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I

Vladis

Onwetendheid is slechts te wijten aan je gedrag. Gedrag is 
afhankelijk van je omgeving. Je omgeving is een logisch ge-
volg van de geschiedenis en die geschiedenis laat je koud.

De sfeer is kil in de klas. De leerlingen kijken naar 
zwevende lichten die ze manipuleren door hun vin-

gers erin te steken. Ze zijn verwilderd bezig met het 
holoscherm in plaats van op te letten in mijn les. Ik 
slaak een zucht, één waarbij zelfs mijn schouders mee 
naar voren bengelen en beslis zelf ook een seconde 
rust te nemen. Ik kijk naar de muur, waarop beelden 
van rondom het schip zijn geprojecteerd. Zo lijkt het of 
het klaslokaal zweeft in de ruimte en er niet een heel 
schip omheen gebouwd is. Ik zie een blauwe mist met 
daaromheen een purperen schijnsel. Het overblijfsel 
van een supernova, dat kan niet anders. Het betovert 
mijn perceptie en getuigt ervan dat mensen schoon-

heid kunnen aanschouwen. Even vraag ik me af wan-

neer de ster zou zijn ontploft. Mogelijk leefde ik toen 
al, die kans zit er dik in.

‘Het is toch nog maar het jaar honderdzesenvijf-
tig?’, hoor ik Elisa vragen terwijl ik haar zoek in de 
klas. ‘Hoe kan het dan dat die eerste mensen, die Ark-

haii, in tweeduizendzesenvijftig het serum van de eeu-

wige jeugd kregen?’

 ‘Nee, Elisa. Tweeduizendzesenvijftig staat voor 
tweeduizendzesenvijftig jaar na de geboorte van 
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Christus. Net zoals honderdzesenvijftig staat voor 
honderdzesenvijftig jaar na de lancering van dit schip, 
de Kolonisator XXI.’

Mijn woorden zijn nog niet koud of ze is alweer vol-
op bezig met haar holoscherm. Zouden ze niet door-

hebben dat ik kan meekijken naar wat ze uitspoken? 
In spiegelschrift, weliswaar.

Elisa, een meisje met blauwe ogen en een blonde 

paardenstaart, schuift een afbeelding met drie van 
haar vingers weg zodat het tevoorschijn komt op het 
holoscherm van Tobias. Hij schiet in de lach en kan 
niet voorkomen dat daardoor een druppel snot uit 

zijn neus geprojecteerd wordt. Hij werpt de muis van 
zijn hand naar zijn neus toe, maar is net te laat om het 
te onderscheppen. Het blijft op zijn bureau zitten, in 
mijn zicht, maar kennelijk niet in het zijne. Met zulke 
uitpuilende ogen zou je verwachten dat hij driehon-

derzestig graden rondom zich kan kijken, maar op dit 
moment is hij slechts giechelend naar Elisa aan het 

staren. Uitpuilende ogen, puisten op zijn voorhoofd, 
vettig gekruld haar en al even dom als hij eruitziet. Dat 
is Tobias.

Mijn gedachten ebben stilletjes aan weg en worden 
overtroffen door de luidruchtige lachbuien van ze-

ventien van de achttien leerlingen in de klas. De eni-
ge leerling die niet lacht wordt dan ook door iedereen 

met de vinger gewezen en is het centrum van spot. Ik 
klop met beide vuisten op de tafel zodat er een zware 
en luide echo door de klas galmt. Zo krijg ik de aan-

dacht voor de eerste keer vandaag.
Het licht van het holoscherm flikkert even uit en aan 

en uit. Het blijft uit. Ik zal het kapotgeslagen hebben in 
mijn zoektocht naar orde en aandacht. Een stilte heerst 
in de klas die onmiddellijk verbroken wordt door ge-

lach van de leerlingen. Alle achttien nu. Ik verlies mijn 
geduld en voel me genoodzaakt om over te stappen op 
een agressieve schreeuw.
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‘Stilte!’
Een groot aantal houdt onmiddellijk zijn mond en 

kijkt me bedenkelijk aan. Anderen hebben moeite om 
dat laatste beetje lach volledig uit hun lichaam te ban-

nen.
Ik zeg nogmaals: ‘Stilte!’
En daarmee is de klus geklaard.
‘Ik ga verder met de les,’ zeg ik tot grote ontgooche-

ling van de menigte. Ik hoor de getergde zuchten en de 
voorhoofden die zich op het controlepaneel van hun 
holoscherm laten vallen. De rest begint ongestoord 
verder te surfen op het digitaal netwerk van het schip.

Dit is een van die momenten waarop ik besef dat 

ik tegen tieners bezig ben. Velen hebben geen flauw 
benul wat ik allemaal sta te prediken en het lijkt hen 

ook niet veel te interesseren. Deze menigte hoort op 
te gaan in de mensheid zoals we die nu kennen en ze 
weten niets van wat mens-zijn betekent. Ik zet mijn 
missie aangaande het overbrengen van kennis voort:

‘Jaren nadat deze “nieuwe soort mens” de wereld 
gekoloniseerd had, stierf er niemand meer door ou-

derdom. Nu stopt iedereen met verouderen rond zijn 
dertigste.’

‘Zijn Enkelingen dan ook onsterfelijk?’

‘Ik zou graag hebben dat je me niet meer onder-

breekt, Elisa. Nee, niemand is onsterfelijk, maar En-

kelingen kunnen net zoals wij niet oud worden. We 
kunnen nog steeds doodgaan aan een ongeval of een 

vreselijke ziekte waar we geen behandeling tegen heb-

ben.’
‘Mijn papa zegt dat ze geen recht hebben op on-

sterfelijk zijn omdat ze niet werken!’ Ik heb nog maar 
net gezegd dat ze me niet mogen onderbreken. Het is 
Tobias, die luistert nooit naar mij.

‘Wel, ze worden zo geboren. Ze kunnen er niets aan 
doen. En Tobias,’ zeg ik terwijl ik demonstratief een 
hand in de lucht steek, ‘als je je hand opsteekt, mag je 
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een vraag stellen. Anders niet, goed?’
Hij knikt enkele keren begrijpend, waarna zijn aan-

dacht terugkeert naar het holoscherm.
‘Door de weinige sterfgevallen, werd de Oude Aar-

de veel te snel overbevolkt. Dus moesten we het uni-
versum koloniseren. Het allereerste Kolonisatorschip 
werd in het begin van de vijfenwtintigste eeuw tot le-

ven gewekt…’

‘Meneer, de bel is al vijf minuten geleden gegaan.’
Tobias, met zijn uitpuilende ogen, kijkt mij door-

dringend aan. Hij steekt demonstratief zijn hand op in 
wat lijkt op een poging om het plafond aan te tikken. 
Zelfs nadat hij zijn zegje gedaan heeft, blijft zijn arm 
stokstijf stil in de lucht hangen.

