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VOORSPEL

Waarin een vliegtuig landt en een jacht
geopend wordt

`De KLM-machine uit New-York zal binnen enkele minuten
landen', zei de luidspreker.
De man, die tot dat ogenblik op het terras van het Schipholrestaurant, in gedachten verdiept, in een hoek had gezeten,
schrok op. Langzaam kwam hij overeind, liep naar de railing,
die het terras afsloot en keek naar de wolkenloze blauwe hemel. Even nadat hij de machine in het oog gekregen had,
hoorde hij oak de jankende toon van de straalmotoren, een
geluid, dat snel naderbij kwam. Laag aan de horizon naderde
het vliegtuig. Sierlijk en schijnbaar gewichtloos kwam de
zware kolos aan de grond. Het geraas was even oorverdovend,
zwol nog aan toen de DC 8 over de landingsbaan voorbij
stoof. Even later kwam het toestel weer in zicht, reed langzaam naar het platform, voor het terras, en kwam tot stilstand. De man aan de balustrade draaide zich om, liep de
trap af en ging naar de uitgang van de douáne-hal, waar de
eerste passagiers en wagentjes met bagage al binnenkwamen.
Zijn rusteloze ogen gleden snel over de reizigers, vestigden
zich op een lange donkere man, die met een 'New York
Times' onder de arm, eveneens om zich been keek. Hun
blikken ontmoetten elkaar en toen even later de man met de
krant de hal verliet kwam de ander op hem af.
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H U Í S waar

Herman
verborgen
gehouden
werd

Ontmoetingspunt tussen
blauwe auto
en stationcar
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Hier werd de
stationcar
door de
politie-auto
achterhaald
Beekje

Hier landde
de helicopter
Tent van
T h e o , Herman
en Gert

`Mister Letson?' vroeg hij.
`Yes. You're Tervoorn?'
De man knikte. Min of meer zenuwachtig zei hij :
`Alles is geregeld. Ik heb een auto uitgezocht, hij staat al
klaar.'
`Mooi', zei de Amerikaan. `teen moeilijkheden gehad?'
Nee, alles ging uitstekend. We kunnen maandag al terecht'.
Het tweetal liep naar de Shipside-showroom, waar een blauwe
Chevrolet net naar buiten gereden werd. Tervoorn wees er
naar.
`Dat is 'm'.
Letson knikte tevreden.
`Snel genoeg', zei hij. Hij betaalde de wagen, nam de papieren in ontvangst en ze stapten in.
De Amerikaan keek tevreden om zich been.
`Daar gaat ie dan', zei hij. 'Op jacht naar het witte goud'.
De ander antwoordde niet, lachte alleen nerveus. Hij startte
en schakelde in. In snelle vaart joeg de wagen even later
in de richting Amsterdam.
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HOOFDSTUK I

Waarin drie jongelieden met vakantie gaan en (nog) niet
weten, dat er merkwaardige dingen te gebeuren staan

`Zouden we Herman niet beter aan een ketting kunnen
leggen?' vroeg Theo, terwijl hij met een schuin oog naar zijn
vriend keek. Gert grinnikte even. Hij wist, dat Herman, zijn
nogal mollig uitgevallen tweelingbroer, die vaak door Theo
werd geplaagd, best een grapje kon verdragen.
`Denk je dat het nodig is?' vroeg hij dan ook. 'Ads we hem
nu vertellen, dat hij zich keurig moet gedragen valt het misschien nog wel mee.'
`Ik betwijfel het', vond Theo. 'Ik geloof niet, dat kamerolifantjes in Limburg zo maar los rond mogen lopen, zelfs
niet als ze zich keurig gedragen. Maar misschien kan het
toch geen kwaad. Want met Herman bij ons hoeven we in
elk geval niet bang te zijn, dat iemand ons zal overvallen.
Iedereen, die onze zwaargewicht ziet, schrikt zich een aap
en slaat onmiddellijk op de vlucht'.
`Wat zijn jullie weer kolossaal leuk', zei Herman, die maar
met een half oor had geluisterd, omdat hij het veel te druk
had om een tent, tentpalen, haringen en dekens ordelijk op
zijn bagagedrager te binden. 'Als jullie nu klaar zijn met het
maken van die heel geestige grapjes kun je misschien even
helpen. Ik krijg dat pak niet op m'n fiets'.
`Als je het zo doet, zeker niet', zei Theo. 'Korn maar eens
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hier dan zal ik het je voordoen.' Hij nam de vormeloze
bundel en vouwde hem tot een handelbaar geheel.
`Keurig', prees Herman. `Dat mag je nog eens doen'.
`Vergeet dat maar. In de komende dagen zul jij je toch ook
eens moeten bewegen. Dat is trouwens goed voor je'.
`De komende dagen zal ik voornamelijk horizontaal doorbrengen', verzekerde Herman. `Je denkt toch niet, dat ik met
vakantie ga om me af te tobben? Vakantie betekent rust,
nieuwe krachten verzamelen om straks in september beter
opgewassen te zijn tegen de hatelijke opmerkingen van leraren en zo, die blijkbaar niet willen begrijpen, dat ik me niet
de hele dag aan een stuk kan inspannen'.
`Herman, de zwoeger', grinnikte Theo. Ileb je er ooit iets
van gemerkt, Gert, dat Herman zich op school zo opvallend
moe maakt?"Zeker', antwoordde Gert effen. 'Herman tobt
zich op school iedere dag opnieuw af. 's Avonds is hij volkomen uitgeput. Zo uitgeput, dat hij zelden in staat is om
zijn huiswerk zelf te maken, wat ik dan voor hem mag opknappen. Ik ben tenslotte zijn tweelingbroer, zegt hij dan.
En broers moeten wat voor elkaar over hebben'.
Ileb ik soms niets voor jou over?' vroeg Herman beschuldigend. 'Offer ik niet een hele week van mijn vakantie op
om met jou en die schertsfiguur — hij wees naar Theo — een
fietstocht, of een studiereis, zoals jullie dat zo deftig noemen,
te maken? Naar Limburg nota bene, waar je van die volkomen overbodige heuvels hebt, die met een fiets nauwelijks te
beklimmen zijn'.
Tehalve zwoeger is Herman ook martelaar', constateerde
Theo.
`Maar wie heeft er ongeveer een knieval gemaakt om met ons
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mee te mogen? Wie heeft gejammerd en gesmeekt, dat we
naar Limburg moesten gaan, omdat we dan ook mooi een
week zouden kunnen kamperen en onze eigen boontjes
doppen? Welk akelig, dik rond mannetje mag dat dan wel
geweest zijn?'
`Nou ja', viel Gert vergoelijkend in, 'het voornaamste is
toch maar, dat we kunnen gaan. En als Herman het een studiereis vindt hoeft hij toch niet mee te gaan als we bij de
Staatsmijnen zijn. Kun je mooi de aardappels schillen, jongetje'.
`Studiereis', zei Herman honend. `Zo noemen jullie het toch!
En alleen maar om indruk te maken thuis. Want je wil toch
niet beweren, dat je alleen daarom naar Limburg gaat?
Dat kamperen vind ik wel zo lollig'.
`Alfiche, vond Theo. 'Maar dat neemt niet weg, dat we tussen neus en lippen door ook nog iets van de Staatsmijnen
zullen zien. En daarom mag je het dus ook een studiereis
noemen'.
* * *

Maar natuurlijk was het geen echte studiereis, die de drie
jongens zouden gaan maken. Hoewel het ook niet de eerste
excursie zou zijn, die ze naar een of ander groot bedrijf
maakten. Want Theo, de vijftienjarige vriend van de tweeling, had veel belangstelling voor alles wat met techniek te
maken had en hij had Gert met zijn enthousiasme aangestoken. En Theo's vader, die ingenieur was, had nogal wat ken.nissen, die er voor gezorgd hadden, dat ze bij verschillende
grote industrieen een kijkje hadden kunnen nemen. De vader
van de tweeling, die bij het Rotterdamse havenbedrijf werk11

te, had er van zijn kant voor gezorgd, dat de jongens meer
dan eens de wonderlijke bedrijvigheid in de grootste haven
van Europa van dichtbij hadden gadegeslagen.
Bij een van die uitstapjes hadden ze ook de binnenvaartschepen van de rederij Van Driel gezien en min of meer tot
hun verbazing gehoord, dat deze rederij een dochteronderneming van de Staatsmijnen in Limburg is. Hun belangstelling
voor deze mijnen was zodoende gewekt en toen zebovendien
hoorden, dat de Staatsmijnen niet alleen kolen maar ook nog
heel andere dingen produceren, vooral op chemisch terrein,
wilden ze ook die bedrijven wel eens zien. Zodoende was het
plan ontstaan om een paar dagen naar Limburg te gaan,
waarbij Herman op het idee gekomen was om er een kampeertocht van te maken. En opnieuw had Theo's vader
kunnen helpen. Want een van diens talrijke kennissen was
werkzaam bij de Staatsmijnen en hij had geschreven, dat de
jongens welkom waren. Hij zou hen dan iets kunnen vertellen over de bedrijven en het zou waarschijnlijkookwel lukken
dat ze hier en daar een kijkje zouden kunnen nemen.
* * *

