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1. De taxi in de ruimte

In een lichtflits dook het kleine ruimteschip op uit
het niets, richtte de neus omlaag en begon aan
de afdaling. De ruimtepiloot was tevreden. Na een
drukke tijd had hij nou een paar vrije dagen
tegoed. Hij zag het helemaal voor zich.

Vanmiddag rusten. Morgen picknicken met Anita,
zijn elfjarige dochter. En de dag daarna zouden
ze naar het pas geopende intergalactisch
dierenpark gaan, waar je beesten uit de hele
melkweg kon bekijken. Hij glimlachte terwijl hij de
televisie-foon pakte en een nummer op de
planeet beneden hem draaide. Hij wachtte.
Taxichauffeur was Aristoteles al jaren. Als ze
hem vroegen, "Hoe kom je toch aan die naam,
waren je ouders soms Grieks?", haalde hij zijn
schouders op. Hij vertelde nooit dat zijn vader
hem zo had genoemd naar een oude filosoof, een
man die achtduizend jaar geleden leefde. In de
tijd dat alle mensen nog op Aarde woonden. Ja,
zijn vader had eens grote verwachtingen van
hem. Vandaar die filosofennaam. Maar Aristoteles
was taxichauffeur geworden. Ruimte-taxichauffeur
uiteraard. Dat was niet zo groots misschien. Maar
hij vond het leuker.
Eerst had hij een paar jaar als ruimtepiloot
voor een maatschappij gewerkt. Vloog hij enorme
schepen van de ene ster naar de andere. Daarna
begon hij samen met zijn vriend Hup Hup een
eigen taxi-bedrijf. Een tweemans-bedrijf, hoewel...
tweemans? Al was Aristoteles duidelijk een man,
zijn partner was het even duidelijk niet. Hup Hup
was geen mens, maar een wezen van een
woeste wereld, bedekt door een kilometers diepe
zee.
Hij leek nog het meest op een inktvis. Een
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grote. Dat trof Aristoteles altijd weer als hij zijn
compagnon ontmoette, of als hij hem zoals nu, op
het televisiescherm voor zich zag verschijnen.
"Hoe is alles thuis?" vroeg hij goedgehumeurd.
Want Sambal, de planeet beneden hem, was zijn
thuiswereld.
In plaats van meteen antwoord te geven,
draaide Hup Hup ontwijkend met zijn vier ogen en
veegde verlegen wat alg van zijn inktvissensnavel. "Niet zo best Ari," bekende hij tenslotte,
"taxi twee is defect." Dat was het ruimteschip
waarmee hij zelf vloog. Aristoteles kreunde. Daar
ging zijn vakantie.
En ja, Hup Hup stak twee tentakels omhoog.
"We hebben twee boekingen," rapporteerde hij.
"Makkelijke passagiers. Je hoeft geen speciale
maatregelen te nemen. Ze ademen gewoon dat
vergif van jullie, lucht, en ik schat het totale ritje
op niet meer dan anderhalve dag..."
"Ik heb nu al een week in de ruimte gezeten,"
protesteerde Aristoteles. "Ik heb mijn dochter een
paar gezellige dagen beloofd. Het is niet goed als
kinderen alleen maar robot-oppassen om zich
heen zien."
Nu verscheen Anita op het scherm. Ze leek
klein in het doorzichtige duikpak waarin ze naast
de drillende inktvis dreef. Maar het rechthoekige
ding was ook voor volwassenen bedoeld. "Hallo
pap," gilde ze opgewekt. "Maak je over mij maar
geen zorgen. Ik leer mezelf appeltaart bakken. D'r
zijn er maar twee mislukt."
"Mooi," zei Aristoteles. Toen bedacht hij zich
en vroeg: "En hoeveel heb je er geprobeerd te
maken?"
"Twee," antwoordde Anita stralend.
"Geen gebak meer," bromde hij. "En nou wil
ik verder niet gestoord worden. Ik ga landen." Hij

schakelde de TV-verbinding uit.
Landen vond Aristoteles altijd nog moeilijk.
Niet omdat hij het niet kon, niet omdat er ooit iets
mis was gegaan, maar omdat hij onder het landen
altijd aan zijn vader moest denken die ooit zulke
grote verwachtingen van hem had. Al bij
Aristoteles' eerste verjaardag was de man hevig
teleurgesteld toen bleek dat zijn kind zelfs toen
nog niet lezen en schrijven kon. En toen hij op zijn
derde de sterrenkaart nog niet begreep en niet
eens algebra en computerkunde beheerste, ja
toen keerde hij zich voorgoed van Aristoteles af
natuurlijk. "Jij zult nooit iets bereiken," zei hij
daarna eeuwig, wat zijn zoon ook probeerde.
Aristoteles kon het niet helpen, telkens als hij
landde, hoorde hij die snerende opmerking
weer... "Jij, jij zult nooit iets bereiken..." Dan beet
hij zijn kiezen op elkaar, zo hard dat hij het onder
zijn haren voelde kraken en siste: "O nee? Maar
toch ben ik de beste ruimte-piloot van het heelal."
En dan landde hij zachter en preciezer dan
iemand anders het kon.
Het was rustig op de ruimtehaven.
Aristoteles stapte in zijn zweefwagen en stuurde
het voertuig naar het Diepzee-hotel. Tien
kilometer lang, vijf kilometer breed en vijfhonderd
meter hoog, stak het ook nog vijfhonderd meter in
de grond.
Het was één groot aquarium, waar alle bezoekers
van waterplaneten op Sambal logeerden. Verder
waren er ook wat kleine kantoren gevestigd.
Zo hing boven zij-ingang 43 een bord.
Taxibedrijf OVERAL, stond er op en daaronder:
voor inlichtingen melden bij de portier. Aristoteles
wipte er binnen.
De portier was een dolfijn. Hij draaide juist
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verveeld een rondje achter het aquarium-raam dat
dienst deed als loket, toen hij Aristoteles zag.
"Oh, dag meneer Aristoteles," schrok hij, zijn stem
werd via een luidspreker op het glas in geluid
omgezet, "uw dochter is een kwartier geleden
naar huis gegaan."
"Dank je," Aristoteles keek de wachtkamer in.
Een jongen van een jaar of tien zat met zijn hoofd
op zijn borst te slapen. "Is dit een van de
passagiers?" vroeg Aristoteles.
"De ander is bij meneer Hup Hup. Hij had
een eigen duikpak."
"Dan ga ik er ook even heen." Aristoteles
opende de sluis naast het raam en stapte zijn
rechthoekige, doorzichtige duikpak binnen. Op de
bodem lag een briefje: Kom je straks even langs
huis? Ik heb een verrassing voor je, hoop ik,
daaaaaag, Anita.
Aristoteles liet de sluis vol water lopen. De deur
aan de andere kant schoof open. Hij stuurde het
pak omlaag het water in. Een paar soortgenoten
van Hup Hup waren op de bodem bezig met de
reparatie van hun tweede schip. Hup Hup keek
vanaf een grote kei toe.
"Hé, Hup Hup," riep Aristoteles. "Ik dacht dat
jij de tweede passagier hier bij je had?"
Hup Hup sloeg twee van zijn vier ogen naar
hem op. Snel raakte hij met een van zijn dertien
tentakels het vertaal-apparaat aan, dat op een
plooi in zijn bolle lijf zat geklemd. "Pardon," mompelde hij. Zelfs via de luidspreker in Aristoteles'
duikpak klonk het benauwd. Er ging een rilling
door zijn zachte lichaam. Of hij boerde. Terwijl hij
met een kokkend gebaar zijn snavel opende,
popte er een luchtbel naar buiten. Alleen het was
geen luchtbel. Het was een klein rond duikpak,
waarbinnen een soort muis met manteltje om op
en neer hipte. "Meneer Hidalgo," stelde Hup Hup
de hipmuis voor. "Meneer Hidalgo is tandarts. Als
we toch op jou moeten wachten, dacht ik, kunnen
we mooi van de gelegenheid gebruik maken om
mijn gebit te laten controle-..."
"Schandelijk verwaarloosd," piepte de muis.
Hij droeg een soort luidsprekertje op zijn hoofd,
zag Aristoteles. "Teveel gesuikerde kwalletjes
gegeten en teveel geweekt witbrood..." (Aristoteles begreep niet goed hoe je onder water
ongeweekt brood kon eten, maar hij had geen tijd
het te vragen, want de tandarts ratelde door)
"Mossels moet je kauwen, met harde schelpen.
En krabbetjes. En taai zeewier. Werken moeten je
tanden, dat houdt ze gezond!"

"Maar ik hou zo van gesuikerde kwalletjes,"
klaagde Hup Hup. "Ze zijn mijn enige troost op
deze onherbergzame, droge wereld."
De tandarts had verder geen tijd. Samen met
Aristoteles steeg hij weer op.
De jongen uit de wachtkamer sliep nog
steeds. Hij zag er zo tevreden uit, dat Aristoteles
het niet over zijn hart kon verkrijgen om hem
wakker te maken. Hij droeg hem in zijn armen
naar de zweefwagen. "Ik moet nog even langs
huis," zei hij tegen tandarts Hidalgo, terwijl hij
startte.
Aristoteles droeg de jongen naar binnen. Anita
kwam hem in de gang tegemoet. "Wat een aardig
joch," fluisterde ze. Aandachtig bekeek ze het
slapende gezicht. Aristoteles legde hem in een
stoel. "En nou, wat is de verrassing?" vroeg hij.
Zijn dochter trok hem naar de tafel. Daar op een
schaal stond haar derde appeltaart. Goed, hij was
een beetje bruin aan één kant, maar verder was
hij perfect en hij rook heerlijk appelig...
"Moooord...!" krijste Hidalgo's luidsprekertje.
Met wapperende mantel racete de tandarts-muis
langs Aristoteles' broekspijp omhoog. "Mrrauww,"
grauwde Caroline, de kat van Aristoteles en Anita,
teleurgesteld toen haar klauwen de kleine
passagier net misten. Hidalgo had intussen
Aristoteles' schouder bereikt. "Weg met dat
roofdier. Ik stel jullie aansprakelijk," tetterde het
luidsprekertje in Aristoteles' oor.
Het was niet te harden. In een eerste schrikimpuls sloeg Aristoteles zijn handen voor zijn
oren. Daardoor tuimelde Hidalgo terug op de
grond. Nu vluchtte hij op de schouder van de
slapende jongen. "WEG! Weg! Weg dat roofdier,
die moordenaar..."
Voor Caroline opnieuw kon springen, had
Anita haar beet en droeg het grommende dier de
kamer uit.
"Stommelingen," gilde Hidalgo, "mensen zijn
stommelingen, laten roofdieren vrij in huis
rondlopen..."
Aristoteles gaf geen antwoord. Hij staarde
naar de jongen. Het luidsprekertje van de muis
loeide naast zijn oor en toch werd het kind niet
wakker. Maar dat kon niet. Het geluid was niet te
verdragen, dat had hij net gemerkt.
Hij knielde naast de jongen, legde zijn ongetroffen
oor op de borst en opende daarna de oogleden.
"Hidalgo," zei hij, "dit is geen natuurlijke slaap. Dit
kind is verdoofd..."
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2. Een aardige jongen
"Dit kind is verdoofd..." herhaalde Aristoteles.
Onmiddellijk onderdrukte Hidalgo zijn paniek.
"Wat zeg je nou?" Hij sloeg de plooien van zijn
manteltje naar achteren en wipte van de
rechterschouder, via de kin op de onderlip van de
jongen. Leunend op het jukbeen, greep hij het
onderste ooglid en trok het omlaag, zoals in oude
tijden iemand die klein van stuk was met een
treinraampje worstelt. Hij keek. "U hebt gelijk,"
hijgde hij. "Dit menselijk jong is een verdovingsmiddel toegediend..."
"Hij is toch niet vergiftigd?" Anita was weer
binnengekomen. "Hij ziet er zo aardig uit."
"Nee..." Hidalgo verzette zijn achterpootjes
wat naar de mondhoek en boog voorover. Zich
vasthoudend aan de neus, rimpelde hij zijn eigen
grijze snuit en snoof aandachtig. Hij stond niet op
muize-klauwtjes, zag Aristoteles, maar op voeten.
Hidalgo was ook geen echte muis, hij leek er
alleen op een. Op zijn wereld hadden in de loop
der miljoenen jaren op knaagdieren lijkende
wezens hersens en een men intelligentie samenhangende beschaving ontwikkeld. Je moest je
niet door het muisachtig uiterlijk laten bedriegen.
Zijn verstand was op zijn minst gelijk aan een
mensenverstand en wie weet, peinsde Aristoteles,
net zo sluw of zelfs nog verraderlijker...
"Nee," zei de halfmuis op dat moment, "voor
zover ik kan ruiken is het geen vergif maar een
onschuldig ouderwets verdovingsmiddel."
Aristoteles keek hem wantrouwend aan. "Ga

