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De Pupil 
Volgens de inboorlingen van Volkon ligt er een gigantisch bergmeer in het midden van de               

Oog-bergketen. In dit bergmeer zou een eiland liggen van wel 100 kilometer doorsnee met              

daarop een schat die zijn weerga niet kent. Tal van eeuwenoude artefacten van toen de Adar                

neerdaalden uit de hemel zouden er verborgen liggen. Er zijn al talloze expedities opgezet om               

het eiland te bereiken maar tot nu toe heeft er nog nooit één succes gehad. Maar nu is het de                    

beurt aan avonturier Eberhard von Gessen. Iemand die u wel kent van stunts zoals het               

overtrekken van de Noordpool of het overroeien van de Handelszee. Nu zal hij proberen om               

over het Oog heen te vliegen. Hij zal vertrekken vanuit Mondith op 14 Erenan en in één trek                  

doorvliegen naar Mariath waarbij hij het Oog zal overvliegen en luchtfoto’s zal kunnen             

nemen van het eiland en het meer. Hij wordt hierbij gesponsord door de Zilfse staat die de                 

schatten in het Museum voor Antropologie in Calunath wil onderbrengen. 

Het was een kort artikel vond Eberhard, maar het volstond. De mensen wisten nu wat hij van                 

plan was. Er zou ongetwijfeld nog wel meer belangstelling ontstaan naarmate het nieuws zich              

verspreidde. En dat zou het ongetwijfeld doen nu hij een soort beroemdheid was geworden in               

Zilfland. En zo niet dan hield hij er nog steeds een mooie duit aan over. De Zilfse overheid                  

betaalde immers genoeg om al zijn kosten voor de komende paar jaar te dekken. Maar toch                

vond hij de aandacht in de media altijd wel fijn, het maakte het mogelijk om voor de volgende                  

stunt weer makkelijker sponsors te vinden.  

‘Sartaj!’ riep hij. ‘Leg deze krant even weg voor me als je wil.’ 

‘Natuurlijk mijnheer.’ antwoordde Sartaj. Meteen nam hij de krant over van zijn meester en              

ordende deze op de juiste plaats in de boekenkast. ‘Nog iets mijnheer?’ 

‘Niks buiten het gebruikelijke. Ik moet gaan vliegen, let even op het huis terwijl ik weg ben.’ 

‘Jazeker mijnheer.’ 

Eberhard stond recht en verdween in de richting van de militaire basis, waar zijn vliegtuig               

stond. Sartaj was nu alleen in huis. Het gebruikelijke doen. Dat betekende dus boodschappen              

doen, een bad laten vollopen en avondeten koken. Genoeg werk voor een hele middag. Maar               

nu hij alleen thuis was kon dat allemaal veel sneller. Sartaj was namelijk een ‘inboorling’               

zoals hij werd genoemd door de Zilfers, maar dat betekende wel dat hij toegang had tot de                 
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macht van het universum ook wel magie genoemd. Of tenminste wat daarvan overbleef             

zonder regelmatig te bidden. 

Hij ging naar buiten, plaatste een slotspreuk op de deur die hem zou laten weten als er iemand                  

binnen kwam. Het was geen moeilijke of sterke spreuk, dat kon ook niet want door het verbod                 

op de Jaziraanse godsdienst was het niet mogelijk om veel magische kracht te verzamelen. En               

er waren wel ondergrondse kerken maar daar durfde Sartaj niet naartoe want dat kon hem zijn                

baan kosten en Eberhard was een goede meester zij het soms een beetje impulsief.  

Even later was hij terug met een rugzak vol eten voor die avond en de volgende ochtend en                  

middag. Hij liet eerst een bad vollopen maar in plaats van met emmers te lopen sjouwen                

stuurde hij het water rechtstreeks van de kraan het bad in. Daarna stuurde hij de warmte van                 

de buitenlucht het bad in tot dit goed heet werd, waarna hij een isolerende spreuk over het bad                  

legde. En vervolgens begon hij aan het avondeten, met een paar stromen Leven liet hij 5                

messen tegelijk groentes snijden en schillen terwijl hij zelf het vlees bereidde. De magie was               

zijn kleine vorm van verzet tegen het systeem. 

De afwas was al lang klaar toen Eberhard weer terug binnen kwam. En alles leek alsof het                 

gewoon met de hand gebeurd was. ‘Sartaj?’ begon Eberhard. 

‘Ja mijnheer.’ 

‘Vandaag kwam er bericht van de vliegtuigfabrikant dat ze de motor efficiënter hebben             

kunnen maken en dat ik dus een passagier kan meenemen.’ 

‘Maar dat is fantastisch mijnheer, wie neemt u mee? De gouverneur? Of misschien wel een               

jongedame?’ 

‘Ik zat eigenlijk meer aan jou te denken Sartaj.’ 

