouwens geen krijgsschool in Chi’am,’ zei ze zachtjes. ‘Er zijn helemaal
geen militairen. Alleen enige gardisten zoals wij die hebben, een soort ordehandhavers. Er zijn wel behoorlijk wat meesters in verschillende krijgskunsten
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en vechtsporten die een eigen school hebben.’
Alante ging rechtop zitten en vroeg de aandacht door luid te kuchen.
‘Ik heb iets belangrijks te vragen en voordat jullie verder gaan wil ik eerst antwoorden horen. Heeft iemand van ons nog een vader of moeder?’
Verrast keken ze elkaar aan.
Tom schraapte zijn keel en noemde op: ‘Kajo’s ouders zijn dood, heeft hij
verteld. De mijne ook, al heel lang. Josephine is mijn pleegmoeder. Deyoo
is volgens de kapitein van de Nemes een wees. Alante’s ouders...’ hij stopte.
Ze keek hem aan, boog het hoofd en zei zachtjes tegen haar handen in haar
schoot: ‘Zijn ook dood. Dat weet ik al een tijd.’
Ze keek met omfloerste ogen naar Yuli en zei schor: ‘En jij, Yuli, heb jij nog
een vader en moeder?’
Yuli keek haar liefdevol aan en nam Alante’s smalle hand in de hare, die sterk
en breed was. ‘Nee liefje, ik ook niet. Ze zijn toen ik nog heel klein was uitgevaren met een schip dat nooit is teruggekomen. Het is al zolang geleden dat we
ervan uitgaan dat ze vergaan zijn met hun schip. Dat gebeurt wel eens, weet je.
Je hebt zelf mee kunnen maken hoe verwoestend een cycloon kan zijn.’
Alante knikte. ‘En jij, Yurane?’
Ze had tot nog toe niets gezegd; ook nu schudde ze slechts het hoofd.
‘Dan heb ik het toch goed. We zijn allemaal kinderen zonder ouders,’ zei Alante. Ze keek het kringetje rond. ‘Zou dat wat bijzonders betekenen?’
De reisgenoten dachten na over de ontdekking.
‘Misschien een beetje een simpele gedachte,’ zei Tom zacht, ‘maar als we ouders gehad zouden hebben, zouden we misschien hier niet met elkaar deze
tocht gemaakt kunnen hebben. Dat geldt zekervoor Kajo, Deyoo en Alante.
Die zouden hun ouders nooit verlaten hebben, het niet eens hebben kunnen
doen, omdat ze gehoorzaam zouden zijn geweest en thuis gebleven zijn.’
Ze keken hem verrast aan.
‘Ja, dat is logisch! Als ik een vader en moeder had zou je me teruggebracht hebben toen ik was gevallen,’ zei Alante verrast door de gedachte.
‘Dat geldt natuurlijk ook voor Kajo en Deyoo,’ zei Yuli, evenzeer verrast.
‘En voor mij,’ voegde Yurane er zachtjes aan toe.
‘En goed beschouwd ook voor mij,’ peinsde Yuli. ‘Ik zou dan zeker een rol
meer op de achtergrond spelen en dan zou ik jullie nooit ontmoet hebben.’
‘En jij Tom?’
‘Ja, mijn ouders zouden niet zozeer een rol gespeeld hebben, ik ben nu oud
genoeg om op eigen benen te staan...’ Alante snoof. ‘Maar stel dat ik getrouwd
was en kinderen had, dan had ik deze reis waarschijnlijk niet gemaakt. Ik zie
het zo, omdat we geen banden hebben, behalve Yuli dan, dat we deze reis hebben kunnen maken,’ zei hij als een soort eindconclusie.
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‘Ik had wel banden,’ fluisterde Yurane bijna onhoorbaar.
Yuli sloeg haar arm om haar heen. ‘Wil je erover praten?’
Yurane schudde heftig haar hoofd en verborg haar gezicht in haar haar.
Ze zeilden stil verder.
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Terug in Doran stad
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as laat op de middag begonnen ze weer liedjes te zingen, weemoedige melodietjes over verdriet, afscheid, verloren liefdes. Tegen de avond
werd het drukker op de rivier: ze naderden de stad. Tom wilde het liefst doorvaren, maar de wind viel weg.
‘Zullen we gaan slepen met de roeiboot?’ stelde hij voor. ‘Dan komen we misschien vannacht nog aan in de stad, in het donker. Dat heb ik wel zo lief, dat
niemand ons ziet als we bij Josephine aanleggen.’
Met de sterke Yuli nam hij het eerste stuk voor zijn rekening. Dicht bij de oever
stond weinig stroming, zodat ze redelijk opschoten. Deyoo en Yurane namen
de tweede toer. Kajo en Alante wilden het ook een keer proberen, maar ze
kregen ruzie over wie eruit de maat roeide zodat de boot weer afdreef in plaats
van opschoot.
‘Aan de andere oever is het jaagpad, Tom. Ik zie er ossen lopen die net zulke
boten als de onze slepen. Zal ik de boot met de buffel slepen?’ stelde Kajo
voor, die in het late licht over de rivier tuurde. Yurane keek naar de blaren in
haar zachte handen en riep dat alles beter was dan roeien.
Tom en Yuli sleepten de jonk, met de zeilboot erbijna dwars achter, over de
rivier. Het was een heel eind, de rivier stond hoog en er stond een behoorlijke
stroom. Ondanks hun krachtsinspanningen dreven ze een stuk af.
In het vallende duister werd de buffel met de takel van boord geholpen. Kajo
klom op zijn rug en leidde het trouwe beest, dat zo te zien blij was weer vaste
grond onder de poten te hebben, met de boten achter zich aan langs het jaagpad. Yuli, die haar benen ook wilde strekken, liep naast de buffel mee.
Dichterbij de stad verzeilden ze in een lange colonne gejaagde schepen. Het
jaagpad werd een brede weg. Tussen de sloppen, vemen, werfjes en rijen marktkramen was het een grote drukte. Op de met lantaarns en fakkels verlichte weg
ging de markt gewoon door, nacht of geen nacht.
Op een gegeven moment werd het jagen onmogelijk omdat er teveel schepen
langs de oever lagen. Ze raakten verstrikt in een drukte van schreeuwende
mannen en loeiende beesten. Boten en schuiten botsten op elkaar tot een
deinende warboel. Schippers vloekten en duwden met vaarbomen om ruimte
voor zichzelf te maken.
Het ging niet goed aan de wal. Hun boot begon af te drijven; waarschijnlijk
was de sleeplijn doorgesneden. Tom liet de jonk achteronder de hoede van Yu-
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rane en maakte van de opstopping gebruik door van boot tot boot te springen
tot hij de wal bereikte. Met moeite baande hij zich een weg door het nauwelijks
verlichte gewoel op de modderige weg. Hijgend vond hij de buffel terug. Kajo
zat met een kwade kop bovenop de rug van het beest en Yuli stond er met
getrokken dolk naast. Hij maakte zich schreeuwend verstaanbaar en legde uit
hoe ze met de buffel verder moesten lopen en hoe ze het botenhuis konden
herkennen en dat hij voor de jonk een sleepboot zou huren. Yuli knikte dat ze
het had begrepen. Tom beduidde haar dat ze beter achter Kajo op de buffel
kon klimmen en hielp haar erop. Met een klap op zijn achterhand zette Tom
de buffel in beweging en dook terug de menigte in. Hij maakte zich verschrikkelijk bezorgd over hun boot en vocht zich met ellebogen en snelle duikbewegingen onder snuivende ossenkoppen en zwaaiende armen een weg terug.
De jonk was al een eind afgedreven. In het flauwe licht van de mastlichten kon
hij Yurane zien die wijdbeens op het dek stond met Yuli’s boog gespannen
en een pijl in de aanslag. In de gauwigheid zag Tom minstens twee verdachte
prauwen in de buurt rondzwerven. Hij vervloekte zichzelf dat hij hier niet op
voorbereid was geweest. Een mensenleven telde in Doran niet zoveel als er wat
te roven viel. Gejaagd keek hij rond wat hij nu het beste kon doen. De tros lag
in het water, zodat hij de afdrijvende boot niet kon vastleggen.
Een passerende sleepjol met zes roeiers bracht hem op een idee. Tom
schreeuwde en zwaaide, maar ze zagen hem niet. Woest sprong hij aan boord
van een schuit en wipte van boord tot boord de rij wachtende schepen over.
Dichterbij de sleepjol schreeuwde hij weer en liet een zilverstuk in zijn handpalm blinken. Dat werkte. Onder het protesterend gebrul van de schipper waar
de jol oorspronkelijk naar toe onderweg was verlegde de stuurman zijn koers.
Opgelucht sprong Tom aan boord en wierp hem het zilverstuk toe. De roeiers
schoten met de stroom mee snel op. Tom stond in de boeg en probeerde hun
jonk in het gewoel van donkere vormen op het water terug te vinden. Hij wees
de stuurman net hun scheepje aan toen een snerpende kreet van Yurane klonk:
‘Tom, hierheen!’ Een rauwe kreet klonk en luid gevloek.
‘Zo,’ zei Tom grimmig, ‘ze heeft er een te pakken. Laten wij die andere pakken.’
De jol baande zich in hoog tempo een weg over de afgeladen rivier. Op het
zien van een tweede zilverstuk in Toms hand zwenkte de stuurman in de richting van een wrakkig bootje. Het kon net vrij blijven van de jol, maar de inzittenden kregen een paar rake klappen van de grijnzende roeiers. Ze waren nu
zo dichtbij dat de belagers eieren voor hun geld kozen en in het duister verdwenen. Yurane legde haar boog neer en wierp Tom een landvast toe; de natte
sleeptros was te zwaar voor haar. Met schitterende ogen van opwinding viel ze
Tom om de nek toen die aan boord sprong.
‘Ik heb er een geraakt met mijn pijl!’ schetterde ze triomfantelijk. ‘Precies in
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zijn schouder waar ik op mikte! En ik heb nog nooit eerder geschoten!’
Alante en Deyoo dansten om haar heen, opgetogen dat ze gered waren. Tom
was zo opgelucht dat hij niets kon zeggen en haar daarom maar in een berenomhelzing nam. Onder aanmoedigende obscene opmerkingen van de roeiers zette hij haar weer op het dek en zwaaide in de richting waar ze heen
wilden. Onder gejoel van de roeiers werd de jol gedraaid en koers gezet
stroomopwaarts.
Het gesleept worden bracht de rust terug aan boord.
Yurane kwam weer wat tot bedaren en bekende dat ze het bijna in haar broek
had gedaan van angst. Toen het gevaar zich daadwerkelijk aandiende in de
vorm van een stel onguur uitziende schurken in een prauw die de zeilboot
probeerden te kapen werd ze doodkalm, vertelde ze, en kon een van de rovers koelbloedig een pijl door zijn arm jagen. Bewonderend keken Alante en
Deyoo haar aan; in hun ogen was ze op het moment de moedigste mens die
ze kenden.
De rivier was in het gele licht van de vele lantaarns geheimzinnig, afwisselend
licht en ondoordringbaar donker. Boten, schuiten, vlotten en prauwen krioelden door elkaar. Vaartuigen die stroomopwaarts werden gesleept hadden echtervoorrang, die soms met harde hand – en roeiriemen – door het roeiersgilde
werd afgedwongen. De sfeer was druk en onvriendelijk, alsof men elkaar niets
gunde. De handel was hard en men probeerde elkaar soms duidelijk te benadelen, vertelde Tom. Je moest op je tellen passen en er waren net zoveel dieven,
zakkenrollers en beurzensnijders als kooplui.
Verbeten hield Alante haar mes uitgeklapt in de hand. ‘Als ze aan boord durven
komen steek ik ze!’ siste ze waarschuwend, helemaal opgeladen door Yurane’s
onverschrokken optreden. Tom klopte haar geruststellend op haar knie, intussen
de zeilboot in de gaten houdend die ze kort achter hun scheepje hadden gebonden. De roeiers hadden extra geld geëist en gekregen voor de dubbele sleep. Het
werd donkerder op het water toen ze de drijvende markt voorbij waren en langs
de rijen woonboten trokken. Een eind voorbij het botenhuis gaf Tom de roeiers
hun fooi en maakte los. Ze hoefden niet te weten waar ze naar toe gingen.
Handig wierp hij een landvast om een houten bolder op de steiger van het
oude botenhuis en trok de beide boten met een zwaai onder het donkere dak.
Binnen kon hij eerst niets zien; aan het geklots kon hij horen dat er geen andere vaartuigen lagen. Hij legde de boten vast en loerde omzichtig naar buiten.
De wachtman was er niet. Van de buffel was nog niets te zien.
Binnen maakte hij licht en liet de belangrijkste bagage klaarzetten. Hij controleerde de stal, die leeg was, waar wel hooi en water klaarstonden. Hij kreeg even
de gedachte dat ze verwacht werden, misschien was dat ook zo.
‘Deyoo en Yurane, we kunnen niet allemaal tegelijk in het roeibootje, maar er
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moeten hier toch een paar achterblijven om op de anderen te wachten. Als jullie nou hier blijven dan breng ik Alante en de kat vast naar Josephine. Kan ze
wennen aan het idee dat ze zes logees krijgt.’
De afstand naar de woonboot van Josephine was snel afgelegd. Er brandde
nog licht, wat Tom niet verwonderde. Ze kwam na een voorstelling altijd heel
laat thuis. Hij floot een liedje dat ze wel zou herkennen en legde aan. Op hetzelfde moment ging de deur open en kwam de geweldige vrouw naar buiten.
Toen Alante naar haar toe rende en in haar armen sprong glommen haar ogen
in het zachte kaarslicht.
‘Dag mijn lieverdje! Wat leuk dat je er weer bent. Wat ben je groot geworden.
Dag Tom, ik ben verrast en toch weer niet.’ Al pratend tegen hen beiden nam
ze hen mee naar binnen en vroeg honderduit. Alante vertelde de belangrijkste
gebeurtenissen, waarbij ze bij de laatste begon.
Na een tijdje nam Tom het woord over van Alante. ‘Josephine, voor we het
verhaal verder vertellen: ik heb nóg acht gasten bij me: vier mensen en vier
dieren. Drie daarvan blijven in het botenhuis, ik heb alleen Alex meegenomen.
Kun jij zes logees herbergen?’
‘Vast wel Tom. Er kunnen er drie voorin en drie hier. Het zal even behelpen
zijn. Ik heb genoeg kussens en matrassen. Acht nieuwe gasten, je gezelschap
is wel gegroeid!’
‘Ja!’ riep Alante. ‘We zijn nu een toneelgezelschap en...’ Tom onderbrak haar
enthousiaste uitroep. ‘Liefje, als jij nu alles rustig aan Josy vertelt, ga ik de anderen halen.’
Ze keek hem even vluchtig aan en wendde zich weer met een stralende blik
naar Josephine, die geamuseerd naar haar opgewonden relaas luisterde.
Tom roeide terug. Ze stonden al naar hem uit te kijken op de steiger. De twee
grote dieren waren opgestald en voorzien van voer en water. Snel werd de laatste bagage in het roeibootje gestouwd. Met Tom en Yuli aan de riemen werd
de volle zeilboot met Yurane, Kajo, Deyoo en het aapje naar de woonboot gesleept. Ze werden hartelijk welkom geheten en kregen meteen soep en broodjes uitgedeeld door Alante, die druk in het keukentje in de weer was gegaan.
Er volgden nog eieren en taart tot iedereen verzadigd was. Er was genoeg wijn
en Yuli en Yurane namen ook een glas. De jongens hadden vruchtensap met
een scheutje witte wijn en het werd een gezellige boel. Zo gezellig dat Josephine hen moest manen om te fluisteren, want de buren mochten niet wakker
worden. Dat werd natuurlijk gegiechel en de slappe lach, nu de spanning van
de reis was verbroken. De knusse omhelzing van de woonboot en de vrolijke
aandacht van de grote vrouw was zo intiem dat het gezelschap zich veilig en
helemaal thuis voelde. Na een tijdje begon er dan ook één te gapen, weldra viel
iedereen om van de slaap.
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Tom was zoals altijd vroeg wakker en verlangde naar een bad. Zonder de jongens wakker te maken stond hij op en kleedde zich aan. Hij ging aan dek en
waterde geeuwend overboord in het grauwe licht voor zonsopgang. Het was
mistig en er was nog geen verkeer op het water. Uit voorzorg trok hij de zeilboot om de achtersteven heen en legde haar tussen de woonboot en de buren
vast met een dunne ketting en een hangslot. Men was niet voor niets gewend
in Doran om alles op slot te doen.
Hij sloop door de grote roef; de vrouwen waren nog vast in slaap. In het
knusse badkamertje vulde hij de houten badkuip met warm water. De fornuiscombinatie die hij hier twaalf jaar geleden voor Josephine had gebouwd
functioneerde nog steeds uitstekend. Verzaligd liet hij zich in het warme water
zakken en bediende zich rijkelijk van de vloeibare zeep en badolie die op een
plankje klaar stonden.
De badkamerdeur kierde open. Zonder zich iets van hem aan te trekken kwam
Kajo binnen, plaste gapend in het toiletje en wilde ook in bad. Uitnodigend
maakte Tom plaats; hij was nog lang niet van plan eruit te gaan. Het doordringend naar buffel ruikende jongetje liet zich in het water zakken en wilde
door Tom gewassen worden. Zorgvuldig zeepte hij hem in, ervoor zorgend
dat er geen sop in zijn ogen kwam en spoelde het schuim uit zijn haar met vers
water. Terwijl Kajo in het bad bleef spelen met het schuim pompte Tom het
badwaterreservoir weer vol zodat het vast op kon warmen voor de volgende
badgasten. Onderin de woonboot had hij indertijd watervaten geplaatst, die
elke week door een waterboot werden bijgevuld. Josephine was gek op baden,
soms wel twee keer op een dag. Hij stookte het fornuis op om het badwatervoor de volgende gebruiker op temperatuur te krijgen en verhuisde naar het
keukentje, waar hij gestommel hoorde.
Op aanwijzingen van Tom maakte Yurane van de tegelijk heet wordende kookplaat gebruik door een ontbijt van rijstkroketjes, groentesoep en gebakken eieren klaar te maken. Tom maakte een grote pot thee.
De geuren uit de kombuis bereikten het badkamertje en wisten Kajo uit het afkoelende sop te lokken. Gewikkeld in een zachte handdoek van Josephine nam
hij zijn ontbijt mee naar de roef waar hij met zijn gerammel en gesmak Yuli en
Alante wakker maakte. Toen Yurane met een blad vol lekkernijen binnenkwam
haalde Kajo snel zijn vriendje op, zodat ze met hun allen van het ochtendmaal
konden genieten. Om de beurt verdween er een naar de badkamer; Tom moest
het vuur nog lang gaande houden.
Josephine kwam pas aan het eind van de ochtend binnen (ze komt op, dacht
Tom), gebaad en gekleed, gevolgd door Alex de kat die bij haar op het bed had
geslapen. Ze knuffelde Alante en keek het gezelschap plechtig aan.
‘Lieve mensen, ik heb jullie verhaal gister aangehoord en ik heb liggen na408