zitten," zei hij.
"Ik heb u en uw taxi gehuurd," piepte Hidalgo
hooghartig, "omdat ik haast had..."
"Voor we aan vertrek denken," sneed
Aristoteles hem af, "wil ik een paar dingen weten.
Ten eerste: wanneer is dit kind verdoofd? Ten
tweede: waarom hebt u het verdoofd? Ten derde:
wat bent u met hem van plan?" Dat had zijn vader
moeten horen, dacht Aristoteles, zijn vader die
nooit over hem tevreden was; flink en ferm vragen
stellen, kon hij ook.
"IK??? Ik heb niets met dit mensenjong te
maken. Ik zag hem voor het eerst toen ik het
kantoor van uw taxibedrijf binnenstapte..."
"Maar ik dacht dat u het kind begeleidde,"
stamelde Aristoteles verbaasd.
"Ik ben geen kinderoppas," schetterde
Hidalgo verontwaardigd. "Ik ben tandarts. Een top
tandarts. Onthoud dat goed, top tandarts, TOP.
Bekend en gevraagd op honderden werelden. Het
enige wat ik met hem gemeen heb, is dat we
allebei voor de planeet Uitverkoop boekten.
Belachelijke naam overigens, Uitverkoop. Stompzinnige mensennaam, je kunt niets anders
verwachten van holhoofden die roofdieren, die
...katten, vrij in huis laten rondlopen..." En hij keek
sidderend naar de deur waarachter Anita de kat
Caroline had buitengesloten. Aristoteles belde zijn
compagnon om een uitleg.
"Verdoofd!???" Via het televisiescherm keek
Hup Hup hem verbaasd aan. Ja, hij had gezien
dat de jongen
sliep, toen die
werd
binnengebracht. Maar omdat je het bij mensen
nooit weet, had hij verder geen vragen gesteld.
Hij had het vrachtje van een concurrerende firma,
taxibedrijf Superieur, overgenomen. Hun taxi had
met een kapotte plaatsbepaler op Sambal moeten
landen. Een plaatsbepaler was het instrument dat
automatisch aangaf, waar je schip zich in de
melkweg bevond.
"Ja, dat is gevaarlijk," gaf Aristoteles toe.
Maar had dan niemand het kind begeleid? Het
was duidelijk minderjarig.
Nee, vertelde Hup Hup, de jongen reisde op
zichzelf. Bij zijn paspoort zat een brief met
toestemming van zijn ouders. En op de planeet
Uitverkoop zou hij van de ruimtehaven worden
opgehaald. Aristoteles bedankte en hing weer op.
Hij doorzocht het jasje van de jongen. De
papieren waren in orde. De jongen heette: Job
Raymond Penta-Leandrix en de met officiële
stempels bedekte brief was getekend door zijn
vader Alexander Penta-Leandrix en zijn moeder
Diana Adriana enzovoort...
Bleef de vraag: waarom was het kind
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verdoofd? Aristoteles belde de ruimtehaven en
vroeg naar de piloot van Superieur. Ze verbonden
hem met de werkplaats waar het ruimtescheepje
werd gerepareerd. Hij kreeg alleen de mecanicien. De piloot was uit. Het beviel Aristoteles niet.
"Misschien heeft hij een slaapmiddeltje
gedronken om lekker te slapen tijdens de reis,"
veronderstelde zijn dochter.
"Het is al erg genoeg als volwassenen dat
soort pillen slikken..."
"Ik heb een dringende afspraak op
Uitverkoop," barstte Hidalgo opnieuw uit. "We
hebben genoeg tijd verlummeld. Ik stel u
aansprakelijk."
"We gaan al, we gaan al..."
Aristoteles droeg de slapende jongen terug naar
de zweefwagen. Anita gaf hem een halve
appeltaart mee voor onderweg. Hij zwaaide nog
even en stuurde zijn wagen op topsnelheid naar
de ruimtehaven.
"U bent tandarts," zei Aristoteles onderweg.
"U hebt ervaring met verdovingen en narcoses.
Zou u hem bij kunnen brengen?" Hij knikte naar
Job Raymond.
"O, ja," Hidalgo wipte bij de jongen op schoot
en duwde een klein oplichtend kristal op een van
de vingertoppen. "Volledig bewustzijn binnen een
half uur, drie kwartier," verklaarde hij, "al kan het
zijn dat hij tussendoor even bij kennis komt." Een
paar minuten later zweefden ze bij de douane
voor. Hidalgo liet een penning zien die de
beambte met een vergrootglas bekeek. Daarna
gaf Aristoteles zijn paspoort en de papieren van
Job Raymond Penta-Leandrix, oud tien jaar en
drie maanden.
"Wat een slaapkop," glimlachte de douanier,

terwijl hij de documenten door het raampje
aanreikte. Hij pakte de jongen bij zijn kin en keek
in zijn gezicht. Even sloeg Job zijn ogen op. Hij
was niet zeker of hij iets zag, of hij wist wat hij
deed, maar hij beet onmiddellijk en hard in de
hand van de man die hem zo vriendelijk vasthield.
Het kostte een half uur uitleggen van Aristoteles
en protesteren van Hidalgo, voor ze tenslotte in
het ruimteschip zaten.
"Ik begrijp niet wat hem bezielde," raasde
Hidalgo na, "het was beestachtig..."
"Misschien had hij een nachtmerrie," zuchtte
Aristoteles terwijl hij Job voorzichtig in de
slaapcabine legde. "Mijn dochter vond hem aardig
en mijn dochter vergist zich nooit in andere
kinderen, dus het zal niet in zijn karakter zitten. In
tegenstelling tot zijn vader had Aristoteles
grenzeloos vertrouwen in zijn kind. Hij sloot de
deur achter zich en schoof in zijn stuurstoel.
Op het instrumentenbord lag een briefje van
zijn collega. Hoorde dat je me zocht, stond er, heb
een stukje logband ingesloten, prettige reis. Een
logband was een bandje met opnamen van wat er
tijdens de reis gebeurde, een soort gefilmd
logboek.
"Gaan we nou?" drong Hidalgo hippend aan.
"Ja, ja," gaf Aristoteles toe. "Ik draai het
onderweg wel." Hij haalde schakelaars over,
drukte knoppen in. Een lichte trilling en de
ruimtehaven zakte onder hen weg. Eenmaal
buiten de dampkring tikte Aristoteles de planeet
van bestemming op het computerbord. Uitverkoop. Een belletje rinkelde, een groen lampje
floepte aan. Aristoteles greep een rode handle.
"Nu gaan we de lichtsnelheid overschrijden,"
legde hij uit. "Niet tien, niet honderd of duizend
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maal, maar meer..." Hij haalde de handle over. De
planeet Sambal verdween.
Uit de slaapcabine leek een geluid te komen.
Of iemand opstond.
"En hoe lang..." begon Hidalgo.
Aristoteles keek op het computerscherm.
"Over vijf uur zijn we op Uitverkoop," zei hij. Hij
pakte het stukje logband en drukte het in het TVtoestel. "Zin om mee te kijken?"
"Waarom niet?"
Ze vielen midden in de actie. De piloot van
het taxibedrijf Superieur zat op zijn stuurstoel. De
jongen was niet verdoofd maar stond midden in
de cabine. Ze scholden elkaar uit, waarover de
ruzie ging, viel niet na te gaan. Daarvoor raasden
de twee teveel door elkaar heem.
"Toch niet zo'n aardige jongen," mompelde
Aristoteles. Nu greep Job op het scherm een
koffiepot, sprong ermee naar voren en hakte op
de instrumenten in.
"De plaatsbepaler!" Aristoteles sprong overeind. "Hij heeft hun plaatsbepaler stukgeslagen.
Daarom moesten ze op Sambal landen. En ik,"
was hij zich ineens bewust, "heb dat kind uit zijn
verdoving laten wekken..." Hij holde naar de
slaapcabine. Het was te laat. De deur was aan de
binnenkant gesloten "Doe open..."
"Jullie krijgen me niet. Nooit. Ik ken jullie..."
gilde Job van de andere kant.

Aristoteles trachtte de deur in te trappen.
Maar ruimteschepen zijn niet alleen van buiten,
maar ook van binnen sterk. Hij dook op de deur af
om die met zijn schouder in te rammen.
Toen viel het licht uit. Alarmbellen rinkelden.
Het ruimteschip tolde rond. Aristoteles en Hidalgo
werden van de ene naar de andere kant
geslingerd. Het ging te snel om je ergens aan te
kunnen vastgrijpen. Ineens stopte het schokken.
Het licht floepte weer aan. De noodverlichting,
zag Aristoteles.
"Alarmtoestand," sprak de computer, "De
hoofdmotor is uitgevallen. Het noodremsysteem is
in werking getreden. Het schip hangt nu
bewegingsloos in de ruimte, De schade dient ten
spoedigste hersteld. De enige bewoonde wereld
binnen hulpmotor bereik is Titania, een categorie
9 planeet. Tochtduur twee dagen."
"Categorie 9," kreunde Aristoteles.
"Wat betekent dat?" vroeg Hidalgo.
"Het is een wereld die ooit door mensen is
gekoloniseerd, maar nu komt er geen mens
meer."
"Waarom niet?"
"Omdat er nooit iemand van terugkeert." In
gedachten hoorde Aristoteles zijn vader weer met
zijn eeuwige, "jij zult nooit wat bereiken." En in de
slaapcabine lachte de jongen.