‘Je mag je hand naar beneden halen, Tobias,’ zeg ik 
met een zucht en grote twijfel of hij wel één woord van 
mijn uitleg verstaan heeft.

‘Gaan jullie maar, ik verwacht jullie hier morgen te-

rug om negen uur.’
Allen even ongeduldig proberen ze de klas te verla-

ten. Geen structuur. De enige wet die hier van toepas-

sing is, is de wet van de sterkste. Ze duwen, trekken, 
sleuren in de hoop met brute kracht als eerste buiten 

te geraken.
Een paar kinderen vallen opdat anderen over hen 

heen kunnen klauteren, de vrijheid tegemoet. Ik her-

inner me nog een tijd waarin onderwijs een luxe was 

in plaats van een kwelling. Waar de zon een godheid 
was, in plaats van een ster. Een tijd waarin ruimterei-
zen een droom van velen was. Men wilde succesvol 
zijn, men had ambities. Het contrast tussen deze tijd 
en die tijd is niet te evenaren. Noem me ouderwets, 
maar het is een feit dat de mensheid op een dwaal-

spoor is geraakt.
Treuren helpt niet meer. Dat ik een mens ben, daar 

kan ik weinig aan doen.
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We krijgen vandaag weer een overbakken stuk rund-

vlees voorgeschoteld, gemaakt uit onze overvloed aan 
stamcellen die zich dupliceren tot de vorm van een 
hamburger. We kunnen ze zelfs genetisch manipu-

leren zodat er een minimum aan calorieën aanwezig 
is. Ik krijg een duplicaat van elk ander stuk nepvlees 
in deze zaal op mijn bord geschoteld en kijk er met 
gefronste wenkbrauwen naar. Het bord creëert in 
het midden een antizwaartekrachtsveld waardoor de 
hamburger mooi boven het bord blijft zweven. Op die 
manier is het makkelijk om hem op te pakken en er 

een hap van te nemen. Of je kunt er ook direct zo je 
tanden in zetten.

Ik zoek een plaats ver van de massa verwijderd en 
kom daar even op adem. Iedereen in de zaal heeft een 
groepje om bij te zitten en ze zijn allemaal in ban van 
hun gesprek.

Terwijl ik mijn vingers rond het nepvlees klem en 

het naar mijn mond toe breng, wordt er in de rech-

terhoek van de eetkantine een vierkant licht gevormd. 
Het vierkant breidt zich al snel uit tot een rechthoek 
en varieert in verschillende kleuren tot er iets herken-

baars verschijnt. We krijgen een uitzicht op een stad 
waar verschillende mensen rondlopen en boven in 

beeld komt er een vrouw met felblauw haar en een ge-

maakte glimlach. Alexis, zo heet ze. Ze is presentatrice 
en mogelijk de meest bekende vrouw in Kolonisator 

XXI. Elke dag presenteert ze meerdere uitzendingen.
‘Goedemiddag, beste bewoners! Er is nogmaals een 

gevecht uitgebroken bij de Enkelingen tussen twee 

heethoofden. Het beveiligingssysteem is uitgescha-

keld en we trakteren jullie op een mooie vechtpartij 

tussen twee macho’s!’
Geschreeuw en gejoel van hitsige bewoners vullen 

de kantine. Allen hopen ze op een spectaculair gevecht 
tussen twee heethoofdige Enkelingen die om een on-
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benullige reden en waarschijnlijk onder invloed van 

substanties elkaar de baas kunnen.
Het scherm vervaagt zodat het beeld van Alexis 

vervangen wordt door twee mannen die door een hele 

groep onhygiënische Enkelingen omcirkeld worden. 
Een van de twee mannen heeft zijn shirt uitgedaan 
waardoor je zijn veel te ongezonde lichaam gedetail-
leerd kan onderscheiden. Smerig, krullend haar be-

dekt zijn tepels en zijn buik, waarin hij al jaren vet aan 
het opslaan is. Hij staat gebukt over de tweede woeste-

ling wiens kleren aan flarden zijn gescheurd. Die heeft 
moeite om op zijn voeten te blijven staan en is zodanig 
mager dat je zijn ribben afzonderlijk van elkaar kan 
onderscheiden. Omstaanders trekken de skeletachti-
ge aan zijn oksels rechtop en duwen hem richting de 
andere woesteling. Hij is zwaar onder invloed van de 
substantieplakkers die zijn magere lichaam bedekken.

Elke keer dat de uitgemergelde Enkeling opstaat, 

wordt hij terug op de grond geholpen met een rake 

klap van zijn behaarde tegenhanger. De bewoners 
schreeuwen hun longen stuk om uiting te geven aan 

hun enthousiasme.
Daar gaat mijn rust tijdens het eten. Tot zover mijn 

stukje plezier.
Na drie keer opnieuw opstaan, blijft de verdoofde 

slapjanus nu op de grond. Al kreunend krijgt hij nog 
enkele rake trappen in zijn buik en op zijn gezicht. Het 
bloed baant zich een weg door de geulen van de tegels 
waar hij op ligt en uiteindelijk wordt het beveiligings-

systeem weer ingeschakeld.
Er is grote ontgoocheling te zien bij de hooligans 

rondom mij wanneer beide heethoofden op de video 

bewusteloos worden geschokt door telescopische 

elektrische stokken van bewakingsrobotten. Vervol-
gens worden ze weggesleurd. Ik weet niet waarheen. 
Het is een van die vele dingen die geen steek houden 
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in dit schip.
De menigte is gekalmeerd. Ze keren terug naar hun 

tafels en beginnen verwaande opmerkingen te maken 

over de Enkeling die de vloer sierde met bloed.

Mijn hamburger is op en ik gooi het afval in de vuil-
nisbak zodat het gerecycled kan worden voor later ge-

bruik. Net wanneer ik me buiten de eetzaal wil bege-

ven hoor ik een stem door de zaal echoën.
‘Geachte bewoners, dit is de commandant. Vladis 

wordt gevraagd zich te melden in mijn kantoor. Ik 
herhaal: Vladis wordt gevraagd zich te melden in mijn 
kantoor.’