‘Aan mij? Waarom zou u mij willen meenemen?’ 

‘Eigenlijk is het heel simpel. Het is een legende van jouw volk dus het is niet meer dan eerlijk                   

dat er iemand van jouw volk aanwezig is bij de ontdekking van de Pupil. En je dient mij nu al                    

jaren zo trouw dat ik niet anders zou willen dan dat je mij hierbij vergezelt.’ 

‘Maar mijnheer, dat is een te grote eer. Bent u zeker dat u mij, een dienaar, wilt meenemen?                  

Zijn er geen hoogwaardigheidsbekleders van de Didolani die u beter kan meenemen?’ 
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‘Nee Sartaj, jij gaat met mij mee als vertegenwoordiger van de inboorlingen van Volkon. En               

dat is een bevel.’ 

‘Als dat uw wens is mijnheer.’ 

En zo gezegd zo gedaan, een dikke twee weken later stonden de 2 mannen in de vroege                 

ochtend klaar voor vertrek op de militaire basis van Mondith. Er stond een grote menigte rond                

het vliegtuig en rond hen. Het vliegtuig was een CN-4P6, het had een dubbele vleugel en 4                 

grote motoren. Even later zaten ze in het vliegtuig en waren ze klaar voor vertrek. Ze hadden                 

proviand bij voor 2 dagen voor het geval dat ze onderweg nog zouden moeten stoppen.               

Eberhard en Sartaj klauterden het vliegtuig in en startten de motoren onder luid gejuich van de                

menigte. Ze wachtten even tot het gejuich wat minder werd en er ruim baan was gemaakt om                 

op te stijgen. En toen onder het gebrul van de motoren en nogmaals gejuich kwam het                

vliegtuig in beweging. Ze gingen sneller en sneller en nog voor het einde van de baan in zicht                  

was waren ze van de grond. 

Nadat Eberhard de brandstofmix had aangepast naar die om te vliegen draaide hij zich om               

naar Sartaj. Die zat bleekjes weggetrokken in zijn stoel. 

‘Wat is er Sartaj? Je bent toch niet bang mag ik hopen.’ 

‘Om eerlijk te zijn toch wel een beetje mijnheer. Maar aan de andere kant is het een                 

wonderbaarlijke ervaring die ik nooit had willen missen.’ 

‘Inderdaad Sartaj, vliegen is heerlijk vergeleken met een trek over de Noordpool.’ 

De twee keuvelden nog wat verder terwijl onder hen het landschap voorbijtrok. En al snel was                

ook Sartaj op zijn gemak. Eerst vlogen ze over de uitgestrekte landbouwgronden rond             

Mondith, maar die maakten na een klein uur alweer plaats voor een uitwas van het Grote                

Woud. En terwijl ze daarover vlogen zagen ze in de verte al de bergen van het Oog                 

opdoemen. Na het derde uur vliegen hadden ze ook die bereikt. In de tussentijd waren ze                

steeds hoger geklommen tot ze de limiet van het vliegtuig zelf hadden bereikt. Maar ondanks               

het feit dat ze niet hoger konden vliegen torenden de bergen nog steeds boven hen uit. Ze                 

zouden dus stevig moeten manoeuvreren om erdoor te komen.  

De bergwinden hielpen ook niet met het besturen van het vliegtuig. Verschillende keren             

school het niet veel of ze zouden genadeloos tegen een bergwand aangeklapt zijn. Na een               
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slopende tweeëneenhalf uur van stijgen, dalen en manoeuvreren kwam er eindelijk een einde             

aan de bergen en toonde zich voor hen een gigantisch meer. Echter zonder ook maar één                

eiland te bekennen, hopelijk zou het later nog opduiken. Ze vlogen verder terwijl de 2               

avonturiers hun middagmaal verorberden.  

‘Mijnheer?’ vroeg Sartaj aarzelend ongeveer 2 uur na de lunch. 

‘Ja, wat is er Sartaj?’ 

‘Ik voel iets recht voor ons, het is alsof er een kleine spreuk word geweven maar ik zie niks of                    

niemand die dat zou kunnen doen.’ 

‘Dat moet het eiland zijn. Recht vooruit zei je toch hè?’ 

‘Ja mijnheer recht vooruit. Ik voel het sterker worden.’ 

Zo vlogen ze nog een half uur door tot aan de horizon het eiland opdoemde. Sartaj kon zijn                  

verbazing niet in bedwang houden en begon spontaan te huilen van geluk en te bidden tot                

Jazir. ‘Ja!’ kraamde Eberhard uit voor hij een eerste foto van het eiland nam. 

‘Zie je dat Sartaj? Dat is waarvoor we gekomen zijn! Dat is waarom ik voor het avontuur                 

kies!’ 

Sartaj bleef bidden. 