3. Ontvangst op Titania
Terwijl de boordcomputer om de drie minuten zijn
waarschuwing herhaalde, "hoofdmotor uitgevallen; de schade dient ten spoedigste
hersteld; de enige bewoonde wereld binnen
hulpmotor bereik is Titania" en terwijl Hidalgo de

halfmuis schold, stampte, hipte en dreigde, in die
tijd haalde Aristoteles zijn snijbrander uit het
gereedschapsruim en brandde het slot uit de deur
van de slaapcabine. Hij stootte hem open.
De jongen zat ineengedoken in de verste
hoek, zijn armen over zijn hoofd geslagen. Hij
lachte niet meer.
"Sla hem, schop hem, straf hem," hitste
Hidalgo Aristoteles op. Maar voor hij iets deed,
wilde de piloot weten hoe groot de schade was.
De jongen had een van die handige elektronische
zakmessen. Welk kind had ze niet? Je hoefde ze
maar op een bevestigingspunt te drukken en de
schroeven draaiden vanzelf los.
Hij liet zich op zijn hurken zakken. Net wat hij
dacht, de bedrading in de opening was aan
flarden gesneden. Hij keek beter. De grond was
nat en ook de draden en de kapotte leidingen
dropen. Een paar glazen water (en de jongen had
domweg het glas op de wasbak gebruikt) hadden
een ouderwetse kortsluiting veroorzaakt. Dat was
hier afdoende. "In elk ander deel van het schip
was het geen catastrofe geweest," legde
Aristoteles uit. "Maar hij heeft juist het Centrale
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Leidingstelsel geraakt. De verbinding met de
hoofdmotor, de hoofdcomputer, de..." hij stopte.
Hidalgo luisterde niet, die danste nog steeds
op en neer en zwaaide zijn grijsbehaarde
muizenvuistjes. "Ransel zijn billen blauw! Draai
zijn oren van zijn hoofd! Dreun zijn neus in!"
tetterde het luidsprekertje tussen de grote, bijna
doorzichtige oren.
Ik doe alles verkeerd, dacht Aristoteles. Eerst
vergis ik me in die jongen en nou kan ik die
tandarts niet eens kalmeren. Mijn vader zei het
vroeger al, ik zal nooit iets bereiken. Treurig
staarde hij naar het kind dat zich niet had
verroerd en nog steeds zijn armen afwerend
boven zijn hoofd hield. Het was of hij zichzelf zag
zitten, lang geleden. "Waarom deed je dat in
godsnaam?" vroeg hij.
"Puhhh, jullie krijgen me toch niet!" stootte de
jongen uit.
"Wie?" vroeg Aristoteles, "Waarom?" Maar
hij kreeg geen antwoord. "Kom, zei hij daarom,
"mee naar de stuurhut. Dan kan ik je zien. Weet ik
tenminste zeker dat je geen streken meer
uithaalt." Hij boog zich voorover om de jongen
overeind te trekken.
"Niet weer slaan," gilde het kind en het
probeerde nog verder in elkaar te krimpen.
"Ik sla nu niet," zei Aristoteles. "Ik sla alleen
als ik driftig ben en dan heb ik er later spijt van.
Maar als het om leven of dood gaat, heb ik geen
tijd om driftig te zijn."
"Op leven en dood... chauffeur, piloot,"
piepte Hidalgo, "dat meen je niet, zeg dat het niet
waar is..." Benauwd dribbelde hij achter
Aristoteles en de jongen aan. Had daardoor geen
erg in de hoge mensendrempel en plofte
voorover. Languit. En plat als een lapjesmuis
gevuld met zand.
"...schade dient ten spoedigste hersteld,"
ratelde de boordcomputer in de stuurhut.
"Ja, ja," mompelde Aristoteles en hij drukte
de jongen op de zitbank. "...binnen hulpmotor
bereik is Titania, een categorie 9 planeet. Tochtduur twee dagen," kwekte de computer door.
Aristoteles zakte in zijn stuurstoel, schakelde de
waarschuwing uit en drukte een aantal toetsen in.
Lichtjes doofden en flikkerden op. Hij reikte naar
een rood kastje en opende het...
"Wat doe je?" tetterde Hidalgo. Hij stond
ineens wijdpotig, met de armen in zijn zij op het
knoppenbord.
"We gaan naar Titania," zei Aristoteles en hij
haalde de handle in het kastje over. Even trilde
het schip. Ze waren onderweg.
"Je zei zelf dat het levensgevaarlijk was..."
"We hebben geen andere keus. Wacht..." De
piloot stond op en tilde het laatste van een rij
dikke boeken uit het boekenvak. DE GELUKKIGE
TOERIST, stond op de roodbruine kaft, beknopte
planetenencyclopedie voor de onbezorgde
reiziger, deel T-Z. Hij sloeg het open.
"Veel staat er niet in natuurlijk, alleen de

echte toeristenoorden zijn uitgebreid beschreven.
Maar Titania wordt zeker genoemd als waarschuwing..." Hij bladerde.
"Kijk uit!" gilde Hidalgo.
Hij draaide zich om. De jongen had de
snijbrander in zijn handen en richtte die nu op de
plaatsbepaler. Aristoteles sprong en terwijl hij
sprong, wist hij dat het te laat was om ook deze
tweede ramp te voorkomen.
Whiehhhiehhhiehhh! Een geluid als een
sirene, het stak door Aristoteles' hoofd als een
speld, een spijker, nee, een tandartsboor. Het
kind viel op de grond. De ongebruikte snijbrander
gleed uit zijn handen.
Hidalgo, op het instrumentenbord, hield een
klein goudkleurig instrumentje in zijn rechterklauwtje.
"Je hebt hem vermoord...?" Het was een
bange vraag.
"Waar hou je me voor," tetterde de ander. "Ik
ben geen mens, geen barbaar. Ik ben een
tandarts. Ik heb hem verdoofd natuurlijk. En je
kunt hem beter vastbinden voor hij nog iets
anders bedenkt..."
Twee dagen later. De jongen zat geboeid op
de bank. In al die tijd had hij niets gezegd.
Meestal had hij gedaan of hij de vragen die hem
gesteld werden, niet eens hoorde. Alleen één
keer toen Aristoteles hem heel gewichtig met zijn
volle naam Job Raymond Penta-Leandrix
aansprak, lachte hij snuivend. Hij had niet
uitgelegd waarom.
Maar nu hadden Aristoteles en Hidalgo geen
belangstelling meer voor hem. Ze staarden naar
het grote televisiescherm waarop ze Titania, de
planeet waarvan niemand terugkwam, onder zich
door zagen draaien. Het was een wereld vier keer
zo groot als de oude Aarde.
Maar omdat er nauwelijks zware materialen als
ijzer, nikkel, goud en lood in de bodem of in de
kern zaten, was de aantrekkingskracht ongeveer
gelijk. Als je landde, woog je net iets meer dan je
normaal gewend was. Alleen, je moest wel
uitkijken waar je terecht kwam. Rond de evenaar
was het gloeiend heet. Temperaturen liepen daar
tot 400, 500 graden Celsius op. Het weinige lood
en tin dat er was, stroomde in beekjes naar wild
bobbelende plassen. Constante verzengende
stofstormen raasden van de evenaar naar het
noorden en zuiden. Ze zagen ze als gele
wolkenvegen op het scherm.
"Alleen aan beide polen," las Aristoteles uit
de toeristenencyclopedie voor, "is leven mogelijk.
Aan de vlakke zuidpool heeft zich niets meer dan
een spaarzame begroeiing van distels en korstig
struikgewas ontwikkeld. Het enige bewoonbare
gebied is de, door een krans van bergen
omringde noordpool, op zichzelf een gebied zo
groot als een werelddeel. Hier vonden de eerste
ontdekkingsreizigers uitgestrekte bossen, meren,
moerassen en een binnenzee. Honderd jaar na
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de kolonisatie werd Titania voor alle ruimteverkeer gesloten verklaard. Bezoekers die
desondanks toch probeerden te landen, keerden
nooit terug."
Hidalgo rilde.
"We laten het schip hier in de ruimte
hangen," besloot Aristoteles. "We vliegen in de
ruimtesloep omlaag, proberen ongemerkt te
landen en gaan dan voorzichtig op verkenning
uit."
"En hij?" Hidalgo wees op Job. "Als ik je wat
mag aanraden, vries hem dan in. Weet je zeker
dat we voor zijn streken veilig zijn."
De jongen verstarde.
"Nee," zei Aristoteles. "Dat is alleen bij zwaar
gewonden en besmettelijk zieken toegestaan. Hij
gaat mee."
"Jij bent de kapitein," piepte Hidalgo zuur.
"Ja, ik ben de kapitein," bevestigde
Aristoteles. Dat had hij tenminste bereikt.
De sloep was nauw. Er was plaats voor twee
personen. Maar dat hinderde Hidalgo niet. Met
het gouden instrumentje in zijn klauw ging hij
recht tegenover de geboeide jongen op de
hoogtemeter zitten.
De ruimtesloep maakte zich los van het
schip.. Ze vielen omlaag. Aristoteles maakte de
duikvlucht minder steil. Ze schoten over een
uitloper van de eeuwig gierende stofstorm. Hij

minderde vaart en dook in een bocht het
wolkendek boven de noordpool in. Af en toe
zagen ze een glimp van het langschap onder hen.
Uitgestrekte stukken groen, glinsterend water en
daar ineens een dicht op elkaar gedrongen klont
gebouwen.
"Ziet er toch heel vriendelijk uit," mompelde
Hidalgo hoopvol. Dat had hij niet moeten zeggen.
Uit de diepte flitste iets op hen af. Aristoteles trok
uit alle macht de stuurknuppel om. Opzij van hun
ontstond ineens een verblindend licht. In de staart
van de sloep kraakte iets. Aristoteles dook. Een
tweede granaat, als het zoiets als een granaat of
raket was, miste hun net. Maar nu was de
ontploffing dichterbij. Ze werden opzij geslingerd.
De motor hortte en gierde plotseling.
Zoals altijd bij een landing, moest Aristoteles
ook nu aan zijn vader denken. De man die
woedend was geweest toen hij op zijn eerste niet
lezen en schrijven kon, die zich walgend van hem
had afgewend toen hij op zijn derde geen algebra
en computerkunde beheerste, die altijd al had
gezegd: "Jij! Jij zult nooit wat bereiken..."
Aristoteles knerste zijn kiezen. Ik ben de
beste ruimtepiloot van het heelal, dacht hij. Dat
was zijn eeuwige verdediging. "Ik ben de beste
ruimtepiloot van het heelal..." Maar wat heb je
daaraan als je aangeschoten schip onbestuurbaar, tollend omlaag suist?
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4. Het moeras
Aristoteles sloeg zijn ogen op. Licht viel door de
gebarsten en vergruizelde ruiten de cabine in. Ze
lagen scheef. Via het gebroken zijraam sijpelde
modder naar binnen.
De jongen Job Raymond, de oorzaak van
alle ellende, boog zich over hem heen en staarde
hem ernstig aan.
"Meneer," vroeg hij, "is het echt waar?"
"Wat...?" kreunde Aristoteles.
"Bent u echt de beste ruimtepiloot van het
heelal?"
"Ja," zei Aristoteles. "Ik... ben... de...
bes...te..." Het praten ging moeilijk. Of hij te lang
op vis had gekauwd en zijn mond nou vol graten
en droge restjes zat. Zijn hoofd bonsde en stak.
"Haal ons hier dan onmiddellijk uit," klonk het
gesmoord aan zijn andere oor. Daar zat een
verontwaardigde Hidalgo, zijn luidsprekertje
verstopt door een klont prut. Het keurige manteltje
nat en gescheurd.
Aristoteles herinnerde het zich weer. Ze
vielen en hun sloep stond in brand. Maar hij was
strak naar de hoogtemeter blijven kijken en had
pas op het allerlaatste moment de schietcabine in
werking gesteld. Dit uit angst dat ook de cabine
beschoten zou worden als ze al te lang aan hun
parachute zichtbaar zouden zijn. Daarna de
moerasgrond die snel op hun afkwam. De schok...

