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De Vierde Werkelijkheid 
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Alhoewel een overgang tussen twee werkelijkheden van de Rhûn geen onbekend verschijnsel 

meer voor me was, werd ik er toch nog door verrast. Het was dan ook een merkwaardige 

gewaarwording: op het ene moment stond ik nog op het koele marmer van een barokke zaal, het 

andere moment zweefde ik in het niets. Of "zweven" was eigenlijk niet het goede woord, want ik 

voelde me ingeklemd, beperkt in mijn bewegingen, alsof ik mezelf had ondergedompeld in een 

enorme ton met gelei. En eigenlijk was het ook niet helemaal waar dat ik in het "niets" zweefde, 

ik zag wel degelijk omtrekken, vormen en kleuren in mijn omgeving. Maar die waren onbestemd, 

zonder patroon of betekenis, als een te abstract schilderij van een weinig getalenteerde schilder. Ik 

lette er daarom ook nauwelijks op. Maar dat kwam vooral omdat er andere prioriteiten waren. Ik 

moest me concentreren op de plaats waar ik terecht wilde komen in de volgende werkelijkheid, 

vlak achter Alaia, zodat ik haar kon verrassen. En uitschakelen. 

En het moment dat ik de nieuwe werkelijkheid betrad kwam nu snel dichterbij want ik voelde al 

hoe de wereld als het ware om me heen gematerialiseerd werd. Nog voor ik het koele gras ook 

maar voelde tussen mijn tenen, richtte ik mijn pistool op, in koele anticipatie op een 

noodzakelijke daad. Toen zag ik hoe de derde werkelijkheid om me heen gevouwen werd en 

stond ik opeens weer stevig op vaste grond, met een oranjekleurige hemel boven me en een weids 

landschap om me heen. En voor me, nog geen twee meter van me vandaan, stond Alaia, met 

haar rug naar me toegekeerd.  

 

Opgewonden en triomfantelijk drukte ik af. Er gebeurde niets. Toen zag ik tot mijn verbijstering 

dat het pistool de overtocht uit de vorige werkelijkheid niet goed doorkomen en zwaar vervormd 

was, alsof het gesmolten was in een afschuwelijke hitte. Ik vloekte inwendig en richtte mijn volle 

aandacht op het voorwerp. Ik probeerde het pistool voor me te zien zoals het was geweest in de 

vorige werkelijkheid en zoals ik ook wilde dat het er in deze werkelijkheid uit zou zien. En het 

lukte! Tot mijn voldoening zag ik hoe het pistool terugveranderde in haar oorspronkelijke vorm 

en weer het krachtige moordwapen was wat het moest zijn.  

Inmiddels was de wereld om me heen geheel gevormd, en kon ik haar ook ruiken en horen, alsof 

dat de laatste twee datastromen waren die nog toegevoegd moesten worden. Maar ik hoorde 

nauwelijks het geklater van de watervallen op de achtergrond of het gezang van de weelderig 

gekleurde vogels en rook amper de volle geur van vers fruit aan de enorme bomen. Ik zag alleen 

Alaia.  
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Maar Alaia had zich al naar me toegedraaid met wijd open gesperde ogen van oprechte verbazing 

en grote schrik en ik realiseerde dat de vorming van het pistool teveel tijd had en dat het 

verrassingseffect verspeeld was. Ik drukte opnieuw af en nu daverde de knal inderdaad door het 

dal heen. Het pistool viel door de terugschok bijna uit mijn handen. Maar ik miste Alaia op een 

haar na, en ik zag hoe ze op haar zij viel en de helling afrolde.  

"Verdomme", gromde ik en rende achter haar aan.  

 

Alaia had zichzelf opgerold als een foetus en probeerde ogenschijnlijk zoveel mogelijk snelheid te 

halen uit haar buiteling. Inderdaad won ze terrein op me, omdat ik al snel buiten adem was en 

zwaar hijgend en met onvaste stappen achter haar aan rende. Ik loste zelfs nog een schot, maar 

miste hopeloos en raakte bijna fataal uit evenwicht. Tot mijn ergernis moest ik toezien hoe Alaia 

soepeltjes opsprong toen ze bijna uitgerold was en doorrende. Verbeten vergrootte ik mijn 

inspanningen. Van een afstand moet het er misschien belachelijk hebben uitgezien, een 

poedelnaakte man die met een groot pistool in de hand achter een vrouw aanrende, maar voor 

mij was de zaak bloedserieus.  