denken hoe ik jullie kan helpen met jullie plan. Ik stel voor dat we straks naar
een theater gaan waar een vaste toneelgroep speelt. Ik ken hen goed, het zijn
betrouwbare vrienden van me. Ik zal jullie voorstellen en dan zien we wel wat
er gebeurt. Ik moet vanavond weer optreden, dus vanmiddag moeten jullie het
zonder me doen, ik heb een repetitie. Leg een boodschappenlijstje neer als jullie wat nodig hebben. Vanmiddag komt mijn huishoudster die ook de inkopen
voor mij doet. De waterboot wordt ook vanmiddag verwacht, dus we zullen
het hier wel vol kunnen houden.’
De monoloog was zo boeiend voorgedragen dat de zakelijke inhoud even
moest doordringen. Alante had eigenlijk alleen naar Josephine’s stem geluisterd en vroeg Yuli fluisterend wat er nou precies ging gebeuren, die het kort
voor haar samenvatte.
Het gezelschap begon zich voor te bereiden op de spannende middag. Er werd
druk gestreken en gepast, want de vrouwen wilden zich kleden in de elegante
kleren die ze in Ajudya hadden laten maken. Tom vond het een prachtig gezicht, die aan- en uitkledende vrouwen en genoot van de drukte. Een onrustig
gevoel dreef hem naar het dek waar hij ging staan uitkijken. Kajo en Deyoo
waren de dieren gaan verzorgen en alleen de rivier opgegaan met het roeibootje. Ze zouden zo ondertussen terug moeten komen.
Op dit gedeelte van de rivier was betrekkelijk weinig scheepvaart. De drijvende
markt lag stroomafwaarts, waar de grootste drukte zich concentreerde. Hier
kwam normaal alleen verkeer langs van en naar de bovenstrooms gelegen landbouwgebieden en de aken met ertsen en porseleinaarde. Het was vanochtend
uitzonderlijk rustig op het water.
De handelsblokkade zou zeker vervelende gevolgen hebben voor de plaatselijke economie, bepeinsde hij. Doran voerde veel luxe goederen uit, die handel
zou nu wel stil liggen. Het viel hem op dat de weinige rivierboten die hij voorbij zag varen zo te zien maar half geladen waren. Heel ongebruikelijk, normaal
puilden ze uit met groenten, zakken en manden rijst, vee en torenhoge balen
katoen; in ieder geval de boten die de rivier kwamen afzakken naar de markt.
Hij vond het er niet normaal uitzien in ieder geval.
Hij was blij toen het roeibootje in zicht kwam met de jongens hard aan het
werk aan de riemen. Met de hand boven zijn ogen tuurde hij naar het heftig
bewegende bootje. Dat was niks voor de jongens om zich stroomafwaarts zo
in te spannen. Er was vast iets gebeurd.
‘Tom, Tom!’ riep Kajo al van afstand. ‘Je moet komen! Er...’ Deyoo siste iets
tegen hem en Kajo sloot zijn mond. Toen ze langszij kwamen keek Tom in
de bange ogen van de twee jongens, die bijna in tranen waren van de paniek.
‘Er ligt een man in het hooi,’ stamelde Kajo en greep zich vast aan Toms hand.
‘Dood!’ Deyoo beaamde het woordeloos met grote ogen.
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‘Rustig maar,’ suste Tom en hees hen een voor een aan boord. ‘Ga even rustig
zitten en vertel. Als hij al dood is hoeven we ons ook niet te haasten.’
De rust die hij tentoon spreidde kwam niet overeen met de knijpende vuist
die hij om zijn maag voelde. Het had wel gewenste effect op de twee jongens.
Kajo, die zijn branie weer een beetje terug kreeg, deed het woord. ‘We hebben
de dieren gevoerd en water gegeven en toen we het losgeraakte hooi optasten
stootten we met de hooivork op een lijk,’ vatte hij het samen. ‘Helemaal dood.
Ik heb nog aan zijn hals gevoeld, dat doen ze ook met verdronken lui.’
‘Hoe zag hij eruit, Deyoo?’ Hij moest nu ook wat zeggen. Voor hem was een
lijk misschien niet zo gewoon.
‘Het was een heel oude man,’ stamelde Deyoo. Hij snikte en borg zijn hoofd
tegen Toms borst. ‘Hij zag er zo... zo klein uit.’ De jongen zocht krampachtig
naar woorden voor zijn onthutsende ervaring. ‘Zo alleen.’
‘Ik ga wel even kijken,’ stelde Tom hen gerust. ‘Gaan jullie naar binnen. Vertel
gewoon dat er een gestorven zwerver in het botenhuis ligt die ik nu weg ga
halen. Begrepen? Dan hoeven we de anderen niet bang te maken.’
De jongens knikten. Aangeslagen gingen ze op weg naar de roef.
‘O ja, voor ik het vergeet,’ riep Tom hen na, ‘dat wordt weer in bad, knapen,
jullie stalgeur zal de dames zeker niet bevallen.’
‘Ja lekker! Ga je mee Deyoo?’ Kajo was er al overheen zo te horen.
De jongens verdwenen in de roef, waar ze verontwaardigd werden uitgemaakt
voor zwijnen en nog erger stinkende dingen. Even later hoorde hij hen de
badkamer in tuimelen, waar een luid gespetteruit op klonk toen hij afstootte
om naar het botenhuis te roeien. Zijn hart was zwaar, want hij vermoedde wie
daar dood lag.
Toen hij in het schemerige botenhuis de oude man zag liggen die hij maanden
geleden geld had gegeven om op zijn wagen te passen, zag hij zijn vrees bewaarheid. Met tegenzin onderzocht hij het lijk, maar kon geen verwondingen
vinden. Misschien was hij vanzelf doodgegaan. De oude had hier net zo goed
kunnen gaan slapen in het hooi en in zijn slaap overleden zijn. Hij wist het niet.
Toch knaagde er iets aan hem.
Afwezig stond hij naar de herkauwende buffel te kijken; de geit lag er met
opgevouwen pootjes naast. Weer keek hij naar het stoffelijke omhulsel van
wat eens een priester van de Bergkloosterorde was, als hij zich niet vergiste.
Het lichaam was niet meer stijf, dus lag het er waarschijnlijk al, verborgen in
het hooi, toen ze de dieren gisteravond op stal zetten. Hij was het vast geweest
die het voer en het water had klaargezet. Voor hun dieren, of verwachtte hij
rijdieren van andere bezoekers?
Besluiteloos staarde hij over het water. Eigenlijk had hij verwacht dat hij zich
net zo onveilig en opgejaagd zou voelen als toen ze op de heenreis hier waren.
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Zeker nu met de dode man. Hij groef in zichzelf waarom hij juist hier en nu
geen alarm voelde; die signalen van zijn lichaam waren altijd betrouwbaar gebleken. Hij voelde zich volkomen op zijn gemak; misschien was het dat wel,
dat hij zich niet kon voorstellen dat de kust ook eens veilig kon zijn? Veilig,
betekende dat wellicht dat ze sinds hun vertrek uit Ajudya, waar ze kennelijk
opgemerkt waren door hen niet welgezinde lieden, onzichtbaar waren geworden? Doran voelde chaotisch, onrustig, gevaarlijk aan, maar niet vijandig. Wie
had de wachtman dan gedood en waarom? Het zou eigenlijk nodig zijn om in
de astrale sferen te gaan kijken, maar hij was er vreselijk bang voor.
Met een zucht nam hij een besluit, het was dringend nodig. Hij moest meer
weten. De enige manier die hem openstond was een astrale verkenning, zoals
hij van Yurane had geleerd. Hij voelde geen enkele waarschuwing of angst of
bedrukking door zijn besluit opgeroepen. Dat was voldoende voor hem om
aan te nemen dat het veilig was uit te treden, dat er geen speurende en vijandige
bewustzijnen in de verre omtrek aanwezig waren.
Hij zocht een gemakkelijk plekje in het hooi en visualiseerde zich buiten zijn
lichaam. Met enige moeite liet zijn lichtlichaam los en verkende uiterst behoedzaam in steeds wijdere kringen de sferen.
Er was niets, behalve de gewone astrale achtergrondherrie van een grote stad.
Voorzichtig ging hij hoger en bespeurde nog steeds niets bijzonders. Dat stemde hem opgelucht, want het betekende dat er geen psi vaardige mensen in de
buurt waren. Nu de directe omgeving in het heden veilig bleek, durfde Toms
vrije bewustzijn zich te associëren met het verleden op deze plaats.
Als een losgelaten elastiek schoot zijn lichtlichaam terug in zijn lijf. Met een benauwde kreet schoot hij overeind in het hooi. Hijgend en zwetend probeerde
hij zich te herinneren waar zijn lichtbewustzijn op was gestoten, tegelijk gruwde hij ervan. De herinnering deed pijn. De afschuw bracht bittere gal in zijn
mond. De man was vermoord, daar was geen twijfel over mogelijk. Vermoord
met een psychische aanval van zo’n brute wreedheid dat hem de rillingen over
het lijf liepen. De astrale handtekening was onmiskenbaar. Hier had de monnik, onverhoeds overvallen, eenzaam gestreden en verloren. Zijn geest was
gewoon uit hem geblazen, als de struif uit een ei. Door Toms dubbelganger:
de Opponent. De oude monnik had waarschijnlijk te laat ontdekt dat het Tom
niet was, maar een dodelijke psychische vampier.
Treurig en geschokt hield Tom een korte wake bij het lijk. Waarom? Waarom
was hij gedood? Waar was dat goed voor? En nog maar zo kort geleden. Hij
rilde als hij er aan dacht dat ze misschien maar een paar uur na de moord op
deze plaats waren aangekomen. Als ze dat oponthoud niet hadden gehad bij
de markt waren ze misschien recht in de val gelopen. Waarom had de moordenaar dan niet nog even langer gewacht? Het moest wel toeval zijn, de priester
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kon ook wel om geheel andere redenen gedood zijn, die niets met hun reis te
maken hadden. Vermoedelijk was de moordenaar direct vanuit het botenhuis
naar het noorden uit de stad vertrokken, onkundig van hun nadering vanuit
het zuiden.
Hier raakte Tom iets essentieels. De Opponent had altijd blijk gegeven precies
te weten waar ze waren. Ondanks hun aura van vergetelheid. Die hadden ze
echter al een hele tijd niet meer in stand gehouden. Ze waren geheel opgegaan
in hun verschijning als toneelgezelschap. Zou die aura het zijn waar hun tegenstander zich van bewust was? Dat hij hun astrale projectie gewaar was en niet
hun ‘normale’ zelf, hun gewone waakbewustzijn?
Iets zei hem dat hij hier een kern van waarheid te pakken had. Hij kon het nog
niet precies duiden; hij wist er te weinig van. Hij had een dringende behoefte
om het probleem met iemand te kunnen bespreken die ermeer over kon zeggen. De enige die dat misschien had gekund lag nu dood naast hem. En wat
moest hij met het lijk doen? Er waren ook ‘gewone’ mensen die ze moesten
ontlopen, met name soldaten en militie, tenminste alles wat met gezagdragers
te maken had. Laten liggen kon niet, begraven misschien? Te opvallend.
Uiteindelijk besloot hij het stoffelijk overschot aan de rivier toe te vertrouwen,
dat zou het minste opzien baren. Het speet hem dat hij de man geen begrafenis of crematie kon bezorgen, maar hun veiligheid hing aan een zijden draadje,
elke ongewone actie kon er de oorzaak van zijn dat hun reis met geweld werd
afgebroken.
Hij verborg de dode diep onder het hooi. Hij zou de komende nacht terugkomen om de overledene op de rivier te brengen voor diens laatste reis naar de
zee. Bedrukt roeide hij terug, in dubio of hij zijn vermoedens met de anderen
zou delen. Voorlopig zou hij zijn mond houden, besloot hij. Ze konden zich de
eerste tijd veilig in Doran bewegen, iets wat hij zijn reisgenoten en met name
Alante van harte gunde. Ze waren al zolang opgejaagd.
Terug op de woonboot kreeg hij geen kans verhaal te doen van zijn bevindingen, want hij werd direct door Alante op een stoel neer geplant. Samen met
Josephine nam ze hem onder handen. Terwijl Alante zijn baard en haar knipte,
schrapte Josephine, die uitstekend overweg kon met het scheermes, de stoppels van zijn gezicht. Al zijn nagels werden vakkundig gemanicuurd, aan handen en voeten. Een schone broek en tuniek, zijn schoenen weer eens aan (gek
gevoel, kousen en schoenen na weken blote voeten) en hij zag er onherkenbaar
uit. De jongens waren eerder behandeld en liepen in hun kleurige slobberbroeken en witte hemden rond als een stelletje prinsen. Josephine maakte hun
kostuum af door hen beiden een rode zijden sjerp om het middel te binden, in
Doran een statussymbool.
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Het bestelde rijtuig reed even na de middag voor. Zonder enige terughoudendheid wandelde het opgedofte gezelschap achter Josephine aan over de rij
woonboten naar de wal, nagestaard door de talrijke bewoners.
Ze begonnen met een rondrit. Doran was nog steeds een stad met grandeur,
ondanks de overal zichtbare armoede en verval. In de eerste lanen waar ze
doorheen reden waren pompeuze herenhuizen in de loop der eeuwen afgegleden tot woonkazernes. Van sommige waren de bovenverdiepingen op de
gevels na verdwenen; er groeiden zelfs bomen uit de lege ramen. Er bivakkeerden tientallen families, in de kamers, in tentachtige aanbouwsels, met zwermen
in lompen of geheel niet geklede kinderen. De eens welige tuinen waren tot
vuilnisbelten en kale stukken grond verworden, waar alleen de grootste bomen
een roemloos einde in de kookvuurtjes waren ontkomen. De paupers hadden
domweg geen gereedschap om ze om te hakken. Hier en daar lagen oeroude
tempels tussen de bebouwing, de meeste niet meer in gebruik. Nergens was
enige bouwactiviteit te bekennen, terwijl er toch veel braakliggende terreinen
waren die in andere steden binnen de kortste keren bebouwd zouden zijn. De
stad teerde duidelijk al lange tijd op haar verleden.
‘Hoe zit dat, Josy?’ vroeg Tom. ‘Er wordt toch ook geld verdiend? Je ziet het
niet aan de stad af.’
‘Ja, dat heb je goed. Toneel, muziek en andere culturele activiteiten bloeien,
maar aan de stad wordt niets gedaan. Zelfs de Opera raakt vervallen. De mensen besteden hun geld elders. De echt rijke mensen wonen buiten, daar kan je
heel wat kapitale paleizen aantreffen. Hier is het iedervoor zich. Het is dat de
riolering het al duizend jaar doet, anders zou het hier net zo stinken als in de
wijken waar geen riolering is.’
‘Jammer, het is zo’n mooie stad.’
Yuli, die zwijgend naar de vunzige straten zat te kijken, snoof.
‘Jawel Yuli, als je door de verwaarloosde toestand heen kijkt kun je zien dat
Doran oorspronkelijk prachtig is aangelegd. Er zijn veel mooie en bijzondere
gebouwen: tempels, theaters, kloosters, scholen en universiteitsgebouwen.
Vooral in het deel waar we straks doorheen komen, naar het theater waar ik
jullie over verteld heb.’
Josephine hield duidelijk van haar woonplaats.
Nadat ze door een ruime wijk met grote, minder vervallen gebouwen waren
gereden staken ze een brede allee over en waren meteen in een andere wereld. De straatjes waren smal en bochtig, er waren onverwachte pleintjes met
eethuisjes, cafés en terrasjes onder brede bomen. De mensen zagen er beter
gekleed uit, je zag er allerlei soorten, maten en kleuren door elkaar lopen in een
veelheid aan klederdrachten en extravagante uitdossingen.
‘Dit is de wijk waar de studenten en kunstenaars wonen. De universiteit is hier
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vlakbij, althans de meeste faculteiten. Het hoofdgebouw zijn we eerder gepasseerd,’ vertelde Josephine met warmte.
De atmosfeer was er anders, losser en minder geldbelust. De mensen flaneerden een beetje, dronken glazen thee en porseleinen kopjes koffie of glaasjes
wijn en ze praatten, praatten! Overal werden kalme of heftige discussies gevoerd, zaten jonge mensen met boeken of papieren ernstig te delibereren of
gewoon naar de meisjes te kijken.
‘Hier klopt het hart van Doran,’ zei Josephine trots. ‘Hier wordt wetenschap
bedreven en worden muziek en literatuur, en natuurlijk toneel gemaakt.’
Tom dacht iets anders over het wetenschappelijke niveau van de Dorische intelligentsia. Men hield zich vooral bezig met elkaar na te schrijven, vond hij.
Dat was tenminste de gewoonte toen hij aan de Universiteit zijn proefschrift
aan het voorbereiden was. Er werd nauwelijks iets nieuws bedacht. De natuurwetenschappen stelden weinig voor en aan techniek werd helemaal niets gedaan. Men sudderde voort op oude glorie en oude kennis. Toch kon niemand
ontkennen dat het in deze wijk bruiste van de creativiteit. Die richtte zich
weliswaar op de voorkeuren van de elite, vooral vermaak en uiterlijk vertoon,
maar het was er en het leefde.
Hun rijtuig hield stil op een groot, onregelmatig gevormd plein. Het werd aan
drie zijden omzoomd door herenhuizen, afgewisseld door eethuizen en cafés.
Aan de vierde zijde werd het plein door een monumentaal en buitengewoon
verwaarloosd theater gedomineerd. De wagen reed tot voor de trappen van het
gebouw, waar ze allemaal uitstapten. Hier ging het gebeuren!
Voorafgegaan door Josephine gingen ze door een zij-ingang een afbladderende
gang in. Alles was tot op de draad versleten en gebarsten. Het rook er opwindend naar muffe kleren, verf, stof, oud zweet en de typische geur van grime.
Via gangen en trapjes kwam het gezelschap, achter elkaar aanlopend als een
stel ganzen, tot hun verrassing uit op een wijds toneel met krakende vloerplanken. Een groepje acteurs zat op de kale vloer te praten en uit bekers thee
te drinken. Ze verwelkomden Josephine met ontzag en haar nogal ongewone
gezelschap met onverholen nieuwsgierigheid.
Josephine stelde de reisgenoten met een armzwaai voor als een reizend toneelgezelschap en legde in één adem het doel van het bezoek uit. De man die
instructies had staan geven toen hij door hun komst was onderbroken, stelde
ze voor als Danan. Hij was behalve de regisseur van het gezelschap ook toneelschrijver, legde Josephine uit.
‘Josephine, wat een verrassing!’ antwoordde de regisseur ietwat verbluft toen
Josephine opgehouden was met praten en hem stralend aankeek. ‘Een toneelgezelschap hè? Op zoek naar een stuk. Hm.’ Hij bekeek hen kritisch. ‘Drie
kinderen, twee vrouwen en een man. Hm. Wat kunnen jullie?’
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‘Zingen en kunstjes met mijn buffel en het aapje,’ antwoordde Kajo onbevangen. Hij wees naar Alante en Deyoo. ‘Die twee kunnen zingen als engelen en
die twee dames kunnen er ook wat van. Wat hij kan weet ik niet.’ Grinnikend
keek hij op naar Tom.
‘Ze zoeken een stuk voor straattheater, Danan, dat ze onderweg kunnen opvoeren in dorpjes en zo. Niks hoogdravends, een beetje volks, met liedjes en
dansjes. Daar ben je zo goed in, toch?’ Josephine lachte parelend. De man zag
eruit of hij in zijn wiek geschoten was, maar het niet durfde te laten merken.
‘Dat lijkt me best leuk,’ zei een jonge actrice, gekleed in een prinsessenkostuum. ‘Een beetje rondtrekken en geinige dingen opvoeren.’
‘Tom, ik laat jullie hier alleen, ik moet naar mijn repetitie. Ik stuur de koets
straks terug, die is tot middernacht betaald, zodat je hem de rest van de dag
kunt gebruiken. Ik kom op eigen gelegenheid wel thuis.’ De zangeres wuifde
jolig en schreed het toneel af.
De regisseur nam Tom met een frons boven zijn zwarte ogen op.
‘Ik ken jou. Jij bent Thomas hè, haar zoon? Ik heb je vroeger wel eens gezien.
Je was altijd druk met vergaderingen en je had iets te maken met de organisatie
van allerlei projecten. Klopt dat?’
‘Je hebt een goed geheugen!’ antwoordde Tom verrast en voegde er beleefd
aan toe: ‘Ik kan me jou niet herinneren, helaas.’
‘Geeft niet, ik was toen een onbekende toneelman zoals er zoveel rond de
grote acteurs en musici zwermen.’ Hij bleef Tom aandachtig aankijken tot het
hem te binnen schoot dat hij een stuk voor hen zou zoeken.
‘Eh, ja,’ begon Danan aarzelend terwijl hij de kring afwachtende mensen rondkeek, ‘ik ben niet op de hoogte van jullie, eh, specifieke vaardigheden en talenten, dus ik weet niet... kunnen jullie wat laten zien en horen? Dan krijg ik een
idee in welke richting ik moet denken.’
Dat hoefde niet een tweede keer gevraagd te worden. De vier zangers vormden direct een kring. Deyoo, dodelijk verlegen, moest door Alante moed ingefluisterd worden, maar toen zette hij dan ook meteen zuiver in met zijn
liefdeslied. Alante zong de tweede partij met haar glaszingende stem, terwijl
Yuli en Yurane het koor vormden dat de refreinen zacht, als van een grote
afstand, echode.
Toen het uit was applaudisseerden de mensen op het toneel uitbundig en omarmden de vier zangers.
‘Dat is bijzonder, heel bijzonder. Wat een talent! Daarmee krijg je elke zaal
plat. Zoiets heb ik zelden gehoord, wat zeg ik, nog nooit!’ De kritische en zelfs
wat laatdunkende houding van de regisseur was geheel verdwenen. De acteurs
praatten opgewonden door elkaar.
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Tom merkte dat het geluid van hem af raakte, alsof hij in grote vaart achteruit
wegvloog. Hij kreeg een urgent gevoel dat hij iets moest doen. Hij keek op toen
hij merkte dat er een afwachtende stilte was gevallen. Blijkbaar werd er een
antwoord van hem verwacht. Waar het precies om ging had hij niet gehoord.
Danan, die dacht dat zijn voorstel niet goed over kwam, dacht even na en zei
toen: ‘We kunnen het ook anders doen, Thomas. We hebben vanavond geen
voorstelling. We hebben vanmiddag tijd genoeg om met je gezelschap wat in te
studeren en ervaring op te laten doen met acteertechniek en grime.’
Tom knikte dat het wat hem betreft goed was. Danan bleef hem aankijken, er
was iets waar hij over wilde praten leek het wel, maar hij wendde zich af om
instructies te geven aan de wachtende acteurs. Op zijn aanwijzingen vormden
zich paren van telkens een van zijn acteurs met een lid van Toms gezelschap
als leerling.
Toen de oefeningen aan de gang waren kwam Danan naast Tom staan. ‘Wil jij
niet wat oefenen?’
Tom schudde zijn hoofd. ‘Nu niet.’
Vanaf het toneel werd om assistentie geroepen en Danan was gedwongen zich
verder te wijden aan het regisseren.
Tom liep onrustig langs het toneel te drentelen. Hij voelde zich geremd om
zich in het vrolijke gedoe te mengen, hoewel hij er ergens naar verlangde om
onbekommerd aan het acteren mee te doen. Er hing echter iets in de lucht, iets
dat om een ontknoping vroeg. Toen Danan even tijd had kwam hij opnieuw
naast Tom staan.
‘Weet je zeker dat het hier, eh... veilig is?’ waagde Tom te vragen. Hij twijfelde
niet zozeer aan Josephine’s verzekering dat eronder acteurs geen verraders waren, als wel dat zijn eigen onrust een uitweg zocht.
‘Wat bedoel je?’ was de wedervraag, waarin een zweem van argwaan doorklonk.
Mon Dieu, dacht Tom, hoe leg ik dat nu uit zonder me al teveel bloot te geven?
‘Wel, bij de machtsovername tien jaar geleden zijn er eigenlijk twee kampen
ontstaan...’ terwijl hij de woorden uitsprak, keek hij de regisseur strak aan.
‘Ik weet al tien jaar dat jij gevangen genomen bent en dat Josephine je leven
heeft gered,’ merkte Danan droog op. ‘Daar hoef je niet zo geheimzinnig over
te doen. Ik weet ook dat je hier clandestien bent en incognito moet blijven.’
Hij lachte schamper. ‘Moet je net de toneelwereld hebben. Man, je komst naar
Doran gonst rond als het nieuwtje van de dag.’
‘O?’ reageerde Tom ongemakkelijk. ‘Is dat niet link? Ik bedoel, als iemand zijn
mond voorbij praat...’
Danan klopte hem op de schouder. ‘Je overschat de macht van de regerende
partij, Thomas. Ze hebben het zo druk met elkaar vliegen af te vangen dat ze
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echt geen notitie zullen nemen van een teruggekeerde balling. Trouwens, hun
inlichtingendienst stelt niets voor. Feitelijk berust hun macht op het leger en
de verschillende milities. Er zijn al heel lang geen spionnen, die fijnzinnigheid
kennen ze niet. Het interesseert ze gewoon niet of er dissidenten zijn.’
Ze keken elkaar taxerend aan.
‘Thomas, ik weet dat je geen vriend bent van het regime hier. Ik weet niet
wat het doel is van je komst, maar er is iets dat je moet weten.’ Tom knikte.
Danan wierp een schichtige blik om zich heen en vervolgde fluisterend: ‘Er
zijn misschien geen spionnen, maar de laatste maanden merken we dat er iets
broeit. Er zijn af en toe relletjes in de arme wijken en de rijken zijn de stad uit,
naar hun landhuizen. Ook ons publiek is minder geworden. Wij hebben nog
geen last, omdat wij komedies brengen voor een bepaald publiek. Maar een
satiregroep die ik goed ken is wel bedreigd, anoniem natuurlijk. Toen ze toch
speelden is hun theatertje in de fik gegaan. Thomas, het is niet pluis in Doran.
Er was hier altijd een grote culturele vrijheid; die wordt nu de nek omgedraaid.
Waar het vandaan komt weet ik niet, niet van de regering of het stadsbestuur,
denk ik. Die zie je alleen als je geen belasting betaalt. Nee, het lijkt wel alsof
eronderhuids chaos wordt veroorzaakt door onbekenden. Blijkbaar kunnen
die ongestraft allerlei duistere praktijken uitoefenen.’
Tom knikte bedachtzaam. ‘Dat komt overeen met mijn indruk dat er iets helemaal verkeerd is in Doran. A propos: merken jullie al iets van de handelsblokkade?’
‘Niet direct, ons publiek waarschijnlijk wel. Dat zijn voornamelijk middenstanders, kooplieden en mensen met een bedrijfje. Veel porseleinbakkers. Zeg maar
volks, maar op zoek naar vertier met een vleugje cultuur. Er komt de laatste
tijd steeds minder publiek, vandaar dat we vanavond niet spelen. Morgen ook
niet ben ik bang.’ Hij zuchtte somber. ‘Als dat zo doorgaat moet ik de troep
opdoeken.’
Tom keek rond in het theater, naar de acteurs en actrices die met zijn vrienden
in de weer waren. Hij wachtte op inspiratie, op een teken.
Danan scheen een besluit genomen te hebben. ‘Thomas, in deze wijk zijn altijd
de gedachten en ideeën vrij geweest. Het is feitelijk een broeinest van revolutionaire ideeën. Toch is ons nog nooit een strobreed in de weg gelegd door
regering, militie of leger. Er is, eerlijk gezegd, ook nooit iets substantieels uit
voortgekomen. Er worden nu echter mensen bedreigd. Ik heb zelfs gehoord
dat er mensen verdwijnen. Dat maakt het volkje hier onrustig.’
Zijn gedachten dwaalden kennelijk even af. ‘Ja, dat was meer een inleiding tot
wat ik je zeggen wil. Ik ken een paar mensen die verder kijken dan, zeg maar,
deze stad, deze tijd en dit...’ hij aarzelde even, ‘...landsbestuur.’
‘Gewaagd hoor!’
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De man keek hem gepikeerd aan.
‘Ik plaag je een beetje. Het komt op me over als iets dat niet zo gevaarlijk is.’
‘Nee, eigenlijk heb je gelijk. Er worden al tien jaar openlijk grappen over de
slechtheid van de junta gemaakt. Ze lachen er zelf het hardst om. Kijk maar
naar de satire die hier geproduceerd wordt, dat liegt er niet om. Maar het wordt
nu bedreigend en het griezelige is dat het niet de regering is die reageert, maar
dat er... terreur door onbekenden wordt uitgeoefend.’
Het woord terreur bleef als een donkere wolk in het theater hangen. Midden
op de planken werden scènes voorgedaan en nagespeeld door de toneelgroep
en de reisgenoten, het geluid leek van heel ver te komen, als een visioen van
een lichtere toekomst.
‘Ik weet het,’ zei Tom. ‘We zijn zelf doelwit. Daarom hebben we de dekmantel
nodig van een reizend toneelgezelschap.’
‘Ik zal mijn best doen. Je gezellen hebben talent, dus het zal niet al te moeilijk
zijn. Om terug te komen op wat ik je wilde zeggen: we zitten hier goed beschouwd zo geïsoleerd, dat we makkelijk bang gemaakt kunnen worden. Die
mensen die ik ken die zich met politiek bezig houden, hebben behoefte aan
contacten met anderen, buiten dit kleine wijkje. Buiten Doran. Ik zou graag
willen dat je met één ervan gaat praten. Hij woont hier tegenover en eh, wel,
het is mijn vader.’
Verrast merkte Tom dat dit het teken was waar hij op had zitten wachten.
‘Is hij thuis? Dan ga ik nu meteen.’
Danan bracht Tom naar de zijdeur, waar hij hem het huis van zijn vader wees,
een kapitaal herenhuis met drie verdiepingen en een hoog dak met geglazuurde
dakpannen. ‘Ik ga je mensen trainen, ik zie je over een paar uur wel aan de
overkant.’
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Hoofdstuk 43