Het was gelukt. Er was niet geschoten. De vijand,
wie het dan ook was die hen onder vuur had
genomen, moest hebben gedacht dat ze nog in
de sloep zaten toen die neerstortte. "De beste..."
herhaalde Aristoteles. En hij sloot zijn ogen weer.
In plaats dat hij rust kreeg, nou hij het
pijndoende licht had buitengesloten, zag hij zijn
vader voor zich. De man wees minachtend naar
hem. "Jij, jij zult nooit wat bereiken!" Zijn gezicht
werd groter en groter. Hij had gele lichtgevende
tanden. Het was een angstdroom, een angstdroom overdag, een duidelijke dagmerrie. Het
hielp niet dat Aristoteles om zich heen sloeg. Hij
moest zijn ogen weer opendoen. De stem gonsde
na in zijn oren: "Jij, jij zult nooit wat berei..."
"Hou je bek toch eens ouwe zeur," tierde
Aristoteles. Dat was natuurlijk oneerbiedig tegen
zijn vader, vooral omdat hij het niet alleen dacht,
maar ook nog eens zei. Maar met de razende
hoofdpijn van het moment, kon hij zijn vader er
niet als extra kopzorg bij hebben.
Hidalgo dacht dat het op hem sloeg. "Ik ben
niet oud," piepte de halfmuis nog steeds verstopt.
"Ik ben nauwelijks middelbaar. Bovendien zie ik er
zeer jeugdig uit. Iedereen schat me jonger..."
"Ik zie dingen voor me. Mijn hoofd wil niet,"
klaagde Aristoteles.
"O, dat." Hidalgo zette het kristal waarmee hij
Job Raymond Penta-Leandrix had bijgebracht, op
Aristoteles' wijsvinger.
Een gevoel tussen pijn en kietelen flitste door
Aristoteles' arm en verspreidde zich door zijn
lichaam. De hoofdpijn verdween op slag. Hij
richtte zich op, duwde Job voorzichtig opzij en
maakte het omhoog stekende zijportier open. Hij
klom eruit.
Ja, het was een moeras. En wat tijdens de
val niet meer dan schimmige groene vlekken
waren geweest, bleken nu rietvelden en groepen
in het water staande grijsgroene bomen met dikke
stammen van dezelfde kleur als de brede
bladeren. De cabine was met de neus op een
modderplaat terecht gekomen. De enorme, geel
en paars gestreepte parachute lag gedeeltelijk
over het riet.
De parachute! Die mocht niet gezien... "Kom
d'r uit," riep hij de cabine in. Hidalgo zat al naast
hem. De jongen legde zijn armen op de rand en
liet ze weer zakken. Dit keer had Aristoteles geen
geduld met hem. Hij trok hem op het omhulsel.
"Nou moet je goed luisteren," zei hij, "waar denk
je dat je beter af bent, bij die lui die ons zonder
pardon neerschoten of bij ons?"
Job haalde zwijgend zijn schouders op. Maar
hij hielp hard mee toen Aristoteles de parachute
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binnenboord begon te trekken. Ze propten de
meters en meters lap tussen en op de zitplaatsen.
Aristoteles viste een paar walkie-talkies (je kon ze
omdoen als een polshorloge), wat gereedschappen en een eerste hulp doos uit de cabine
en sloot de deur. Vervolgens liet hij zich
voorzichtig op de modder zakken. De grond
achteraan bleek het stevigst. Hij zakte niet verder
dan tot zijn enkels weg.
Gedrieën smeerden ze blinkende delen van
de cabine onder de modder.
Tot slot wierpen Aristoteles en de jongen er een
paar armen haastig afgesneden riet overheen.
"En nou d'r vandoor..." Aristoteles nam
Hidalgo op zijn schouder en trok de jongen mee
het bos in. De bomen waren hoger dan je van een
afstand zou zeggen. De zware takken die uit de
middenstam ontsproten, bogen naar het slik terug
en vormden op hun beurt nieuwe stammen.
Salamander-achtige wezens en een soort
krabbetjes vluchtten voor hun voeten weg. Er
waren geen insecten. Af en toe hoorden ze een
beest roepen. "Gloe-gloe, gloe-gloe," een bassig
benauwd geluid. Het klonk, dacht Aristoteles, als
een uil die zich onder water verslikt.
Één tak hing lager dan de voorgaande. Aristoteles
en de jongen bukten zich voorover en bogen een
pluk hoge, harige kruiden opzij. Geritsel. Een
grijsgroene bol, zo groot als een voetbal, schoot
tussen hun benen weg. Wat verderop stopte hij
ineens. Zes slappe aan de binnenkant rood
gekleurde armpjes klapten uit en beletten hem
verder weg te rollen. De huid spleet uiteen. Een
groot zwart oog, omringd door rode, wratachtige

bobbels staarde hen aan.
"Achteruit," kreet Hidalgo. Ondanks de prop
klonk de paniek duidelijk door.
Ze sprongen tegelijk. Of trok de jongen
Aristoteles mee in plaats van andersom? Met een
been zakte de piloot tot aan zijn knie in de
modder. Hij probeerde verder naar achteren te
waden. De bol draaide en spoot een straal
stinkende drek naar de plek waar ze net nog
stonden. Hij verdween.
"Uhhh," zei Aristoteles. "Een stinkdier."
"Wat is een stinkdier?" vroeg Job geknepen,
want hij hield zijn neus dicht.
Nou ruik dan, wilde Aristoteles zeggen, maar
hij hield zich in. Het was de tweede keer dat de
jongen hem iets vroeg. Misschien was dit de kans
om hem aan het praten te krijgen. Om er eindelijk
achter te komen waarom hij het ruimteschip
saboteerde. "Op Aarde, waar alle mensen
vandaan komen," begon Aristoteles, "heb je
stinkdieren..." Hij stopte. Een gonzend, grommend geluid kwam snel hun kant op. "Sssst." Hij
drukte Job omlaag en zakte ook zelf tussen de
harige planten.
Een lange rij luchtvlotten vloog laag over. De
onderkant was grijsgroen geschilderd. Van boven
waren ze open. In elk vlot zaten tien soldaten. Ze
droegen doorzichtige plastic helmen over hun
hele gezicht die aansloten op groene
metaalkleurige overalls. Elk lichaamsdeel was
bedekt.
"Ze zoeken de schietcabine," veronderstelde
Hidalgo somber.
"Ik denk van niet, het is net de verkeerde
richting," fluisterde Aristoteles. "Volgens mij zijn
ze op weg naar de sloep zelf."
Pas een kwartier later durfden ze zich weer
te bewegen. Ze vluchtten zoveel mogelijk onder
de bomen. Een keer moesten ze om een groot
stuk drijfzand heentrekken. Een paar keer stuitten
ze op diepe beekjes.
Middenin een stroomversnelling, Aristoteles
en Job stapten voorzichtig van de ene steen op
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de andere, hoorden ze het zware "Gloe-gloe"
opnieuw. Nu kwam het van meerdere kanten
tegelijk. De waterplanten schoven opzij en grote
zesarmige wezens vielen hun aan. Grote,
groengrijze zeesterren, daar leken ze op. Alleen
de dikke ronde armen liepen niet in punten uit,
maar in eivormige klonten, elk met een zwart oog
omgeven door een krans van rode wratten. Een
van de wezens kroop op de oever en begon met
drie armen tegelijk de stenen voor hun voeten
weg te graven. Dikke leerachtige lippen onder het
oog grepen het blok beet, de arm spande zich en
het stuk rots tsjompte een paar meter verder in de
stroom. Vanuit het water werden kleinere keien
naar hun gegooid. "Gloegloeoe..." konden ze ook
met zes monden tegelijk gillen. Aristoteles en Job
bukten en zwaaiden om de aanvliegende stenen
te ontwijken. Hidalgo klauterde in Aristoteles' haar
en vuurde met zijn gouden verdover op de
aanvallers. Hij raakte het beest op de kant. Het
centrale lichaam en twee van de armen zakten in,
maar de vier overgebleven armen sloegen wild
om zich heen. Nu ze de rotsblokken niet meer
konden gooien, probeerden ze ze weg te rollen.
"Geen centraal zenuwstelsel," foeterde
Hidalgo, "ze hebben meerdere hersens..."
Het struikgewas brak open. Mannen in ruige
blauwe en blauwgroene pakken hakten op het

beest op de oever in. Anderen vuurden met
vonkwapens in het water. "Maak voort! Jullie
hebben geen tijd te verliezen." Ze trokken de
verbijsterde schipbreukelingen mee.
"Wie zijn jullie," hijgde Aristoteles onder het
lopen.
"Vrijheidsstrijders," zei een hoge stem achter
hem. Aristoteles zag nu dat er ook vrouwen bij de
groep waren.
Op een open plek schoof ineens een
zweefwagen tussen de bomen uit.
"En terug," siste de vrouw achter Aristoteles.
Job die voor hun uitrende, struikelde.
Aristoteles dook naar voren en probeerde hem
overeind te helpen. Maar nu waren de eerste
grijze soldaten al bij hun. Twee doken bovenop
de jongen. Een derde greep Aristoteles.
"Mama, mama," huilde Job, "ik wil niet...
mama." Aristoteles zag hoe zijn gezicht vertrok en
de tranen over zijn wangen stroomden. Hidalgo
verdoofde de aanvaller van Aristoteles. Terwijl de
man viel, trokken de vrijheidsstrijders Aristoteles
de bosjes in. Vanuit het groen schoten ze op de
soldaten. Die hielden geen stand maar trokken
zich onmiddellijk terug op hun zweefwagen. Ze
sleepten de spartelende, schoppende jongen met
zich mee.