Alaia maakte op de bodem van het dal een abrupte koerswijziging en rende een drooggevallen 

bedding van een rivier. Blijkbaar was ze op weg naar het bos even verderop, ongetwijfeld op zoek 

naar veiligheid en beschutting. Ik kon niet anders doen dan haar volgen, maar de donkere stenen 

die in de drooggevallen bedding van de rivier lagen haalden mijn voeten open, en opnieuw 

verloor ik terrein.  

Machteloos moest ik, zwoegend over het pijnlijke pad, toezien hoe Alaia onder de bomen van het 

bos verdween. En opnieuw zette ik aan, hoeveel pijn elke extra stap me ook deed. Eindelijk 

bereikte ook ik de bosrand. Enkele seconden moest ik wennen aan het relatieve duister, maar 

toen zag ik Alaia, die juist verdween achter een helling aan de linkerzijde van de rivierbedding. 

Dankbaar dat ik het harde stenen pad kon verruilen voor de zachte bosbodem zette ik de 

achtervolging in. Ik hijgde inmiddels als een paard en zweette over mijn gehele lichaam, maar 

had een onverzettelijkheid over me die ik nog nooit in mijn leven had gehad. Dit was de missie 

van mijn leven, besefte ik, Wraak Nemen Op Alaia, en ik was vastbesloten daarin te slagen.  

Boven op de lichte helling hield ik stil en even rees de paniek op in mijn keel toen ik mijn prooi 

niet meer zag. Toen vond ik haar en zag haar geheel rechts van me het bos uitrennen. Ze had 

blijkbaar gehoopt dat ik zou denken dat ze dieper het bos in zou vluchten en me hiermee letterlijk 

het bos in te kunnen sturen, maar daarvoor moest ze toch wel iets beters verzinnen. Zo makkelijk 

komt die trut niet van me af, dacht ik grimmig. Met hernieuwde kracht rende ik achter haar aan.  

En nu zag ik dat ik winst op haar maakte. Alaia rende niet meer voluit, en hinkte iets, alsof ze 

haar enkel verstuikt had of iets dergelijks. Ik moet toegeven dat ik op dit moment een manische 

grijns op mijn gezicht moet hebben gehad. Ik verstevigde de greep op mijn pistool, en zette nog 

eens aan.  

 

De achtervolging leek zowaar nog sneller in mijn voordeel uit te pakken dan ik had gehoopt toen 

Alaia plotseling aan de top van een flauwe heuvel plotseling geheel stilhield. Schichtig keek ze 
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om zich heen maar ze kon blijkbaar geen besluit nemen welke kant ze moest uitgaan. Ik naderde 

haar nu snel. En toen ik haar op twintig meter genaderd was, zag ik waarom ze zo plotseling had 

stilgehouden, ze bevond zich aan de rand van een diepe kloof. Ook ik stopte nu abrupt, op nog 

geen tien meter afstand van haar.  

 

Alaia keek nog eens jachtig om zich heen en draaide zich toen heel langzaam om naar me, als 

een prooi dat in ingesloten door een jager. Behoedzaam spreidde ze haar armen in een teken van 

overgave en zei:  

"Nu moet je geen domme dingen doen, Marc", zei ze toonloos. Ze probeert je te intimideren, 

dacht ik gealarmeerd.  

"Natuurlijk niet", beet ik haar vijandig toe, "Ik jaag nu een .44 kaliber kogel door je misselijke kop 

en dan is het allemaal afgelopen."  

"Door mij te doden zul je je Lot niet ontvluchten, Marc", zei Alaia op dringende toon.  

"Mijn Lot?", zei ik schamperend om dat overdreven "lot" met hoofdletter L, maar ik kon niet 

nalaten te vragen: "En wat is mijn lot dan wel?" Enerzijds wist ik dat ik haar nu moest doden 

voor het te laat was, maar anderzijds was ik te nieuwsgierig was om de trekker definitief over te 

halen.  

"Wat denk je zelf, Marc?", glimlachte Alaia dun, "Waarom ben je hier?"  

"Ik ben hier om me te wreken. Om daarna mijn weg weer te vervolgen!"  

Alaia zuchtte bijna meewarig, "Nee, je bent hier omdat ik dat wilde. Denk je dat je hier nog ooit 

uitkomt, Marc? Nee! Dit is je Lot, de Rhûn!"  

"Quatsch", gromde ik en richtte mijn pistool.  

Maar Alaia was nog niet uitgepraat. Snel vervolgde ze haar verhaal: "Wie denk je dat de Rhûn 

gemaakt hebben? Wij! En waarom? Om te gebruiken tegen probleemgevallen als jou! Je weet 

toch dat er nooit iemand uit de Rhûn is teruggekeerd?"  

