Doxi’s reis
Tineke Honingh – Illustraties Eric Bouwens

D

oxi maakte vuisten van haar trillende
handen. Ze keek naar de glazen deur
voor haar. Erachter leek alles mist. Er
kan niks gebeuren, zei ze tegen zichzelf. Het was
maar voor één uur. Duizenden kinderen waren
haar voor geweest. Haar broer Tolix had het
moeilijk gevonden zonder wifi. Haar zus Craxi
zei dat het vreselijk saai was in 2016. School was
een stenen gebouw waar alle kinderen elke dag
gevangen zaten, had ze gezegd.

Ze wisten niets, maar hadden voor alles een
scherm nodig. Niemand had nog zelf een chip.
Doxi voelde aan haar nek. Aan het kuiltje precies
onder haar haargrens. Ze wist dat ze het niet kon
voelen. Maar als iemand het over haar chip had,
gleden haar vingers als vanzelf over het kuiltje.
Niemand een chip. Hoe wist je dan dingen?
Doxi kon het zich bijna niet voorstellen.
Maar ze had geen tijd om lang na te denken.
Binnen een uur moest ze haar opdracht afhebben.
Zestig minuten lang in 2016 ...
Ze keek weer naar de deur van de Teleporter.
In de mist leek een draaikolk te ontstaan.
Langzaam draaide de mist omhoog tot er
plots een figuur in de kolk verscheen. Die
strekte een arm uit en duwde de klink naar
beneden.
Dit was het moment, wist
Doxi. Haar moment.
De deur zwaaide open.

Dox! riep de figuur uit de mistkolk. Het was
verschrikkelijk! Haar vriend Astius veegde
dramatisch zijn bles naar achteren. Ik heb
niet eens mijn opdracht af! Ik haal vast geen
voldoende!
Doxi luisterde niet, maar greep de klink van
de deur.
Een seconde voelde ze de ijzige kou van de
mist. Maar toen de mist begon te kolken,
kreeg ze het warm. Heet! Ze wilde eruit!
Ze probeerde zich om te draaien. Maar ze
werd met een ruk omver geblazen.
KRUX! riep Doxi en ze wreef over haar
knie. Ze was hard op een stenen plein
terechtgekomen.
Ze stond op en bekeek het plein. Geen
groen. Een groot, stenen gebouw met
hoge ramen. Een stenen muurtje.
Doxi rende erheen, zodat ze uit het
zicht was. Ze keek naar het plein.
Craxi had gelijk, dacht ze. Het zag er
behoorlijk saai uit, hier.
Aan de linkerkant zag ze gekleurde
ijzeren buizen in de vorm van een
koepel. Doxi knipperde twee keer
om het beeld vast te leggen op haar
chip. Automatisch dacht ze ZOEK,
maar er gebeurde niks. Ze schudde
haar hoofd. Hoe kon ze het nu al
vergeten zijn! Haar chip kon hier
geen verbinding maken! Ze zou het
beeld thuis wel opzoeken om uit te
vinden wat het was.
Oh! Ineens herinnerde Doxi zich
haar opdracht. En zodra ze dat
deed, zorgde haar chip ervoor dat
ze de doos weer voor zich zag.
Alsof ze zo haar handen erin kon
steken.
Er zaten drie dingen in de doos.
En ze had geen idee waarvoor
die dienden. Dat moest ze hier
zelf proberen te ontdekken.
Doxi knipperde drie keer snel
achter elkaar om de doos met
spullen uit beeld te krijgen. Ze
stond voorzichtig op, ademde
diep in en sloop op het
gebouw af.

Laura kauwde op haar potlood. Wie ooit
staartdelingen had uitgevonden, mocht van haar
naar Mars gestuurd worden. Enkele reis.
KRUX!
Ze keek op. Wie had dat gezegd? Iedereen in
de klas zat voorover gebogen over die rottige
sommen. Had ze het goed gehoord? Ze keek
uit het raam, maar zag niks. Ze staarde naar het
klimrek. Was het al tijd om naar buiten te gaan?
Ze zuchtte en keek naar haar schrift. Ze stopte
haar potlood weer in haar mond. Ze was al tien
minuten met dezelfde som bezig ...
Laura trommelde zachtjes op haar tafel.
Zou Yasser vanmiddag kunnen afspreken? Ze had
zin om te voetballen.
Ze scheurde zachtjes een blaadje uit haar schrift,
maakte er een propje van en gooide het naar
achteren.
Mis ...
Yasser werkte gewoon door.
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Laura scheurde nog een velletje uit en vouwde er
een vliegtuigje van. Voorzichtig wierp ze het naar
Yasser. Het vliegtuigje zweefde, boog af en ...
Pest! Laura boog zich snel weer over haar schrift.
Maar uit haar ooghoeken zag ze de norse blik van
Tom.
Ze had iets groters nodig, iets wat zwaarder was.
Ze pakte haar gum en gooide die met volle kracht
achteruit.
Au ... Yasser greep naar zijn schouder en keek op.
Maar Meester Krijn keek ook op. Hij fronste.
Laura dook weer ineen totdat de meester verder
ging met het nakijkwerk.
Toen ze omkeek, zag ze Yassers vragende ogen.
Voetballen? deed Laura haar mond.
Yasser lachte en stak drie vingers in de lucht.
Drie uur, playbackte Laura.
Ze stak haar duim op en glimlachte. Deze dag zou
in ieder geval leuker eindigen dan dat hij begonnen
was.

Doxi struikelde de Teleporter uit.
Gaat het? vroeg Astius.
Doxi glimlachte. Opdracht volbracht! Ze keek
de glazen koepel rond en zocht een plek in de
kring. Er was nog één bol vrij. Ze nam plaats
op de zachte, glanzende bol. Die vormde zich
meteen naar haar lichaam.
Welkom terug, Doxi, zei mentor Xenia. Ze keek
de kring rond. Jullie hebben allemaal één uur de
tijd gehad. Wie kan mij vertellen waar deze drie
voorwerpen voor dienden in 2016?
Onmiddellijk zag Doxi de witte rechthoek, het
platte balkje en het ronde staafje voor zich. Haar
vinger schoot de lucht in.
Mentor Xenia keek haar verrast aan. Doxi?
Vertel.
Het zijn communicatiemiddelen uit de 21e eeuw,
mentor.
Xenia knikte. Heel goed, Doxi. En kun je ons ook
tonen hoe mensen ze gebruikten?
Zeker! begon Doxi enthousiast. Kijk, als je
iemands aandacht wilde, stuurde je geen ping naar
zijn chip. Maar je deed dit.

Ze pakte een van de witte vellen en propte dat in
elkaar. Ze gooide het naar Astius.
Die begon meteen te lachen.
En als dat niet werkte, dan deed je dit! Doxi
knipperde vier keer snel met haar ogen en
speelde het filmpje af dat ze in 2016 had gemaakt.
Ze vouwde en vouwde en uiteindelijk zweefde
het vel op Astius af. Die gooide meteen haar vel
als prop naar Bodeng.
Maar Doxi, begon mentor Xenia. Ik geloof niet
dat dit zo werkt.
Als het niet werkt, heb je altijd deze nog. Doxi
stak het witte balkje in de lucht en gooide het
naar de andere kant van de kring.
AU! zei Astius.
AU! riep Bodeng.
AU! riep mentor Xenia.
AU! AU! klonk het in de kring. De balkjes vlogen
door de lucht.
Doxi keek naar haar kringgenoten en stak het
staafje in haar mond. Ze kauwde er tevreden op.
Als dit haar geen tien opleverde, wist ze het niet
meer.
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