5. Korst
Hidalgo zat zwijgend op een bed van gedroogde
bladeren. Zijn luidsprekertje lag voor hem.
Voorzichtig, alsof hij met een moeilijke vulling
bezig
was,
schraapte
de
tandarts
de
opgedroogde modder er uit. Af en toe draaiden
zijn flitsende ronde oogjes naar Aristoteles die op
een houten bank in het midden van de hut zat.
"Hij riep om zijn moeder..." zei de
ruimtepiloot. Weer zag hij het gezicht van Job
Raymond op het moment dat het kind werd
weggetrokken. Opnieuw keek hij in de ogen van
de jongen die juist die middag, twee dagen na de
sabotagedaad, voor het eerst tegen hem had
gesproken. "Hij riep om zijn moeder..."
Na het gevecht met de soldaten had hij zich
simpelweg door de vrijheidsstrijders mee laten
trekken. Eerst terug onder de bomen door, dan
dwars door het riet naar een gecamoufleerd luik
en vandaar een lange onderaardse gang in, waar
het vocht aan alle kanten door de wanden
sijpelde. Zelfs later toen het daar onder de grond
schokte en trilde omdat ergens boven hun de
rietvelden en moerasbossen lukraak werden
gebombardeerd, toen balken doorbraken en het
water de gang in gutste, dacht hij alleen aan de

jongen.
De halfmuis zette zijn luidsprekertje tussen
zijn grote oren. "Hoe lang zouden we nog moeten
wachten?" tetterde hij eindelijk weer luid en
helder. Het leek of elk woord dat hij uitsprak apart
was afgewassen.
"Wat?" schrok Aristoteles. "Sorry, ik dacht
aan iets anders."
"Ik weet waaraan je denkt. Je praat over
niets anders dan het mensenjong. Maar hij kon er
niets aan doen. Net zo min als het mijn schuld is
wanneer een patiënt bij me komt voor een beugel
of een vulling en hij struikelt over de drempel en
breekt al zijn voortanden. Jij hebt jezelf niks te
verwijten."
"Dank je." Aristoteles kon hem niet uitleggen
dat hij zichzelf nooit iets hoefde te verwijten. Dat
deed het spookbeeld van zijn vader al voor hem.
De man die op elk ongelegen moment in zijn
herinnering opdook, wiens stem hij bij de
geringste tegenslag weer honend hoorde zeggen:
"Jij! Jij zal nooit wat bereiken."
Aristoteles keek de hut rond. Nadat de gang
tenslotte in een verborgen nederzetting bleek uit
te komen, waren ze hier neergezet. "Rust uit, we
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zijn zo terug," hadden de vrijheidsstrijders
gezegd. Hoeveel uur was dat al geleden?
Hij probeerde de deur. Die ging zonder meer
open. De gevangen soldaat herinnerde hij zich,
de man die hem had aangevallen en die door
Hidalgo was verdoofd, was in een andere hut
opgesloten.
"Vond jij dat ook zo gek?" vroeg Hidalgo
beneden hem. De muis leunde met zijn elleboog
op zijn grote teen. "Die soldaat gilde toen ze hem
zijn helm afzetten en zijn overall openmaakten.
Toch sloegen ze hem niet, ze bedreigden hem
niet eens..."
Een lange donkerharige vrouw liep op de hut af.
"Uitgerust?" vroeg ze. Ze was jong. Aan de riem
rond haar slordige blauwe pak, hing een
ouderwets vonkwapen. Ze had vreemd lange
oren. Puntig, in plaats van rond van boven. "We
moeten verder."
"Wat is er gebeurd met het kind?" vroeg
Aristoteles. "Hebben jullie enig idee?"
"Hij is naar een van de steden gebracht. Dat
is zeker. We proberen er achter te komen welke.
Is het uw zoontje?"
"Nee. Ik ben ruimte-taxichauffeur. Hij is mijn
passagier."
"Een saboteur! De oorzaak van onze
ellende," schetterde Hidalgo.
"O, wat een lief klein ding!" riep zij uit. "Hij
kan praten." Kennelijk hadden de vrijheidsstrijders
Hidalgo alleen maar als een soort huisdier van
Aristoteles beschouwd.
Woedend zette de halfmuis zijn armen in zijn
zij. "Ik ben niet lief," raasde hij beledigd omhoog.
"Dat is één. En ten tweede ben ik geen ding. Ik
ben een volwassen Bdrrorr..." Nu klonken er
onvertaalbare geluiden uit de luidspreker. De
naam van Hidalgo's soort in zijn eigen taal. "En
ten derde, wat dat klein zijn betreft," knetterde
Hidalgo steeds nijdiger verder, "bij mijn eigen
beschaafde soort word ik als een fors gebouwd,
aantrekkelijk makkelijk exemplaar beschouwd."
En hij klom op Aristoteles' tenen om groter te
lijken.
"Mijn tweede passagier," stelde Aristoteles
voor. "Meneer Hidalgo. Een tandarts. Hij had
patiënten die op hem wachtten..."
"O!" Blozend en geschrokken keek ze
omlaag. "Ik begreep het niet. Wij hier op Titania
zijn al zo lang van de rest van de ruimte
afgesneden. Ik wist niet dat er wezens zoals u
waren. Het spijt me."
"Spijt!" piepte Hidalgo onverzoend terug.
"Het spijt mij dat ik hier ben. Ik boekte voor een
taxiritje. Het was allerminst mijn bedoeling om in
een barbarenoorlog verzeild te raken..."

werd afgesloten." Hij was korter dan Aristoteles,
maar breder en gespierder. Zijn donkere haar was
gemengd met grijs en de linkerkant van zijn
gezicht was vanaf zijn oog bedekt met een wirwar
van overlappende littekens. Als een genezen
brandwond, maar een grote dan, want de plek
liep over de hals door onder zijn gesloten jack.
"De oorlog staat er slecht voor," vervolgde hij. "De
route naar de Binnenzee is afgesloten. We
kunnen de groep aan de andere kant niet meer
bereiken. Het moeras wordt steeds meer
bestookt. Onze verkenners hebben een
schuilplaats in de bergen gebouwd. En daar
zouden we veilig zijn, als de "Kloof van de
Slapende Rat" waar ons hoofdleger en onze
vrouwen en kinderen door moeten trekken, niet
ook was bezet."
Aristoteles gluurde opzij naar Hidalgo. Elk
moment verwachtte hij dat de halfmuis nijdig zou
protesteren, maar nee, hij hield zich in.
"Hebben jullie enig idee van Titania?" vroeg
de commandant.
"Vaag," antwoordde Aristoteles. "Aan de
zuidpool groeten alleen distels. De streken rond
de evenaar zijn een vlammende hel en gloeiende
stofstormen teisteren de rest. Alleen de noordpool
is dankzij een kring van beschermende bergen
bewoonbaar..."
"Ja, ja," zei de commandant, "Zo heeft de
natuur het ingericht. Nu het mensenwerk..."
"Het zal me wat moois zijn," sputterde
Hidalgo.
"Nee. Het is niet mooi." De commandant
schudde zijn hoofd. "Er zijn zeven steden. Daarin
is onze hele bevolking samengeperst. De mensen
leven er constant aan de rand van de
hongerdood. En dat op een wereld die een
overvloed oplevert."
"Aristoteles leunde achteruit. "Ik begrijp het
niet," zei hij. "Als de bevolking zo onderdrukt

"De vrijheidsstrijd duurt nu 350 jaar," zei de
commandant voor wie ze even later verschenen.
"Dat wil zeggen sinds Titania door de dictators
van de Biologische Raad van de Beschaving
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wordt, als u zegt, waarom lopen ze dan niet bij
duizenden naar u over?"
De commandant stond op. "Kom mee," zei
hij.
Hij bracht hen naar de hut waar de soldaat
was opgesloten. Twee verplegers stonden aan
weerskanten van de man. Ze veegden zijn mond
af en betten zijn voorhoofd. Hij ijlde. Wat hij zei
was onverstaanbaar. Zijn borst was bedekt met
groenblauwe schilfers.
Terwijl ze toekeken leek de ziekte zich
verder te verspreiden.
"Dat is de reden," wees de commandant.
"Korst, de ziekte die iedereen krijgt die vanuit een
stad het moeras in vlucht."
"En niemand overleeft het?" piepte Hidalgo.
Hij sprong op bed en wrikte met een soort
breekijzer de mond van de patiënt open.
"Sommigen... Uitzonderingen." De commandant veegde over zijn littekens.
"U," begreep Aristoteles.
"Ja." De ander keerde zich naar hem toe.
"We hebben jullie nodig. We hebben eeuwen op
mensen als jullie gewacht. Jullie komen van de
sterren. Jullie moeten ons helpen een zender te
bouwen om hulp van buitenaf te vragen..."
"Ja," zuchtte Aristoteles. "Die zender hebben
wij ook nodig als wij gevonden willen worden.
Maar ik kan jullie niet helpen voor ik die jongen
terug heb. Hij is mijn passagier. Ik ben
verantwoordelijk voor hem. Ik moet hem eerst
bevrijden."
"Waanzin," knetterde Hidalgo vanaf het
hoofd van de ijlende man. "Als je maar weet dat ik

niet meedoe."
De commandant besloot om te helpen. Na een
paar uur kwam hij met het bericht dat Job naar
Hippolyta was gebracht, de stad waarvan de
troepen de "Kloof van de Slapende Rat"
bewaakten. "Voor wat, hoort wat," zei hij. "Wij
smokkelen je binnen de eerste omheining en jij
brengt een boodschap naar onze medestanders
binnenin."
Ze vertrokken in een kleine, platte boot. Het
ding was groen geschilderd. Bovenop lagen
bossen vers riet en bladeren van de
moerasboom. De vrouw die hun had opgehaald,
zat achterin aan de geluidloze buitenboordmotor,
een vonkwapen over haar knieën.
Aristoteles moest een voddige bruine overall
aantrekken. De kleren voor de laagste klasse van
de stadsbewoners. In de zoom van de rechterpijp
zat een klein kokertje genaaid. Het bericht. Hij
stapte in. Het bootje schommelde.
"Doe niet zo klunzig," verweet het meisje. Ze
startte de motor.
"Wacht even!" Hidalgo kwam aanrennen. Ze
dreven al van de kant. Hidalgo sprong en kon zich
nog net aan een van de uitstekende rietstengels
vastgrijpen. Aristoteles trok hem binnenboord.
"Ik dacht dat je achterbleef..."
"Ja, ja," hijgde Hidalgo. "Ach, ik had de korstpatiënt behandeld. Ik kon niet meer dan de koorts
terugdringen. En bovendien..." Hij maakte zijn zin
niet af.
Een paar uur voeren ze door smalle kreken
en over kleine meren. Soms, als het meisje dacht
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een luchtvlot te horen stopte ze. Tenslotte stapten
ze uit. Het meisje ging hun voor een onderaardse
gang in. Een droge dit keer. Ze kwamen uit
tussen een bosje struiken. "Volg het pad," wees
het meisje. "Wees onderdanig tegen de soldaten."
Ze dook de gang weer in.
Het pad leidde naar een kaal veld. De poort
was dichtbij. "Je maakte je verhaal niet af," zei
Aristoteles tegen Hidalgo op zijn schouder. "Zeg

eens eerlijk waarom...?"
"Kinderen," sputterde Hidalgo haatdragend.
"Kinderen gebruikten me als speelgoed. Een
meisje hield me in haar poppenhuis gevangen. Ik
moest de achterwand doorknagen..."
Aristoteles giechelde. Waarschijnlijk was hij
de eerste spion die het klaarspeelde om oprecht
grinnikend op een groep wantrouwige vijandelijke
schildwachten af te stappen.