'Ik ben benieuwd of het de hele week zo'n weer blijft', zei
Theo de volgende morgen toen ze vertrokken. De zon stond
stralend aan de blauwe hemel en de stad leek daardoor minder grauw en grijs dan anders het geval was. Er waren nog
niet veel mensen op de been maar het was dan ook pas
half zes.
`Dit is nu een van mijn opofferingen', verklaarde Herman,
terwijl hij ongelukkig op z'n horloge keek. 'Of dachten jullie
soms, dat het een gewoonte van mij was om midden in de
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nacht op te staan en dan op een fiets te klimmen? Maar
voor jullie maak ik dan weer een uitzondering en cijfer me
zelf volkomen weg'.
`Om dat hele gewicht weg te cijferen zal je nogal wat moeite
kosten', meende Theo spottend. 'Als je je daar nu de hele
week mee bezighoudt hebben wij tenminste niet veel last
van je. Ik wist trouwens niet, dat jij zo'n goed cijferaar bent.
Wat had je ook al weer voor wiskunde op je laatste rapport?'
`Voldoende om niet alleen me zelf maar ook jou weg te
cijferen', zei Herman, die geen geniaal student was, dreigend.
`En als je niet voorzichtiger wordt in je uitdrukkingen zal ik
me genoodzaakt zien van mijn fiets te stappen en jou een
lesje te geven'.
`Graag', antwoordde Theo uitdagend.
`Ms jullie nu tenminste even wachten tot we in Limburg zijn
eer je begint te knokken', viel Gert haastig in. `Dan kunnen
jullie nou je krachten concentreren op je fiets. Denk er om,
dat we nog zo'n tweehonderd kilometer moeten rijden'.
`Wat is tweehonderd kilometer?' vroeg Herman. 'Met een
gemiddelde van veertig kilometer kunnen we om 'n uur of
een al bij de tent zitten'.
`Met Herman Nijdam op kop viel het 't peleton niet moeilijk
om de etappe van vandaag in recordtijd of te leggen', declameerde Theo op gezwollen omroeperstoon. 'Maar', zo ging
hij met z'n gewone stem verder, 'ik zou 't al prettig vinden
als we om 'n uur of vijf, zes onze tent hebben opgeslagen.
Dat gemiddelde van veertig last je xnaar rustig aan de auto's
over'.
`Ik zou eindelijk wel eens willen weten waar we onze tent
precies opslaan', kwam Gert nu. 'Er zijn wel campings ge13

noeg, maar ik vind het toch wel een beetje griezelig om in 't
wilde weg te rijden'.
`Welnee', antwoordde Herman zorgeloos. `Daar hebben we
het nu al zo vaak over gehad. Het wordt net een beetje
spannend als we niet weten waar we terecht komen. Er zijn
campings genoeg, we vinden dus wel een plaatsje'.
`Dat is trouwens van later zorg', vond ook Theo. 'Als we nu
zeggen, dat we naar Valkenburg gaan moet je maar afwachten of er in Valkenburg plaats is. Vinden we die niet,
dan kunnen we weer verder gaan zoeken. We kunnen beter
straks even informeren'.
Maar het zou nog even duren eer ze aan informeren toe
waren. Het was al half vijf toen het drietal de eerste heuvels
van Zuid-Limburg moest beklimmen. De zon was de hele
dag drukkend warm geweest en het tempo had dan ook niet
bijzonder hoog gelegen. Even achter Sittard had Gert gestopt en verklaard dat hij geen meter verder reed als hij niet
eerst wist waar ze heen zouden gaan. Ze waren het er tenslotte, na ook enkele mensen gevraagd te hebben, over eens
geworden, dat ze naar de Brunssummerheide zouden gaan.
Van daaruit konden ze vrijwel overal heen, zonder ver te
moeten rijden.
`Ik wist helemaal niet, dat er hier nog heide was', zei Herman. `Misschien kunnen we onze tent zo wel ergens opslaan
en hoeven we niet naar een camping!"
`Dat is weer een van die ondoordachte vondsten van Herman', vond Gert wrevelig. `Je weet best, dat je niet zo maar
ergens je tent kunt opslaan want je bent zoontdekt en dan kun
je ophoepelen'.
`loch is het niet het allerdomste idee, dat Herman wel eens
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verkondigd heeft', zei Theo. 'Het mag waarschijnlijk niet,
maar het lijkt me veel leuker dan in een camping. En ik maak
me sterk, dat we ook niet ontdekt hoeven te worden als we
een beetje oppassen en niet midden op die Brunssummerhei
gaan staan. We moesten maar eens gaan kijken als we daar
zijn'. Herman werd helemaal enthousiast nu hij hoorde, dat
zijn plan bijval vond. Hij had het zo maar geopperd, zonder
er verder bij na te denken, maar nu hij er bij stil bleef staan
zag hij vele voordelen.
`Het zal dan natuurlijk wel nodig zijn om wachten uit te
zetten', fantaseerde hij. 'Want anders kan iedereen, die toevallig voorbij komt, van alles meepakken'.
`Ik geloof niet, dat er 's nachts een druk verkeer op die hei
zal zijn', zei Theo. 'En ik weet zeker, dat er maar een van ons
heftig zou protesteren als hij midden in de nacht moest opstaan om wacht te lopen'.
`We zullen een pijl en boog voor Herman maken', viel Gert
in. 'Dan kan hij helemaal Indiaantje gaan spelen. Moet je
je gezicht niet met de oorlogskleuren schilderen, groot opperhoofd?'
`Jullie zijn fantasieloze kereltjes', vond Herman. 'Maar jullie
zullen wel nog 's jammerend naar Herman komen. Wacht
maar eens af'.
`Dan zou het toch wel goed zijn om jou aan de ketting te
leggen, zoals Theo heeft voorgesteld. Dat maakt vast meer
indruk dan als jij, vermomd als Winnetou, voor de tent gaat
zitten'.
Tocrend zat het woeste opperhoofd achter het kampvuur ...'
`I•Tiks te kampvuren', zei Gert haastig. 'Als we al in de hei
gaan zitten gaan we in geen geval vuurtjes stoken'.
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`Moet ik dan de hele week droog brood cten?' vroeg Herman
verontwaardigd.
`Daar vind je dan maar jets op'.
Ze reden nu over een weg, die dwars tussen de heide en de
bossen doorliep. Brunssum hadden ze al achter zich gelaten.
`Er staan nogal wat bomen', zei Theo tevreden. `Zo zal het
makkelijker zijn om een plaatsje te vinden waar we niet al
te erg in het oog vallen. Speurneus Herman moest nu maar
eens aan het werk gaan en een kampeerterreintje opzoeken'.
`Da's goed', antwoordde Herman. 'Korn maar achter mij
aan'.
'n Kwartiertje later zaten ze midden in het bos.
`Er is bier meer bos dan hei', vond Theo, `maar het ziet er
in ieder geval gezellig genoeg uit om te kamperen'.
Toch zouden ze ook nog heide zien. Want vrij plotselinghield
het bos op en stonden ze aan de rand van een zandvakte, die
hen herinnerde aan de duinen langs de zee. Een beekje
slingerde er door been. Het bleek echter al gauw, dat ze niet
de enigen waren, die de Brunssummerheide aantrekkelijk
vonden. Tientallen kinderen en ook ouderen speelden of
zaten bij de beck.
`Ads je nog's wat weer', zei Theo. `Wou je bier midden tussen
in gaan zitten, Herman?'
`Nee', antwoordde die, `maar als we een stukje verder op
gaan zullen we vast wel een plekje vinden waar het niet zo
druk is. En dat moet al heel gauw zijn ook, want ik voel mijn
benen bijna niet meer'.
Het lukte bun inderdaad om een plaats te vinden, waar geen
mens zich ophield. Een vrij plekje tussen de bomen in, zodat
de tent zelfs op korte afstand niet in 't oog viel. Het duurde
16

Het duurde dan ook niet lane of hun linnen huisje stond overeind
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dan ook niet lang of hun linnen huisje stond overeind.
`Zo', zei Herman, 'ik weet niet wat jullie van plan zijn, maar
ik ga een tukje doen. Even bekomen van de bemoeienissen
van deze dag'.
`Zou je eerst niet mee helpen wat boterhammen klaar te
maken', vroeg Theo. 'Of dacht meneer dat meneer's maaltijden op meneer's bed gebracht werden?'
`Moet ik nu alles doen?' zei Herman verontwaardigd. 'Ik
heb er al voor gezorgd, dat we een kampeerplaats hebben gevonden. Ik vind wel, dat ik voor vandaag het mijne gedaan
heb'.
`Geen werk, geen eten', verklaarde Gert.
`Ik word uitgebuit', klaagde Herman. Maar niettemin stak
hij vrolijk de handen uit de mouwen. Het was overigens een
vrij eenvoudig maaltje, dat ze die avond naar binnen werkten. Later zaten ze moe voor de tent, luisterend naar de steeds
meer vervagende geluiden op de heide.
De nacht was nog niet helemaal gevallen toen er uit dat
tentje op de Brunssummerheide een tevreden geronk klonk.
De drie jongens sliepen vast na de vermoeiende dag. Vast en
onbewust van de dingen, die stonden te gebeuren. Immers
toen al stond vast, dat het voor het drietal geen gewone
vakantie zou worden . . .
* * *

Want op hetzelfde moment, dat Theo zei te hopen, dat ook
het woeste opperhoofd een prettige nachtrust zou hebben,
hetgeen slechts een vaag gegrom van Herman's kant
tengevolge had, werd in Amsterdam een donkerblauwe
18

auto gestart. Dezelfde auto, die de dag to voren op
Schiphol was geweest. Dezelfde twee mannen zaten er
in, met strakke gezichten in het donker.
In snelle vaart joeg de wagen naar het zuiden, naar
Limburg...
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HOOFDSTUK II

Waarin Herman 'spoken' ziet en een nieuwe ondergrondse
wereld wordt ontdekt

Met een ruk sprong Theo overeind. Een donderend lawaai
had hem wakker gemaakt. Hij rukte het tentdoek weg en
keek naar buiten. Vlak boven hem klommen twee straaljagers ronkend naar de wolkenloze hemel.
`Wat was dat?' kwam de stem van Gert uit de tent.
"n Paar vliegtuigen', zei Theo. 'Ik dacht eerst, dat het een
aardbeving of iets dergelijks was'.
`He, he', kwam nu ook de honende stem van Herman. 'ALs
er een paar muggen voorbij komen zoemen wordt de grote
Theo al zenuwachtig. Hoe laat is 't eigenlijk?'
Theo keek op z'n horloge.
`Half zeven. We kunnen net zo goed opblijven, het is trouwens prachtig weer. Ik geloof, dat ik even naar dat beekje ga,
lekker fris lijkt me dat'.
`Wat een onzinnig idee', zei Herman. `Wie staat er in z'n
vakantie nu op zo'n onmogelijk uur op? Dan had ik net zo
goed thuis kunnen blijven'.
Maar in tegenstelling met zijn woorden verscheen hij een
seconde later buiten de tent. Hij rekte zich uit, knipoogde
vriendelijk naar Theo en de zon en zei:
`Korn, dan zal ik je eens kopje onder houden'.
Hij draaide zich om en liep tussen de bomen door.
20