Het huis van Danarse

T

om stak het plein over en wilde net de bronzen klopper laten
vallen toen de deur openging. Het was een oude man, een beetje pafferig
en met dun, grauw haar.
‘Komt u binnen, ik zag u uit het theater komen. U komt van Danan? Mijn
naam is Danarse.’
Tom, verrast door de prachtige bariton van de man, stelde zich voor: ‘Mijn
naam is Thomas. Uw zoon vertelde mij dat het de moeite waard was om eens
een gesprek met u te hebben over de situatie in Doran,’ viel hij met de deur
in huis. Achter de man aan lopend vroeg hij: ‘Bent u overigens verbonden
geweest aan de opera?’
De man keek glimlachend achterom: ‘Kon u het horen? Ja, ik ken Josephine
heel goed, ik heb met haar gezongen. Al hebben wij elkaar niet ontmoet toen
u nog bij haar woonde, ik heb veel over u gehoord. En niet alleen van haar.
Maar neemt u plaats.’
Weer iemand die mij nog kent, bedacht Tom. ‘Ik kan me weinig van haar kennissen
uit die tijd herinneren,’ verontschuldigde hij zich. ‘Ik bemoeide me, geloof ik,
toen nauwelijks met het artiestenwereldje van Josephine.’
Hij ging op de aangeboden sofa zitten en keek het vertrek rond. Het was een
originele Dorische salon, met tapijtjes op de betegelde vloer, pronkmeubelen
van donker hout met veel houtsnijwerk, bronzen voorwerpen, vier overdadig geornamenteerde olielampen die in de hoeken aan het blauw en goud geschilderde houten plafond hingen, hoge ramen met kleine, groenige ruitjes en
donkergele zijden gordijnen, tussen de vensters een eenvoudig houten altaar
waar een onooglijk en waarschijnlijk antiek boeddhabeeld stond. Zijn gastheer
stak een wierookstokje aan en plaatste het in een standaard. De kamer werd
duidelijk weinig gebruikt.
‘Waar bent u geweest dat u niet weet hoe wij nog elke dag spreken over de
machtsovername? Niets is vergeten onder de kunstenaars en op de universiteit,’ mompelde de man terwijl hij drie keer boog voor het altaar.
‘Ik heb ruim negen jaar huisarrest gehad in een dorpje ver in het binnenland.’
De man kwam overeind en keek hem oplettend aan.
‘Dat verklaart een hoop. Huisarrest? Het lijkt wel op de verbanning van de
Abashi en zijn vrouw; was u zo belangrijk?’
Tom keek hem verrast aan.
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‘Wat weet u van de Abashi?’
‘Niet veel, alleen dat hij in ballingschap leeft en nog kerngezond is, althans
volgens de laatste berichten. We horen af en toe iets van mensen die hem bezoeken,’ antwoordde de man een beetje vaag.
‘Dan heb ik helaas slecht nieuws voor u. De Abashi en zijn vrouw zijn vier, vijf
weken geleden weggevoerd door soldaten. Ze worden waarschijnlijk hier in de
stad gevangen gehouden.’
Geschrokken zoog de man sissend zijn adem in. Wegkijkend verwerkte hij het
bericht in stilte. ‘Dat is niet best,’ mompelde hij tenslotte. ‘Hij was zo goed verborgen. Hij... hij was onze hoop op betere tijden. Dat is niet best. Weet u... eh,
kunt u er iets meer over vertellen? Dit schokt me wel.’ De man was duidelijk
van zijn stuk.
‘We hebben bij hen een paar maanden gelogeerd. Eén van de vrouwen in mijn
gezelschap arriveerde kort voor ons vertrek om te waarschuwen dat er soldaten in aantocht waren. Dat was ruim een maand geleden. Wij zijn per boot
gevlucht en hebben haar en nog een andere bezoekstermeegenomen.
We denken dat de Abashi en zijn vrouw direct naar Doran zijn gevoerd. Hun
astrale camouflage, die toch heel krachtig was, moet haast wel doorzien zijn
door een kundige psi.’ Hem viel opeens in dat de verblijfplaats van de verbannen stadhouder en zijn vrouw blijkbaar toch bekend was bij sommige mensen
in Doran.
‘Psi?’ onderbrak Danarse zijn gedachtegang.
‘Een vakterm voor de kunde van het zien met het derde oog en het gebruik
van metafysische vermogens.’
‘O, dat noemen wij occultisme.’
Tom liet het daarbij, want het ging nu niet om de juistheid of onjuistheid van
een woord. Wat de man daarnet had gezegd leek niet te stroken met wat hij van
de Abashi had gehoord. Althans, dácht gehoord te hebben.
‘We hadden de stellige indruk dat hun verblijfplaats onbekend was in Doran.
U wist dus wel waar hij en zijn vrouw verbleven?’
‘Algemeen gesproken is men niet op de hoogte, zelfs niet of ze nog leven. Behalve ikzelf weet een selecte groep mensen dat ze naar hun buitenhuis waren
verbannen.’ Zachtjes bij zichzelf: ‘Het was zo belangrijk dat de Abashi vrij was,
en nu is hij gevangen.’
‘Maar...’ Tom begreep het niet. ‘Als ze naar hun buitenhuis verbannen waren
wisten de machthebbers dus al die tijd waar ze zaten?’
Danarse keek hem verwonderd aan.
‘Wat bedoelt u? O, ik begrijp het al. Nee, het verbanningsoord van de Abashi
was oorspronkelijk alleen bekend bij de junta. Die heeft het altijd geheim gehouden, waarschijnlijk om niet voor zwakkelingen aangezien te worden dat ze
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de Abashi niet vermoord hebben. Of om geen hoop te wekken op een mogelijke terugkeer van de stadhouder. Ik ben het pas later te weten gekomen toen
er geheime contacten begonnen te komen.’
‘Wie zijn dat dan? Ik bedoel die mensen van wie u het gehoord heeft?’
Danarse haalde zijn schouders op. ‘Vrienden van me. We zien elkaar regelmatig
bij meditaties.’
Er ging Tom een licht op. Hij maakte zijn herkenningsteken.
Danarse glimlachte. ‘Ik weet van uw initiatie, Thomas. De Loge is ontbonden
en moet dat ook blijven. Er zijn meesters een marteldood gestorven om de
geheimen te bewaren.’
Nu was het Toms beurt om geschokt te zijn. ‘Dan moeten er toch verraders
zijn geweest.’
Danarse knikte. ‘Wij weten wie het zijn. Daarom hebben we de ontluistering
een halt toe kunnen roepen.’
‘De Abashi liet doorschemeren dat er een nieuwe Loge wordt geformeerd.’
‘Noem het niet zo, wat ik u bidden mag. Het zijn gewoon etentjes waar we
nieuwtjes uitwisselen. De meditaties vinden bij ons thuis plaats
‘Zijn daar soms priesters bij van de Bergkloosterorde?’
‘Ja.’ Danarse keek hem verrast aan. ‘Onze leermeester behoort tot de Orde.’
Tom verwerkte dit in stilte. Hij besloot niet te reppen over de dode monnik
in het botenhuis. De ontdekking dat eronder de oppervlakte van alles gaande
was in Doran stemde hem optimistischer dan hij lange tijd was geweest. Dat
gevoel werd zo te zien niet gedeeld door zijn gastheer. Die verzuchtte: ‘Hoe
moet het nu verder?’
‘Gewoon, de Abashi bevrijden.’
Danarse keek hem geschokt aan. Tom voegde er aan toe: ‘Actie dus. Niet langer praten en discussiëren en plannen maken voor een verre toekomst, maar
hier en nu, doén!’
‘Doen, doen,’ pruttelde Danarse, ‘u heeft makkelijk praten. Wat kunnen we
doen, wat zouden we moeten doen, waar, wanneer? Dilemma’s waar ik geen
antwoord op weet, mijnheer.’
‘Nee, u heeft gelijk,’ bond Tom in, zich realiserend dat de situatie volstrekt
onduidelijk was. ‘Het is op het moment heel moeilijk te bepalen wat de beste
stappen zijn om te zetten en op welke tijden. We hebben veel meer informatie
nodig.’
‘Dat ben ik met u eens,’ verzuchtte zijn gastheer. ‘We weten zo weinig van
wat er gaande is. Is er wel iets gaande? vraag ik mezelf weleens af. Iets wat te
duiden is, een doel heeft, door mensen bedacht is? Of verzinken we gewoon
doelloos en hulpeloos in een steeds grotere chaos?’
‘Beide, mijnheer, beide.’
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Het gesprek opende allerlei onverwachte inzichten bij Tom. ‘Er is iets gaande,
iets dat doelbewust door mensen wordt nagestreefd, er is een afzakken naar
chaos en willekeur aan de gang, tegelijk, het een het ander dienend en versterkend, heb ik het idee.’
‘Hoe weet u dat allemaal? En wat betekent het dan? Er is toch wel een betekenis?’
‘Soms komen na een lange stagnatie allerlei ontwikkelingen bij elkaar in een
knoop van lotsbestemmingen. Ikzelf en mijn gezelschap vormen zo’n knoop.
Er raken steeds meer lijnen mee verweven. Een jonge vrouw in ons gezelschap
is een zieneres, zij heeft het zelfs in visioenen gezien. Onze bestemmingen
weten we niet; daar achter te komen is in deze fase van ons bestaan onze belangrijkste levensopdracht.’
‘Een knoop? Opdracht? Wat bedoelt u?’ Danarse keek hem gepijnigd aan, hij
had de plotselinge wending in het gesprek niet kunnen volgen. Tom zat een
moment na te denken hoe hij dat beter kon uitleggen.
‘Ik kan alleen in heel algemene termen spreken,’ begon hij opnieuw. ‘Om iets
van de betekenis van schijnbaar willekeurige gebeurtenissen te kunnen vatten moet ik eerst het kader heel ruim maken. Laten we er van uitgaan dat
wij mensen, als kosmische vrije intelligenties, zielen, met onze opeenvolgende
incarnaties op de Aarde een ontwikkeling nastreven die leidt tot meer bewustzijn. In al die levens raken onze handelingen en doelen verweven met die van
anderen. Hoe meer zo’n doel omvat, hoe meer zielen, mensen, erbij betrokken
raken. Wij hebben de indruk dat wij, de Reisgenoten zoals we ons zijn gaan
noemen, een taak hebben met een grote invloed op de ontwikkelingen in deze
regio. Een grote invloed op andere mensen. Wat wij zien, wat Yurane in haar
visioenen ziet, is dat de mensen die erbij betrokken zijn feitelijk toeleven naar
het moment dat ze een bepaalde rol in de gebeurtenissen gaan spelen. Op één
of andere manier is onze reis dat moment. Overal waar wij komen gaan opeens dingen gebeuren, nemen mensen beslissingen, doen belangrijke stappen
in hun leven. We zijn als het ware het vlammetje dat een klaarliggende hoop
brandhout in vlam zet. Vandaar dat we zeggen dat de lotslijnen van veel mensen samenkomen in deze reis. Dat het een knooppunt is.’
Danarse knikte bedachtzaam. ‘Daar kan ik me een beeld bij vormen. Een soort
wiel, waarvan jullie de naaf zijn. Maar waar gaat het dan om, het doel van jullie
reis bedoel ik?’
‘Wij weten niet precies waar het om gaat, we weten nauwelijks wat we moeten
doen. We zijn er alleen redelijk zeker van dat er een gecompliceerd raadsel is
dat we moeten zien op te lossen. Maar eerst moeten we het vinden. Voordat
kwaadwillende lieden het vinden en misbruiken.’
‘Het zegt me eerlijk gezegd nog erg weinig.’
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‘Ik kan op dit moment niet duidelijker zijn. Het spijt me. We zijn nog steeds
zoekende. Een zoektocht die in het binnenland van dit land begon en mij na
vele omzwervingen opnieuw in de stad Doran heeft doen belanden.’
‘Ik begrijp u nog steeds niet.’ De man luisterde aandachtig maar vatte het inderdaad niet.
‘Ik aanvaard dat ik een ongewisse tocht ben begonnen. Ik ontmoet daarbij
telkens nieuwe mensen, waarvan sommige meegaan met onze reis. We worden
voortdurend op de hielen gezeten door onbekende tegenstanders en we worden door mensen, dolfijnen en mij nog onbekende krachten geholpen om die
tegenstanders telkens een stap voor te blijven.’
‘Maar...’ Danarse probeerde er een touw aan vast te knopen, ‘nogmaals, hééft
u eigenlijk wel een doel met uw reis?’
‘Het grote doel is ook voor ons nog achter de horizon verborgen. Wij stellen
ons steeds korte termijn doelen en als we ons daar goed over voelen gáán we.
We zijn bijvoorbeeld naar Doran teruggekomen voor drie dingen. Het eerste
en meest urgente doel is de Abashi en zijn vrouw te bevrijden. Daar kunnen we
alle hulp bij gebruiken. De andere doelen betreffen het inwinnen van bepaalde
informatie, onder andere over geheimzinnige activiteiten in de bergen en een
raadsel dat diep in het binnenland wellicht te vinden is. Het eerste wat ons te
doen staat, hier en nu, is de Abashi en zijn vrouw bevrijden.’
Nerveus veegde Danarse zijn zwetende voorhoofd en bovenlip af.
‘Waarom wordt u bang? Omdat er nu actie van u wordt verlangd?’ vroeg Tom.
Hij wilde duidelijkheid van de man.
De oude bariton ging verzitten, zuchtte en bekende met enige moeite: ‘Ja, ik
ben bang. Er staat kennelijk van alles te gebeuren, echt te gebeuren en daar
ben ik, daar zijn wij hier niet aan gewend. We praten alleen maar. Eindeloos
praten. U heeft gelijk, er wordt een hoop gezwetst en niets gedaan.’ Bij deze
laatste woorden had hij zijn ogen neergeslagen. Met een ruk hief hij zijn hoofd
en keek Tom aan. ‘Mijnheer, dat waren harde woorden en ze zijn terecht. Ik
schaam me voor onze zwakheid.’
Hij sloeg zijn ogen niet opnieuw neer. Tom ging naast de bevende man zitten en nam diens benige handen in de zijne. ‘U hebt moed, Danarse. Koester
die. Angst is verlammend. Het is het wapen van onze tegenstanders. Als u uw
angst kunt overwinnen, heeft u onze tegenstanders al half overwonnen. En
actie, laat u niet in de war brengen. U hoeft niet bij nacht en ontij een stel oude
mensen uit een gevangenis te ontvoeren. Dat kunnen anderen beter. Eén stap
hoeft u maar te doen. Alleen een besluit nemen.’
Met tranen in de oude ogen keek Danarse hem vast aan. ‘Dank u. Dat heb ik
net gedaan.’ Ze glimlachten onwennig naar elkaar.
Tom verbrak de spanning van het moment door te vragen: ‘Heeft u misschien
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een glas wijn voor me? Ik snak naar een drankje.’
Opgelucht schoot de man uit zijn stoel omhoog. ‘Neem me niet kwalijk, ik
lijk een slechte gastheer zo, maar uw nieuws overrompelde mij een beetje. Ik
hoop dat u het niet erg vindt om in een keuken te zitten, ik woon hier alleen en
eigenlijk zit ik altijd in de keuken. Daar heb ik alles bij de hand.’
Hij ging Tom voor naar een enorme keuken annex eetkamer die uitzag over
een ommuurde tuin. Hij zette een karaf, glazen en zoute koekjes op de grote
tafel, waar ze tegenover elkaar wijn gingen zitten drinken.
Tom vertelde uitgebreid over hun reis, althans voor zover hij dat van belang
achtte. Op zijn beurt vertelde zijn gastheer hoe in Doran de onvrede toenam.
De economie stagneerde al jaren door de zelfgenoegzaamheid van de grootgrondbezitters. Onder de stadsbevolking heerste armoede en op het platteland
was het al niet veel beter. Terwijl de vermaakswereld bloeide. De enige economische motor van betekenis in Doran bestond uit de talloze ambachtelijke bedrijfjes die luxe goederen produceerden en exporteerden; het porselein, brons
en de tapijten waren beroemd. Het was alleen te weinig om alle monden te
voeden. Het was een somber verhaal. Nadenkend staarden ze naar buiten, in
gedachten de schaarse informatie verwerkend.
Tom schraapte zijn keel en vroeg: ‘Danarse, ik ben op zoek naar een stel handige mensen die ons willen helpen met de bevrijding van de Abashi. Vooral
mensen die goed de weg weten in de stad. Eigenlijk zoek ik een paar inbrekers.
Geen echte misdadigers, meer handige jongens die niet bang zijn en ook ’s
nachts de weg weten.’
Danarse, opgeknapt door de wijn en de verhalen, keek hem leep aan.
‘Hoe zou ik zulke mensen moeten kennen?’
‘Misschien kent u iemand die iemand kent die wel eens...’
Danarse werd weer serieus. ‘Zelf ken ik niemand die aan uw beschrijving voldoet. Wel ken ik iemand, een jonge man, die ongelooflijk goed zingt, maar
niet wil deugen. Hij steelt, bedriegt en behaagt rijke weduwen, om het netjes
te zeggen. Niet alleen weduwen trouwens. Daarnaast studeert hij letterkunde.
Vroeger zong hij als een nachtegaal en hij kan ook nog prachtig tekenen. Helaas gebruikt hij zijn gave om vervalsingen te maken, die hij verkoopt aan de
onderwereld.’
‘Onderwereld?’ Tom keek sceptisch.
‘Die is in deze wijk niet gewelddadig, maar meer een gilde,’ haastte Danarse
zich duidelijk te maken. ‘Zij zorgen ervoor dat we hier geen last hebben van
rapaille en moordenaars. Hoe ze het doen weet ik niet. In tegenstelling tot de
armere wijken hebben we hier opvallend weinig geweld op straat. Wel, die
jonge man kent hoogstwaarschijnlijk wel een paar beroepsinbrekers die voor
een goede zaak iets willen doen. Ik kan hem laten halen als u wilt.’
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‘Het klinkt voortreffelijk, dus ga uw gang.’
De man ging de tuin in en Tom zag hem met een onzichtbaar iemand praten.
Tevreden kwam hij weer binnen. ‘Mooi, de buurjongen was net in de tuin bezig. Hij haalt hem op. Neem nog wat wijn.’
Op dat moment hoorden ze de voordeur opengaan.
‘Mijn zoon waarschijnlijk,’ straalde Danarse.
Druk gepraat en gelach klonken in de gang. Tom herkende de stemmen van
zijn reisgenoten. Het glazen stemmetje van Alante klonk boven alles uit. Met
rode wangen en schitterogen stroomde het gezelschap de keuken binnen.
Alante viel hem om de nek, in dezelfde beweging een handvol zoute koekjes
uit de schaal op de tafel graaiend. ‘Hm, lekker zijn die. Ik heb hónger!’
Van de acteurs was alleen de jonge actrice in de prinsessenjurk meegekomen
met Danan. Kajo stond voor Tom te dansen: ‘Tom, Tom, we hebben een
machtig spannend toneelstuk ingestudeerd. Ik ben een prins en Yuli is mijn
moeder. Nou ja, zij is de koningin, net als in het echt. Alante en Deyoo zijn de
gevangen prins en prinses en die betoveren de boze koning met hun liedjes en
jij moet de boze koning spelen want Danan gaat niet met ons mee en o ja Yurane is de zieneres net als in het echt dus die speelt niet echt toneel en Zelena
hier is een vermomde spionne en ze wil met ons mee...’ De actrice sloeg haar
hand voor Kajo’s mond om de woordenstroom te stuiten en keek verontschuldigend naar Tom. Die zat echter te lachen om de capriolen van het joch.
Net toen iedereen zat met een glas wijn of vruchtensap kwam een jonge man
de tuin in via een poortje en wandelde naar de keukendeur. Binnengekomen
wierp hij zijn haar achterover en keek een beetje hautain de keuken rond. ‘Goedemiddag, dames en heren. Danarse, je had me nodig? Dag Danan. En wie...’
Hij zweeg abrupt toen zijn blik op Deyoo viel, die met grote ogen naar de
nieuwkomer zat te kijken, zijn glas vruchtensap vergeten in zijn hand.
Tom zag het in een flits van inzicht: dit was liefde op het eerste gezicht. Dit was
een karmische ontmoeting van twee verwante zielen.
De man en de jongen gingen in elkaar op alsof ze in een glazen bel zaten,
afgezonderd van de wereld.
Tom zat in zijn eigen bel, waarin de tijd stil stond. Vaag hoorde hij praten,
het klonk alsof het in een andere kamer was. Hij kon zien hoe de aura’s van
de twee als rook in elkaar kringelden. Dat had hij nog nooit eerder gezien!
Ontroerd was hij getuige van de etherische liefdesdans van Deyoo en de onbekende man. Tom wendde zijn blik af omdat hij het te intiem vond.
Hij zag Yurane naar hem kijken: ze had het ook gezien! Alante vermoedde iets,
ze kroop dichter tegen hem aan en zocht zijn hand. Door Alante’s aanraking
loste de bel op; de geluiden kwamen terug. De anderen vielen één voor één stil
tot ze allemaal naar Deyoo en de nieuwkomer zaten te kijken.
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Teneinde hun intimiteit te beschermen zette Alante instinctief een liedje in,
waarmee ze de aandacht naar zich toe wist te trekken. Tom schraapte zijn keel
toen het uit was om iedereen naar hem te laten kijken.
‘Lieve mensen, we hebben enorm geluk gehad dat we zo snel de juiste vrienden hebben getroffen. We zitten hier, bij elkaar gebracht door onze lotslijnen,
en nu moeten wij maar zien hoe we de knoop ontwarren.’ Terwijl het gezelschap zich zat zich af te vragen wat de woordspeling betekende kon hij uit zijn
ooghoek zien hoe de man naast Deyoo ging zitten, die meende dat niemand
keek en zich ongeremd tegen hem aanvlijde. Tom herinnerde zich hoe de jongen op de boot, na de storm, zich aan hem had toevertrouwd.
‘Ik heb net aan onze gastheer, Danarse, verteld,’ ging hij een beetje schor door,
‘dat de Abashi gevangen is genomen, kort nadat wij hem ontmoet hebben.
Waarschijnlijk wordt hij hier in de stad vastgehouden.’
Danan, die het blijkbaar nog niet wist, keek zijn vader geschrokken aan.
‘Ik heb om hulp gevraagd om de Abashi en zijn vrouw te bevrijden. Volgens
onze gastheer kan onze nieuwste gast daar misschien wat over zeggen.’
Iedereen keek nu naar de nieuwkomer, ook Deyoo, die niet opmerkte dat hij
mede in het middelpunt van de belangstelling was komen te staan.
De man keek de kring rond, duidelijk van zijn stuk gebracht. Zijn zelfverzekerde, wat arrogante houding was verdwenen. Het werd hem uiteindelijk duidelijk
dat er wat van hem verwacht werd en hij stond haastig op, met zijn arm nog
rond Deyoo, die ook opstond. Hij volgde Danarse’s blik en wendde zich naar
Tom. Hij boog gracieus, waarmee hij zijn onzekerheid wist te camoufleren.
‘Tot uw dienst, mijnheer. Wat kan ik voor u betekenen? O, neem me niet kwalijk, ik heb me nog niet voorgesteld. Mijn naam klinkt u misschien ongebruikelijk in de oren, toch is Victor een goede naam want het betekent overwinnaar.’
Met een zwierig gebaar wierp hij zijn sluike zwarte haar naar achter. Hij zag er
tegelijk uit als een edelman en als een roofdier.
Tom mocht dat wel. Hij ging staan en viel met de deur in huis: ‘Gegroet, Victor. Dank voor je snelle komst. Mijn naam is Thomas. De heer Danarse heeft
je op mijn verzoek uitgenodigd. Ik heb een probleem waar jij volgens onze
gastheer misschien een oplossing voor kunt bieden. Mijn vraag heeft echter
een nogal uitgebreide inleiding nodig. Ik wil namelijk dat je weet waarom wij
doen wat we doen, zodat jij ook je keuzen kunt maken.’
Hij lachte even en ging zitten. De man die zich Victor noemde ging ook zitten.
‘Goed, ik moet helemaal terug naar wat voor mij het begin was, meer dan tien
jaar geleden. Ik was toen betrokken bij de hervormingen die de Abashi wilde
doorvoeren. Misschien weet je nog wat er toen gebeurd is. De macht werd
door de junta gegrepen, de Abashi afgezet en ik werd ter dood veroordeeld op
beschuldiging een buitenlandse spion te zijn die staatsgeheimen verraden zou
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hebben. De smeekbeden van mijn pleegmoeder, Josephine, bij jou misschien
bekend als de diva van de Opera, en de passie van de coupleidervoor opera
hebben mijn leven gered. Ik kreeg gratie en werd verbannen naar een dorpje
op het platteland. Daar heb ik sinds die tijd in vergetelheid geleefd.’
Hij pauzeerde even om een slok te nemen. Zijn eigen geschiedenis greep hem
nog steeds aan.
‘Goed,’ ging hij verder. ‘Door een samenloop van gebeurtenissen raakte ik
enige maanden geleden op drift en verzamelde allengs een heel gezelschap om
me heen.’ Hierbij keek hij de kring rond. ‘Wij zijn al reizende op heel ongewone informatie gestoten. Er komt een nogal bedreigend beeld uit naar voren
dat er een geheimzinnige groepering actief is in Doran. Waarschijnlijk ook in
aangrenzende landen. Wij zijn meerdere keren ternauwernood aan achtervolgingen en gevangenneming ontsnapt, zo niet aan de dood. Het doel van onze
tegenstanders weten we niet. Het enige waar we van uit kunnen gaan is dat wij
iets vertegenwoordigen dat onze tegenstanders tegen elke prijs willen hebben...
of vernietigen.’
‘Wat dan?’ wilde Victor weten.
‘Dat is het bizarre aan de situatie,’ antwoordde Tom. ‘Wij weten het niet. We
leiden aan de hand van de acties van onze achtervolgers af dat wij iets heel
belangrijks hebben, maar we tasten in het duister wat het is. Om kort te gaan:
in deze strijd zijn de Abashi en zijn vrouw, kort na ons vertrek uit hun gastvrije
huis, gevangen genomen en naar Doran gevoerd. Wij zijn hier om hen te bevrijden.’ Hij stak zijn hand op om reacties voor te zijn.
‘Er is nog meer. In de bergen worden in het geheim ertsen of iets dergelijks
gewonnen door buitenlandse indringers. Het leger is verdeeld in partijen die
elkaar te lijf gaan. Handelaren vermelden grootschalige inkopen op het platteland van voorraden die een leger te velde nodig heeft. Danan vertelde me vanmiddag over terreur, bedreigingen, brandstichtingen door onbekenden. Wat is
er aan de hand en wie zit daar achter?’
De Doriërs onder hen waren duidelijk van veel ontwikkelingen nog niet op de
hoogte. Voordat ze echter konden reageren ging Tom verder: ‘De onderhuidse
terreur waar jullie hier in de stad mee te maken hebben gekregen is ontegenzeggelijk onderdeel van een groter plan. Ik denk dat iemand bezig is met het
uitlokken van een burgeroorlog, met een machtsovername in Doran door een
vreemde mogendheid als einddoel.’
Tom had zijn vermoedens nog niet eerder zo scherp onder woorden gebracht.
Ook zijn reisgenoten keken hem ontsteld aan.
Hij zag begrip dagen, eerst bij Yuli; die was politiek geschoold. Vervolgens bij
de anderen. Alante zat strak als een bal naast hem.
Hun gastheer strekte zijn rug, knikte en zei op verontruste toon: ‘Het past. Het
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plaatje past! Kijk maar naar al die op zich zinloze en onverklaarbare gebeurtenissen. Als je aanneemt dat een groepering uit is op het stichten van zoveel
verwarring en haat dat er wel oorlog van moet komen, ja, dan kan je al die
losse dingen verklaren.’ Hij zweeg, zich nauwelijks bewust dat het gezelschap
wachtte tot hij meer zou zeggen. ‘Thomas, je zei dat het ook elders aan de gang
is. Hoe is dat in de landen om ons heen? Kun je daar iets over zeggen?’
‘Alleen dat we in Yuli’s thuisland enkele signalen hebben opgepikt. Daar worden andere methoden gebruikt. Doran is echter de zwakste schakel in dit deel
van de wereld en de laatste tien jaar ook sociaal-economisch onstabiel. Hier
liggen de beste mogelijkheden voor het uitlokken van ongeregeldheden, schermutselingen en misschien zelfs een regelrechte oorlog.’
Het gezelschap in de huiselijke keuken had tijd nodig om het angstaanjagende
beeld dat Tom had geschetst, te laten bezinken.
Hun gastheer was opgestaan en deelde wijn, sap en brood uit.
‘Het spijt me, meiske, de koekjes zijn op,’ zei hij vriendelijk tegen Alante, die
hem dankbaar aankeek. Ze was nog steeds ondersteboven van Toms uitleg.
Na een tijdje vond Tom het een goed moment om door te gaan.
‘Wij hebben ons tot doel gesteld een paar dingen uit te zoeken en de Abashi
en zijn vrouw te bevrijden. Op één of andere wijze is het onze taak, zo lijkt
het wel, om een tegenwicht te vormen tegen de onruststokers. Yuli, mag ik je
geheim vertellen?’
Ze aarzelde even en knikte.
‘Yuli is de troonpretendente van het koningshuis Yandan en...’ Hij kon zijn zin
niet afmaken doordat de Doriërs met kreten van verbazing opstonden en door
elkaar begonnen te praten, intussen met grote ogen naar de dodelijk verlegen
prinses starend.
Danarse zei hees van emotie: ‘Dus toch! Wees welkom, Majesteit.’
‘Alstublieft, doe dat niet,’ kreunde ze. ‘Ik ben misschien wel de directe afstammeling, maar echt geen kroonprinses. Noem me niet zo, het is gevaarlijk!’
‘Natuurlijk, neem me niet kwalijk,’ verontschuldigde Danarse zich.
Hij rechtte zijn rug zich en wendde zich met iets krijgshaftigs tot Danan en
Victor. ‘Heren, wat betreft het verzoek van onze gasten. Wat kunnen we bijdragen aan de bevrijding van de Abashi en zijn vrouw? Wat zouden we nog
meer kunnen doen om hetgeen onafwendbaar op ons af schijnt te komen, te
stoppen?’
Toen het ongemakkelijk stil bleef in de keuken begreep Tom dat Danarse’s
oproep te algemeen was gesteld.
‘Laat mij de vraag van onze gastheer toelichten. Er zijn een paar concrete dingen die gedaan kunnen worden. Victor, onze gastheer heeft jou beschreven als
een soort vrijbuiter met eh... bepaalde kennissen in bepaalde kringen.’
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De jonge man knikte; dat was tenminste bekend terrein.
‘Wij willen de Abashi en zijn vrouw bevrijden. Daar hebben we drie dingen
voor nodig: informatie waar ze opgesloten zijn en hoe het er daar uitziet, twee:
een ploeg die hen bevrijdt en drie: een vluchtroute met eventueel een onderduikadres. Weet jij iets of ken je mensen die ons willen helpen? Geld hebben
we niet, helaas, dus het zal voor de goede zaak moeten.’
Victor dacht even na en antwoordde: ‘Ja, dat zal wel gaan, denk ik. Er zijn er
genoeg in ons gilde te vinden die bij zo’n plan willen helpen. Overigens, wat je
me daarnet hebt verteld kan ik plaatsen in wat we zelf van de toestand vinden.
De echte beroeps zijn door allerlei tekenen en gebeurtenissen bezorgd over de
toekomst, maar kunnen niet de vinger leggen op wat er aan de hand is. Door
de onrust loopt de, eh handel terug. Ja, ik denk dat medewerking van het gilde
geen probleem zal zijn.’
‘Dat is waar ik op hoopte,’ bekende Tom. ‘Wat kunnen jullie doen?’
‘Informatie kan ik in ieder geval voor jullie inwinnen. Ik denk dat ik vannacht
al wel te weten kan komen waar de Abashi zit. Als het tegenzit morgennacht.
Een bevrijdingsplan volgt vanzelf uit de plaats waar hij opgesloten is. Er is
geen gebouw in deze stad waar we niet ongezien in en uit kunnen komen. Zelfs
de gevangenis.’ Hij lachte uitdagend.
‘Het ziet er naar uit dat we hier nog wel een tijdje bezig zijn,’ maakte Danarse
gebruik van de korte stilte. ‘Ik kan bij mijn eethuis een maaltijd bestellen, dat
doe ik wel vaker als ik gasten heb.’ Ongemerkt was hun gastheer in de samenzwering opgegaan.
‘Dan ga ik ná die maaltijd op pad,’ grinnikte Victor. ‘Ik ken je eethuis. Trouwens, mijn maten zijn toch pas later op de avond aanspreekbaar.’
Victor en Deyoo werden er op uitgestuurd om de maaltijd te bestellen en er even
uit te zijn. Iedereen had hun ontluikende liefde opgemerkt, al dachten ze zelf van
niet. Het tweetal werd met een ietwat obscene genegenheid nagekeken.
De klopper van de voordeur sloeg. Danan ging opendoen en kwam terug met
Josephine. Ze zwaaide naar de reisgenoten en kuste de oude bariton. Zelena
kende ze niet, die stelde zich voor met een hoofse revérence.
‘Ik ben klaar met de repetitie en de voorstelling begint pas laat vanavond,’ verklaarde ze haar onverwachte verschijning. Ze ging met een glas naast Danarse
zitten en raakte in een geanimeerd gesprek, zo te horen over vroeger. Op een
gegeven moment begon Zelena Alante een lied voor te zingen. Weldra galmde
de keuken van het ene lied na het andere.
Het eten werd zonder enige aankondiging binnengebracht, opgediend door
een stel vliegensvlugge bedienden. Er werden meer liederen gezongen en
Deyoo werd overgehaald zijn liefdeslied te zingen. Toen bleek wat een gouden
stem Victor had. In een duet met Deyoo zongen ze samen de tranen uit de
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ogen van het publiek.
‘Ik heb hem in geen drie jaar horen zingen,’ fluisterde de oude bariton tegen
Josephine. ‘Wat heeft die jongen een stem!’
‘Och help!’ riep ze uit. ‘Ik moet weg. Ik moet me nog kleden.’
De tafel werd afgeruimd en de twee jongens werden met Alante aan de afwas
gezet. Tom overlegde kort met Victor over de te organiseren operatie, waarna
de jonge man stilletjes de achterdeur uit ging, de donkere avond in. Nadat de
keuken aan kant was gemaakt gingen ze gezamenlijk koffie drinken. Veel was
er niet meer te bepraten. Het was nu eerst afwachten.
‘Danarse?’ vroeg Tom op een gegeven moment. ‘Het ziet er naar uit dat het
nachtwerk wordt en ik val om van de slaap. Deze hier...’ hij wees op Alante die
tegen hem aangeleund zat te dutten, ‘...wordt wat zwaar, ik wil haar eigenlijk
niet wakker maken...’
‘Natuurlijk Thomas,’ zei hun gastheer verontschuldigend, ‘boven heb ik zeker
dertien slaapkamers met wel twintig bedden, dus zoek er maar een paar uit.’
‘Hoe komt het dat je alleen in zo’n groot huis woont?’
‘Dat heb ik geërfd. Ik kom uit een rijke familie. Mijn jongere broer beheert
mijn erfdeel en ik heb weinig nodig. Zo’n groot huis is handig als ik toneelgezelschappen of musici op bezoek krijg, hoeven ze niet in een herberg. Je weet,
kunstenaars hebben altijd geldgebrek.’
Tom wilde Alante met een soepele zwaai optillen en verrekte bijna zijn rug. ‘Ze
is zwaarder dan ze eruitziet,’ steunde hij. Door zijn gestuntel was ze wakker
geworden en keek verwezen om zich heen. Hij verschikte haar in zijn armen en
schuifelde zijwaarts door de keukendeur naar de hal. Alante keek vanuit haar
liggende houding de anderen in de keuken verbaasd aan. De deur viel achter
hen dicht. Yuli keek Yurane met opgetrokken wenkbrauwen aan. ‘
Wat wil hij bewijzen? Weet jij het?’
Yurane giechelde: ‘Dat hij beresterk is. Of, misschien dacht hij dat Alante nog
steeds een ondervoed kind is.’
Yuli trok een zuinig mondje.
‘Wat is er?’ wilde Yurane weten.
Yuli trok haar schouders op en probeerde vrolijk te kijken.
‘O, ik zie het al,’ meesmuilde Yurane, ‘je wou dat hij jou zo op had gepakt en
naar bed gebracht!’
Yuli keek haar vriendin leip aan. ‘Jij niet dan?’
Yurane bloosde.
Even later brachten ze de slaapdronken jongens naar boven, stopten ze in een
bed en zochten zelf een kamer op.
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Hoofdstuk 44

