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Een vreemde vondst…

Deze dag begint doodgewoon. Het is een dag als alle andere dagen, 
zo zeggen ze wel eens. Maar in dit geval is het echt zo. Finn kijkt naar 
het scherm van zijn laptop. Zoals gewoonlijk zijn zijn gedachten on-
rustig. Hij kan zich moeilijk concentreren op de inhoud van de tekst. 
Woorden en letters, zinnen en bijzinnen zijn niet wat hem op dit ogen-
blik interesseert. Ze dansen in zijn hoofd en springen maar wat in het 
rond, vooraleer ze op de bodem van zijn hersenpan vallen. Moeilijke 
zinnen en bijzondere uitdrukkingen, bah… wie heeft het ooit bedacht? 
De ongecompliceerde wereld van achter het raam lijkt ineens oneindig 
veel aantrekkelijker dan deze grammaticale regels en onlogische ver-
voegingen waar hij nu tegenaan kijkt.

Het mooie weer hangt in de lucht en dat voor het eerst dit jaar. Een 
vroege lentedag. Je ruikt het aan de geur van de aarde die nu anders is 
dan in de winter, zoveel is zeker. De onzichtbare handen van de voor-
jaarszon trekken nu plagerig aan hem. Ze kietelen hem en dagen hem 
uit van achter het vensterglas. Voor hij het goed en wel beseft, loopt hij 
door de pas ontloken tuin.

‘Is je huistaak al klaar?’, hoort hij zijn moeder nog roepen vanuit haar 
atelier.

‘Ja, hoor’, antwoordt hij, niet geheel naar waarheid en met ingehou-
den stem. Het beste is om dan zo vlug mogelijk een ongestoord plekje 
op te zoeken, zo weet hij uit ervaring. Achter de heg staat de kruiwagen 
met zand. Daarin steekt nog een spade. Hij heeft zijn vader beloofd een 
plantkuil te graven voor een grote rododendron. Waarom zou hij er nu 
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zijn vondst aandachtig.

Bijzonder ja, want hoe hij ook probeert zijn blik scherp te stellen, 
het lijkt of de knikker iedere seconde een ietsepietsie verandert. Wan-
neer hij knippert met zijn ogen, lijkt er een nieuwe onbekende glans 
in te zitten die er eerst nog niet in zat. En gek genoeg lijkt er zelfs een 
vreemdsoortig licht uit de steen te stralen! Nog nooit heeft Finn zo 
zeker geweten dat hier daadwerkelijk iets ongewoons aan de hand was.

‘Joehoe, Finn! Kom eens binnen, jongen, er is bezoek voor je!’, roept 
zijn moeder uit de verte.

Finn is weer terug uit zijn eigen gedachtewereld en draait snel het 
hoofd. De vreemde knikker verdwijnt in zijn jaszak. Daar voelt hij hem 
nog een beetje nagloeien, als een steen die door de zon is opgewarmd 
en die vervolgens zijn warmte heel langzaam weer loslaat.

Hoe kan het dat deze steen warm is, terwijl ik hem diep in de koude 
grond heb gevonden? Tijd om hierover na te denken, heeft hij nu niet 
meer.

Hij hoort immers al van ver de hoge schrille stem van zijn buurjon-
gen Milan, die met zijn moeder praat! Het is die vervelende Milan, 
aan wie hij zo’n hartsgrondige hekel heeft en die door de buurvrouw 
regelmatig bij hem wordt gedropt, in de ijdele hoop dat ze beiden op 
een dag goede vrienden zullen worden.

Of vindt ze haar eigen zoon vaak zelf zo onuitstaanbaar  dat ze hem 
gewoon wegstuurt? Een half jaar geleden hebben ze zich in hun buurt 
gevestigd en er gaat geen dag voorbij of Milan komt trouw op bezoek.

niet even de tijd voor nemen? Even zijn zinnen verzetten en zo ruimte 
maken voor de volgende lading moeilijke zinsconstructies.

Dit schiet tenminste op, denkt hij na een poosje als hij ziet hoe de 
kuil zienderogen dieper en dieper wordt. Finn kijkt geboeid naar de 
wriemelende wormen in de aarde. Naarstige wormen met kronkelende 
lijfjes. 

Het is wonderlijk stil wanneer hij zo wroet en schept met alleen zijn 
hoorbare adem als ondersteunend refrein. Zijn gedachten zetten zich 
weer op een rijtje door het steeds terugkerende patroon van het op-
scheppen van aarde. Het maakt zijn hoofd rustig en leeg. De hoop 
groeit snel aan tot een heuse heuvel. Enkele flinke steken nog en de 
kuil is diep en breed genoeg. Hé, wat is dat? Iets trekt zijn aandacht. In 
zijn laatste hoopje aarde verschijnt iets wat blinkt als een grote knikker! 
Lichtgeel tot groen van kleur…

  Hij ziet het nog net op tijd, uit één ooghoek, net voor het weer ver-
dwijnt in de aardehoop. Hoe komt die knikker nu zo diep in de grond? 
Waarschijnlijk zeer lang geleden door een kind argeloos in de grond 
gestopt. Hij graaft hem weer uit de aarde en ziet nu de doffe glans. Met 
zijn nagel krabt hij er het nog vastplakkende zand af. Hij blinkt hem op 
aan de mouw van zijn trui.

Langzaam rolt Finn de knikker in de palm van zijn hand. Zeer 
vreemd, denkt hij, het is niet eens een echte knikker, want hij is een 
beetje onregelmatig van vorm. Voor zover hij zich kan herinneren, 
heeft hij nog nooit een dergelijke ongewone vorm gezien. Hij bekijkt 
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‘Je moet die jongen een eerlijke kans geven. Hij valt reuze mee als je 
je best doet om hem beter te leren kennen!’ Zo zet zijn moeder kordaat 
een streep onder elk gesprek dat hierover handelt.

De Grotheuvels

‘Kom Finn, laten we gaan stuntvliegen’, stelt Milan enthousiast voor.
Dat slaat natuurlijk op de ‘Funjet’, het stuntmodelvliegtuigje dat hij on-
langs in elkaar heeft geknutseld en waarop hij heel erg trots is, denkt 
Finn.  En ergens weet hij, hoezeer hij ook protesteert, dat hij uiteinde-
lijk zal eindigen als copiloot van het op afstand bestuurde vliegtuigje 
dat weldra boven het grasveld zal rondzweven. Daarbij zal Milan met 

Milan heeft een ingebakken gemene en spottende trek om de mond. 
Zijn aanblik wekt eerder Finns afschuw dan zijn enthousiasme. Hij 
heeft al vaak geprobeerd om hem een beetje aardig te vinden, toch lijkt 
hij daar om de één of andere reden niet in te slagen. Veel keuze aan 
jongens om mee om te gaan, heeft hij hier echter niet. Hun huis staat 
wat afgelegen. Het bevindt zich aan de rand van de vallei, die een brede 
zoom heeft met weilanden en bosheuvels. Verderop wonen nog enkele 
oude veeboeren en het enige huis in de buurt is dat van Milan.

‘Hallo, Finn, wat deed je in de tuin?’, klinkt de hoge stem van Milan, 
terwijl zijn blik spottend glijdt over de met modder besmeurde klom-
pen van Finn.

‘Nou, niets bijzonders, wat graven, meer niet’, hoort Finn zichzelf 
mompelen. 

‘En, zeker een lijk opgegraven, te merken aan je zure gezicht?’, doet 
Milan er nog een schepje bovenop. Finn doet alsof hij het niet heeft 
gehoord. 

‘Je hebt toch eerst je huistaak gemaakt?’, vraagt zijn moeder. Ze kijkt 
hem lichtjes argwanend aan wanneer hij met enige aarzeling ‘ja’ knikt. 
Hij hoopt echter dat hij overtuigend genoeg klinkt, want hij kent haar 
doortastendheid. Met haar ene hand ondertussen in haar zij, probeert 
ze met de andere een haarlokje te temmen dat bij iedere beweging die 
ze maakt op haar voorhoofd danst. Zijn moeder negeert Milans nare 
opmerkingen altijd. Hij verdenkt haar ervan dat ze een complot met 
de buurvrouw heeft gesmeed om die vervelende Milan hier iedere keer 
opnieuw tegen Finns zin te dumpen!
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tuur. Het liefst nog zou hij een hond hebben om mee te dollen en om 
er urenlang mee op uit te trekken. Maar die hond is er tot nu toe nog 
niet. Voorlopig moet hij het dus stellen met Milans gezelschap.

‘Wel Finn, waarom antwoord je niet?’, vraagt Milan verbaasd. 
‘Wat zeg je, ik hoorde je niet!’, ontwijkt Finn de vraag.
‘Of je meegaat naar de Grotheuvels?’, schreeuwt de jongen nu met 

een nog hogere stem. 
‘Dan kunnen we vanaf de heuveltoppen het vliegtuigje loopings laten 

maken’, voegt hij er nog ongeduldig aan toe. Er ligt dan zoals altijd, iets 
vals en tegelijkertijd hooghartigs in zijn blik.

Oh, je moest eens weten hoe graag ik inderdaad zou willen dat jij 
een looping zou maken, denkt Finn. Dan was ik eindelijk voorgoed 
van je vervelende gezelschap verlost! Hij schrikt van zijn eigen gemene 
gedachte.

Dus behalve zijn bazige karakter, zou er toch een goede aard in Milan 
schuilen, zoals zijn moeder al vaker heeft beweerd? Juist! Logisch dus 
dat hij nu toch weer zijn best doet om geïnteresseerd en inschikkelijk 
te lijken terwijl ze al op weg zijn naar de hoger gelegen Grotheuvels.

Het wordt al lichtjes schemerig. Heel gek! De dagen zijn wel wat lan-
ger aan het worden, maar vandaag begint het erg vroeg te schemeren. 
Alleen al omdat het zwaarbewolkt is wellicht.

Naarmate ze de hogere kale stukken van de Grotheuvels beklimmen, 
wordt de wind guurder en bijt zich met onzichtbare maar gemene tan-
den venijnig vast in de oren van het tweetal. Hun jassen bollen op als 
de grote zeilen van een tweemaster. Zo krachtig waaien de winden op 

zijn hoge stem hoogstwaarschijnlijk het geluid nabootsen van een 
sputterende motor van een neerstortend vliegtuig. Hij zal zich, net als 
anders, van plezier in het hoge gras gooien als hij het met denkbeeldig 
afweergeschut naar beneden kan halen. Milan vindt in Finn een ge-
weldige speelpartner, al was het maar omdat hij naast hem zo geweldig 
kan uitblinken, maar Finns onzekerheid neemt ondertussen almaar 
toe. 

Behalve het feit dat ze dezelfde leeftijd hebben, hebben beide kna-
pen in zijn ogen totaal niets met elkaar gemeen. Ze zien er ook he-
lemaal anders uit. De ene is groot en krachtig met blonde haren, de 
andere klein en spits met donker en springerig haar. Beiden hebben 
zeer uiteenlopende interesses. Vliegtuigen zijn Milans grootste hobby. 
Hij heeft een hele kast vol kleine en grotere modelvliegtuigen. Hij kan 
uren gebogen zitten om de meest pietluttige onderdelen in elkaar te 
steken. Deze Funjet is echter zijn pronkstuk en alleen hij speelt ermee. 
Het is immers het enige dat echt kan vliegen. Bouwpakketten in elkaar 
kunnen steken, daarvoor heeft Finn wel bewondering, maar absoluut 
geen geduld. Het werk dat Milan urenlang doet, zonder ook maar één 
keer op te kijken, dat kan hij in geen honderd jaar voor elkaar krijgen.

Meestal slaagt Finn er zelfs niet in om langer dan hooguit een half-
uurtje met iets bezig te zijn. Daarna begint de verveling al ongenadig 
toe te slaan. Hij houdt er wel van om met grote dingen bezig te zijn. 
Om met van alles te sjouwen en te wroeten. Geen prutswerk, want 
daar wordt hij bloednerveus van. Gele en blauwe punten duiken dan 
op achteraan in zijn hoofd. Hij probeert ze in zijn gedachten te vangen 
om ze vervolgens uit elkaar te laten knallen. Finn is bovendien een 
echte buitenmens. Hij houdt van de seizoenen en van de woeste na-
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vliegen en buitelt meerdere keren. Zelfs meer dan dat het in één rechte 
lijn vliegt. De loopings lukken maar halvelings doordat de wind te veel 
tegenspel geeft.

Ongemerkt is ook Finn in de ban geraakt van het schouwspel. In zijn 
verbeelding laat hij de motoren brullend op volle toeren draaien en 
daarna weer haperen. Beide jongens lijken door elke windvlaag ook 
echt een stukje van de grond te worden getild. Hun lichte jassen staan 
in schril contrast met de donkere grijsblauwe lucht. Hun opgewon-
den stemmen gaan vaak verloren in de wind en de wereld rondom 
hen lost op in een steeds donker wordend avondblauw. Dol zwaaiend 
en zwenkend stort de Funjet zich van de heuvel naar beneden. Enkele 
verontwaardigde, opgeschrikte kraaien krassen in de verte. Dit om hun 
soortgenoten te verwittigen voor zoveel menselijke gekheid en om ver-
volgens te verzamelen voor de avond definitief valt.

Voor de donkerte hen insluit, hollen de jongens naar beneden. Op 
deze plek kan duisternis je ongemerkt insluiten. Het is nog vroeg in het 
voorjaar en ook de kilte zet dan snel in. Beneden gekomen, vallen ze 
hijgend in het gras aan de voet van de heuvel.

Dit zijn de leukste momenten, momenten van ‘samenhorigheid’. Dan 
verdwijnt zelfs even de geniepige trek om Milans mond om plaats te 
maken voor iets dat op tevredenheid lijkt. Zijn stem lijkt dan ook zach-
ter, tenminste voor heel eventjes. Een kleine poging tot verbroedering. 
Korte tijd later wordt ze geleidelijk weer snerpend en onaangenaam. 

‘Kom! We moeten nu terug, voordat het te donker wordt’, port hij 

deze eenzame hoogte. De kale vlakte is ongenadig en alles is er overge-
leverd aan het geselende ritme van afwisselend striemende winden en 
zachtere regenvlagen. Hier staan enkele groepen grashalmen, die door 
de wind ongenadig worden gebogen, maar verder groeit er niets. 

Er zijn maar weinig muizen, maar de enkele die er kunnen overleven, 
hokken samen en verdwijnen al snel tussen gaten en kieren. Ze kun-
nen wellicht toch nog een mager kostje bijeenscharrelen. Hagedissen 
ook. Ze liggen op de rotsen te zonnen. Hun kleine lijf is star en onbe-
weeglijk, maar  plots is het ook levendig en snel. 

Het is dus niet wat je een weelderige en prachtige natuur zou kun-
nen noemen, hooguit wat rotsblokken die her en der verspreid liggen. 
Er staan enkele bomen waarin roofvogels als heer en meester de wijde 
omgeving overschouwen. Ze azen natuurlijk op de muizen, die soms 
tussen de spleten met hun kopje tevoorschijn komen. Het is er wel zeer 
uitgestrekt en alle heuvels hebben een eigen karakter. Na elke nieuwe 
bocht krijg je een ander panorama van de natuur cadeau, maar in het 
algemeen ziet het er erg verlaten en eenzaam uit. Er hangt ook een 
vreemdsoortige stilte, anders dan in de vallei, zodat je er je eigen ge-
dachten kan horen…

‘En los!’, gilt Milan boven de fluitende wind uit. Met gespreide armen 
en opbollende mouwen van de wind, lijkt hij zelf inderdaad ook wel op 
een dikbuikig vliegtuigje, dat hier met parachute en al in de woestenij 
is terechtgekomen. 

‘SOS… mayday mayday… over!’, roept Milan nu boven de fluitende 
wind uit. Het vliegtuigje heeft grote moeite om in een rechte koers te 
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naast hem loopt. Milan kijkt weer een beetje nors en af en toe schopt hij 
tegen een steentje dat onder zijn voeten terechtkomt. Moe en hongerig 
lopen ze nu samen huiswaarts,. Hun gedachten zijn al bij de gedekte 
tafel. Ze zijn zo doodmoe, zoals je slechts kan zijn wanneer je alles ge-
geven hebt. Een gezonde en deugddoende vermoeidheid, waardoor je 
voelt dat je werkelijk leeft…

Vanuit de verte, maar inmiddels achter hun rug, staart de blinde 
Drakenkoprotsheuvel het tweetal na…

 Die nacht kan Finn echter maar moeilijk de slaap vatten. Wat maakt 
hem zo vreselijk onrustig? Hij weet het zelf niet. Iets in zijn kamer 
houdt hem wakker. Hij kijkt naar het oude zwaard aan de muur dat hij 
meegebracht heeft van een rommelmarkt in Frankrijk. Weerkaatst dit 
zwaard het witte maanlicht? Dan denkt hij plots aan de vreemde knik-
ker in zijn broekzak. Die is het natuurlijk! Het vage schijnsel in zijn 
kamer komt helemaal niet van de maan, want die is er niet vannacht! 
Neen, het komt van de andere kant, uit het hoopje kleren dat door hem 
slordig over een stoel werd gegooid!

 In een oogwenk is hij klaarwakker en gooit hij zijn benen uit het 
bed. Dan steekt hij zijn hand voorzichtig uit om de knikker nog eens te 
betasten en om het vreemd gloeiende voorwerp vervolgens nog eens 
van naderbij te bekijken… Nu lijkt het eerder parelmoerkleurig. Een 
beetje doorzichtig aan één kant en een beetje dof aan de andere. Neen, 
dit is beslist iets heel anders dan vanmiddag! Dat daar iets ongewoons 
in schuilt, daar moet hij niemand van overtuigen. Hij knikt al bij het 

Finn in de ribben. Finn bibbert als hij van de koude grond weer om-
hoog kruipt. Hij kijkt onwillekeurig naar de hoogste top van de rotsige 
heuvels, waarvan de hoogste als een opgerichte kop over het land uit-
stijgt. Hij lijkt erg op een gekartelde drakenkop waarvan de ogen wel-
iswaar ontbreken. In plaats daarvan staren twee peilloze leegtes over de 
omgeving. Niet voor niets wordt deze heuvel sinds mensenheugenis de 
‘Drakenkopheuvel’ genoemd.

Van beneden bekeken, lijkt het alsof elk ogenblik een zware gedaante 
zich uit de rotsheuvel kan losscheuren om zich met al even zware en 
logge poten naar beneden te haasten en zich vervolgens op de nietsver-
moedende jongens te storten. Maar waarschijnlijk is het enkel Finns 
levendige fantasie die nu even op hol slaat.  

Zijn hart slaat  bijna een slag over. Zo sterk is hij hiervan onder de 
indruk. Toch is er ook iets vreemds aan deze plek, maar niemand 
kan precies zeggen wat het is. Even lijkt het erop of de knikker in zijn 
broekzak weer opgloeit, zoals een brokje houtskool in een kachel. Hij 
kan de warmte ervan zelfs voelen door de stof heen…

Raadsels… en nog meer raadsels

Hij vermant zich om de vreemde vondst niet even tevoorschijn te 
halen, want hij wil niet dat Milan de knikker in de gaten krijgt en er 
zich mee gaat bemoeien. Hij zou hem vast uitlachen. De glans die Finn 
erin ziet, zou hij slechts domme verbeelding noemen. Terloops kijkt 
hij naar zijn buurjongen, die nu weer zwijgzaam en in zichzelf gekeerd 
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worden door het jarenlange lawaai van al die schreeuwerige kinderen, 
denkt Finn. Het is inderdaad altijd een lawaaierige bedoening wanneer 
iedereen zijn plekje heeft ingenomen. Finn merkt het amper, omdat hij 
in diep gepeins is verzonken. De ruiten van de bus zijn aangedampt 
en condensdruppels rollen naar beneden. Hij krijgt het altijd op zijn 
heupen van het gedoe van de meiden van de derde klas die nu voor 
hem zitten. Ze stellen zich ongelooflijk aan en zoeken de aandacht van 
de oudere jongens. Achter hem zitten een paar jongens van zijn klas en 
die hebben natuurlijk weer aandacht voor de oudere meisjes helemaal 
voorin. De jongste kinderen zijn het kalmst. Ze zitten vlak voor hem 
en tekenen rustig enkele figuren op de bewasemde ruiten.

Zo verschijnt een kop met stekels en een opengesperde bek, een 
monster met druipend kwijl, dat weer langs de vensterrand naar be-
neden sijpelt. Een eersteklassertje stapt op en wijst naar de lege plaats 
naast Finn. 

‘Is die nog vrij?’ 
‘Doe maar’, antwoordt Finn achteloos. 
‘Vet hoor!’, gaat de jongen verder en hij wijst naar het raammonster, 

dat er nu nog dreigender uitziet omdat de ogen waterig beginnen uit te 
lopen. Finn haalt zijn schouders op, maar moet wel toegeven dat het er 
werkelijk indrukwekkend begint uit te zien.

Die ochtend is het druk in de bibliotheek. Wanneer Finn een blik 
door het raam werpt, ziet hij dat de oudere leerlingen er hun opdrach-
ten uitvoeren. Best jammer! Hij zal moeten wachten. Het is echter al 
een stuk in de namiddag wanneer Finn eindelijk de kans krijgt om het  

idee dat hij hem morgen zou kunnen meenemen naar school. Om hem 
daar onder de microscoop aan een nauwkeurig onderzoek te onder-
werpen. Die microscoop staat dan wel in de bibliotheekzaal en die is 
enkel bedoeld voor de hogere klassen, maar dit is een geval van hoog-
dringendheid… Mogelijk bevat de knikker kleine bliksemschichten.  

‘Als er iemand is die het mysterie kan ontsluiten, dan ben ik het wel’, 
zo moedigt hij zichzelf luidop aan. 

‘Het is niet voor niets dat ik de vinder ben!’, mompelt hij terwijl hij 
weer in bed kruipt. Daarna glijdt hij in een diepe slaap en droomt vaag 
over de huilende wind die in de vallei met de kale rotsheuvels rond-
waart…

Echo’s van doffe geluiden maken hem wakker… Het doet denken 
aan vuisten die aanhoudend hameren op zware muren… Nee, toch 
niet… Zijn fantasie maakt al aanstalten om op hol te slaan, maar het is 
slechts zijn zusje Ankje dat op zijn kamerdeur bonst met de boodschap 
dat hij zich moet haasten om nog op tijd te kunnen ontbijten.

In een oogwenk is hij klaarwakker, grist zijn boekentas van de grond 
en stopt nog vlug de knikker in zijn pennenzak. Die verdwijnt in de 
zijzak met ritssluiting.

De bus zit vol met joelende kinderen. Het is er zoals steeds erg druk. 
De bus maakt een ronde door verschillende dorpen om de school-
gaande jeugd op te halen. Soms slingert hij vervaarlijk langs de smalle 
wegen, maar een ongeval is er (althans bij Finns weten) nog nooit ge-
beurd. De chauffeur is vrij oud en hij rijdt deze route bijna blindelings. 
Al meer dan twintig jaar. De man is ook een beetje doof. Doof ge-
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hij uiteindelijk, bij de vierde poging, wel een juist antwoord geven. 

Opnieuw dwalen Finns gedachten af naar de Grotheuvels en een 
nieuwe gedachte dringt zich aan hem op. Wellicht houdt de knikker 
verband met de Grotheuvels. Na deze schoolweek zal hij Milan vragen 
om ’s ochtends al vroeg op pad te gaan. Fijn, morgen is het al zaterdag. 
Zolang kan hij de spanning nog wel onderdrukken.

Verheugd over de zee van tijd die hem nu nog rest, doet hij nog een 
laatste inspanning om zijn aandacht bij de les te houden. Opeens voelt 
hij een lichte kriebeling in zijn nek en draait hij zich om. Achter hem 
zitten Naud en Derwik. Het zijn de meest deugdelijke en tegelijk ook 
de saaiste jongens van zijn klas. Ze lijken over geen greintje fantasie 
of humor te beschikken en zitten altijd strak en stil in hun bank. Ze  
zitten gebogen over hun boeken en sloven zich veel te ijverig uit voor 
het halen van goede cijfers. Hij vindt hen kleurloos, zelfs levenloos. 
Het zijn net twee lichtroze garnalen die met starre blik en strak pantser 
in hun bank zitten. Ze hebben waterige ogen en hun haren zijn netjes 
in een scheiding en op dezelfde manier gekamd als ware het identieke 
tweelingen. Soms werpt Finn geheel onverwachts een blik naar achter 
om ze te kunnen betrappen op enig onfatsoen, op een kleine fout of 
een tegenstrijdigheid in hun gedrag. Maar dat is helaas nog nooit ge-
beurd. 

Diep in zichzelf heeft Finn medelijden met het tweetal, want ze zijn 
helemaal niet populair. Er wordt flink om ze gelachen achter hun rug 
om. Ook nu kijken ze uitdrukkingloos voor zich uit. Hun hoofd knikt 
regelmatig naar beneden om aantekeningen te maken. Niets op hun 

plaatsje achter de microscoop te bemachtigen. Heel voorzichtig legt hij 
zijn kostbaar kleinood onder de lens. Het felle licht van de microscoop 
floept aan. Finn stelt de lenzen bij, zoals hij dat geleerd heeft in de bio-
logieles. Nu tuurt hij ingespannen om het mysterie zichzelf te laten 
ontrafelen. Met zijn eigen ogen als enige getuigen.