`Weet jij welke kant we opmoeten om. . . . he, wat is dat?'
Herman's verbaasde uitroep deed Theo en Gert nieuwsgierig op hem of lopen.
`Wat is er?'
`Kijk daar eens', zei Herman en wees tussen de struiken.
`Ik geloof, dat er hier oorlog is'.
Theo keek in de richting, die Herman's vinger aanwees en
zag enkele honderden meters verder een tank tussen de
struiken staan.
lets verder staat er nog een', zei Gert. `Zouden er hier soms
militaire oefeningen gehouden worden?'
`We gaan kijken', zei Herman en liep in de richting van de
logge monsters, die vreemd en onwezenlijk in de vriendelijke
morgen stonden en iets dreigends hadden. Theo en Gert
volgden hem op de voet.
`Wees een beetje voorzichtig', zei Gert. `Je kunt immers
nooit weten . . .'
`Wie zei er ook weer, dat ik een fantast ben', vroeg Herman
spottend. `Dacht je nu werkelijk, dat er iets aan de hand
was?'
Dichterbij gekomen zagen ze, dat Herman deze keer de
nuchterling was geweest. De tanks zaten oervast in het zand
en stonden er klaarblijkelijk al jaren. De kanonlopen wezen
naar de grond en het geheel maakte een nogal verwaarloosde
indruk.
`Gert is kennelijk nog niet goed wakker', grijnsde Herman.
`Hij ziet gewoonweg spoken'.
Wind jij dat maar normaal', verdedigde Gert zich. 'Hoe kan
ik nu weten, dat dit een soort oorlogsmonumenten zijn'.
`We hebben in ieder geval wat om ons tegen Herman to ver21

dedigen, als die nog eens een gevaarlijke bui mocht krijgen',
zei Theo. 'Maar nu kunnen jullie doen wat je wilt, ik ga in
ieder geval de beek in'.
`Vliegtuigen en tanks, we zitten wel in een gevaarlijke omgeving', zei Gert even later, terwijl hij staande bij de beck
zijn gezicht afdroogde. Opnieuw joegen een paar straaljagers vrij laag over hun hoofden heen.
"t Zijn Engelse machines. We zitten vlak tegen de Duitse
grens aan en ik geloof, dat er hier ergens in de buurt een
vliegveld moet zijn. Ik hoop alleen, dat ze niet 's nachts ook
nog gaan vliegen, want dan doe je, geloof ik, geen oog
dicht'.
`Het zal wel meevallen', vond Theo. 'Korn, we gaan eens
kijken of we nog wat te eten hebben. Ga je mee, Herman?'
`Ik kom zo', zei die. `Ga maar al vast vooruit'.
Terwijl Gert en Theo naar de tent terugliepen plonsde Herman nog eens door de beck en greep toen zijn handdoek. Hij
draaide zich, om naar de tent te gaan, om en zag plotseling
iets tussen de bomen schitteren. Hij tuurde naar de plaats
waar hij de schittering gezien had. Wat zou dat zijn? Daar
had je 't weer. En toen zag hij ook wat het was. Langzaam
reed een auto over het zich tussen de bomen doorslingerende
pad. Opnieuw reflecteerde het zonlicht in de voorruit. Aan
de rand van het bos gekomen stopte de wagen, twee mannen
stapten uit. Terwijl de een met zijn handen in zijn zakken
tegen een boom leunde haalde de ander een landkaart voor
de dag. Herman vroeg zich verwonderd of wat die twee zo
vroeg in de ochtend al hier zouden zoeken. Onopvallend
probeerde hij dichterbij te komen. Op het zand maakten zijn
blote voeten geen geluid. Even later stond hij op 'n meter of
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dertig van het tweetal af. Ze zeiden iets tegen elkaar maar
Herman kon niet verstaan wat. Zachtjes hurkte hij neer en
probeerde nog dichterbij te komen. Gelukkig, dat Gert hem
zo niet kon zien! Die zou onmiddellijk denken, dat hij krankzinnig geworden was. Waarschijnlijk waren die twee gewone
vakantie-gangers, die zo vroeg kwamen omdat het dan nog
rustig op de heide was. Maar toch wilde hij proberen of hij
nog dichterbij zou kunnen sluipen, zonder dat ze hem zouden horen. Hij stond nu hoogstens nog vijftien meter van ze af
en vlak bij de auto. Een grote blauwe wagen, gloednieuw
zo te zien.
De man met de kaart draaide zich om naar zijn metgezel
en vouwde de kaart dicht. Hij knikte:
`Okay. It's possible'.
De ander knikte tevreden en liep terug naar de auto. Bliksemsnel gleed Herman naar de grond. Als ze hem nu maar
niet zouden zien. Gelukkig lag hij tussen de struiken. En
bovendien letten de mannen nergens op maar gingen rechtstreeks naar de auto. Even zag Herman het gezicht van de
man, die de kaart had vastgehouden. Die draaide zich nog
eens om.
Lachend zei hij iets tegen de ander. Omdat hij al gedeeltelijk
in de wagen zat, verstond Herman 't maar half. Jets van
area en good en platinum. De andere man antwoordde
niet, grinnikte alleen maar. Hij ging achter het stuur zitten,
de portieren sloegen dicht en ronkend startte de motor.
Handig keerde de bestuurder de grote auto op het smalle
zandpad, reed toen weg in de richting vanwaar hij gekomen was.
Herman wachtte tot de auto tussen de bomen verdwenen was
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en kwam toen overeind. Eigenlijk was hij een beetje teleurgesteld. Waarschijnlijk had 't gebeurde niets to betekenen.
Maar hij vroeg zich toch of wat een Engelsman of Amerikaan
's morgens vroeg met een landkaart in de Brunssummerhei
moest doen. En wat betekende platinum ook al weer?
In gedachten verdiept liep hij terug naar de tent.
`Had meneer nog speciale wensen voor z'n ontbijt?' klonk de
vrolijke stem van Theo. 'Of neemt meneer genoegen met een
paar sneetjes brood?'
Herman grinnikte. 'Hebben we dan nog iets anders?'
`Nee, de menagemeester heeft verstek laten gaan. Was dat
niet jouw taak? Ik meen, dat we afgesproken hadden, dat jij
daarvoor zou zorgen, omdat je ook meer dan de helft zelf
zou verslinden.'
`Morgen', beloofde Herman, terwijl hij een hap nam uit de,
overigens vrij droge, boterham, die Gert hem gegeven had.
Ilebben jullie', vroeg hij, `net niet een auto horen wegrijden?'
`Ik heb niets gehoord', antwoordde Theo. 'Was er dan een
auto?'
Herman vertelde wat hij gezien en gehoord had.
`Nou, wat zou dat?' vroeg Theo. 'Is er iets bijzonders aan
als mensen 's morgens naar de hei komen. Zelfs als hetbuitenlanders zijn? Zeker 'n paar vakantie-gangers'.
`Wat betekent platinum ook weer?' vroeg Herman. `Daar
hadden ze het over.'
`Platinum?' zei Gert, even nadenkend. `Dat is platina, je
weet wel, dat edelmetaal. En', zo ging hij spottend verder,
`dat vind je hier echt niet. De man zei waarschijnlijk zo maar
wat, of je zult hem verkeerd verstaan hebben. Waarom deed
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je eigenlijk zo belachelijk om op die mannen of te sluipen?'
`Herman's fantasie is natuurlijk weer op hol geslagen', constateerde Theo vriendelijk. 'Hadden die stoute mannen geen
grote revolvers op zak, jongetje? En waren ze niet vermomd?'
`Toch vind ik het vreemd', hield Herman vol. `Wat moet er nu
hier mogelijk zijn? En ik heb duidelijk 'platinum' verstaan'.
`Ach wat', zei Theo, "je verwijt Gert, dat hij spoken ziet,
maar je ziet ze zelf'. En honend vroeg hij :
`Of dacht het grote opperhoofd, dat zijn jachtgronden werden bedreigd. Dat de blanke gelukszoekers op jacht zijn naar
het edele platina, diep verborgen in de grond?'
Gert grinnikte en Herman haalde zijn schouders op.
Maar geen van drieen wist, dat Theo met zijn schijnbaar
wilde veronderstelling de werkelijkheid verwonderlijk dicht
benaderd had . . .
* * *