Zwart goud

G

ESTOMMEL OP DE TRAP kondigde aan dat er iets stond te gebeuren.
Tom had geen zin om wakker te worden en draaide zich nog eens om.
Het hielp niet: de geluiden in het grote huis werden opdringerig. Met een zucht
stond hij op, vond een badkamer om zich te wassen en ging de brede trap af
naar de begane grond. In de keuken zat Kajo te eten van de restjes van het
avondeten. Alante hield hem gezelschap. Tom ging naast hen zitten en nam
afwezig een paar stukjes kip.
‘Waar wachten we eigenlijk op?’ vroeg hij met volle mond.
‘Victor heeft net een boodschap gestuurd dat we heel gauw bezoek krijgen,’
antwoordde Yuli vanaf het raam, waar ze naar buiten stond te turen. ‘Ah, daar
zijn ze.’
Drie in het zwart geklede mannen gleden bijna ongemerkt de keuken binnen.
Tom zag hen alleen maar omdat hij door een eenvoudige camouflage aura niet
om de tuin werd geleid.
‘Vaklui,’ mompelde hij bewonderend, ‘natuurtalenten.’
Eén van de drie was overduidelijk Victor, al was hij net als de andere twee
onherkenbaar gemaskerd. Zijn ogen, die met die van Deyoo verbonden waren,
verraadden hem. Na een poosje merkte hij dat iedereen vermaakt naar hem
keek en kwam ietwat verward tot de orde.
‘Dit zijn collega’s,’ stelde hij de twee onbekenden voor. ‘De Abashi is nog niet
gevonden. Door alle waarschijnlijke plaatsen te elimineren zijn er niet zoveel
mogelijkheden meer over. Er zijn nog enkele collega’s op pad. We hebben al
veertien gebouwen bezocht. We hebben wel iets anders ontdekt dat ongewoon
is. Vertel maar.’
De kleinste van het stel, een beweeglijk mannetje, nam het woord. Zijn stem
klonk tot ieders verrassing overbeschaafd. ‘We hebben aangenomen dat een
geheim genootschap verantwoordelijk is voor de ontvoering. Er zijn niet zoveel mensen in de stad die in aanmerking komen voor een lidmaatschap. De
meeste zijn te dom, te hebberig of te bang, meestal alledrie. Daarmee vielen al
negen van de tien mogelijkheden af. Uit uw verslag hebben we opgemaakt dat
regeringsfunctionarissen het meest verdacht zijn wegens de zijdelingse betrokkenheid van regeringssoldaten.’
Tom knikte.
‘In dertien gebouwen was niets verdachts te bespeuren, hoewel we maar een
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vluchtig bezoek hebben gebracht. De meeste bewoners sliepen nog niet, namelijk. We hebben ook aangenomen dat de Abashi niet in een kelder zit, maar
op een behoorlijke manier is ondergebracht. Dat kan ten onrechte blijken,
voor een snelle eerste speuractie is het een aannemelijke aanname.’ Het mannetje, duidelijk verguld met de aandacht, grinnikte. ‘In één gebouw troffen
we iets verdachts. Dat wil zeggen, als wij het niet kennen is het verdacht.’ Hij
grinnikte weer om de dubbelzinnigheid van zijn opmerking. ‘Het gebouw, een
leegstaand herenhuis bij de rivier met een ongewoon grote kelder, waarschijnlijk ooit van een welgestelde wijnhandelaar geweest, wordt tijdelijk bewoond
door een tweetal boeven.’ Weer grinnikte hij en nu deden anderen met hem
mee. ‘Die hebben we met rust gelaten. We hebben in de kelder dit ontdekt,
karrenvrachten ervan.’ Met een theatraal gebaar haalde hij een zakje uit zijn
kleding en overhandigde het aan Tom, die hij direct als leider van het gezelschap had herkend. Die maakte het zakje open, er rolden een paar hoekige,
glanzend zwarte stenen in zijn hand.
‘Steenkool!’ stelde hij verrast vast.
De anderen keken hem vragend aan. Hij realiseerde zich dat de meesten waarschijnlijk niet van het bestaan van steenkool op de hoogte waren. In dit deel
van de wereld was het volslagen onbekend.
‘Dit is pure koolstof, oneindig veel jaren geleden ontstaan uit bossen die laag
na laag dood hout en bladeren hebben opgestapeld. Er bestonden toen nog
geen bodemdiertjes zoals wormen die het konden verteren en met de grond
mengen. Toen is dat pakket hout en bladeren onder zand en klei begraven,
onder honderden meters. Door de druk en de tijd veranderde het tot een soort
steen: steenkool. Het is een perfecte brandstof, al stinkt het nogal.’
‘Steen dat kan branden?’
‘Het lijkt op houtskool. Alleen is het niet poreus, maar massief.’
‘Waardoor is steenkool zo waardevol dat het verborgen wordt in een lege kelder en niet op de markt wordt gebracht? De metaalbewerkers en porseleinbakkers zouden er goud voor betalen. Als je nagaat dat ze nu houtskool invoeren.’
De derde metgezel van Victor was kennelijk de waarde expert.
‘Gas, mijne heren.’ Tom was zelf verbaasd over de logica van zijn conclusies,
de vanzelfsprekendheid waarmee de puzzelstukjes bleken te passen om een
geheel nieuw beeld op te leveren. Nu begreep hij de oververhitte motor in het
kustwachtschip en de vreemde geur.
‘Gas??’
‘Op onze reis naar het noorden hebben we kennis gemaakt met mechanisch
voortgestuwde schepen. Onder andere een Dorisch kustwachtschip. Dat schip
en nog enkele proefmodellen zijn uitgerust met gasmotoren... Goed, laat me
het even uitleggen.’ Gasmotoren bleek voor een aantal aanwezigen een bete432

kenisloos woord.
‘Uit hout kun je gas produceren door het te verhitten zonder dat er lucht bij
kan komen. Er blijft dan houtskool over. Dat gas brandt als een tierelier. De
vlammen die je boven een houtvuur ziet, bestaan uit dat gas, brandend. Je kunt
het echter ook in een luchtdicht vat opslaan. Als je dat gas in een gesloten
bus met een beweegbaar deksel laat ontploffen knalt dat deksel omhoog. Als
je daar een stang aan vast maakt, kan je met die stang een hoop wegdrukken.
Als je die stang aan een wiel vastmaakt gaat het draaien. Als je nu een of twee
van die bussen met deksels en stangen aan een wiel vastmaakt en je laat snel
achter elkaar gas ontploffen, gaat dat wiel met grote kracht draaien. Daarmee
kun je een kar voortbewegen, of een schip. Een schip beweeg je voort met een
schroef aan een as die buitenboord steekt. Wat een schroef is? Oh lieve help.
Ja. Een schroef is... kijk, ik neem deze satépen en ik vouw dit papiertje... zo. Als
ik het snel ronddraai voel je wind ja? In water duw je als het ware het schip weg
waaraan die schroef vastzit. Ja Alante, inderdaad een ronddraaiende roeispaan.’
‘Wat heeft dat te maken met steenkool?’
‘Je hebt erg veel hout nodig om voldoende gas te maken om een eind snel te
kunnen varen. Zeker met een groot schip. Dan moet je vrijwel het hele schip
vol met hout laden. Uit steenkool kun je hetzelfde gas maken, terwijl je er veel
en veel mindervoor nodig hebt.’
Het leek wel of er in zijn hoofd iets ontplofte. Met grote ogen voor zich uit
starend verwoordde hij de gedachte die hem als een vloedgolf overspoelde.
‘Als iemand een geheime oorlogsvloot zou uitrusten met gasmotoren op steenkoolgas, zou die onoverwinnelijk zijn.’
Tome!
Dit is verontrustend
Het is niet het raadsel van Alante, het is nieuw
Het werd doodstil. Tom was met stomheid geslagen over wat hij zelf te berde
had gebracht. Hij voelde zich alsof hij had staan praten zonder te beseffen wat
hij zei, totdat hij het laatste woord had gesproken. Toch was het zijn eigen kennis geweest die alles bij elkaar had opgeteld. De uitroep van zijn onzichtbare
gidsen onderstreepte het nog eens extra.
‘Denk je dat er zoiets gaat gebeuren, Tom?’ fluisterde Yuli benauwd.
Tom brak het zweet uit.
‘Voel je je wel goed?’ Yuli was zelf helemaal overstuur. De anderen stonden er
met ontzette ogen omheen. Ze beseften dat het om iets heel angstaanjagends
ging, alleen begrepen ze niet wat. Dat vergrootte hun angst nog meer. Alante
begon te huilen met haar handen voor haar ogen. Zag ze soms beelden?
Tom knikte sprakeloos.
‘Dit is feitelijk de belangrijkste ontdekking op onze tocht. Dit is alle risico’s
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waard geweest,’ fluisterde hij voor zich.
‘Thomas, wil je het misschien uitleggen?’ vroeg Danan dringend.
Tom verzamelde zijn gedachten en keek het gezelschap ernstig aan.
‘Ik begrijp de draagwijdte van deze ontdekking nu pas,’ begon hij en knikte de
dieven erkentelijk toe. ‘Het komt er op neer dat we in een veel groter complot
verzeild zijn geraakt dan ik eerst dacht. Er zijn veel meer machten bij betrokken dan alleen de junta in dit land en wat rebellen.’ Hij slikte, want het stond
hem verschrikkelijk tegen om de volgende gedachte uit te spreken. ‘Alles wijst
erop dat er een grote veroveringsoorlog wordt voorbereid. Dat moet al jaren
aan de gang zijn. Deze steenkool is de sleutel. Als Doran door een grote mogendheid wordt veroverd die daarmee kan beschikken over een beschermende
delta om schepen in te verbergen en de steenkool die in de bergen gedolven
wordt, kunnen ze met een vloot mechanische oorlogsschepen van hieruit twee
wereldzeeën beheersen. De belangrijkste scheepvaartroute tussen oost en west
loopt langs de delta.’
‘Tom, dan zou er toch al iets bekend moeten zijn over grote oorlogsschepen
met gasmotoren?’ stelde Yuli aarzelend. ‘Voor zover ik weet, en jij weet net
zoveel, zijn er alleen een paar kleine schepen geweest. Daar doet geen enkele
het meer van. Van het grootste, van de kustwacht, was de motor helemaal
kapot, zei je.’
‘Ja, dat is zo.’ De rest van het gezelschap luisterde met angst in het hart. Die
twee, Tom en Yuli, hadden kennis en inzicht die veel verder reikten dan het
beperkte wereldje waarin hun eigen leven zich tot nu toe had afgespeeld.
‘Het sluit allemaal op elkaar aan. Het gaf de schijn of de stand van de techniek
nog niet op het peil was dat er grote oorlogsschepen mee uitgerust konden
worden. Daardoor werd mijn argwaan niet gewekt. Ik vergat het eigenlijk zelfs.
Ik heb me duidelijk vergist. Die schepen zijn hier, in de buurt van Doran,
beproefd om het steenkoolgas uit te proberen. Waarschijnlijk zijn ze stuk gegaan omdat ze niet tegen het gas konden. Ik neem aan dat, ver buiten ons
gezichtsveld, de technische ontwikkelingen intussen doorgaan op basis van de
bevindingen hier. Met andere woorden: als ze er nú nog niet zijn, zullen ze er
zeker komen. Mechanisch voortbewogen oorlogsschepen.’
‘Tom, is dat niet wat vergezocht?’ bracht Victor zijn twijfel onder woorden. ‘Ik
bedoel, wat is Doran nu helemaal? Een achterlijk landje met wat leuk porselein
en een cultureel leven. Verder niks. Wat heeft een vreemde mogendheid hier
te zoeken?’
‘Dat kan ik je wel vertellen,’ zei Yuli. ‘Ik heb genoeg les in strategie en geografie gehad. Doran is misschien op het moment een beetje achterop geraakt,
onderschat echter het belang van de rivier niet. De delta is, zoals Tom zei, een
ideale basis voor een oorlogsvloot. Een vloot zwaar bewapende schepen kan
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de hele zeevaart lam leggen. De rivier zelf is daarnaast uitstekend bevaarbaar.
Je kunt tot ver in het binnenland komen met behoorlijk grote schepen, zeker
als ze mechanisch aangedreven worden. En wat is daar te winnen, in een bijna
onuitputtelijke hoeveelheid?’
‘Porseleinaarde?’ zei Danarse aarzelend.
‘Ja natuurlijk!’ riep Victors collega. ‘Ertsen! IJzererts, tinerts, kopererts.’
‘Goud!’ riep de andere. ‘Maar daar is maar een beetje van,’ mompelde hij er
teleurgesteld achteraan.
‘Ook dat, ik denk dat Yuli steenkool bedoelt,’ vulde Tom aan. ‘Zwart goud.’
‘Er ligt maar een klein beetje in die kelder,’ mompelde een van de dieven. ‘Is
dat werkelijk zo gewichtig?’
‘Het meeste is gebruikt voor de proefvaarten,’ legde Tom uit. ‘Het kustwachtschip moet er tientallen wagenladingen van verstookt hebben.’
‘Wat doen we ermee?’ vroeg Victor aan Tom. De Doriërs beperkten zich tot
de dingen die ze op het moment wel konden begrijpen. De net door de twee
Europeanen geschetste visioenen waren te ver van hun bed.
‘Het brandt goed? We kunnen het natuurlijk in de fik steken.’
‘Ik denk dat we er beter aan doen de steenkool in het oog te houden, zodat we
de organisatie in kaart kunnen brengen.’ Victor was duidelijk de strateeg in het
dievengilde. ‘Dat lijkt me een geschikte taak voor jullie. Verberg je, houd in de
gaten wie er in en eruit gaan en meld je morgenavond. Tom, vind je het goed
dat we morgen verder gaan met dit onwaarschijnlijke steenkoolverhaal?’
Tom knikte moe. Zijn hoofd leek te barsten van de vele implicaties. Hij had een
enorme behoefte aan meditatie.
‘Oké. We gaan meteen de boel in de gaten houden.’
De twee mannen in het zwart verdwenen in het duister.
‘Intussen nog steeds geen spoor van de Abashi.’
‘Geduld, we hebben nog meer mogelijkheden,’ zei Victor. ‘Is er nog wijn?’
Deyoo schonk zijn idool een glas in en vergat de anderen, zodat Yuli hem met
een vriendelijk gebaar de fles afhandig maakte en zelf de overige lege glazen
vulde. Victor dronk zijn glas leeg en verdween in de donkere nacht.
De keuken werd na deze uitbarsting van koortsachtige activiteit opnieuw gehuld in stilte. Allengs raakten een paar kaarsen opgebrand tot er nog maar één
lichte plek was. Kajo sliep in de armen van de doezelende Yurane, Yuli stond
met Danan voor het donkere venster en de oude bariton zat te knikkebollen
naast Deyoo, die in de donkere tuin staarde.
Plotseling waren ze er weer, de drie zwarte schimmen. Ze schoven geluidloos
de keuken binnen; meteen was er die elektrische spanning die bij geheime
operaties hoort.
‘En?’ Tom had goed gemediteerd en was zijn kortstondige uitputting geheel te
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boven gekomen.
Victor schudde spijtig zijn hoofd.
‘Niet gevonden?’
‘Wij niet althans, misschien een aanwijzing.’
‘En de anderen?’
‘Van hun laatste bezoeken brengen ze morgenavond verslag uit. Als de Abashi
was gevonden hadden we dat al geweten. Ze zijn nu op zoek naar aanwijzingen, dat duurt wel tot de ochtend.’
‘Ik begrijp het. Jammer, ik had ermeer van verwacht.’
‘Wij ook, laten we geduld hebben.’
Tom keek het slaperige kringetje rond.
‘Het lijkt me beter om nu te gaan slapen. Straks, als het licht is, werkt ons brein
beter. Zelf kunnen we misschien ook nog wat gewaar worden, op onze manier.
Alleen nu niet, want ik heb teveel wijn gedronken.’
‘Ik ook,’ giechelde Yurane en gaapte haar prachtige gebit bloot.
Zonder nog iets te zeggen verdwenen de drie inbrekers weer. Het gezelschap
sjokte moe de trap op en ging de verschillende kamerdeuren binnen na een
slaperig welterusten.
Het ontbijt was laat. Ze zaten in de tuin met thee, koffie en warme broodjes uit
een koffiehuis. Victor was, met donkere kringen onder zijn ogen, weer present.
Tom had even tevoren, in het moment tussen slapen en wakker worden een
idee gekregen. ‘Victor, ik heb zitten nadenken over die steenkool. Er is, net
over de grens, een clandestiene mijn in de bergen die ze laten bewaken door
huurlingen, nomaden uit het noorden. Yuli heeft de locatie op weten te sporen
tijdens een verkenningstocht.’
Victor trok zijn wenkbrauwen op als enige uitdrukking van zijn aandacht.
‘De steenkool wordt met ossenkarren naar beneden gebracht. Alante en ik zijn
een paar karavanen tegengekomen toen we over de bergen uit Doran probeerden te vluchten. De steenkool wordt waarschijnlijk het laatste stuk op schuiten
naar de stad vervoerd. Kunnen jullie er achter komen hoe het de stad wordt
in gesmokkeld?’
Victor knikte.
‘Probeer er ook achter te komen of alles hier aankomt of dat er steenkool
wordt doorgevoerd naar elders. Dat is belangrijk om te weten. Dan nu mijn
idee. Ik voel er niets voor om die lui ongemoeid te laten doorgaan met hun
praktijken. Ik denk dat het tijd wordt om de saboteurs te saboteren. Is het een
idee als jullie die steenkool voor een zacht prijsje aan de metaalbewerkers en
porseleinbakkers verkopen?’
Er verscheen een brede grijns op Victors knappe gezicht. ‘Tom, dat is zo’n
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mooi idee dat ik je zal voordragen als erelid van ons gilde. Stel je voor, de elite
van het Dorische dievengilde in de kolenhandel. Om te gillen. Uh, is het dan
ook niet verstandig om direct de aanvoer eh.. te organiseren? Dan hoeven we
het niet uit die kelder te slepen.’
‘Victor, bij deze geef ik je namens de rechtmatige eigenaar, de regering van
Chi’am, het alleenrecht op het kapen van alle steenkool die niet door ons Doran wordt binnengebracht,’ zei Yuli formeel, waarna het gezelschap uitbarstte
in een uitbundig gelach.
‘Ik maak er meteen werk van. Er zijn vast wel wat struikrovers in te huren en....’
De rest werd onverstaanbaar toen hij door het poortje de tuin verliet.
De middag werd in het theater doorgebracht, waar het gezelschap een stuk
ging instuderen dat Danan zei opgeduikeld te hebben. Tom vermoedde dat
hij het zelf geschreven had en het niet durfde te bekennen omdat het een
eenvoudige klucht was.
Tegen de avond druppelden ze de keuken in. Ze hadden boven een badkamer
ontdekt waar water warm gemaakt kon worden en de drie vrouwen waren
eindeloos bezig geweest met baden en kleden. Alante kon haar dwingende
behoefte aan water bevredigen en was er niet uit te slaan.
Vermoeid zaten ze in de warme tuin bij het licht van een enkel olielampje.
Danarse had weer eten laten komen, zij het eenvoudiger deze keer. Nu dat op
was zaten ze landerig te wachten tot er wat zou gebeuren.
Tom had boven gemediteerd en was de grootste onrust te boven gekomen,
maar twijfel knaagde aan zijn hart. Hij besloot krijgsraad te houden.
‘Yuli, Yurane, kom er even bijzitten. Ik heb er behoefte aan om de koers te
bepalen. Blijven we wachten tot de Abashi is gevonden of gaan we door? Ik
wil eigenlijk graag het gebied achter mijn dorp onderzoeken. Alante komt daar
vandaan. Ik heb ook het gevoel dat mijn broer ermee te maken heeft. Voordat
we besluiten waar we het eerst op afgaan wil ik jullie oordeel, want het mijne is
gekleurd door deze dame hier.’
De dame in kwestie keek hem aanminnig aan en stak haar tong uit.
Yuli wilde iets zeggen, bedacht zich en porde Yurane in haar zij.
‘O, moet ik iets zeggen?’ Ze kleurde. ‘Ik heb niets gezien, als je dat bedoelt.’
‘Yuli, je wilde iets zeggen?’ Tom wilde het toch horen.
‘Ja, het is geen orakel, meer een bedacht iets. Ik denk dat we in ieder geval nog
een dag en nacht moeten blijven. Belangrijke vraag: hoe gaan we verder? Ik
bedoel, de boot staat centraal in Yurane’s orakel, maar de rivier gaat een andere
kant op dan de karavaanweg naar jouw dorp.’
Tom krabde zijn stoppelbaard. ‘Ik had al in mijn hoofd dat we een grote wagen
zouden kopen en ons door de buffel laten trekken. Dat gaat wel langzaam,
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trouwens...’ zijn stem dwaalde af.
‘Mag ik iets zeggen?’ kwam Alante tussenbeide. ‘Kun je onze zeilwagen niet
terugkopen? Die is heel snel.’ Haar gezicht versomberde. ‘Hij ook te klein. Dan
hebben we er twee nodig.’
Ze zaten nog in gedachten verzonken toen twee vermoeid ogende jongens het
tuinpoortje binnenglipten. ‘Is Victor hier?’
Tom wees hen een zitplaats. ‘Je kunt aan mij verslag doen. Ik ben de opdrachtgever.’
Ze knikten dat ze akkoord waren, maar bleven staan. ‘We hebben een aanwijzing gevonden. In een tuinhuis bij de rivier hebben we sporen gevonden van
een tijdelijke bewoning. Zeker een paar dagen oud.’
‘Dat tuinhuis behoort bij de villa met de kolenkelder,’ voegde de ander er veelbetekenend aan toe.
‘Het vreemde is dat we sporen van inbraak hebben gevonden. Een raam was
geforceerd, niet met gereedschap, vreemd genoeg.’ Hij aarzelde en keek zijn
maat aan. ‘Leg jij het eens uit.’
‘Het is een massief houten kozijn, door middel van ijzeren ankers in de muur
gevat, met een stevige hardhouten jaloezie er in. Inbraakvrij, zou je zeggen.
Het bizarre is dat het er nu los instaat. Alleen een vakman zou iets opmerken,
normaal zie je er niets van. Hoe het losgemaakt is weet ik niet, ik ken toch heel
wat technieken. Het lijkt wel of de muurankers zijn los getrild of zoiets. Zonder iets te beschadigen. Ik kon het kozijn er zo uitpakken!’
‘Zou het ook een uitbraak geweest kunnen zijn?’ vroeg Tom gespannen.
‘Nee, ik ben erbijna zeker van dat het van buiten af is losgemaakt. De mensen
in het tuinhuis zouden natuurlijk wel door het venster ontsnapt kunnen zijn.’
‘Alante, Yuli, Yurane, als ik beweer dat de Abashi al is bevrijd, hoe is jullie
gevoel daarbij?’
Alante lachte blij, Yuli keek opgelucht. Yurane verzonk in zichzelf. Ze waren
stil tot ze weer bewoog. Ze sloeg haar ogen op en knikte. ‘Ik zag een berg met
een gebouw, een soort klooster.’
‘Weet je wat ik denk?’ reageerde Tom opgewonden. ‘Er zijn veel meer mensen
betrokken bij het tegenwerken van onze tegenstanders. Yuli, de Bergkloosterorde! Misschien hebben zij de Abashi bevrijd!’
Verrast door het denkbeeld keken ze elkaar aan. Tom moest opeens denken
aan de dode wachtman in het botenhuis. Dat was vlakbij de villa met het tuinhuis en de kolenkelder. Die wachtman was vast een Bergmonnik geweest. Hij
moest het lijk nog wegbrengen!
De twee knapen geeuwde en verontschuldigden zich, ze gingen naar huis. Tom
bedankte hen en gaf wat broodjes mee.
‘Lieve metgezellen, dat betekent dat we voorlopig klaar zijn in Doran. Het
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wordt tijd om iets aan ons vervoer te gaan doen, ik heb alleen nog geen plan.
Ik wil nog met Victor praten en die kolenhandel verder bespreken, want dat
gaat een belangrijke factor worden.’
‘Tom, ik bedenk me net iets, dat wilde ik je nog zeggen maar ik vergat het.
Bijna.’ Alante keek hem opgewonden aan. ‘Toen jij je naam zei schrok Victor.
Vraag hem eens waarom. Dat kan je meteen doen want daar is hij.’
Victor ging naast haar zitten met de vraag: ‘Wat kan hij meteen doen?’
‘Je schrok toen je Toms naam hoorde. Waarom?’ Korter kon het al bijna niet.
Victor schoot in de lach. ‘Kon je echt zien dat ik schrok? Dan moet ik me
voortaan beter leren beheersen. Ik zal je vertellen waarom ik zo reageerde toen
Tom zich voorstelde. De naam d’Harancourt wordt gebruikt door een zeer
onguur type. We zijn geen lieverdjes in ons gilde, maar dit is echt een vileine
schurk. Hij werkt voor de regering als informant, hij smokkelt en bedriegt. Dat
is op zich niet abnormaal. Hij is volgens ons een spion en een agitator voor een
buitenlandse organisatie. We...’
‘Wat is een agitator?’ wilde Alante weten.
‘Iemand die zorgt dat er onlusten ontstaan waar iemand anders weer een leger
op af kan sturen. Ik was aan het vertellen dat we ook weten dat hij kinderen
ontvoert. We vermoeden om in het buitenland als seksslaafje aan de georganiseerde prostitutie verkocht te worden. Mooie kinderen brengen in sommige
landen goud op. Wellicht financiert die schurk daarmee zijn andere activiteiten.
Dat zint ons helemaal niet. Nogmaals, we zijn geen lieverdjes. Onze prostituees zijn dat vrijwillig omdat het goed verdient. Wij gebruiken geen geroofde
kinderen. Daarom schrok ik toen ik Thomas’ naam hoorde. Die is uniek, dus
als je hem hoort kijk je wel even op. Trouwens, Tom, ik ken je broer.’
Tom zat meteen rechtop. ‘Vertel. Wacht even, Yuli, heeft Victor het over dezelfde man, mijn dubbelganger, waar jij jacht op maakte?’
Ze knikte: ‘Ik vermoed van wel.’
‘Nu, Victor, wat weet je van mijn broer. Hij is maanden geleden in Chi’am voor
het laatst gezien.’
‘Dat verbaast me niets. Hij komt en gaat en soms hoor je jaren niets van hem.
Is er iets met hem aan de hand?’
Tom schudde zijn hoofd. ‘Ik hoor alleen overal waar ik kom dat mijn broer er
net is geweest en dat niemand weet waar hij nu is.’
‘Aloys kwam hierbij tijd en wijlen; ik heb hem leren kennen bij mijn studie van
oude literatuur. Dat doe ik ook, in mijn vrije tijd. Hij was, net als ik, altijd aan
het snuffelen in de bibliotheek en het Koninklijk Archief. Opmerkelijk niet,
dat ze dat nog ‘koninklijk’ noemen? Goed, ik dwaal af. Aloys was op zoek
naar materiaal over antieke bevloeiingssystemen die volgens hem in het binnenland moeten zijn geweest. In het buurland had hij ze inderdaad gevonden
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en plannen gemaakt voor restauratie. Omdat het ooit één keizerrijk is geweest
weigerde hij te geloven dat die irrigatiesystemen bij de huidige landgrens ophouden. Ik heb hem nog geholpen bij zijn archiefonderzoek, maar we hebben
niets gevonden. Niets! Dat is op zichzelf al verdacht, zekervoor argwanende
typetjes als ik.’
‘Hoe lang geleden was dat?’
‘Niet zo lang geleden. Nog geen jaar. Hij is hier een dag of drie geweest. Hij
heeft niet eens afscheid genomen. Hij kwam gewoon niet meer opdagen op
het archief.’
‘Nog iets dat we uit moeten zoeken,’ mompelde Tom.
‘Hoe staat het met de kolen?’ vroeg Yuli. ‘Ik bedoel, heeft het schaduwen nog
wat opgeleverd?’
‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Victor spijtig. ‘Ik heb het aan het gilde overgelaten en die regelen het verder. Als er belangrijke berichten zijn zouden ze
iemand sturen. Als er geen bericht komt kun je er van uitgaan dat er ook niets
belangrijks is gebeurd.’
‘Ik denk dat we het beste kunnen gaan slapen en morgen vroeg verder gaan
met denken,’ zei Tom. Hij had nog steeds hoofdpijn en niets ter wereld kon
hem nu bewegen om besluiten te nemen. Victor keek hem aan.
‘Als er niets meer is, ga ik ook weer verder,’ kondigde hij aan.
‘O ja!’ schrok Tom. Hij stond op en wenkte Victor mee naar buiten. Fluisterend vertelde hij van de dode monnik in het botenhuis en of het gilde voor
een decente begrafenis kon zorgen. Dat leek hem beter dan het lijk in de rivier
te gooien. Victor beloofde er zorg voor te dragen en verdween door de tuin.
Tom ging opgelucht naar boven. Hij liet het bad vast vollopen; het duurde even
voordat het water warm was. Toen hij terug kwam met een ketel heet water lag
Alante er in.
‘Vind je het niet wat koud?’ vroeg hij nieuwsgierig. Hijzelf vond dat badwater
lekker warm moest zijn.
Ze knikte en zag er blij uit toen het badwater op temperatuur kwam. Het
duurde een tijd voor ze plaats voor hem maakte en hij moest het badwater een
tweede keer op temperatuur brengen met een ketel kokend water.
De kuip was niet erg ruim en zijn benen moesten over de rand blijven bengelen, maar het was heerlijk om in het warme water te liggen soezen. Hij verlangde naar Yuli, maar durfde niet naar haar toe te gaan. Toen het water afgekoeld
was ging hij naar bed. Tom droomde woeste dromen en werd af en toe badend
in het zweet wakker.
De volgende ochtend waren ze laat op, ondanks dat ze vroeg naar boven waren
gegaan. Het was drukkend weer en de stemming was landerig. Niemand had
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veel zin om iets voor de reis voor te bereiden of er zelfs maar aan te denken.
Danan kwam hen tegen de middag halen met het voorstel nog wat repetities
en oefeningen te doen. In het theater was het een stuk koeler dan buiten. Tom
deed deze keermee en bleek eigenlijk heel goed te kunnen spelen als hij zichzelf bleef. Teksten onthouden ging hem makkelijk af. Lachend en vol van het
toneelspelen staken ze het plein weer over en zochten lawaaiig een plekje in de
beschaduwde tuin.
‘Er is bericht gekomen van Victor,’ zei hun glimlachende gastheer, terwijl hij
drankjes en koekjes ronddeelde. ‘Hij komt straks met een paar gasten om de
steenkoolkwestie te bespreken.’
‘O, dat is fijn.’ Tom, die al een tijdje verlangend naar Yuli zat te kijken, ving haar
plotseling bezorgde blik op, die naar de lucht gericht was. Op dat moment verdween de zon achter de rand van een donker wolkenpakket boven hun hoofd.
Tom keek sceptisch omhoog. ‘Dat wordt zwaar weer, zo te zien. Dat betekent
dat we morgen niet kunnen vertrekken. En overmorgen waarschijnlijk ook
niet, de rivier is na zo’n regenstorm dagenlang slecht bevaarbaar door de sterke
stroom en de wegen zijn modderbaden.’
‘Laten we naar binnen gaan, ik hoor de regen al komen.’
Ze waren amper met het hele gezelschap naar binnen verhuisd of een dicht
gordijn vallend water sloeg over de tuin. Het begon te bliksemen en te donderen. Het huis was vol van gorgelen en klateren. Afvoerpijpen van aardewerk
voerden het hemelwater af naar waterkelders onder het huis. Het systeem was
honderden jaren oud.
Victor kwam drijfnat via de tuin binnen met een oudere man op zijn hielen.
‘Net niet gehaald,’ hijgde hij, ‘maar de hagel zijn we voor gebleven.’
Inderdaad begon het hevig te hagelen. De tuin werd in korte tijd platgeslagen. Een laag ijs, vermengd met afgeslagen bladeren van de bomen, begon de
grond te bedekken. Bezorgd keken ze naar buiten en hoopten dat er niemand
buiten was overvallen door het noodweer.
Tom keek Yuli aan. ‘Weer zo’n heftige storm,’ zei hij, alleen voor haar verstaanbaar. ‘Ongebruikelijk, al dat ijs. Het klimaat lijkt wel in de war te zijn.’
Yuli knikte. ‘Zou zo’n storm ook gemaakt kunnen worden? Wij hebben de
vorige per slot van rekening uit elkaar geslagen. Zou andersom ook kunnen?’
‘Misschien. Later...’
De mannen waren naar boven gegaan om droge kleren uit de onuitputtelijke
voorraad toneelkostuums van Danarse aan te trekken. Victor kwam gekleed als
een edelman van driehonderd jaar geleden naar beneden, de oudere man liep
een beetje opgelaten in een soort pij achter hem aan.
Victor stelde hem voor: ‘Tom, dit is Varol, hoofd van het gilde van de bronsgieters. Varol, dit is Tom, leider van een expeditie op zoek naar eh, dingen.
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Tom, ik heb Varol uitgekozen als gesprekspartner omdat hij groot gezag geniet
onder de metaalbewerkers. Ik heb hem verteld van onze brandstof en men is
zéér geïnteresseerd.’ Hij lachte, ingenomen met het plannetje.
‘Mijnheer...’
‘Tom.’
De man grijnsde en zag er ineens minder argeloos, zelfs uitgesproken sluw
uit. ‘Tom, voor ons werk hebben we veel goede brandstof nodig om de hoge
temperaturen te bereiken die voor het brons en ijzer gieten vereist zijn.’
‘Ik ken het vak, Varol, dus ga door. Wees niet bang technisch te zijn, daar ben
ik dol op.’
De man grijnsde weer, met nog meer plezier. ‘We moeten het houtskool tegenwoordig invoeren, want in Doran zijn alle wouden in de loop der eeuwen verstookt en wat er nog van over is wordt door de adel angstvallig bewaard voor
hun jachtpartijen. De kool moet van steeds verder komen, ook in de landen
ten zuiden van ons raken de wouden op. In het noorden zijn ze verstandiger,
daar hebben ze de houtkap aan banden gelegd. Daar kunnen we dan ook geen
kool kopen.’
‘Ik ben er geweest, ze doen er veel met zonnewarmte. Bijna elk huis heeft
warm water van een zonnewarmer op het dak. Nu we het er over hebben: die
zijn van porselein en glas. Die komen toch hier vandaan?’
‘Inderdaad, die produceren wij op contractbasis,’ dreunde een stem bij de buitendeur. ‘Maar de meeste komen uit Ogam.’ Even nat als zijn voorgangers
stond daar een zware man met opvallend schuinstaande ogen en gemillimeterd
zwart haar. In het lawaai van de storm had niemand hem horen binnenkomen.
Ongeduldig wees hij een aanbod om droge kleren aan te trekken af en nam alleen een kopje koffie aan van Danarse. ‘Ik heb weinig tijd; ik moet straks terug
naar mijn oven. Victor heeft me uitgenodigd voor een gesprek over brandstof.
Dat werd tijd ook: er is niets meer te krijgen en mijn voorraad raakt op.’
‘Tom, dit is Li Hoe, meesterbakker van het porseleingilde. Li Hoe, dit is de
uitvinder waar ik je over sprak. Varol ken je,’ stelde Victor hen kort voor.
‘Het komt er op neer,’ vatte Varol nog eens samen, ‘dat de productie van keramiek en metalen binnenkort plat komt te liggen als er geen kool meer te
krijgen is. De situatie is ernstig. Daar komt bij dat door de handelsblokkade alleen nog maar wat export naar het zuiden mogelijk is. Als er niets gebeurt gaat
Doran op de fles, want wij zijn de kurk waar de economie op drijft.’
‘Klopt. De landbouw stelt niets voor, er wordt al jaren rijst ingevoerd,’ bromde
Li Hoe.
‘Die grootgrondbezitters voeren echt niets uit, ze jagen wat, gaan naar het
theater en maken ruzie met elkaar,’ mopperde Varol.
‘Straks valt er zelfs voor ons niets meer te eh..’ versprak Victor zich.
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‘Stelen, bedoel je?’
‘Organiseren, zou ik het liever willen noemen.’
De mannen keken elkaar taxerend aan.
‘U had een oplossing, mijnheer?’ wendde Li Hoe zich tot Tom.
‘Mijn naam is Tom. Misschien. Bekijk dit eens.’ Hij toonde hun de stukken
steenkool.
‘Dat brandt?’
‘Heter dan houtskool. Het stinkt alleen nogal, dat moet je voor lief nemen.’
De twee gildemeesters draaiden sceptisch de brokken in hun handen rond en
zagen verrast dat ze zwart afgaven.
‘Hoe duur?’ vroeg de zware porseleinbakker kort en zakelijk.
Tom keek hem even aan. De man zuchtte melodramatisch. ‘Ik dacht wel dat
het niet zo makkelijk zou zijn. Waarom hebt u ons eigenlijk laten komen?’
‘Er is enige voorraad beschikbaar voor verkoop,’ legde Tom uit. ‘Het wordt
gewonnen in de bergen, net over de grens. Er is daar een clandestiene mijn.
We hebben het hier in de stad in een verborgen opslagplaats aangetroffen.’
Tom vertelde hen in het kort over kolengas, gasmotoren en de geheimzinnige
organisatie die uit was op oorlog.
De beide gildemeesters raakten onder de indruk van de betekenissen die Tom
voor hen uiteenzette. Ze aanvaardden direct de speculaties van Tom als hoogstwaarschijnlijk. Ook bij hen vielen allerlei stukjes informatie op hun plaats, werden grotere verbanden zichtbaar. Zijn vrees voor een veel meer omvattende
oorlog hield Tom maar voor zich. Dat zou teveel onrust veroorzaken en deze
mannen konden er toch niets aan veranderen. Als ze alleen maar de steenkool
zouden opstoken hadden ze de onbekende vijand al voldoende tegenslag berokkend.
‘Het plan van Tom is geniaal,’ legde Victor uit. Hij had verliefd naar Deyoo
zitten kijken tijdens Toms uitleg, maar kwam weerbij zijn positieven toen Tom
hem aanstootte. ‘Ons gilde neemt de aanvoer en distributie over. Dat gebeurt
’s nachts. Iedere betrouwbare koolgebruiker wordt dan door ons bevoorraad.
Het spul moet onder dekzeil verborgen gehouden worden en liefst in het geheim gestookt worden, zodat het voorlopig niet uitlekt. Tom zegt dat de stank
ons kan verraden. Misschien moet er zoveel mogelijk in de nanacht gestookt
worden, dan is erbijna geen mens op straat. Is dat te doen?’
‘Voor veel wel, stoken doen we zelf, dat is juist ons geheim. Moeten we niet
eerst proefbakken om de nieuwe brandstof te leren kennen?’
‘Hoe bepaalt u nu de juiste temperatuur?’ vroeg Tom.
‘Door de hoeveelheid lucht die we met de blaasbalg inblazen en de kleur van
het vuur.’
‘Dat kunt u zo blijven doen. Kolenvuur is makkelijk witheet op te stoken. Dat
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is te heet voor porselein of brons, voor staal is het ideaal.’
‘Dat zou een uitkomst zijn,’ reageerde Varol. ‘Dan kunnen we eindelijk beter
staal maken. Hoewel, wat kunnen we gieten? Er is geen handel meer.’
Yuli kwam tussenbeide. ‘Voor de handel kan ons huis zorg dragen. Het motorschip van de kustwacht is kapot, goed kapot zelfs zegt Tom. Wij durven
het dan wel aan met snelle kustvaarders voor transport te zorgen. Uiteindelijk
leven wij daar ook van,’ grijnsde ze veelbetekenend. ‘Er is echter één probleem:
er is enige weken terug een schip van ons opgebracht, hoewel het uit Doran
kwam. Het ligt niet meer in de marinehaven aan de ketting. Kunnen jullie er
misschien achter komen waar het is gebleven?’
De mannen keken elkaar aan. Varol zei: ‘Ik kan navraag doen bij een paar
schippers die veel voor me vervoeren.’
Yuli knikte erkentelijk.
‘Goed. Victor regelt de distributie van de steenkool. Hoe wordt het vervoerd?’
vroeg Li Hoe.
‘Meestal dragen we onze handel op de rug,’ grijnsde Victor. De mannen lachten even. ‘Ik denk dat het met lastdieren het makkelijkst en snelst gaat. Als
we hun hoeven omwikkelen kunnen we met die beesten net zo stil sluipen als
een kat. Laat dat maar aan ons over. De eigenaren zullen de volgende dag wel
verbaasd zijn dat hun dieren moe zijn.’
Verbaasd vroeg Tom: ‘Hoeveel mensen heb je wel in dat gilde van jullie?’
‘Gaat je niets aan. Om je nieuwsgierigheid een beetje te bevredigen: we maken
af en toe gebruik van eh, invalkrachten. Er zijn nogal wat behoeftige studenten en kunstenaars die toch al overdag slapen en ’s nachts wel eens wat willen
bijverdienen.’
‘Dat opent perspectieven. Misschien kunnen we een hele schuileconomie opzetten,’ mompelde Tom voor zich uit.
‘Wat zeg je?’
‘Nee, laat maar. Kijk, de regen mindert.’
Geschrokken stond de grote porseleinbakker op. ‘Ik moet als de bliksem terug,
anders is mijn baksel vervormd. Victor, houd me op de hoogte! Ik wil minstens tien lasten van die steenkool,’ en weg was hij.
‘Mevrouw,’ vroeg Varol aarzelend, ‘u zei iets over dat u voor handel kunt zorgen buiten de blokkade om. Nu heb ik familie in de houtbewerking, schrijnwerkers, die binnenkort hun zaak kunnen sluiten omdat er geen hout meer
wordt aangevoerd. Zou u eh...?’
Yuli glimlachte: ‘Een goede vracht op de heenreis is altijd aantrekkelijk genoeg
om wat risico voor te nemen. Het hout dat u waarschijnlijk bedoelt is echter
ook bij ons schaars. U weet misschien dat eruitgestrekte plantages zijn aangelegd, die beginnen eigenlijk net te produceren. Uit de wouden komen alleen af
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en toe bijzondere houtsoorten, maar dat is strikt gereguleerd.’
‘Elk bruikbaar meubelhout is welkom.’
‘Als u ons schip kunt opsporen, kan ik meteen een bericht naar onze dichtstbijzijnde handelspost sturen en uw bestelling doorgeven. Als het niet uitmaakt
welk hout, als de kwaliteit maar goed is, kunnen we misschien wel een vracht
hierheen krijgen. Met wat hulp van het gilde kan het transport ’s nachts gebeuren.’ Ze glimlachte naar Victor, die hoofs een buiging maakte.
‘U spreekt over plantages?’ vroeg Varol geïnteresseerd.
‘Ja, botanisten aan de universiteit van de hoofdstad hebben de laatste honderd
jaar voor een paar veelgebruikte hardhoutsoorten uitgevonden hoe ze te vermeerderen zijn en op grote schaal gekweekt kunnen worden. Die wetenschappelijke doorbraken maakte het onze opeenvolgende regeringen mogelijk de
houtkap aan strakke regels te binden. Dat was overigens al eerder gebeurd
voor de kolenbranders en de brandcultuur door zwervende boeren. Houtskool
wordt tegenwoordig bij ons gebrand uit zachthout soorten die als onkruid
groeien en altijd als waardeloos werden beschouwd. De kolenbranders telen nu
hun eigen hout. Gelukkig waait de wind meestal hun kant op, want het stinkt
er altijd. Tom, kan je daar iets aan doen?’ vroeg ze hem onverwacht en eigenlijk
voor de grap.
‘Jawel. En dat is nog voordelig ook, want het houtgas dat ze er nu uitstoken
kan je beter gebruiken dan de lucht ermee te bevuilen.’
‘O?’
‘Ik kan het geld in je gedachten horen rinkelen,’ plaagde Tom haar. Ze grijnsde
leep en wendde zich weer tot Varol. ‘Heeft u ook familie met land?’
De man grijnsde even leep terug. ‘Dat is te regelen.’
De twee hadden een gemeenschappelijk belang in zaken gevonden en keken
elkaar taxerend aan.
‘We komen er later wel op terug, als de situatie weer wat stabieler is. Dat is onze
eerste zorg.’ Yuli bleef zakelijk. ‘Tom, wat gaan we nu doen?’
Tom dacht een moment na. Nu krabde hij eens niet zijn haardos; deze keer
wreef hij bedachtzaam zijn gladgeschoren kin. Hij miste zijn baard. ‘Ik begin
een vage notie te krijgen wat onze volgende stappen zouden kunnen zijn. Ik
wil eerst iets met Varol en Victor bespreken. Het is namelijk van levensbelang
dat we goed geïnformeerd blijven. Dat iedereen die we denken te kunnen vertrouwen goed ingelicht blijft over de situatie. Want onwetendheid maakt bang
en angst is het verlammende wapen van onze tegenstanders. Dat kan je hier in
Doran het duidelijkst zien...’
‘Mee eens, Tom,’ vulde ze met een grimmige blik in haar ogen aan. ‘Dat is
me geleerd: breng je tegenstanders in verwarring door de juiste informatie te
vertroebelen en in plaats daarvan angstaanjagende en defaitistische geruchten
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te verspreiden. Dan hoef je nauwelijks nog te vechten.’ Ze keek het gezelschap
rond. ‘Dat is wat me hier in Doran zo opvalt: niemand is op de hoogte van wat
er gebeurt, zelfs niet in de stad. Laat staan wat er zich in het land afspeelt. Ik
heb zelfs het idee dat voor bijna alle Doriërs het buitenland volslagen onbekend is. Ik zie zelden mensen uit Doran op mijn reizen.’
Victor, Danan en Danarse keken elkaar aan.
‘Ik geloof dat je gelijk hebt,’ moest Danan bekennen. ‘Wij weten niets van de
landen om ons heen. Eigenlijk leven we volstrekt geïsoleerd.’
‘Hoe zit dat met jou en je collega’s, Varol?’
De man aarzelde en haalde tenslotte berustend zijn schouders op. ‘Feitelijk weten wij ook niet meer dan wat we aan bestellingen en facturen uitwisselen met
onze afnemers in het buitenland. Ik ben nog nooit het land uit geweest. Ik kom
zelfs nooit de stad uit. Als jongeling ben ik wel eens in de mijnen en groeven
geweest; dat was mijn enige uitstapje.’ Hij schudde zijn hoofd en mompelde
wat voor zich heen.
‘Nu begin ik een beetje te begrijpen waarom hier in Doran onrust wordt gestookt,’ zei Yuli. ‘De mensen hier weten zo weinig van elkaar en helemaal niets
van wat er buiten hun gezichtsveld gebeurt dat het heel eenvoudig is om hier
de grootste verwarring te stichten.’
‘Met maar heel weinig inspanning,’ vulde Tom aan. Het inzicht begon ook bij
hem helderheid te verschaffen. ‘Daarom kan hier van alles gebeuren. Niemand
heeft er zicht op.’
‘En niemand kan er iets tegenover zetten,’ mompelde Varol.
‘Victor, hoe werkt dat in jullie gilde?’ vroeg Yuli.
‘We hebben een uitgebreid netwerk door de hele stad, in alle lagen van de bevolking. Zo blijven we goed op de hoogte. Meestal weten we het binnen een
uur als er iets belangrijks gebeurd is, of iemand iets van plan is.’ Hij grijnsde.
‘Doran is wat dat betreft net een dorp. Er zijn niet zoveel mensen die iets belangwekkends doen.’
‘En buiten de stad?’
‘Hoezo, buiten de stad?’ vroeg Victor, ietwat ongemakkelijk. ‘Is er dan nog wat
buiten de stad?’
Yuli en Tom keken elkaar aan en begonnen toen te lachen. ‘Me dunkt,’ proestte
Yuli. ‘Een hele wereld, hoor. Vergeleken met de duizenden steden in al die
honderden buitenlanden is Doran maar een achterlijk vliegenpoepje.’
Victor sloeg zijn ogen neer.
‘Hoe komt het eigenlijk dat er in dit land maar één stad is?’ vroeg Alante plotseling. ‘En waarom ligt die hier en niet aan zee? Zoals Ajudya en Ogam en al
die andere plaatsen waar jullie naar toe varen?’ Dat was tot Yuli gericht, die
rechtop ging zitten, blij iets van haar kennis te kunnen spuien.
446