Daar had ik nog niet over nagedacht en ik raakte er even door uit mijn evenwicht. Alaia had dat 

in de gaten en ging door: "De Rhûn is onze fuik, Marc, waarmee we onze grootste vissen 

vangen."  

Maar ik had besloten me niet te laten overreden. Daarom hief ik grommend het pistool dat ik 

weer wat had laten zakken.  

"Dood me niet, Marc", ging Alaia snel en op indringende toon door, "Doe dat je zelf niet aan. Je 

hebt me nodig. Ik ben de enige die je hier uit kan helpen. En... misschien wil ik dat ook wel..." 

"Je liegt", gromde ik.  

"Denk je dat ik met al mijn slachtoffers intiem word, Marc? Ik speel met ze, natuurlijk, maar 

nooit op zo'n manier. Ik val op je, Marc."  

"Rot op", snauwde ik, nu echt verward.  

"Geloof me Marc", zei Alaia op hoge stem, "Ik ben je laatste redding. Laat me je helpen. Dan..." 

Toen haalde ik de trekker over. Haar woorden werden uiteen gereten door de oorverdovende 

knal. En opeens had ze geen mond meer om mee te praten. De kogel was via haar mond dwars 

door haar hoofd gegaan. Alsof alle leugens die door die mond naar buiten waren gekomen samen 
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waren gebald en wraak hadden genomen. Ik zag hoe stukken schedel, weefsel en massa's bloed 

uit haar hoofd wegspatten. Het was een gruwelijk gezicht. Maar toen wankelde ze al naar 

achteren en viel het ravijn in.  

Ik stapte naar voren en zag haar in de diepten verdwijnen. In grijnsde verbeten. Ik wist dat ik 

precies op tijd was geweest. Als ik nog een seconde langer had gewacht had ze me misschien wel 

weten te overtuigen.  

"Loeder! Bitch!", brulde ik haar hartgrondig achterna, om zo de overgebleven agressie in mijn lijf 

kwijt te raken. En als antwoord weerklonk uit de kloof een koor van echo. Alsof Alaia me in haar 

doodsval toch nog gelijk gaf.  

 

En toen zakte ik geheel uitgeput neer in het zachte gras.  

 

Er waren anderen in de derde Werkelijkheid, ontdekte ik na een tijd. Massa's anderen.  

Maar het had even geduurd voor ik dat had uitgevonden. Nadat ik was bijgekomen van de 

ontknoping van mijn confrontatie met Alaia (er konden uren of dagen tussen hebben gezeten) 

was ik de velden ingelopen. Zonder doel, zonder richting. Moeizaam op mijn gewonde voeten en 

zwak doordat ik al in geen tijden fatsoenlijk gegeten had. Ik had het niet lang volgehouden als ik 

me daar niet had kunnen laven aan het kristalheldere water uit de beekjes en gegeten van de 

heerlijke vruchten aan de bomen. Uiteindelijk was ik snel weer opgeknapt. Toen had ik tijdenlang 

opnieuw rondgezworven, zonder te weten waarheen, maar me goed voelend om weer op weg te 

zijn. Met bladeren om mijn voeten om mijn wonden te ontzien en voor de rest nog steeds naakt 

als een baby.  

Mijn reis had eeuwig kunnen duren als ik op een gegeven moment niet aan het begin van een 

prachtige avond, waarbij de drie helderrode ondergaande zonnen hun gebruikelijke fabuleuze 

kleurenspel hadden gespeeld, onder in een weelderige vallei het stadje had zien liggen.  

Zonder angst (want wat had ik nu eigenlijk te verliezen) was ik naar het plaatsje toegelopen en ik 

was hartelijk ontvangen door de bewoners, veel mensen, maar ook een veelheid aan andere 

wezens. En hier was ik verzorgd aan mijn wonden tot ik weer geheel de oude was.  

 

Vele zonnenwendes nadat ik Alaia had omgebracht liep ik voor het eerst weer een lang stuk. 

Samen met Fedyra, een prachtige vrouw, wilde ik de Reuzenwatervallen zien waar de vrouw me 

al vele malen over had verteld. Fedyra was de vrouw die me aan de wonden aan mijn voeten 

verzorgd had. Wonden die waren gaan ontsteken zodat ik tijdenlang doodziek het bed had 

moeten houden. Maar zij was er altijd geweest om me te verzorgen.  

"Zijn we er al?", vroeg ik plagerig terwijl ik achter Fedyra aanliep op het smalle bergpad.  

Fedyra lachte hartelijk, "Zeur niet zo, we zijn er zo!"  