Op de één of andere manier, zo merkt hij, zijn er door het felle licht 
weer andere patronen zichtbaar. Het lijken wel goudspatjes! Ze zitten 
als spikkeltjes tussen een ingewikkelde bedrading. Fantastisch mooi! 
Nauwkeurig bekijkt Finn ieder detail van de knikker. Wel, heb je ooit! 
Het ding beweegt langzaam verder en kantelt naar één zijde. Alsof het 
echt leeft en zich wil verstoppen voor het felle licht van de microscoop, 
rolt het vanzelf zachtjes verder richting tafelrand…

‘Nou, verdomme, wat krijgen we nu, dit kan toch niet!’, roept Finn 
opgewonden. Enkele jongens schrikken op en kijken nieuwsgierig zijn 
kant uit.

Vlug grist Finn de knikker vanonder de microscoop vandaan en 
dropt hem weer in zijn pennenzak. De verbaasde jongens kijken hem 
nog hoofdschuddend na. Na de middag zit Finn met zijn gedachten 
meer bij de knikker dan bij het rekenen. De leraar heeft het gezien en 
roept hem vooraan om een berekening te maken op het schoolbord. 

‘Zo jongen, je bent wel heel erg afwezig vandaag’, zegt hij wanneer 
Finn er voor de derde keer niet in slaagt de juiste oplossing te vinden. 
Finn voelt hoe het bloed naar zijn hoofd stijgt en zijn kaken vuurrood 
kleurt. Hij haat het dat hij altijd zo snel rood wordt. Hij kan het niet 
helpen. Alleen dat schaamrood al, bezorgt hem nog extra schaamte 
zodat de kleur niet snel wegtrekt. Verdorie toch! Het meisje dat hij zo 
leuk vindt, grijnst spottend. Zonder al te veel verder gezichtsverlies kan 
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Een gebrek aan enthousiasme kan je Milan niet verwijten. Hij is altijd 
bereid om iets nieuws te beleven. 

‘Als we een picknick meenemen, kunnen we een hele middag op de 
heuvels blijven!’ 

Milan steekt zijn duim op ten teken dat hij het begrepen heeft. Daar-
na verdwijnt zijn magere spichtige gezicht. Terug thuis smeert Finn 
wat broodjes voor zijn lunchpakket. Die broodjes krijgen nog het ge-
zelschap van twee appels en een reep chocolade. 

 
‘Zo, dat moet genoeg zijn om de ergste honger te stillen’, mompelt 

hij hardop. Zekerheidshalve doet hij er echter nog een flink stuk kaas 
bij. Zijn favoriete tussendoortje! Daarna doet hij alles in een rugzak en 
kijkt door het raam om te zien of hij Milan al ziet verschijnen. Net op 
dat ogenblik ziet hij het welbekende donkerharige hoofd van de jongen 
om de hoek tevoorschijn komen.

‘Nog meegenomen!’, roept Milan hem tegemoet en hij wijst naar een 
zak vol met rode kersen. 

‘Hmm lekker!’, vervolgt hij terwijl hij een handvol kersen naar bin-
nen propt. Het sap loopt in dunne straaltjes uit zijn mondhoeken en op 
zijn T-shirt verschijnt een rode vlek die alsmaar groter wordt.

‘Zullen we dan maar?’, stelt Finn voor wanneer hij de voordeur met 
een harde bons dichtslaat.

‘Laten we eens onderzoeken wat zich aan de andere kant van de  
Grotheuvels bevindt. Nog voorbij de Drakenkopheuvel bedoel ik!’ 

‘Wat denk je dan Finn?’, antwoordt Milan en hij spuwt de kersenste-
nen één voor één uit. Ze vliegen alle kanten uit. De ene al wat verder 
dan de andere. 

gezicht verraadt ook maar enige emotie. Soms lijkt het wel of ze van 
een andere planeet komen. Ze passen hier niet, zoveel is duidelijk. Zij-
zelf lijken er echter allerminst last van te hebben.

Op de speelplaats zonderen ze zich vaak af van de rest en tot elkaar 
spreken ze op fluisterende toon. Wanneer iemand in hun richting 
loopt, stoppen ze met praten en staren zwijgend voor zich uit… Mis-
schien stellen ze zich zo wel in verbinding met hun thuisplaneet, zo laat 
Finn zijn gedachten de vrije loop...

Een nieuwe horizon

In tegenstelling tot gisteren staat er een stralend zonnetje. De lucht is 
helder en fris. Wanneer Finn na het ontbijt het huis verlaat, zuigt hij de 
koele lucht diep in zijn longen. Nu gaat hij voor één keer zelf op zoek 
naar Milan. Eens kijken wat die kerel aan het doen is, denkt hij.

Hij belt aan. In de woning is geen beweging te zien, of toch? Boven 
gaat een raam open en de schrille stem van Milan daalt af en bereikt 
zo schel zijn oren. 

‘Hoi, Finn! Je bent erg vroeg. Waar brandt het?’, klinkt het spottend.
Geen gevoel voor humor en dat zelfs op klaarlichte dag, zo denkt 

Milan, maar hij houdt het voor zichzelf. ‘Heb je zin om een dagje mee 
te gaan naar de Grotheuvels?’, antwoordt hij laconiek.

‘Ja, goed! Ik ga nog even vlug iets eten. Over een kwartiertje ben ik 
bij je thuis.’
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gedachte.

Beiden kijken nu naar de Grotheuvels, waar nog een dikke sliert mist 
aan vastplakt. Het lijkt of de bevroren adem van de nacht er nog rond-
waart. Toch staat de zon al hoog aan de hemel. De jongens rennen 
een beetje om het warm te krijgen. Zoals gewoonlijk praat Milan hon-
derduit, terwijl hij Finn bestookt met een heleboel kennis en allerlei 
wetenswaardigheden over modelvliegtuigen.

‘Weet je, ik ga volgende week met mijn vader naar een beurs voor 
zweefvliegtuigen en daar staan de allernieuwste!’, voegt hij er nog uit-
gelaten aan toe.   ‘Supercool, hé! Ik krijg vast van hem een volledig 
voorgemonteerd model met een ingebouwde motor en drie microser-
vo’s. Waw! Weet je hoe groot die wel is?’, vervolgt hij enthousiast. 

‘Die heeft een spanwijdte van wel negentig centimeter.’ Hij strekt zijn 
armen om de lengte aan te geven. 

‘Enorm dus. En weet je wat? Wanneer ik hem heb, kunnen we hem 
samen uittesten, hierboven op de Grotheuvels’, zo grijnst Milan en zijn 
ogen worden nog groter van opwinding.

Alweer een van die mooie fantasieën van hem, denkt Finn, want hij 
kent zijn buurjongen goed genoeg om te weten dat hij zijn wensen 
vaak voor werkelijkheid neemt. De vader van de jongen is immers een 
enorm grote leegloper, die nauwelijks interesse kan opbrengen voor 
zijn bloedeigen zoon. Hij heeft sinds lang geen contact meer met hem. 
Zijn moeder won de strijd na een lange vechtscheiding en zijn vader 
kijkt sindsdien niet meer naar hem om. Dus waarom zou hij hem dan 

‘Het weer is vandaag opperbest. Met wat geluk zullen we er kort na 
de middag al zijn’, probeert hij verder.

Finn knikt en vergeet daarbij voor de volledigheid te vermelden dat 
zijn ouders hem nadrukkelijk hadden verboden om voorbij de eerste 
heuvels te trekken. 

‘Hé, wat heb je daar?’, vraagt Milan onderweg terwijl hij zijn blik vra-
gend gericht houdt op Finns broekzak, waar de knikker zijn jeans doet 
uitpuilen.

‘Niets’, mompelt Finn. ‘Het is maar een steen die ik onlangs heb op-
gegraven.’

‘Oh man, let jij maar op met je opgravingen. Zo word je vast zelf nog 
een fossiel!’, antwoordt Milan spottend.

‘Heb je niet gehoord van die man uit de buurt die in zijn tuin een 
groot bot heeft gevonden?’ 

‘Een mensenbot?’, vraagt Milan ongeïnteresseerd. 
‘Nee joh, het was het dijbeen van een wolharige neushoorn. Het is 

minstens 11000 jaar oud, maar vermoedelijk nog veel ouder. Ik heb het 
gisteren in de krant gelezen’, antwoordt Finn enthousiast in de hoop 
Milans interesse voor archeologie op te wekken.

Deze haalt nu achteloos zijn schouders op: 
‘Ach, wat een dooie boel’, zegt hij en hij blaast wat lucht via zijn lippen 

naar buiten om te laten merken dat hij Finns weetje waardeloos vindt. 
Volgens mij doet hij het met opzet, denkt Finn. Zoveel onverschillig-
heid. Hij doet het enkel om mij op stang te jagen!

Finn voelt hoe hij een kort ogenblik zijn vuist balt. Sterker dan Milan 
is hij beslist wel. Zijn vuist ontspant zich bij deze kleine geruststellende 
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naar boven. Het zal wel aardig wat moeite kosten om helemaal tot bo-
ven te geraken!’, zegt Milan terwijl hij naar boven wijst. Ze moeten in-
derdaad eerst langs een eng, met doornige struiken overwoekerd en 
hobbelig paadje. Distels en wilde rozenstruiken groeien hier welig en 
daarna volgt nog een glibberige rotspartij. Het is wel de enige weg naar 
de top. De steentjes geven weinig grip, zo merken ze algauw. Het lijkt 
wel alsof er wieltjes onder hun schoenzolen zitten! Soms glijden de 
jongens weer een stukje naar beneden en moeten ze elkaar vastgrijpen 
om niet helemaal naar beneden te schuiven.

‘Verduiveld!’, wijst Milan naar een rotsblok dat het weggetje verspert. 
‘Dit rotsblok lag hier de vorige keer nog niet! Misschien werd het 

naar beneden gerold’, oppert Finn. 
‘Laten we het dan maar verder naar beneden duwen’, voegt hij er 

grijnzend aan toe. Dat is helaas sneller gezegd dan gedaan, want er is 
geen enkele beweging in te krijgen. Hoe hard ze beiden ook duwen. 
Zelfs met een stok eronder lukt het niet om er ook maar een millimeter 
beweging in te krijgen. Het is een loodzwaar ding.

‘Niet erg!’, roept Milan maar zijn gezicht verraadt een lichte teleur-
stelling. Ze klauteren er ten slotte maar overheen. Voor twee jongens 
die barsten van jeugdige energie, is het wel een rot gevoel dat ze het 
rotsblok niet kunnen onderwerpen aan hun gebundelde jonge krach-
ten. Daarom laten ze nu hun fantasie er maar op los. Terwijl Milan 
boven op het rotsblok staat, met de borst vooruit en met de stok in zijn 
hand, neemt ook Finn een stok in de hand. De twee ridders zijn dra 
verwikkeld in een spannend zwaardgevecht om het machtige rotsblok. 
Ze gooien zich volledig in de strijd. Finn is duidelijk de sterkste van de 

nu plots verwennen met zo’n dure aankoop? Finn wil het eerst met 
eigen ogen zien, want dit hield gewoon geen steek.

Op dat ogenblik klinkt een langgerekt oehoegeroep uit de verte. Het 
lijkt op de roep van een uil, maar dan  akeliger. Veel scherper ook. Het 
geroep gaat werkelijk door merg en been. Er loopt meteen een huive-
ring door Finns lichaam.

 
‘Kom op, voor het eerst naar boven!’, roept Milan terwijl hij in een 

sneltreinvaart de heuvel bedwingt. Aan de top van de eerste heuvel 
is het uitzicht adembenemend. De zon staat al laag boven de horizon 
en warmt de aarde langzaam op. Mysterieuze pastelkleurige dampen  
stijgen op vanuit het dal. Ze zijn violet met grijze strepen. De ochtend-
zon kleurt een paar daken van de hoeves. De twee stipjes wat dichter 
bij hen, zijn de daken van de woningen waar ze zelf wonen. Wat een 
kleine wereld is dat daar beneden!

Ze verzamelen vlug enkele takken en losse stenen om de plek te mar-
keren waar ze hun tas met proviand verstoppen. Dat doen ze in een 
kleine opening in de rotsen. Ze voelen voorzichtig of er geen konijnen, 
muizen of ander ongedierte in zit. Het plekje voelt koud en vochtig 
aan, maar het is leeg en veilig. Op enkele droge muizenkeuteltjes na. 
Hun lunch hebben ze goed verpakt, dus dat zit wel goed.

Nu beginnen ze aan de laatste klim. De drakenkop zit aan de kant die 
niet uitkijkt over het dal.  

‘Kijk! Tegen de hoogste heuvel slingert een smal stenig paadje zich 
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zijn voorhoofd. Hij vist een zakdoek uit zijn broekzak, maar ook die is 
doorweekt en dus onbruikbaar. Ze staan beiden met hun rug tegen een 
stuk overhangende rots. Het stekelige gras steekt in hun rug wanneer 
ze zich tegen de rots aandrukken. Ze hebben geen andere keuze als ze 
niet doornat willen worden. Dan zien ze plots een smalle rotsspleet die 
met korstmossen is begroeid. Ze wurmen zich naar binnen. Het is een 
kleine ruimte, maar als ze zich bukken, worden ze tenminste niet nat. 
Er sijpelt alleen een beetje water door het rotsplafond. Het water zoekt 
in kleine stroompjes zijn weg verder naar beneden. Van kortbij beke-
ken, lijken het riviertjes met kleine zijarmen. Wanneer ze hurken, is de 
ruimte precies groot genoeg om hen voldoende beschutting te geven 
tegen het onweer. Milans been is opengehaald door een doornige tak. 
Een flinke schram is daarvan het resultaat. Hij leunt tegen de wand van 
de ruimte om die beter te kunnen bekijken. Plots gebeurt er iets bizars. 
Iets dat geen van beide jongens achteraf kan verklaren of begrijpen…

Wellicht is er door de druk die op de wand werd uitgeoefend, een 
soort verschuiving gebeurd. Opeens en zonder dat ze het goed in de 
gaten hebben, bevinden ze zich in een veel grotere ruimte. Alsof de 
wanden zijn teruggeweken en het plafond boven hen veel hoger is ge-
worden! Zelfs het gerommel van de donder is hier nog nauwelijks te 
horen…

‘Hé, zie je dat?’, bibbert Milan, terwijl hij van de eerste schrik bekomt. 
‘Hoe kan dit?!’ De wanden zijn niet meer te zien en de omgeving is 

onherkenbaar. Totaal anders dan enkele minuten geleden! De jongens 
kijken verbaasd om zich heen. 

‘Hoe zijn we hier terechtgekomen?’, vraagt Milan opnieuw, maar ook 

twee. Milan probeert hem met enkele gemene trucjes onderuit te ha-
len. Zijn stem slaat schril door wanneer hij zichzelf aanvuurt. Ze laten 
zich inspireren door wat ze zich herinneren uit filmscènes en horen 
niet dat het plotseling ongewoon stil is geworden rondom hen…

Geen zuchtje wind, geen grassprietje dat beweegt. Niet eens een vo-
gelgeluid doorprikt de stilte. Het lijkt wel of de heuvel zijn adem heeft 
ingehouden. Finn is de eerste die opmerkt dat het plots wel erg donker 
wordt en ziet dat enkele regenwolken zich dreigend hebben samenge-
pakt. Voor ze goed en wel boven op de top van de heuvel staan, barst 
het hemelgeweld in volle hevigheid los. Grommend stort de donder-
wolk zich op de heuvel en Finn en Milan rennen als verslagen ridders 
weg, ondertussen speurend naar een veilige schuilplek. Ze zien amper 
een hand voor ogen omdat de regen ongenadig in hun gezicht striemt. 
Hoe snel slaat het weer hier om? 

Twee doornatte ridders laten hun zwaarden voor wat ze zijn en zoe-
ken beschutting voor het plotse natuurgeweld. Niets in de weersvoor-
spellingen voor vandaag maakte melding van zulke regenbuien.

Een schuiloord…

Hun stemmen gaan verloren in de brullende dondergeluiden. Af 
en toe verlicht een bliksemflits hun natte gezichten. Het spitse gezicht 
van Milan, met de ietwat te kort bij elkaar staande ogen, glimt. Het 
is doornat, net zoals dat van Finn. Zijn haren hangen in slierten op 
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Tot hun grote verbazing is er nochtans nergens een kier of spleet te 
bespeuren. Niets waar ook maar een spoortje daglicht doorheen valt.

‘We lijken inderdaad wel bijzonder vakkundig te zijn afgesloten van 
de buitenwereld!’, is nu ook Finns conclusie.

‘Hoe is het dan mogelijk dat het hier niet donker is? Ik zie nergens 
een lichtbron’, brengt Milan verbaasd uit. Hij heeft deze woorden nog 
maar pas uitgesproken of er klinkt een dof gerommel. Het lijkt op te 
klimmen vanuit de diepte en het doet onmiskenbaar denken aan het 
gegrom van een beer. Zo zou je het dus kunnen omschrijven, maar dan 
vele malen luider. Ze kijken elkaar verschrikt aan en zien alleen maar 
die schrik in elkaars ogen weerspiegeld. Antwoorden of verklaringen 
zijn er nog steeds niet.

Milans borstkas gaat nu onrustig op en neer. Zijn hart slaat van 
schrik enkele tellen sneller. Gelukkig dat Finn niet merkt hoeveel angst 
ik heb, denkt hij. Van Milans gebruikelijke betweterigheid is nu inder-
daad niet veel meer te merken. Plots is alles weer heel stil.

Ook Finn voelt zich allesbehalve prettig. Hij probeert zich te ver-
mannen om de lichte paniek die hij voelt opkomen, nog de baas te 
blijven. Hij ademt eens diep en staart daarna zwijgend naar de halve 
cirkels met de fakkels.

‘Hé, nu weet ik waar dat vreemde licht vandaan komt!’, wijst Milan. 
‘Verrek man, het kwam al die tijd uit je broekzak! Daar, uit de steen 

die je daar hebt!’
Finn tast langzaam naar de knikker die, zoals hij nu zelf ook opmerkt, 

inderdaad een zachte en eigenaardige gloed verspreidt. Hij legt hem in 
de palm van zijn hand en ziet hoe de knikker weer langzaam tot leven 
lijkt te komen.

Finn kan hierop geen antwoord verzinnen. Hun ogen wennen maar 
langzaam aan het halfduister en dan wijst Milan naar een vreemdsoor-
tig symbool op de grond.

Twee halve cirkels met enkele onduidelijke symbolen , erg vreemde 
tekens met een fakkel aan elke zijde. 

‘Wat voor  vreemds is dit nou? Het lijkt wel een markeerpunt, maar 
voor wie? En wat betekent het?’ Milan zwijgt plotsklaps. Alleen de 
echo van zijn laatste vraag klinkt nog na:  

‘Betekent het… tekent het… het…?’ En verder niets meer, enkel nog 
een raadselachtige stilte…

Het is in ieder geval wel duidelijk dat ze compleet zijn afgesloten van 
de buitenwereld, want daarvandaan dringt geen enkel geluid meer 
tot hen door. Een vreemde vaststelling die hen veel angst inboezemt. 
Wanneer Finn zijn oor tegen de rotswand drukt, hoort hij het geluid 
van een ruisende zee. Net hetzelfde geluid als dat van een grote schelp 
die je tegen je oorschelp aandrukt! Een vreemd schijnsel verlicht on-
dertussen op spaarzame wijze de wanden en de verharde vloer.

‘Zie jij ergens daglicht Finn?’, vraagt Milan na een tijdje met een 
benauwd stemmetje. Hij onderzoekt ondertussen zelf aandachtig de 
wanden en het plafond. Hij wil weten of er een luchtstroom van buiten 
naar binnen kan komen.

Spichtig als hij is, gebruikt hij zelfs zijn neus om de buitenlucht te 
ruiken. Niets helaas... Dan bekijkt hij de muurvarens en het groene 
mos, wat erop wijst dat er wel ergens licht moet binnenvallen. Groene 
planten hebben immers lucht en licht nodig, zo weet hij van de lessen 
biologie. 
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druipsteengrot! Ja, dat verklaart de vochtige geur die hier hangt en de 
mosachtige begroeiing van daarnet. Enkele vleermuizen met lange 
oren schieten vliegensvlug langs hen heen. Weg van deze plek waar ze 
werden opgeschrikt. Even plots als de flitsen ontstonden, verdwijnen 
ze weer. Daarna is het weer donker en stil. Een onheilspellende stilte is 
het. Hier en daar valt hoorbaar een druppel water naar beneden. 

De enorme schicht die nu ineens weer hun ogen verblindt, verrast 
hen. Nieuwe angst slaat de jongens om het hart. Ze verwachten dat 
er na de bliksem nog snel een knallende donderslag zal weerklinken, 
maar ze horen niets. Enkel een licht sissend geluid, dat uit de knikker 
lijkt te ontsnappen, volgt op de plotse lichtflits.

‘Kijk Finn, daar, achter je’, fluistert Milan en hij kijkt met half ver-
warde blik naar iets op de muur achter hem. Nu ziet Finn het ook!

Twee diepe en inktzwarte schaduwen bewegen zich voort. Het is geen 
product van hun verbeelding. Ze bevinden zich vlak achter Finn op de 
rotsmuur! Het zijn echter niet hun eigen schaduwen. Neen, daarvoor 
zijn ze te groot. Het zijn eerder schaduwen van twee volwassen man-
nen. Beiden van flink formaat! Ze dragen vreemdsoortige hoofddek-
sels.

‘Dit kan toch niet’, fluistert Finn. 
‘Hoe kunnen er schaduwen zijn van iets wat er in feite niet is?’
‘Pst, Milan! K… Kijk ze bewegen zich hier naartoe!’
‘Schaduwen van niets? Van Iets dat Niet is?’, herhaalt Milan bij zich-

zelf en zijn hele houding drukt verslagenheid uit omdat hij er opnieuw 
niets meer van begrijpt. Dat breekt met alle wetten van de fysica. Van 

De matgele en groenachtige kleur wordt stilaan helderder en de 
knikker lijkt dit keer zelfs te ademen en zich te vullen met de energie 
van de rotsruimte. Iedere minuut wordt hij groter en groter. 

‘Maar dit is helemaal geen steen!’, merkt Milan op terwijl hij het 
voorwerp met veel argwaan gadeslaat.

‘Waw! Het lijkt wel of hij ieder moment kan openbarsten. Nou, heb 
je ooit?’ Tussen zijn woorden van verbazing snakt hij even naar adem. 
Als gehypnotiseerd staart hij naar het kleinood.

‘Wat is dat voor een ding, Finn?’
‘In ieder geval inderdaad geen knikker en ook geen steen, zoveel is 

zeker’, antwoordt deze rustig. Tot zijn verbazing ziet hij dat er opnieuw 
kleine lichtpuntjes uit het voorwerp komen. Hij draait de knikker 
voorzichtig rond en laat hem schijnen over de tekeningen op de grond. 
De twee halve cirkels, de getekende symbolen en de brandende toort-
sen. Beide jongens kijken geboeid naar het schouwspel dat zich voor 
hun ongelovige ogen afspeelt…

Grimmige figuren

Plots wordt de ruimte helder verlicht door de lichtschichten die wil-
lekeurig uit de knikker schieten. Alle details op de rotsmuren worden 
nu erg goed zichtbaar en het daagt de jongens ineens hoe groot de 
ruimte waarin ze nu staan wel moet zijn. Boven hun hoofden hangen 
enkele grillige stalactieten die onderaan eindigen met een waterdrup-
pel. Verderop bevinden zich enkele stalagmieten als grillige marmeren 
zuilen in een onderaardse tempel. Ze zitten dus in een onderaardse 
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enkel wat ze zelf al vermoeden: ‘no signal’.

‘Misschien zijn we in slaap gevallen, Finn, en dromen we dit alles’, 
zegt Milan in een uiterste poging om alles te verklaren. Maar dat idee 
moeten ze allebei algauw opgeven wanneer ze elkaar in de arm knijpen 
en ze de pijn goed kunnen voelen.

‘Het komt vast door die knikker van je’, voegt hij er aan toe terwijl hij 
argwanend naar het voorwerp kijkt. 

‘Het lijkt wel of hij echt, nou ja, echt… leeft’, zegt hij met enige boos-
heid in zijn bange stem. 

‘Of komen er misschien giftige dampen uit die ons doen hallucine-
ren?’

‘Waag het nu niet om hem aan te raken!’, antwoordt Finn wanneer hij 
merkt dat zijn buurjongen er naartoe wil gaan.

‘Ik wil… ik wilde alleen maar…’, stottert deze en de rest gaat verloren 
in een soort gemompel.

Alsof de knikker het heeft gehoord, beweegt hij nu vanzelf voort in 
de richting van de cirkels met de toortsen.

‘Nou vind ik het echt wel eng worden’, bibbert Milan.  ‘Hou nu maar 
op met al je vuile trucjes, Finn! Als dit allemaal opgezet spel is om mij 
op stang te jagen en me te testen, dan ben je in je opzet glansrijk ge-
slaagd… maar ik vind er niets meer aan!’, besluit hij geërgerd en boos. 

‘Ik wil hier onmiddellijk weg!’, roept hij luid in de hoop dat iemand 
het horen kan. Dat lijkt nu erg onwaarschijnlijk.

