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Het Lokis Continuüm was alles: verrassend, veelkleurig, vol met drukte en beweging en vooral 

bloedmooi. Ik was er nog steeds niet aan gewend. Ademloos keek ik, met de ogen van een gretig 

kind, om me heen, naar alles wat om me heen gebeurde, de beheerste maar snelle gang van 

passerende voertuigen, de kleurrijke hemel op de achtergrond, terwijl ik met Isak en Ythor in ons 

eigen voertuig, een Ochom, stapte. 

"Hou je vast", zei deze.  

Gehoorzaam grepen we ons vast aan de randen.  

Juist voordat we met duizelingwekkend snelheid invoegden in het andere verkeer viel mijn oog 

op een bloedmooie vrouw. Alhoewel ze gekleed was in een weinig verhullende transparante 

skinsuit had ik meer aandacht voor haar spectaculair knappe ovalen gezicht, dat perfect afstak 

tegen haar in wilde lokken uitwaaierende koolzwarte haar. Het leek wel alsof ze speciaal naar me 

keek, zoals ze daar bewegingloos in de ruimte hing, midden tussen de langs haar 

voorbijschietende Ochoms.  

Maar het moment was van korte duur, en dat allemaal omdat onze Ochom Julik weer eens in een 

uitgelaten bui was. In een tijdsbestek van enkele oogwenken hadden we een afstand gelegd waar 

je drie dagen over zouden lopen, terwijl Julik ook nog wild manoeuvreerde tussen alle andere 

voorbijgangers in deze streng van het continuüm. De vrouw was uit mijn zicht verdwenen en 

even later ook uit mijn gedachten.  

Het was een dolle rit waar Isak naast me zo te zien veel plezier aan beleefde. Hij krijste van 

plezier en had rode wangen van opwinding terwijl hij Ythor in een stevige houdgreep hield. Ik 

vroeg me af of dit Ythor pijn deed, maar besefte meteen dat ik daar nooit achter zou komen. 

Ythor zou een beetje pijn nooit belangrijker vinden dan dit plezier van Isak. Hij was 

onverbeterlijk wat betreft het zichzelf totaal wegcijferen ten gunste van anderen.  

"Waar ben je mee bezig, Julik?", vroeg ik luid toen Julik weer iets gekalmeerd was, "een 

snelheidsrecord aan het verbeteren?"  

Het antwoord kwam direct binnen in mijn brein (Ochoms zijn telepathisch): "Ik wil de 

voorstelling in Ashuk die straks begint voor geen goud missen!"  

"Voorstelling? Zien!", gilde Isak nog steeds uitgelaten, "en doe nog eens zo'n truc..." 

"Nou ik weet niet of dat zo'n...", begon Julik, maar toen zette hij iets in wat nog het beste leek op 

een vrije val, alhoewel hier natuurlijk geen zwaartekracht bestond. Blijkbaar had Isak hem sub-

vocaal gesmeekt, Julik zwichtte daar snel voor.  
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"Die voorstelling, is dat leuk?", informeerde ik nu toch wel nieuwsgierig terwijl we in 

krankzinnige fastforward snelheid tussen het andere verkeer doorbewogen.  

"Leuk?", schamperde Julik, "het is fenomenaal!"  

"Hmmm", bromde ik nadenkend, "kun je ons er ook naartoe brengen en naar binnen loodsen?"  

Julik dacht even na en zei toen: "Goed, maar dan is de schuld wel afbetaald."  

Ik keek Ythor vragend aan als in wat denk jij ervan? Zijn lijf trilde enthousiast.  

"Goed", besloot ik. In Lokis bestond geen geld maar slecht een systeem van dienst en 

wederdienst. Ik en mijn metgezellen hadden Julik een nieuwe set Fluxsensoren bezorgd, hetgeen 

betekende dat hij ons nu al enkele degguns had vervoerd. Een deggun was een tijdseenheid, en 

naar mijn mening nogal willekeurige, want het was niet gebaseerd op een cyclische dag-nacht 

afwisseling of zoiets. Dat bestond niet in het Lokis Continuüm.  