‘Dat kan ik je toevallig vertellen,’ begon ze, ‘dat heb ik met geschiedenis gehad.
Vroeger, duizenden jaren geleden, lag deze stad aan zee...’
‘Wat een onzin,’ onderbrak Varol haar, net als Victor een beetje boos vanwege
de laatdunkendheid over hun stad. ‘Het is dagreizen varen naar de zee. Er ligt
een hele delta tussen.’
‘Nu wel,’ beaamde Yuli. ‘Vermoedelijk bevatte de rivier toen veel minder sediment dan nu, omdat het hele land bebost was. De delta is gaan groeien en
groeit nog steeds door al het bezinkende zand en slib dat de rivieruit de intussen kaal gekapte landen meeneemt. Toen de stad gesticht werd was de delta
veel kleiner. De stad is gebouwd op de eerste heuvels, vanuit zee gezien dan,
die bij overstromingen droog blijven.’
Danarse knikte. ‘Je kon wel eens gelijk hebben. De stad is minstens drieduizend jaar oud en met het tempo dat de delta groter wordt...’
‘Dat snap ik,’ zei Alante. ‘Dan nog wil ik weten waarom er maar één stad is.’
‘Er is maar één rivier,’ zei Victor, half voor de grap.
‘Ik heb wel eens, niet hier maar in Paris, waar ik gestudeerd heb, gehoord dat
er in het binnenland hele steden onder het zand begraven zijn,’ bracht Tom te
berde. ‘Misschien waren er heel lang geleden wel meer steden.’
‘Dat kan best eens waar zijn!’ riep Victor verrast. ‘Daar had Aloys het ook over,
herinner ik me nu. Het leek me zo vergezocht dat ik het vergeten ben.’
‘Waarom...’
‘Straks, Alante,’ onderbrak Tom haar. ‘We moeten het nu even over het uitwisselen van informatie hebben. Op de geografische geschiedenis kunnen we later
terugkomen.’
‘Maar...’
Plagend trok Yuli aan haar lange haar. ‘Eén dwaas kan meer vragen dan tien
wijzen kunnen beantwoorden.’
‘Ik vind jullie helemaal niet wijs!’ mopperde Alante. ‘En zo dwaas ben ik niet.
Dat zegt Tom altijd.’ Lang boos blijven kon ze niet. Ze bleef luisteren naar wat
die zogenaamde wijzen dan wel te vertellen hadden. Tom had natuurlijk het
hoogste woord. ‘Hebben jullie ook informatiebronnen binnen de regering of
bestuursorganen?’
‘Daar hebben we minder connecties. De voornaamste reden daarvoor is omdat we ons voor de meeste dingen die ze daar bekokstoven nooit geïnteresseerd hebben.’
‘En Varol..?’ Op de vragende blik antwoordde de bronsgieter aarzelend: ‘Wat
betreft de reguliere handelsinformatie, ja, die is voor ons en onze collega’s van
de andere gilden redelijk toegankelijk. Allemaal via persoonlijke en familiebanden, evenzogoed werkt het.’
‘Victor, hoe geven jullie informatie aan elkaar door?’
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‘Bij ons gaat alles mondeling. We kennen iedereen persoonlijk en treffen elkaar
in een kroeg.’
‘Bij ons gaat het op dezelfde manier,’ antwoordde Varol. ‘We lopen regelmatig
bij elkaar binnen en zien collega’s op familiebijeenkomsten.’
Yuli keek Varol en Victor aan met een frons tussen haar prachtige wenkbrauwen. ‘Dat is toch eigenlijk veel te weinig,’ zei ze. ‘Zo beperkt. Ik bedoel, het
zijn alleen maar dag tot dag dingen, zo van wie doet wat en wat zijn de prijzen
vandaag.’
‘Misschien wel,’ kwam Victor lichtgeraakt. ‘Het heeft ons wel altijd dat opgeleverd wat we wilden hebben.’
‘Ja Victor, dat begrijp ik, maar het gaat nu om de betekenis van wat ervoorvalt. Van al die kleine en grote dingen die iedereen in de war brengen. Zinloos
geweld, gevechten op straat, groepjes soldaten die zich afsplitsen, te weinig
aanvoer van voedsel... Ik bedoel, al die onrust veroorzakende voorvalletjes.’
Victor en Varol keken elkaar bedachtzaam aan. Zover was hun informatiebehoefte nooit gegaan.
‘Victor, ken je iemand die grote lijnen kan ontdekken in een ongestructureerde
hoeveelheid informatie?’ vroeg Tom bezorgd.
‘Jawel.’ Victor keek er echter niet blij bij. ‘Alleen: hij zit in de gevangenis.’
‘Victor, voor alles wat je lief is, haal die man uit het gevang en voer hem alle
informatie die je kan vinden. Laat hém jullie beleid bepalen.’
‘Is het zo belangrijk, Tom?’
‘Ja Victor, het is van levensbelang.’
‘Goed Tom, het zal gebeuren.’
‘Varol, zou jij, ook namens je collega’s, er bezwaar tegen hebben als het dievengilde als een soort informatieknooppunt gaat fungeren?’
De man keek hen beiden behoedzaam aan. ‘Dat hangt er van af. Als ze ophouden ons te bestelen, misschien.’
‘Victor?’
Die trok een pijnlijk gezicht. ‘Oei, je treft ons precies in onze beurs. Goed,
onze eh, markt ligt voornamelijk bij de rijke standen. Tom, je maakt het me
wel moeilijk met die plannen van jou!’ riep de jonge dief gepikeerd uit. ‘Varol,
ik kan maar voor een klein groepje mensen spreken, want we beheersen alleen
de professionele dieven een beetje. Ik denk wel dat ik je toe kan zeggen dat
we rustig aan zullen doen. Als we die kolenhandel een beetje slim aanpakken
hebben we voorlopig ook te eten. Misschien is het trouwens beter om een
onverdacht persoon als informatiecentrum aan te wijzen. Danarse, kan jouw
huis daartoe dienen?’
De aangesprokene knikte enthousiast.
‘Dat klinkt beter,’ besloot Varol. ‘Dan doen we mee. Dat kan ik bij mijn col448