Nauwelijks is hij uitgepraat of de knikker nadert het middelpunt van 
de cirkels en begint als dol geworden rond zijn as te draaien en allerlei 

zijn gewone brutaliteit is nu niet het minste spoor meer terug te vin-
den. De schaduwen lijken zich inmiddels weer op de wanden vast te 
hebben gehecht, want ze verroeren zich niet meer. Ze luisteren alleen 
maar en wachten af… Net zoals de twee jongens. Alles is nu weer stil 
en bewegingloos. Alleen de knikker met de vreemde gloed verandert 
af en toe van uitstraling: dan wat donkerder, dan weer wat lichter. Hij 
lijkt soms ook wel om zijn eigen as te draaien. Alsof hij iets zoekt… 
Richt hij zich naar iets?

Ja, dat is het! Nu zien ze het duidelijk! Hij stelt zichzelf scherp. Net 
zoals de lens van een camera dat doet. Een lichtbundel schijnt nu op 
een van de wanden en dan is het opeens weer donker. De schaduwen 
zijn nu helemaal weggekropen op dezelfde onverklaarbare manier zo-
als alles hier verdwijnt en weer verschijnt.

Hier, binnen de rotsmuren, lijken werkelijk andere natuurwetten te 
heersen dan erbuiten.

Veel tijd om zich verdere vragen te stellen is er echter niet, hoewel het 
begrip tijd hier niet lijkt te bestaan.... Het is alsof ‘de tijd’ alleen maar 
buiten heeft bestaan. Minuten lijken uren en uren minuten. Wie zal 
het zeggen? De wijzers van hun horloges zijn in ieder geval bevroren 
op precies tien voor elf. Ze staan daar maar en hebben er geen idee van 
wat er met hen is gebeurd. Het enige wat ze met zekerheid weten, is dat 
ze compleet zijn afgesloten van de buitenwereld en dat er nergens een 
opening te vinden is om weg te geraken.

Ze zitten opgesloten samen met ‘iets’ dat in ieder geval niet uit de 
‘gewone’ wereld komt. Het mobieltje in Finns  broekzak bevestigt hen 
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gebeurd, dat beslist niet minder onheilspellend te noemen is!

Niet langer meer alleen

De wanden van de ruimte zijn volledig verdwenen en ze bevinden 
zich nu opnieuw in een totaal andere en nieuwe omgeving. Ditmaal in 
een grote zaal, gehuld in een vaag blauw schijnsel en uitmondend in 
enkele gangen. Hier is het niet meer zo vochtig en het binnenklimaat 
voelt weer wat warmer aan. Het lijkt of ze zich nog dieper in de aarde 
bevinden. Ook nu hebben ze niet veel tijd om van hun verbazing te be-
komen, want net wanneer hun ogen wennen aan deze donkere ruimte 
met dat vage lichtschijnsel, zien de jongens iets waarvan de haartjes in 
hun nek rechtop gaan staan. Ze zijn namelijk niet langer alleen!!!

In het midden van de ruimte zitten enkele behaarde mannen met 
gekromde ruggen rond een houtvuurtje. Kolossen van kerels met in-
drukwekkende baarden. Zelfs in rust tekenen hun spierbundels zich 
af. Ze praten met donkere en zware stemmen. Af en toe wordt er luid-
keels gelachen en geroepen. Dan kloppen ze elkaar goedgeluimd op 
de schouders met handen zo groot als kolenschoppen. Ze heffen hun 
bekers en zetten ze aan hun gulzige monden. Het lijken wel soldaten 
uit een oud verleden. Ze gaan volledig op in hun gesprekken en zien de 
jongens niet. Zo kunnen deze laatsten het schouwspel met grote ogen 
blijven gadeslaan. 

‘Mijn god, wie zijn dat?’, fluistert Milan. De jongens maken zich zo 

flitsen af te vuren in de ruimte… Weer wordt alles plots heel erg don-
ker…

‘Zo, ik heb het wel begrepen hoor. Dadelijk verschijnen de schadu-
wen weer, of niet?’, roept hij uitdagend naar Finn.

‘Ik zweer het Milan. Ik heb hier niets mee te maken. Werkelijk niet!’, 
werpt deze laatste tegen.

Maar de jongen reageert niet meer normaal. De paniek heeft hem 
helemaal te pakken. Arme Milan, denkt Finn, van zijn oude zelfover-
schatting is niets meer te herkennen. Hij neemt de knikker in zijn 
handpalm en voelt de vertrouwde gloed die er uitkomt.

‘Laat het onmiddellijk stoppen, hoor je!’, gilt Milan nu onbeheerst. 
‘Ik wil hier echt niet zijn’, jammert hij met een hoog stemmetje. Al-

thans voordat hij stilletjes begint te snikken, alsof hij het hopeloze van 
de situatie nu pas inziet.

‘Pst, ik hoor wat’, fluistert Finn en hij duwt Milan zachtjes maar kor-
daat tegen de rotswand. Het grommende geluid komt weer dichterbij 
en beweegt zich in hun richting. Het is alsof het binnenste van de berg 
wordt overhoopgehaald. De grond schudt en beeft onder de voeten 
van de jongens. De enorme (denkbeeldige) beer is wakker geworden 
en haast zich naar een nietsvermoedende prooi! Hij heeft een enorme 
honger… en iedere seconde kan dus ook hun laatste zijn. De beer zal 
op hen afstormen en zijn scherpe klauwen zullen afmaken wat Finns 
gedachten nu nog niet durven te vermoeden. Of toch niet…?

Het grollen en grommen is opgehouden, maar er is nu iets anders 
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gens richten twee mannen zich op om hun zwaarden van de muur te 
halen. De ene controleert met zijn duim even de scherpte en de andere 
maakt met zijn vinger een gebaar van oor tot oor. Dan lachen ze en 
spugen ze weer in het vuur. Plots staat de eerste stil en kijkt fronsend 
in de richting van de plek waar de jongens zich hebben verstopt. Hij 
kijkt argwanend en spiedend in het rond en zet een paar passen in 
hun richting. De jongens voelen hoe het bloed langzaam in hun ade-
ren stolt maar toch duiken ze net op tijd weg. Zijn fakkel belicht nu de 
grond… en daarna het rotsplafond boven hen. De man gromt. Daarna 
loopt de bebaarde kerel onverwacht in de richting van de hangende 
vleeshompen waar in het midden een kaal bot uitsteekt. Hij neemt een 
mes en snijdt er een enorm stuk uit. Hij spiest het vlees en houdt het 
mes boven het vuur. Ze lachen gezapig wanneer iemand zich verslikt 
en proestend moet hoesten.

Opgelucht voelen de jongens hoe het bloed in hun aderen weer be-
gint te stromen. Dit terwijl ze hun best doen om zich zo stil en on-
opvallend mogelijk te verschansen. Het wordt stilaan duidelijk dat de 
mannen hen toch niet zouden kunnen zien of horen. Zelfs al zouden 
ze dat willen en al zouden ze nu gaan roepen en tieren of opzichtig met 
de armen gaan zwaaien. De stemmen van het voorheen zo luidruch-
tige gezelschap worden immers ook steeds flauwer en hun beeld ver-
vaagt. Finn neemt een steentje en gooit het in de richting van de plek 
waar het vlees aan de haken hing. Niets... Het steentje verdwijnt en er 
volgt geen enkel geluid dat erop zou wijzen dat het nu de grond raakt. 
Milan kucht en schraapt zijn keel. Hij doet het eerst bedeesd en stil, 
dan wat luider. Daarna komt hij uit zijn schuilplaats tevoorschijn. Ten 

klein mogelijk om niet op te vallen. Ze trekken zich terug in een don-
kere spelonk achter een rotsblok. Toch ruiken ze ook hier de brand-
lucht van het vuurtje. Het prikt in hun ogen en neus en na enkele mi-
nuten vult het ook hun longen. De gedachte dat ze elk moment zouden 
kunnen hoesten, doet hen rillen. Doch, na een tijdje wint hun nieuws-
gierigheid het van hun angst en komen ze wat dichterbij om het merk-
waardige groepje van achter een ander rotsblok grondig te bestuderen. 
De kerels dragen vreemde gewaden en andersoortige schoenen. Dat is 
nog maar het minst vreemde dat je aan hen kan opmerken!

Het lijkt wel een wachtersgezelschap uit oude tijden, te oordelen naar 
hun zwaarden en zware bierkruiken en naar de zware vleesklompen 
die aan roestige haken aan de muur hangen. Ze praten luidruchtig en 
boeren ongegeneerd. Eentje ligt zelfs languit te slapen. Vermoedelijk 
is hij beschonken door het gistige drankje, want hij snurkt met open 
mond. De jongens zien duidelijk de grove trekken in de gezichten van 
de mannen. 

De anderen verdelen hompen brood en spoelen het vervolgens weg 
met drank. Ze spugen ook in het vuur. Eén man gooit er om de zoveel 
tijd enkele blokken hout in. Het tweetal probeert te verstaan wat er 
wordt besproken, maar ze kunnen de vreemde woorden niet begrij-
pen. De mannen praten met diepe keelklanken. Heel anders dan de 
andere talen die ze kennen. Tot overmaat van ramp moet Finn kuchen 
omwille van een kriebel in zijn keel. Hij doet het zo stil mogelijk, maar 
blijkbaar niet stil genoeg…

De mannen kijken plots ernstig en fluisteren tegen elkaar. Vervol-
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Zijn indrukwekkende neusgaten in zijn hoornige kop zijn uiterst ge-
voelig afgesteld. Ze ruiken bloed en merken zo de aanwezigheid van 
elke prooi van op grote afstand. Voedsel is hier schaars. Daarom is elke 
ontmoeting goed voorbereid. Hij is uiterst berekenend en daardoor 
bezit hij een uitzonderlijke sluwheid. De twee indringers hebben geen 
schijn van kans en hun lot is al bezegeld sinds het ogenblik dat ze deze 
onderwereld betraden! Nog nooit is er iets aan zijn scherpe aandacht 
ontsnapt. Elke prooi belandt uiteindelijk in zijn enorme muil.

Het beest overleeft hier al eeuwen. Het is zijn vertrouwde  onder-
wereld, maar soms herinnert het zich de buitenwereld. De pijn van 
de vernederingen die het daar heeft opgelopen... De gevechten en de 
nederlagen, de woede en de wraak. Dat alles zindert nog na in zijn 
gepantserde binnenste. 

Wat haat het beest de wereld en de mensen die hem dit hebben aan-
gedaan hartsgrondig! Al die woede en boosaardigheid hebben zich sa-
mengepakt in dit onvrije schepsel dat nu overleeft in het duister.

Neen, hij wordt nooit gekweld door wroeging of spijt, zijn aard is  
immers kwaadaardig. En neen, ook medelijden kent hij niet in het 
minst! Hij heeft lang gewacht op een ontmoeting met een mens uit die 
akelige buitenwereld. Het lot is hem vandaag gunstig gezind, want hij 
ruikt er zelfs twee! Twee jonge exemplaren, dus zeker niet te versma-
den! Eindelijk zal hij nog eens een prooi veroveren waarmee hij zijn 
voortdurende honger kan stillen. En niemand die hem daarbij hinde-
ren zal… Instinctief weet hij dat de weg nu openligt! De soldaten zijn 

slotte roept hij hard ‘boeh’ en zwaait molenwiekend met beide armen. 
Niets! Geen enkel teken dat de groep mannen hen kan horen. Inte-
gendeel, de mannen worden nog steeds vager. Het lijken schimmen in 
de nacht die uiteindelijk helemaal verdwijnen. Horen die echt bij die 
andere wereld?

Loopt er dan een onzichtbare muur tussen hun wereld en die van de 
jongens? En lost die nu ook op, zoals de schaduwen op de rotsmuren 
voorheen al deden? Het beeld wordt onduidelijker en ook de stemmen 
doven uit. Ten slotte is er niets meer, enkel een lege ruimte. Er is zelfs 
geen spoor meer van de rook of van het vuur. Milan voelt hoe de een-
zaamheid hen weer insluit in deze diepe onderaardse schoot. Ze voelen 
zich opeens weer losgesneden van alles en iedereen. Eenzaamheid… 

Niets is echter minder waar! Een vijftigtal meter verder schudt de 
grond. De trilling verplaatst zich en een ijzingwekkend lelijk gedrocht 
nadert het nietsvermoedende tweetal. Het neemt grote schreden. Het 
sleept daarbij een zware dubbel gevorkte zwarte staart met zich mee. 
Een staart die hem soms hindert omdat hij af en toe als een weer-
haak in een spleet blijft steken, wat hem dan telkens bruusk afremt. 
Het reusachtige dier is volledig met schubben bedekt. Dit onderaardse 
gangenstelsel is zijn hol. Hij kent elke hoek en kant, elke spelonk en 
weet dus welke gangen groot genoeg zijn voor zijn doortocht. Geen 
beweging ontsnapt aan zijn aandacht. Hij overleeft op de ratten en 
vleermuizen en het andere warmbloedige ongedierte dat er rondwaart. 
Zijn zicht is zwak, maar zijn andere zintuigen zijn als voelsprieten die 
de minste verandering in de ruimte zorgvuldig kunnen waarnemen. 
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Heeft de knikker het antwoord voor hun situatie? Als een vurig oog 
kijkt hij hen afwachtend en uitdagend aan…

Waarschijnlijk wikt en weegt hij hun gedachten. Dat gevoel is aller-
minst verbeelding. Dit ding heeft een eigen wil, dat heeft Finn al vaker 
gevoeld. Het heeft ook een eigen intelligentie. Op dit ogenblik voelen 
ze werkelijk dat ze worden bespied, alsof elke gedachte die ze hebben, 
meteen door het ding wordt begrepen.

Het vuur in de knikker lijkt nu elk moment door de buitenkant heen 
te kunnen branden. Vlug legt hij hem op de grond zodat hij er zijn vin-
gers niet aan verbrandt. Hij moet wel lossen. De knikker is veel te heet 
om vast te houden! De lichtflitsen schieten eruit, als woedt er binnenin 
een hevig onweer.

‘Dit is niet pluis’, hoort Finn zichzelf denken. De gedachte lijkt echter 
te zijn uitgesproken want hij hoort hoe Milan hem antwoordt: 

‘Laten we gaan Finn. Laten we nu heel snel gaan’, dringt hij aan met 
een ingehouden rusteloosheid in zijn stem. Hij herhaalt nogmaals zijn 
verzoek. Ineens klinkt zijn stem niet langer angstig, maar erg zelfver-
zekerd.

De ruimte wordt heel even fel verlicht door een lichtflits die weer uit 
de knikker komt. Dan is het opnieuw schemerig. Net genoeg om hen 
een indruk te geven van de indeling van de ruimte. Ze lopen nu enkele 
tientallen meters verder. Finn wijst naar de twee gangen die zich in de 
verte vaag aftekenen. Zijn blik is gericht op de fakkels, die in iedere 
gang met kettingen aan de wand zijn bevestigd. Deze gangen worden 
vast gebruikt door de soldaten of wachters van daarnet. 

immers verdwenen en dat zijn de enigen die hem kunnen wegjagen. 
Dat doen ze met hun fakkels en zwaarden. Aha, hun vuur is gedoofd 
en dus zijn ze van het strijdtoneel verdwenen. Eigenlijk heeft hij daar 
zelf voor gezorgd. Die kracht kan hij nu af en toe nog aanwenden. Het 
is echter het enige wat nog rest van zijn vroegere grote magische krach-
ten. Het is echt niet veel meer dan een fractie van wat hij ooit kon! Die 
machtige tijd, toen hij sterk en onoverwinnelijk was, ligt nu al eeuwen 
achter hem. Aan die periode wil hij nu niet meer denken. Nu is hij nog 
slechts een schim van dat alles en met zijn lelijke kop schudt hij die 
verdrietige gedachte weg.

Een nieuwe geur vertelt hem dat zijn prooi steeds dichterbij komt. 
Heerlijk… Vol begeerte maakt hij zich klaar voor de sprong. Eindelijk! 
Weldra zal hij zich voeden met nieuwe levenskracht. Met jong en jeug-
dig mensenvlees! Dat idee bedwelmt hem. Ongemeen behendig loodst 
hij zijn massieve lijf door de bochten van de gangen. Zijn staart zit hem 
dit keer niet in de weg.

Een weg terug?

Finn probeert zich zo goed als mogelijk te oriënteren. Als het klopt, 
zou dit inderdaad wel eens de diepste kern van de heuvel kunnen zijn 
waarin ze zich nu bevinden. Een zacht gerommel van de donder ergens 
in de verte bevestigt zijn vermoeden. Daarna wordt het weer heel stil, 
akelig stil zelfs. Ze kijken beiden naar de knikker in de handpalm van 
Finn. Hij neemt inmiddels weer de kleur van gloeiend vuur aan.
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sist en flitst en doet de lucht ontbranden en zo verschijnt een vurige 
gloed. Alles staat nu in lichterlaaie. O hel en verdoemenis! Ai! Pijnlijke 
steken en vlammen in zijn ogen. Vuur! Hij is verblind en verdoofd. Het 
beest kreunt erbarmelijk.

Hoe kan dat? Het leek zo makkelijk tot die enorme hittestraal in zijn 
gezicht ontplofte. Ineenkrimpend van de pijn, bedekt hij zijn ogen met 
zijn door het vuur verschroeide vleugels. Vroeger, heel lang geleden, 
kon hij dit vuur nog door zijn keel jagen. Nu verteert het vuur hem en 
er komt niet veel meer dan een klaaglijk gejammer uit zijn keel.

Het ding jaagt elke pijn die hij wilde vergeten weer uit zijn poriën. De 
pijn van kwetsuren nog opgedaan tijdens zijn gloriedagen. Het kluis-
tert hem vast aan de grond. Het daagt hem plots zeer helder hoezeer hij 
een gevangene is geworden van zijn eigen duisternis. Met zijn laatste 
krachten richt hij zich op en recht zijn geschubde rug, maar zijn logge 
poten zijn nu te zwak. Zijn botten lijken nu wel broos en uitgedroogd 
en hij stort volledig in onder de zware last van zijn eigen logge gedaan-
te. Een last die hij al een eeuwigheid meesleept en die hem gevangen 
houdt in het gangenstelsel van de mysterieuze Grotheuvels.

Even verderop loopt Milan gevolgd door Finn. Ze lopen onwetend 
van wat zich achter hen heeft afgespeeld naar de beide gangen. Tot ze 
plots achter zich een zacht gehuil menen te horen. Het gehuil van een 
gewond dier.  ‘Vlug Milan, sneller! Schiet toch op!’, roept Finn plotse-
ling door een vaag onbehagen bevangen. 

‘Het lijkt sterk op het gekerm van een bruine beer in nood!’ Een soort 
noodkreet. De jongens rennen nu zo vlug hun benen hen dragen kun-

‘Dit moeten wel de uitgangen zijn’, knikt hij bevestigend. En dan zegt 
hij tussen zijn tanden door maar toch nog duidelijk hoorbaar: 

‘Ik heb het vreemde gevoel dat er inderdaad iets staat te gebeuren en 
ik wil echt niet langer blijven om precies uit te vissen wat het is!’ 

Milan loopt voorop in de richting van de gangen. Voor één keer is hij 
het helemaal eens met zijn kompaan. 

Het gedrocht is inmiddels al aan de laatste meters begonnen en be-
weegt zich ingespannen. Het wordt niet in het minst gehinderd door 
de gerafelde wonde op zijn zijflank. Die is hem onlangs toegebracht 
door het zwaard van een van de soldaten. Oppervlakkig gezien, ziet 
het er erger uit dan het in feite is, want ineens loopt hij snel en soepel 
als een panter. Hij besluipt zijn prooi langs achter. Hij weet zelfs het ge-
grom te onderdrukken dat uit zijn keel opstijgt. Het zijn nu nog slechts 
meters en seconden, die hem scheiden van zijn dubbele prooi. Hij kan 
ze duidelijk zien. Hun schaduwen tekenen zich af tegen het licht en 
ze kijken niet eens in zijn richting. Ze hebben hun aandacht volledig 
gericht op dat gloeiend ding. 

Dit is zijn kans! Om toe te slaan, zal hij de veiligheid van de duis-
ternis even moeten prijsgeven en zijn ware gezicht tonen. Het is een 
gruwelijk beeld, zoals ook de soldaat, die hem de verwondingen heeft 
toegebracht, heeft gezien. Althans net voor hijzelf werd verzwolgen 
door de grijpende en alles vermorzelende bek van het beest!

Hij maakt zich klaar voor de sprong en… blijft plotsklaps stokstijf 
staan. Voor hem ligt iets op de grond. Het is dat gloeiende ding. Het 
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de gezichten van Naud en Derwik, het tweetal dat in de klas achter 
hem zit. Die ziet hij nu opeens helder en scherp voor zich. Zo duidelijk 
zelfs dat het lijkt alsof ze werkelijk aanwezig zijn. Hij begrijpt de link 
niet. Wat hebben die twee hiermee te maken, zo vraagt hij zich af.

Nu zou hij inderdaad wensen dat ze hier uit deze gangen tevoorschijn 
kwamen en bekenden dat dit slechts een illusie was, een wansmakelijke 
door hen bedachte grap. Of dat ze zouden toegeven dat ze werkelijk 
buitenaardse wezens waren die hem de oplossing van het raadsel graag 
wilden onthullen.  Maar dat gebeurde helaas niet…

‘Vooruit joh, laten we nu eindelijk eens maken dat we hier wegko-
men’, roept Milan met zijn oude vertrouwde schelle stem en bijna is 
Finn hem daarvoor dankbaar, want het doet hem in ieder geval ontwa-
ken uit zijn dromerijen. Terug naar de werkelijkheid van het moment.

‘Ik neem de linkergang’, zegt Milan. 
‘Neem jij de andere? Wie een uitgang vindt, loopt terug en roept de 

ander.’ Zijn stem klinkt ineens weer vastbesloten en zonder angst.

De jongens staan klaar om elk een andere gang te verkennen en bei-
den nemen ze de fakkels uit de houders. Het zijn de fakkels waarvan 
de vlammen niet bewegen. Ook niet wanneer je je verplaatst. Het licht 
dat ze afstralen, lijkt zelfs erg veel op het licht dat uit de knikker komt! 
Af en toe gloeit het fel en oogverblindend en al even snel dooft het 
ook weer uit. De vorm van de vlam blijft ondertussen echter steeds 
dezelfde. De twee schaduwen op de muren zijn achter hen weer op-
gedoken. Ditmaal maken ze zich los van de muur en ze lijken gewillig 

nen, in de richting van de gangen. Deze zijn, voor zover ze kunnen 
zien, erg schaars verlicht. Ze zijn inderdaad allebei voorzien van een 
toorts, net aan de ingang. Alleen, de vlam flakkert niet! De vlam is net 
zo onbeweeglijk als de uitdrukking op de gezichten van de jongens, die 
het vreemde fenomeen mogen waarnemen.

‘Wel gek dat ze niet flakkert zoals ieder ander vuur dat doet’, merkt 
Finn op.

 
Als hij zijn hand boven de vlam houdt, voelt hij ook geen warmte. 

Wordt de vlam niet door zuurstof aangewakkerd? 
‘Pst, hoor jij nog iets?’, vraagt hij dan. Milan schudt van niet.

Finn probeert angstvallig zijn verstand helder te laten denken, maar 
zijn hoofd lijkt wel een zak meel, waar een worm zich met veel moeite 
doorheen wroet. Het lukt hem niet om helder te denken. 

‘Laten we ieder een eigen gang nemen’, stelt Milan ten slotte voor. 
‘Dan kunnen we meteen zien welke gang waar precies uitmondt! 

Hoe eerder we dat weten, hoe groter de kans dat we snel wegraken!’
‘De twee toortsen, de cirkels, de symbolen, weet je het nog?’  Finn 

herinnert Milan aan de tekens op de vloer die ze eerder al zagen! De 
twee toortsen en in het midden was er nog iets, maar wat was het pre-
cies? 

‘Daar moet ergens de uitgang zijn’, zo besluit hij. 
Zijn hersenen werken nu weer op volle toeren, maar zoeken tever-

geefs naar het juiste verband. Het zijn de ‘vreemde tekens’ die hij tij-
dens de laatste les op school, toen zijn gedachten telkens weer afdwaal-
den, had opgetekend. Ze duiken nu scherp op voor zijn geest, alsook 
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plots voelt hoe een vreemde hand zijn voet omknelt. Een ijzige greep. 
De hand houdt hem gevangen. Hij rukt en trekt, maar iets veel ster-
kers houdt hem nu vast. Hij gebruikt al zijn kracht om los te komen. 
Tevergeefs!

Een geklik en een paar scherpe blikkerende tanden in een giganti-
sche muil…  Nu ziet hij het. Hij zit vast! Angst verlamt hem en een 
snijdende pijn maakt hem week. Even later zakt hij door zijn knieën. 
Zijn geest daalt af in een zwarte vergeetput en dra weet hij helemaal 
niets meer. Hij ziet dan ook niet dat de twee schaduwen zich over hem 
ontfermen en de grote klem waarin zijn voet vastzit, losmaken. Zijn 
wonde wordt deskundig verzorgd. Een roestkleurig poeder stopt de 
bloeding en de wonde wordt zichtbaar kleiner. Ze controleren even 
zijn pols- en hartslag. Net zo snel als ze opdoken, verdwijnen ze weer 
na hun verzorgende daden.