Ik draai me om, richting het kantoor van de com-

mandant. Hij is verantwoordelijk voor het schip. Dat 
maakt hem belangrijk. En zo voelt hij zich ook.
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II

Vladis

De commandant staat met zijn rug naar me toege-

keerd. Hij is de enige rond de tafel die naar het groot 
holoscherm in het midden ervan kijkt, in plaats van 

naar mij. Een vrouw en twee mannen staan ook rond 
de tafel. De drie raadgevers bekijken me met gefronste 
wenkbrauwen terwijl hun baas zijn rug recht en zich 
langzaam omdraait. Ik heb wel andere dingen te doen 
dan hier te staan wachten.

Hij kijkt me teleurgesteld aan, alsof hij mijn gedrag 

al verwachtte.
‘Moet je je niet voorstellen?’ vraagt hij.
‘Je weet wie ik ben, Cisko.’
‘Het is nog steeds “commandant”.’
Ik kan het niet helpen dat mijn mondhoeken in een 

kleine grimas trekken. Zijn drie raadgevers kijken si-
multaan naar hem, wachtend op zijn reactie alsof dit 
een flipperkastspel van vernuftige opmerkingen zal 
worden. Hij laat zijn handen in zijn zakken glijden, 
zijn hoofd knikt naar beneden zodat hij zijn glimmen-

de schoenen kan bestuderen. ‘Het is niet omdat je Ark-

haii bent dat ik je als een uitzondering beschouw,’ gaat 
hij verder.

Ik zie een van zijn aderen op zijn voorhoofd dikker 
worden, als duidelijk teken dat ik wellicht te ver ga. 
Zijn hoofd gloeit rood en ook zijn raadgevers ergeren 
zich aan mijn gedrag. Waarschijnlijk zijn ze gewoon 
bang voor de lichtgeraaktheid van Cisko.
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Ik verval in beleefdheid, dat is beter voor zijn ge-

zondheid. ‘Prima. Luister, dat ik dat leerplatform ka-

potgeslagen heb, was een ongeluk. Het zal niet meer 
gebeuren.’

Hij geniet van aanzien, van erkenning. Het is ech-

ter pseudomacht, want zelfs hij weet niet hoe ver het 
Imperium reikt. Hij weet zelfs niet van wie hij bevelen 
krijgt.

‘Daarvoor heb ik je niet geroepen,’ zegt hij.
‘Waarvoor dan wel?’

‘Je leert die kinderen nutteloze dingen. Ze moeten  
alleen weten wat belangrijk is voor dit schip.’

Net alsof hij het nut van onderwijs zou begrijpen.
‘En onze geschiedenis is niet belangrijk?’ vraag ik.
‘Het is jouw geschiedenis, Vladis. Niet de onze.’
‘Dat is gezever. Verdorie, Cisko, dat je dat nu nog 

altijd niet beseft! Die geschiedenis heeft ons allemaal 
gemaakt tot wie we zijn!’

Ik verhef mijn stem in de poging zijn aandacht te 
stelen van de kennelijk interessante vloer waar hij naar 

kijkt. Hij leunt met zijn achterwerk tegen de tafel en 
zijn armen zijn gekruist. Met de wijsvinger van zijn 
rechterhand strijkt hij een van zijn lange lokken achter 
zijn rechteroor, zodat hij me doordringend kan aankij-
ken. Pas nu besef ik dat hij enorm veel weg heeft van 
Tobias met zijn uitpuilende ogen en vettige haar. De 
puisten is hij echter al ontgroeid.

‘Je bent toch niet vergeten wat de missie van dit 

schip is?’

Ik zucht. Niemand op dit schip interesseert zich in 
wat ik te zeggen heb. ‘Natuurlijk niet. Planeten koloni-
seren en voor jouw promotie zorgen.’

In een rijk van ongekende grootheid gaat één mo-

raalridder het verschil niet maken. Die fabels hebben 
we achter ons gelaten. Net zoals de tijd waarin we ge-

loofden vreedzaam samen te kunnen leven met ande-
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re soorten.
‘Ik stop niet met die kinderen de leerstof te geven 

die ze verdienen.’
‘Dat dacht ik al,’ antwoordt Cisko, ‘dan moet ik je 

vervangen.’
‘Alweer? Wat ga je nu doen? Me bij de Enkelingen 

smijten?’

‘Nee, zeker niet. Er is een medisch onderzoeker, Gy-

roi. Hij kan wel een assistent gebruiken met jouw…’
Hij neemt even een pauze, al zwaaiend met zijn vin-

gers in de lucht, op zoek naar een passend woord om 
mij te omschrijven. Het ontsnapt met aarzeling tussen 
zijn opgeblazen lippen door. ‘…wijsheid. Je begint 
morgenvroeg om negen uur. En nu opgedonderd.’

Ze draaien zich alle vier weer om en beginnen druk 
te werken. Wat voeren ze toch allemaal uit?

In de hoek van mijn kamer staat een kleine boom on-

der een lamp die hem moet voeden met zonne-ener-

gie. Het lijkt wel een miniatuur van een oeroude, gi-
gantische ent die vroeger door clans afgebeeld werd 

als God. Maar dat is hij niet, hij is slechts even groot 
als de palm van mijn hand. De aardbodem steekt bo-

ven de rand van de pot uit en de takken van de boom 

kronkelen zodat ze een griezelige sfeer met zich mee 
brengen. Het licht zorgt voor een wisselwerking van 
verschillende tinten groen.

Hij wordt oud, toch is hij lang niet zo oud als ik. Hij 
geniet wel het genot van de eindigheid van het leven. 
Iets waar ik slechts van kan dromen. En dromen doe 
ik ook.

Ik ben benieuwd naar morgen. Een medisch on-

derzoeker. De dokters van nu. Nieuwe ziektes liggen 
op de loer. Daarom hebben we iemand nodig die ze 
kan bestuderen. Ik pak mijn bonsaiboom van onder de 
lamp en kijk er aandachtig naar terwijl ik op mijn bed 
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lig. Nog voor ik er iets aan kan doen, baant een traan 
zich een weg onder mijn oog, richting mijn mondhoek. 
Ik hoop dat Gyroi als geleerde man mijn hoop kan aan-

wakkeren. Dat hij slim genoeg is om te begrijpen dat 
buitenaards leven niet uitgeroeid moet worden, maar 

geprezen. Geprezen om zijn spiritualiteit en begrip 
van de kleine dingen. Ik veeg de traan met de muis 
van mijn hand weg en plaats de bonsaiboom terug op 

zijn plek.