De verdere morgen maakten ze zich, vooral op initiatief
van Herman, niet erg druk. Op hun dooie gemak waren ze
naar Brunssum gereden om proviand in te slaan en 'n uurtje
later zaten ze weer bij de tent. In Brunssum waren ze langs de
Staatsmijn Hendrik gekomen en Herman had opgemerkt
niet gedacht te hebben, dat een mijn zo groot zou zijn.
`Dat komt omdat je er nooit verder over hebt nagedacht ,
zei Gert. 'Anders had je wel kunnen begrijpen, dat een mijn
wel iets meer is dan een gat in de grond en een lift'.
Tat had ik toch wel begrepen, brave jongen', zei Herman 'n
tikje gepikeerd. 'Maar er is wel een verschil tussen een gat
in de grond en een lift en die gebouwen, die we nu allemaal
gezien hebben'.
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Tat klopt', gaf Gert toe.
`Toch is de Staatsmijn Hendrik niet de grootste mijn', zei
Theo. Hij had, zoals dat zijn gewoonte was als hij een bedrijf
ging bezoeken, geprobeerd al een en ander te weten te komen. `Als we nu vanmiddag eens naar die kennis van jouw
vader gingen?' stelde Gert voor. Misschien heeft hij wel tijd
om ons iets te vertellen.'
Taar had ik ook al aan gedacht', antwoordde Theo. `Dan
moeten we naar Terwinselen, daar woont die meneer Van
Rijn. Het is, geloofik, niet zo erg ver bier vandaan, zodat ook
Herman de kracht zal kunnen opbrengen om tot daar te
fietsen. Of blijft het woeste opperhoofd liever bier om zijn
jachtgronden te bewaken en uit te kijken naar rovende
bleekgezichten?'
`Val om', adviseerde Herman vriendelijk. 'Maar ik ga alleen
maar mee om jullie niet van mijn aangenaam gezelschap te
beroven en om op te letten, dat jullie geen al te grote stommiteiten verkondigen.'
Tat is heel aardig van je', zei Gert, terwijl hij overeind
sprong. 'Korn op dan, ik hoop alleen dat die meneer Van
Rijn thuis is'.
Taar heb je wel kans op', antwoordde Theo. 'Het is zaterdag
en de Staatsmijnen hebben een vijfdaagse werkweek, dus ...'
Nauwelijks een half uur later zagen ze, na een tochtje dwars
door het bos, over smalle paden, in de verte de karakteristieke
bouwwerken van een mijn tegen de blauwe hemel afsteken.
Even verder lag een uitgestrekte hoge berg, zwart en groen
in het landschap.
Tat moet de Staatsmijn Wilhelmina zijn', zei Theo, 'want
we zijn nu vlak bij Terwinselen'.
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`Die berg zijn zeker kolen, die ze in voorraad hebben',
meende Herman.
`Wie zei er ook al weer iets over stommiteiten verkondigen?'
vroeg Theo. 'Nee, jongetje, die berg bestaat niet uit kolen,
maar uit stenen, die met de kolen uit de grond komen. Op
den duur is dat natuurlijk een berg geworden. Er zijn bomen
op geplant, omdat hij er dan vriendelijker uitziet. Maar bier
in de buurt moeten we ergens zijn. 's Even kijken'.
Hij haalde een papiertje voor de dag, waarop het adres van
de beer Van Rijn stond. En niet lang daarna stonden ze voor
een vriendelijke, nog vrij jonge man, die hen vrolijk welkom
heette.
`Ik had niet gedacht, dat jullie al zo gauw zouden verschijnen', zei hij, jullie zijn toch pas bier?'
Theo vertelde, dat ze, omdat het zaterdag was, maar meteen
van de gelegenheid gebruik hadden gemaakt. Hun gastheer
ging hen voor naar een tuinkamer, die in de schaduw van de
bomen lag.
`Maak het je gemakkelijk', zei hij. 'Tja, jullie willen dus iets
weten van de Staatsmijnen. Je overziet waarschijnlijk helemaal niet wat je allemaal vraagt. Want de Staatsmijnen, die
nu zestig jaar bestaan, zijn al lang niet meer alleen maar kolenmijnen. Er zijn chemische bedrijven bijgekomen met een
heel lange rij van produkten en je begrijpt wel, dat elk bedrijf
al een verhaal op zich zelfvormt. Ik zou dan ook dagen nodig
hebben om alles te vertellen en ik neem aan, dat jullie toch
ook nog wel 'ns een keer willen zwemmen of zo'.
`Alliche, lachte Theo. 'Maar we zijn ook niet gekomen om
alles te Koren'. Hij vertelde van de-bezoeken, die ze al eerder
hadden gebracht aan grote industrieen.
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`coed', zei hun gastheer. 'Ik zal jullie dan in het algemeen
iets vertellen en als je dan nog vragen hebt dan boor ik dat
wel. Ik zal proberen om jullie volgende week met een excursie naar de chemische bedrijven mee te laten gaan. Die
worden vrij regelmatig gehouden en het zal wel mogelijk
zijn om jullie mee te laten doen. Dat kan misschien maandag al.
Om dan bij het begin te beginnen', ging hij verder, Tillie
weten waarschijnlijk al, dat er in Nederland acht particuliere en vier staatsmijnen zijn. De vier Staatsmijnen zijn de
Wilhelrnina, de Emma, de Hendrik en de Maurits. Maar de
Staatsmijnen in Limburg, zoals de officiele naam van het
bedrijf is, hebben bovendien nog twee cokesfabrieken, chemische bedrijven, waar kunstmest en kunststoffen worden
gemaakt, twee onderzoekingsinstituten, een gasdistributiebedrijf, een havenbedrijf en een spoorweg- en expeditiebedrijf'.
`Nou moe', viel Herman, meer verbaasd dan beleefd in. `Dat
lijkt wel een stad'.
`Het is ook een hele stad en niet eens zo'n kleine. Bij de
Staatsmijnen zijn 40.000 mensen in dienst en dat betekent
dat ongeveer honderdvijftigduizend mensen bij het bedrijf
betrokken zijn."
`En werken die allemaal onder de grond?' vroeg Herman.
De beer Van Rijn schoot in een lack, terwijl Theo honend
iets over stommiteiten verkondigen mompelde.
`Nee, die werken zeker niet allemaal onder de grond, of ondergronds. Dat zijn er ongeveer niet meer dan zeventienduizend. Je moet namelijk begrijpen, dat de verwerking van
de kolen, waarop ik straks nog terugkom, en de chemische
28

bedrijvigheid zich bovengronds afspeelt, terwijl de organisatie uiteraard een groot aantal technische en administratieve
diensten eist, die werkelijk beter bovengronds verricht kunnen worden.'
`Hoe weet men eigenlijk waar kolen zijn?' vroeg Gert.
`Door het onderzoek van de bodem en door boring. Dat is
wel een goede vraag om mee to beginnen. Als vastgesteld is
waar kolen zijn wordt begonnen met de aanleg van een
schacht, een loodrechte betonnen koker in de grond, die de
verbinding vormt tussen het ondergrondse bedrijf en de
oppervlakte?'
`Hoe diep wordt zo'n schacht gemaakt?' vroeg Theo.
`Daar kom ik juist aan toe. De diepte van de schacht is afhankelijk van de plaats waar de steenkool is. De Staatsmijn
Hendrik, die jullie van de buitenkant al gezien hebben, heeft
de diepste, namelijk 1058 meter. Meer dan een kilometer de
grond in !
Als een bepaalde diepte is bereikt wordt een heel gangenstelsel gedreven, horizontaal, waardoor een verdieping ontstaat. Een mijn kent verschillende verdiepingen, uiteraard
bepaald door de ligging van de kolen. Zo'n verdieping bestaat uit verschillende soorten gangen, heel grote en ruim
verlichte en ook kleinere. De belangrijkste is echter ongetwijfeld de zogenaamde pijler, de gang waar de kolen worden
gewonnen en waarvan een der muren uit steenkool bestaat.'
`Ik heb wel eens iets gelezen van een mechanische pijler',
zei Theo. `Wat betekent dat eigenlijk?'
`Dan zal ik je eerst moeten vertellen hoe het vroeger in zo'n
pijler in z'n werk ging. De kolen werden toen met een pikhouweel, de zogenaamde hak en met de schop losgemaakt.
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Maar dat is al lang verleden tijd. Later kwamen de pneumatische hamers, afbouwhamers, die het werk lichter maakten.
Zo'n soort hamer wordt ook door stratemakers gebruikt. Hij
heeft aan de voorkant een puntige metalen staaf, die door de
perslucht een stotende beweging krijgt. De kool wordt losgewrikt door deze staaf met kracht in de koolwand te steken.
Maar de modernste machines, die nu steeds meer worden
toegepast, vragen nog minder spierkracht. Hierbij schraapt
een schaaf langs de koolwand, waarna de losgemaakte kool
op een transportband valt en naar de laadplaats wordt gebracht. In zo'n geval spreekt men van een mechanische
pijler. De nieuwste stutten, de ondersteuning, die gebruikt
wordt om instortingen te voorkomen, worden in een aantal
van die pijlers ook met perslucht voortbewogen. Zo'n ondersteuning wordt wandelbouwwerk genoemd en lijkt wel iets
op een mechanische duizendpoot. Kunnen jullie het nog
volgen?'
`Dat gaat nogal', zei Theo voorzichtig. 'Maar als er zo veel
gangen worden gemaakt is het daar onder de grond zeker
wel erg uitgestrekt?'
Inderdaad. Een goed voorbeeld voor die uitgestrektheid
is het ondergrondse bedrijf van de Staatsmijn Maurits. Dat
bestaat uit vijf verdiepingen en de oppervlakte van elk daarvan is even groot als die van Amsterdam. Dat is dus nogal
groot'.
`Maar hoe is het dan met het vervoer geregeld?' vroeg Gert.
Tij zo'n uitgestrektheid zou je toch eigenlijk een trein nodig
hebben'.
`Die is er ook en zelfs meer dan een. Er is een uitgebreid
spoorwegnet en daarover rijden tientallen treintjes, die voor
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het transport van de mensen, het materiaal en de kolen
zorgen'.
`Ik heb al eens iets gehoord van mijngas', zei Theo. 'Is dat
nog gevaarlijk?'
`Mijngas is natuurlijk gevaarlijk. Maar je moet je niet voorstellen, dat het in dichte wolken door de gangen drijft. Integendeel, de gangen worden voortdurend van verse lucht
voorzien, waardoor het aanwezige gas dus verdund wordt.
Bovendien wordt mijngas afgezogen en omdat het brandbaar is kan het zelfs nog een nuttige toepassing vinden als
stookgas. Niettemin is men ondergronds zeer voorzichtig met
vuur. Er gebeurt trouwens alles met een uiterste omzichtigheld. De Nederlandse mijnen zijn dan ook niet voor niets
de veiligste van de hele wereld'.
`De stenen, die boven de grond komen en waardoor die steenbergen ontstaan', zei Herman, die iets goed wilde maken,
`waar komen die eigenlijk vandaan?'
`Gedeeitelijk zijn ze afkomstig uit de gangen, die gedreven
moeten worden, gedeeltelijk ook uit de kolen, die naar boven
komen. Want het is niet alles zuivere kool wat gevonden
wordt. Veertig procent bestaat uit stenen en andere, vrijwel
waardeloze stoffen'.
`Dus als ik een zak kolen koop krijg ik veertig procent stenen',
zei Herman. `Mooi is dat!'
`Dat zou zeker niet mooi zijn. Maar het is dan ook niet zo.
Als jij een zak kolen koopt krijg je ook een zak kolen en niet
een gedeelte stenen. Want de kolen en stenen, die uit de
grond komen worden eerst gewassen.'
`Daar hebt U zeker wel een speciale zeep voor nodig?' veronderstelde Herman lachend.
32

