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“Het is niet buiten ons, wij ZIJN het!” 
Martijn van Staveren - www.buitenaardscontact.nl
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Mistig is het op Alivia, altijd mistig. Het is een grijze, koude planeet. De dagen zijn vochtig en de 
nachten donker, want de sombere nattigheid houdt het licht van zon en maan tegen. Zelfs een storm 
blaast de nevel niet opzij. Het is akelig op Alivia. Overal zijn rotsen, stenen en gruis. Niets groeit in 
dit kale landschap en op deze planeet kan eigenlijk niemand wonen.
Of toch? Op een rare platte berg is een stukje grond met wat kleur. Het is grijsgroen gras. Er 
stroomt een riviertje. Maar als je goed kijkt zie je … een huis! Daar wonen wezens, de Alivianen. Ze 
blijven altijd binnen, want binnen is het warm. De tuinman, die voor de groente zorgt, is wel af en 
toe buiten te zien. En ook vaak een jongen met een bril …
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Het is Matibi. Hij vindt de kou niet erg. Voor water is hij ook niet bang. Hij loopt naar de rivier en zet 
zijn bril af. Hij knielt en steekt zijn hoofd in het stromende water. Brrrr … ! 
Maar mijn hoofd is door die plens weer helder, denkt Matibi. Gelukkig maar, want mist is hier al 
genoeg. Die hoort niet in je hoofd. Zo versuft als de anderen wil ik niet zijn!
In het huis is alles wat ze nodig hebben, vinden ze op Alivia. Binnen in het grote huis zijn de muren 
in gezellige kleuren geschilderd en de kachel staat aan, dus waarom zou je naar zon verlangen? In 
de winkel is van alles te koop. Je kunt werken in de fabriek. Alles is dik in orde in het grote huis. De 
Alivianen hebben eigenlijk alles, en toch zijn ze niet blij. Integendeel, ze zijn lusteloos en droevig.
Matibi zucht. 
“Het komt door die rotmist. Als de zon schijnt, komen ze wel naar buiten. Dan worden ze wel 
vrolijk!”
Matibi schept met zijn hand nog wat water over zijn gezicht, zet zijn bril op en gaat staan. 
“Ik moet zorgen dat ik helder blijf. Ik ga eens goed nadenken over die mist”, zegt hij, en hij loopt 
terug naar het huis.
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