Ik kijk op de tafel naast mijn bed waar enkele voorwer-

pen op liggen. Eén daarvan is mijn oogglas. Ik plaats 
het gewicht op mijn neus. Er verschijnen verschillende 
beelden in beide hoeken van mijn zicht. Het is nu 7u32 
en volgens mijn agenda moet ik me binnen een half 

uur aanmelden bij Gyroi.
Ik trek mijn kleren uit en stap mijn douche met gla-

zen deuren in. Op de douchedeuren wordt informatie 
geprojecteerd. En juist op dit moment verschijnt er een 
figuur, een uitzending waar ik niet om heb gevraagd: 
Alexis met de felblauwe haren en veel te egale huid. 
Nog voor ze één woord kan uitspreken druk ik op de 
volumeknop. Ik concentreer me dan maar op het wa-

ter. De nattigheid stroomt over mijn kruin en gezicht 
en vervolgens klotst het langs mijn lichaam en benen 

op de grond.

‘Je bent te laat.’ zegt de man met een witte labjas.
Hij draagt een ronde bril en heeft een gekromde 

rug van het te veel naar zijn medische resultaten turen. 
Ik sta voor de deur die ik net geopend heb, met mijn 

handen in mijn zakken, en vind hem nu al niet leuk. Ik 
zeg: ‘Drie minuten. Ik wilde op mijn gemak ontbijten.’

‘Ik eet terwijl ik werk,’ antwoordt hij.
Ik zucht.
‘Maar goed,’ gaat hij verder, ‘ik kijk ernaar uit om 
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met je samen te werken, Vladis!’
‘En waarom is dat?’

‘Wel, ik heb gehoord dat je Arkhaii bent,’ zegt hij 
met een twijfel in zijn stem, ‘het is me een eer!’

Hij steekt zijn hand uit in de hoop dat ik hem zou 
schudden. Dat doe ik niet. Mijn handen blijven in mijn 
zakken en ik volg hoe hij langzaam zijn hand naar 
die zakken toe beweegt. Precies alsof hij de mijne wil 
schudden terwijl ik ze in mijn broek verstop.

‘Wat doe je?’ vraag ik.
Hij schrikt en trekt zijn hand terug. Nu staat hij 

kaarsrecht en duwt met één vinger zijn bril tegen zijn 
oogkassen. Hij draait langzaam zijn hoofd zoals een 
uil ooit deed en opent stilletjes zijn mond. Zorgvuldig 
denkt hij na over het volgende dat hij zal zeggen en ik 
beslis maar in te vallen.

‘Wat is er, Gyroi?’

‘Sorry, ik ben gewoon verbaasd.’
Hij zet telkens meer en meer stappen naar me toe 

en bestudeert me van kop tot teen alsof Arkhaii er an-

ders zouden uitzien. Zijn mond opent en zijn tong is 
lichtjes zichtbaar in de duisternis.

‘Kunnen we misschien beginnen met werken?’ 

vraag ik.
‘Uiteraard!’ zegt hij enthousiast, zijn hoofd meer 

dan eens knikkend.
Hij geeft me een gezichtsmasker om me te bescher-

men tegen de lucht, verzadigd met virussen, bacteriën 
en buitenaardse rommel. Na een deur te openen op 
het einde van de gang, hoor ik ventilatiesystemen de 

lucht in de kamer achter ons reinigen.
De kamer lijkt op een combinatie van een zieken-

huis en een laboratorium. Er zijn in totaal zes bedden 
en in elk ervan ligt een persoon. Een van de mensen 
herken ik, het is de Enkeling van gisteren. De corpu-

lente, behaarde man die tijdens de uitzending wegge-
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sleurd werd.
‘Waar is de andere man?’ vraag ik. ‘Die met al zijn 

verwondingen?’

‘Die heeft de elektrische schok van de beveiligings-

robot niet overleefd.’
‘Dat is jammer,’ mompel ik terwijl ik naar de man in 

het bed staar. Hij is erg ziek. Op zijn huid zijn vreemde 
plekken waaruit groene pus komt.

‘Ik heb hem ingespoten met het Banolavirus,’ zegt 
Gyroi. ‘Een nieuwe variant zodat ik enkele tests kan 
uitvoeren.’

‘Je hebt hem ingespoten met een virus zodat je tests 
kunt uitvoeren? Wat als hij sterft?’

‘Wat maakt dat uit?’ vraagt hij zonder twijfel, ‘het is 
maar een Enkeling.’

Ik frons mijn wenkbrauwen en kijk teleurgesteld. 
Zelfs een geleerde man is niet immuun voor de onver-

schilligheid van de mensheid. Hij ziet mijn blik.
‘En dat praat het goed?’ vraag ik.
‘Het lijkt wel alsof je sympathie voor hen voelt, Vla-

dis?’

Hij blijft zo rustig.
‘Het is een leven, Gyroi. Natuurlijk voel ik er sym-

pathie voor.’
Hij draait rond in de kamer en kijkt naar zijn slacht-

offers. Voor hem zijn ze vervangbaar. Hij kan geen 
medelijden of sympathie voelen als hij nooit eerder de 

mogelijkheid overwoog dat hun leven evenwaardig 

zou kunnen zijn aan het zijne. Door honderden Enke-

lingen te besmetten met Banola kan hij misschien een 
van ons redden met het geneesmiddel.

‘Luister, Vladis,’ zegt hij terwijl hij zijn hand bemoe-

digend op mijn schouder legt, ‘je ijlt. Maar geen nood! 
Daar heb ik iets voor. Ga even op die stoel zitten, dan 
zal ik gauw wat medicatie halen.’

Ik sla zijn hand van mijn schouder.
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Hij krimpt ineen. Hij is bang, het kan ook niet an-

ders. Hij is een kop kleiner dan ik. Voor elke stap die ik 
naar hem toe zet, zet hij er twee bij me vandaan.

‘Van deze daden zal je spijt krijgen. Een heel leven 
lang. Neem het aan van een man met ervaring.’

‘Je overdrijft, Vladis. Dit is voor de wetenschap.’
‘Je zult leven in de wetenschap dat je een moorde-

naar bent,’ antwoord ik.
Ik draai me om, verlaat de kamer en begeef me in 

een sluis die eerst ontsmet wordt door ventilatiesyste-

men alvorens ik mijn masker afdoe. Ik heb al een lange 
tijd mijn vertrouwen in de mensheid verloren.

Ik hoor Gyroi zijn oogglas opdragen om iemand te 
bellen.

Niet lang daarna galmt het geluid uit de luidspre-

kers door de gangen.
‘Geachte bewoners, dit is de commandant. Vladis 

wordt gevraagd zich te melden in mijn kantoor. Ik 
herhaal: Vladis wordt gevraagd zich te melden in mijn 
kantoor.’