Inderdaad. Alleen is het geen zeep, althans geen gewone.
Wassen betekent in dit verband namelijk het scheiden van
kolen en steen. Vroeger deed men dat voornamelijk met de
hand, hetgeen uiteraard niet volkomen nauwkeurig gebeurde. Nu gaan de kolen naar de wasserij, een van de belangrijkste onderdelen van het bovengrondse bedrijf, en
worden daar van de stenen gescheiden'.
`En hoe gaat dat in z'n werk?' vroeg Theo.
`In principe kan ik je dat wel duidelijk maken. Er wordt in
de wasserij gebruik gemaakt van de eigenschap, dat stenen
een hoger soortelijk gewicht hebben dan kolen. Dompelt
men ze nu alle twee in een speciaal daarvoor gemaakte vloeistof, de `zeep', dan zinken de stenen en blijven de kolen
boven drijven. Die kunnen er dan – machinaal – afgeschept
worden. Een en ander is natuurlijk wel iets moeilijker, maar
zo kun je je wel een begrip vormen. Er zijn ook nog andere
methodes, maar het soortelijk gewicht speck toch steeds een
rol. Het Centraal Proefstation, dat is een van die onderzoekingsinstituten waar ik het daar straks over had, houdt
zich onder meer bezig met de ontwikkeling van wasserijsystemen. Zo goed zelfs, dat in heel wat bedrijven in het buitenland gebruik wordt gemaakt van de door de Staatsmijnen
ontwikkelde systemen'.
`En de stenen komen dan op de steenbergen?'
`Niet allemaal. Een gedeelte wordt ook weer gebruikt om er
afgewerkte gangen en pijlers mee op to vullen. Met een soort
kanon worden ze er dan ingeschoten. Bovengrondse verzakkingen kunnen zodoende zo veel mogelijk worden tegengegaan'.
`13 sprak van cokesfabrieken', zei Gert. `Waar zijn die goed
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voor? Kolen kunnen toch ook zo al gebruikt worden'.
`Met die vraag kom je eigenlijk al een beetje op chemisch
terrein. Maar het is toch goed, dat ik er nu al iets over
vertel. Kijk, kolen zijn niet allemaal hetzelfde. Je hebt verschillende soorten'.
`Dikke en dunne zeker', grinnikte Herman, die zich bijzonder op z'n gemak voelde.
De beer Van Rijn glimlachte.
"n Bijdehand jongetje ben jij, geloof ik,' zei hij, zodat Herman even bloosde. 'Maar een beetje gelijk heb je toch wel.
Alleen worden de kolen vet en mager genoemd. Je weet
waarschijnlijk, dat moet je tenminste op school geleerd
hebben, dat steenkool verkoolde planten en bomen zijn, die
in de loop der eeuwen successievelijk veranderden in veen,
bruinkool en steenkool. Die steenkool is nu te verdelen in
vetkool, halfvette kool, ess-kool, magerkool en antraciet.
Vetkool is zacht en gasrijk, magerkool hard en gasarm. In de
industrie grotendeels en vooral thuis in de haard stook je
magerkool en antraciet, omdat vetkool zich daarvoor niet
bijzonder leent. Maar de Staatsmijnen produceren voor vijfenzeventig procent vetkool en alleen de Wilhelmina en
voor een beperkt gedeelte ook de Emma hebben antraciet
en magerkool. Je zou je dus kunnen afvragen wat er allemaal
met die vetkool gebeurt. Nu, die vetkool is uitstekend geschikt om cokes van te maken, een brandstof, die eveneens
in de industrie en voor centrale verwarming wordt gebruikt
en die een veel hogere gebruikswaarde heeft dan de oorspronkelijke vetkool. Hoe je cokes maakt? In principe komt
het er op neer, dat het gas en de teer, die in de vetkool zitten,
daaraan worden onttrokken, zodat de cokes overblijft. Met
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dat gas en die teer komen we dan helemaal in de chemische
hoek terecht en daarover vertel ik 'n andere keer iets'.
`Hoeveel kolen worden er eigenlijk uit de grond gehaald?'
vroeg Theo.
`De vier Staatsmijnen produceren jaarlijks ongeveer zeven en
een half miljoen ton. Ik zou ook kunnen zeggen : 6000 treinen
van ieder 50 wagons. Dat is zestig procent van de totale
Nederlandse produktie. Geen klein beetje dus'.
`En kan dat altijd maar doorgaan? Ik bedoel, in zulke hoeveelheden ?'
`Altijd natuurlijk niet. De bereikbare voorraad raakt eens
uitgeput. Maar die voorraad bedraagt nu nog, alleen in
Zuid-Limburg, zo'n miljard ton. We kunnen dus nog even
vooruit'.
`Ik heb nog 'n vraag', zei Gert. `De mechanisatie, waarover
U sprak maakt het natuurlijk wel makkelijker voor de mijnwerker, omdat hij minder handwerk heeft te doen. Maar
wordt het van de andere kant niet veel moeilijker, omdat hij
nu veel meer moet weten om de apparatuur juist te kunnen
instellen?'
`Een verstandige vraag', vond de heer Van Rijn, waarna
Gert bloosde en Herman een overdreven hoestbui kreeg.
`De mijnwerker wordt inderdaad steeds meer vakman. Zuivere spierkracht is niet meer belangrijk, handigheid, gevoel
voor techniek wel. Niet iedereen kan dan ook zo maar mijnwerker worden. Dat is echt een veronderstelling, die uit de
tijd is. Voor jongens, die dit speciale vak willen leren zijn dan
ook aparte scholen in het leven geroepen. De Ondergrondse
Vakschool, OVS noemen wij die, leidt jongens van jullie
leeftijd op tot aankomend mijnwerker. Die opleiding duurt
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drie jaar en daaruit blijkt dus wel, dat er nogal iets bij komt
kijken. Over opleidingen gesproken; aankomende mijnbouwkundigen worden opgeleid in de MVS, de Mijnbouwkundige
Vakschool, en de technici, die er voor moeten zorgen, dat alle
installaties en machinerieen met zo weinig mogelijk storing
blijven draaien, krijgen hun opleiding op de TVS, de Technische Vakschool. Later kunnen de besten nog in aanmerking
komen voor plaatsing op de Mijnschool in Heerlen, waarna
zij hogere functies kunnen bereiken. Je ziet wel, dat er bij de
Staatsmijnen, in letterlijke zin, weinig mensen werken, die
niet een of andere opleiding hebben gehad'.
`Dat zal bij de chemische bedrijven ook wel het geval zijn?'
veronderstelde Theo.
Natuurlijk, mensen, die gespecialiseerd zijn in die richting.
Maar over de chemische bedrijven zullen wij het een andere
keer hebben. Ik heb een droge keel van het vele praten. Het
is trouwens bijna etenstijd en ik denk, dat mijn vrouw intussen wel op jullie gerekend zal hebben. Dan kun je ook
kennis maken met mijn zoons. Die komen net binnen, hoor
ik. Ik denk wel, dat jullie best met elkaar zullen kunnen
opschieten.'
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HOOFDSTUK III

Waarin een aanrijding plaats vindt en een
' oude man' wordt beroofd

De lange jongen, die zich even later voorstelde als Joop van
Rijn leek inderdaad wel iemand om mee te kunnen opschieten. Hij keek even verbaasd toen hij hoorde, dat ze niet in
een camping waren.
`Zitten jullie zo maar ergens in de hei?' vroeg hij.
Theo verklaarde hoe het in elkaar zat en dat ze het vooral
gedaan hadden om Herman een pleziertje te doen. Hetgeen
deze natuurlijk van honend commentaar voorzag.
`Jij lijkt wel iets op mijn broer', grinnikte Joop. 'Die zit ook
onmiddellijk boven op de kast als je iets zegt. Daar komt
ie net aan'.
Uiterlijk leek de binnenkomende jongen inderdaad wel iets op
Herman. Hij had tenminste ook een vrij aanzienlijk gewicht.
`Ik ben Rembrandt', deelde hij vriendelijk mee.
`Hoe zeg je?' vroeg Gert verwonderd.
Joop lachte. `Zo heet hij natuurlijk niet echt. Eigenlijk beet
hij Dick, maar omdat hij nogal graag tekent, en hij kan er
ook wel iets van, heeft vader hem wel eens Rembrandt genoemd en dat is zo gebleven. Hij vindt 't zo prachtig met
z'n grote voorganger een naam te hebben, dat hij zich zelf
ook zo noemt. Kinderachtig natuurlijk, maar het is dan ook
maar nog een klein ventje'.
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Het Ileine ventje', dat even oud was als de tweeling keek
misprijzend naar het grinnikend drietal en zei: Jullie moeten nou eigenlijk gieren van de lach want onze Joop is toch
weer z6666 leuk'.
Joop en Rembrandt zitten elkaar nogal eens in de haren',
zei hun vader. 'Ik geloof, dat dat bij jullie ook wel eens gebeurt, te oordelen naar wat ik zo al gehoord heb'.
`Dat komt alleen maar omdat Herman zo'n akelig eigenwijs
mannetje is', verklaarde Theo. 'Anders zou dat zeker niet
vaak gebeuren'.
`Ik weet iets', zei Herman plotseling. `Voel jij er wat voor
Rembrandt, om met ons te gaan kamperen? Dan zijn we
tenminste met z'n tweeen als ze ruzie zoeken, en dat doen
ze nogal eens'.
`Fantastisch', juichte Rembrandt. 'Allicht voel ik daar wat
voor. Als jullie het tenminste ook goed vinden', vroeg hij
Gert en Theo, die genadig knikten.
`Je vraagt niet of ik het goed vind', constateerde zijn vader.
`Dat is zeker niet nodig?'
`1\1-atuurlijk vind jij het goed. Je zegt toch altijd, dat ik zo
lastig ben in de vakantie'.
De beer Van Rijn lachte. `Toch zou het beter zijn als Joop er
ook bij was. Maar dat gnat nu natuurlijk niet'.
`Waarom niet?' vroeg Theo. 'Plaats genoeg in de tent'.
`Dat is 't niet', zei Joop. 'Maar ik heb voor de vakantie een
baantje. Voor 'n paar weken, maar ik zit in ieder geval
vast'.
Joop is door de geldwolf aangetast', zei Rembrandt. 'Maar
dan zal ik toch moeten opschieten jongens. Wat moet ik
meenemen? Dekens en zoiets, natuurlijk?'
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`Vergeet je tomahawk niet', adviseerde Theo. `Als je met het
woeste opperhoofd Herman meegaat moet je op alles rekenen'.
Taat 'm kletsen', zei Herman. 'We zullen ze vanavond eens
anders laten piepen . . .'
* * *