Het zijn de soldaten van weleer die zich bewegen tussen de twee we-
relden. Tussen de wereld van de binnenaarde en die van de buitenwe-
reld. Het zijn de wachters van de poort. Ze bewaken de doorgangen 
zodat niets van het boosaardige hierbinnen naar buiten treedt of om-
gekeerd.

Langzaam komt Milan weer bij bewustzijn. Als hij zijn ogen opent, 
ziet hij de reuzenklem die naast hem ligt. Hij herinnert zich ook wat 
er gebeurd is. Hij moet er nog in geslaagd zijn zijn voet los te maken 
voor hij het bewustzijn verloor! Althans, dat concludeert hij. Enkel een 
kleine wonde is nog zichtbaar en die is merkwaardig genoeg helemaal 

met hen mee te willen gaan. Ze kiezen de linkergang die ook Milan 
had gekozen.

Het voelt alsof er binnen in de heuvel een wereld bestaat tussen deze 
werkelijkheid en de wereld waar ze vandaan komen. Een eigen werke-
lijkheid, los van de andere. Een andere dimensie als het ware…

Milans tocht naar de uitgang

Ieder gaat zijn eigen gangetje. Letterlijk dan. Waren we niet beter sa-
mengebleven, denkt Milan nu en hij heeft al spijt van zijn overmoed. 
Hij durft nu niet terug te hollen naar Finn en misschien hoeft dat ook 
niet...

Hij spreekt zichzelf moed in en is heimelijk blij dat hij de gang heeft 
gekozen die hem het minst eng voorkwam. De minst donkere. Oef! 
Slechts een tiental meter scheiden hem nu van de ingang. Zijn voeten 
lopen verder en zolang hij maar nergens aan denkt, lukt het werkelijk 
prima. Tenminste, dat houdt hij zich nu voor.

Het mysterie moet worden opgelost en dat kan alleen maar als hij 
zonder angst de situatie tegemoet treedt. Deze gedachte moet hij vast-
houden! Hij mag er niet te veel over nadenken wat hij verderop nog 
zou kunnen tegenkomen - hongerige beren of erger - want dat zou 
hem enkel verlammen. Hij zou geen stap meer verder kunnen komen. 
Er was trouwens niemand die hem zou  horen roepen. Dat was dus 
bij voorbaat al verspilde energie! Toch slaakt hij een kreet wanneer hij 
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kan onthullen. Hij herkent in de figuren de mensen en werktuigen, 
planten en dieren van lang vervlogen tijden. Erg primitief allemaal. Ja, 
deze tekening ademt een heel erg oud verhaal! Het is het verhaal van 
het alledaagse leven van de mensen uit vroegere tijden. Over de kleine 
en grote gebeurtenissen die hun leven bepaalden of hun persoonlijke 
keuzes beïnvloedden. Over de ‘eb en vloed’ van hun leven. Over stor-
men en natuurkrachten. Over grote mensengroepen en hoe ze aardse 
rampen hebben overleefd. Of net niet. Af en toe staan er zelfs tekens bij 
gegrift die hij niet kan lezen. Ze lijken op de symbolen van de cirkels 
die hij zag.

Wanneer hij de toorts wat dichterbij houdt, kan hij wel onderschei-
den welke dieren erop staan afgebeeld of welk voedsel werd verbouwd. 
Alles werd blijkbaar nauwkeurig bijgehouden in een soort seizoens-
kalender. De jaarlijkse oogsten, maar ook de rampen die onrust en 
vernieling zaaiden. Er moet een zwarte periode zijn geweest, want er 
gaapt nog een grote leegte waarin niets werd opgetekend over de jaar-
lijkse oogst. Elk tafereel is een verhaal op zich.

Milan kijkt gefascineerd. Door welke mensen werden ze gemaakt en 
voor wie zijn ze bedoeld? Wellicht voor hun eigen nakomelingen, voor 
hun kinderen en kleinkinderen, zo denkt Milan. Om ze te herinne-
ren aan deze dingen? Ja, dat zal het zijn! Ze vonden het blijkbaar erg 
belangrijk dat het nooit zou worden vergeten. En ze stonden erop dat 
anderen hun verhaal zagen, want anders zouden ze zich niet zoveel 
moeite hebben getroost om het zo nauwkeurig op te tekenen, met alle 
details en kleine fijne figuurtjes erbij. Milan wordt er wonderwel erg 

niet zo pijnlijk als je wel zou verwachten na het trappen in een reus-
achtige wolfsklem. Op een of andere manier geeft dat idee hem nieuwe 
moed. Hij is blijkbaar tot veel in staat, tenminste wanneer hij zijn angst 
kan bedwingen. 

Zijn hoofd voelt leeg aan en zijn benen zoeken vanzelf de weg. Ze 
bewegen zich voort en als hij voetje voor voetje verdergaat, lijkt het 
wel alsof hij lichtjes vooruit wordt geduwd. De twee schaduwen volgen 
hem nog steeds op de voet. Milan kijkt niet achterom, enkel maar voor 
zich uit en ziet ze dus niet.

Hij houdt de fakkel stevig vast. Met gestrekte arm. Ditmaal belicht 
hij ook de met aarde bedekte rotsbodem voor zijn voeten. De gang 
ruikt muf, zo merkt hij. Er zijn glibberige stukken en oneffen delen. 
Hij voelt nu nog nauwelijks pijn in zijn voet. De gang is redelijk laag, 
maar breed. In sommige delen is er zelfs een kleine inham of een gro-
tere spelonk. Bovendien loopt de gang lichtjes omhoog. Wanneer hij 
met zijn fakkel de muren belicht, ziet hij tot zijn grote verbazing op-
eens een prachtige krijttekening op de wand verschijnen. Zijn laatste 
angstrestje verdwijnt als sneeuw voor de zon en zijn hart klopt merk-
waardig rustig. De symbolen hebben mooie heldere kleuren. Hij kijkt 
verbaasd naar de beelden die onder het licht van zijn fakkel tot leven 
lijken te komen. Vanaf deze wanden spreken inderdaad oude beelden 
tot hem. Beelden van andere tijden en van andere levens... Ze spreken 
in een oude, maar toch bekende beeldentaal!  Het is erg makkelijk te 
ontcijferen.

De vlam van zijn toorts verspreidt het licht dat de kleinste details 
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Misschien was dat ook wel niet het opzet...

Hij had ooit wel eens gehoord van magische plekken om belangrijke 
overgangen te vieren, zoals die van leven naar dood en van jeugd naar 
volwassenheid. Vaak werd de natuur hierin betrokken. Was dit een 
plek waar zulke rituelen uitgevoerd werden? Hij voelde het aan en wist 
opeens dat dat inderdaad zo was.

De boodschap is in ieder geval zeer positief en bemoedigend, want 
de jongen voelt zich vol vertrouwen wanneer hij de laatste tekening 
nauwkeuriger bestudeert. De tekening is zonder enige twijfel bijzonder 
mooi! Ze verbeeldt de totale bevrijding en een glorierijke overwinning. 
De kleuren zijn uitbundig en de symbolen spreken nu rechtstreeks tot 
hem. Zoals een stem uit een oud verleden, maar dan zonder woorden. 
Het is alsof een zware last ineens van zijn schouders valt.

Misschien zijn er ooit mensen komen vast te zitten binnen in deze 
rotsen, net zoals hij nu, en hebben ze vervolgens een uitgang gevon-
den! De laatste tekening heeft het onmiskenbaar over een bevrijding 
en een zegevieren. Hij heeft het nog maar juist gedacht of hij voelt hoe 
een licht zuchtje wind over zijn gezicht strijkt. Als een zachte bries. De 
muffe geur lost ineens op in een zuurstofrijke luchtstroom. Eindelijk… 
een uitgang? Plots voelt hij hoe de grond onder zijn voeten lichtjes trilt 
alsof er een zware vrachtwagen komt aangereden… De twee gebogen 
schaduwen vergezellen hem nu trouw naar de uitgang, maar hij ziet 
deze nog steeds niet. Ze zijn nu ook niet zichtbaar. Het is goed, hun 
taak zit erop. In het licht van de binnenstromende zon, lossen ze lang-

rustig van, want het is hoe dan ook een heel bekend en erg vertrouwd 
verhaal dat ze optekenden. Bij iedere afbeelding lijkt er zelfs een soort 
overwinning te worden herdacht. Een belangrijke gebeurtenis, de ge-
boorte van een nieuwe tijdperk van groei en bloei of een welbepaalde 
mijlpaal in hun leven…?

De laatste tekening is er een van de heuvels van waarachter de zon 
schijnt. De Drakenkopheuvel ziet er precies uit zoals hij nu is in deze 
tijd, alleen heeft hij geen lege holtes. Ditmaal heeft hij echt ogen in de 
kassen!

Milan ziet het nu heel duidelijk. Hij schijnt met zijn fakkel op slechts 
enkele centimeters van de tekening en ziet in de ogen van de denkbeel-
dige draak een vurige glans. Verbazingwekkend is dat. Ze zijn immers 
geschilderd met een lichtgele verfstof die een groene schijn afgeeft. Ze 
lijken levensecht. Het idee doet hem rillen…

Enkele meters verderop ziet hij een tekening van de heuvel waarop 
ze enkele uren geleden zelf nog gestaan hebben. Een pijl wijst precies 
de ingang aan. Het klopt als een bus. Het is de plek waar de rotsspleet 
zich moet bevinden.

Milan ziet ook hier weer de twee halve cirkels, maar nu zijn ze bijna 
in elkaar geschoven zodat ze zo goed als één geheel vormen. Is dit een 
voorspelling, een profetie?

De mensen die hier hebben geleefd, wilden in ieder geval 
een boodschap overbrengen, maar waarom deden ze de moei-
te om deze tekeningen hier te maken? En waarom zijn deze 
mooie schilderingen net in de rotskamers ondergronds aange-
bracht? Niemand uit de buitenwereld zou ze hier komen zoeken!  
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van de oogkassen van de drakenkopheuvel dus… De gang gaat ineens 
lichtjes omhoog en hij weet zeker dat de uitgang nu erg dichtbij is. 
Maar iets houdt hem nog hier…

Het is de knikker natuurlijk! Waar heeft hij hem gelaten? Jeetje, hij 
heeft hem in het midden van de ruimte laten liggen. Verrek! Neen, er 
is nu geen weg terug, klinkt het in zijn hoofd. 

‘Niets van aantrekken. Ga nu maar verder! Het is goed zo,  moedigt 
een stemmetje hem aan. Zo verzoent hij zich met zijn eigen gedachte. 
Hoe meer hij erover nadenkt, hoe zekerder hij weet dat de knikker 
daar in de Grotheuvels thuishoort. Die knikker hoort bij die myste-
rieuze wereld. Hij hoort niet bij de gewone buitenwereld, maar bij die 
vreemde ‘binnenwereld’ met de schaduwen waar hij en Milan heel 
even deel van hebben uitgemaakt. Het lijkt een eeuwigheid geleden en 
toch ook weer niet… De wijzers op zijn uurwerk staan nog steeds op 
tien voor elf. Dan ziet hij plots, maar nauwelijks merkbaar, een licht-
schijnsel. Is het de uitgang?

Zijn voeten bewegen vlugger en vlugger. Opeens hoort Finn een 
zacht geklapper. Het maakt zich los uit de schaduwen op het plafond 
boven hem. Wat is dit nou weer? Een enorme zwarte massa verschuift 
boven zijn hoofd en zet zich in beweging. Een wolk van honderden 
vleermuizen, die door hemzelf werden opgeschrikt, stuift verstoord 
één richting uit. Ze vliegen naar het licht. Ja, daar is de uitgang dus! 
Hij ziet het nu klaar en duidelijk. Het gat blijkt precies groot genoeg 
te zijn om doorheen te kruipen! Bovendien, zo ziet hij, is het inder-
daad net dezelfde plek als waar ze met zijn tweeën vanmorgen zijn 

zaam op en het lijkt algauw of ze nooit hebben bestaan. Milan loopt 
verder. De gang gaat duidelijk omhoog.

Lucht stroomt nu naar binnen. Daar moet dus inderdaad de uitgang 
zijn! Hij haast zich vol goede moed verder. Ja, zijn zintuigen hebben 
hem niet bedrogen. Daar is werkelijk daglicht! Hij heeft de toorts niet 
meer nodig en steekt hem in de spleet van de rotsmuur. Het gefluit van 
zangvogels klinkt als hemelse welkomstmuziek. Dankbaar ademt hij 
de door regenbuien gezuiverde buitenlucht naar binnen. De lucht vult 
zijn jonge longen. Hij knippert even met de ogen, want zoveel licht is 
hij niet meer gewend. En dan kijkt hij om zich heen om te zien of hij 
zijn metgezel nergens kan ontwaren…

Finns doortocht

Ook Finn heeft een gang gekozen. Ook hij heeft zijn fakkel meegeno-
men en het fakkellicht verlicht de wanden. De wanden zijn grillig en er 
tekenen zich bij elke beweging nieuwe schaduwen af. Die voegen zich 
telkens bij de vorige en zo lijkt het alsof een eindeloos leger soldaten 
uit een oude tijd, ridders met paarden, hem vergezellen. Mocht hij nu 
achterom kijken, dan zou hij zich verbazen over hun groeiende aantal, 
maar Finn merkt helemaal niet dat ook hij wordt gevolgd. Dreigend is 
het echter niet, eerder een plechtige en stille opmars van een mensen-
stroom die hem vergezelt naar de plek waar hij moet zijn. De plek die 
hij zoekt, is natuurlijk de uitgang. En als zijn intuïtie hem niet in de 
steek laat, dan zou hij zich wel eens in de buurt kunnen bevinden van 
de plek die eruitziet als een van de lege oogkassen van de draak. Een 
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dat ik ooit heb gezien. Op de een of andere manier moest ik dit aan-
schouwen. Alleen weet ik niet goed waarom’, besluit hij en ondertussen 
krabt hij zich in zijn haar.

‘Vertel dan toch op. Je spreekt in raadsels, man!’, dringt Finn onge-
duldig aan. Maar Milan maakt geen aanstalten om er verder op in te 
gaan. Integendeel, het antwoord dat hij geeft, maakt Finn niet veel wij-
zer.

‘Ach, weet je, ik denk dat we zagen wat we beiden moesten zien’, ant-
woordt Milan raadselachtig en hij lijkt plots veel ouder en wijzer dan 
wat Finn zich kan herinneren.

Even later neemt hij weer het woord: 
‘Wellicht ben ik vast komen te zitten in een grote klem. Ik herinner 

me ook niet alles. Ik moet even bewusteloos zijn geweest. Hoe dan 
ook, toen ik weer bij mijn positieven was, was ook mijn voet eruit be-
vrijd. En gek genoeg is de wonde al bijna genezen!’

Hij weet dat het ongelooflijk moet klinken en wijst naar zijn linker-
voet, waar Finn met enige moeite inderdaad nog een kleine wonde kan 
ontwaren. 

Dan houdt Milan plots op met praten, zucht diep en sluit zijn ogen. 
Wanneer hij eindelijk weer opkijkt, is de geslotenheid op zijn gezicht 
verdwenen, maar zijn gedachten zijn weer mijlenver.

‘En jij Finn, wat heb jij in de rechtergang gezien?’, vraagt hij ten slotte. 
‘Nou, in ieder geval geen klemmen of zo. Voor mij zag ik een smalle 

gang die zachtjes naar boven liep. Ik wist vrijwel meteen dat ik goed 

gaan schuilen. Het zonlicht is oogverblindend, maar het uitzicht van 
hieruit is werkelijk fascinerend mooi! Finn kijkt uit over het dal en de 
wijde omgeving. Van hieruit bekeken, ziet hij merkwaardig scherp de 
vele details van de rotsheuvels in al hun kale pracht. Zoals de kronke-
lige beekjes die naar de vallei stromen. Hij houdt zijn adem in. Hij voelt 
zich een ogenblik als een machtige adelaar die met majestueuze vleu-
gels over de vallei vliegt en de nietige wereld onder zich aanschouwt. 

Enkele minuten later loopt hij het pad af. Hij wil terug naar beneden. 
Een korte aarzeling, want hij bedenkt plots dat hij Milan nog moet 
gaan halen. Dat blijkt echter helemaal niet nodig, want daar ziet hij de 
vertrouwde gestalte van Milan al die op zijn dooie gemak naar hem toe 
wandelt…

Eindelijk  buiten

‘Milan?’, roept hij. Hij weet niet zeker of de jongen hem wel gehoord 
of opgemerkt heeft. Hij lijkt helemaal in zichzelf gekeerd. Hij is diep in 
gedachten verzonken en dan opeens krijgt Milan hem toch in de gaten. 
In plaats van druk te praten over zijn wedervaren, spreekt hij nauwe-
lijks een woord en zelfs de uitdrukking in zijn ogen is heel anders dan 
vanmorgen.

‘Wat is er? Alles goed met je? Wat heb je gezien? Je lijkt wel een zom-
bie! Vertel op Milan!’, zegt Finn met nieuwsgierige stem.

‘Ik weet het niet goed’, antwoordt deze naar waarheid.    ‘Het was in 
ieder geval het vreemdste en tegelijkertijd het meest wonderbaarlijke 
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waar we vanochtend zijn gaan schuilen’, legt Milan uit. 
‘Ik kwam uit dezelfde holte waar we naar binnen zijn gegaan, maar 

toen ik omkeek, zag ik nergens nog een opening om weer naar binnen 
te gaan.’

‘Onmogelijk’, antwoordt Finn. ‘Ik was het die op die plek naar buiten 
kwam en ik weet zeker dat er geen tweede gang in uitmondde!’

‘Ik zweer het je, Finn. Het leek sterk op de rotsspleet waarin we zijn 
gaan schuilen.’

‘Hoe kan ook jij de indruk hebben gehad dat het om diezelfde plek 
ging?’, vraagt Finn zich verbaasd af.  ‘Tenzij het natuurlijk de andere 
oogkas van de Drakenkop was, die zich enkel toont aan de andere zijde 
van de heuvel...’

‘Hebben die oogkassen iets te maken met de twee halve cirkels die 
we op de rotsgrond zagen?’ Milan fronst zijn voorhoofd en schudt het 
hoofd. Ook hij heeft geen verklaring voor dit alles. ‘Vreemd, maar het 
lijkt wel of die binnenwereld zichzelf en tegelijk ook haar geheimen 
hermetisch afsluit’, concludeert hij uiteindelijk.

zat, want op een bepaald ogenblik, zag ik een straaltje zonlicht naar 
binnen vallen en zo vond ik deze uitgang’, zegt Finn terwijl hij achter 
zich wijst. De plek is van hieruit nauwelijks zichtbaar omdat ze ver-
scholen is achter het struikgewas. 

‘Volgens mij is de plek een van de oogkassen van de Drakenkopheu-
vel’, voegt hij eraan toe. 

‘Hoelang ben je dan in die gang geweest?’, vraagt Milan.
‘Hooguit vijf minuten. Je was al eerder buiten dan ik, want ik zag je 

in de verte al naar hier wandelen!’
‘Onmogelijk, Finn! Het lijkt wel of ik er meer dan twee uur heb rond-

gedwaald. De gang had erg vreemde inhammen. Ik zag wanden vol 
met tekeningen. Ik ben overal blijven staan om het allemaal goed te 
bekijken’, praat Milan plots bevlogen.

‘Wat voor tekeningen waren het?’ Finns nieuwsgierigheid is weer ge-
wekt.

‘Schilderingen uit een oud verleden. Van mensen die er ooit hebben 
geleefd en alles optekenden wat belang had in hun bestaan. Als een 
blijvende herinnering voor hun nageslacht.’

‘Toen ik eindelijk uit de gang kwam en achteromkeek, was er geen 
enkele opening meer te zien. Ik heb de plek nog afgetast, maar van een 
ingang was niets meer te merken!’, voegt hij er ten slotte nog schouder-
ophalend aan toe.

Finn kijkt Milan aan en ziet dat hij werkelijk meent wat hij zegt. Zelfs 
de gemene trek om zijn mond is helemaal verdwenen. Die heeft plaats-
gemaakt voor een voor hem ongewone ernst, merkt Finn.

‘En waar ben jij dan naar buiten gekomen?
‘Ik stond op precies dezelfde plek als vanmorgen. Je weet wel, de plek 
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Dit keer is er ook geen siddering die door hen heen trekt, maar eer-
der het gevoel dat alles weer op zijn pootjes is terechtgekomen.

Milan vertelt dat hij op een tekening op de rotswand zag hoe de twee 
helften van de cirkel in elkaar waren geschoven. 

‘Zou het kunnen betekenen dat een of andere verbinding moest wor-
den gemaakt?’, vraagt hij aarzelend terwijl hij zijn voorhoofd fronst. 
Hij kijkt ondertussen schuin op naar Finn.

‘Dat het zo moest gebeuren? Dat twee delen met elkaar samenge-
voegd moesten worden? Diende de knikker daarvoor? Maar welke de-
len dan?’ 

Finn haalt zijn schouders op. Hij weet het ook niet.

Het blijft voorlopig een mysterie. Eentje waarin zowel Finn als  
 Milan een rol hebben gespeeld. Dat is ook het enige dat voorlopig echt 
zeker is. In de buik van de heuvel werden ze deelgenoot gemaakt van 
een vreemde wereld. Met mensen en figuren uit die binnenwereld of 

Symbolen wijzen de weg

Op de terugweg lopen ze zwijgend naast elkaar. De jongens komen 
langzaam tot het besef dat ze toch wel een op z’n minst eigenaardig 
avontuur hebben beleefd. Wie van hun familie of kennissen zou hen 
geloven als ze dit alles zouden vertellen? Ze zouden het vast wegwui-
ven als een fantasieverhaal.

Ze besluiten om aan de afdaling te beginnen en niet langer rond 
te hangen op deze eenzame hoogvlakte. Het zware onweer is al lang 
voorbijgetrokken en de zon schijnt nu stralend. Alsof het nooit anders 
is geweest.

Wanneer ze nog even omkijken, zien ze de omtrek van het enorme 
hoofd van de draak boven op de heuvel.

Als ze nog wat aandachtiger zouden toekijken, zouden ze zien dat 
er nu een vreemde gloed uit de holtes van de lege ogen tevoorschijn 
komt. Alsof de blinde ogen weer nieuwe levensgloed hebben gekregen. 
Het is precies dezelfde gloed die de knikker uitstraalde. Deze gloed 
verspreidt zich over de hele vallei, maar niemand die het ziet. Zelfs de 
jongens niet… Ze hebben het namelijk veel te druk met het verwerken 
van hun wedervaren.

Ze horen wel de roep van de reusachtige oehoe. Het is alsof de uil hen 
opnieuw groet, maar ditmaal klinkt het lang niet meer zo eng als die 
eerste keer. Het klinkt eerder vertrouwd. Is het een uiting van vertrou-
wen? Een dank-je-wel-groet?
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de grond. Ze zijn werkelijk identiek aan degene die ze reeds eerder 
hebben gezien.’

‘Volgens mij zijn we hier vanochtend ook langs geweest’, wijst Milan 
naar de rotsen, terwijl hij zich langzaam achter zijn oor krabt. ‘Waarom 
hebben we deze tekens toen niet gezien?’, vraagt Finn verbaasd.

‘Laten we verder lopen. Ik heb flinke honger’, klaagt hij als het ant-
woord achterwege blijft en hij kijkt daarbij op zijn horloge. Hij ziet 
dat de wijzers weer in beweging zijn gekomen, maar volgens hem is 
het al veel later dan de elf uur die ze aangeven. Ook zijn maag lijkt dat 
idee te bevestigen. Ze voelt leeg aan en lijkt tegen zijn buikwand te zijn 
aangeplakt.

Milan is echter weer in gedachten verzonken en raapt een steen op 
van de grond. Hij werpt die achteloos voor zich uit. De steen stuitert 
tegen de rotswand en verdwijnt vervolgens in de diepte.

Daarna staat hij op en loopt weer enkele passen terug in de richting 
van de symbolen. 

‘Heb jij deze tekens ooit gezien?’, vraagt hij aan Finn, die door de 
nieuwsgierige klank in zijn stem nu toch is genaderd. ‘Ik bedoel voor-
dien’, voegt hij er nog aan toe.

‘Weet je, ze komen me bekend voor. Het lijkt inderdaad alsof ik ze 
voorheen al heb gezien. In een droom of… Ja, nu weet ik het weer!’, 
antwoordt Finn en hij knielt om ze van naderbij te bekijken. Dan volgt 
hij met zijn vinger de ruwe omtrek van de tekens.

‘Ik heb ze in de klas in een ezelsoor van mijn blad getekend toen ik 
even niet aan het opletten was’, besluit hij verbaasd.

uit andere lang vervlogen tijden. Vreemd waren ook de soldaten, die 
daar om de een of andere reden nog woonden en leefden. Misschien 
waren die soldaten inderdaad beschermers van de heuvels… Gek ook 
dat uitgerekend de jongens er iets hadden teruggebracht dat hen en de 
heuvels toebehoorde.