Ach ja, Lokis. Mijn metgezellen Isak en Ythor en ik waren nu al minstens dertig degguns hier, 

maar we stonden nog steeds versteld om haar pracht. Lokis was ruwweg te zien als een 

verzameling kernsferen (zoals ons reisdoel Ashuk) en kleinere zogenaamde garda's. Strengen of 

hoofdlopen, lange ronde gangen, verbonden in een ingewikkeld patroon de verschillende 

kernsferen, temidden van de kleurige ruimte rondom.  

Het totale Lokis Continuüm, had ik ooit bedacht, zag er van grote afstand waarschijnlijk uit als 

een chaotische kluwen wol in alle mogelijke kleuren.  

De pracht van Lokis zat hem in de adembenemende kleuren, haar adembenemende omvang en 

vooral haar afwisseling. Elke kernsfeer en elke garda was anders. Zo kwamen we juist van een 

kernsfeer die voor een groot deel uit water bestond; althans iets wat er op leek. Temidden van dat 

water bevonden zich grotere en kleinere luchtbellen. Het was een fantastische ervaring geweest 

om daar te zwemmen. We hadden tijdenlang tochten gemaakt langs verschillende bellen waar 

overal iets anders te beleven was. En het ongehinderde uitzicht op het Continuüm was vanuit het 

water adembenemend geweest.  

Ik werd weer tot mijn positieven gebracht doordat we ruw door elkaar werden geschud in onze 

Ochom. Ik gleed half over Isak heen en wist me maar met moeite vast te houden.  

"Sorry", verontschuldigde Julik zich en hij minderde zijn snelheid, maar niet veel. Ochoms waren 

donut-vormige wezens: rond en met een gat erin. Omdat ze in staat waren het gat aan één zijde af 

te sluiten met een vlies waren ze geschikt als vervoersmiddel. Een reis in een Ochom voelde 

ongeveer als een wildwatertrip in een opgeblazen tractorband.  

"Wat is het voor een voorstelling, heer Julik", vroeg Ythor beleefd.  

Julik grinnikte, "daar kan ik niks over zeggen."  

"Waarom niet?", dreinde Isak.  

"Omdat het voor iedereen anders is."  

 

Een tijd later (een tiende deggun om precies te zijn maar dat zegt eigenlijk nog niets) zaten we 

gevieren op het zachte oppervlak van de theaterzaal, de binnenkant van een perfecte bol, waarvan 

het oppervlak nu geheel gevuld was met bezoekers. Het publiek vormde hiermee als het ware een 

deken die de theaterruimte omsloot. De sfeer deed heel intiem aan en ik vroeg me af waarom op 
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aarde nooit dergelijke zalen waren gebouwd. Ach, de vermaledijde zwaartekracht, dacht ik 

meteen nadat de gedachte bij me af opgekomen.  

In het midden van het bolvormige theater was inmiddels het gezelschap begonnen met de 

voorstelling. Het waren een tiental vreemdsoortige figuren, van enkele langgerekte doorzichtige 

wezens tot een klein gedrongen figuurtje met dikke schubben als huid die volgens mij een garda 

aan de andere zijde van het continuüm bewoonden. Ze hielden allen stokken of iets dergelijks 

vast waarmee ze op een ritmische en kunstige manier bewogen. Aanvankelijk was ik weinig 

onder de indruk van de show, tot ik de kleuren begon te zien. Deze ontstonden tussen de door 

elkaar heen bewegende stokken, alsof ze als het ware werden gewoven. Het leek wel alsof ze 

fluorescerende suikerspinnen aan het maken waren. De kleuren waren prachtig en door het 

theater gleed een golf van verwondering. Ik ging helemaal op in de weefpatronen die het 

gezelschap voortbracht, tot ik op een gegeven moment geheel het contact met alles om me heen 

verloor. Ik begon beelden te zien tussen de kleurengolven, gezichten. Ergens leek het op dromen, 

maar ik sliep allerminst. Ik schrok enigszins op toen ik Mandy herkende tussen de wirwar van 

beelden. Ik stelde me op haar gezicht in en voelde dat het werkte; haar beeld werd steeds 

duidelijker, alsof ik een televisie scherp stelde. Ik zag dat ze bezig was op het reclamebureau waar 

ik indertijd had gewerkt, ze was een tafel aan het opruimen. Toen zag ik dat het mijn bureau was. 