Toen ze een paar uur later wegreden waren ze dan ook met
z'n vieren. De laatste stralen van de zon dansten door de
bomen en over de daken van de huizen, de avond was koel na
de warme dag en de jongens waren in een plezierige vakantiestemming. Dat zou niet lang duren. Even buiten Heerlen
reed Herman, die in een opgewonden gesprek met Rembrandt
was, bijna tegen het plotseling openslaande portier van een
geparkeerde auto op. Op het laatste moment rukte hij het
stuur om, maar botste daardoor tegen Rembrandt, die dat
niet verwacht had, zodat ze allebei vielen.
`Kijk dan ook een beetje uit, lummels', zei de man, die achter
het stuur van de auto zat. Zijn passagier, die met een landkaart in de hand naast hem zat, keek ongeinteresseerd naar
de jongens.
`U mag dat portier niet zo maar open maken, zonder op het
achteropkomende verkeer te letten', zei Theo, die met Gert
even achter de eerste twee aankwam.
"Ja, verdorie', kwam Rembrandt er woedend tussen. 'We
hadden wel een arm of been kunnen breken'.
`Zo gauw breek je geen been', probeerde de man hem sarcastisch gerust te stellen'.
Herman was ook opgekrabbeld.
`Onze schuld zeker ook nog?' zei hij woest. Tegelijkertijd
schrok hij. Hij keek verrast naar de man achter het stuur en
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41Cijk dan ook een beetje uit, lummels' , zei de man
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naar de ander, die nog steeds met de kaart in zijn handen zat.
`Ik wil, dat er politie bijkomt', zei hij toen.
Gert en Theo keken zeer verbaasd. Herman kon soms wel
eens een driftkop zijn, maar dit was toch wel iets overdreven.
De man met de kaart keek bij het woord 'politic' plotseling
op, terwijl de bestuurder zijn ogen half dichtkneep. Niettemin dwong hij zich tot een lachje.
`Korn nou, jongen', zei hij, veel vriendelijker dan eerst. `Nou
maak je het wel een beetje erg. Ik geef toe, dat ik dat portier
misschien iets voorzichtiger had moeten openmaken. Is er
iets aan jullie fietsen kapot?'
Rembrandt controleerde het even. 'Nee', antwoordde hij.
`Toch wil ik, dat er politie bij komt', hield Herman vol.
`Ste' je toch niet zo aan, Herman', viel Gert nu uit. `Jij hebt
niks, Rembrandt heeft niks en jullie fietsen hebben ook
niks. Overdrijf toch niet zo en kom mee'.
`Ja, kom op, Herman', zei Theo.
Herman aarzelde even, klom toen met tegenzin weer op z'n
fiets om verder to rijden. De anderen volgden hem.
In de auto bleef het even stil.
De man, die achter het stuur zat en die twee dagen tevoren
op Schiphol was geweest, Tervoorn, keek de jongens na.
De Amerikaan naast hem vouwde de kaart dicht en zei:
`Wat was er aan de hand?'
Tervoorn haalde zijn schouders op.
`Die kwajongen wilde de politic er bij halen', antwoordde
hij. 'En we kunnen nu beter zo min mogelijk opvallen'.
`Is het dan normaal bier, dat zulke jongens dadelijk met
de politic schermen?' vroeg Letson.
Norm.aal?' Tervoorn haalde opnieuw zijn schouders op.
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` Het zal wel een driftig dwarsdrijvertje zijn. Gelukkig was die
ander verstandiger'.
Letson zei niets meer. Hij maakte een vage beweging met zijn
hand, Tervoorn startte de wagen en reed weg. Na een paar
honderd meter haalde de auto de vier jongens in. De donkere
ogen van de Amerikaan gleden over het groepje, bleven even
op Herman rusten.
Ook Herman keek naar de voorbijglijdende auto. Even zag
hij de onderzoekende ogen van de man op zich gevestigd en
even voelde hij iets van de dreiging, die er in school. Toen was
de auto weg.
`Waarom deed je in 's hemelsnaam zo opgewonden, Herman?' vroeg Gert.
Herman schrok op.
`Dat waren dezelfde kerels als vanmorgen', zei hij.
`Welke kerels', vroeg Gert, die dat al lang vergeten was omdat hij het niet belangrijk gevonden had.
`Die vanmorgen op de hei waren, ik heb 't jullie toch verteld'.
`Wat was dat?' vroeg Rembrandt, die natuurlijk nog van
niets wist.
Gert vertelde hem wat er gebeurd was of beter gezegd wat
Herman gezien had.
`En wilde je daarom dat de politie zou komen?' grinnikte
Theo. `Jij bent toch wel een verschrikkelijke fantast, Herman. Maar geen goed opperhoofd. Die had zijn jachtgronden
zelf verdedigd en was niet huilend naar de politie gehold'.
`Ach, val toch om', zei Herman. 'Ik zei dat alleen maar om
to zien hoe die kerel er op zou reageren. Zag je niet dat hij
schrok?'
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`Allicht schrok hij. Hij wist, dat hij eigenlijk fout was en dat
hij dus een proces-verbaal zou krijgen. Dacht je soms, dat
hij dat leuk zou vinden?'
'Ik denk, dat hij niet alleen daarom schrok', zei Herman.
`Volgens mij hebben die twee iets te verbergen. Vanmorgen
deden ze ook al zo vreemd. Zag je, dat die ander weer met
een kaart in z'n handen zat?'
Tat is toch zeker niet verboden? Je ziet spoken, Hermannetje. Weet je trouwens zeker, dat 't dezelfde mannen waren?'
`Natuurlijk, ik ben toch niet blind? En die auto was ook dezelfde. Donkerblauw en gloednieuw'.
`Heb je soms ook het nummer genoteerd, grote Sherlock?'
`Nee, daar heb ik niet op gelet'.
Theo schudde droevig 't hoofd.
`Nu val je weer tegen, Herman. Als woest opperhoofd wil je
naar de politie lopen en als detective vergeet je zelfs om het
nummer van de verdachte auto met de gruwelijke schurken
te noteren'.
`Schei toch uit', zei Gert. 'Als je er ook maar even serieus op
in gaat, begint Herman z'n bakerpraatjes zelfnog te geloven'.
`Misschien is het toch wel verdacht', vond Rembrandt, die
tot dat moment alleen maar geluisterd had.
`Daar heb je er nog zo een', grinnikte Theo. 'Weet je wat,
jongens. Als we straks bij de tent zijn, gaan jullie maar een
eindje verderop zitten om elkaar sterke verhaaltjes te vertellen. Maar nou wat anders. Als we het toch over rovers
moeten hebben, kunnen we straks misschien cen spelletje
doen. Dat lijkt me wel spannend in de hei, vooral als het een
tikje donker wordt'.
En daar waren ze het dan alle vier wel over eens.
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Toen ze later voor de tent zaten, moe na het opgewonden
struikroverspelletje, waarbij Gert en Theo het vooral op
Herman hadden voorzien, was de nacht al gevallen. Alleen
de glinsterende sterren aan de donkere hemel en het licht
van de maan zorgden er voor, dat ze elkaar nog als vrij vage
schaduwen konden zien.
`Heb je intussen niets meer van je echte rovers gezien?'
vroeg Theo spottend.
Herman haalde zijn schouders op. Hij voelde er niets voor
om steeds er tussen genomen te worden.
`Toch', zei Rembrandt opeens, 'is er gisteren bij ons zeker
nog een oude man beroofd'.
`0 ja?' vroeg Herman belangstellend. `Gebeurt dat vaak
hier?'
`Ja, nogal', antwoordde Rembrandt en alleen Theo, die vlak
naast hem zat, hoorde dat hij even zachtjes voor zich uit
lachte.
`Vertel eens', zei Herman, die nogal belangstelling voor gruwelverhalen had.
`Er is niet veel te vertellen. De rovers kwamen er aan, rukten
en trokken en de oude man zakte in elkaar'.
`En zou dat hier regelmatig gebeuren?' vroeg Gert ongelovig.
`Ik ben bang, dat jij aan dezelfde kwaal lijdt als Herman: te
veel fantasie'.
`Nee, het gebeurt heus. Ondergronds in de mijn'.
`In de mijn nog wel. Dan zullen ze die kerels toch wel makkelijk te pakken kunnen krijgen'.
`Zeker, maar de rovers worden niet te pakken genomen. Ze
worden er zelfs voor betaald. Ze zijn in dienst van de Staatsmijnen'.
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`Wat zullen we nou hebben?' vroeg Gert stomverwonderd.
`Rovers in dienst van de Staatsmijnen?'
`Ja', antwoordde Rembrandt en hij lachte nu bijna hardop.
`Ik denk, dat dit jongetje ons er tussen wil nemen', zei Theo.
`Vertel 's mannetje, wat is dat met die rovers?'
`Het is heus zo', lachte Rembrandt. 'Maar ik zal het een
beetje duidelijker voor jullie vertellen. Je hebt toch gehoord,
dat de kolen uit een pijler worden gehaald? Als alle kolen
nu uit de pijler zijn en die dus leeg is, laten ze hem instorten.
Dat gebeurt door de stijlen weg te halen, waardoor het dak
dus niet meer gestut is en invalt. Nou, de mensen, die de
stijlen weghalen noemen ze rovers'.
`En die oude man dan?' vroeg Gert.
`Zo wordt de pijler genoemd, waarin geen kolen meer zijn en
waarin dus niet meer gewerkt wordt. Heel eenvoudig dus: de
oude man wordt beroofd'.
`Wonderlijk taaltje', vond Herman.
`Het is al heel oud', zei Rembrandt. 'Ik denk bijna even oud
als het mijnwerkersvak zeir.
`Jij schijnt er ook wel lets van te weten', zei Gert. 'Kun je
me ook vertellen of dat gevaarlijk is, zo maar zo'n pijler
te laten instorten?'
'Ik weet er heus niet zo veel van', zei Rembrandt voorzichtig.
`Wat ik vooral zo fantastisch vind, is hoe technisch het ondergronds allemaal toegaat. Er zijn auto's, de machinisten op de
treinen hebben mobilofoon, er wordt geexperimenteerd met
televisie, met monitors en zo zijn er meer van die dingen.
Maar om op je vraag terug te komen. Zo'n instorting
is precies berekend. De rovers weten nauwkeurig welke
stijlen ze weghalen en zij blijven zelf in een gedeelte,
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dat nog steeds gestut is en waar dus niets kan gebeuren'.
`Het zal wel een beetje lawaai maken, lijkt me zo', zei Theo.
`Een beetje? Het is een verschrikkelijk lawaai. Ik heb 't zelf
nog niet meegemaakt, maar vader heeft eens verteld, dat het
net is alsof de wereld instort'.
`Ik geloof, dat mijn ogen ook van hun stijlen beroofd zijn,
want ze vallen dicht, al maakt dat dan ook geen lawaai', zei
Herman. 'Ik weet niet wat jullie doen, maar ik ga onder zeil'.
Tien minuten later was er bij het tentje geen geluid meer
to Koren. En op de heide waren er alleen nog de geluiden
van de nacht: het ritselen van een struik, het kraken van een
tak en soms de schelle kreet van een vogel, die uit zijn slaap
wakker schrok.
* * *
In een hotel in Geleen stond op die avond een man in de telefooncel. Het was de bestuurder van de blauwe auto, de man.
die Herman die dag al tweemaal gezien had. Zijn lippen bewogen geluidloos achter het glas van de cel. Soros lachte hij
even. Zijn hand rustte op een landkaart, die voor hem lag.
De wijsvinger van die hand tikte er op.
Steeds op dezelfde plaats tikte de vinger. Hij wees naar een
klein plekje in Zuid-Limburg. Een klein plekje op de Brunssumm.erheide .. .
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HOOFDSTUK IV