lega’s wel verdedigen. Ik zal jullie alle informatie toespelen die ons van belang
lijkt. We vinden wel een dekmantel dat we elkaar regelmatig kunnen treffen
zonder op te vallen. Hoe geven we het door aan Tom? Ik begrijp dat jullie al
gauw weer op reis gaan.’
‘Ik weet een betere oplossing,’ zei Tom. ‘Het is toch veel praktischer als jullie
hier in de stad op eigen initiatief blijven werken. Dat is beter dan dat eerst alles
aan mij verteld moet worden en ik jullie dan vertel wat er gedaan moet worden.
We blijven lang weg en we reizen langzaam. Sturen jullie wel eens koeriers te
paard?’
‘Heel soms. Het is duur en er valt in het binnenland niet zoveel nieuws te halen
of te brengen dat haast heeft. Alleen met de groeven is regelmatig contact.
We onderhouden een briefwisseling met de mijnen waar onze grondstoffen
vandaan komen, de post wordt aan de schippers meegegeven.’
‘Hm,’ bromde Tom. ‘Het blijkt elke keer weer dat de informatie het betrouwbaarst over water wordt overgebracht. Victor, of Varol, kunnen jullie regelmatig berichten meegeven aan schippers van het huis Yandan? Dat is de snelste
manier om ons te bereiken, denk ik.’
‘Dat zal wel lukken,’ zei Varol. ‘Ik kan ook om postduiven vragen, voor als er
echt haast bij is.’
‘Ja, doe dat.’
Toms gezicht klaarde op. ‘Wel, we hebben ook het probleem van ons vervoer
opgelost. We gaan met de boot!’
De reisgezellen, die zwijgend de discussie hadden gevolgd, reageerden opgelucht over het besluit om met de beide boten de rivier verder op te trekken,
want het vooruitzicht dagenlang in een hotsende ossenwagen te moeten reizen had hen niet erg aangetrokken. Alleen Alante’s gezicht betrok. Aarzelend
vroeg ze Tom, toen het weer rustig werd: ‘Is dat niet de andere kant op dan
het dorp...?’
‘Het eerste stuk niet. De reis kan ons misschien omslachtig toeschijnen en de
verkeerde kant op. Als we vertrouwen hebben in onze koers en het pad volgen
komen we altijd uit waar onze bestemming ligt.’
Ze keek hem hulpeloos aan. Zijn zekerheid over hun bestemming vloeide naar
haar over toen ze hem aankeek. Gerustgesteld zuchtte ze diep. Zachtjes zei ze:
‘Ik vond je wagen zo prettig en het reizen met jou. Kun je hem niet terugkopen?’
‘Misschien. Weet je ook hoe we hem meenemen?’
‘Gewoon op twee planken over het ruim.’
Tom stond versteld. Dat hij daar zelf niet op was gekomen.
‘Doen we!’
‘Eh, de regen is opgehouden, ik ga er vandoor,’ kwam Varol tussenbeide. ‘Ik
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hou deze pij maar even aan. Ik zal direct naspeuringen doen naar uw schip,’ zei
hij achtereenvolgens tegen Victor en Yuli. ‘Danarse, bedankt voor uw gastvrijheid. Victor, graag tien lasten steenkool. Laat ze aan de achterzijde van onze
werkplaats afleveren, daar woont niemand. Tom, ik denk dat we elkaar nog wel
zullen ontmoeten, veel geluk op jullie tocht. Dames, jongelui, gegroet.’ Met
zijn natte kleren in een bundeltje onder de arm verdween de man door het
tuinpoortje.
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k weet niet hoe het met jullie is, als we de jongens er eens op
uit stuurden voor een warme maaltijd?’ stelde hun gastheervoor. Dat lokte
van de kant van de jongens gejuich uit. Blij met het uitstapje renden ze even
later het tuinpoortje uit met Danarse’s bestelling op een briefje in Deyoo’s
hand geklemd. Ze kwamen vrij snel terug, vergezeld door de eigenaar van het
eethuis en twee bedienden, beladen met pannen en schalen.
‘Goedenavond, heer Danarse,’ groette de man hun gastheer. Hij knikte kort
naar de anderen; hij zag er een beetje gepikeerd uit. ‘Kijk, als u wat eerder
bestelt kan ik wat behoorlijks leveren,’ viel hij met de deur in huis. ‘Ik kan u
nu alleen maar wat restjes en kliekjes brengen. Ik schaam me ervoor en weiger
dan ook enige betaling van u te ontvangen. Dit zijn eigenlijk de resten waarmee
wij, ik bedoel mijn personeel, mijn vrouw en kinderen en ikzelf, ons voeden en
wat er dan over is gaat naar de varkens van mijn zwager; ik bedoel: wij willen
het met alle liefde met u en uw gezelschap delen, maar het is geen diner, het
is... eten.’
De aanwezigen klapten voor deze ademloos gebrachte en van zware emotionele toetsen voorziene monoloog. De grote tafel werd gedekt. Ze smulden van
de zogenaamde restjes. Er was meer dan genoeg en het werd een vrolijke boel.
Het was ver na middernacht toen ze opbraken. Volgegeten en min of meer
beneveld tuimelden ze in hun bedden.
De volgende dag was het stralend weer en na een luie ochtend werd het tijd om
spijkers met koppen te slaan. De vrouwen begonnen met het klaarzetten van
de spullen die ze op de reis wilden meenemen. De jongens werden er op uitgestuurd om een hele waslijst dingen te kopen op hun weg naar het botenhuis
waar ze de buffel en de geit gingen verzorgen.
‘Tom, wat ga jij doen? Wil je met me mee boodschappen doen?’ Alante kwam
om de hoek van de deur gluren en keek hem smekend aan. Hij zat op de
kaart te studeren die een jongen hem in opdracht van Victor had gebracht en
bromde iets ontkennends.
‘Hè toe. Deyoo en Kajo mogen ook boodschappen doen.’
‘Ga maar met Yuli of Yurane,’ mompelde hij. Hij ging rechtop zitten en keek
Alante aan. ‘Ik ga jouw ideetje proberen. Ik ga kijken of ik mijn wagen terug
kan kopen. Ik ben op tijd terug voor het eten. Nee liefje, ik ga alleen.’
Tom nam een loopkoetsje door de natte stad. Er lagen zoveel mogelijkheden
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voor het grijpen in dit land. Waarom stagneerde alles hier zo? Zou de fnuikende invloed van de Opponent, zoals hij hem bleef noemen, al langer aan de
gang zijn? Vragen, vragen, vragen.
Het transportbedrijf waaraan hij de wagen had verkocht lag stroomafwaarts
aan de rivier, in de buurt waar ze ’s nachts waren vastgelopen met de boot.
Naarmate hij de benedenstad naderde werd steeds meer schade door de hagelbui zichtbaar. Hij betaalde de hijgende loper toen de weg onbegaanbaar
werd en zocht zijn weg verder lopend naar beneden. Overal lagen kapotte
dakpannen; ver weg zag hij een rookkolom. In de bovenstad was de schade
beperkt omdat de gebouwen er stevig waren. Hier dichterbij de rivier was de
ravage rampzalig. Hier was geen riolering of hij werkte niet meer, zodat hele
stukken van de ongeplaveide wegen waren weggespoeld. Overal waren bemodderde en mismoedige mensen bezig met opruimen. Er waren veel hutten
en andere wrakke bouwsels vernield. Jammerende vrouwenstemmen vertelden
hem dat er ook doden waren te betreuren. Mannen en vrouwen stonden aan
de wrakstukken te sjorren om bedolven mensen te zoeken. In zijn hart wilde
hij meehelpen, maar er waren genoeg handen. Zijn hulp zou structureler zijn,
besloot hij grimmig.
Langs de rivier waren hele stukken van de markt weggespoeld, de modder
stond kniehoog. Hier had de hagelstorm het hevigst huisgehouden. Veel mensen zonder dak boven hun hoofd waren gewond geraakt door hagelstenen en
rondvliegende stukken van omver gewaaide kramen en hutten. Er heerste een
chaos, waarin plunderaars openlijk roofden wat ze maar konden. Toen een
kind door een grove man onder de voet werd gelopen kon Tom zijn afstandelijkheid niet langer handhaven en lichtte de bruut een pootje. Zonder aandacht
te schenken aan de kerel die vloekend en tierend overeind krabbelde tilde Tom
het besmeurde kind op. Hij schrok: het had zijn beentje gebroken! Onder de
bruine huid was het wasbleek. Het was buiten kennis. Tom stond met het bewusteloze scharminkeltje in zijn armen temidden van de drukte en zocht rond,
zowel met zijn twee ogen als met zijn derde oog. Zijn blik werd getrokken
door bewegingen in de puinhopen langs de weg. Uit een donker hol waar het
houten huis erboven was ingestort kropen een paar kinderen, verwezen tegen
het zonlicht knipperend.
Slaafjes!
Zonder over de gevolgen na te denken opende hij een astrale brug naar het
zielige groepje, op dezelfde wijze als hij naar de groep dolfijnen had gedaan in
de marinehaven. Aangetrokken door zijn oproep kwamen de kinderen schuchter naar hem toe, terwijl hij zich tegelijkertijd zoveel mogelijk uit de menigte
manoeuvreerde. Op de grens van wat eens de weg was geweest ontmoetten ze
elkaar. Met grote ogen keken de kinderen naar het kind dat bewegingloos in
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Toms armen lag.
‘Hij heeft zijn been gebroken en slaapt nu, dan heeft hij geen pijn,’ zei hij zachtjes. ‘Loop maar met me mee, dan zoeken we wat te eten. Zijn jullie er allemaal?’
Een jongetje knikte. Hulpeloos strompelde het groepje achter hem aan. IJzig
hield hij zijn woede onder controle en zond de energie van de emotie in zijn
camouflage aura, waarmee hij hen voor buitenstaanders afschermde. Zonder
er over na te denken liep hij met het troepje het erf van het transportbedrijf
op waar hij zijn wagen had verkocht. Hij ging linea recta naar de eigenaar, die
druk bevelen stond te geven aan zijn overwerkte personeel.
‘Ja,’ zei hij stug op Toms vraag, ‘ik heb je wagen nog wel, hij is verhuurd tot
morgen. Terugkopen is natuurlijk bespreekbaar, maar dat betekent dat ik klanten moet teleurstellen en vervangend vervoer regelen. Dat gaat dus wel wat
extra kosten. Nu er zo’n ravage is heeft iedereen transport nodig.’
Tom had genoeg gehoord. Hij wendde zich van de druk pratende man af en
liet de kinderen instappen in een grote personenwagen die ingespannen klaar
stond. De protesten van de eigenaar werden gesmoord met een zilverstuk.
Tom hielp de laatste verdwaasde kinderen instappen en vroeg bits waar de
koetsier was. Die was er niet. Nog een zilverstuk deed de eigenaar besluiten
zelf te mennen, een idee waar Tom hem een beetje mee hielp. Zijn woede was
als een beheerst heet vuur, waardoor zijn psi-vermogens ongekend krachtig
werkten.
Bedreven mende de man de wagen over achterweggetjes en tussen kralen voor
trekdieren door tot ze een beter begaanbare weg bereikten. In dit deel van de
stad liepen talloze mensen doelloos op straat. Er heerste een chaotische grimmigheid, hier en daar werd gevochten tussen plunderaars. Intussen stuurde
Tom helende energie naar het gewonde kind, wat hem niet verhinderde om
oplettend rond te kijken.
De huizen hogerop in de stad waren groot, oud en slecht onderhouden. Ook
hier stonden antieke tempelruïnes, waarvan ze af en toe een glimp van opvingen. De waterafvoer werkte blijkbaar nog wel, want de straten waren alweer
droog. Hij miste iets wezenlijks: er was nauwelijks enig verkeer. Er liepen weliswaar veel mensen op straat, maar er was bijna geen vrachtverkeer. En er waren
geen winkels. Dat was in Ajudya wel anders.
Voor Danarse’s huis liet hij halt houden en stuurde de koetsier naar de voordeur om hulp te halen. De passagiertjes zaten doodstil in de wagen te wachten,
hun blik gericht op Tom, die met het gewonde kind op de bok zat.
Yuli en Yurane kwamen verbaasd de deur uit. Bij het zien van de besmeurde
kinderen begonnen ze die zonder iets te vragen uit de wagen te halen. Tom
nam het bewusteloze jongetje voorzichtig mee naar binnen.
In de keuken trof hij een wel erg contrasterend schouwspel aan.
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Josephine stond midden in de keuken, gekleed als voor een galadiner, de tafel
was gedekt met wit damast, kristallen glazen, een porseleinen servies en zilveren bestek. Temidden van al die pracht stond het bemodderde groepje op
de tegelvloer te druipen, in de gauwigheid voorzien van in bladeren gekookte
rijstballen, een van de gerechten van het beoogde diner.
‘Wat een verrassing,’ begroette Josephine hem droogjes. Haar ogen waren vol
warmte voor deze merkwaardige man, die ze ooit als zoon had aangenomen.
Temidden van zijn vrienden kon Tom eindelijk zijn opgekropte gevoel luchten;
het werd een dwaas soort gegrinnik toen de humor van de situatie tot hem
doordrong. ‘Eh, deze kinderen kwamen op mijn weg en ik heb ze meegenomen.’
‘Waar heb je ze vandaan?’ vroeg Yuli.
‘Bij de rivier. Ze werden als slaafjes gehouden in een donker hol waar ze uit
konden ontsnappen omdat het gebouw erboven was ingestort.’
‘Ze zijn wel vies zeg,’ merkte Alante met opgetrokken neus op. ‘Ze stinken.’
‘Danarse, heb je genoeg kinderkleren om hen toonbaar te maken?’
‘Dat zal wel gaan, Tom,’ verzekerde de oude baas, die de tijd van zijn leven
beleefde. Tegen de kinderen: ‘Kom maar met me mee.’
Geholpen door Alante en Deyoo loodste hij de kinderen naar boven. Yurane
nam kordaat het gewonde jongetje van Tom over en bracht het naar een andere
kamer om het te verplegen. Plotseling moe liet Tom zich op een stoel zakken
en dronk in een teug een ingeschonken glas wijn leeg. Hij keek Josephine aan,
die als enige in de keuken was achtergebleven.
‘Ik kon ze toch niet in die paniek achterlaten? De ravage is enorm in de benedenstad. De hagelstorm heeft geen huis of hut overeind laten staan. Iedereen
raast door elkaar, besteelt elkaar of staat te trekken aan de resten van zijn
bezittingen. Dat gewonde kind werd voor mijn ogen tegen de vlakte gelopen.’
‘Ach lieve Tom, je hoeft je niet te verontschuldigen. Ik kijk naar je en ik ben
verbaasd en verheugd over hoe je bent. Vroeger zou je het niet eens hebben
opgemerkt. Je bent veranderd, Tom, en het doet me deugd dat te zien.’
‘Wat gaan we met dat troepje doen, trouwens?’ vroeg hij zich hardop af, verlegen met het openlijke compliment van Josephine.
‘Ik heb daar al een besluit over genomen, lieve Tom,’ antwoordde ze. ‘Nu ik
er zo direct mee geconfronteerd wordt ga ik doen wat ik al eerder vaag heb
gedacht, maar nooit gedaan. Tom, er zijn in Doran duizenden kinderen die als
slaaf worden gehouden in donkere holen om de prachtige tapijten te weven
waar Doran beroemd om is. En ik weet dat sommige meisjes als ze omstreeks
negen zijn verkocht worden en tot prostitutie gedwongen.’
‘Ze worden zelfs geëxporteerd, edele vrouwe,’ antwoordde de gesluierde stem
van Victor bij de buitendeur.
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‘Victor!’ riep ze blij.
‘Josephine, wat ga je doen? Je was bezig iets te vertellen,’ drong Tom aan. ‘Ha
Victor,’ voegde hij er snel aan toe.
‘Ik ga deze kinderen opvangen waar ik kan en zorgen dat ze naar hun dorpen
teruggebracht worden,’ verklaarde ze vastbesloten. ‘Ik ken veel mensen van
goede wil die de slavernij allang een doorn in het oog is. We zullen een geheim
comité oprichten en voor een opvanghuis zorgen.’
‘Een niet helemaal ongevaarlijke bezigheid,’ merkte Victor op. ‘De slavenhandelaars zullen zich echt niet onbetuigd laten, Josephine. Voor geweld deinzen
die niet terug.’
‘Lieve Victor,’ richtte Josephine haar overweldigende overredingskracht op de
gedaante bij de deur. ‘Je kan vast wel voor bescherming zorgen hè, voor een
weerloze vrouw en dito kinderen?’
Even trok een frons over zijn gezicht. Voor hij kon antwoorden fleemde Josephine: ‘Natuurlijk zorgen wij voor een ruime onkostenvergoeding.’
Victor boog, zijn grijns verbergend. ‘Natuurlijk, vrouwe. Onder dergelijke
gunstige voorwaarden kunnen wij uiteraard ook voor informatie en transport
zorgen.’
‘Victor, is het gilde zo edel van karakter dat het zichzelf niet met dergelijke
praktijken bezighoudt?’ vroeg Tom.
Victor keek hem ernstig aan. ‘Ja, anders zou ik me er ook niet zo thuis voelen.
Het is een artistieke club, moet je maar denken. We zijn niet echt georganiseerd, maar hecht door een gemeenschappelijke, eh, hoe moet ik dat zeggen...’
‘Beroepseer?’
‘Ja, maar er is meer. Dat wat een toneelgezelschap zo hecht maakt. Een gemeenschappelijk samenzweringsgevoel, zou ik bijna zeggen. En misschien wel
het allerbelangrijkste...’ voegde hij er met een brede lach aan toe: ‘...het is ontzettend leuk en spannend.’
‘Hm, klinkt aantrekkelijk.’
‘Ach, als je niks anders te doen hebt, ben je welkom. Per slot van rekening ben
je erelid.’
Tom moest er ondanks zichzelf om lachen. Weer ernstig: ‘Wie zit er dan achter
die kinderslaafjes? Behalve onze tegenstander dan? Ik neem aan dat het al aan
de gang was voor zijn komst?’
‘Dat klopt. Het is onder de armen al lang een gebruik om hun kinderen te
verkopen teneinde schulden af te lossen. Het knopen van tapijten wordt al
eeuwen door kinderen gedaan omdat die van die fijne vingertjes hebben. Wat
eerst in familieverband gebeurde is echter in de loop der tijd verworden tot
slavenarbeid. Je fantoom naamgenoot heeft van deze situatie gebruikgemaakt
om een grootscheepse slavenhandel op te zetten.’
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‘Gebruikt hij daar smokkelaars voor?’ vroeg Tom, die zich opeens de geboeide
kinderen in de lange prauwen herinnerde, vlak nadat ze Kajo waren tegengekomen.
‘Ja en nee. Voor zover wij weten heeft hij een eigen smokkelorganisatie, terwijl
hij de niet georganiseerde smokkelaars op leven en dood bestrijdt. Hoezo?’
Tom vertelde van zijn ervaringen in de delta.
‘Ja, dat ziet er typisch uit als de handel van je naamgenoot.’
‘We zijn ook bijna tegen een groot schip opgevaren,’ ging Tom verder, toen
hij de verbanden begon te zien. ‘Dat stonk zo verschrikkelijk. Al die arme
kinderen...’ Het schip waar ze bijna tegenop gezeild waren omdat het zo goed
astraal was afgeschermd was natuurlijk het slavenschip waarmee de gevangen
kinderen werden vervoerd. Maar goed dat hij het toen niet wist. Waarschijnlijk
had hij het geënterd en was precies in handen van de Opponent gevallen. Hij
realiseerde zich des te meer hoe ze op het nippertje aan een ramp waren ontsnapt dankzij het ingrijpen van de dolfijnen.
‘Ons gilde houdt niet van al te machtige echte schurken. Daar vallen meestal
ook doden bij en dat is tegen onze principes van leven en laten leven,’ maakte
Victor duidelijk. Hij had Tom zien denken, maar wist niet waarover.
Tom knikte, echter niet als antwoord op Victors opmerking. Zijn gedachten
hielden zich bezig met de verschillende activiteiten van de Opponent waar hij
de laatste tijd tegenaan was gelopen. Bestaande misstanden op de spits drijven
is een eenvoudige manier om wanorde te stichten.
Het drong opeens tot hem door dat er kinderstemmen door het huis klonken
en zelfs kraaiend gelach. Ze vierden blijkbaar feest daarboven, wat hem er aan
herinnerde dat hij zelf nog in natte en niet erg schone plunje aan een prachtig
gedekte tafel zat. ‘Ik ga me even opknappen,’ merkte hij bedachtzaam op.
‘Dat is wel een goed idee,’ spotte Josephine.
Hij boog onderdanig en liep meteen door naar boven. In zijn badkamer trof
hij een tot de rand toe gevuld bad met drie bruine kinderen aan. Ze keken even
angstig bij zijn binnenkomst. Toen ze Tom herkenden lachten ze verlegen naar
hem. Alante kwam binnen met een stapel kleren en grijnsde bemoedigend. De
drie jongetjes, de jongste nog kleiner dan Kajo, hielpen elkaar uit het bad klimmen. De grootste en Alante droogden de twee kleinsten af, die Tom intussen
verlegen met grote zwarte kijkers aanstaarden. Op de badrand gezeten keek hij
vriendelijk terug en begon zijn bemodderde laarzen uit te trekken. Alante nam
het groepje mee om hen in bedden te leggen.
Het zepige badwater was groezelig, maar warm en hij waste zich er snel in. Er
stond nog een emmer schoon water waarmee hij zich kon afspoelen. Bij nader
inzien waste hij zijn smerig geworden kleren ook uit. Hij liet het nu wel heel
troebele water gorgelend weglopen.
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Kleren! Wat zou hij aantrekken? Het was frisser geworden na de regenstorm
van gister. Uit zijn bagage trok hij een wit hemd tevoorschijn. Een geborduurd
vest eroverheen, een nieuwe bruine broek met een goudbruine sjerp en een
zijden onderbroek voor eronder. Ha, dat zat lekker aan zijn billen. Tevreden
liep hij naar beneden en zocht een plekje aan tafel. Het gezelschap zat in hun
mooiste kleren aan de rijk voorziene tafel te wachten. Hij zat als een eilandje
temidden van het rumoerige gezelschap tussen Deyoo en Kajo in. Vergenoegd
keek hij naar de vrouwen tegenover hem, verdiept in opgewonden gesprekken over de vondelingetjes. Victor kwam als laatste binnen en schoof, gekleed
in een joyeuse combinatie van een lang, goudkleurig brokaten jak met wel
honderd knoopjes en een rood satijnen wijde broek boven geborduurde leren
sloffen, tussen Tom en Deyoo in. Hij kuste de jongen, die met gesloten ogen
tegen hem aanleunde en wendde zich met een van ondeugd schitterende blik
naar Tom. ‘Ik heb net nieuws gekregen,’ fluisterde hij. ‘Ik zal het je lateruitgebreider vertellen. Het schip van Yuli is terecht. Het is zelf ontsnapt en ligt in
Ogam. De Abashi is aan boord meegereisd. Waar hij nu is weten we niet, het
nieuws is zeker twee weken oud. We hebben af en toe contact met een groep
smokkelaars en dat blijkt een goede informatiebron. Die hebben zelf weer
informanten bij de kustwacht. O ja, de commandant van dat motorschip is al
een hele tijd spoorloos.’
Tom klapte in zijn handen van pure opwinding. ‘Goed nieuws!’ brulde hij.
‘Luistert en steekt de loftrompet. Victor, herhaal je bericht.’
Het nieuws werd met gejuich ontvangen en de hoofse sfeer van het diner,
een opzetje van de vrouwen, loste op in een eet- en drinkgelag dat tot ver na
middernacht duurde. Er werden diverse liederen gezongen, de stille Zelena en
Danan voerden een satirisch toneelstukje op en Josephine zong met de oude
bariton een duet. Bezield met nieuwe energie bereidde het gezelschap zich
voor op het vertrek, dat voor de volgende avond was gepland. De rivier stond
nog te hoog om meteen af te kunnen varen. Luidkeels wensten ze elkaar goede
nacht toen de wijn op was.
Tom was een beetje dronken en had niets gemerkt van een onderonsje tussen
de drie vrouwen. Hij stommelde naar boven, trok lodderig zijn kleren uit en
was al in slaap toen de drie schonen aan weerszijden van hem in het brede bed
gleden. Ze hadden behoefte aan een vrijer en wilden het verbond met hem vernieuwen. Ze bivakkeerden nu nog rustig in een huis. Als ze eenmaal onderweg
waren, waar ze voortdurend waakzaam moesten zijn, zou er geen gelegenheid
meer zijn. Alante besefte dat ook, ondanks haar lichte jaloezie. Maar hoe ze
hem ook streelden, hij was totaal van de kaart en zijn mannelijkheid rustte
onaandoenlijk in zijn schoot. Ze bleven tenslotte, lichtelijk teleurgesteld, dicht
tegen elkaar aanliggen en droomden één voor één weg.
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Tom werd in het eerste ochtendlicht wakker van zijn volle blaas en strompelde
slaapdronken naar de badkamer. Op het toilet zittend deed hij zijn behoefte
en zat er een tijdje te doezelen. Opgelucht en een beetje meer wakker kwam
hij weer in de slaapkamer en zag verbaasd dat het bed voller was dan de vorige
avond. In het grauwe morgenlicht kon hij blonde en zwarte lokken onderscheiden naast de witte van Alante. Verwonderd kroop hij op het smalle plekje
tussen hen in dat overbleef en viel weer in slaap.
Yuli sliep rusteloos van de onrust in haar bloed en werd wakker van de bewegingen van Tom. Haar borsten stonden gespannen en konden nauwelijks de
aanraking van het laken verdragen. In het grijze ochtendlicht werd haar uitzicht
gevuld door de deinende boezem van Yurane, die op haar rug naast haar lag.
Nieuwsgierig schoof ze het laken van haar af. Op een elleboog geleund bekeek
ze wat eronder bloot kwam. Yurane’s vlakke buik ging met sierlijke welvingen
over in haar vulva en gladde dijen, bekroond met een zwart driehoekje kort
golvend haar. Onder haar intense blik zag ze de tepels van de slapende vrouw
groeien. Ze draaide ongedurig en wentelde zich op haar zij. Yuli genoot van
de lijnen waar haar flank omhoog boog naar de heup en volgde met hunkerende ogen de volmaakte bollingen van haar achterste. Vooral het donkere
grotje waar de rondingen naar toe welfden zoog haar aandacht op. Ze wentelde
zich op haar zij en drukte zich stijf tegen het vrouwenlijf aan. Haar begeerte
gloeide. Ze wist dat als ze zo heet was er geen houden aan was; tot ze diep bevredigd was zou de lust haar in haar greep houden. Ze richtte zich op en keek
of Tom wakker was te krijgen. Ze reikte over Yurane heen naar zijn hoofd en
streelde zijn haar.
Hij werd wakker, keek haar aan en begreep. Langzaam liet hij zich uit het bed
glijden en kroop er achter haar weer in. Ingehouden om Yurane en Alante niet
wakker te maken verstrengelden ze zich net zolang tot ze hem in zich voelde
dringen. Haar bloed kookte. In deze houding had ze echter een hand nodig
om klaar te komen. Bevangen door haar libido duwde ze Yurane’s hand in haar
schoot. Die was al wakker geworden van het bewegen en steunen achter haar.
Zelf was ze week geworden van haar eigen behoefte en duwde Yuli’s hand bij
zichzelf waar haar eigen hand bij Yuli verkeerde. De seksuele energie in het
bed groeide tot een intensiteit die de slapende Alante uit een erotische droom
deed ontwaken en het was bijna een vanzelfsprekende overgang om zich door
Yurane omarmd te voelen waarbij hun handen elkaar bezochten. Huiverend
van genot ervoeren ze alle vier een geluidloze kettingreactie van orgastische
explosies, ingeleid door de ontlading van Tom, die eindelijk zijn opgebouwde
spanning grommend kon lessen in het weelderige lijf van Yuli.
Warm en tevreden vielen ze in elkaars armen in slaap.
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Na het ontbijt riep Tom iedereen bij elkaar voor een krijgsraad, zoals hij dat
bleef noemen. Hij was er van overtuigd dat ze in een strategische krachtmeting
betrokken waren als voorspel op een regelrechte oorlog. Zijn mening werd
gedeeld door Yuli. Een krijg op leven en dood die zij met vernuft, scherp verstand, intuïtie en psi vaardigheden tegemoet moesten treden.
Het gezelschap verzamelde zich om de tafel en keek hem afwachtend aan.
‘Lieve mensen,’ begon hij ernstig. ‘We staan nu voor de opgave om ons voor
een reis uit te rusten waar we eigenlijk het doel niet goed van kunnen omschrijven: het achterhalen van de afkomst van Alante. Waar komt ze vandaan, zijn
er nog anderen van het Zeevolk in leven? We kwamen hier oorspronkelijk met
drie vraagstukken die we wilden onderzoeken. Dank zij de hulp van onze nieuwe vrienden hebben we twee van onze eerder gestelde doeleinden eerder dan
we hoopten bereikt. We weten nu dat er clandestien steenkool wordt gedolven,
volgens ons om te zijner tijd een oorlogsvloot van mechanisch voortbewogen
schepen van brandstof te voorzien. Daar hebben we een stokje voor kunnen
steken door de steenkool zelf te verkopen.’
Victor grinnikte. ‘Je vergeet iets heel belangrijks, Tom. Doel nummer drie,
maar dat wist je niet, was dat ik Deyoo zou ontmoeten.’
‘En doel nummer vier dat ik jullie zou ontmoeten,’ bracht Zelena met zachte
stem in het midden. Ze keek naar Danan. Yuli en Yurane zagen de zachtheid in
haar ogen voor de nogal formele zoon van hun gemoedelijke gastheer.
Danan keek op zijn beurt hen allemaal aan. ‘Ik kan alleen aangeven waar ik
hulp kan bieden. Dat is niet zoveel.’ Verontschuldigend haalde hij zijn schouders op. ‘Van Josephine kreeg ik het verzoek om jullie troepje te trainen in
straattheater. Dat gaat zo goed dat ik een daverend succes verwacht. Ik vraag
me af of dat wel de bedoeling is? Als dekmantel zal het beslist niet onopvallend zijn. Integendeel, jullie zullen zoveel ophef veroorzaken dat iedereen jullie zal willen zien.’
Tom knikte. ‘Evengoed kan het als dekmantel goed werken. Mits we bekend
worden als de personages die we spelen, en niet met onze werkelijke identiteit.
We moeten misschien ook wat aan ons uiterlijk doen...’ zijn stem dwaalde af en
hij dacht even ingespannen na, terwijl de kring hem aanstaarde.
‘Ik wil dit onderwerp toch eerst afmaken,’ besloot hij. ‘Stel, we trekken rond
als een reizend gezelschap. Stel, er reizen nog wat meer mensen met ons mee.
Stel dat we succes hebben en iedereen over ons praat. Dan hebben we een
uitgelezen gelegenheid om valse identiteiten te creëren!’
Ze keken hem niet-begrijpend aan.
‘Yuli, weet je nog wat ik je vertelde toen je mijn dubbelganger met een valse
identiteit achterna zat? Dat kunnen wij ook. Ik zal het uitleggen, want jullie
kijken alsof ik onzin zit uit te kramen..’
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‘Ahem,’ grinnikte Alante, ‘vind je het gek?’
Ze lachten, blij met de onderbreking. Tom kon Alante’s gezicht niet zien, de
anderen duidelijk wel. Terwijl hij haar in haar flank kriebelde, waardoor ze
overeind schoot met een gilletje, zei hij dreigend: ‘Ik zal het uitleggen, zei ik je
toch? Eigenwijs portret. Goed, wat willen we? We willen informatie verzamelen én de mensen duidelijk maken wat er gaande is, zodat ze niet bang hoeven
te zijn. Dat laatste kan goed in toneelvorm en liederen. Twee: we willen niet
herkend worden voor wat en wie we zijn. Ik denk dat we als groep, als gezelschap, nog niet bekend zijn bij de tegenstanders. Alleen Yuli en ik zijn bij hen
bekend. Maar vergeet niet dat bekende persoonlijkheden altijd verbonden worden met hun omgeving. Niemand verwacht een koning op eh... bijvoorbeeld
een openbaar toilet te ontmoeten, daardoor zou hij het kunnen doen zonder
herkend te worden.’
Kajo had duidelijk plezier in die gedachte en proestte het uit toen Alante hem
veelbetekenend aankeek.
‘Dat geldt ook voor ons. Yuli in een toneelgroep is een zo grote afwijking van
het beeld van een krijgsvrouw aan het hoofd van een groot handelshuis, dat ze
niet herkend zal worden. Mits we haar duidelijkste kenmerk, haar blonde haar,
een beetje veranderen.’
Onbewust streek ze door haar prachtige lokken en knikte bevestigend.
‘Ik sta bekend als een wat norse, westerse man met een baard. Yuli, de beschrijving die jij van de fantoom Thomas d’Harancourt kreeg, hoe was die?’
‘Wel,’ zei Yuli bedachtzaam, ‘ongeveer zoals je het net zei. Groot, Europees,
mager, halflang grauw haar, korte donkere baard, uit de hoogte, donkere ogen,
tanig en bruin verbrand en natuurlijk die pigmentvlek op je borst. Dat was het
sleutelbewijs dat we de juiste persoon te pakken zouden hebben.’
Tom grijnsde triomfantelijk. ‘Die vlek heb ik jaren geleden weggemaakt, samen met een genezeres, Aya, uit mijn dorp. Met onze gebundelde energie, net
zoals wij tweeën Yurane’s staar hebben genezen.’
‘Het was het belangrijkste kenmerk waarop ik besloot dat je niet de gezochte
man was. Je dubbelganger wist natuurlijk niet dat je die vlek niet meer hebt.’
Ze keek hem verwonderd aan. ‘Maar je haar is helemaal niet grauw!? Heb je
het geverfd?’
‘Dat doe ik wel eens,’ gaf hij toe. ‘Maar deze kleur is van mezelf.’
‘Was die grauwe kleur dan geverfd?’
‘Nee.’ Hij lachte verlegen door al die aandacht voor zijn uiterlijk. ‘Ik denk dat
het die kleur had omdat ik me toen zo voelde. Nu voel ik me totaal anders.’
Intussen zaten Yurane en Alante hem ook aandachtig te bekijken, het zilveren
meisje streek daarbij met haar vingers over zijn gezicht.
‘Waar zijn al je rimpels gebleven?’
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Hij haalde zijn schouders op en keek haar in de ogen.
‘Tom, wat heb je met jezelf gedaan?’ riep Yuli uit alsof ze hem voor het eerst
na lange tijd zag. ‘Je ziet er tien jaren jongeruit!’ Ze keek, bijna verontwaardigd
over zo iets achterbaks, naar Yurane. ‘Die man wordt jonger in plaats van ouder! Toen ik hem voor het eerst zag leek hij precies op de beschrijving van de
Opponent die we hadden. Op die vlek na dan. En moet je nou zien!’
Yurane lachte: ‘Het zal de liefde zijn, Yuli.’
‘Mijn vermomming is dus bijna klaar,’ bracht Tom het gesprek weer terug op
het oorspronkelijke onderwerp. Al die aandacht voor zijn fysiek vond hij maar
verwarrend. ‘Als een vrolijke jonge man...’
‘Ha!’ riep Alante schamper. ‘Moet je hem horen. Vrolijk! Poe, dan mag je wel
eens meer lachen en ons aan het lachen maken!’
Tom voelde een steek van spijt. Hij had zich de laatste tijd wel erg afzijdig gehouden. ‘Je hebt gelijk, liefje. Nu we hulp hebben gevonden zal het echt beter
gaan en een stuk leuker worden.’
Hij wendde zich weer tot het gezelschap en weefde verder aan het beeld.
‘Met wat eenvoudige toneeltechnieken, haarverf, nieuwe kleren kunnen we
nieuwe persoonlijkheden creëren. Als we die net even anders maken dan we
nu zijn, is het niet moeilijk om die vast te houden. Ik bedoel dat we er zo aan
wennen dat we het automatisch doen. Wat denken jullie?’
Niemand reageerde, ze vonden het een beetje een angstige gedachte om iemand anders te worden.
‘Wie ga ik worden Tom?’ vroeg Kajo als eerste.
‘Jij Kajo, bent onze dompteur. Dat is iemand die dieren traint.’
Het jongetje was verguld met de gedachte.
‘Eigenlijk kan iedereen zichzelf blijven, alleen net een beetje anders. Dat is
ook logisch, want we veranderen allemaal toch al heel snel gedurende onze
reis. Kijk maar naar Yurane. Ze was eerst een schuchtere blinde zieneres en nu,
moet je dat stuk zien. Schiet piraten door hun bast en zo.’
De aangesprokene bloosde hevig, niet zo’n klein beetje trots dat ze helemaal
in haar eentje hun boot had gered. Tom ging intussen verder: ‘Dus dat gaat
vanzelf. Ik zie er al heel anders uit en ik kan mijn haar weer verven.’
‘En ik?’ vroeg Alante benepen en liet haar zilveren pels zien door een arm uit
haar mouw te steken.
‘Jij kan gewoon jezelf blijven, liefje. Niemand kent jou en maar heel weinig
mensen hebben je kunnen zien zoals je echt bent, en dat zijn allemaal vrienden
van ons. Het enige wat we hoeven doen is je omhullen met een camouflage
aura. Die werkt ook onbewust, al die tijd al. Waarom dacht je dat de mensen
die we de laatste dagen ontmoet hebben niet stomverbaasd naar je hebben
gekeken?’
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‘Is dat zo? Kan ik zomaar rondlopen en...’
‘Niet helemaal. Ik denk dat je in onze buurt moet blijven om het goed te laten
werken. Vergeet niet dat ook Yuli, Yurane en Alex er aan meedoen.’
‘Ja? Wat lief.’ Ze was er duidelijk heel blij mee en een beetje verlegen.
Danarse vroeg hen: ‘Ik begrijp dat laatste niet goed. Ik hoef niet alles te weten.
Ik begrijp wel dat jullie eruit zijn hoe het gezelschap zich aan de wereld zal
voordoen. Je zei dat je nog een doel had, eentje dat nog niet is bereikt?’
‘Ja,’ antwoordde Tom en in zijn stem kwam iets onverzettelijks. ‘Het belangrijkste doel van deze tocht is het vinden van Alante’s herkomst, want dat zal
niet alleen haar eigen toekomst bepalen. Is zij de laatste die over is van haar
volk? Hopelijk ontdekken we dan ook Alante’s tweede raadsel.’
Het gezelschap liet de betekenis van deze woorden bezinken.
‘Goed,’ zei Yuli en ze stond op. ‘Aan het werk nu. Ik ga mijn haar verven. Wie
gaat wat doen?’
Ze verdeelden de taken onder elkaar. De boot moest schoongemaakt worden,
proviand en water ingeslagen en voervoor de dieren aan boord gebracht worden. Josephine zou met Danarse voor de kinderen zorgen. Victor meldde dat
hij de vorige avond al een oproep had uitgestuurd voor technische bijstand,
zoals hij het noemde.
‘Victor, we zouden gebaat zijn bij goede kaarten. Zijn die er en zo ja, weet jij
waar we die kunnen aanschaffen?’
‘Ja, er zijn goede kaarten, ja ik weet waar we die kunnen aanschaffen en ja, ik
zal ze halen.’
‘Dat had ik nog niet eens gevraagd.’
‘Dat was je wel van plan.’
‘Eh, ja, dat is zo,’ gaf Tom grinnikend toe. ‘Goed, ik ga weer achter mijn zeilwagen aan, want die hebben we straks nodig.’
‘Zeilwagen?’
‘We zijn in een zeilwagen van mijn dorp naar Doran gereden. Yuli weet vast
nog wel hoe die eruitziet, hè meiske?’ zei Tom plagend tegen Yuli, die op het
punt stond naar boven te gaan om de bagage klaar te maken voor vertrek. Ze
keek hem broedend aan en zei niets.
‘De wagen heb ik zelf gebouwd,’ ging hij verder tegen Victor. ‘Ik heb hem
verkocht aan een transportonderneming hier in de stad. We gingen verder met
een boot en ik verwachtte niet dat we hier ooit terug zouden komen. Ik had het
geld ook nodig trouwens. Ik heb bijna niets meer.’
‘Hoe wou je hem dan terugkopen?
‘Dat weet ik nog niet. Maar hij was verhuurd toen ik er gister was, en ze schenen hem niet graag te willen verkopen. Jammer, want ik heb er indertijd een
slechte prijs voor gekregen. Ik had haast.’
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‘En dat kost je altijd geld. Waarom steel je hem niet terug? Niets is eenvoudiger
te stelen dan iets dat al op wielen staat.’
Tom keek hem aan; maakte hij nou een grapje? Het was één ding om dieven
in te schakelen voor een goed doel, maar om ze iets voor je te laten stelen...
‘Ik heb nog nooit iets gestolen. Het stuit me tegen de borst om een hard werkende ondernemer te bestelen.’
‘Heeft hij jou dan niet bestolen door misbruik te maken van je haast en je veel
te weinig te betalen voor wat de wagen waard is?’
‘Ja, zo bekeken is dat wel zo.’
‘Reken maar dat hij er in de tussentijd goed mee verdiend heeft. Tel dat op bij
wat hij jou tekort heeft gedaan, dan steel je niet zoveel van hem.’
‘Je kan het mooi vertellen, maar toch deugt het niet.’
Victor zat hem even insinuerend aan te kijken. ‘En als je hem leent?’
‘Wat bedoel je?’ Tom voelde dat hij ergens ingepraat werd.
‘Je leent de wagen voor een tijdje, voor een goed doel, en als je klaar bent breng
je hem weer terug.’
Tom begon te lachen en vond het eigenlijk wel een goed idee. Per slot van
rekening voelde hij zich nog steeds opgelicht door de veel te lage prijs die hij
voor zijn bijzondere wagen had gekregen. ‘Dat klinkt beter.’
‘Blij dat je het zo ziet. Waar is die kar nu?’
‘Weet ik niet. Ik wou straks weer gaan informeren waar hij is en of ik hem kan
terugkopen, maar nu je het over lenen hebt... Ik ben echter bang dat de huidige
eigenaar hem niet graag uitleent.’
‘Dat moet je ook niet eerst vrágen. Eerst lenen, dan terugbrengen met een
bedankje, zo werkt dat,’ grijnsde de jonge dief.
Tom keek hem meesmuilend aan. ‘Heb je dan wel eens wat teruggebracht?’
‘Eh, we worden niet persoonlijk hè?’
‘Natuurlijk niet. Eh, even een technisch vraagje. Wanneer is het een goed tijdstip om iets te eh, lenen?’
‘Doorgaans lenen wij na middernacht op de soepelste voorwaarden.’
Tom keek bedenkelijk. ‘Eigenlijk wilde ik vanavond vertrekken zodra het donker is. Ik...’ Victor onderbrak hem met een lichte buiging. ‘Staat u mij toe onze
diensten aan te bieden. Wij kunnen de wagen op elk gewenst adres afleveren,
dus waarom niet daar waar je niet verder kunt met de boot? We brengen de kar
er heen en dan leen jij hem weer van ons. Idee?’
Tom knikte verheugd. ‘Dat zou prachtig zijn, Victor. Alvast bedankt. Dan hoeven we hem ook niet op de boot te vervoeren, want die is toch al vol met een
buffel, een geit en zes mensen.’
‘Zes? Zeven zal je bedoelen.’
Tom keek hem aan.
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‘Ik ga met jullie mee.’
‘Dat had ik zelf kunnen bedenken, dat je Deyoo nooit meer wilt verlaten. Het
zal wel krap worden. Ik ben blij dat je mee gaat. Welkom!’
Hij omhelsde Victor, die plotseling verlegen was. Grijnzend zaten ze elkaar aan
te kijken tot Zelena aan zijn mouw trok. Er werd meer wijn ingeschonken en
Tom had even geen aandacht voor haar. De jonge actrice wrong zich tussen
Tom en de wijn en hield aan: ‘Mijnheer...’ Tom onderbrak haar: ‘Als je dat tegen
me blijft zeggen luister ik niet meer. Ik heet Tom. Ga verder, Zelena.’
‘Zou ik met jullie mee kunnen?’ De vraag was eruit voordat ze te verlegen werd
om door te gaan. Hij keek haar aan. Wat hij zag verbaasde hem niet, al was hij
verrast. ‘Ik denk het wel,’ zei hij aarzelend. ‘Ik wil het wel even met de anderen
overleggen. Wat vind jij Alante, nog zo’n mooie vrouw erbij?’
Ze keek hem met een raadselachtige blik aan.
‘Alante heeft geen bezwaar,’ meldde hij droog.
Alante keek naar Zelena en knipoogde samenzweerderig. ‘Ik zal het wel even
met Yuli en Yurane bespreken,’ zei ze eigenwijs.
De drie overlegden fluisterend en barstten in een schaterlach uit toen Alante
een opmerking plaatste, wat heel wel iets schunnigs kon zijn. Ze kwam terug
en ging naast de rood geworden Zelena zitten.
‘We vinden het leuk als je meegaat, maar we vinden ook dat ermeer mannen
mee moeten. Vier vrouwen en één man, Victor telt niet mee natuurlijk, die is
zo verliefd op Deyoo... nee, dat is teveel verleiding voor die daar.’
Yuli omhelsde haar en kuste haar welkom. ‘Natuurlijk mag je mee, meid. Dat
had ik allang zien aankomen. Goed dat we twee boten hebben,’ lachte ze, ‘de
bemanning is, wat zeg ik, de bemanning en bevrouwing is al tot acht koppen
gegroeid.’
‘Zou negen een probleem zijn?’ vroeg Danan plotseling, een beetje stuurs door
zijn verlegenheid, een emotie die hij niet gewoon was. Tom schaterde opeens
door een gedachte die hij kreeg, een herinnering, en proestte: ‘Alleen als je geen
groter huisdier dan een muis meeneemt!’
Aangestoken door Toms lachen begonnen Yuli en Alante mee te lachen, waardoor de wat strakke toneelschrijver zich steeds meer opgelaten ging voelen.
‘Danan, neem ons het grapje niet kwalijk, we lachen om onszelf en niet om jou.
Elke keer als ons gezelschap zich uitbreidde kwamen ermeer dieren bij. Het begon met mijn kat, toen Kajo met zijn buffel, Yurane kwam met een geit aanzetten en Deyoo bracht een aapje mee. Vandaar. Je bent van harte welkom.’
De warmte waarmee Tom de man omhelsde ontdooide hem.
‘Nog meer gegadigden?’ Tom keek met de trots van een huisvader het gezelschap rond. Dat was niet uit de lucht gegrepen: ze voelden zich die ochtend
verbonden tot een familie. Ze waren eenlingen geweest tot ze in de reis werden
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opgenomen. De reis gaf hun een gemeenschappelijk doel, een identiteit die
boven het alledaagse uitsteeg. Het was als een huwelijk: in voorspoed en in
tegenspoed, tot de dood hen zou scheiden. Stil zaten ze van het moment te
genieten. Het was opwindend te ervaren dat ze deel uit maakten van grootse
gebeurtenissen, die een enorme invloed ten goede konden hebben. Het gaf
ook een veilig gevoel, vooral doordat ze elkaar leerden kennen als sterke mensen met nog nauwelijks aangesproken vermogens.
Geleidelijk drong de buitenwereld door tot hun cocon van saamhorigheid. Het
geluid van zingende vogels in de tuin en het verre geroezemoes van de stad
bereikte hen weer. Een energieke dadendrang ging rond. Van het ene moment
op het andere waren ze opgewekt en zingend bezig een taak uit te voeren. De
twee jongens vertrokken met Tom naar het botenhuis om de boot schoon te
maken en voervoor de dieren te kopen. Danan ging met Zelena toneelattributen uit het theater halen. Victor zou voor voedsel zorgen en de drie vrouwen
gniffelden toen ze besloten te genieten van het vrouw zijn en zich uitgebreid
bezig te houden met kleding.
De dag vulde zich met de voorbereidingen voor de volgende etappe van de
reis. Tegen de avond genoten ze van een laatste maaltijd in de keuken van Danarse’s gastvrije woning, die ze waren gaan beschouwen als een tweede thuis.
Ze namen afscheid van de oude bariton met omhelzingen en een enkele traan
en lieten zich door Josephine met de koets naar het botenhuis brengen.
Alles was klaar voor het vertrek en ze staken meteen van wal. Tom en Danan
sleepten de jonk met het roeibootje voorbij de moerassen. Waar het jaagpad
naast de rivier opdook zetten ze de buffel op de oever. Het trouwe dier trok
van daar af de twee boten, op hun reis door het groeiende duister.