Ik concentreerde me nog meer op haar gezicht en zag nu dat ze huilde terwijl ze een doos 

volpakte met spulletjes van mij. Iemand achter haar sloeg een arm om haar schouders. Ik heb 

hem nooit kunnen vertellen dat ik van hem hield. Het was haar stem die ik hoorde. Als hij me 

nog maar kon horen, zei ze snikkend. Ergens moest ik om dit alles lachen, ik kàn je horen! wilde 

ik roepen, maar dat kon natuurlijk niet. Maar toch verbaasde het me wat ze had gezegd. En dat 

me nooit eerder iets opgevallen was... Maar ja, ik had in die tijd ook half in een droomwereld 

geleefd...  

Ik probeerde mijn beeld op Mandy weer scherp te stellen, maar zag dat haar gezicht begon te 

veranderen. Ze werd iemand anders die ik ook goed kende. Een exotisch gezicht, ongewoon 

gevormd, maar toch heel mooi. Met ravenzwart haar. Opeens besefte ik dat het de vrouw was die 

ik eerder op de dag had gezien.  

Ze wenkte me en ik probeerde naar haar toe te komen. Ik merkte echter dat ik niet vooruit kwam, 

vastzat en keek om me heen. Ik zag dat ik werd vastgehouden door een afzichtelijk wezen dat 

nog het meeste leek op een uit zijn krachten gegroeide tor. Ik probeerde me verwoed los te 

rukken, maar slaagde daar niet in. Ik voelde me wanhopig, omdat ik er zo naar verlangde om er 

achter te komen wie zij was. Ik keek verward om me heen en zag onder me een stromende 

vloeistof die sterk reflecteerde. In spiegelbeeld zag ik mezelf. Mijn eigen naakte menselijke 

gedaante, zonder de langere ledematen die ik sindsdien had gekregen. En tot mijn schok met een 

stijf opgericht geslacht. Ik keek weer op en zag smachtend hoe de hopeloze vrouw van me 

wegzweefde.  

Alaia, fluisterde ik zonder te weten hoe ik aan die naam kwam. De brok in mijn keel gaf aan 

hoezeer ik naar haar verlangde. Maar toen verdween ze al tussen de mistige flarden die ons 
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omringden. De mistflarden werden steeds dikker, en kleurrijker. Tenslotte zag ik tussen de 

kleurenwolken stokken bewegen en opeens besefte ik dat ik weer in het theater was.  

 

"Wat een show hè?", verzuchtte Julik nagenietend. We dreven gevieren op een dikke gelei-

achtige substantie die ons langs enkele van de fraaiste bouwwerken van Ashuk voerde. De gelei-

zee deed dienst als stadspark en was blijkbaar populair, gezien de meutes om ons heen.  

"Ze wekten dromen op", constateerde ik.  

"Zoiets", bevestigde Julik.  

"Een substituut voor dromen tijdens de slaap, meester Marc", zei Ythor, "zoals gebruikelijk was 

waar u vandaan kwam."  

"Het was geluk, leuk, prettig", glimlachte Isak, languit liggend. Ik glimlachte terwijl ik probeerde 

te bedenken wat hij kon hebben gedroomd.  

"Dat weet niemand", zei Julik, "maar voor iedereen zijn de dromen fijn, wat ze graag wilden 

zien, waar ze naar verlangden."  

"Ik vond mijn ouders terug", zei Isak gelukzalig. Meteen stak er een brok in mijn keel. Natuurlijk, 

de arme jongen snakte natuurlijk naar de jeugd die hem was afgenomen. Ik streek hem door zijn 

haren.  

"En wat droomde jij, Ythor?", vroeg ik om de stilte te breken, maar ook om dezelfde vraag 

gericht aan mij voor te zijn. Ergens geneerde ik me voor wat ik ervaren had.  