Ze had nog gelijk ook. Even later kwamen ze aan op de plaats van bestemming: een bergtop van 

waaraf de Reuzen-watervallen het beste te zien waren. En de watervallen waren inderdaad 

imposant. Niet alleen door hun enorme omvang maar ook door de prachtige kleurenschakering 

van het witte water in het gelige daglicht. Minutenlang kon ik alleen maar gefascineerd toekijken.  
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"Prachtig hè", grijnsde Fedyra.  

"Fedyra, dit is inderdaad één van de allermooiste werelden die ik ooit gezien heb." Quasi 

geschokt draaide zij haar hoofd naar me om, "Wat zei je?"  

"Fedyra, dit is inderdaad de mooiste wereld die ik ooit gezien heb.", verbeterde ik snel en lachte. 

Maar ik besefte dat zij niet helemaal toneelspeelde, ergens was Fedyra jaloers op mijn verleden en 

wilde ze dolgraag ook mijn werelden aanschouwen. Al was het maar om te controleren dat er 

daar geen mooiere watervallen waren. Maar zij, en alle bewoners van de stad, kenden niets 

anders dan deze wereld. Sterker nog, ze kwamen nooit ver buiten de stadsgrenzen en wisten 

vrijwel zeker dat er daarbuiten niets was, alleen steeds grimmiger wordende wildernis. Hun 

universum was in mijn ogen ontstellend klein.  

Ik had dit alles proberen te plaatsen in mijn ervaringen. Hoe paste deze wereld in mijn ideeën dat 

de vier werkelijkheden van de Rhûn niet meer waren dan een mentale constructie? Een droom? 

Ik had geconcludeerd dat het allemaal weinig uitmaakte: het onderscheid tussen echt en onecht 

was al kunstmatig voor me geworden sinds mijn droomwereld werkelijkheid was geworden. 

Waarom zou ik daar dan nu moeilijk over doen?  

Maar toch bleef het aan me knagen. Wat nou als deze wereld onbewust mede door mezelf was 

geschapen, als ideaalbeeld, mijn Utopia. Want leek Fedyra ergens gewoon niet heel veel op 

Mandy, of zelfs ... Alaia?  

"... je daar nu weer te dromen?", klonk de heldere stem van Fedyra.  

Ik was even zo verward dat ik alleen maar iets brommen. Het volgende moment sprong zij al in 

een opwelling boven op me en rolden we samen de zachte grazige helling af tot we in een kleine 

glooiing bleven liggen. Mijn hand bleef toevallig achter het koordje van haar jurk steken en 

zonder me te bedenken maakte ik het los.  

 

Ik had het prima naar mijn zin in het stadje. De inwoners waren ongelooflijk gul voor me en 

gunden me alles. In ruil daarvoor gaf ik hun alle verhalen die ik maar kon vertellen, want net op 

de Gyrhons waren ze hier dol op. Ik vertelde ze natuurlijk in mijn eigen belevenissen in het Lokis 

Continuüm en daar nog voor. Maar later ook verhalen die ik kende uit mijn jeugd. Opnieuw was 

Alice populair.  

Mede hierdoor had ik een bezet bestaan. Iedereen nodigde me uit alsjeblieft nog een keer bij het 

eten langs te komen. En als ik niet op visite was, was ik veel thuis, in het kleine huisje dat ik 

(natuurlijk met de welwillende hulp van al mijn nieuwe buren) inmiddels had gebouwd langs het 

riviertje dat door het stadje stroomde. Ik vond steeds meer mijn plaats en uiteindelijk kon ik 

mezelf zelfs gelukkig noemen.  

 

Maar toch bleef iets knagen. Natuurlijk mistte ik mijn oude vrienden, Ythor en Isak, en het Lokis 

Continuüm, maar er was meer. Ik miste ook het reizen, de continue opeenvolging van nieuwe 

indrukken, het avontuur, de spanning, de uitdaging. En ik voelde me opgesloten in het warme en 

gezellige maar o zo benepen stadje.  
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Maar wat uiteindelijk de doorslag gaf voor mijn besluit om weg te gaan was het onmiskenbare 

gevoel dat ik in een onechte ideaal-wereld leefde, een façade, een hersenspinsel. Mijn afkeer van 

het idee dat ik in een droomwereld leefde was aldus het doorslaggevende argument voor mijn 

uiteindelijk onvermijdelijke besluit.  

En nog diezelfde avond vertelde ik Fedyra, die bij me thuis op bezoek was, wat ik had besloten.  

"Ik ga hier weg", zei ik simpelweg.  