Mogelijk zal hij me weer ontheffen van mijn positie 
en me met nieuw werk belasten. Dat zou al de zeven-

de keer zijn in vijf weken. Hij zal in ieder geval zijn 
gezag nogmaals moeten laten gelden. Anders zou ik 
nog vergeten dat hij de commandant is.
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III

Vladis

Hoe kan er zoveel werk te verrichten zijn? We ho-

ren gewoon te wachten tot we genoeg energie verza-

meld hebben om een wormgat te maken van de witte 
dwerg zodat we daardoorheen kunnen naar de pla-

neet Arrhe nius. In plaats daarvan bespreekt de com-

mandant geconcentreerd onderwerpen met drie van 

zijn raadgevers, één vrouw en twee mannen, terwijl 
er cijfermateriaal en statistieken geprojecteerd op het 

holoscherm boven de tafel zijn. Een van de raadgevers 
heeft een pikzwarte huid. Het berooft me van mijn 
aandacht. Dat is zeldzaam tegenwoordig.

‘U had mij ontboden, commandant?’ Ik spreek hem 
meteen aan als commandant. Ik wil hem niet nog meer 
op stang jagen.

‘Een halve dag, je verbreekt een record.’ Hij doet 
zelfs geen moeite om me aan te kijken.

Rechts van me in de lucht zijn driedimensionale 
plannen geprojecteerd. De plattegrond van een onbe-

mand ruimtevliegtuig, bedoeld voor oorlogsvoering. 
Vreemd dat ze die op dit schip nodig hebben. We zijn 
immers nog nooit buitenaards leven met agressieve 

bedoelingen tegengekomen, waarom zouden we dan 
een ruimtetuig nodig hebben om oorlog mee te voe-

ren? Ik draai het plan met drie van mijn vingers enke-

le keren rond en vergroot het door mijn twee handen 

erin te steken en van elkaar te verwijderen. Nu kan ik 
de binnenkant zien. Het schip is uitgerust met een fo-

tonstraal die materiaal zo snel doet opwarmen dat het 
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in een oogwenk smelt.
De vrouwelijke raadgever klopt me op de vingers. 

Ze is autoritair, zelfs boos. Ze zegt: ‘Afblijven. Dat is 
niet voor jouw ogen bedoeld.’

Het klinkt als een belediging. Alsof iedereen de am-

bitie heeft om aan de top te staan. Ik kijk haar strak in 
de ogen. Zij dreigend in de mijne. Ze zou best mooi 
kunnen zijn als ze zich niet zo stijf zou gedragen. Als 
ze haar zwarte haren zou loslaten in plaats van in een 
paardenstaart te binden, zou ze opvallen. Nu kijkt ie-

dereen door haar heen. Alsof ze niet bestaat. Ik laat 
lichtjes mijn tanden zien en hoop het bazige figuur te 
veroveren met mijn glimlach en doordringende blau-

we ogen. ‘Weet je, er was eens een tijd dat men Arkhaii 
respecteerde. Men volgde blindelings hun advies op. 
In die tijd geloofde men dat ze zo oud en wijs waren 
dat ze zaken begrepen die anderen nooit zullen begrij-
pen. Ik vond het een mooie filosofie.’

‘Tijden veranderen, Vladis,’ zegt ze.
Ik knijp mijn oogleden dichtjes bijeen en probeer 

haar te doorgronden. Waar denkt ze aan? Wat moet ze 
met een oorlogsschip waarvan ik niets mag weten? Ik 

kom steeds dichter bij haar.
Ze buigt onnatuurlijk haar rug naar achteren en 

trekt een gezicht vol afschuw.
Ik wil haar geen kwaad doen, ik wil gewoon be-

grijpen. Er is hier iets vreemds aan de hand en ik wil 
weten wat.

Ze plaatst haar hand tegen mijn borst en duwt me 

naar achteren terwijl ze me nog steeds in de ogen kijkt. 
‘Jij moet afstand houden,’ zegt ze.

Ik pak haar hand stevig vast, trek hem van mijn li-

chaam weg en kom nog dichterbij haar gezicht.
‘Wat verbergen jullie voor mij?’ vraag ik haar op 

een autoritaire toon. Nu richt ik mijn aandacht op Cis-

ko en de andere twee raadgevers. Ze hadden mijn re-
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actie niet verwacht en staan klaar om onmiddellijk in 

te grijpen.
‘Waarom hebben jullie dat schip nodig? Wat ver-

wachten jullie te vinden op planeet Arrhenius?’

De vrouw is bang. Het was niet mijn bedoeling om 
haar schrik aan te jagen. De twee andere raadgevers 
snellen naar me toe en trekken me vanonder mijn ok-

sels naar achteren, weg van haar.
‘Wees rustig met hem!’ snauwt Cisko hen toe als 

de vrouwelijke raadgever haar elektrische stok tevoor-

schijn haalt.
Ze bekijkt de commandant bevreemd aan, steekt 

haar stok weg en vraagt: ‘Waarom mogen we deze niet 
gewoon bij de Enkelingen smijten?’

‘Omdat ik zeg dat dat niet mag. Is dat te moeilijk 
voor je om te begrijpen, Julia?’

Haar ogen richten zich even naar de grond. Lang 
genoeg om haar woede en opvliegendheid weg te la-

ten sijpelen. Daarna richt ze zich weer op de comman-

dant, haar gezicht minder streng ogend. ‘Nee, com-

mandant,’ antwoordt ze.
Ik snap zelf niet waarom Cisko me beschermt. Mis-

schien omdat hij me zijn hele leven al kent. Vroeger 
gaf ik hem vaak advies. Hij kwam met zijn huiswerk 
naar me toe zodat ik kon helpen.

De twee mannen laten me los. Ik recht mijn rug, stof 
mijn kleren af en neem een natuurlijke, trotse houding 

aan.
Cisko komt dichter bij me te staan waardoor zijn 

drie raadgevers automatisch uit de weg gaan.
‘Vertel eens, Vladis,’ zegt Cisko, ‘hoe komt het dat 

ik nu al klachten hoor van Gyroi?’

‘Je wist goed genoeg dat ik het daar niet lang zou 
volhouden.’