Wanneer de jongens zich omdraaien om de terugweg opnieuw aan 
te vatten, bedenken ze dat ze zich heel anders voelen dan die ochtend. 
Ze voelen zich sterker, rustiger en zekerder van zichzelf. Nu pas zien ze 
het rotsblok waar ze enkele uren geleden nog hun gevecht hebben ge-
leverd. Het rotsblok ligt niet meer op dezelfde plaats. Het is met zeker-
heid een meter opgeschoven. Hoe is dat mogelijk? Het is onverklaar-
baar! De weg is weer vrij! Ze zien een stukje verderop de stokken die 
ze als zwaarden gebruikt hebben en waarmee ze hun jonge krachten 
hebben gemeten. Het lijkt nu idioot. Ze kunnen er wel om lachen…  
Ze zien nu eigenlijk slechts twee doodgewone takken in plaats van 
zwaarden. Ze kijken er niet meer naar om.

‘Kijk daar, achter je’, wijst Finn en nu ziet Milan het ook. Vlak achter 
hen zien ze een lagergelegen stuk als uitgehouwen in de rotsheuvels. Op 
de grond voor hen bevindt zich dan weer een vreemd symbool, maar 
dan nauwelijks zichtbaar voor het oog. De aandacht van het tweetal is 
weer meteen gewekt, want ze herkennen precies dezelfde tekens als op 
de grond in de eerste rotsholte en in de onderaardse gang.

‘Laten we toch een kijkje nemen, Milan’, stelt Finn voor. Zijn ogen 
speuren de omgeving af. Ze zijn op zoek naar meerdere tekens of aan-
wijzingen. Milan is als eerste bij de plek en kijkt naar de symbolen op 
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Een onverwachte ontmoeting

Opeens horen de jongens, weliswaar in de verte maar onmiskenbaar 
dichterbij komend, enkele opgewonden stemmen. Omdat de wind uit 
diezelfde richting komt, horen ze hoe de stemmen snel aanzwellen. 
Wie zouden het zijn?

‘Vlug, we verstoppen ons achter deze braamstruiken!’, gebaart Finn 
zachtjes en hij duwt Milan in de richting van het nabije stekelige struik-
gewas. Ze slagen erin zich net op tijd te verstoppen. Gek is dat, want 
voor hun verbaasde ogen stapt het tweetal Naud en Derwik over het 
smalle grindpad. Op precies dezelfde plaats waar zij een minuut gele-
den zelf nog stonden, houdt het tweetal nu halt.

‘Wel heb je ooit! Wat hebben zij hiermee te maken?’, fluistert Finn. 
‘Ken je hen? Wie zijn dat?’, vraagt Milan nieuwsgierig. 
‘Deze jongens zitten achter me in de klas. Het zijn Naud en Derwik, 

twee eigenaardige kerels, die erg in zichzelf gekeerd zijn. Ze maken met 
niemand contact. Ik vind het zeer vreemd ze hier te zien’, fluistert Finn. 

‘Volgens mij wonen ze niet in deze buurt en ik vraag me af hoe ze 
hier terecht zijn gekomen’, legt hij verder uit.

‘Kijk! Ze dragen iets met zich mee. Een soort mand. Wat zou daarin 
zitten?’, vraagt Milan nieuwsgierig. Er hangt een lap stof overheen zo-
dat ze het raden hebben naar de inhoud.

Veel tijd voor nog meer overpeinzingen hebben de jongens niet, want 
Naud, de grootste van het tweetal, staat inmiddels met beide voeten op 
hun symbool. Naud mompelt een of andere onverstaanbare formule of 

‘Volgens mij zijn ze in deze rotsgrond gekerfd om een belangrijke 
plek aan te wijzen. En misschien zijn er nog wel andere in de buurt, 
maar zijn ze overwoekerd door mos of  struikgewas. Het zou me al-
leszins niet verbazen’, klinkt Milans besluit.

‘Wie zou deze tekens gemaakt hebben? Ze lijken toch nog niet zo 
oud. Het waren wellicht niet de mensen die de rotstekeningen gemaakt 
hebben’, concludeert Milan en hij kijkt Finn vragend aan.

Finn slaakt een zucht en staat vervolgens weer op. Hij zal deze tekens 
zeker onthouden. Morgen zouden ze aan de oude boeren in de buurt 
kunnen vragen of ze weten waarvoor die tekens dienen en wat ze pre-
cies betekenen.

‘Vertel me nog eens, Milan, wat je nou precies gezien hebt in de 
gang?’ Milan vertelt opnieuw over de schilderingen die gebeurtenissen 
verbeelden uit het leven van lang geleden, maar ditmaal doet hij het 
met nog meer details dan de eerste keer. Geboeid luistert Finn naar 
zijn betoog en zo is het alsof hij het met eigen ogen heeft gezien. Zo 
duidelijk schetst Milan de taferelen. Na zijn laatste woorden heeft Finn 
echter het gevoel dat er iets ontbreekt aan het verhaal. Heeft Milan iets 
verzwegen of heeft hij wat over het hoofd gezien? En zo ja, wat is het 
dan wel?
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zijn opgelost. De jongens lopen snel de richting uit waar ze zich enkele 
tellen geleden nog bevonden. Niets meer te zien…

Ze zien slechts wat platgetrapt gras en een prop die op de grond ligt. 
Volledig verkreukeld. Wanneer Finn zich bukt om ze te bekijken en 
de prop weer open rolt, kan hij nauwelijks een kreet van verbazing 
onderdrukken. Hij strijkt de kreukels met beide handen weer glad. 
Daarna bekijkt hij het papier aandachtig en houdt het vervolgens in 
alle richtingen, zodat ook Milan het goed kan zien. Het is een gedetail-
leerde kaart. Zou ze afkomstig zijn van pioniers die het land in kaart 
brachten? Er staat keurig opgetekend waar water te vinden is, waar er 
open plekken zijn voor de jacht, slaapplaatsen en vindplaatsen van vers 
voedsel. Alles keurig opgetekend met kruisjes en uitgestippelde we-
gen. Het ziet eruit als een schattenkaart of een kaart die ze kennen uit 
oude manuscripten. Ook deze kaart lijkt ergens te zijn uitgescheurd. 
Ze werd hier achteloos achtergelaten door Naud en Derwik. Zijn ze 
een verborgen schat op het spoor? Finn kan het zich nauwelijks voor-
stellen. Naar zijn idee missen ze  daarvoor de nodige avonturengeest.

‘Laten we nu maar op onze stappen terugkeren. Het heeft geen zin. 
Ze kunnen alle richtingen zijn uitgegaan!’, zo merkt Finn op en hij 
maakt aanstalten om de daad bij het woord te voegen. 

‘Nou, ik denk het niet!’, zegt Milan en hij loopt in de richting van 
een rots waar (en nu ziet Finn het ook) nog een stukje stof is blijven 
hangen. Ontegensprekelijk heeft het dezelfde kleur als de lap stof die 
over de mand hing. Ze lopen er zo snel naartoe dat ze er buiten adem 
aankomen.

Neen, dit kan geen toeval zijn! Ook hier staan weer vreemde tekens, 

spreuk. Derwik staat er plechtig bij. Zijn lichtroze gezicht staat ernstig 
en strak. Nauwelijks zijn de woorden uitgesproken of een dof gerom-
mel stijgt op vanuit de Drakenkopheuvel. Finn en Milan zien hoe het 
tweetal zich nu snel naar de heuvel begeeft.

‘Kom, we hebben geen tijd te verliezen! Laten we hen volgen! Ik ben 
benieuwd waar ze naartoe gaan’, roept Milan en in zijn haast bezeert 
hij zich nogmaals aan een venijnige doornstruik. Ze zorgen er wel voor 
dat ze op een veilige afstand blijven van het duo voor hen. Net ver ge-
noeg om niet gezien te worden. Af en toe vangen ze een flard op van 
het gesprek tussen de twee.

‘Ze hebben negen levens’, horen ze Derwik zeggen.
‘Niet altijd’, antwoordt Naud. 
‘Heb je hem dit keer wel goed ingepakt?’, vervolgt Derwik zonder in 

te gaan op de opmerking van Naud. 
‘Ja, maar het was lang niet makkelijk om overal te geraken. Ik heb… 

flink om de tuin moeten leiden. Het is een hele taaie… en… nooit meer 
terug.’ Beide vreemde knapen lachen en de rest van hun woorden gaat 
jammer genoeg volledig verloren in de wind.

‘Het lijkt of ze doelbewust ergens naartoe gaan’, merkt Milan op. Nau-
welijks heeft hij dit gezegd of er klinkt een langgerekt oehoegeroep. 
Een ransuil scheert nu rakelings over hun hoofden. In zijn klauwen 
heeft hij een dikke rosse bosmuis. 

‘Brrr, ik schrik me te pletter’, bibbert Milan. Dit kleine oponthoud 
heeft er wel voor gezorgd dat Naud en Derwik snel uit het oogveld 
verdwenen zijn. Het lijkt wel of ze ineens op magische wijze in lucht 
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‘Pst!’, waarschuwt hij dan en legt vervolgens een vinger op zijn mond. 
Dat is echter niet nodig, want zijn metgezel staart al even geboeid naar 
het tafereel dat zich voor hen afspeelt.

Voor hen doemt een prachtig vruchtbaar landschap op dat je hier 
allerminst zou verwachten. Als ze door de smalle rotsspleet glippen, 
happen ze naar adem. Hun voeten stappen vanzelf voorwaarts en bij 
iedere stap blijven ze even staan om alles te kunnen bevatten wat zich 
aan hen onthult…

net zoals de symbolen op de rotswanden en op de grond. Dit keer  
getekend met een rode kleur…

Iets verderop lopen ze een paar treden naar beneden. Die worden aan 
het oog onttrokken door een dichte begroeiing van boskamperfoelie. 

‘Vlug, Finn! Hier moeten we zijn. Volgens mij zijn ze langs deze trap 
naar beneden gegaan!’ 

Tot hun verbazing zijn er veel meer treden dan gedacht. Milan springt 
met twee treden tegelijk naar beneden, maar een stekende pijn in zijn 
been herinnert hem aan de wonde die nog pijnlijk natrekt.

 
‘Let op!’, roept hij. 
Finn ziet nog net op tijd een bruinachtige slang die voor de ingang 

van een rotsopening ligt te zonnen. Ze richt haar kop op en kijkt hem 
uitdagend aan. Het is een gladde slang, die hem met gele ogen strak en 
onbeweeglijk aankijkt. Gelukkig heeft ze ronde pupillen en is ze daar-
om niet gevaarlijk, zo meent hij zich te herinneren van zijn biologieles. 
Maar klopt het ook? Snel glippen ze langs de slang door.

‘Laten we even gaan kijken naar wat zich in die rotsspleet bevindt’, 
stelt hij voor en prompt vergeet hij  dat hij net tevoren weer naar huis 
wilde. 

‘Ik denk dat het…’ Zijn woorden blijven in zijn keel haperen terwijl 
hij hees fluistert: 

‘Vlug, Milan! Ik geloof werkelijk dat ik droom. Dit kan niet echt zijn!’ 
Hij duwt ruw enkele takken weg, die het zicht belemmeren op iets waar 
hij met steeds groter wordende ogen naar kijkt.  
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Het zijn manden vol met groenten en granen, gedroogde en gezou-
ten vissen in allerlei soorten en maten. Te veel om op te noemen. De 
manden met fruit en noten staan aan de waterkant om in kleine bo-
ten te worden ingeladen. De boten varen in stilte heen en weer over 
het meer. Er is geen geluid van motoren te horen. Een zoete geur van 
kaneel vermengt zich met die van lavendel, wilde selderij en met nog 
een aantal kruiden met onbekende geurenregisters. Het is een wereld 
vol van rijpe vruchten en overvloed die te indrukwekkend is om te 
bevatten. Onmogelijk dat dit hier bestaat! Het duurt dan ook een tijdje 
vooraleer het tweetal nog een woord kan uitbrengen.  

Finn is de eerste die zijn spraakvermogen terugvindt: ‘Kijk, daar aan 
de overkant!’ Daar staan inderdaad mooie gebouwen met stijlvolle ge-
vels in lichte kleuren. Ze omgeven het meer met hun eigen sierlijkheid. 
Iets verderop mengen de bloesemgeuren zich met onbekende stem-
geluiden. In de verte vertonen zich allerlei mensen, gehuld in lange 
vreemde gewaden, geweven in zacht glanzende stoffen. De gewaden 
zijn sierlijk en gracieus en zowel comfortabel als mooi. De wind draagt 
de stemmen mee tot hier. Het zijn vrolijke klanken gepolijst door een 
onbekende taal. Op de oevers spelen joelende kinderen. Verder is het 
hier stil en zeer vredig.

De jongens voelen zich alsof ze zijn aanbeland in een sprookje van 
Duizend-en-een-nacht. Het zijn echter geen rovers die hier de boel be-
stieren en de omgeving naar hun hand proberen te zetten. Neen, het 
zijn mooie, grote mensen met een lichtbruine huid die soepel en gra-
cieus bewegen. Ze hebben fijne trekken in het gelaat die hun zachtaar-

Een nieuwe wereld

Ze zien heesters met een ongekende bloemenpracht in verrassende 
tinten en kleuren, alsook enkele witte orchideeën. Gevarieerde bloe-
mengroepen staan er als door een magisch penseel geschilderd. Koe-
koeksbloemen, vuurrode klaprozen en paarsblauwe korenbloemen, als 
kleurrijke toefjes verdeeld in een weids open landschap, zoals men zich 
dat soms herinnert uit een paradijselijke droom. Dat alles wordt hier 
zomaar voor hen ontvouwen. In het midden ligt een groot meer. Met 
toenemende verwondering kijken de jongens naar het geurend kleu-
renpalet. De schoonheid is hier werkelijk adembenemend!

Finn en Milan doen moeite om alles in zich op te nemen en trachten 
het te stockeren als een blijvende herinnering. Ze kunnen het haast 
niet vatten. Een droom is het allerminst. Ze ontwaren een natuurlijke 
rijkdom die hier niet past. Hier, in de nabije omgeving van de Grot-
heuvels, waar nagenoeg niets groeit en waar onherbergzaamheid de 
boventoon voert, ligt ineens een land van overvloed.

Waterlelies drijven zachtjes heen en weer op een door de zon overgo-
ten rimpelend wateroppervlak. Eeuwenoude, machtige bomen over-
schaduwen alles met een diepgroene bladerenpracht. Zelfs de lucht 
ruikt hier fris en anders.

‘Kom, Milan’, wenkt Finn en hij knikt in de richting van de oever 
van het meer, dat nauwelijks enkele tientallen meters verderop ligt. Er 
staan een tiental manden aan de kant. De jongens komen voorzichtig 
dichterbij.
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mond te laten stromen. Om zich net zo zelfzeker als Naud en Derwik 
te tonen, kruist hij nu zijn armen over zijn borst alsof hij die laatste 
woorden nog eens extra kracht bij wil zetten. Tijd om het antwoord 
af te wachten is er niet, want elders stijgt een brullend geluid op. Grol-
lend als dat van een beer. Het is hetzelfde geluid dat ze hoorden in het 
binnenste van de heuvel. Hier is het alleen nog duidelijker hoorbaar.

‘Wwwat is dit…? Hoorden jullie dat ook?’, vraagt Milan geschrokken 
en met een lichtjes bevende stem, die zijn terugkerende angst verraadt.

‘Nou, hou je maar niet van den domme’, antwoordt Naud terwijl hij 
hem nog een vernietigende blik schenkt. 

‘Jullie zitten hier op verboden terrein. Dat weten jullie toch wel?’ 
‘En hoe zit het dan met jullie?’, antwoordt Finn, die zich verbaast over 

zijn toenemende moed.
‘We zijn jullie geen uitleg verschuldigd want wij wonen hier!’, roept 

Naud triomfantelijk terwijl hij met zijn hoofd wijst in de richting van 
de overkant van het meer. Om zijn woorden te illustreren, komt er 
plots een kleine grijze kat achter de struik vandaan. Die strijkt vervol-
gens met zijn kort lijfje en sierlijke staart langs het been van Derwik.     
‘Miauw’, klinkt het klaaglijk.

‘Vlug, laten we de poes maar terugbrengen! Ze is al dagenlang op pad 
en ze heeft natuurlijk razende honger’, merkt Derwik op. Het diertje 
ziet er inderdaad erg mager en ingevallen uit. Het hinkt ook een beetje. 

‘Kom maar poesje’, wenkt hij en hij tilt het deksel op. Hij stopt het 
dier in de mand die in de struiken verborgen is en waaruit het klaar-
blijkelijk wist te ontsnappen. Hij wikkelt de geruite lap stof er weer 

dige karakters verraden. Deze mensen stralen tevredenheid uit terwijl 
ze hun dagdagelijkse bezigheden verrichten. Ze werken samen met de 
natuur en het land is daarom een land van welvaart en schoonheid, van 
rust en harmonie, een land ten slotte met zinnenprikkelende geuren en 
schitterende kleuren. 

‘Oké, daar zijn jullie dan’, klinkt het plots achter hen.
Geschrokken draaien Milan en Finn zich om, om vervolgens in de 

triomfantelijke gezichten van Naud en Derwik te staren. Hun verschij-
ning staat in schril contrast met wat ze tot nu toe hier zagen. 

‘Of dachten jullie nou werkelijk dat we niet wisten dat we gevolgd 
werden?’ Net zoals de pupillen van de slang, lijken de pupillen van 
Derwiks ogen twee kleine speldenknopjes. Hij priemt ermee in hun 
gedachten en doorziet hun bedoelingen. Hij doorboort ze met veel 
gemak, althans zo voelt het voor de twee jongens aan. Nu komt ook 
Naud achter een struik vandaan. Hij draagt niet langer de mand van 
daarstraks, maar kijkt hen nu onderzoekend aan.

‘Vertel eens, wat doen jullie hier? En wie is die jongen?’, vraagt hij 
aan Finn terwijl zijn lichtgrijze ogen in zijn nu roodroze gezicht, akelig 
dicht bij dat van Finn komen. 

‘Het gaat jullie helemaal niet aan’, antwoordt Finn zo koel en beheerst 
als mogelijk is. Hij doet erg zijn best om niet te laten blijken hoe over-
donderd hij wel is door hun plotse lef.

‘En trouwens, wat doen jullie hier, want dat kunnen we natuurlijk net 
zo goed aan jullie vragen?’, antwoordt hij ietwat spottend. Ondertus-
sen vat hij nieuwe moed om de woorden zo gewoon mogelijk uit zijn 
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Naud wijst naar de manden aan de rand van het meer die ze eerder al 
hadden zien staan.

‘Deze manden worden naar het binnenland gebracht en deze komen 
hier aan’, deelt hij mee terwijl hij naar een tiental grote manden wijst. 

‘In het binnenland bevinden zich de grote ontmoetingscentra, de va-
kantiedorpen en sites voor de culturele evenementen.’ 

‘Bedoel je dat hierachter nog een groot land ligt?’, vraagt Milan nage-
noeg ademloos.

‘Natuurlijk of wat dacht je dan? Dit is een voedselwinningsgebied. 
In het meer wordt vis gevangen. De huizen hebben mooie siertuinen, 
boomgaarden, nutstuinen met kleinfruit en grote moestuinen. Dit land 
en deze mensen zijn volledig zelfvoorzienend! Ze delen met iedereen. 
Het klimaat is hier mild en de bodem is vruchtbaar. In het achterland 
bevinden zich nog velden, boomgaarden en grotere tuinen.’ 

Naud zwijgt om de indruk die zijn woorden nalieten, af te lezen op 
de gezichten van de jongens. Het valt op dat het vreemde tweetal in-
middels veel inschikkelijker is geworden en nu bijna trots als pauwen 
de antwoorden prijsgeeft.

Al lopend bekijken de twee jongens de inhoud van de manden, die 
vrijwel voor elke woning staan. Het zijn tomaten, uien, bloemen, lek-
kere artisjokken en sappig fruit. In sommige manden bevinden zich 
meters kleurrijke stoffen, handgemaakte juwelen en sandalen.

Andere bevatten dan weer houtsnijwerk, aardewerk en gebruiks-
voorwerpen. Ook dat wordt hier klaarblijkelijk gemaakt en aangebo-
den aan de voorbijgangers.

‘De bewoners stoppen dus gewoon het teveel van wat ze hebben of 

omheen en knoopt er vervolgens een dikke knoop in.

‘Wat is er met deze poes gebeurd?’, vraagt Milan.
‘Ze was veel te nieuwsgierig en heeft wekenlang in haar dooie een-

tje rondgezworven in de Grotheuvels, waar ze bijna verhongerde. We 
hebben haar gelukkig op tijd gevonden en brengen haar nu terug naar 
haar baasje’, verduidelijkt Derwik. Voor het eerst klinkt zijn stem ietwat 
vriendelijk. Dit gebeuren breekt de spanning een beetje. 

‘Ga maar met ons mee’, wenkt hij Milan en Finn. De stem van Der-
wik klinkt zo vastberaden dat het meer weg heeft van een bevel. Het 
valt Finn op dat hij het tweetal  heeft onderschat. Ze zijn blijkbaar niet 
zo duf als hij wel dacht. Ze lopen voor hem uit en hij bestudeert nu 
hun gestaltes. Er is iets dat niet helemaal klopt. Hij kan er de vinger 
niet opleggen. Het lijkt wel of ze ‘anders’ zijn dan gewoonlijk. Ze lopen 
inmiddels  in de richting van de huizen rondom het meer.

‘Wat is dit eigenlijk voor een plek? Hoe komt het dat ze zo afge-
schermd is van de buitenwereld?’, vraagt Finn terwijl ze verderwan-
delen. In de hoop dat er eindelijk meer duidelijkheid komt in de min-
stens honderd vragen die hij tegelijk voelt opborrelen. De verklaring 
die Derwik geeft, vinden de jongens erg intrigerend: 

‘Deze plek is een oord waar mensen wonen die een samenwerkings-
verband met elkaar en met de natuur zijn aangegaan.’ 

‘Een samenwerkingsverband?’, herkauwt Milan langzaam zijn woor-
den.

‘Juist ja, en wat dat precies betekent zal je gauw merken. Kijk maar!’ 
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verraadt dat hij er verder geen uitleg aan wil verspillen.
‘Maar...’, probeert Finn. Hij stuit echter enkel op een onverzettelijke 

stilte.

Kennismaking met Lia-na-ra

Inmiddels lijkt de aandacht van Derwik te worden getrokken door 
iets dat hij ontwaart in de verte.

Een vrouwenfiguur komt op gracieuze wijze naderbij.   ‘Vooruit, la-
ten we ons haasten, Lia-na-ra verwacht ons’, laat Naud weten.

‘Lia-na-ra? Wie is dat?’, vraagt Finn, maar ook die vraag blijft in het 
luchtledige hangen en had dus net zo goed niet gesteld kunnen wor-
den.

Een jonge vrouw, een meisje nog, komt nu hun richting uitgewan-
deld. Ze draagt een zachtglanzende groene, lange jurk met een brede 
riem. Een krullenbol omhult een fijn en allerliefst gezichtje met sier-
lijke trekken. Ze kijkt verwachtingsvol naar Derwik en haar nieuwsgie-
rige ogen lijken ondertussen iets te zoeken. 

‘Ijlceik wia?’, vraagt Derwik in een vreemde taal en hij toont de mand 
waarin de kat zit die nu weer klaaglijk begint te miauwen. De ogen van 
het meisje worden groot en ze wijst naar de beklede mand. Derwik 
knikt en geeft haar de mand, die ze snel en behendig van hem over-
neemt.

Ze heft het deksel een beetje op en met haar kleine hand liefkoost 
ze de poes, die het zich graag laat welgevallen en ondertussen zachtjes 

produceren in deze manden en iedereen die langsloopt, kan eruit ne-
men wat hij maar wenst?’, vraagt Finn. Naud en Derwik beamen dat dit 
inderdaad het geval is.

Nu voelen de jongens opeens hoe de honger zich pijnlijk diep in hun 
maag heeft vastgezet. Honger die opspringt als een hongerige tijger in 
een te kleine kooi en zo al hun aandacht opeist. Hoelang is het eigenlijk 
geleden dat ik nog iets gegeten heb? Milan vraagt het zich af. Het moet 
erg lang geleden zijn. Maar hoe hij zijn geheugen ook pijnigt, hij vindt 
het antwoord niet.

‘Dat was om acht uur vanochtend en nu is het bijna twee uur. Jullie  
hebben dus al zes uur niets gegeten’, antwoordt Derwik op de onuitge-
sproken vraag van Milan. 

‘Hé, hoe wist je dat ik me dat afvroeg?’, reageert deze verbaasd terwijl 
hij naar zijn opnieuw stilstaande uurwerk kijkt.

‘Doet er niet toe! Het doet er ook niet toe dat je me niet zegt wie je 
bent. Ik weet het sowieso al. Je naam is Milan’, vervolgt hij onverstoord. 

‘Je woont alleen met je moeder en je bent een buurjongen van Finn, 
nietwaar?’

Milan strijkt vol ongeloof met zijn hand langs zijn kin. De blik van 
Derwik blijft hangen op de kersenvlek op het T-shirt van de jongen. 

‘Enne… dat je van kersen en van zweefvliegtuigen houdt, dat weet ik 
ook’, voegt hij er met een brede grijns nog aan toe.