Einde van het eerste deel
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Deel II, hoofdstuk 1 voorpublicatie

Water

K

OM EENS!’ riep Alante, die overboord hing te kijken naar het
voorbij stromende water. ‘Schoon water! Hier is het water helemaal helder, ik kan de bodem zien en vissen, wil je vis eten?’ Vissen lieten zich gewillig
op haar oproep vangen. Ze boog ver voorover zodat ze haar handen in het
water kon steken. Ze trok ze met een gilletje terug. ‘Oh, het is kóud!’
Ze waren in een strook helder water terechtgekomen. Een rivier in de rivier als
het ware. Het contrast was extra groot omdat de hoofdstroom sinds het noodweer van een week geleden nog modderig bruin was van meegespoeld slib. Ze
lieten zich sinds hun nachtelijke vertrek uit de stad al enkele dagen langs de
westoever voorttrekken tussen eilanden en zandbanken door. Het was moeilijk
begaanbaar terrein en ze schoten niet erg op, maar ze mengden zich liever zo
min mogelijk in het verkeer over het jaagpad langs de oostelijke oever, waar de
hoofdstroom liep.
‘Daar!’ Alante wees stroomopwaarts met een arm waarvan de pels in het zonlicht blikkerde. ‘Het komt daar vandaan. Uit de bodem lijkt het wel.’
‘Kajo!’ schreeuwde Tom naar het jongetje op de bedaard voortsjokkende buffel. ‘Houd maar halt bij dat bosje! We gaan aanleggen.’
Gedwee hield de buffel stil en begon meteen van de twijgen te vreten. Yuli
sprong aan land en miste net. Met een verontwaardigde schreeuw haalde ze
een natte poot en schudde die. ‘Verrek, dat is koud, man!’
Ze greep de jaaglijn en trok met een van inspanning vertrokken gezicht de jonk
tegen de zandige oever aan. Ze legde de boot vast aan een boomstronk voor
de stroom er weer vat op kreeg. Haar zeiljachtje bleef op de trage stroom heen
en weer zwaaien aan zijn sleeplijn.
Yurane’s geit mekkerde en sprong van boord om met de buffel mee te grazen.
Alex wilde er achteraan en stond op de verschansing te miauwen tot iemand
hem zou dragen. Dat gebeurde niet, zodat hij uiteindelijk zichzelf met een
gracieuze zweefsprong aan land hielp. Als een zwarte schaduw verdween hij in
het hoge gras. Deyoo’s aapje, dat op de buffel had meegereden, zwaaide heen
en weer door de bomen, die schudden of er een storm door woedde.
‘Tijd voor een vuurtje, koffie en een hapje,’ riep Tom tegen niemand in het
bijzonder. Hij had naar de dieren staan kijken, hoe ze zich als zelfbewuste individuen gedroegen. Met een hand probeerde hij of het water om te zwemmen
was. ‘Hee, dat is ijskoud!’ riep hij op zijn beurt.
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‘Dat zei ik je toch!’ zongen Yuli en Alante in koor, keken elkaar aan en barstten
in lachen uit. Victor en Deyoo, onafscheidelijk sedert hun vertrek uit Doran,
klommen uit de boot om Kajo te helpen een vuur op te bouwen van het
kurkdroge drijfhout. Alante volgde met gloeiende kooltjes in het vuurpotje
en ontstak de stapel hout. De gele, rookloze vlammen waren nauwelijks zichtbaar in het helle zonlicht. De harsige, hete geur van het fel brandende hout
vermengde zich in vlagen met het zoete parfum van de bloeiende bomen en
planten waarmee de droge rivierduinen begroeid waren. De zware moddergeur
van de troebele stroom was hier gelukkig niet te ruiken, dankzij de heldere
bron bij de oever.
Zelena keek verlangend overboord en besloot, ondanks de eerdere uitroepen
dat het water koud was, tot een duik. Geboeid keken Tom en Danan toe hoe
ze op de voorplecht soepel haar jurk over haar hoofd trok en het aandachtige
manvolk een korte blik gunde op een slanke leest en maanvormige lichtbruine
billen voordat ze lenig in het water dook. Proestend en gillend dook ze weer op
en sprong bijna even snel uit het water als erin. Tom durfde te zweren dat ze
in één doorlopende beweging opdook en als een dolfijn boven water uitsprong
om op de oever te landen, al kon dat bijna niet.
Yurane schaterde het uit. Tom, blij dat ze door de capriolen van Zelena een
beetje uit haar broedende eenzelvigheid raakte, haalde haar spontaan aan. Ze
sloeg meteen haar armen stijf om zijn nek en overlaadde zijn gezicht met kussen.
‘Ahem,’ kuchte Danan vanonder zijn breedgerande hoed, ‘koffie, weet je nog
wel.’ Hij zag er nog steeds uit als een verzorgde heer. Ondanks de primitieve
accommodatie aan boord waren zijn kleren nauwelijks gekreukt.
Een beetje gegeneerd liet Tom zich liefkozen. Het was een stuk intiemer dan
hij bedoeld had. Een ondertoon van hysterie in Yurane’s vrolijkheid waarschuwde hem voor een omslag. Haar lachstuipen werden snikken. Ze kroop
weg in zijn omhelzing en snotterde dat het haar zo speet, zo verschrikkelijk
speet. Tom wist niet waar ze het over had, hij verstond haar nauwelijks. Het
krampachtige bekennen trok haar naar diepere lagen. Ze gierde het uit, stompte Tom en trommelde op het dek met haar voeten. Bijna onverstaanbaar brabbelend gooide ze haar bekentenissen eruit, haar schande, haar spijt, haar zelfverachting. Tom, overweldigd door haar heftigheid, moest zich uit alle macht
verdedigen om haar en zichzelf te behoeden voor verwondingen. Dat lukte
niet: ze krijste en krabde en beet en schopte en dreunde met haar hoofd tegen
het zijne. Verblind door bloed dat uit een gescheurde wenkbrauw in zijn ogen
liep was hij haar kwijt. Hij moest iets doen om haar uit die hysterie te halen!
Vertwijfeld sloeg hij haar waar hij haar voelde; hij sloeg hard, met de vlakke
hand, op haar achterste. Ze haalde gierend adem en verslapte als een zeil waar
de wind uit valt.
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De reisgenoten op de oever stonden met grote ogen te kijken. De losbarstende
emoties leken de lucht zelf te verdikken. Danan was aan land gesprongen, hij
wist niet waar hij kijken moest.
Yuli en Alante kwamen het eerst bij hun positieven en slingerden zich aan
boord. Yurane huilde onbedaarlijk, de verstarring was echter geweken. Tom lag
onder haar, bloed stroomde over zijn gezicht. Het welde op uit wenkbrauwen,
neus en lippen, waar ze hem vol met haar schedel had geraakt, uit krabben en
beten op zijn borst en armen en schouders.
Yuli trok Yurane van hem weg. Alante wurmde zich er tussen en probeerde
Tom te bereiken. Ze zocht vertwijfeld wat ze het eerst moest doen en legde
zijn machteloze armen om zich heen zodat hij haar gladde vacht kon voelen.
Instinctief ging ze zijn verwondingen likken. Hij bleef desondanks bewegingloos op het dek liggen. Hij had teveel open gestaan voor Yurane’s psychische
verminkingen uit haar jonge jeugd en was zelf bezoedeld geraakt. De verschrikkingen waar het zachte meisje al die tijd mee had rondgelopen waren als
maden in hem gekropen en bevuilden zijn geest. Alante voelde hem wegglijden. In paniek trok hem overeind in haar armen. ‘Help me!’ kreet ze. ‘Hij zakt
weg. Hier Tom, hier! Hier ben ik, Tom!’
Twee blanke armen omvatten de versufte man. Deyoo knielde neer en legde
zijn hoofd tegen dat van Tom. Samen brachten ze hem terug. Ze streelden
hem en voedden hem ongeremd met hun jeugdige liefde. Yurane was uit haar
spasme gekomen en de enige die het wonder van de ijle energieën om het
drietal kon zien wolken. Haar lichaam volgde gehoorzaam de sterke geest en
ze herstelde zich snel van de huilbui. Bang om wat ze veroorzaakt had richtte
ze zich op in Yuli’s armen. Het was erger dan ze vreesde.
Haar ogen namen de gehavende tors waar van de man waar ze zielsveel van
hield, met haar geestesoog zag ze rookgrijze verschrikkingen in de etherische
energie oplossen als flarden mist in de felle zon. Ze voelde zich vreselijk schuldig om wat ze hem had aangedaan. Beschaamd verborg ze haar hoofd tegen de
boezem van Yuli, die haar streelde en sussende woordjes mompelde.
Deyoo huilde een beetje toen Victor hem overeind trok bij Tom vandaan.
Hij had zoveel gegeven. Alante had zich in de geest met Tom verenigd en
bleef liefde in hem overpompen vanuit een onuitputtelijke bron. Ze volgde
haar instinct en zoog, zonder gedachten, de beten in Toms schouder schoon,
sabbelde het bloed weg om zijn gestolde bloedneus en likte zijn gescheurde
wenkbrauw. Bedrijvig als een moederkat veegde ze tenslotte met haar tong
de parelende druppels bloed uit de krassen op zijn borst en wangen. Toen hij
rustig leek te slapen dekte ze hem toe met een muskietennet. Met Tom veilig
in een genezende slaap overwon ze haar tegenzin en riep, overboord hangend
met haar handen in het heldere, steenkoude water, vis na vis op tot Yuli haar
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zachtjes zei dat ze genoeg hadden. De bij de reisgenoten zo geliefde wilde
uien waren volop te vinden, het heldere water uit de rivierbodem smaakte
uitstekend en er was brandhout te over. Ze maakten een grote pan uiensoep,
roosterden vis en aten tot ze niet meer konden.
Yurane was de rest van de avond afwezig. Af en toe had ze nog een huilbui, waarbij Yuli haar vasthield. De twee zaten eindeloos met elkaar te praten.
Deyoo rustte in de armen van Victor. De jongen was bleek en zag er uitgeput
uit. Kajo en Zelena, wat ongemakkelijk door al dat verdriet, verkenden samen
de omgeving en kwamen terug met geurige kruiden, waar ze een volgende
portie vis mee versierden.
Geleidelijk groeide de stemming weer aan. Bij de gloeiende kolen van het vuur
zongen Alante en Deyoo een paar van hun nieuwe liederen. Toen de muggen
begonnen te steken maakten ze het muskietennet om de boot vast en sliepen
aan dek.
Tom werd als eerste wakker. In de stilte van de vroege ochtend heelde hij zijn
verwondingen. Mensenbeten en -krabben waren gemene dingen. Zijn hoofd
voelde gemangeld, alles klopte en stak en schrijnde, zijn hele lichaam zat ongemakkelijk. Hij waste zich met het ijskoude water en ging op zoek naar de
kruiden die hij nodig had voor zijn verdere genezing.
In de theeketel boven het opgerakelde vuur brouwde hij een versterkende
drank voor zichzelf. Vervolgens een smakelijker thee voor de anderen. Voor
Yurane’s herstel wreef hij bloemblaadjes met wat massageolie tot een smeerseltje waarmee ze haar aura kon helen. Het rustige, bijna rituele werken op zijn
kennis en intuïtie was misschien wel de beste remedie. Voor denken was het
nog te vroeg.
Hij wekte het slapende gezelschap met de geur van geroosterde broodjes, de
laatste van de voorraad uit de stad, en gebakken eieren. Hij genoot er elke keer
weer van om Alante’s neusje eerder wakker te zien worden dan haar ogen.
Ze liet een binnensmonds ‘mmm’ horen, sprong van de boot af en viel hem
voorzichtig om de nek. Een paar tranen drupten op zijn wangen. Vertederd
betuigde hij haar zijn liefde. De ontspanning bleef niet uit: slaap kroop onweerstaanbaar in zijn geteisterde lijf omhoog. Zonder zich te bedenken legde hij zich
neer in de schaduw en liet zijn geest vertrekken. De ontbijtende reisgenoten
vormden slaperig en gaperig een kring rond het vuur.
Danan zat nors voor zich uit te kijken. Hij had al sinds hun vertrek slecht kunnen slapen op het dunne matje tussen hem en het dek. Hij miste het comfort
van de stad. Eigenlijk had hij een beetje spijt dat hij zo impulsief was meegegaan op deze idiote reis. Om zijn dure kleren te sparen had hij niet meer aan
dan een losse kaftan; het was trouwens al behoorlijk heet.
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Zelena’s fraaie vormen verschenen in zijn beeld. Ze probeerde, voorzichtig om
het vuur draaiend, zonder zich te branden een heet broodje te pakken, waarbij
ze even struikelde. Hij ving haar in een reflex bij haar gespannen achterste op
en liet haar tussen zijn benen zakken omdat hij haar niet kon houden. Daar zat
hij, met een welgevormde, verlegen en nauwelijks geklede vrouw in zijn armen.
Zij was als enige getuige van zijn rijzende mandeel, precies in het midden.
Niemand had het voorval opgemerkt. Ze wreef zich harder tegen wat ze daar
voelde. Ze boog ver voorover om haar broodje op te rapen, waarbij haar korte
nachthemd van achteren omhoog kroop.
Het slaperige gezelschap slurpte thee en kauwde brood.
Met in zijn oren suizende hartslagen keek Danan tersluiks de kring rond en
vandaar naar de bloot gekomen rondingen in zijn schoot. Het vuur knetterde
en knalde door het droge hout, de wind ruiste door de bomen en de rivier
stroomde kabbelend voorbij.
Hij beet op zijn wang om zich te beheersen.
Ze leunde opnieuw voorover en wiegde heen en weer, heen en weer....
Voorzichtig trok hij de kaftan van voren omhoog. Zijn handen gleden onder
haar nachthemd en vonden daar houvast. Zelena wiebelde met haar achterste
tot ze zijn eikel in haar opening voelde. Met kracht drukte ze zich eroverheen.
Ze durfden zich niet te bewegen. Kleine spiertjes knepen en wipten en knepen,
knepen... met zijn mond in haar haar om het niet uit te schreeuwen kwam hij.
Tevreden voelde Zelena zijn ontlading. Zo snel had ze het niet verwacht. Ze
wist trouwens niet hoe ze zich ooit stil had kunnen houden als ze een orgasme
had gehad.
Toen hij weer normaal kon ademhalen liet Danan zijn ogen over Zelena’s
schouders dwalen, van haar boezem langs de welving van haar middel tot de
welgevormde benen eronder. Ze is eigenlijk nog heel jong, bedacht hij verbaasd.
Achttien, twintig of zo. En mooi; talent heeft ze ook. Hij had haar nooit goed bekeken
of echt belangstelling voor haar gehad. Ze was een vrij onbetekenend lid van
zijn toneelgezelschap geweest. Zijn verbijstering nam toe toen hij zich realiseerde wat hij feitelijk voor de jonge actrice voelde. Dat was heel verwarrend.
Bij nader inzien niet zo ongewenst als hij gemeend had. Geen banden meer,
geen liefdes meer, had hij zich lang geleden voorgehouden. Dan kun je ook
niet meer gekwetst worden. Het kookte in zijn hoofd en in zijn gemoed en hij
wist niet wat hij ermee aan moest.
Alsof hij erop had gewacht (had hij erop gewacht?!) begon Deyoo koffie te
maken. Uit de ketel op het vuur schepte hij met een soeplepel kokend water in
kommen met gemalen koffie. Het gebrande aroma weefde zich door de lichte
geuren van de planten om hen heen en bereikte de neusgaten van de slapende
Tom.
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Daarvoor wilde hij wel wakker worden.
Hij genoot van de hete drank, pakte een broodje en stond op om met Alante
een wandelingetje te maken. Ze liepen hand in hand naar de oever, keken een
tijdje in de bron van het heldere water en verdwenen achter de struiken.
Ze kwamen na een tijdje opgewonden terug en riepen iedereen bijeen rond het
nagloeiende vuur. Verwonderd vormden ze een kring. Tom ging in het midden
staan, schraapte zijn keel en begon: ‘Reisgenoten...’
‘O, wordt het officieel?’ Yuli liep op een drafje naar de boot. Ze greep er een
matje, rende terug, worstelend met het flapperende ding, spreidde het uit op de
ongelijke grond en liet Yurane naast haar plaats nemen. ‘Zo, dat zit wat makkelijker,’ zei ze tevreden, klopte op haar geprononceerde zitvlak en keek stralend
op naar hun reisleider. Tom keek onverstoorbaar terug en begon opnieuw. Yuli
had gelijk, het werd een ernstige toespraak.
‘Reisgenoten, dit is de vierde dag sinds ons vertrek uit Doran. Voor onze nieuwe reisgenoten: deze expeditie op zoek naar Alante’s afkomst is veel eerder
begonnen, aan de rand van de beschaving, in een dorpje waar we nu naar
terugkeren. We zijn al ruim een half jaar op een queeste hoe het kan bestaan
dat een dochter van het legendarische Zeevolk, drieduizend jaar nadat die voor
het laatst gezien zijn, misschien wel één van de laatste overlevenden, beroofd
van haar geheugen, met haar zilveren pels afgeschoren en haar witblonde haar
zwart geverfd, midden in een gortdroge landstreek, pal voor mijn deur in het
stof bijt, zodat ik haar wel moet oprapen en haar wonden verzorgen.’
Door de dagelijkse besognes van de trage reis stroomopwaarts was het doel
van de tocht bij de meesten een beetje op de achtergrond geraakt. Nu het zo
kort en bondig werd gesteld beseften ze dat ze achter de oplossing van een
groot raadsel aan zaten.
‘We zijn op weg naar de oase waar ik in ballingschap heb geleefd tot Alante’s
verschijning. Want daar moet het antwoord te vinden zijn. Daar is deze queeste
begonnen. Daar ligt ook, volgens mij, de psychische blokkade die al eeuwen op
het gebied achter dat dorp ligt, zoals de priester van de Bergmonniken in de
Yandan residentie ons vertelde. Wat verbergt die astrale stolp van vergetelheid?
Wie heeft Alante door die barrière geduwd? Wie was die persoon, die Yurane
in haar visioen niet heeft kunnen zien?’
Het waren twee raadsels erbij. Maar niemand had enig aanknopingspunt.
‘Er is in de dagen voor ons vertrek uit Danarse’s gastvrije huis een heleboel
gebeurd. Ons kersverse toneelgezelschap werd versterkt met Victor, Danan
en Zelena. Dankzij Victor wisten we het dievengilde te interesseren voor onze
zaak, zodat we in minder dan twee dagen, of nachten eigenlijk, vrijwel alle
informatie konden verwerven waar we naar op zoek waren. Dat de Abashi
al bevrijd was door anderen dan wij, maar door wie? Dat de Dora, de opge471