Ythor trilde op de manier die plezier aangaf, "Sta me toe daar niet over uit te weiden, meneer", 

zei hij met duidelijk plezier, "laat ik het er op houden dat ik graag naar Geron wil..." 

Julik maakte afkeurende sissende geluiden, "dat is aan het andere eind van het continuüm!"  

Ythor en ik draaiden ons naar hem om: "Nou en?"  

 

De degguns daarna wisten Ythor en ik een handig handeltje op te zetten in snuisterijen die we uit 

een andere kernsfeer hadden meegenomen. We ruilden ze met een eenmalige reis naar Geron 

voor drie personen, een paar zakken vol handige apparaatjes die in Geron wel eens veel waard 

konden zijn, twintig degguns lang gratis eten in een eettent in Ashuk en een data-implantaat over 

Vlokken dat we aan Isak gaven. Nadat we onze twintig maaltijden hadden verteerd en Ashuk en 

enkele garda's in de buurt geheel hadden verkend, was het tijd om te vertrekken.  

 

Het werd een lange reis die drie keer werd onderbroken. We rolden in een doldwaas feest in de 

garda Metonin, raakten verdwaald tijdens een tussenstop in een bijzonder raadselachtige 

kernsfeer en werden aangereden tijdens onze tocht door een overvolle streng. Uiteindelijk 

bereikten we heelhuids Geron.  

 

Vanaf het moment dat we uitstapten uit onze taxi, wist ik waarom Ythor hier graag heen had 

gewild. Het wemelde er van de wezens van zijn soort, Gyrhons. Gedrieën werden we 

uitgenodigd door een Gyrhon-troep, en voor zo'n veertig degguns vertoefden we onder 

paradijselijke omstandigheden in hun midden. De apparaatjes die we hadden meegenomen uit 
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Ashuk bleken waardeloos, maar ik verdiende in die tijd voldoende als verhalenverteller. Vooral 

Alice in Wonderland was favoriet.  

Het leven was kortom perfect. Misschien wel te perfect, besef ik nu, want het Noodlot, dat altijd 

op de loer blijft liggen, weet juist op momenten als deze maar al te vaak genadeloos toe te slaan. 

En aldus gebeurde dus ook.  

 

De ellende begon tijdens een uitbundig feestje, waarvan er in de Geronse cafés zoveel van waren. 

Met het verschil dat dit een heel bijzonder feest was. Een zeer vooraanstaande Gyrhon vierde het 

welslagen van zijn splitsing. Gyrhons plantten zich niet voort maar splitsten zich op een 

onvoorzien moment één maal in hun leven. Splitsing werd gezien als een mijlpaal in iemands 

leven en sterven zonder ooit gesplitst te zijn geweest werd gezien als een dramatische 

onvolkomenheid. Natuurlijk had ik Ythor, toen ik dit hoorde, meteen gevraagd of hij ooit 

gesplitst was geweest. Het antwoord was negatief.  

Het was een geweldig feest. De drankjes en hapjes waren fantastisch, er werd enthousiast gedanst 

op de dansvloer en er werd volop gesocialiseerd.  

Tegen het einde van het feest zat ik met Ythor na te genieten op enkele comfortabele kussens. Ik 

moet toegeven dat we beiden niet meer helemaal helder waren. De kleuren van de ruimten 

vloeiden voor mij in elkaar over en het was zelfs twijfelachtig of ik in staat zou zijn om 

probleemloos op te staan. Ythor en ik praatten wat met elkaar zoals mannen in een café doen aan 

het einde van een laveloze avond. Ik wilde juist iets zeggen tegen hem toen ik stilviel voor ik goed 

en wel begonnen was. Eerst wist ik niet eens goed waarom, maar toen besefte ik dat het iets was 

dat ik aan de andere kant van de zaal meende te zien. Ik richtte me op en kneep mijn ogen tot 

spleetjes. Toen zag ik haar, zoals altijd bewegingloos tussen de massa, Alaia.  

Zonder iets te zeggen stond ik op en liep naar haar toe. Als gevolg van de extreme verlichting in 

de ruimte of de hallucinerende middelen in mijn lijf deed de hele scène surrealistisch aan. Niet 

voor de eerste keer vroeg ik me af of ik droomde. Ik hield stil bij het eind van de bar waar ze 

stond.  