Waarin stikst o f een belangrijke rol speelt en Herman een
ontdekking doet

`Verroest nou', zei Herman. Hij stiet Theo aan en wees met
zijn kin naar een naderbij komende auto. Het was een grote
blauwe wagen, die bij de ingang stopte. Twee mannen stapten uit en liepen naar de portiersloge.
Theo keek verwonderd op. `Zijn 't weer dezelfde?' vroeg hij
zachtjes.
Herman knikte.
Ze stonden met z'n vieren voor de ingang van het Stikstofbindingsbedrijf van de Staatsmijnen bij Geleen. De vorige
dag hadden ze met Rembrandt als `wegwijzer' een uitgebreide fietstocht door Zuid-Limburg gemaakt en urenlang
in een zwembad gelegen. Zoals afgesproken had Rembrandt
's morgens zijn vader gebeld, die hem verteld had, dat ze
's middags al naar Geleen zouden kunnen komen om iets van
de chemische bedrijven to zien. Er zou dan voor een aantal
mensen een rondleiding worden gehouden, waarbij de jongens zich konden aansluiten. Voor de ingang van het Stikstofbindingsbedrijf wachtten ze nu op de beer Van Rijn, die
zelf ook mee zou gaan.
En nu kwam daar die blauwe auto weer !
De twee mannen spraken even met de portier en bleven toen
eveneens wachten. Niet lang, want even later kwam een
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groepje mensen naar de ingang. Het tweetal voegde zich bij
hen en ging naar binnen.
`Ik vraag me of of dat nu allemaal toeval kan zijn', zei Herman. 'Het is nu al de derde keer, dat we hen zien'.
`Voor ons is het de tweede keer', verbeterde Theo. 'Maar dat
neemt niet weg, dat ik het toch een beetje wonderlijk begin
te vinden'.
`Herman's ziekte is besmettelijk', kwam Gert. 'Maar ikdacht,
dat jij nuchterder zou zijn, Theo. Om je door die sprookjes
te laten meeslepen . . .'
`Ik zeg ook niet, dat ik die twee mannen nu opeens wel verdacht vind', verdedigde Theo zich. 'Maar 'n tikje erg toevallig lijkt 't me wel'.
Op dat moment kwam de heer Van Rijn op hen toe.
`Jullie zijn mooi op tijd. Heb je 't makkelijk kunnen vinden?'
`Nogal', antwoordde Theo. 'Er staan bier overal richtingaanwijzers van de bedrijven, dus zo moeilijk was 't niet'.
`Laten we dan maar vlug naar binnen gaan. Ik denk, dat het
gezelschap er ook al zal zijn'.
Even later liepen ze door 't toegangshek.
`Je hebt hier ook echte straatnamen', zei Gert. `Kijk maar'.
`De chemische bedrijven vormen eigenlijk ook een heel uitgebreide stad', vertelde Rembrandt's vader. `Aan die straatnamen kun je al zien, dat het een heel merkwardige stad is.
Let maar eens op : Nitraatstraat, Ureumweg en zo. Maar
kom, ik ga even kijken waar die andere mensen zijn. Dan
vertel ik jullie dadelijk eerst het een en ander en daarna gaan
we eens kijken wat er zoal te zien is. Je moet je alleen niet
voorstellen, dat je alles kunt zien. Daarvoor hebben we veel
te weinig tijd en bovendien worden hier bepaalde vindingen
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De jongens stonden naast een der reusachtige koeltorens
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in praktijk gebracht, die voorlopig geheim gehouden moeten
worden.
`Ik heb er anders helemaal geen behoefte aan om uitvindingen achterover te drukken', zei Theo lachend.
`Jij waarschijnlijk niet en ik betwijfel ook of je in staat bent
om te overzien wat eigenlijk een nieuwe vinding is. Als jullie
nu even wachten, ga ik eens informeren'.
De jongens stonden naast een der reusachtige koeltorens en
keken over een woud van buizen en pijpen, dat zich tussen
en door de talrijke gebouwen en installaties scheen heen te
wringen.
`Als ik hier ook maar iets van snap, kun je mij een genie noemen', constateerde Herman.
`Dat ben je toch al', vond Theo. 'Die indruk wil je tenminste
altijd maken'.
Voordat Herman kon antwoorden stond de heer Van Rijn al
weer voor hen.
`Zie zo, dat is geregeld. Wij gaan even apart zitten. Intussen
krijgt dat gezelschap een lezing, maar die kon voor jullie
wel eens iets te hoog gaan'.
`Beschouw je zelf maar als officiele bezoekers', zei hij even
later toen ze in een kamer bij elkaar zaten.
`Kan ik beginnen?'
Jawel professor', antwoordde Rembrandt vriendelijk.
Zijn vader lachte. `Niet brutaal worden, mannetje', zei hij
bestraffend. 'En de gedachte, dat ik hier een beetje les ga
geven, moet je maar eens helemaal uit je hoofd zetten. Want
het verhaal van de chemische bedrijven van de Staatsmijnen
kan geen droge opsomming van activiteiten en prestaties zijn.
Daarvoor is de ontwikkeling van de chemie – en vooral ge50