‘Sartaj, hoor je me?’ vroeg Eberhard terwijl hij naar het eiland bleef staren. 

Sartaj keek op uit zijn gebed. Keek met tranende ogen naar Eberhard en sprak drie woorden:                

‘Caraith ih nahir.’ 

Prompt daarop vielen alle motoren uit en Sartaj viel bewusteloos in zijn stoel. 

‘Sartaj wat heb je gedaan?’ 

Toen er geen antwoord kwam keek Eberhard achterom. 

‘Fuck’, was het enige woord dat zijn mond verliet. Gelukkig had hij ook leren zweefvliegen               

tijdens zijn vliegeniersopleiding en was het eiland redelijk haalbaar van deze afstand. Toen ze              

bijna op het eiland waren kwam Sartaj weer bij zijn positieven.  
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‘Sorry mijnheer, ik wist niet wat mij overkwam het gevoel van het eiland werd te sterk. Ik ben                  

flauwgevallen denk ik. Wacht eens, waarom draaien de motoren niet meer?’ 

‘Dat mag jij mij ook eens uitleggen. En ook wat Caraith ih Nahir betekent. Want ik weet het                  

niet.’ 

‘Heb… Heb ik dit gedaan?’ 

‘Ja Sartaj, dit heb jij gedaan. En nu mag ik het oplossen! Dus vertel wat Caraith ih nahir                  

betekent.’ 

‘Het klinkt als Oud-Volkons mijnheer volgens mij betekent het ”Wees welkom.”’ 

‘Hoezo wees welkom? Waarom zijn we welkom volgens jou!’ 

‘Ik weet niet wat ik deed mijnheer. Ik werd overmeesterd door het gevoel in mijn hoofd.’ 

‘Nou ik weet het wel, je hebt met die hekserij van je de motoren laten uitvallen! Nou, hou je                   

klaar voor de landing!’ 

De landing verliep soepeler dan verwacht, het strand bleek een redelijke landingsbaan te             

vormen en al snel stonden ze veilig en wel stil. Onmiddellijk deed Eberhard een poging om de                 

motoren weer aan het draaien te krijgen door aan de propellers te draaien. Even leek het erop                 

dat hij succes zou hebben, maar al snel sputterde de motor weer uit. 

‘Verdomme’ mopperde Eberhard. ‘Werk nu gewoon!’ 

‘Mijnheer, het gevoel is weer terug. Het komt van het midden van het eiland maar het is                 

sterker nu.’ 

‘Kan je dat gevoel misschien vertellen om onze motoren terug aan te zetten. Dan zijn we hier                 

direct weg.’ 

De laatste woorden hadden zijn mond nog niet verlaten of er stormde een horde wildemannen               

uit de jungle die aan het strand grensde. Ze waren met minstens 40 en vormden 2 rijen aan                  

weerszijden van het vliegtuig. Eberhard wou het geweer grijpen dat achter hem in de cockpit               

lag, maar hij merkte dat hij geen vinger kon bewegen. Hij was muurvast gezet, dit moest                

magie zijn. Hij had al soortgelijke dingen gezien toen hij de Handelszee was overgeroeid              
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vanuit Cembeccem. De middelste in de rij het dichtst bij Sartaj boog voor Sartaj en knielde                

terwijl hij zei: ‘Caraith ih nahir Jazir-tzin. De rest van de wildemannen knielde mee. 

Eberhard kon er geen eind meer aan vastknopen. Wees welkom en dan de naam van die                

duivel die werd vereerd door de inboorlingen van Volkon gevolgd door tzin, dat kende hij.               

Dat was een beleefdheidstitel voor de leiders van de inboorlingen. Maar waarom werd Sartaj              

zo aangesproken? De wildeman die als eerst had geknield sprak nu tot Sartaj in wat               

Oud-Volkons moest zijn. Nadat ze waren uitgepraat richtte Sartaj zich tot Eberhard. 

‘Ze zeggen dat onze duivelsmachine niet werkt op de Pupil. Maar dat we welkom zijn om te                 

blijven. Ze willen ons geen kwaad doen mijnheer.’ 

‘Zeg dan maar dat ze me eerst losmaken als ze zo vriendelijk zijn. En waarom spreken ze jou                  

aan en niet mij?’ 

‘Ze denken dat ik de vleesgeworden Jazir ben uit één of andere voorspelling. Maar ik zal uw                 

boodschap doorgeven mijnheer.’ 

Bijna meteen werd Eberhard vrijgelaten. Hij nam het geweer, en ging naast Sartaj staan. Borst               

vooruit, kin omhoog. Hij merkte dat de wildemannen hem daarvoor vies aankeken. Eén van              

hen stond op en mat hem de juiste houding aan. Geknield naar zijn dienaar. In wat voor                 

gekkigheid was hij nu weer beland? 

 