"En zo ontmoeten we elkaar uiteindelijk", glimlachte ze.  

Ik wist niets uit te brengen en keek alleen maar gefascineerd naar haar donkere ogen. Ze deden 

een grote diepte vermoeden die me tegelijkertijd opwond en angst aanjoeg.  

"Je bent heel bijzonder, Marc", zei Alaia met warme stem.  

"J-jij ook...", stamelde ik houterig maar welgemeend. Alaia draaide bijna verlegen haar hoofd iets 

af door het compliment en lachte opnieuw, bijna meewarig.  

"Ga met me mee", zei ze.  

"Waarheen", vroeg ik ademloos, verward maar nieuwsgierig.  

"Naar wat je bestemming is."  

Wat is dit voor een zweverig gelul, dacht ik even, wat waarschijnlijk betekende dat ik wat frisser 

werd. Ik zei: "Wat is mijn bestemming?"  
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Alaia stapte op me toe en legde haar hand op mijn arm. Ik voelde tintelingen. "Dat weet je zelf 

het beste. Maar ergens diep in je zul je beseffen dat dit niet je thuis is. Daarom moet je met mij 

meegaan."  

"M-maar waarheen?"  

"Je bestemming natuurlijk. De Rhûn."  

Ik had geen idee wat dat was.  

"Ma-maar ik voel me hier thuis...", wierp ik tegen.  

"...en toch voel je een onbestemd verlangen verder te gaan, Marc. Nieuwe, spannende ervaringen 

op te doen. Daarom voel je je ook zo tot mij aangetrokken, niet?" Terwijl ze dit zei, bewoog ze 

steeds dichter tegen me aan. Ik rook haar lichaamsgeur en ervoer haar adem op mijn gezicht. Ze 

had mijn gevoelens perfect verwoord, wist ik. Hoe gelukkig ik me ook voelde in het Continuüm, 

ik had een ontegenzeggelijke drang naar meer. En ergens besefte ik dat Alaia mijn brug naar 

nieuwe werelden kon zijn.  

"Ga met me mee, Marc". Ze fluisterde het in mijn oog, terwijl haar hand langs mijn wang en hals 

gleed. Mijn arm gleed om haar ranke middel en ik trok haar verder naar me toe.  

"Wat ben je mooi", fluisterde ik. Mijn mond zocht de hare, maar Alaia plaatste een vinger op 

mijn lippen.  

"Later", zei ze, "als we weg zijn." Teleurgesteld week ik naar achteren. Alaia vervolgde op 

dwingender toon: "Eerst moet je je besluit nemen, Marc. Ga je mee?"  

"W-wat... Nu?", vroeg ik verbaasd.  

"Nu", zei ze en ze keer fel in mijn ogen.  

"Ythor... Isak", stamelde ik.  

"Die zullen verder gaan op hun pad. Zoals jij het jouwe moet kiezen. Kom daarom nu met me 

mee!"  

Ik week verder naar achteren en voelde me ongemakkelijk worden; "Ik kan hen niet zomaar 

achterlaten!"  

"Dat kan je wel!", beet Alaia me nu bijna toe, "denk eraan wat je zelf wilt."  

Ze speelde direct op mijn gevoelens wist ik, maar ik besefte ook dat ze me niet goed inschatte en 

zei: "Ik wil niet op deze manier met je meegaan. Misschien later. Ze zijn me te lief."  

Het gezicht van Alaia verwrong; het leek wel of ze mijn gedachten had gelezen: "Geloof me, 

Marc. Het is beter voor iedereen dat je nu meegaat!"  

Waarom wilde ze me meteen nu mee hebben? Wat was de haast? En wat wilde ze nu echt? Mijn 

achterdocht was nu echt gewekt en dat maakte mijn besluit nog vaster: "Nee."  

Alaia boog haar hoofd in sprakeloze teleurstelling. Toen ze opkeek was haar gezicht verwrongen 

van woede; "Ik kan je niet dwingen of ontvoeren, Marc. Maar besef wel, uiteindelijk is dit geen 

keuze. Je moet en zal meegaan!"  