brachte kustvaarder van Yuli’s handelshuis Yandan, al op eigen kracht uit de
marinehaven ontsnapt was, met medeneming van de Abashi en zijn vrouw.
Hoe is dat kunststukje uitgehaald? Zelfs het goed geïnformeerde dievengilde
staat voor een raadsel. Er zijn dus veel meer bewegingen en tegenbewegingen
dan waar wij, of zelfs zij van afweten.’ Tom aarzelde hier. Moest hij iets zeggen
over de verraden en door de coupleiders ontmantelde Keizerlijke Loge? Danarse, de vader van Danan, had op zijn geheime herkenningsteken gereageerd.
Ook Josephine, de diplomaat die hij bij haar had getroffen en de Abashi waren
ingewijden en niet vermoord. De Abashi had door laten schemeren dat er een
nieuwe Loge werd geformeerd. Hij besloot er voorlopig niets over te zeggen.
Hij wist er trouwens te weinig van af, mogelijk waren ze nog niet eens operationeel. Hij hervatte zijn betoog: ‘Als toegift stuitten we ook nog op de geheime
opslagplaats voor steenkool uit een clandestiene mijn in de bergen.’
Victor keek om zich heen of hij het zelf had ontdekt.
‘Dat gebeurde in Doran, waar we ternauwernood aan onze grootste tegenstander zijn ontsnapt.’
Daar wist niemand nog iets van af. Gealarmeerd keken Yuli, Yurane en Alante
hem aan. Zij kenden de reputatie van die grote onbekende. Yurane was er
doodsbenauwd voor, want ze had zijn fnuikende overredingskracht in haar
geest gehad, een psychische aanranding waar ze nog angstrillingen van kreeg.
‘Daar heb je ons niets van verteld?’ vroeg Yuli met enige achterdocht.
‘Nee, ik vond het toen te alarmerend, Yuli.’
‘Ik weet het!’ schreeuwde Kajo. ‘Bedoel je die dode man die Deyoo en ik in het
hooi hebben gevonden?’
‘Ja jong.’ Hij richtte zijn blik op Deyoo, die het zich ook herinnerde.
Ze keken onzeker naar Tom op, wat was er gebeurd?
‘De jongens hebben een overleden oude man in het botenhuis gevonden, waar
we de boot hebben gestald,’ verklaarde Tom de cryptische opmerking. ‘De
ochtend na onze aankomst in de stad. Ik heb de jongens gevraagd niets te zeggen tot ik het had uitgezocht. Ik ben meteen gaan kijken. Ik herkende de man
als de wachtman van het botenhuis en als monnik van de Bergkloosterorde.
‘Een monnik? Bij het botenhuis? Hoe komt die daar?’ vroeg Yuli verbouwereerd. ‘Weet je dat zeker, Tom? Als wachtman?’
De anderen luisterden zonder iets te zeggen. Het was iets dat min of meer
buiten hen om gebeurd was. Yuli was echter van kindsbeen af vertrouwd met
de monniken van de geheimzinnige orde die al sinds mensenheugenis in de
bergen gevestigd was.
‘Ik denk dat hij bij degenen hoorde die de Abashi hebben bevrijd. Ik heb hem
daar al eerder ontmoet. Misschien was hij onderdeel van een geheime operatie
van de Bergkloosterorde. Een soort vooruit geschoven post.’
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‘Was hij vermoord?’
‘Ja, maar niet met fysiek geweld. Hij is psychisch vermoord. Dat maakte het zo
griezelig. Het moet gebeurd zijn vlak voordat wij er aankwamen.’
Alante stopte beangst haar hand in haar mond. Yurane jammerde zachtjes en
verborg haar hoofd in haar armen. Toen ze astraal te pakken was genomen
door hun tegenstander had ze zich met de grootste moeite weten los te maken.
De herbeleving van de gruwelijke ervaring wiste alle zelfbeheersing uit nu ze
hoorde dat hij haar net zo goed had kunnen doden. Tom zag haar huiveren en
vermoedde iets van haar verschrikking. Grimmig ging hij door: ‘Grace à Dieu
was hij blijkbaar niet van onze komst op de hoogte. Anders waren we hem
recht in de armen gelopen.’
‘Ssssj,’ siste Yuli met grote ogen, ‘zo dichtbij?’
Ze keken op naar de lange man die voor hen stond, naar wiens gelijkenis hun
tegenstander zich een uiterlijk had aangemeten. Volgens de geruchten. Maar
dit was hún voorganger, hún Tom. En hij was oprecht verontrust. Hij straalde
gelukkig ook vastberadenheid uit. Dat gaf hen moed. Ze waren nog steeds op
vrije voeten, op weg naar hun doel. Al was het telkens op het nippertje, ze bleven hun tegenstander net een stap voor, zodat ze hem de voet dwars konden
blijven zetten.
Tom richtte zijn ogen weer op het groepje rond het vuur. Zijn blik had een tijd
op de einder gerust in het zuiden, waar hij zijn Opponent vermoedde.
‘Nu weten jullie het ook,’ ging hij met zachte stem verder. ‘Dankzij de activiteiten van de Bergkloosterorde is de aandacht van ons afgeleid. De Opponent
was niet meer in de stad toen wij er aankwamen, daar ben ik vrij zeker van.
Daardoor hebben we in de stad kunnen doen wat we hebben gedaan en zijn
we ongezien op reis kunnen gaan. In een richting die niemand zal vermoeden,
denk ik. Want alle kracht, alle inzet van onze tegenstanders lijkt momenteel op
de delta gericht, waar een eventuele oorlog zich zal afspelen.’ Hij pauzeerde
even. Het was goed om de gebeurtenissen hier en nu samen te vatten, zodat ze
als groep een gedeelde identiteit kregen, een samen beleefde voorgeschiedenis.
‘Gistermiddag werd onze zieneres Yurane, die we op onze vlucht uit Doran
in het huis van de Abashi ontmoet hebben en die Yuli en ik onderweg naar
ons buurland Chi’am van haar staar hebben genezen, gister werd zij psychisch
bevrijd van dingen uit haar verleden die haar benarden.’
Hij keek glimlachend naar het vreselijk opgelaten gouden meisje, dat haar
gloeiende wangen verborg achter haar golvende zwarte lokken.
Het reisgezelschap raakte steeds meer geboeid door zijn samenvatting. Ze
voelden aan dat hij naar een climax toe praatte. Het was allemaal een inleiding
tot iets dat ze net ontdekt hadden, hij en Alante.
Hij ging met een lage, ingehouden stem door. ‘Drie dagen geleden besloten we
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niet de hoofdstroom van de rivier te volgen, maar een parallelle bedding aan de
overkant. Er was het risico dat hij dood zou lopen. We hebben onze buffel aan
boord genomen en zijn de rivier overgestoken naar de westoever.’
Hij zweeg even en keek de kring rond. Het was niet alleen om het effect van
wat hij ging zeggen te vergroten. Het was ook om de band te bevestigen. ‘We
weten nu waarom het een belangrijke beslissing is geweest.’
‘Zeg het nou!’ riep Kajo opgewonden.
‘We zijn hier op iets bijzonders gestuit dat volgens mijn bescheiden technische inzicht...’ Alante kuchte luid, ‘...dank je, dat volgens mij grote gevolgen
kan hebben voor de toekomst van dit land. Een kleine plechtigheid is wel op
zijn plaats...’ Alante hoestte nu overdreven, ‘...aangezien wij het bewijs hebben
gevonden dat het antieke bevloeiingssysteem waar mijn broer al jaren naar op
zoek is werkelijk bestaat.’
Het gezelschap keek op hun hoede naar het tweetal, dat genoot van het spektakel. Guitig keek Tom van de één naar de ander, maar zijn theatrale ontboezeming was volledig aan het gezelschap voorbij gegaan.
Hij probeerde het opnieuw. ‘Deze heldere stroom ijskoud water, die een aparte
waterloop vormt in de modderstroom van de grote rivier, komt rechtstreeks
van de besneeuwde toppen van het hooggebergte, tien, twintig en nog meer
dagreizen hier vandaan. Dat ware niet zo bijzonder als...’ hier pauzeerde Tom
even, ‘...ik herhaal, als deze waterstroom niet uit een door mensen gebouwde
tunnel in de rivier zou stromen.’
Afgeleid door de onvermoede voordrachtskunst van Tom had niemand er iets
van opgepikt.
‘Ja, en nu zeg je het gewoon zodat ik het ook snap!’ schreeuwde Kajo gepikeerd.
‘Mijn idee,’ mompelde Victor.
Yuli grijnsde opeens: er begon een lichtje bij haar op te gaan; ze had dan ook
als kroonpretendente de benodigde geografische en historische achtergrondkennis meegekregen.
‘Lieve mensen, wat ik wil zeggen is dat ergens ver weg, daar bij de bergen...’
Tom wees naar het noorden, ‘...een ijskoude smeltwaterrivier in een door mensen gebouwd kanaal stroomt en na een hele afstand ondergronds te hebben
afgelegd hier in deze rivier uitmondt, nog steeds ijskoud. Uit een gemetselde
tunnel, die we vanaf de oever kunnen zien!’
Ze zaten hem nog steeds verbaasd aan te kijken.
‘Snappen jullie het niet? Dit is de uitmonding van het hoofdkanaal van een
antiek irrigatiesysteem!’
‘Ja, Tom, nou moet je toch wat duidelijker zijn. Ik begrijp er nog steeds niets
van,’ zei Victor een beetje verstoord. ‘Wat zit jij te lachen, Yuli? Snap jij er wel
iets van?’
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‘Goed goed, laten we er makkelijk bij gaan zitten en wat koffie maken, dan zal
ik het jullie uitleggen.’
Ze sloten de kring rond het vuurtje, dat werd opgestookt om een ketel water
te koken. Tom begon met een stokje in het zand te tekenen..
‘Kijk, tussen de bergketen daar in het noorden en de zee ligt een lange strook
laagland dat van nature droog is. De regen valt door de heersende winden
vooral in de bergen en bijna nooit in de vlakte. Het is op zich vruchtbaar land,
afgezet door de rivieren, zoals die achter ons, die uit de bergen komen. Heel
lang geleden, voordat hier mensen kwamen wonen, was deze vlakte bedekt
met wouden. Door een overmatige houtkap en brandcultuur van zwervende
boeren is dat woud duizenden jaren geleden verdwenen en werd de vlakte
een steppe met zelfs woestijnachtige plekken. Als je een grote oppervlakte
bos kapt, verandert het klimaat; het wordt droger. Andersom werkt het ook
trouwens.’
Alante luisterde ingespannen. Ze moest nog steeds nieuwe woorden leren kennen. Ze vroeg aarzelend: ‘Als je bos plant, gaat het dan méér regenen?’
‘Ja!’ beaamde Yuli enthousiast. ‘Precies! Over twintig jaar kunnen we dat met
eigen ogen zien als in Chi’am genoeg nieuw bos en plantages zijn aangelegd.
Misschien al eerder.’
‘Wat is er toen dan gebeurd?’ wilde Victor weten.
‘Ongeveer drieduizend jaar geleden zijn de toenmalige bewoners begonnen
het water uit de bergen te gebruiken om hun landerijen te bevloeien. Omdat
het zo droog en heet is verdampten die riviertjes te snel. Daarom hebben
ze ondergrondse kanalen gebouwd. Dat weten we van historisch onderzoek,’
nam Yuli het over. ‘Tom heeft in Ajudya met enkele geschiedkundigen gepraat
waarmee zijn broer Aloys onderzoek heeft gedaan.’
‘Jij begreep hem wel?’ vroeg Victor verbaasd.
‘Eerst niet,’ glimlachte Yuli.
‘Dat doet me er aan denken, Tom, dat je broer werkelijk niets in de bibliotheek of in de oude archieven kon vinden over irrigatiesystemen in Doran,’
zei Victor bedachtzaam. ‘En jij zegt dat we er nu bovenop zitten? Hoe is dat
te rijmen?’
‘Daar kom ik later op terug, Victor. Eerst moeten we de anderen uitleggen wat
er zo bijzonder is aan onze vondst. Alante’s vondst moet ik zeggen.’
‘Yuli, jij weet er geloof ik meer van, wil jij het uitleggen?’
‘In de hele kustvlakte,’ begon Yuli, ‘zijn waarschijnlijk irrigatiekanalen als deze
gebouwd. In mijn land, in Chi’am, doen we er veel onderzoek naar. Er zijn grote ondergrondse waterbekkens gevonden waarin een voorraad voor de droge
tijd werd opgeslagen. Juist dan is er veel water nodig, terwijl er bijna niets meer
uit de bergen komt. Ja, ik zal dat ook uitleggen. In het natte seizoen valt er
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sneeuw in de bergen, dat in korte tijd smelt als het droge seizoen begint. Dat
smeltwater loopt in korte tijd naar beneden. In de hete tijd komt er alleen nog
maar water van heel hoog in de bergen, waar eeuwige sneeuw ligt. Daar smelt
elk jaar wat van, terwijl als het weer kouder wordt er weer bijkomt. In het droge
seizoen is er voor een landbouwcultuur met twee of drie oogsten per jaar veel
water nodig, terwijl de rivieren dan te weinig aanvoeren. Daarom bouwden ze
die voorraadbekkens.’
Kajo zat te wippen en wuifde met zijn hand om de aandacht te trekken.
‘Wat is er, jong?’
‘Wat is eeuwige sneeuw?’ Hij keek grijnzend in het rond. Hij vond dat hij een
heel goede vraag had bedacht.
‘Sneeuw is regen die bevroren is, zoiets als hagel maar dan in zachte vlokken,
net pluizen,’ legde Yuli uit. ‘Hoog in de bergen is het zo koud dat de sneeuw
nooit smelt. Alleen onderaan een beetje. Daarom zijn die bergen wit. Van de
sneeuw.’
‘O ja,’ zei Kajo, tevreden met het antwoord. Hoe koud hagel was kon hij zich
nog wel herinneren, van die verschrikkelijke storm toen ze in een hol hadden
geschuild, in de delta.
‘Waar was ik?’ Yuli vlooide door haar herinneringen. ‘O ja, waterkelders. Dat
zijn enorm uitgestrekte ondergrondse ruimten. Je kunt je bijna niet voorstellen
hoe groot. Ik ben er wel eens in één geweest die gedeeltelijk was ingestort door
een aardbeving. Ze zijn uitgehakt in de rotsen van de heuvels aan de voet van
de bergen of gebouwd als gewelven op honderden dikke stenen zuilen. Ongelooflijk, wat een prestatie om die te bouwen. Wel, vanuit die waterkelders werd
het water verdeeld in zijtunnels en zo steeds verder vertakt tot ze het water
uit buizen op de akkers konden pompen. Daar hadden ze een hele organisatie
voor, die het systeem onderhield en ervoor zorgde dat iedereen genoeg water
kreeg.’
Ze lieten haar uitleg even bezinken en probeerden zich voor te stellen hoe dat
eruit moest hebben gezien.
‘De hele vlakte was akkerland? Van hier tot aan de bergen?’ Victor ging staan
en tuurde met een hand boven de ogen naar de vage lijn aan de horizon, waar
ze in de trillende lucht echter niets van de besneeuwde toppen konden zien.
‘Dat weet ik niet. Wel het meeste denk ik.’
‘Waarom is er niets van over? Dat begrijp ik niet.’
‘Dat weten niet precies,’ zei Yuli. ‘Aan de Universiteit hangt men een theorie
aan dat door aanhoudende invallen van nomaden uiteindelijk teveel werd verwoest. Misschien waren er toen aardbevingen. Sommige waterbekkens zijn ingestort. In ieder geval vermoedt men dat de ingewikkelde organisatie verloren
ging. Allengs raken dan delen van het systeem in verval en trekken de mensen
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weg. Ik heb zelf het idee dat de mensen ook verhuisden naar de delta omdat
daar vruchtbaar en vochtig genoeg land aangroeide, dat voor het grijpen lag.
Onze historici hebben gereconstrueerd dat de ingewikkelde organisatie inhield
dat de samenleving heel rigide was georganiseerd. Met weinig vrijheid voor de
bewoners. Waarschijnlijk werd de watertoedeling geregeld door een priesterkaste. Daardoor was het aantrekkelijk voor mensen die vooruit wilden om de
steden en dorpen te verlaten en in de delta voor zichzelf te beginnen.’
‘Dat proces gaat trouwens nog steeds door, er komt voortdurend nieuw land
bij in de delta,’ zei Tom.
‘Ja, dat weet ik!’ riep Kajo, opgetogen dat hij ook iets aan het verhaal kon
bijdragen. ‘In mijn dorp gingen een keer de jonge mannen nieuw land in de
delta zoeken. Maar ze kwamen terug, want het was nog te zout. Zeg Tom, als
je zeewater laat verdampen, krijg je toch zout? Dat deden ze bij ons...’ Hij keek
even raar en verbeterde zichzelf, ‘...waar ik vandaan kom ook.’ Hij keek de
kring rond en zei, ongewoon zachtjes voor zijn doen: ‘Ons, dat zijn wij hier.
Dat dorp kan me gestolen worden.’
Ze lachten ontroerd om zijn verklaring.
‘Wat wilde je zeggen, Kajo?’ vroeg Yuli.
‘Ze lieten zeewater in van die zoutpannen lopen en als het verdampt was hadden ze zout, dat verkochten ze.’
‘Dat heb je goed gezien Kajo. Daarmee heb je één van de grootste problemen
van irrigatie aangeroerd: verzilting.’
‘Maar hier is het toch zoet water, geen zeewater?’ onderbrak Alante haar.
‘Jawel, maar ook zoet water bevat een beetje zout. Als je dat jaar in jaar uit op
een akker laat lopen, wordt die langzamerhand steeds zouter.’
‘Dat volg ik niet,’ zei Danan, die tot nu toe niets had gezegd. ‘Dan zouden alle
akkers in de hele wereld nu allang zout moeten zijn.’
‘Ik zeg het niet goed. Verzilting gebeurt alleen in heel droge gebieden. Het water verdampt voordat het in de bodem kan zakken. Het regent hier bijna nooit.
Regenwater bevat geen zout en spoelt de grond weer door.’
‘O. Ja, dan kan ik het begrijpen.’
Tom keek de kring rond alsof hij weer een verrassing voor hen had.
‘De tunnel waar we nu op zitten is een overstortkanaal, vermoed ik. Als er veel
water uit de bergen komt en alle bekkens vol zijn, stroomt het teveel hierlangs
de rivier in. Het bijzondere van het antieke irrigatiesysteem was dat ze elk nat
seizoen de akkers doorspoelden om het zout van de verdamping in de droge
tijd weg te spoelen. Dat spoelwater ging ook door deze tunnel.’
Voor zoveel informatie hadden ze even tijd nodig.
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Het goud van Onoribo
Roman, gebaseerd op soms geheime
informatie, over de zoektocht van een
journalist naar illegaal gewonnen goud in
Suriname. Welke machten trekken aan de
touwtjes? Wat vindt Frans nog meer?
Onderstroomboven Collectief/Magister
Paperback 262 blz
€ 24,50 (papier) isbn 9789072475350
€ 9,95 (eboek) isbn 9789072475367

Hoe de muziek terugkwam op de
Aarde

Een Reiziger uit de ruimte komt op onderzoek
waarom de muziekuitzendingen van deze
planeet zijn gestopt. Hij gaat op reis met een
kluizenaar van de Nieuwe Elfen.

Non-fictie

Magister. Paperback, ca 300 blz € 24,50
Komt uit in september 2016
Volg het schrijven ervan op Facebookpagina:
Boeken van Ewout Storm van Leeuwen
ISBN 9789072475459

Tussen Para en Paramaribo
Mondelinge overlevering.
Oma Wekker (1917), kleindochter van
een slavin, vertelt over haar moeder en
haar leven als zelfstandige Surinaamse.
Gebonden, 136 blz € 19,50
ISBN 9789072475190 (gebonden uitgave)
ISBN 9789072475220 (eBoek) € 9,95
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