‘Maar… hoe weten jullie die dingen? Ik heb jullie toch nooit over 
hem verteld?’, mengt Finn zich in het gesprek.   ‘We weten omdat we 
weten’, is het raadselachtige antwoord van Naud en de toon in zijn stem 
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flamingo die nu misprijzend op hem neerkijkt.

‘We weten omdat we nu eenmaal weten, is dat duidelijk?’, antwoordt 
Naud. Als hij ziet hoe het tweetal hem vragend aankijkt, voegt hij er 
nog iets milder aan toe: ‘… en onze voorouders staan nog met ons in 
contact.’

Opnieuw moed vattend, herinnert Finn zich opeens dat hij inder-
daad aan Naud en Derwik gedacht heeft toen ze in de grote ruimte 
waren en ze niet meer wisten hoe ze buiten moesten geraken. Wat een 
eigenaardig toeval heeft ze op hun pad gebracht? Hij wil het hen graag 
vragen, maar zijn twee vreemde klasgenoten zijn ondertussen al ver-
der gelopen en houden zich 0ost-Indisch doof. Ze lopen in de richting 
van twee stenen tafels en houden halt voor een pittoresk huisje. Voor 
de gevel staat een prachtige fontein en een lange gebogen tafel waarop 
allerlei voedsel in schalen is uitgestald. Ze nemen een handvol knap-
perige noten, wat gedroogd fruit en een stuk vers brood. Milan en Finn 
volgen hun voorbeeld en beiden voelen hoe de ergste honger stilaan 
wordt gestild en ten slotte verdwijnt. Ze drinken vers vruchtensap, dat 
lichtzoet en verrukkelijk smaakt. Het valt Finn op dat er nergens een 
prijs op staat. Alsof zijn gedachten worden gelezen, bevestigt Derwik 
dat alles wat op deze tafels staat voor iedereen gratis is. 

‘Hier bestaat dus ook geen geld’, bevestigt hij.

Drie kinderen spelen verstoppertje onder de tafels en vluchten weg 
als ze de jongens zien. Derwik spreekt hen echter aan en wenkt ze om 
dichterbij te komen. 

‘Kiesk oehi vartzo oeniach lam?’, vraagt hij aan de oudste en grootste. 

ronkt. Ze spreekt vervolgens een bedankje uit om dan met blijde, korte 
pasjes weer te verdwijnen.

‘Was dat Lia-na-ra?’, wil Finn weten. 
‘Neen, natuurlijk niet! Dat is Bonsita. Ze heeft die kat grootgebracht. 

Laat ik jullie vertellen dat ze ook een genezeres en drakenhoedster is’, 
gaat Derwik verder.

‘Wat is een drakenhoedster?’, vraagt Finn.
‘Iemand met geheime krachten die alle nukken en grollen in het ka-

rakter van draken goed kent.’ 

‘En Lia-na-ra is dus geen mens’, meesmuilt Derwik verontwaardigd. 
‘Geen mens? Hoezo? Wat dan wel?’, waagt Finn. Hij kan zijn nieuws-

gierigheid horen doorklinken in de vraag, maar hoopt dat het niet te 
erg opvalt.

‘Jullie moeten niet zoveel vragen stellen’, klinkt het kordaat.
‘Luister, hoe meer jullie te weten komen, hoe moeilijker het zal zijn 

om te zwijgen’, beaamt Naud.
‘Maar waarom of waarover zouden we dan moeten zwijgen?’, ver-

volgt Finn in een poging om zijn logica te begrijpen. 
‘Omdat niemand jullie zal geloven. Daarom! Bovendien hebben jul-

lie al dingen gezien die niet mochten gezien worden binnen in de heu-
vel’, voegt Derwik er nog koeltjes aan toe terwijl hij de reacties op de 
gezichten van de jongens afspeurt.

‘Hoe weten jullie dat we daar geweest zijn?’, verdedigt Milan zich 
onder de strakke blik van Derwik, die wel een kop groter is dan hij. 
Met zijn lichtroze gezicht en dunne mond lijkt hij een beetje op een 
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daarna openvalt van verbazing.
‘Van deze wereld. Dat weet je maar al te best, Milan! Je hebt toch de 

schilderingen gezien of niet?’, antwoordt Naud en hij schudt ondertus-
sen het hoofd. Je hebt kunnen zien hoe alles door onze voorouders 
werd opgetekend.’

Milan knikt bevestigend.
‘Heb je ook gezien dat er soms schaarste was en tijden van onheil?’
Milan beaamt dat hij gezien heeft hoe alles nauwkeurig werd bijge-

houden.
‘Er is een tijd geweest waarin ze zelfs moesten wonen in die onder-

aardse gangen’, vervolgt Derwik. 
‘Maar hoe weten jullie dat allemaal?’, protesteert Milan.       ‘Als jullie 

echt alles weten, dan weten jullie ook van de knikker?’, mengt Finn zich 
plots in het gesprek.

‘De knikker?’, aarzelt Naud. 
‘Je bedoelt waarschijnlijk de ‘shiam’…’ en er komt een vorm van stil 

ontzag in zijn blik geslopen.
‘Weten jullie wel wat dat is?’, vervolgt hij en pas dan ziet hij de ver-

baasde gezichten van de twee. Hij vervolgt op ietwat plechtige toon: 
‘Een shiam is een voorwerp waarmee een magische kracht in de we-

reld wordt neergezet. Het manifesteert zich uit het vormeloze niets en 
wordt dan tastbaar gemaakt.’

‘Het is….’, maar verder komt hij niet, want een reusachtig gerommel 
en gebrul vult nu de hele vallei. Het gerommel klinkt dieper dan voor-
heen en de grond trilt en schudt onder hun voeten.

De mensen in de boten en aan de oeverkant onderbreken hun werk-

Het is een kind met diepglanzend donker haar en een smal bleek ge-
zicht. Het kind knikt ernstig en wijst in de richting van de heuvels. Ze 
dragen fijne sandalen, die van een glimmend materiaal zijn gemaakt 
en afgewerkt zijn met fonkelende steentjes. Ze lijken erg comfortabel 
te zitten, maar ze zijn echter niet gemaakt van leder. De kinderen ver-
dwijnen, maar even is er nog wat gegiechel en geritsel in de struiken, 
waar drie paar nieuwsgierige ogen hun bewegingen gadeslaan en hun 
gesprekken trachten op te vangen.

De heuvels omringen het meer, dat de vorm heeft van een ovale spie-
gel, die verzonken ligt tussen reusachtige oude bomen. Een spiegel, die 
al duizenden jaren de lucht en de wolken weerspiegelt. Deze en andere 
vreemde gedachten flitsen door Finns hoofd als ze met hun vieren in 
de richting van de grootste heuvel wandelen. De Drakenkopheuvel is 
van deze kant immens groot en hoog. Het land moet aan deze kant dus 
een stuk dieper gelegen zijn dan aan de achterkant van de heuvel, waar 
zij vandaan komen.

‘Waar gaan we nu naartoe?’, vraagt Milan en deze keer weet hij zeker 
dat hij zich niet opnieuw met een nietszeggend antwoord zal laten af-
schepen. Tot zijn verbazing is ook Derwik ineens een stuk mededeel-
zamer. 

‘Jullie hebben toch de twee grote schaduwen gezien, die jullie volg-
den toen jullie in de binnenaardse gangen waren?’, vraagt hij.

‘Ja, hoezo?’
‘Dat zijn de onzichtbare bewakers van de poort. Ze staan in voor 

onze veiligheid.’
‘De veiligheid van wie eigenlijk?’, antwoordt Milan, van wie de mond 
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drakenbeest met een machtig grote opengesperde bek en enorme ge-
kromde klauwen. De grijsgroene huid is bedekt met schubben. De 
staart lijkt op die van een hagedis, maar is vele malen groter. De staart 
ligt gekromd op een paar gigantische poten. De enorme spieren in het 
lijf van de draak zijn onvoorstelbaar sterk en met één soepele beweging 
van de lange nek raakt de draak met gemak de hoogste takken van de 
bomen rondom hen. Of de grond voor hun voeten, zoals nu. Is het een 
groet?

De kop zwaait soepel heen en weer om een lange rij scherpe tanden 
te onthullen. De kaken zijn machtig en kunnen in een ommezwaai een 
dikke boomstam versplinteren. De bek verspreidt een geur van zwavel 
vermengd met terpentijn. De jongens voelen zich allerminst op hun 
gemak en toch raken ze maar niet uitgekeken op de indrukwekkende 
verschijning, die zich op nog geen tien meter voor hen bevindt.

‘Ach, doe maar geen moeite om jullie angst te verbergen’, merkt Der-
wik spottend op, ‘Lia-na-ra kan jullie gedachten lezen, net zoals wij 
allen in deze vallei dat kunnen. Ze ruikt je angst en ze kent jullie mo-
tieven!’

Finn en Milan staan nog steeds als aan de grond genageld. Ze kun-
nen hun ogen maar niet van de draak afwenden. Even later draait 
Lia-na-ra haar hoofd in hun richting en zo zien de jongens haar van 
dichtbij. Ze heeft een grote muil met daarboven vurig glanzende ogen. 
Ze kijken echter niet kwaadaardig, eerder nieuwsgierig. Haar vleugels 
trillen lichtjes. Ze liggen keurig gevouwen tegen de grote romp. Een 
gevleugelde draak is het dus, denkt Finn vol ontzag. Ze kijken nu rake-

zaamheden. Ze praten opgewonden en overleggen met elkaar. Ze kij-
ken en wijzen daarbij allemaal naar de Drakenkopheuvel alsof er ieder 
ogenblik iets kan gebeuren… Dan ziet ook de jongens wat hun aan-
dacht opeist. Het gevaarte komt nu naar beneden. Een enorm mas-
sief lichaam daalt met grote, wijde passen de heuvel af. Een hoofd met 
lange nek, een opengesperde bek en dat alles nog eens gedragen door 
grote krachtige reuzenpoten.

‘Kijk!’, roept Derwik opgewonden, ‘Daar is ze! Volgens de kinderen 
van daarnet, zou ze vandaag komen en ja, ze komt blijkbaar steeds haar 
beloftes na!’

‘Ze, wat, wie?’, brengt Milan uit en ook hij kijkt ongelovig en ver-
dwaasd naar de enorme kolos, die doodkalm van de heuvel naar bene-
den wandelt. Zijn verstand weigert hardnekkig het vreemde verschijn-
sel te aanvaarden. En toch, wanneer hij even met zijn ogen knippert, 
verdwijnt het niet. Het is iets dat niet afkomstig is uit zijn bekende we-
reld…

Het magische oog van de draak

‘Nou, ik stel jullie voor aan onze Lia-na-ra!’ zegt Naud met iets tri-
omfantelijks in zijn stem en ook met iets eerbiedigs en afwachtends 
tegelijk.

Finn voelt een duw in zijn rug en ook Milan krijgt een por.  Het 
tweetal komt plots tot het besef dat er iets van hen wordt verwacht, 
maar wat? Voor hen, op nog geen tien meter afstand, staat een enorm 
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die ooit is kwijtgeraakt in een strijd met een andere draak zeer lang 
geleden.’

De draak buigt nogmaals haar lange nek. Derwik houdt haar nauw-
lettend in de gaten, alsof hij haar gedachten leest. Nu voegt Derwik er 
nog een meer intieme verklaring aan toe:

‘Ze heeft ermee leren leven, maar het is altijd een groot gemis ge-
weest. Haar fantastisch herinneringsvermogen heeft al die tijd maar 
op een laag pitje gedraaid. Nu is ze blij en verheugd dat ze haar wakker 
gemaakte krachten opnieuw kan aanwenden om met de dromen en 
fantasiebeelden uit haar eigen wereld de vallei te blijven voorzien van 
frisse magie en wonderlijke levenskracht.’

De draak draait met haar hoofd en kijkt Milan en Finn even recht in 
de ogen. Het geeft hen een eigenaardig gevoel. Ze voelen de dankbaar-
heid. 

‘O ja’, vervolgt Derwik, ‘ze vraagt jullie om dit absoluut geheim te 
houden! Niemand buiten deze vallei mag ooit weet hebben van wat 
zich hier bevindt. Het is immers nog te vroeg en men zou het zich kun-
nen toe-eigenen voor andere doeleinden. Ooit, wellicht in de nabije 
toekomst, zal dat anders zijn. Dan zal de doorgang tussen jullie wereld 
en de onze opnieuw volledig geopend zijn, maar op dit ogenblik is het 
daarvoor nog te vroeg. Mocht de tijd ervoor rijp zijn, dan brengt die 
kennis voorspoed en vervulling voor allen die onder de invloedssfeer 
van deze heuvels liggen. Ook voor alle mensen van verder weg. Dus 
niet alleen aan deze, maar ook aan jullie heuvelkant’, legt hij verder uit 
en zwijgend overpeinst hij zijn eigen woorden.

lings in de vurig glanzende ogen van het wezen. En ja, nu zien ze het! 
Net in het midden, boven de ogen, is een holte en daarin prijkt iets dat 
eruitziet als een knikker. Een knikker? Maar neen, dit is geen knikker 
maar de ‘shiam’, volgens Naud. Het is echter onmiskenbaar het voor-
werp dat Finn gevonden heeft en achtergelaten heeft in de grot omdat 
hij aanvoelde dat het zo hoorde.

‘Juist geraden, Finn. Je hebt zonder het te weten een grote kostbaar-
heid teruggebracht!’, vervolgt Naud grijnzend.

De draak kijkt hen inmiddels vrijpostig aan en observeert hen van 
kop tot teen. Haar neusgaten staan wijd open en ze buigt haar soepele 
hals tot die bijna de grond raakt. Net voor de voeten van Milan. Het 
lijkt alsof ze een aai over haar drakenbol wil. Dan stijgt plots een ge-
rommel op uit de binnenkant van haar romp. Het gerommel dat ze nu 
al een aantal keren hebben gehoord, maar dat hen telkens weer vrese-
lijk doet opschrikken. Kleine bliksemflitsen schieten uit de shiam bo-
ven de ogen van de draak.

Mijn god, mompelt Milan, en hij kijkt vol ontzag naar de draak die 
met één beweging van haar staart een enorme stroom van takken, ste-
nen en bladeren in beweging zet. De muil wordt opengesperd en ze 
zien een vurige vlam die diep in haar keel beweegt.

‘Jullie worden bedankt voor het terugbrengen van de shiam’, zegt 
Derwik en hij voegt er nog aan toe:

‘Lia-na-ra wenst jullie te eren voor het feit dat jullie zo moedig waren 
de tocht te ondernemen om het magische oog, waarnaar ze al duizen-
den jaren op zoek was, terug te brengen. Ze laat jullie weten dat ze 
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En dan, wanneer ze even achterom kijkt, flitsen nog eenmaal de stra-
len uit het magische oog boven op haar hoofd. Nu pas zien de jon-
gens de vele littekens op haar flank. Ze zijn waarschijnlijk ontstaan in 
het gevecht met de andere draak. Ook een vleugel is flink beschadigd, 
waardoor het lijkt alsof ze niet meer kan vliegen. Ze zien dat de vleugel 
vakkundig werd bedekt met een blinkende kleurrijke substantie. Het 
kolossale lijf draait zich opnieuw om en loopt daarna langzaam in de 
richting van de heuvel en weg van het meer. Ze heeft zich kennelijk 
bedacht.

‘Kan ze werkelijk vliegen?’, vraagt Milan, van wie de interesse voor 
vliegende objecten blijkbaar niet verminderd is. 

‘Natuurlijk! Zoals jullie konden zien, is de vleugel met regenboogflu-
weel hersteld.’

‘Regenboogfluweel?’
‘Juist, dit materiaal neemt zeer veel zonlicht in zich op. Vergelijk het 

met de zonnecellen in jullie zonnepanelen. Het levert extra energie en 
die kan gebruikt worden als vliegkracht. De draak kan gemakkelijk 
een lange vlucht maken naar de achterlanden. Ze vliegt niet erg hoog, 
maar we hebben hier geen kerktorens of wolkenkrabbers en ook geen 
hoogspanningsmasten waar ze tegenaan zou kunnen vliegen.’ Naud en 
Derwik grinniken om de verbaasde uitdrukking op de gezichten van 
Milan en Finn.

‘Was het een boosaardige draak waarmee het gevecht werd geleverd?’, 
kan Milan niet nalaten te vragen, terwijl hij de steeds kleiner wordende 
gestalte in de verte nastaart. 

De jongens knikken instemmend alsof ze het eens zijn met de woor-
den die ze zojuist hebben gehoord. Finn is verbaasd. Hij heeft nooit 
kunnen vermoeden dat er zoveel wijsheid kon schuilen in zijn twee 
klasgenoten.

Hun keel zit dicht omdat ze ineens beseffen hoe belangrijk het wel 
is dat inderdaad niets voortijdig naar buiten wordt gebracht. Naud 
neemt nu het woord en vervolgt: 

‘Het is inderdaad belangrijk dat jullie absoluut zwijgen over wat jullie 
hier zagen!’ Hij taxeert het tweetal om te kijken in hoeverre zij in staat 
zijn dit alles geheim te houden.

‘Bepaalde mensen zouden hier kunnen binnenvallen om het prach-
tige land in te lijven. De inwoners zouden dan gedwongen worden om 
voor hen te werken. Ze zouden zich daartegen niet eens verzetten, om-
dat ze een en al goedheid en dienstbaarheid zijn. En de draak? Wat zou 
er met de draak gebeuren, denk je?’

In de stilte die nu valt, borrelen de ergste gedachten op. Althans in 
Finns hoofd. Hij mag er niet aan denken dat dit wezen zomaar uit 
angst of nieuwsgierigheid voor wetenschappelijk onderzoek zou wor-
den ‘opgeofferd’ of  als toeristische attractie zou dienen. De draak heeft 
blijkbaar gemerkt dat ze uitgesproken zijn. Kent Lia-na-ra ook al hun 
gedachten en bedoelingen? In ieder geval laat ze een goedkeurend 
snuivend geluid uit haar neusgaten ontsnappen. Dan draait ze zich 
langzaam om. Ze is  gerustgesteld. Haar enorme staart volgt de draai-
beweging.

‘Lia-na-ra wil nu naar het meer. Ook daar heeft ze een verblijf onder 
water’, legt Naud uit.
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brengt. Verder houden ze haar natuurlijk gewoon gezelschap. Er zijn 
vaak theatervoorstellingen en muziekconcerten in de achterlanden en 
daar houdt ze erg veel van. Ze gaat er vaak naartoe.’

‘Is ze dan werkelijk nooit boosaardig of humeurig?’, vraagt Milan nu.
Derwik schudt zijn hoofd.
‘Ze heeft wel een eigen willetje, maar meestal slagen de verzorgers 

erin om het in goede banen te leiden. Ze wijden hun hele leven aan 
deze taak. Ze doen dat graag en goed. Ze zijn er trots op. Als beloning 
zijn ook zij onsterfelijk en zo leven ze al honderden jaren, daar in die 
heuvel. Dat is mogelijk omdat daar een andere tijd heerst en dat heb-
ben jullie al ondervonden.’

De jongens knikken, want ze herinneren zich de stilstaande wijzers 
op hun horloges. Die stonden inderdaad de hele tijd stil toen ze daar 
waren. ‘Dat blijft zo tot de poorten tussen jullie wereld en de wereld 
van de binnenheuvels voorgoed zijn opengegaan’, vervolgt Naud met 
een zachte zucht. 

‘Zullen die poorten echt ooit opengaan, denken jullie?’, wil Finn nog 
weten.

‘Natuurlijk! Jullie hebben er zelf al een paar ontdekt. Dat zijn alvast 
de eerste tekenen dat hét moment dichterbij komt. Als mensen van 
de buitenwereld op eigen kracht deze toegangen vinden, is de tijd na-
kende. Anderen zullen dan gauw volgen, maar het is ons niet toege-
staan om er nu al met jullie of anderen over te praten! De raad van 
ouderen heeft het ons verboden omdat de mensen nog niet kunnen 
begrijpen hoe belangrijk dit achterliggend heuvelland wel is!’ Naud is 
blijkbaar uitgepraat. Hij neemt een steentje van de grond en werpt het 

‘Ja, dat kan je wel stellen’, antwoordt Naud, ‘het was een jonge man-
netjesdraak en hij was er niet op uit om voorspoed te brengen, maar 
om deze vallei te gebruiken om zijn eigen boosaardige plannen uit te 
voeren. Gelukkig heeft Lia-na-ra hem tijdig doorzien en verdreven, zo 
niet zou het een ware ramp zijn geweest voor dit hele landgebied achter 
de heuvels en de mensen in deze vallei.’ 

Naud zucht en gaat dan verder: 
‘Nu woont de boosaardige draak in de onderste gangen van de der-

de heuvel. Er zijn daar voortdurend soldaten die hem bewaken. Jullie 
hebben hen al ontmoet. Ze kunnen de draak echter enkel in bedwang 
houden en zijn krachten op een laag peil houden. Nooit kan een draak 
worden gedood, want draken zijn onsterfelijk. Hij mag in geen geval 
terugkeren, want dat zou werkelijk een ramp zijn. 

‘Hij zou alles vernietigen als hij zijn eigen gang kon gaan!’, besluit 
Derwik met een stem die weer erg overtuigend klinkt.

‘En woont Lia-na-ra daar?’, vraagt Milan aan Naud, die inmiddels 
achter hem is gaan staan, en hij wijst daarbij naar de Drakenkopheuvel. 

‘Ja, ze woont in de Drakenkopheuvel en de soldaten of bewakers die 
jullie daar hebben gezien, zorgen ervoor dat niets of niemand in haar 
buurt komt. Zelfs niet Anraki, de boze draak die nog dieper in de aarde 
leeft, maar dan in de andere heuvel.’

‘Woont ze daar alleen, Naud?’, wil Finn weten.
‘Neen, er zijn ook de verzorgers die zorg dragen voor het vuur. Ze 

blussen het wanneer Lia-na-ra gaat slapen. Ze maken het weer aan in 
de ochtend. Ze verzorgen haar gebit en schubbenhuid zodat er geen 
kloven ontstaan of brandwondjes die ze zichzelf soms ongewild toe-
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Ederiks huis

Derwik is al die tijd wat op de achtergrond gebleven. Hij komt nu 
naar hen toegestapt. 

‘Kom, ik laat jullie nog wat zien voordat jullie vertrekken naar jul-
lie vertrouwde wereld’, zegt hij ten slotte wanneer hij opmerkt dat de 
jongens nog met heel wat onbeantwoorde vragen zijn blijven zitten. 
Nieuwsgierig volgen ze hem naar een groot huis dat ietwat afgelegen 
ligt. De hoge ramen zijn begroeid met druivenranken. Deze omslin-
geren een balkon met prachtige gietijzeren krullen, waarop nu enkele 
vogels zitten te kwinkeleren. Op de gevel zien ze vergulde ornamenten, 
die de bovenzijde van de ramen omkaderen waardoor deze een impo-
sant karakter krijgen. Bij het eerste belgeluid horen ze hoe iemand de 
trap afdaalt.

Tot hun verbazing doet een lange glimlachende jongen de deur open. 
Hij heeft een lichtbruine huid en vriendelijke, amandelvormige ogen. 
Hij begroet Derwik en Naud met een omhooggestoken hand, waarvan 
drie vingers een omtrekkende beweging maken. Op hun beurt ma-
ken ze een ander gebaar om hem te begroeten. Daarna kijkt hij in de 
richting van Milan en Finn. Dezen kunnen zien dat hij verbaasd is het 
stel te zien. Hij herpakt zich en toont plots een geamuseerde glimlach 
terwijl hij hen van kop tot teen opneemt. 

‘Welkom, Finn en Milan!’, roept hij uit. 
‘Ik ben Ederik’, zegt hij en in zijn enthousiaste stem weerklinkt een 

aanstekelijke vrolijkheid.

behendig op het rimpelend wateroppervlak van het meer. De anderen 
kijken verbaasd hoe het steentje een aantal keren stuitert om daarna 
voorgoed in het water te verdwijnen.

 
‘Ze zouden de draak kunnen doden, weet je?’, gaat Naud onver-

wachts verder. Daarmee zou de goede invloed die zij hier heeft, ge-
woon ophouden te bestaan. Begrijpen jullie dat?’ Hij kijkt hen vragend 
aan. De jongens knikken.   ‘Het zou hier een woestenij worden en de 
mooie natuur, die in stand wordt gehouden door de sprookjesachtige 
herinnering van de draak, zou voorgoed verdwijnen. Het zou opnieuw 
een onherbergzaam gebied worden, een kale vlakte gepolijst door gure 
winden. Niemand van ons heeft immers zo’n scherp verbeeldingsver-
mogen als Lia-na-ra.’ Zo eindigt hij zijn betoog.

‘Bedoel je dat het hier zo onwerkelijk mooi is dankzij haar herinne-
ringsvermogen aan het mythologische land?’, vraagt Milan verbaasd.

‘Het is precies zoals je het zegt’, knikt Naud. 
‘En nu begrijpen jullie ook hoe belangrijk dit is voor het voortbestaan 

van deze vallei’, voegt hij er nog nadrukkelijker aan toe. Zijn lichtroze 
gelaat glanst van puur enthousiasme.