‘Hoezo?’ vraagt hij.
‘Hij martelt mensen voor de wetenschap.’
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Die reactie had hij verwacht. Hij kent me dan toch 
nog een beetje. Hij zucht en laat zelfs een kleine grijns 
tevoorschijn komen. ‘Dat weet ik. Het is een noodza-

kelijk kwaad. Ik had gehoopt dat je dat na een tijdje 
zou inzien en je zou afstappen van je ondermaatse fi-

losofie.’
‘Dus je wist goed genoeg dat het tegen mijn waar-

den en normen ingaat?’ vraag ik terwijl ik hem voor de 

eerste keer aankijk.
‘Jouw waarden en normen, hoe mooi ze ook mogen 

zijn, zijn niet toepasbaar in de tijd van nu. Dat weet je 
zelf ook. Ik moet bevelen opvolgen en men kijkt alleen 
naar cijfers, statistieken en resultaten.’

‘Ik heb een cijfer voor je: nul. Het intelligentieni-
veau van het uitschot in deze kamer.’

‘Nu ben je gewoon kinderachtig,’ antwoordt hij.
‘Het is zo vreemd, Cisko, dat je als twee druppels 

water op je moeder lijkt maar toch zo verschillend 
bent. Zij geloofde met hart en ziel in de goedheid van 
de mens en ze was zo trots op je toen ze te horen kreeg 
dat je commandant werd.’

‘Houd mijn moeder hierbuiten, Vladis!’ snauwt hij 
me toe.

‘Wil je weten waarom ik meekwam op dit schip? 

Omdat zij het me vroeg. Ze zei dat ik een oogje in het 
zeil moest houden,’ zeg ik terwijl ik hem benader net 
zoals ik Julia benaderde, mijn vinger dreigend in zijn 
richting uitstekend. ‘Je maakt haar te schande, Cisko.’

‘Hoe kan jij daar nu iets van weten? Hoe lang is 

het geleden dat jij je familie nog gezien hebt?’ roept 
hij terwijl er spuug naar mijn gezicht geschoten wordt. 
‘Zijn ze niet allemaal dood? Hoe kan jij in vredesnaam 
begrijpen hoe het is om familie te hebben, of om aan 

verwachtingen te voldoen?’

Hij staart diep in mijn ogen.
Ik laat mijn hoofd zakken en kijk of ik mijn tenen 
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kan zien als ik ze in mijn schoenen omhoogduw. Ik 
trek mijn oogglas uit en veeg het droog met mijn shirt 

waarna ik het terug op mijn neus plaats.
‘Kijk, Vladis …’

‘Nee,’ onderbreek ik hem, ‘je hebt gelijk. Jou zal ik 
nooit begrijpen. Nu moet je me even excuseren.’

Hij steekt zijn hand lichtjes uit om me tegen te 
houden. Ik negeer hem. Zonder enige waarschuwing 
storm ik de kamer uit.

Ik stop voor het beeld van de witte dwerg op de glad-

de muur. Ooit scheen hij mooi rood en oranje, toen hij 
nog vol leven was. Jammer genoeg is bijna elke ster 
gedoemd om een witte dwerg te worden. Een ster 
wiens vergankelijkheid wij gebruiken, zelfs bevorde-

ren. Hij is werkelijk prachtig. Groot en majestueus, als 
een roofdier dat geen schrik heeft van zijn omgeving. 
Hij is een van de sterkste dynamische gehelen van het 

universum zonder daarvoor dominant te moeten zijn. 
En wij dringen zijn rust binnen, verstoren die alsof we 
er recht toe hebben. En hij staat machteloos, kan er 
helemaal niets aan doen. Als hij kon denken, zou hij 
geloven dat we zijn energie echt nodig hebben, dat we 
niet zonder kunnen. Hij zou echter niet weten dat we 
hem draineren om slechts meer vernieling te zaaien. 
Om het universum in lichterlaaie te zien opgaan zo-

als hij dat zo mooi doet. Ik laat me zakken door mijn 
knieën terwijl mijn vingers zich een weg tussen mijn 
lokken banen.

Ik ben alleen. Gezelschap zou ik wel kunnen gebrui-
ken. Al duizenden jaren aan een stuk ben ik alleen. Het 
enige wat ik heb is een ster. Een kleine, witte ster die 
lijdt. Hij schreeuwt, kreunt en sterft. Een ster die lijdt 
en afziet. Hij heeft meer mijn gezelschap nodig dan ik 
de zijne. Het is waar wat Cisko zei: mijn ouders zijn 
dood. Zij hebben een kort leven gehad, lang genoeg 
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weliswaar maar kort in vergelijking met de rest. Ik had 
ook een grote broer. Hij kreeg net als ik het serum toe-

gediend. Ik kon goed met hem opschieten, hij leek ook 
op mij. Hij dacht zoals ik, maar loste zijn problemen 
agressiever op.

Ik sta op en zet enkele stappen richting de witte 
ster die nog steeds geprojecteerd wordt op de muur. 
Ik plaats er mijn hand op. Rechts boven mijn hand ver-

schijnt er een vierkant van licht dat al gauw ontplooit 

tot een rechthoek met een banaal figuur er middenin: 
Alexis. De nieuwsuitzending van deze middag.

‘Goedemiddag, beste bewoners! We hebben voor 
jullie live beelden van de Enkelingen! Zet jullie maar 
schrap want dit belooft een spetterend spektakel te 
worden!’

Het beeld vervormt en er zijn enkele figuren zicht-
baar. Een meisje en drie mannen. Het meisje ligt en 
schraapt haar polsen over de grond. Zo probeert ze 
naar achteren te klauteren, weg van de afschuwelij-

ke mannen. Deze pakken haar enkels vast en trekken 
haar dichterbij. Ik concentreer me op twee groene 
lichtschijnsels. Haar ogen die prachtig zouden zijn als 
ze niet zoveel angst uitstraalden. De mannen sleuren 
haar over de grond en gaan om haar heen staan. Ze 
hebben geen moeite met het kapot trekken van haar 

blouse, alsof ze papier in tweeën scheuren. Het meisje 
raakt in paniek en probeert de hoofden weg te duwen. 
Ze zet zich met haar voet op een borst af terwijl ze de 
verstikkende handen rond zich wegslaat.

Eén van de mannen ontknoopt zijn broek terwijl 
de anderen het meisje stevig vasthouden en haar van 

haar broek ontdoen. Ze vecht en weigert op te geven 
maar beseft ook wat er staat te gebeuren en daar kan 

ze weinig aan doen. Dat weet iedereen. Ik kan me en-

kel voorstellen hoe men in de eetkantine vol enthou-

siasme en zeer wansmakelijk roept en tiert. Hoe het 
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eten dat ze zo ongeduldig in hun monden steken er 
weer uit wordt geprojecteerd. Hoe ze kicken op hoe 
het meisje verkracht zal worden en hoe de mannen 
haar als een gebruikt vod zullen achterlaten. Er heerst 
volledige onmacht, voor haar en voor mij. Ik kan niets 
anders doen dan hopen dat iemand ertussen komt. 
Hopen dat Alexis medelijden krijgt en de uitzending 
stillegt. Hopen dat Julia het niet meer kan aanzien en 
het beveiligingssysteem inschakelt.