6. De gevangenis
Twee soldaten slenterden naar het midden van
de poort en versperden hun de weg. "Wat valt er
te lachen?" snauwde de grootste Aristoteles toe.
"De raad stelt nederigheid op prijs, onderdaan!
Als je soms denkt dat wij soldaten van de Raad
belachelijk zijn, willen we je die dwaling wel even
afleren." Hij zwaaide een zware knuppel. Zijn
favoriete leermiddel zo te zien.
Hidalgo die zich op Aristoteles' nek had
verborgen, liet zich in de kraag zakken.
Verstandig, maar het kietelde.
"Trek je gezichten naar me?" De grote
soldaat greep Aristoteles bij zijn borst. De brede
bovenlip hing over zijn onderlip.
"Het spijt me," stamelde Aristoteles. "Ik
glimlachte omdat ik zo opgelucht was weer in de
veiligheid van de stad te zijn. Ik was bang voor
een aanval van terroristen daarbuiten..." Dat was
toch een goeie smoes, vond hij zelf.
De soldaat verbleekte en keek wat
ongemakkelijk naar de omheining in de verte.
"Die ratten weten wel beter," zei hij. Maar ineens
blonken er zweetdruppeltjes onder zijn neus.
"Ik wou dat de echte ratten in de stad ook
beter wisten," leidde de tweede soldaat hem af.
Hij was korter en dikker. De twee ronde bruine
ogen in zijn ronde bruine hoofd keken ongelukkig
omlaag naar zijn laarzen, waarvan zolen en
hakken ernstig waren aangeknaagd. "Mijn hele
kastje hebben ze leeggegeten," klaagde hij. "Die
ondieren. Hebben jullie in je woonhokken ook zo'n
last van ratten, onderdaan?"
"Waar geen eten is..." begon Aristoteles.
Maar dat was een vergissing. De echte inwoners
van de stad Hippolyta waren veel te bang om
tegen de soldaten over hun honger te klagen. Een
verkeerd woord en het was met je gebeurd. En
het leek erop dat Aristoteles dat woord gezegd
had.
"Klaag jij onderdaan?" De eerste soldaat hief
zijn knuppel al op.
"Nneee,
begggrijp
mmm
mme
niet
vvverkeerd," stotterde Aristoteles. Hij moest snel
een uitleg bedenken, wist hij. Als ze hem

gevangen namen, als ze hem beter bekeken,
zouden ze zeker ontdekken dat hij een indringer
was. Dan was alles verloren. Maar terwijl hij
wanhopig naar woorden zocht, leek de vals
grijnzende soldaat tegenover hem in zijn
hoonlachende vader te veranderen. Hij hoorde
hem weer zeggen: "Jij! Jij zal nooit wat
bereiken..." Ik ben toch je zoon, bedacht
Aristoteles, je wilt toch niet dat ik hier opgepakt
word?
"Probeer eens op je eigen benen te staan,"
snoof zijn vader.
Maar Aristoteles' benen voelden slap als
uitgekauwd klapkauwgom. Het was duidelijk een
verkeerde raad, van zijn benen had hij niets te
verwachten. Alleen zijn verstand kon hem redden.

14

"Dankzij de voorzienigheid van de verheven
Raad," piepte Aristoteles, "hebben wij geen
voorraden die ongedierte aantrekken..."
"Juist! Prijs de Raad! Prijs de Raad!" De
dikke soldaat stootte de knuppelverliefde opzij en
schudde Aristoteles de beide handen. Tegelijk gaf
hij een stukje papier door.
"En nou doorlopen..." Al was Aristoteles dan
aan een afranseling op zijn minst ontkomen, de
lange soldaat kon het toch niet nalaten hem nog
een klap op zijn billen te geven.
Voortgedreven door die dreun struikelde hij
onder de poort door en viel meters verder midden
op de weg op zijn knieën. Maar hij was in de stad.
Hij was niet gearresteerd.
"Barbaren," toeterde Hidalgo en hij trok zich
aan Aristoteles' nekharen op. "En als het jou
hetzelfde is, kun je dan wat minder zweten? 't
Wordt steeds gladder op je rug. Direct heb ik er
geen houvast meer."
"Ik ben bang," zei Aristoteles.
Daar had Hidalgo geen antwoord op.
Aristoteles kwam overeind en liep een
gangetje tussen twee overhangende woontorens
in. Hij vouwde het briefje open. De jongen zit in
de Centrale gevangenis, stond er, dodencel 39.
Aristoteles rilde.
Hidalgo bromde. "Wat doen we nou?"
"De commandant van de vrijheidsstrijders,"
fluisterde Aristoteles, "heeft me het adres van een
zekere Bottom gegeven. Die woont steeg 472,
woonhok 14."
"Mmmrauww..." een magere zwerfkat
draaide om zijn benen, keek smekend omhoog en
begon kopjes te geven.
Bottom was klein. Onnatuurlijk bleek en door
reumatiek gebogen loerde hij naar Aristoteles op.

Zijn vel hing hem om zijn polsen. De vale kleren
leken nog schunniger dan die van Aristoteles. "Ja,
ja," kraakte hij terwijl hij Aristoteles naar binnen
trok en tegelijk de katten die mee wilden glippen
terug trapte. "Je valt op," verweet hij zijn
bezoekers. "Met al die beesten achter je aan.
Hoeveel zijn het er wel niet?"
" 't Begon met één..." bekende Aristoteles
ongelukkig.
"Iets moet ze hebben aangelokt. Heb je
soms kattevoer bij je?"
"Nee, zeker niet," protesteerde Hidalgo. In de
veiligheid van Bottoms schuilplaats klom hij uit
Aristoteles' kraag en liet zich langs diens arm
omlaag glijden. "Die vrij rondzwervende,
bloeddorstige beesten benadrukken de intense
barbaarsheid van deze plaats." Hij keek
misprijzend rond.
Veel moois was er niet te zien. Bottoms woonhok
was een van de onderste van een half ingestorte,
vervuilde woontoren. Door een dwarsspleet in de
muur hadden ze uitzicht op een puinbedekt
binnenplaatsje.
Sommige
brokken
waren
overgroeid. Andere pas omlaag gestorte stukken
vertoonden onverwacht witte breukranden.
"Jaa," zuchtte Bottom. "Ik wist dat zulke
wezens daarbuiten in de beschaafde Ruimte
bestonden." Maar hij bleef Hidalgo verwezen
aankijken. Aristoteles gaf hem het briefje van de
soldaat. "Wat zijn mijn kansen?" vroeg hij.
"Kansen... kansen... Koppie kleiner is de
eeuwige troostprijs in de grote loterij van
Hippolyta," verklaarde Bottom opgewekt.
"Wat voor loterij?"
"Het gedoente hier zelf. Elke morgen is het
weer gissen wie het tot 's avonds overleeft."
Neuriënd spreidde hij een plattegrond uit op een
kist. "Hier is de Centrale gevangenis," wees hij
aan. "Jij gaat naar binnen als schoonmaker." Hij
speldde Aristoteles een glazen penning met een
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bezempje op. "Een sleutel zit tussen de haren van
de borstel. Dodencel 39 ligt achterin, waar de
gevangenis tegen de Centrale Burcht is
gebouwd." De Centrale Burcht was op de
plattegrond niets anders dan een groot, enorm
groot, rond grijs vlak.
"Weten jullie niets over de Burcht zelf?"
vroeg Aristoteles.
"Alleen dat wie vanuit de gevangenis naar de
Burcht gaat, nooit terugkeert."
"HELP!" gilde Hidalgo.
Een kat die zich vanaf de binnenplaats door
de kier in de muur naar binnen had gedrongen,
belandde grauwend op de kaart die Hidalgo juist
met gevouwen klauwtjes zat te bekijken. De
halfmuis tuimelde op de grond, krabbelde
overeind en rende langs de muur.
Aristoteles en Bottom probeerden de kat te
grijpen. Maar nu drong een tweede zich
grommend door de kier naar binnen. Hidalgo
dook op een oud muizengat af.
Hij haalde het. Op het nippertje. De helft van
zijn eens zo elegante mantels bleef in de nagels
van de tweede poes achter.
Terwijl Bottom de katten naar buiten joeg en
de muuropening met lappen en hout versperde,
probeerde Aristoteles tevergeefs om Hidalgo weer
naar buiten te praten. Nadat hij een paar maal
schril en woedend "Barbaren!" had gegild,
weigerde de geschokte tandarts verder iets te
zeggen.
"Als ik terug kom... Als ik terugkom, haal ik
hem hier wel op."
"Het bericht nog," herinnerde Bottom hem.
Aristoteles viste het uit de zoom van zijn
broekspijp.
De magere vrijheidsstrijder las het, zuchtte
en schudde het hoofd.
"Ze willen verwarring, ze willen een afleidingsmanoeuvre. Ze willen dat wij de stadstroepen bij
de "Kloof van de Slapende Rat" weglokken, dan
kunnen zij er met hun vrouwen en kinderen
doorheen. Ze willen het onmogelijke." Hij tilde de
deksel van een kist op. "Hier," zei hij, "springstof

heb ik genoeg. Maar ik weet niet hoe wij de
Centrale Burcht kunnen binnendringen. En een
ontploffing daar is het enige wat zou werken..."
Aristoteles gaf hem een van de op een
polshorloge lijkende walkie-talkies. "Als ik in de
gevangenis iets bedenk, sein ik het door."
"Weinig kans," meende Bottom. "En nog iets:
eet en drink niets, nergens. Anders krijg je korst
wanneer je in het moeras terugkomt."
"Dank je," zei Aristoteles. Het was een
gevaar, bedacht hij, waarvan de jongen Job
Raymond zich niet bewust was.
De gevangenis was even vuil en vervallen als de
rest van de stad. Maar de muren waren zwaarder
en de gangen zo mogelijk nog somberder. Alleen
de tralies, onbreekbare glazen staven, van
waarachter de magere gevangenen bang naar
buiten staarden, leken goed onderhouden.
Achterin liep het mis. De gang voor de dodencellen was al schoongemaakt. Een wacht die juist
zijn ronde deed, stuurde hem terug.
"Ben je bezeten, onderdaan? Een keer
schrobben in de drie maanden is genoeg..."
Aristoteles wachtte tot hij weg was en sloop
weer terug. Hij zakte op zijn hurken. Drie bleke
gezichten keken hem verslagen aan. De jongen
zat met zijn hoofd tussen zijn opgetrokken beken
tegen de wand.
"Job," fluisterde Aristoteles, "Job, ik ben
het..."
"Vlucht, kerel, Weg!" waarschuwde een van
de gevangenen.
Het was al te laat. De wacht had Aristoteles
niet vertrouwd. Samen met zijn collega greep hij
hem nu beet. Ze openden de cel en stompten
hem naar binnen. "Geniet van het gezelschap,"
lachten ze. Een van hun pakte de bezem en brak
hem over zijn knie in stukken.
Het borsteldeel, het stuk met de sleutel erin
verborgen, kwam midden op het gangpad terecht.
Tot zover konden de gevangenen hun armen niet
uitrekken.

7. De verboden burcht
Vocht droop van de ruw betonnen celwanden.
Plukken bleke schimmel puilden uit breuken en
groeven. Kennelijk had Job met zijn hoofd tegen
de muur geleund, er zaten natte vuilwitte vegen in
zijn haar terwijl dotjes groeisel aan zijn
wenkbrauwen hingen. Hij had een blauw oog. Zijn
neus had gebloed.