 

Ze snapte het eerst niet en ik probeerde het zo goed als mogelijk uit te leggen. Ze snapte het nog 

steeds niet. Ik had het toch goed? Waarom zou ik de gok wagen om andere wereld te vinden? Het 

kon toch alleen maar slechter worden? Opnieuw praatte ik op haar in. En opnieuw probeerde 

Fedyra me van het tegendeel te overtuigen. Natuurlijk zonder succes. Ze had het bijna opgegeven 

toen ze een ingeving kreeg:  

"En Alaia dan?"  

Ik keek haar vragend aan.  

"Z-zei ze niet", vervolgde ze, snel pratend door de opwinding over haar nieuwe idee, "dat je 

uiteindelijk in die Rhûn zoals je het noemde je Lot, je bestemming, zou vinden?"  

Ik begon bijna spijt te krijgen dat ik haar (en de hele stad) het hele verhaal had verteld. "Nou?", 

vroeg ik dan ook kregelig.  

"Neem eens aan dat het waar was..." 

"Van dat leugenachtige loeder?", zei ik verontwaardigd op hoge toon.  

Ze knikte, "Probeer het eens. Je zei dat je wist dat de Rhûn uit vier werkelijkheden bestaat. Als 

dat zo is, is de volgende werkelijkheid, je vierde, je eindpunt. Je Lot dus, anders gezegd."  

Ik antwoordde niet.  

"Verontrust je dat niet?", vroeg Fedyra.  

"Waarom?"  

"Omdat Alaia tegen je had gezegd dat je een ... anomalie was, een indringer. Dat zou betekenen 

dat het je Lot is om hiervoor te boeten."  

Ik maakte een woest wegwerpgebaar. "Wat een onzin."  

"Waarschijnlijk, maar als het nou niet zo is...?" 

"Quatsch", gromde ik. En hiermee beschouwde ik de discussie voor afgesloten.  

 

De volgende ochtend vertrok ik al. Ik wilde zonder publiek de overgang wagen, op de plaats waar 

ik was aangekomen. En dus nam ik in het stadje afscheid van de bewoners. Het was een nog 

emotioneler gebeuren dan ik al gevreesd had. Het duurde uren voor ik goed en wel op weg was, 

een stadje vol vertwijfelde inwoners achter latend.  

 

Het duurde drie zonnewendes voor ik de plaats bereikte waar ik plotseling bij Alaia was 

opgedoken. Op de plaats waar Alaia de kloof in was gevallen vond ik zelfs het pistool terug dat 

ikdaar had achtergelaten.  
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Ik maakte daar aan de rand van de kloof een vuur en at mijn laatste voedsel voor ik uiteindelijk 

de overstap wilde gaan maken. Hiervoor ging ik net als eerder stokstijf rechtop staan en 

probeerde me te concentreren om opnieuw het wezen van de Rhûn te doorgronden.  

Het lukte niet. Na uren uiterste concentratie liet ik me vertwijfeld op de grond zakken. Misschien 

wilde ik wel te graag; de Vierde Werkelijkheid zien. Ik probeerde me een voorstelling van te 

maken hoe het eruit zag en droomde heel even weg, denkend aan Mandy, Isak, Ythor, Alaia. En 

toen vond ik de doorgang. Een moment later was ik over.  

 

De wereld waarin ik was terechtgekomen was geheel donker, pikkedonker. De lucht was 

bedompt, zwanger van rottingsluchten en meteen besefte ik dat de ruimte waarin ik lag bijzonder 

klein was. Ik was opgesloten! Ik kon aan beide zijden de wanden voelen, die wel van fluweel 

leken. Toen merkte ik dat ik ook niet kon bewegen, noch ademhalen. Dat was het moment 

waarop de paniek op te komen.  

"Mijn God", dacht ik toen het besef tot me doordrong, "Ik ga hier dood!"  

Maar dat was niet waar, wist ik al snel toen de gehele waarheid tot me doordrong: Ik was al 

dood! Ik was een rottend lijk, stevig opgesloten in een nauwe kist, twee meter onder de grond op 

de begraafplaats in het dorpje waar ik was geboren.  

 

En toen, in die laatste momenten van mijn bestaan, besefte ik dat Alaia gelijk had gehad. Ik 

moest mijn Lot ontmoeten. En wat nu pas tot me doordrong was dat dat natuurlijk betekende dat 

ik terug moest keren uit de droomwerelden waar ik niet eens had mogen komen.  

 

Ik was terug was gekomen in de aardse werkelijkheid. Om te sterven. 

 
 

 