Maar dit alles zal niet gebeuren. De Enkeling zal 
haar lot ondergaan zoals elke Enkeling het voor haar 
deed.

Nee, ik ben het beu. Deze keer zal het anders zijn.
Ik keer terug naar Cisko’s kantoor. Elke hoek die 

ik passeer toont steeds een nieuw wansmakelijk beeld 

van hoe de kleren van het meisje afgescheurd worden 

en de mannen er de tijd van hun leven aan overhou-

den. Hun grimmig gelach is wat overblijft als ik niet 
naar de muur kijk. Een gezicht en gekreun dat ik graag 
zou vergeten. Gele tanden die een glibberige tong om-

ringen zijn in mijn netvlies gegrift en wakkeren woede 
in me aan. Het water komt hen in de mond als ze de 
levendige borsten van de blonde vrouw met groene 

ogen zien.
Ik betreed Cisko’s kantoor. Op een van de contro-

leborden gaat de uitzending verder. Het meisje is vol-
ledig naakt en wordt tegen de grond gehouden door 

twee mannen terwijl de derde er bovenop ligt.
‘Vladis? Kom je je excuses aanbieden?’ vraagt Cis-

ko.
Ik negeer hem terwijl ik mijn pas versnel richting 

Julia. Ze schenkt geen aandacht aan mij en staat stok-

stijf stil. Haar blik vol afschuw en gefixeerd op de uit-
zending. Ze zal het even weerzinwekkend vinden als 
ik.

‘Wat doe je? Blijf weg van Julia!’ schreeuwt Cisko.
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Onmacht, de wetenschap dat ik niet naar hem luis-

ter. Daar kan hij niet tegen. Hij heeft aanzien en res-

pect nodig. Dan weet hij dus toch hoe ik me voel.
Ik strek mijn arm in de richting van Julia’s dij. Ze 

kijkt me wantrouwend aan maar merkt al gauw dat 

we allebei hetzelfde willen. Ze knikt. Ik grijp de elek-

trische stok van haar riem, vouw hem open door een 

vluchtige zwaai en sta als verstard van de bliksem-

schichten die de staaf omcirkelen. De andere raadge-

vers ruiken gevaar en naderen me agressief en ogen-

blikkelijk.
‘Julia, wat doe je?’ vraagt Cisko. ‘Houd hem tegen!’
Niemand zal mij in de weg komen te staan. Voor 

eens zullen ze me het respect geven dat ik verdien. 
Ik draai me om en zwier mijn arm in de richting van 
de borst van de zwarte raadgever. De bliksems wor-

den geleid door de staaf en gaan naar het uiteinde. De 
blauwe lichtkronkels schakelen het motorisch systeem 

van de man uit. Zijn armen klappen dicht tegen zijn 
lichaam en de bliksems vervagen naarmate ze meer 
en meer rond hem cirkelen. Hij valt op de grond, ver-

stijfd, verlamd met af en toe eens een spastische spier-

contractie.
De andere raadgever grijpt naar zijn eigen stok ter-

wijl ik op hem wacht. Stuntelig probeert hij de veilig-

heidsklem aan zijn riem los te maken waaraan zijn stok 
hangt. Eens gelukt, vouwt hij de stok open en vormen 
er zich, net als bij de mijne, bliksems die een constant, 
zoemend geluid de ruimte in sturen. Hij maakt een 
sierlijke beweging met zijn arm in mijn richting in de 
overtuiging dat hoe harder je slaat, hoe meer stroom 

er is.
In het midden van zijn aanval verstijft hij. Verlamd 

met enkele bliksemschichten die zijn lichaam ontsnap-

pen en zich met de lucht vermengen. Hij valt op de 
grond waardoor mijn elektrische stok hem niet meer 
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raakt.
Ik vouw de stok dicht en draai me om. Als ik Julia 

passeer, sta ik even stil en kijk ik samen met haar naar 

het scherm. Af en toe hoor ik een van de twee gevloer-

de adviseurs op de grond een kreet slaan die direct 

tegengehouden wordt door de dichtgeknepen stem-

banden als neveneffect van hun motorische storingen. 
Hun gekreun en gespartel op de grond worden over-

stemd door dat arme meisje. Ze schreeuwt en tiert en 
huilt zo luid dat al de rest in de kamer vervaagt onder 
haar gekrijs. De eerste man is al afgelost, hij kleedt 
zich aan. Het is niet meer nodig om de vrouw tegen 
de grond te houden, ze heeft de strijd al even opgege-

ven. Of misschien is het de pijn die haar verlamt, die 
ervoor zorgt dat enkel haar stembanden nog de kracht 
hebben om te trillen. Ik vervolg mijn pas richting de 
deur achter het bureau. Even denkt Cisko me tegen te 
houden en me te beschuldigen van het onrecht dat ik 

hier pleeg. Een simpele blik in zijn richting terwijl ik 
mijn stok klaar houd, zet hem snel op zijn nummer.

Achter de deur bevindt zich de kamer van Cisko en 
iets verder een lift die me naar de verschillende sec-

ties van het district van de Enkelingen kan brengen. Ik 
stap in. Op een van de muren van de lift komt er een 
kaart tevoorschijn waarop ik kan aanduiden waar in 

het district ik precies wil uitstappen. Ik geef het com-

mando in op de computer; sectie D, zone 3, comparti-
ment 11, enkele gangen van de verkrachting vandaan. 
Nog voor ik mijn ogen kan sluiten om te rusten en be-

zinnen is de lift al aangekomen.
Ik stap uit. Het landschap is surreëel. Veel groter 

dan vanwaar ik vandaan kom. Er zijn rijen gebouwen 
in plaats van gangen. Boven deze gebouwen zweven 
artificiële wolken waarmee ze via een waterkringloop 
gefilterd, drinkbaar water kunnen maken. De gebou-

wen zijn somber en verroest. Het ontbreekt aan ori-
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ginaliteit. Dat krijg je als alles op een lopende band 
wordt geproduceerd.