"Ik begrijp het niet," stamelde de jongen naar
Aristoteles kijkend. Ineens wreef hij hard in zijn
ogen en snifte. "Iedereen wil me uit de weg. Ik
dacht dat je blij zou zijn... nou je me kwijt was... Jij
had je opdracht volbracht."
"Job..." Aristoteles pakte hem bij zijn
schouders. "Ik laat geen kind in een dodencel
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achter. Zeker niet iemand die door mijn dochter
aardig werd gevonden. We moeten hier uit..."
"Dat is een grappig idee," Hijgde de man die
hem gewaarschuwd had. Hij hoestte. "Ik dacht dat
ik hier de nar was, Quence de clown," een
rochelende lach hortte door zijn hoest omhoog,
"maar nee, nou ben jij de grappenmaker... Zijne
hoogheid komt binnen en verklaart: Hé we
moeten hier uit! Briljante ontdekking... dat we daar
nooit eerder aan gedacht hebben..." Zijn stem
sloeg over.
"Hou daar mee op," beval de tweede
gevangene kalm. "Ik heet Snukh. Hoe heet jij?"
"Lach niet," zei de ruimte-piloot. "Aristoteles."
Niemand lachte. Ze vonden de naam alleen
lang en ze hadden nooit van een grote denker
Aristoteles gehoord, die duizenden jaren geleden
op de oude Aarde leefde. Niemand ook die op de
gedachte kwam dat een vader zijn zoon zo zou
noemen, omdat hij grote verwachtingen van hem
had. Ze leefden op een wereld waar geen
verwachtingen bestonden. In leven blijven was al
moeilijk genoeg.
"Ik ben Job," zei de jongen. "En hoe heet jij?"
vroeg hij aan de laatst overgebleven celgenoot,
een man met een ver uitstekende wipneus,
tuitlippen en een kaak die eruit zag of hij jaren
geleden was scheef geslagen. Wat misschien wel
zo was.
"Ach, noem mij maar Snuit, iedereen doet
het," antwoordde die klagelijk en hij keek schuw
op.
"Stop," zei Snukh, "jij," hij keek naar
Aristoteles, "jij komt ook uit de ruimte, nietwaar?"
Job stak zijn hand op. "Ik loog," legde hij uit.
"Ik maakte de soldaten en jullie wijs dat ik alleen
uit de schietcabine sprong. Ik wist niet of ik
Aristoteles vertrouwen kon. Maar ik wilde hem
ook niet verraden."
Aristoteles trok hem tegen zich aan. Hij
voelde lang snikken door het jongenslichaam
schokken.
"Heb jij iets om uit te breken bij je," vroeg
Snukh gretig alsof hij naar gebakjes informeerde.
"Een miniatuur smeltstraal? Een klein superieur
vonkwapen?"
"Een simpele sleutel." Aristoteles wees op de
borstel op het middenpad. "Maar ik kan er niet
meer bij..."
Snukh was een doorbijter. Eerst probeerde
hij de gebroken bezem met een schoen naar zich
toe te halen. Daarna maakte hij van repen hemd
een touw, bond er een afgebarsten scherf beton
aan en viste daarmee naar het ding. Uren gingen
voorbij. Ze wisselden elkaar af. Aristoteles
slaagde erin de borstel een kwart slag te draaien.
Maar dat was niet genoeg. Een schildwacht
passeerde en schopte het hout opzij. Het schoof
raspend over de vloer en bonkte aan de overkant
tegen de muur. Tinkelend stuiterde de sleutel op
de stenen.
De schildwacht hield in, gaapte en liep weer

door.
"Dat is een grap," hijghoestte Quence. "Wat
zou ik die graag doorvertellen. Jammer dat ik niet
lang genoeg leven zal..."
Aristoteles dacht aan zijn vader, wat ook al
niet opwekkend was. De andere drie kreunden
alleen.
Onder de vloer klonk geschraap en getrippel.
En achterin, in het donkerste deel van de cel
kraakten hout en cement. Het was niet uit te
maken waaraan het hardst geknaagd werd.
"De ratten!" piepte Snuit.
"In Hippolyta zijn zelfs de ratten hongerig,"
grapte Quence. "Als ze je grote teen niet te
pakken kunnen krijgen, nemen ze met je kleine
wel genoegen. En een hapje kuit of zo..."
"Maar de eerste krijg ik." Snukh hief zijn
schoen omhoog.
"Wacht!" Aristoteles greep hem bij zijn arm.
"Ben jij het, Hidalgo?" vroeg hij.
"Ja, wie anders?" kraakte het luidsprekertje
op halve sterkte. En de kleine tandarts, de
halfmuis, werkte zich mopperend uit het nieuw
geknaagde gat omhoog. Tien, twaalf ratten
volgden hem. Hij piepte een paar maal fel. Ze
hingen rustig zitten.
"Je hebt ze getemd," stamelde Aristoteles.
"Maar hoe kan dat? Ratten accepteren geen
indringers. Vreemde ratten bijten ze dood."
"Deze ontroerende schepselen," zei Hidalgo
op de ratten wijzend, "lijken op een wilde diersoort
op mijn eigen wereld. We bestuderen ze daar al
duizenden jaren door onze eigen lichaamsgeur
aan te passen aan die van de stam, die we willen
binnendringen." Hij keek rond. De mannen in de
cel bevielen hem minder. "Een handeltje
ongeregeld," meende hij, minachtend snuffend.
Quence, Snukh en Snuit waren te verbaasd
om te reageren. Daar was geen tijd voor
trouwens, want nu daverden voetstappen door de
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gang. Een wacht en een gehelmde officier
marcheerden op de cel af. De ratten doken weer
onder de vloer. Hidalgo bleef.
"Ik weet zeker dat die nieuwe ook een
indringer is, luitenant," zei de wacht. "Hij is te dik
en hij geeft ronde oren."
"Eens kijken," zei de officier. Hij richtte zijn
zaklamp op Aristoteles.
"Verdoof ze, Hidalgo," fluisterde die. "Alle
twee."
De halfmuis richtte zijn gouden instrumentje.
Wiehh! en wiehh! snerpte het nauwelijks
hoorbaar, maar pijndoend door de cel. De
luitenant en de soldaat gleden op de grond.
Toen ging alles snel. Hidalgo haalde de
sleutel en de mannen dromden naar buiten. Ze
bevrijdden de gevangenen uit de andere cellen.
Ineens was de gang vol rumoer. Mannen
bedankten Aristoteles, anderen Snukh en
allemaal probeerden ze Hidalgo aan te raken, die
zich benauwd bovenop Aristoteles' hoofd
terugtrok.
"Stop!" Als vanzelfsprekend nam Snukh het
bevel. "Met staan blijven bereiken we niets.
Hier..." Hij organiseerde twee groepen. Een
moest met de bos sleutels van de wacht, zoveel
mogelijk mensen bevrijden. De andere kreeg de
opdracht meer soldaten te overvallen en een
uitbraak te forceren.
Alleen Aristoteles wilde niet naar buiten,
maar de Burcht zelf in. Het gebouw waartegen de
gevangenis was aangebouwd. Het gebouw
waarin mensen spoorloos verdwenen. "Als we
weten wat binnenin is, kan Bottom een aanval
organiseren. Je kent Bottom?"

"Hij is de stadscommandant, ik ben de
ondercommandant," zei Snukh. Hij wees naar het
eind van de gang. "Daar zijn liften. Maar ze gaan
alleen open als een officier zijn hand in een
opening ernaast steekt. De liftcomputer werkt op
geregistreerde handen, vingerafdrukken..."
"We hebben nou een officier," zei Job.
"Hak zijn hand af," stelde Hidalgo voor. Maar
dat ging Aristoteles te ver. Hij sleepte de officier
naar de lift en wurmde diens slappe hand in het
ronde gat. De deuren schoven uiteen. Met zijn
allen stapten ze naar binnen. Alle celgenoten.
Aristoteles, Job en Snukh met Quence en Snuit.
En dan natuurlijk Hidalgo die ineens weer twintig
ratten om zich heen verzameld had. De officier
lag tussen ze in. Quence stroopte hem uit zijn
uniform en trok het zelf aan.
"Het is net of ik iets doe, wat niet hoort,"
gorgelde hij. "Anders hou ik van on-nette moppen,
maar nou kan ik er niet om lachen."
"Zet die helm op," beval Snukh. "Jij doet of je
de officier bent die ons begeleidt." Hij drukte op
de liftknop. Ze zoefden omhoog.
Quence schoof de helm over zijn hoofd.
Meteen veranderde de uitdrukking op zijn gezicht.
"Geef je over. Jullie zijn gevangenen van de
Raad." Hij tastte naar zijn wapen, maar dat had
Snukh aan de andere ontsnapten meegegeven.
De mannen grepen hem vast. Ze worstelden. De
ratten renden piepend rond, maar de lift had geen
rattenholen. En zelfs een rattenlijfje is moeilijk te
bergen wanneer armen, puntige knieën, harde
hoofden en voeten met lompe schoenen wild in
het rond slaan. Het was Job tenslotte die zijn
beide handen om de rand van de helm sloeg en
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hem met een ruk van Quence z'n schedel trok. Er
kwamen wat haren mee...
"Ik weet niet
wat er gebeurde," huilde
Quence. "Ineens was er die stem door heel mijn
hoofd. Ik moest gehoorzamen."
"Alle soldaten worden via hun helm
gehypnotiseerd," begreep Aristoteles. D'r moet
hier ergens een soort zender zijn."
"Als we die konden vernietigen..." Snukh
beet op zijn lippen.
De lift stopte en floepte open. Ze kwamen uit
op een breed, helder verlicht balkon dat rond de
hele binnenkant van de cirkelvormige Burcht liep.
Zij stonden vlak onder het koepeldak. Vanaf de
balustrade keken ze op het enorme binnenplein.
"Dat kan niet..." hijgde Snukh.
Maar het kon. Dertien ronde glazen bollen
stonden beneden opgesteld. In het water dreven
binnenin waterplanten, op de bodem glansde
vriendelijk zand en waren plekjes lekkere, soppige
modder.

Maar er stond ook apparatuur, aangepast
aan de door elkaar wriemelende, veelarmige
monsters die aquaria bewoonden.
"Dat zijn de beesten die ons in het moeras
aanvielen," wees Job.
"Alleen groter en ze hebben twee keer
zoveel tentakels..."
"Dubbele Skwits," mompelde Snukh. "Een
afwijking die in de natuur altijd sterft. Iemand moet
ze in leven gehouden hebben..."
Nog afwijkender was het gedrag van de
mensen beneden. Generaals en majoors en
mannen en vrouwen in witte jassen, allemaal met
een helm op, ze liepen eerbiedig om de aquaria
heen en als ze tegen de wezens in de bollen
praatten, dezen ze dat op hun knieën. De
broekspijpen van de overalls zagen er dan ook
sjofeltjes uit.
"Dat," zeiden Aristoteles en Hidalgo in koor,
"zijn de regeerders van Titania..."