Zolang heeft Naud nog nooit gepraat en omdat hij beseft dat hij wel 
eens te veel zou kunnen gezegd hebben, zwijgt hij plots. Ook Derwik 
maakt geen aanstalten om nog meer verklaringen te geven. Van de 
draak is inmiddels geen spoor meer te bekennen. Ze lijkt wel in rook 
te zijn opgegaan.
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werden samengesteld.
De tafel staat gedekt en het lekkers staat klaar, als door onzichtbare 

handen aangedragen. De thee, de koekjes en allerlei soorten versnape-
ringen, gekoelde dranken en vruchtensappen. Het staat er als bij tover-
slag want de jongens zagen niet dat het door iemand werd neergezet.

Geamuseerd bestudeert de jongeman hun gezichten terwijl hij thee 
schenkt.

‘Wel, hoe bevalt het jullie hier?’, vraagt hij na een poosje, terwijl hij 
achteroverleunt en hen nauwlettend in de gaten houdt.

‘Nou… het lijkt me fantastisch om hier te wonen. Ik bedoel, het is 
hier allemaal zo weelderig groen en prachtig. Het is zo anders dan waar 
wij vandaan komen’, oppert Milan.

‘Wat me verrast, is de samenwerking tussen de mensen en hoe al-
les hier met elkaar wordt gedeeld’, vervolgt Finn.      ‘En hoe diezelfde 
mensen zich bedienen van de natuur zonder er roofbouw op te plegen. 
Alles gebeurt in perfecte harmonie. Een mooi samenspel.’

‘Ja, jullie land is wat dat betreft nog in ontwikkeling. De kennis die 
wij hebben, is bij jullie nog niet verworven. Hier is veel overvloed en 
toch is de natuurlijke rijkdom niet aangetast zoals bij jullie. We hebben 
geleerd met de natuur samen te werken in plaats van ze te vernietigen 
en uit te buiten’, zegt Ederik.

Bedachtzaam bestudeert hij hun reactie terwijl hij ergens achter zijn 
rug een schaal met grote donkerrode kersen optilt en die voor hen op 
de lage tafel neerzet. 

‘Je houdt toch van kersen, he Milan? Hier, proef deze eens…’
Milan knikt bevestigend en laat er goedkeurend meteen een paar in 

De toegangsdeur van het huis is gemaakt van lichtkleurig pijnboom-
hout. De meubelen in de inkomhal zijn evenwel van een donkere hout-
soort. De tegels op de vloer tonen een zacht reliëf en bevatten prachtige 
schelpmotieven. Er is zachte achtergrondmuziek die van overal en ner-
gens lijkt te komen. De grote inkomhal is wijd en luchtig. Fraaie luch-
ters hangen aan het plafond. In de kamer staat een grote piano. Enkele 
kunstwerken versieren de wanden. Het is er aangenaam koel. Terwijl 
hij verderloopt, leidt hij hen naar een open veranda met opengeklapte 
deuren die uitgeeft op een prachtige natuurlijke tuin. Derwik en Naud 
nemen afscheid en  verdwijnen in de tuin. Ze lijken er de weg goed te 
kennen.

‘Tot later!’, roept Naud. 
 ‘We zien jullie over een paar uur weer en dan brengen we jullie terug 

naar de uitgang aan de rotsspleet.’
 ‘Hoe komt het dat ook jij onze taal spreekt?’, richt Finn zich tot 

Ederik.
‘Logisch’, antwoordt Ederik. ‘Ik heb altijd schoolgelopen in jullie 

wereld.’
Finn aarzelt en vraagt dan: 
‘Zoals Naud en Derwik?’
‘Het is niet wat je denkt’, antwoordt Ederik en hij gebaart hen om 

even te gaan zitten.

De planten groeien er zo welig dat sommige bijna naar binnen zijn 
gegroeid. De geur van jasmijn verspreidt zich in de ruimte. Met hun 
drieën nemen ze plaats op de sofa’s, die gewoon met kleurrijke kussens 
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vallei’, herneemt Ederik.
Geboeid kijken de jongens toe terwijl de eerste beelden op het 

scherm verschijnen. Eerst onscherp, daarna zeer duidelijk. Het lijkt of 
je er werkelijk kunt binnenstappen. Zo echt lijkt de wereld die voor 
hun ogen tot leven komt.

‘Zoals jullie gezien hebben, is dit een land van overvloed’, vertelt 
Ederik en de beelden getuigen inderdaad van prachtige landschappen 
met de mooiste planten en natuurpracht, die harmonieus afgewisseld 
worden met gewaswinningsgebieden. De achterlanden met de vakan-
tiedorpen zijn nu ook te zien, alsook de ontdekkingscentra, de sport-, 
creatieve en wetenschappelijke centra. 

‘Hier worden uitvindingen gedaan’, legt Ederik uit en ze nemen een 
kijkje in de ontwerpafdeling. Daarnaast bevindt zich een testlabo, waar 
allerlei testen worden gedaan met onbekende toestellen en vernuftige 
technieken. De beelden zoomen nu in. 

‘Deze toestellen worden gemaakt om het werk te vergemakkelijken, 
maar ze nemen ons het werk niet uit handen. We zijn nu zo ver dat 
we geen zware arbeid meer hoeven te verrichten. Huizen bouwen en 
vrachten met stenen aanvoeren, dat wordt nu gedaan door toestellen, 
die de plannen en ontwerpen kunnen lezen die de mensen hebben  
bedacht. Deze toestellen kunnen ook grondstoffen berekenen, duur-
zame materialen maken en de huizen geheel volgens plan bouwen. Ie-
dereen heeft het huis van zijn dromen en toch vormen ze samen nog 
een mooie eenheid. Ze overbluffen elkaar niet in stijl of luxe, begrijpen 
jullie?’

Finn en Milan zijn helemaal overdonderd. Ze zien nu de meest fan-
tastische huizen verschijnen. 

zijn mond verdwijnen. Ederik lacht zachtjes om zijn enthousiasme. 
Plots verschijnt uit een vloerpaneel een groot scherm met daarop 
beelden van hun wereld, zoals de jongens die dagelijks ook zien in het 
journaal. Ze zien oorlog en geweld, rampen… Wat een schril contrast 
inderdaad met dit land van rust, met zijn onvervuilde en vreedzame 
natuur, met het blauwe meer… Ja, met de hele omgeving!

‘Dit is geen gewoon televisietoestel. Vergis je daar vooral niet in’, 
merkt hun gastheer fijntjes op. 

‘Het is een toestel dat ook beelden uit het verleden kan weergeven.’ 
Nieuwsgierig kijken de jongens naar het toestel om te zien of ze iets 
ongewoons kunnen opmerken. Dit blijkt niet het geval.

‘Het is een vivaspector. De beelden zijn weergaves van echte gebeur-
tenissen uit het verleden. Jullie zullen zien dat de beelden zeer levendig 
en helder zijn. Ik kan inzoomen op details, beelden opvragen, zelfs van 
gebeurtenissen uit het verre verleden. Ik kan ook vragen stellen als ik 
dat wil. Het toestel zoekt dan de antwoorden in zijn geheugenbank en 
vervolgens speelt het de juiste beelden af.’ 

‘Sta me toe jullie een woordje uitleg te geven zodat jullie het goed 
begrijpen’, zegt hij terwijl de beelden nu sneller over het scherm rollen 
dan voorheen.

Nergens ziet Finn een afstandsbediening. 
‘Dit toestel bedien ik met mijn eigen gedachten en wil’, verklaart Ede-

rik alsof hij zijn gedachten kan lezen en waarschijnlijk is dat ook wel 
zo.

‘Er wordt nu dus gezocht naar de juiste beelden die ik met jullie wil 
bekijken. Let op, hier zijn ze al! Het is een stukje geschiedenis van deze 
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jullie langer hier blijven, maar goed. Het is echter niet aan mij om dat 
te onthullen. Jullie kunnen het dadelijk beter zelf aan hen vragen’, voegt 
hij er wat raadselachtig aan toe.

‘Kijk, om jullie nog een laatste indruk te geven van hoe de mensen 
hier leven, zal ik inzoomen op hun dagelijkse bezigheden!’

Plotseling verschijnen er nieuwe beelden op het scherm. Beelden 
van de binnenlandse gebieden met een overweldigende ongerepte 
natuurpracht. Wouden en beken, watervalletjes omgeven door aller-
lei wilde bloemen… met daartussen de vakantiedorpen waar mensen 
genieten van al dat moois. Hier wordt duidelijk ‘met plezier’ gewerkt 
en in harmonie met de natuur. Met eenvoudige gebruiksvriendelijke 
werktuigen, niet met zware machines die de grond samendrukken en 
onvruchtbaar maken. De mensen beoefenen ook onbekende sporten. 
Kinderen wordt spelenderwijze geleerd hoe ze hun fantasie optimaal 
kunnen gebruiken en hoe ze oplossingsgericht moeten leren denken’, 
licht Ederik toe. 

‘En dat alles hebben we natuurlijk grotendeels te danken aan de aan-
wezigheid van Lia-na-ra.’

‘Bedoel je dat er geen scholen zijn?’, vraagt Finn verbaasd.
‘Niet zoals jullie die kennen. Alles is hier leerrijk. Het is door hun 

eigen interesse dat kinderen ontdekken hoe alles werkt. Ze kunnen 
bij iedereen veel informatie verzamelen en ze kunnen alles zelf uit-
proberen, zoveel en zo vaak als ze maar wensen. Dat is natuurlijk ook 
goed voor iedereen. Zo worden er steeds nieuwe uitvindingen gedaan.  
Positieve uitvindingen, bedoelen we natuurlijk. Het meeste hebben we 
echter te danken aan Lia-na-ra’, besluit hij. Zijn fijne gezicht weerkaatst 
nu zacht het binnenvallende licht. 

‘Zoals jullie zien, zijn er ook zeer fantasierijke sprookjeshuizen, 
trappenhuizen met oneindig veel treden, hoge gevels opgetrokken in 
leem of torenhuizen met sierlijke torenkamers. Er is zelfs een huis in 
de vorm van een gigantisch doolhof en met ondergrondse gangen. De 
jongens vallen van de ene verbazing in de andere. Zoals jullie zien, 
kan het ontwerp altijd worden uitgebreid of veranderd. Als de mensen 
hun eigen gezin stichten, is het huis vaak te klein of niet meer aange-
past. Het huis wordt dan gewoon opnieuw gebouwd. Ook de smaak 
van de bewoners kan veranderen en de keuzemogelijkheden zijn on-
eindig. Niemand hoeft daarvoor te betalen zoals in jullie wereld. Enkel 
de mooiste ontwerpen blijven bestaan voor de volgende generatie. De 
rest kan worden afgebroken en dient dan als basis voor wat anders. Er 
is bovendien een jury die alles eerlijk beoordeelt.’

Het beeld zoomt in op de bewoners. Sommigen lijken erg op Ede-
rik. Dezelfde lange en sierlijke gestalte, dezelfde bronskleurige huid en 
groene ogen.

Het valt de jongens op dat de mensen er in het algemeen erg tevreden 
en gelukkig uitzien.

‘Je hebt dit goed gezien. De mensen zijn hier ook zorgeloos en tevre-
den omdat iedereen doet wat hij graag doet’, beantwoordt Ederik hun 
onuitgesproken vraag. ‘Eén ding begrijp ik echt niet, Ederik’, zegt Finn. 

‘…Hoe het komt dat Naud en Derwik er zo anders uitzien dan de rest 
van de bevolking?’ vraagt Ederik.

Het valt op dat Ederik zijn gezicht in de plooi tracht te houden, maar 
het lukt allesbehalve. Ineens barst hij zelfs los in een onbedaarlijk  
lachen.

‘Ik denk dat jullie het zelf wel te weten zouden komen, mochten  
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nu iets tonen van vóór die tijd!’ Met een ferme klap slaat hij het boek 
weer dicht. Zijn stem klinkt plots zeer ernstig. Hij richt zijn aandacht 
opnieuw op de vivaspector.

De beelden op het scherm zijn opeens vager. Het zijn beelden van 
lang geleden. Ze zien inderdaad hoe de vallei er verlaten bij ligt. De 
woningen zijn eenvoudiger. Ze zien velden met gewassen en enkele 
mensen met primitieve werktuigen die hard labeuren op het land.

‘Onze voorouders’, verduidelijkt Ederik. 
‘Milan, je hebt hun verhaal en geschiedenis toch kunnen lezen op de 

schilderingen op de rotswand?’ 
Milan knikt instemmend. Die beelden staan hem nog scherp voor 

de geest.
Nu worden de beelden wat duidelijker en ze zien plots een grote 

draak verschijnen van achter de heuvels!
Zijn ogen zijn reptielachtig, veel enger dan die van Lia-na-ra. Hij 

kijkt kwaadaardig in het rond. Hij zorgt voor een spoor van vernieling. 
De vlakte ligt er afgebrand en zwartgeblakerd bij. De huizen zijn ver-
nield. Ruïnes blijven over. Het land is verkoold. Er zijn geen mensen 
meer te zien.

‘Zoals jullie zien, zijn dit beelden van na de ‘Grote Vernielingen’. 
Onze voorouders waren naar de heuvels gevlucht ten tijde van dit on-
heil. Zelfs hun graanvoorraden gingen in vlammen op zodat ze het sei-
zoen erna geen nieuw graan konden inzaaien op de zwartgeblakerde 
velden. Hongersnood volgde. Het heeft  vele jaren geduurd voor de 
draak bedwongen werd.’

Ederik spoelt daarna de tijd een stukje vooruit. Geen spoor meer te 

Milan en Finn nippen van de lekkere thee.
‘Jullie hebben de draak ontmoet en het is mijn plicht om jullie nu in 

te lichten over deze wereld, gaat Ederik verder. 
‘Begrijp echter…’ Hij onderbreekt zijn verhaal en kijkt enigszins be-

denkelijk voor hij verdergaat: ‘Begrijp dat wat ik jullie laat zien, nog 
steeds geheime kennis is. Dit alles mag niet worden meegedeeld aan de 
mensen van jullie wereld. Is jullie ook al uitgelegd waarom dat zo is? Ik 
dacht van wel.’ 

De jongens knikken bevestigend.

 ‘Zoals jullie dus weten, helpt Lia-na-ra ons om in de magische wereld 
te kunnen kijken en om die inspiratie en de mooiste taferelen om te 
zetten naar de realiteit van de mensen hier in deze vallei. Dit geeft ons 
de mogelijkheid te zorgen voor een beter leven voor iedereen. Daarom 
is het hier zo mooi en worden steeds nieuwe dingen uitgevonden. Zo 
is er nooit verveling noch sleur.’ 

Hij staat op en haalt een dik boek uit een boekenrek. 
‘Kijk’, zegt hij terwijl hij het openslaat, ‘dit boek heb ik meegebracht 

uit jullie wereld. Prachtige tekeningen van allerlei draken, zoals ze door 
de eeuwen heen werden afgebeeld, dienden als beelden en versiering 
voor kastelen en parken, zelfs in de glasramen van de grotere gebou-
wen. Dat is ook het geval voor de verhalen en de legendes die door de 
eeuwen heen werden opgetekend. Neem nu de draken. Ze duiken weer 
op in tekenfilms en kinderboeken.’

‘De wereld van de draken die in jullie wereld slechts bekendstaat als 
een mythologische fantasiewereld, bestaat hier dus echt. Ik wil jullie 
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zijn gezicht wordt bleek van ontsteltenis. Ook Finn is er helemaal stil 
van geworden.

‘Jullie waren al die tijd beschermd hoor’, klinkt de sussende stem 
van Ederik. De beelden worden weer vager en onscherp. Een zacht 
zoemend geluid volgt, daarna nog een klik en uiteindelijk wordt het 
scherm grijs. Ederik schraapt zijn keel en neemt een slok thee. De  
vivaspector verdwijnt daarop weer geruisloos in de vloer. Ederik staat 
vervolgens op en wandelt naar de tuindeur.

‘Kom, het is tijd voor jullie’, voegt hij er zachtjes maar redelijk beslist 
aan toe. 

‘Ik wil jullie nog één ding tonen!’
De jongens volgen hem gedwee, want ze willen niets missen van de 

gastvrijheid die hen te beurt valt. Ederik gaat hen voor in de weelde-
rige tuin waarin onbekende en ongewone planten groeien. Er zijn zelfs 
vruchten die ze nooit eerder hebben gezien. Hij wijst naar een hoge 
serre.

‘Hier moeten we zijn!’, klinkt het plots.

bekennen van de vernielzuchtige draak, maar wel van een bloemen-
landschap, mooie huizen en rijkelijk gevulde voorraadschuren. Daar-
na spoelt hij de beelden nog een stukje door. 

‘Gelukkig heeft Lia-na-ra het tij kunnen keren, zoals jullie kunnen 
merken. Echter niet zonder een zwaar gevecht te leveren met Anraki, 
de vernietigende draak. Uiteindelijk zijn deze mensen erin geslaagd 
Anraki op te sluiten in onderaardse gangen onder de heuvels,’ zegt 
Ederik. Nu zien de jongens de beelden daarvan voor hun ogen ver-
schijnen.

‘Is dat dezelfde draak?’, vraagt Finn en hij kan nauwelijks geloven dat 
het ineengekrompen gedrocht, dat nu op de vivaspector verschijnt, de-
zelfde is als de machtige draak die even tevoren nog te zien was. 

‘Hij lijkt wel gekrompen en gewond.’
‘Toch wel, hij is door de eeuwen heen wel een stuk gekrompen en 

zingt nu een half toontje lager. Dankzij jullie heeft hij vandaag nog eens 
een lesje in nederigheid gekregen,’ knipoogt Ederik.

Milan kijkt hem stomverbaasd aan. 
‘Dankzij ons, hoe bedoel je dat?’, vraagt hij met een hoge verwon-

derde stem. Ederik kijkt hem veelbetekend aan. Het scherm vult zich 
plots met hun eigen gedaantes die nog in de grote onderaardse ruim-
te rondlopen. De ruimte met de sissende knikker en zijzelf, die in de 
richting van de twee gangen lopen. Alles wat zich achter hen bevond, 
wordt nu eveneens zichtbaar. Ook het monster dat hen op de voet volgt 
en waarvan beide jongens niet het minste vermoeden hadden. Ze zien 
ademloos hoe het tot stilstand wordt gebracht door het flitsende vuur 
uit de knikker.

‘Oef, ik wist niet dat dit monster ons op de hielen zat’, zegt Milan en 
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kopie van onszelf, nauwelijks te onderscheiden van de echte wij!’, voegt 
hij er triomfantelijk aan toe.

Als hij de verbijsterde gezichten van de twee jongens ziet, gaat hij 
verder: 

‘Ik zal jullie een voorbeeld geven. Ikzelf ben van nature erg geïnteres-
seerd in taal- en volkenkunde. Om jullie talen en gewoonten te leren 
kennen, heb ik een aantal jaren op jullie scholen doorgebracht. Terwijl 
daar een dubbel van mezelf aanwezig was, ben ik ook altijd hier geble-
ven en nooit weggeweest. Begrijpen jullie?’

Sprakeloos luisteren de jongens naar de jongeman.  ‘Bedoel je nu 
echt dat je gelijktijdig op twee plaatsen aanwezig bent?’, stottert Finn 
ten slotte beduusd.

‘Juist ja, zo kan je het stellen’, beaamt Ederik.
‘Voor de dingen die eenvoudig denkwerk vergen, kunnen we onszelf 

in tweeën splitsen. Een deel volgt lessen in jullie wereld, terwijl het 
andere deel gewoon hier is.’

‘Waw!’, zegt Finn, ‘dat zou ik ook wel willen kunnen!’
‘In zekere zin kan je dat nu ook al wel,’ antwoordt Ederik raadselach-

tig. Zijn gezicht met de geheimzinnige glimlach wordt plotseling vager 
en ze merken dat hij hetzelfde teken maakt als bij de eerste begroeting. 
Het teken met de vingers van zijn handen. Ditmaal in omgekeerde 
richting en ten teken van afscheid dus… 

‘Ik weet niet of de dosis hoog genoeg is’, horen ze hem nog zeggen, 
‘maar ik mag hopen van wel…’

Een laatste onthulling

‘Ik geef jullie deze zaden mee naar huis’, zegt Ederik terwijl hij reikt 
naar een plant met zilveren lepelvormige bladeren. 

‘Wat is dat voor een plant?’, vragen de jongens als kwam het uit één 
mond. 

‘Een ‘maraboeplant’, antwoordt hij. Hij laat enkele zaadjes in de 
palm van zijn hand vallen. Ze zien eruit als kleine noten. En die noten 
presenteert hij aan de jongens. Ze stoppen er enkele in hun mond en 
proeven. Het smaakt inderdaad een beetje zoals pinda’s, maar dan veel 
zoeter. Ederik vult inmiddels een glazen potje en overhandigt het aan 
Finn. 

‘Om nu op te eten?’, vraagt hij. Ederik schudt daarop het hoofd.
‘Neen, om mee te nemen. Telkens dat je hiervan enkele zaadjes eet, 

kan je de overstap maken.’
‘De overstap? Welke overstap?’, vraagt Milan. 
‘De overstap tussen de twee werelden’, verklaart Ederik. 

De jongens zien hoe hij zachtjes begint te glimlachen.
‘Luister’, vervolgt hij aarzelend, ‘wij mensen uit deze vallei kunnen 

een verbinding maken met jullie wereld wanneer we dat maar wensen. 
Voor jullie is dat niet zo. Jullie kunnen slechts in deze wereld komen 
via een speciale toegangscode. Die codering zit in de zaadjes van deze 
plant. Wij kunnen anderzijds een perfecte kopie van onszelf maken 
wanneer we naar jullie wereld willen komen. Dat doen we om de din-
gen te doen of te vernemen die we wensen te vernemen. Ja, het is een 
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vertellen. Ook niet over wat jullie hier gezien of gehoord hebben. Be-
grepen?’

‘Begrepen!’, klinkt het op besliste toon uit de twee monden. ‘We zul-
len dit geheim bewaren, net zoals de soldaten-verzorgers in de heuvels 
dat al eeuwen doen.’

‘Goed dan! Ik heb jullie blijkbaar niet onderschat’, knikt Naud goed-
keurend.

‘En jullie, waarom blijven jullie niet altijd hier in dit mooie land? 
Waarom gaan jullie nog naar school net als wij, want voor jullie is het 
toch een voorbijgestreefde leermethode’, vraagt Finn in een poging om 
de aanwezigheid van het tweetal in zijn klas te begrijpen.

‘Maar we blijven ook hier! Het zijn onze dubbels die zich in jullie 
wereld bevinden’, antwoordt Derwik met nadruk. Ja, dat vermoedden 
ze al.

‘En… hoe komt het dat jullie er zo anders uitzien dan de andere 
mensen hier?’ 

Finn schrikt van zijn eigen durf. Gelukkig schijnen Derwik en Naud 
er niet te zwaar aan te tillen.

‘We zijn nog aan onze opdracht bezig en daarom ziet onze huid er 
nog anders uit. Onze dubbels in jullie wereld hebben maar beperkte 
bewegingsvrijheid. Daarom zijn ze een beetje kwetsbaar en wat uit-
drukkingsloos. Ze hebben geen forse spierkracht zoals wij.’ Met een 
zwaai van zijn arm tilt hij een zware steen van de grond om het even te 
demonstreren.

‘Op het ogenblik dat de aanwezigheid van onze dubbels niet meer 
nodig is, krijgen we hier onze normale huidskleur en ons volledig ver-
mogen ook weer terug’, vervolgt hij en nu laat hij de steen weer vallen. 

Dan verdwijnt de tuinkamer samen met hem. Ze lost op in het niets, 
zoals het al meerdere malen gebeurde, en toch kunnen ze er niet aan 
wennen.

‘Daar zijn jullie dan eindelijk!’, klinkt de vertrouwde stem van Naud 
achter hen. Het tweetal staat daar als vanouds. Met de armen over el-
kaar. Ze staan met z’n allen weer aan de rand van het meer. Het lijkt of 
ze er niet zijn weggeweest.

‘Het is tijd voor jullie om terug te keren’, merkt Naud koeltjes op. Nu 
lopen ze gevieren in de richting van de rotsspleet, waar zich de toegang 
bevindt tot de wereld van de binnenheuvels. Voor ze het goed en wel 
beseffen, staan ze weer op dezelfde plek waarlangs ze binnengekomen 
zijn. De rode symbolen zijn de herkenningspunten. 

‘Zo’, zegt Derwik hun gedachten lezend, ‘die kunnen nu wel weer ver-
dwijnen’. Hij haalt een busje uit zijn broekzak en spuit ermee over de 
rode tekens. Ze lossen razendsnel op zonder nog een spoor na te laten.

‘We hadden ze zelf aangebracht om jullie te helpen deze ingang te 
vinden’, voegt hij er nog geamuseerd aan toe.

‘Hierbuiten gelden andere regels dan binnenin’, herinnert Naud hen 
plots op ernstige toon.

‘Jullie zijn altijd welkom als jullie ons een bezoekje willen brengen. 
Op voorwaarde dat…’

‘Op voorwaarde…?’, herhaalt Finn en eigenlijk weet hij al wat erop 
zal volgen.

‘Op voorwaarde dat jullie nooit, werkelijk nooit, iets over deze plek 
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Afscheid van de Drakenkopheuvel

De terugtocht naar de andere kant van de heuvel verloopt stilzwij-
gend. Het lijkt alsof de jongens ieder voor zich op een rijtje moeten 
zetten wat die dag allemaal is gebeurd. Ze zijn volkomen overweldigd 
door de bijzondere ervaringen van de dag en ze weten eveneens dat die 
betekenisvol zijn. 