De omgeving vloekt met mijn uiterlijk. Ik ben te 
verzorgd, mijn kleren zijn wit en vlekkeloos. Het geeft 
een bevreemdend gevoel. Ik bevind me in een smalle 
gang tussen twee rijen gebouwen, op het einde kruist 

deze gang een andere die er transversaal doorheen 
gaat. Enkelingen steken al strompelend over. Som-

migen in groep, anderen alleen. Maar allemaal even 
schots en scheef, onder invloed van substanties.

Ik moet me haasten, anders is de derde man al 

klaargekomen alvorens ik rake klappen kan uitdelen. 
Het is niet ver van hier als ik me de plattegrond goed 
herinner. Ik loop en ren, snak naar adem en zwier met 
mijn armen als ik de eerste hoek voorbij snel. Enke-

lingen bekijken me raar. Waarschijnlijk omdat ik er zo 
anders uitzie. Of misschien omdat ik aan het lopen ben 
en niemand nog loopt in een wereld waarin men eeu-

wig leeft. Ik kom voorbij de tweede hoek en bevind 
me in een donkere, doodlopende straat. Aan het einde 
ervan zie ik de drie figuren en het meisje op de grond, 
diffuus belicht. De man met bloot bovenlijf ligt boven 
op het meisje dat met haar oor op de grond steunt 

en haar ogen sluit. Hij is nu al de derde die gebruik 
maakt van haar onmacht. Ze luistert naar het schip. 
Misschien probeert ze te luisteren naar ons district, dat 
zich onder dat van de Enkelingen bevindt.

Ik loop richting het viertal en start een strijdkreet. 
Ik trap de ontblote man die op het meisje ligt. Hem 
met de stok slaan zou ook het meisje elektrocuteren. 
De twee anderen veren rechtop en kijken me boos aan. 
De ene zwenkt suf heen en weer door de vele substan-

tieplakkers die zijn armen bedekken. Hij heeft een tat-
too die zijn nek versiert en verdwijnt onder zijn shirt. 
De andere lijkt minder ruig. Met zijn splinterdunne 
armen betwijfel ik of hij enig arbeid zou kunnen ver-
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richten.
‘Wat doe je, kerel? Vergeet maar dat wij gaan de-

len,’ zegt de versufte man met de nektattoo.
De graatmagere man trekt een mes vanachter zijn 

rug vandaan. Hij oogt verward.
‘Wat heb je in vredesnaam aan, man?’

Dit is niet het moment om me te schamen voor mijn 

kledij. Ik vouw de stok open en zie de angst op hun ge-

zichten verschijnen samen met de elektrische kringen 
rond het metaal. Ze hebben hetzelfde wapen vast al 
eens gezien bij een van de beveiligingsrobots.

De man in bloot bovenlijf die ik omver had geschopt 

staat op. Hij heeft zijn broek tot op zijn enkels en ademt 
furieus in en uit. Ik steek mijn stok voor me uit. Hij 
treft zijn doel. Een korte kreet die snel verstomt door 
dichtklappende stembanden volgt. De ontblote man 
valt op de grond terwijl de man met de tattoo naar me 
toesnelt. Niet in een rechte lijn, uiteraard. Daarvoor 
is hij veel te versuft van al de substantieplakkers. Hij 
steekt zijn mes naar voren en ik tref hem vluchtig op 
zijn arm. Midden in de lucht blijft hij even staan alvo-

rens hij neerploft. De laatste nog staande man verstart 
terwijl hij lichtjes door zijn knieën buigt. Hij staat klaar 
om naar me toe te stormen maar ik betwijfel of hij iets 

van effect zou hebben met zijn fysiek. Het lijkt al ja-

ren geleden dat hij nog een gewicht heeft opgepakt. 
Bij het kijken naar zijn vrienden die ongecontroleerd 
trillen, kruipt er angst op zijn gezicht. Hij slaagt er niet 
in moed bijeen te rapen en beslist zijn vrienden achter 
te laten. Hij vlucht.

Ik klap de stok dicht en steek hem in mijn achter-

zak.
Ze ademt nog. Gelukkig, ze is niet dood. Het is bi-

zar dat ze zo rustig blijft, zo sereen. Alsof er niets ge-

beurd is. We weten allemaal dat er wel degelijk iets 
gebeurd is. Ik trek mijn trui uit en bedek haar ermee 
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zodat ze er nog een beetje zedelijk uitziet. Vervolgens 
til ik haar op en leg haar over mijn schouder. Ze is niet 
zo zwaar. Ze heeft witblond haar. Lichtgroene ogen in 
combinatie met zulk engelenhaar heb ik nog niet vaak 
gezien.

In het kantoor van de commandant moeten de twee 

raadgevers nog steeds bekomen van de elektrische 

schok. Cisko kijkt me kwaad aan, maar zegt of doet 
niets. Ik wil me naar de andere kant van de tafel be-

geven en moet daarvoor Julia passeren die me amper 

aan durft te kijken.
‘Leeft ze nog?’ vraagt ze met een brok in de keel.
Ik denk dat ze zonet een traan uit haar ooghoek 

heeft laten ontsnappen. Ze reikt met haar hand naar 
het meisje op mijn schouder, maar raakt haar net niet 

aan.
‘Ja,’ antwoord ik.
Ik pak de stok uit de achterzak van mijn broek. Ze 

houdt twee handen in een kom uitgestrekt, zodat ik 
het wapen er mooi in kan leggen.

In de gang, op weg naar mijn kamer, zie ik een projec-

tie van Alexis op de muur.
‘Ik verneem net dat de mysterieuze redder in nood, 

Vladis heet! Hij is een van ons. Meer zelfs, hij is Ark-

haii, beste bewoners! Hoe spannend!’

Fijn, nu kan ik mijn rust zeker vergeten. Nu moet ik 
nog jaren op dit schip rotten in de wetenschap dat ie-

dereen mij kent.
Het meisje trilt lichtjes op mijn schouder. Ze wordt 

langzaamaan wakker. Ze kreunt en maakt een kra-

kend geluid met haar stembanden terwijl haar oogle-

den langzaam opengaan.
‘Hey, rustig maar. Je bent veilig nu,’ sus ik haar, 
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‘wat is je naam?’

Ze lijkt na te denken, haar oogleden knipperen en-

kele keren, en tussen het geknipper door kijkt ze naar 
de muren met sterrenstelsels op een oneindig diepe, 

zwarte achtergrond. Duidelijk niet begrijpend waar ze 
is of wat ze hier doet, maar ook te uitgeput om er iets 
aan te doen.

‘Celestine,’ zegt ze zwakjes alvorens ze haar ogen 
weer sluit.

Wat een mooie naam.