8. Doorbraak
Het kostte tijd om de ontdekking te verwerken. Ze
stonden daar en staarden omlaag op het enorme
binnenplein. Ze zagen de generaals en andere
hoge
officieren
waarvoor
de
dapperste
vrijheidsstrijders rilden, ze zagen ze hier kruipen
en buigen voor de kronkelende monsters in de
ronde aquaria.
"Dubbele Skwits," walgde Snukh.
Ze moesten in actie komen, ze wisten het
allemaal. Ze waren niet meer dan een klein
groepje ontsnapte gevangenen, ongewapend in
het hoofdkwartier van de vijand. Toch konden ze
zich niet van de balustrade wegrukken. Zo
verbijsterd waren ze.
Hidalgo was de eerste die sprak. De kleine
tandarts had al zoveel vreemde wezens
geplombeerd, dat hij voor een monster meer of
minder niet terugschrok. "Dubbele Skwits, ja, ja,"
piepte hij vanaf zijn plaats op het hek, tussen de
handen van Job en Aristoteles. "Dubbele Skwits,
dubbele hersens. Herinner je nog, de monsters
die ons in het moeras aanvielen, waren redelijk
intelligent en ze hadden een soort hulphersens in
de uiteinden van hun zes armen. Nou deze
onnatuurlijke soort..."
"Ja, in het wild sterven ze," zei Snukh nog
eens.
"Deze wezens hier hebben veel grotere
hersens. De middelste hersens zijn met elkaar
vergroeid en met twee keer zoveel tentakels
hebben ze ook twee keer zoveel hulphersens."
"Een uitstekende uitleg," zei een dunne stem

achter hen. Een man in een witte jas en twee
officieren hadden hun van achteren ingesloten.
De man droeg geen helm. "Arresteer ze," zei hij.
De officieren stapten naar voren.
Wiehh, wiehh, wiehh, deed Hidalgo's
verdover. En bonk, bonk, bonk vielen de
lichamen.
Snukh knielde bij de man in de witte jas. "Het
is een lid van de Raad," zei hij met ontzag.
Hidalgo en de ratten renden zig-zag rond, de
snuitjes vlak op de grond. Hij wees op een deur.
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"Ze kwamen uit dat kantoor."
Het was leeg. Ze trokken de verdoofden
onder de oksels naar binnen. De luitenant legden
ze ernaast.
"Het is een archief," Aristoteles en Snukh
keken samen rond. "Dit zijn ouderwetse archiefcomputers."
"En daar hangt een plattegrond van de
Burcht," knikte Snukh. Aristoteles begon met een
van de computers te spelen. "Ja, ja, dat dacht ik
al," mompelde hij. Een strook papier rolde naar
buiten als een tong die steeds verder werd
uitgestoken.
"Hidalgo," riep Aristoteles. "Ik heb het. Dit is
het plan van de zender die al de gehelmde
soldaten onder hypnose houdt. We kunnen ze
verslaan, maar het hangt van jou en je ratten af..."
Hij wees hoe de zender via de riolen door de
ratten bereikt kon worden.
"Ik doe mee," zei Hidalgo. "Het geeft iets
verfrissends, barbaarsheid, ondanks de onfrisse
kant van het riool... Als we die hypnosezender
opblazen, verliezen de monsters hun controle."
Aristoteles schakelde de walkie-talkie om zijn
pols in. "Bottom, hier Aristoteles, spreek...
Bottom, hier Aristoteles, spreek..." Het duurde
even voor Bottom antwoordde. Het plan uitleggen
kostte meer tijd, maar het moeilijkste, allermoeilijkste, was het om de stadscommandant van
de vrijheidsstrijders zover te krijgen dat hij zijn
liefste bezit, zijn springstof, stukje voor stukje in
een muizenhol propte. De explosieven immers
zouden langs rattenwegen vervoerd worden.
"We hebben twee uur nodig," zei Hidalgo en
hij verdween met zijn kaalstaartige hulpen. Ze
zouden elkaar terugzien op het platform van de
luchtvlotten. Het was een mensentaak om dat te
veroveren.
"Krap tijd," gromde Snukh. Met de plattegrond in zijn handen, zond hij Quence en Snuit er
op uit om de liften met de veroverde vonkwapens
onbruikbaar te maken. "Spaar lift 35, die gaat
naar het platform. De rest van de liften, en het zijn
er 48, smelt je vast aan de liftschacht en je brandt
de knoppen weg..." Daarna stortte ook hij zich op
de computer.
"Je hebt hetzelfde idee," zag Aristoteles.
"Ja, we moeten een geneesmiddel tegen
korst vinden. Anders heeft de hele uitbraak geen
zin..."
"Wat is korst?" vroeg Job.
Aristoteles antwoordde niet. Ik moet het
vinden, dacht hij. Ik ben verantwoordelijk als de
jongen met de ziekte besmet is. Hij is mijn
passagier. Maar het ging verder dan dat. De
jongen Job, de oorzaak van de schipbreuk,
ontroerde hem. Alleen welke knoppen hij indrukte,
met welke computer hij ook werkte, hij kon de
oplossing niet vinden. Natuurlijk dook zijn vader in
zijn herinneringen op om het zoeken te
bemoeilijken. Als vanouds riep de man weer: "Jij,
jij zult nooit wat bereiken," tegen hem.

Quence en Snuit kwamen terug. Snuit
vloekte. "We hebben geen tijd meer... We moeten
omlaag naar het platform." Hij draaide zich van
zijn computer af, Nog steeds rolde daar papier uit.
"Wacht," riep Aristoteles. Hij scheurde de
laatste strook af. "Hier staat het op. Ze stoppen
iets in het water..." De anderen trokken hem mee.
Het papier wapperde achter hun aan.
Ze duwden hem lift 35 binnen. "Wacht,"
protesteerde Aristoteles en hij probeerde zoveel
mogelijk papier binnen te halen.
"Nee," zei Snukh. "De zender kan elk
ogenblik ontploffen. Als de elektriciteit uitvalt,
werkt ook de lift niet meer."
De deuren sloten, het papier scheurde af en
ze zakten omlaag. De soldaten op het platform
staarden hun verbaasd aan. Even werden ze door
de uniformen van Quence en Snuit in de war
gebracht, toen grepen ze naar hun wapens...
Op dat moment waren ook Hidalgo's twee
uur om. De door de ratten neergelegde springstof
ontplofte. Een donderend geluid dreunde door de
Burcht. De vloer golfde. Maar het meest
verbazingwekkend was het gedrag van de
soldaten. Ze grepen met vertrokken gezichten
naar hun helm en rolden over de grond. Gevloerd
door het plotseling uitvallen van de hypnose, van
de stem die hun jaren beheerst had.
Snukh sprong in een zweefvlot en startte de
motor. Nu kwamen Hidalgo en zijn ratten uit een
openstaande kast aanspurten. "Zij moeten mee,"
de tandarts wees naar zijn zenuwachtig
snuffelende, opgewonden piepende volgelingen.
Snuit sprong in een tweede luchtvlot. "Laat ze
maar bij mij komen," zei hij. "Ze lijken toch het
meest op mij, iedereen noemt me toch al Snuit..."
Even later zeilden de twee luchtvlotten weg. Nog
geen vijf minuten daarna, ze zaten al ver boven
het moeras, zagen ze achter zich het koepeldak
van de Burcht openschuiven. Onder luid geraas
stegen één voor één de dertien ronde aquaria op.
De monsters ontvluchtten de stad.
De vrijheidsstrijders hadden de nederzetting
al verlaten. Ze vonden het hele leger bij de ingang
van de "Kloof van de Slapende Rat". De bolle
berg was al van verre te herkennen, evenals de
kale rotsrichel, de staart van de rat, die ver het
moeras instak. Iedereen was in feeststemming.
De soldaten hadden zich overgegeven. De weg
door de kloof lag open. Aristoteles gaf zijn rol
papier aan de commandant. "We hebben de
oorzaak van korst gevonden," zei hij. "En het
medicijn is simpel: suiker, veel suiker in de eerste
week en dan steeds minder..." Tandarts Hidalgo
piepte afkeurend.
Er was ook nieuws voor Aristoteles. "Mijn
verkenners hebben een ruimteschip gevonden,"
vertelde de commandant. "Het landde vanochtend
in de bergen. Ze vroegen naar jou."
Aristoteles, Job en Hidalgo namen afscheid
van de andere gevangenen en vlogen verder.
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Het was de tweede taxi van Aristoteles' eigen
taxibedrijf. Het ruimtescheepje waarin zijn
compagnon Hup Hup altijd vloog. Op een
bergweitje stond het keurig rechtop tussen de
grijsgroene varens. Aristoteles' dochter Anita
holde hun tegemoet. Hup Hup kwam omzichtiger
naar buiten. Lucht was vergif voor hem. Uit zijn
omvangrijke, met water gevulde ruimtepak staken
dertien slangen voor al zijn tentakels en het had
een breed venster voor zijn vier ogen. Toen hij
hoorde dat zijn compagnon niet op de planeet
Uitverkoop was aangekomen, was hij samen met
Anita op onderzoek gegaan. Boven Titania
hadden ze de beschadigde ruimtetaxi gevonden.
"Het is mijn schuld," zei Job. "Ik dacht dat
Aristoteles ook in het ontvoerders-complot zat."
Want hij heette niet Job Raymond PentaLeandrix. Hij was Job de IIe, de Penta-Regis, de
koning van de vijfde van de vijf bewoonbare
planeten die om de zon Lava draaiden. Werelden
op maanden afstand van Titania. Zijn vader die bij
een ongeluk omkwam, had een oom als
gouverneur aangewezen. Maar de oom wilde zelf
de Penta-Regis zijn en hij liet de jongen
ontvoeren. Job werd naar steeds andere
werelden gebracht. Hij wist niet wie hij vertrouwen

kon en wie niet. "Toen dacht ik, als ik maar
genoeg dingen verniel, trek in de aandacht van de
politie wel en dan komt alles uit."
"Je vader had beter moeten uitkijken," vond
Aristoteles. "Mijn vader..." Voor het eerst van zijn
leven vertelde hij van de grote verwachtingen die
zijn vader vroeger van hem had, Hoe
teleurgesteld de man was toen Aristoteles op zijn
eerste nog niet lezen en schrijven kon en op zijn
derde nog geen computerkunde beheerste. Hoe
moeilijk hij, Aristoteles, het nog steeds had als hij
iets heel ingewikkelds moest doen. "Dan hoor ik
hem roepen, 'Jij, Jij zult nooit iets bereiken!' "
"Nou," riep Job, "mijn vader was tenminste
aardig,"
"Zeg Ari," vroeg Hup Hup ernstig, "wat had je
vader eigenlijk zelf bereikt?"
"Nnnou..." hakkelde Aristoteles. "Hij was
portier, bij een bank..." Toen rolden alle vrienden
om van het lachen. Alleen Anita bleef op de been.
Ze huppelde het ruimteschip binnen en keerde
terug met een grote appeltaart met slagroom. Die
had ze onderweg gebakken. En appeltaart aten
ze toen allemaal. Dat wil zeggen, allemaal
behalve Hup Hup. Hem werd zoet door tandarts
Hidalgo verboden.
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