Uiteindelijk is het Milan die de stilte als eerste doorbreekt.
‘Ik denk dat die knikker lang geleden in jullie tuin is beland…’, merkt 

hij op en zo onderbreekt hij ook de gedachten in Finns hoofd, ‘... en dat 
Lia-na-ra die daar verloren heeft in het gevecht met die andere draak. 
Door de eeuwen heen is hij natuurlijk door aarde bedekt.’

‘Maar het blijft een raadsel waarom hij precies nu in onze tuin is op-
gedoken’, antwoordt Finn. Milan haalt zijn schouders op ten teken dat 
hij het niet weet. Er zijn ondertussen al te veel onverklaarbare dingen 
gebeurd die je niet zomaar aan  het toeval kan wijten…

Ze zijn inmiddels bij de plek aangekomen waar ze die ochtend hun 
voedselpakketjes hebben achtergelaten. Ze vinden moeiteloos de plek 
terug omdat ze die toen met takken gemarkeerd hebben. Daar, achter 
de holte waarin ze hun lunchpakketjes hebben verstopt. De ochtend 
lijkt nu zo ver weg, alsof het al jaren geleden is. Het brood ruikt echter 
nog vers en de geur ervan wekt hun hongergevoel weer op.

De zon staat ondertussen al laag aan de hemel en de avond valt. Nu 
pas valt het ze op hoe hongerig ze wel zijn! Ze schonken er al die tijd 
gewoon geen aandacht aan. Het lijkt alsof ze in geen eeuwen iets gege-

‘We zien er dan net zo uit als alle anderen hier.’
Inderdaad, het verschil met de Naud en Derwik die hij kent vanuit 

de klas, is plots erg duidelijk voor Finn. Het zijn slechts flauwe even-
beelden van de Naud en Derwik die hier wonen. Dezen zijn levensecht 
en minder mechanisch en verstard. Hun gezichten en gebaren zijn veel 
expressiever. 

‘We gaan en staan waar we moeten zijn en doen dat zolang de raad 
van ouderen het ons vraagt’, verduidelijkt Naud terwijl ze verderstap-
pen.

‘We moeten de schakel zijn tussen de twee werelden. Als onze taak 
erop zit, keren we volledig en definitief terug naar deze wereld, want 
hier horen we thuis’, voegt hij er stil en ernstig aan toe.

 
Ook nu weer valt er een veelzeggende stilte. De jongens begrijpen 

intuïtief dat ze vanaf nu niets meer moeten vragen. Het voelt aan alsof 
alles wat gezegd moest worden, nu ook is gezegd en alsof vanaf nu elk 
woord er één te veel is.

Met een kort afscheidsgebaar verdwijnen Naud en Derwik dan ook 
snel in de smalle doorgang naast de smalle rotsspleet. Nu verdwijnt 
ook iedere opening en toegang tot die andere wereld en wel op dezelf-
de manier waarop alle andere toegangen vandaag werden uitgewist.

Het kleine potje met de maraboezaadjes is het enige tastbare bewijs 
dat ze werkelijk die wereld hebben bezocht en voorlopig is het ook de 
enige manier om er ooit nog naartoe te kunnen terugkeren.
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omhult en die zich nu snel verspreidt over de flanken. Ze zien ook de 
schemering niet. Beseften ze maar hoe snel die hier kan invallen. Dan 
zouden ze geen seconde meer verliezen!

Voor ze goed en wel vijfhonderd meter verder zijn, merken ze dat ze 
al zijn ingesloten door een dikke vochtige mistbank. Nu wordt het he-
lemaal moeilijk om het pad nog te zien! Gelukkig naderen ze de vlak-
kere stukken, maar daar is het pas echt donker…

Het woekerende struikgewas verstikt er de aarde. Tot overmaat van 
ramp is doorheen de mist de volle maan niet meer te zien. Op som-
mige plaatsen zien ze nauwelijks nog een hand voor ogen.

‘Hé, nu zijn we toch wel erg lang onderweg’, merkt Milan na een tijdje 
op. ‘Volgens mij moesten we er al lang zijn!’

Finn voelt zich allesbehalve op zijn gemak, want dat was nu net de 
gedachte die hem ook zorgen baarde. Ze zijn inderdaad al onverklaar-
baar lang onderweg, op een pad dat slechts een paar kilometer lang is 
en dat hen naar huis moet leiden. In het donker lijkt alles op elkaar en 
kunnen ze zich onmogelijk nog oriënteren.

‘Vreemd Milan, het lijkt of ik daarginds een moeras zie liggen’, merkt 
Finn tot zijn grote ontsteltenis op. Rietstengels en kwakende kikkers 
lijken zijn vermoeden te bevestigen. 

‘Verdomme... Dat betekent dat we helemaal verkeerd zijn’, sakkert 
hij. ‘Heb je bereik met je mobieltje, Milan?’

‘Ik vrees dat we verdwaald zijn! Noppes, geen bereik, helaas’, klinkt 
het antwoord. 

‘Ik ben werkelijk doodop’, zegt Finn en hij laat zich op de grond val-
len. Ook Milan laat zich vermoeid op de grond zakken. De T-shirts van 

ten hebben, behalve die handvol gedroogd fruit, wat walnoten, en die 
lekkere koekjes bij de thee.

‘Een kleine draak zou er wel ingaan’, oppert Finn en Milan lacht om 
de grappige beeldspraak. Hij lacht werkelijk en oprecht. Het valt Finn 
op dat zijn hele gezicht anders is dan vanmorgen. De gemene trek om 
zijn smalle mond is helemaal verdwenen.

Flinke honger vraagt altijd om onmiddellijke actie. Ze eten eerst hun 
brood op tot de laatste kruimel en spoelen het door met enkele flinke 
slokken water. Het stuk kaas wordt gedeeld, alsook de chocolade. De 
jongens blijven nog een tijdje op die plek. Ze kunnen zich nog niet 
losmaken van de heuvels.

Ze nemen vervolgens uitgebreid de tijd om enkele hagedissen te be-
studeren, die onbeweeglijk liggen te genieten van de late avondzon. 
Het kost moeite om niet weg te dutten, want hier koestert de onder-
gaande zon de kale, vlakke rotsblokken tot laat in de namiddag. Die 
rotsen geven de warmte pas ‘s avonds weer af aan de omgeving.

Milan zingt zachtjes met een warme klank in zijn stem. Finn wordt 
erdoor ontroerd. Het klinkt ook een beetje als een afscheidslied. Het 
valt hem plots op dat ook de stem van Milan lang niet meer zo schril 
klinkt als voorheen, namelijk veel zachter dan de stem die Finn zich 
herinnert… Wie hen zo samen ziet, zou denken dat ze al jaren goede 
vrienden zijn.

Het valt echter niet mee om terug te keren. De twee hebben geen 
rekening gehouden met de opkomende mist, die de hoogste toppen 
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Een gigantische zwarte hoornachtige kop verschijnt langzaam bo-
ven het wateroppervlak. Twee slijmerige neusholtes, gevolgd door een 
reusachtig lijf dat nu langzaam aan land kruipt. Het is bedekt met moe-
rasplanten en groene slierten onderwatervegetatie. Het tweetal durft 
geen vin te verroeren.

‘Vlug, wegwezen Milan!’, bibbert Finn. Ze gaan een vijftal meter ach-
teruit. Ze verschuilen zich achter enkele dichte struiken, maar kunnen 
de draak toch goed onderscheiden. 

‘Dit is ongetwijfeld Anraki, de duistere draak’, fluistert Finn nau-
welijks hoorbaar. ‘In tegenstelling tot wat je zou kunnen vermoeden, 
bevindt die zich hier bovengronds en dat is behoorlijk vreemd.’ Het 
gezicht van Milan is inmiddels krijtwit en antwoordt niet meer.

De verschijning lijkt inderdaad onmiskenbaar op de draak die te zien 
was op de vivaspector. Ze horen luid gesnuif en gebrom wanneer hij 
zich in de moerasmodder wentelt. Er zitten enkele enorme scheuren 
in zijn vleugels en zijn huid, die op sommige plaatsen losgescheurd is, 
hangt als enorme flappen naar beneden. Verschroeid… Als ze goed 
luisteren, kunnen ze hem zachtjes horen kermen.

De donkere draak draait zich nu naar hen en spert zijn muil wagen-
wijd open… Een bedorven lucht verspreidt zich. De jongens happen 
naar verse zuurstof.

‘Mijn God! Wat een gedrocht!’, zucht Milan en de rillingen lopen 
over zijn rug.  ‘Ik snap niet wat hij hier komt zoeken!’, sist Milan.

De mist is hier nog niet zo dicht opeen gepakt. Daardoor kunnen 
ze de kolos gemakkelijk bekijken dankzij het maanlicht dat de poel 

de jongens zijn doorweekt en een vochtige kou kruipt over hun rug. 
Dit hadden ze nooit verwacht! Hoeveel meer kan je nog doorstaan als 
jong mens?

Hun horloges geven aan dat het halftien is, maar vermoedelijk staan 
die niet juist en is het inmiddels veel later. ‘Jammer dat we er niet aan 
gedacht hebben om bij ons vertrek de juiste tijd te vragen’, zegt Milan. 
Een poosje later kruipen ze weer recht en lopen verder.

De ondergrond onder hun voeten is zacht en drassig. Plots stopt het 
pad en kunnen ze niet verder. Deze kant van de heuvels is onbekend 
gebied. Het bestaat uit drassige moerasgrond.

‘Ik vrees dat we terug naar boven moeten gaan. Er zit niets anders 
op’, zegt Milan. Ook hij is doodmoe. Zijn benen zijn verlamd van de 
kou. Hier blijven rondhangen, is zeker geen optie. De nacht is al te ver 
gevorderd.

Een licht geplons uit het moeras is plots hoorbaar. Kreten en on-
bekende geluiden verbreken de stilte. Er beweegt duidelijk iets in het 
struikgewas!

‘Pssst… wat was dat?’, sist Finn.
‘Het monster is teruggekeerd haha’, grapt Milan. Nu klinkt een dui-

delijk gegrom en hij zwijgt plots geschrokken. Enkele muizen stuiven 
verschrikt weg.

‘Ik denk dat er hier veel waterratten zitten’, verklaart Finn. 
Zijn voeten zijn inmiddels doorweekt van de kille nattigheid en zijn 

T-shirt plakt tegen zijn blote huid. Iets trekt hun aandacht, het is don-
kerder dan de omgeving en het bevindt zich in het moeras.
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‘Oei, gaat ze de draak onthoofden?’, klinkt de stem van Milan ver-
schrikt. ‘Nee toch!’

‘Jawel, kijk!’

Ze heft het zwaard hoog boven haar hoofd en laat het met een soe-
pele beweging neerdalen tot net boven de kop van de draak. Daar klieft 
ze ermee door de lucht alsof ze een gevecht levert met een onzichtbare 
tegenkracht en ondertussen maait ze een enorm onzichtbaar spinnen-
web weg. Het meisje is dus drakenhoedster, zoals Derwik eerder al ver-
klapte aan het tweetal, en net dit meisje kent de genezende kracht van 
het zwaard.

Het web is onzichtbaar, maar toch uiterst taai. Het houdt Anraki in 
zijn greep en het is gemaakt van zwarte draden, vormgegeven door 
duistere magie. Anraki is er helemaal in verstrikt geraakt. Nu is het tijd 
om er enkele van los te maken. Enkel een zeer krachtig iemand zonder 
spoor van twijfel of angst is daartoe in staat. Zoals dit tengere meisje 
bijvoorbeeld. ‘Zij’ kan met slechts een paar bewegingen van het zwaard 
enkele van de dikste draden losmaken. 

Gefascineerd kijken de jongens toe. Een dergelijk schouw-
spel krijgen ze niet alle dagen te zien. Ze voelen dat hier iets be-
langrijks gebeurt, hoewel ze niet precies begrijpen wat er aan de 
hand is. Het meisje neemt de uiteinden van de zware dubbel-
gevorkte staart en legt er op behendige wijze nog een knoop in. 
Ze draait zich plots om en steekt het zwaard weer in de schede. 

verlicht. 
‘Hoe kan die draak nu ontsnapt zijn?’, fluistert Milan. 
‘Ik dacht dat hij door de soldaten werd bewaakt.’
De draak is inmiddels plat gaan liggen in de modder en als je niet be-

ter wist, zou je denken dat hij op zoek is naar een behaaglijke slaapplek.
‘Een raadsel! Volgens mij is hij in ieder geval doodziek’, merkt 

Milan op.
‘Kijk, hij rilt en zucht. Hij voelt zich inderdaad niet goed.’
Zijn woorden zijn nauwelijks uitgesproken of naast hen weerklinkt 

het geluid van voetstappen. De veldmuizen die zich inmiddels hadden 
verstopt, worden voor een tweede keer verstoord en stuiven weer weg.

Deze keer is er niets dat hen voorbereid heeft op nóg een ontmoe-
ting. Vlak voor hen staat een mensengedaante!’.

‘Sto..op!’ wil Finn hard schreeuwen, maar hij houdt zich net op tijd 
in. Welke ongelukkige waagt zich zo dicht in de buurt van de draak, 
vraagt hij zich af.

Dan zien ze een ongewoon tafereel. De vrouwenfiguur gaat naar de 
zwarte draak toe en bestudeert zijn verwondingen.

‘Oh, het is het meisje dat haar kat kwijtraakte’, fluistert Milan. 
‘Hoezo, ben je gek geworden? Dat kan toch helemaal niet.’
‘Ik zeg het je. Je hoeft me niet te geloven. Kijk zelf maar!’
Verbaasd kijkt Finn hoe de vrouwenfiguur een soort poeder op de 

wonden van Anraki strooit. De wonden gaan langzaam dicht. Anraki 
is inmiddels in een diepe slaap gevallen. Hij snurkt oorverdovend. Dan 
haalt het meisje een voorwerp uit haar mantel tevoorschijn. Het is een 
zwaard en de jongens zien het vervaarlijk blikkeren in het schijnsel van 
de maan.



109108

‘Volgens mij is dit echt de enige manier om aan de andere kant te 
geraken!’

Een eindje verderop lijkt de lucht iets klaarder. De mist is er in ieder 
geval niet doorgedrongen en het valt op dat op de grond een aantal 
tekens helder oplichten. Alweer die symbolen! Om de zoveel meter is 
er eentje aangebracht. Wanneer Finn knielt, kan hij zien dat ze bestaan 
uit dezelfde witachtige stof die hij eerder heeft gezien op de plek waar 
Naud en Derwik zich bevonden. Dat blijkt inderdaad zo te zijn.

‘Dit betekent dat we de juiste route volgen! De symbolen wijzen ons 
de weg’, zegt Finn opgelucht.

Waarom hebben we die ook niet eerder gezien, vraagt hij zich nu af 
en waarom hebben we de betekenis van die symbolen niet gevraagd 
aan Ederik? 

Vanaf nu is de terugweg alleszins een makkie. Al vlug bevinden ze 
zich op het vertrouwde pad naar huis. Vanuit de verte zien ze de licht-
stipjes van hun huizen, waar men wellicht met heel veel vragen en on-
gerustheid op hen wacht.

Finn zucht: liegen is niet zijn ding en toch zullen ze een verhaal moe-
ten verzinnen. Een verhaal om te verklaren waarom ze zolang zijn 
weggebleven. Niemand mag weet hebben van hun fantastische avon-
tuur! Ze beseffen maar al te goed dat ze helemaal niets mogen loslaten 
over hun vreemde ontdekkingen.

De belofte die ze deden in aanwezigheid van Lia-na-ra, staat in hun 
hart gegrift. Ook de woorden van Naud en Derwik hebben ze zeker wel 
gehoord. Ze hebben met alles ingestemd en ze begrijpen goed waarom 

Finn kan inderdaad een grote gelijkenis met Bonsita ontwaren: de-
zelfde lieflijke krullenbol, dat valt niet te ontkennen.

‘Kom, laten we haar de weg vragen’, zegt Milan en hij doet nu een stap 
in haar richting.’ 

Maar ze is weg… Even snel als ze verscheen is ze verdwenen. En dan 
zien ze de tekens op het lijf van de draak!

‘Het symbool! Kijk daar, weer die tekens! Dezelfde die we zagen op 
de rotsen en in de onderaardse ruimtes.’

Ja, op de flank van Anraki is het symbool met de vreemde tekens 
te zien. Waar voorheen de huid in flarden van zijn lijf was gescheurd, 
staan nu de tekens geschreven die de jongens al vele malen eerder heb-
ben gezien.

‘Ik denk dat het een manier is om de draak te bezweren’, zegt Finn. 
‘Het heeft zeker iets te maken met magie’, klappertandt Milan. 
‘Dit is anders niet te verklaren! Volgens mij zitten we trouwens nog 

steeds tussen de twee werelden’, merkt hij doodnuchter op. 
‘Ik kan echt niet verklaren hoe we hier terecht zijn gekomen!’
‘Wellicht is de werking van de maraboezaadjes al lang uitgewerkt of 

niet sterk genoeg geweest. Misschien moeten we er nog wat van op-
eten’, stelt Milan voor.

Finn opent voorzichtig het potje en schudt er voor ieder van hen 
twee uit. Het maanlicht is amper voldoende om ze te kunnen zien lig-
gen in zijn hand. Milan  tast ernaar met verkleumde vingers. 

‘Wat smaken ze verrukkelijk en zoet!’
‘Er zit nu niets anders op dan rechtsomkeer te maken: weggaan van 

deze plek en weer omhoog klimmen. Jammer van de energie die we al 
verspild hebben’, schokschoudert Finn. 
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‘Volgens mij zijn ze allebei verdronken’, snikt een stem. Het is de stem 
van Bernit, de moeder van Milan.

‘Onmogelijk, Bernit! Je weet dat ze allebei uitstekend kunnen zwem-
men’, reageert een andere stem.

Vele mensen zijn voor de gelegenheid opgetrommeld. Finn meent 
zelfs Milans vader te herkennen. Dat is warempel lang geleden!

‘Neen maar! Ik zie ze. Kijk, daar zijn ze!’, roept Milans vader plots 
met luide mannenstem. 

‘Godzijdank!’, roepen talrijke stemmen in koor. 

‘We zijn verdwaald in de moerasgebieden, remember?’, fluistert Mi-
lan vlug in Finns oor. 

‘We hebben de hele dag rondgezworven om de terugweg te vinden.’
Finn knikt instemmend. Tranen verschijnen plots op zijn wangen… 

Hij kan ze niet tegenhouden, maar hij schaamt zich ook niet… Het zijn 
immers vreugdetranen. 

Anraki ontwaakt

Achter de heuvels, nabij de moeraspoel, is de zwarte draak Anraki 
inmiddels wakker geworden.

Zijn lijf voelt vreemd en leeg aan. De honger in zijn maag is weer 
enorm en jaagt hem op. Gehoor gevend aan zijn stille kwelduivel, zakt 
hij met zijn enorme lijf door het stinkende en modderige water. Hij 
zakt steeds dieper tot hij helemaal op de bodem zit. Daar is een ver-
borgen doorgang naar zijn onderaards verblijf. Hij moet voorzichtig 

ze die belofte moesten doen. 

Hun eed heeft hun monden onzichtbaar verzegeld zodat ze nooit 
met iemand over die geheime kennis zullen spreken. Ooit zal de poort 
opengaan en dan zullen ze de eersten zijn om anderen in te lichten over 
wat ze ontdekt hebben. Ze zullen hen graag uitleg verschaffen over het 
hoe en waarom van de dingen, maar de tijd is daarvoor nog niet rijp. 
Het is moeilijk uit te leggen waarom dit zo is, maar het is gewoon zo.

Wanneer ze het huis van Milan naderen, horen ze vanuit de verte 
geroezemoes. Daarna worden het opgewonden stemmen. Af en toe 
klinkt een onderdrukt gesnik. Soms blaft er een hond. Nu en dan kun-
nen ze een flard uit de paniekerige gesprekken opvangen. Van ver voe-
len ze de golf van paniek en verdriet reeds aan. Milan kan op geruime 
afstand merken hoe erg zijn moeder over haar toeren is. Het voelt aan 
als kleine golven van onrust die zijn eigen hart bereiken. Ook Finn 
hoort de zorgelijke stemmen, die hem steeds meer vragen stellen, 
verbazend duidelijk. Zijn hun telepathische vermogens ineens aange-
scherpt? Zou dat de nawerking kunnen zijn van de maraboezaadjes of 
van hun verblijf in die andere wereld? Ze lopen snel verder want er is 
geen tijd voor verwondering.

Nu zien ze duidelijk hoe de zwaailichten van een politieauto de voor-
gevel van het huis blauw verlichten. Heel wat nieuwsgierigen hebben 
zich rond het busje verzameld. Finn onderscheidt onder hen ook en-
kele oudere boeren met herdershonden. 
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Wat het ook is, het is vast gedaan om hem te misleiden, corrigeert hij 
inmiddels zijn eigen opbeurende gedachte. Hij gelooft immers niet in 
pure goedheid. Naar aloude gewoonte, broedt hij algauw op een plan 
om de soldaten te verschalken, maar zelfs zijn eigen listige reptielen-
brein lijkt niet meer met hem mee te werken zoals hij dat ooit gewend 
was. Zijn brein hapert af en toe en dan schieten er gekke gedachten 
tussen. Zoals die gedachte over soldaten die rond het vuur samen met 
hem zingen en de polka dansen. Hij schudt zijn logge kop om die ge-
dachten weer kwijt te raken. Anraki doet erg zijn best om die nonsens 
uit zijn hersenpan te verjagen. Hij concentreert zich weer op de haat en 
de pijn in zijn binnenste, want met die opgewekte adrenaline gaat hij 
altijd opnieuw aan de slag. Maar ook dat lukt hem nu nog maar half! 
Uit pure frustratie probeert hij zijn meest afschrikwekkende gebrul 
dan maar uit. Tot zijn grote ontsteltenis ontsnapt er slechts een licht 
gebrom uit zijn keelgat. Het klinkt veeleer als het zenuwachtige gelach 
van een oude versleten hyenahond.

Hij schraapt zijn keel en probeert het opnieuw, maar het klinkt nau-
welijks harder dan het gezoem van een grote hommel. Anraki schudt 
ongelovig zijn kop. ‘Zie je wel’, zegt hij bij zichzelf, ‘ze hebben mij dit 
aangedaan!’. 

zijn en geen lawaai maken. De bewakers mogen immers niet merken 
dat hij weggeweest is.  Vreemd, hij droomt de laatste tijd opvallend 
veel over lekkere malse prooien, die hem zomaar tegemoetkomen. Het 
zijn zelfs opvallend realistische dromen. Wanneer hij zijn hol nadert, 
ziet hij in de bocht van de gang twee dode ratten liggen. De bewakers 
hebben ze daar voor hem klaargelegd. Een erg mager kostje waar hij 
voorlopig tevreden mee moet zijn. Zo slokt hij zijn karig ontbijt binnen 
en kauwt wat na op de dunne rattenstaarten. Het echte leven is hem 
beduidend minder gunstig gezind…

In het vage schijnsel van de gangen, bemerkt hij plots dat er vreemde 
figuren op zijn flank getekend zijn. Precies daar waar de rafelige huid 
was losgescheurd, staan nu symbolische tekens. Hij draait zijn kop 
om en brult hees omdat hij voelt dat die tekens bedoeld zijn om zijn 
kwaadaardige krachten aan banden te leggen. Wie dit gedaan heeft, 
heeft hem vannacht wellicht benaderd terwijl hij sliep, denkt hij. An-
raki snuift daarop briesend door zijn neusgaten. Waar verdomme nog 
aan toe is hun ontzag, vraagt hij zich af. Vroeger joeg zijn aanblik al-
leen al iedereen op de vlucht en nu drijven ze de spot met hem! Er is 
echter nog iets veranderd: hij ziet dat de wonde die hem is toegebracht 
door een van de soldaten, helemaal verdwenen is! Hoe is dat moge-
lijk? Het is erg lang geleden dat hem nog iets goeds is overkomen en 
heel even voelt hij iets warms, als een sprankeltje hoop, in zijn dikke, 
brede aders stromen. Eventjes maar, doch net voldoende om het op 
te merken. Daarna maakt het echter opnieuw plaats voor zijn gewone 
doordeweekse achterdocht. 
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Dat heeft hij fout gedacht. Begreep hij maar dat het alleen zijn  
eigen zware gedachten en duister gemoed zijn, die hem aan deze  
ondergrondse gevangenis gekluisterd houden. Het is zijn eigen ver-
driet, dat zo zwaar op hem weegt en dat hem ongelukkig maakt om-
dat het in zijn binnenste zo erg brandt. Het is als een donker vuur dat  
geen licht meer geeft en dat alleen maar zijn zure wraakzucht dient te 
voeden. 

Anraki zet vervolgens zijn massieve lijf weer in beweging en zelfs zijn 
oude botten voelen warmer en soepeler aan of verbeeldt hij het zich al-
leen maar? Zijn zwarte geschubde staart sleept hij achter zich aan. De 
knoop die erin werd gelegd, huppelt vrolijk mee bij iedere beweging 
door de donkere onderaardse gangenstelsels…
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uitgeverij
De Groene
Gedachte