Ze keek me in de ogen, maar ik sloeg mijn blik niet neer. Langzaam maar duidelijk zei ik: "Ik 

denk dat het tijd wordt dat je gaat, Alaia. Want mijn antwoord staat al vast: Nee!"  
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"Je maakt een vergissing", zei Alaia langzaam. Ze keek me nog tellenlang aan en haar 

kwaadaardige blik deed me huiveren. Toen draaide zich toen plotsklaps om en liep weg. In een 

oogwenk was ze opgegaan in de massa.  

 

Woede, teleurstelling en verwarring streden om voorrang en het duurde even tot ik weer tot 

zinnen kwam. Toen liep ik terug naar de plek waar Ythor moest zijn. Hij zat op de plaats waar ik 

hem had achtergelaten en leek verbazingwekkend fris "Wie was dat, heer?", vroeg hij ongewoon 

scherp.  

"E-en vrouw", stamelde ik verward, "ze wilde persé dat ik met haar meeging."  

"Wat wilde ze?", vroeg Ythor en hij schoot overeind.  

"Ik moest meteen met haar meegaan. Een verhaal over dat ik hier niet thuis was, en mijn 

bestemming moest zoeken."  

Ythor keek me geschokt aan. "Kapona", fluisterde hij toen.  

"Wat?", vroeg ik ongerust en ongeduldig.  

"Grote problemen. We moeten hier weg. Waar is Isak?"  

"Thuis", zei ik ademloos.  

 

Ons vertrek van het feest was gehaast en nerveus. Ythor was duidelijk bijzonder bezorgd en droeg 

dat gevoel op mij over. De gejaagde tocht naar onze woning, waarin we verbleven tijdens ons 

verblijf op Geron, werd slechts gevuld door angstige stilte. Ythor mompelde alleen wat in zichzelf 

en ik was te bang om iets te vragen. Maar ik voelde maar al te goed dat er iets mis was.  

 

De reis leek eeuwig te duren en toen we eindelijk aankwamen lieten we onze Ochom voor de 

woning wachten en sprintten naar binnen.  

"Zoek Isak en pak zo snel mogelijk al je spullen", riep Ythor, "Hoe eerder we weg zijn, hoe 

beter." Hij sprintte zelf naar zijn persoonlijke vertrekken. Het viel me niet eens op dat Ythor zijn 

gebruikelijke onderdanige toon had laten vallen. Ik rende de kamer van Isak binnen, maar vanaf 

het moment dat ik de deur opendeed leek de tijd opeens twee keer zo traag te gaan. Terwijl ik in 

enkele tergend langzame stappen afremde en tot stilstand kwam draaide mijn hoofd zich richting 

de hoek van de kamer, waar het bed stond van Isak. Mijn blik viel op de met bloed doordrenkte 

dekens en viel uiteindelijk op het bewegingloze lichaam op het bed. Met een gevoel alsof ik 

buiten mezelf getreden was merkte ik dat ik geschrokken terugdeinsde toen ik het lijk op het bed 

herkende. Het besef kwam langzaam en werd aanvankelijk teruggedrongen door mijn geest. 

Opnieuw waande ik me in een droom, ik kon niet geloven dat het echt was, maar uiteindelijk 

moest ik wel.  

Op het bed lag Isak in een plas van bloed. Zijn hals was van oor tot oor opengehaald. Een met 

bloedspatten stuk papier was met een smal mes vastgepind op zijn borst. Totaal in trance stapte ik 

op het lijk toe en trok het papier los. Je had mee moeten gaan, waren de woorden op het papier. 

Vijf woorden, maar duidelijk genoeg. Ik keek weer naar Isak en mijn blik bleef rusten op zijn 
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bleke gezicht, dat in een pijnlijke grijns was vertrokken. Opeens voelde ik alle kracht uit mijn 

benen wegvloeien en ik viel op mijn knieën.  

"Ythor", wilde ik tenslotte uitroepen. Het was slechts een schor gekras. 

 
 

 