durende de laatste tien jaar — veel te boeiend. Chemie moet
je dan ook niet als iets geheimzinnigs zien. En de chemicus
niet als een alchemist — hoewel het woord daar wel van afgeleid is — die in rokerige holen wonderlijke brouwseltjes zit te
mengen. De chemicus is een nuchter man, die weloverwogen
te werk gaat en die niet zo maar wat stoffen op goed geluk
bij elkaar doet met in zijn achterhoofd de sombere gedachte:
als 't knalt heb ik 't mis gehad. Nee, hij weet vrij nauwkeurig wat hij doet'.
`Ik heb eens een vergelijking gehoord', zei Gert, `waarin 'n
chemicus gezien werd als een huisvrouw in de keuken, die
ook allerlei dingen in potten en pannen bij elkaar doet,
waarna er iets heel anders uitkomt. Is dat niet een beetje te
eenvoudig gesteld?'
`Inderdaad, en een chemicus zal over zo'n vergelijking ook
nauwelijks enthousiast zijn, want er komt bij chemie heus nog
wel iets meer kijken dan `dingen in potten en pannen doen'.
Dat neemt evenwel niet weg, dat een dergelijke vergelijking
wellicht wel verduidelijkend kan zijn voor iemand, die helemaal geen notie van chemie heeft en er maar huiverend
tegenop kijkt. Heel populair gesteld kun je zeggen dat chemie
een stof (welke dat ook mag zijn) zo ver in onderdelen (in
moleculen) ontleedt of afbreekt, dat die stof niet meer dezelfde
is. Voeg je die onderdelen met andere samen dan kun je een
stof krijgen, die in de natuur nog niet voorkomt, een zogenaamde synthetische stof'.
`Dat mag dan wel heel populair gesteld zijn', zei Herman.
`Maar ik snap er niets van . . .'
De heer Van Rijn glimlachte. `coed, ik zal het nog iets anders vertellen. Stel dat je een auto, een vliegtuig en een schip
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hebt. Nu neem je van het vliegtuig de vleugels en de propeller, van de auto de wielen en de calaine en van het schip de
romp en de. schroef. Voeg dat samen en je zou een voertuig
krijgen, dat towel kan vliegen, als op de weg rijden als varen.
Daagt het al een beetje?'
Herman knikte.
`Nu vraag je je waarschijnlijk of wat dat met de Staatsmijnen
te maken heeft. Alles, zou ik willen zeggen. Want bier wordt
actief chemie bedreven. Je zult je nauwelijks kunnen voorstellen hoe vaak je wel in contact komt met dingen, die in deze
chemische bedrijven hun oorsprong hebben gevonden. Van
's morgens vroeg tot 's avonds laat. In kleding, in voeding,
in brandstof. In een hele reeks produkten, zoals verf, nylon
en plastic, maar ook in asperine, vitamine, lipstick en zelfs in
explosieve stoffen. Het lijkt veel maar toch noem ik maar een
klein gedeelte van alles wat bier wordt gedaan'.
`Hoe zit dat dan in elkaar?' vroeg Gert. 'Die dingen worden
bier toch niet gemaakt? En wat is de binding met de mijnindustrie ?'
`Dat zijn drie vragen tegelijk', constateerde de beer Van
Rijn. 'Hoe het in elkaar zit zal ik je dadelijk proberen uit
te leggen. Wat je tweede vraag betreft, die dingen worden
bier niet gemaakt. In deze bedrijven worden grondstoffen
vervaardigd, die op hun beurt weer geschikt zijn om verder
verwerkt te worden.
Je weet nog wel, dat ik je verteld heb, dat de Staatsmijnen
voornamelijk vetkolen delven, die in de cokesfabrieken tot
cokes worden verwerkt. Als de kolen nu vercokest worden –
verhit, zonder dat er lucht toetreedt – komt er gas vrij, dat
bij zuivering een aantal chemische stoffen oplevert. Die
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stoffen, teer en benzol onder meer, lenen zich voor verdere
verwerking en bieden talrijke mogelijkheden. In de eerste
plaats wordt het gas gezuiverd en via een uitgebreid leidingennet van meer dan 750 kilometer over heel Brabant en
Limburg, tot Gelderland en Zeeland toe, verspreid. Dat gebeurt door middel van het Gasdistributiebedrijf, dat ik al
tens eerder heb genoemd. Overigens, bij de exploitatie van
het aardgas, dat in Groningen is aangetroffen en waarvan je
misschien ook al iets gehoord zult hebben, worden ook de
Staatsmijnen betrokken. En daarbij komt de ervaring, die met
gasdistributie is opgedaan natuurlijk goed van pas'.
`Wat gebeurt er dan met dat gas?' vroeg Theo.
`Gas is een brandstof. Het wordt geleverd aan industrieen en
gemeenten. De meeste huisvrouwen hier koken op gas van de
Staatsmijnen'.
'Maar daar zijn toch zeker fantastische hoeveelheden voor nodig', vond Gert. `Hoeveel gas wordt er hier dan wel gemaakt?'
`Dat is nogal wat. Ruim anderhalf miljard kubieke meter per
jaar. Dat zegt je niet veel waarschijnlijk. Maar als ik je nu
vertel, dat je met die hoeveelheid de gashuishouding van een
stad als New York aan 't draaien kunt houden, of dat het
voldoende is om een huisvrouw 6800 jaar – ja, we goochelen hier wel met hoge cijfers – van gas te voorzien, wordt het
misschien al iets duidelijker.
Nu gaat dat gas niet allemaal de deur uit. Integendeel, het
grootste gedeelte wordt door de bedrijven zelf gebruikt.
Want dit gas, cokesovengas, is ook niet weg te denken bij het
maken van kunstmest. En dat die op het Stikstofbindingsbedrijf, het SBB, van de Staatsmijnen wordt gemaakt zal je
op school wel gehoord hebben?'
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`Ja', zei Gert, `maar h6e is me een raadsel'.
`Ik zal je eerst vertellen waarvoor kunstmest nodig is. Planten hebben om te groeien onder meer stikstof nodig. Dat
weet je waarschijnlijk?' Theo en Gert knikten, Herman keek
min of meer verbaasd. 'Die stikstof nu zit in de lucht, dezelfde lucht die wij inademen. Je zou dus kunnen veronderstellen, dat planten wel in staat zullen zijn om de stikstof op
te nemen. Maar dat is niet zo, althans op een paar na. De
meeste planten nemen stikstof op via hun wortels uit de
bodem. Daarom heeft men geprobeerd, en met succes, een
stof te maken, waardoor die planten toch de noodzakelijke
hoeveelheid stikstof kunnen krijgen. Die stof is de kunstmest'.
`Planten zijn toch ook steeds zonder kunstmest gegroeid', zei
Herman. `Waarom hebben ze dan opeens meer stikstof
nodig?'
`Omdat de landbouwgrond anders veel te vlug uitgeput zou
zijn. Er komen steeds meer mensen op de wereld, er moeten
dus ook steeds meer landbouwprodukten zijn, er moet grond
komen, die niet mager en arm raakt. Daar zorgt kunstmest
voor. En bovendien is gebleken, dat met kunstmest de opbrengst van bijvoorbeeld een aardappel- of suikerbietenveld
heel wat hoger is. Er is dus alle reden om kunstmest te gebruiken. Nu vraag je je waarschijnlijk of wat dat met cokesovengas te maken heeft?'
"a', zei Theo, `dat gas zal toch wel geen kunstmest zijn?'
`Heb jij al eens een Boer gas zien strooien?' vroeg Herman
honend.
`Dat gebeurt ook niet', hernam meneer Van Rijn. 'Om op
stikstof terug te komen. Die kun je niet zo maar uit de lucht
halen en gebruiken. Hij moet eerst ergens aan gebonden
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worden, in dit geval aan de waterstof, die in het cokesovengas voorkomt. Doe je waterstof en stikstof in een bepaalde
verhouding bij elkaar en wel onder zeer hope temperatuur en
druk, dan ontstaat ammoniak, op zich zelf al een soort
kunstmest, maar in deze vorm niet te gebruiken. Daarom
komt er nog een zuur bij, waardoor je een wel handelbaar
produkt krijgt'.
`En is die kunstmest steeds dezelfde', vroeg Theo. 'Ik bedoel,
is er maar een soort?'
`Nee, er worden hier in het SBB, zes verschillende soorten
kunstmest gemaakt. Gebleken is namelijk, dat de bodem
naast stikstof ook nog andere stoffen kan gebruiken, fosfor en
kali bijvoorbeeld. Die stoffen worden aan de kunstmest toegevoegd, waardoor je dus een zeer veelzijdige, samengestelde,
meststof krijgt'.
`Hoe ziet kunstmest er uit?' vroeg Gert.
`Kijk maar eens, ik heb hier een plasticzakje, dat de Staatsmijnen trouwens ook zelf kunnen maken, met de laatste
nieuwe kunstmest, ureum. Je ziet dat het vrijwel allemaal
even grote witte bolletjes zijn'.
`Het is zo'n fantastisch groot bedrijf', zei Gert, terwijl hij
naar buiten wees. 'Hoeveel kunstmest wordt er welgemaakt?'
`Je zou met de kunstmest van het SBB een kleine Afsluitdijk
door het IJsselmeer kunnen bouwen', lachte meneer Van
Rijn. 'Want jaarlijks gaan er hier zo'n miljoen ton de deur
uit'.
`Dat kan ik zeker niet 'n paar onsjes voor de tuin krijgen?'
vroeg Herman.
`Nee, dat lukt je niet. De kunstmest wordt geleverd in zakken
van 50 en 25 kg. Daar zou je waarschijnlijk iets te veel aan
55

hebben. Maar om even bij de produktie te blijven. De Staatsmijnen behoren tot de grootste kunstmestproducenten van
de wereld en zij leveren niet alleen in Nederland. De helft
wordt in ons land gebruikt, de andere helft wordt geexporteerd naar ongeveer vijftig landen over de gehele wereld. In
alle klimaatzones'.
`Wat heeft dat laatste te betekenen?' vroeg Herman.
`Dat betekent dat de kunstmest van de Staatsmijnen, aangepast aan het gebruik geschikt is voor zowel de Sahara, Siberie als jouw achtertuintje. Voor de export is dat natuurlijk
belangrijk'.
`U zei, dat de Staatsmijnen ook plastic zakjes zouden kunnen
maken', zei Gert. 'Hoe zit dat in elkaar?'
ja . . . met die vraag komen we dan op het jongste arbeidsterrein van de Staatsmijnen terecht. Het terrein van de
kunststoffen en de grondstoffen daarioor. Je zult wel begrepen hebben, dat er in het SBB en vooral ook op het Centraal
Laboratorium, het chemisch researchinstituut van het bedrijf, bij het maken van kunstmest heel wat ervaring op
scheikundig terrein is opgedaan. Toen, tijdens de laatste
wereldoorlog en vooral daarna kunststoffen steeds meer gebruikt gingen worden lag het voor de hand, dat de Staatsmijnen zich daarvoor gingen interesseren. Want de stoffen,
die bij het maken van cokes uit kolen vrijkomen bleken zich
ook uitstekend te lenen als grondstof voor andere chemische
produkten dan alleen kunstmest. De voornaamste van die
stoffen? Ik heb ze al genoemd, teer en benzol, waaruit onder
meer naftaline, pyridine en picoline worden gehaald. Stil
rnaar, ik zal niet al te veel vreemde woorden gebruiken'.
`Gelukkig', zei Herman, `ik voel me nu al bijna een geleerde'.
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`Daar ben je nog wel even van af, denk ik', vond meneer Van
Rijn. 'Want je ' kunt me waarschijnlijk niet vertellen wat er
van die stoffen gemaakt wordt? Of toch?'
Maar Herman schudde z'n hoofd.
`Om er maar iets van te noemen, onder meer sulfa-geneesmiddelen en anti-tbc-preparaten. Maar dat is nog niet alles. Met
die vrijkomende stoffen kan nog meer gedaan worden. Je
kunt er kunststof van maken of grondstoffen daarvoor. Zo
maken de Staatsmijnen een aantal grondstoffen en een kunststof, het plastic polyethyleen onder de naam „Stamylan".
Ik zal nog 'n paar van de voornaamste produkten noemen.
Dan leer jij nog wat moeilijke woorden, Herman.
Om kort te gaan, er is ftaalzuuranhydride, kortweg FZA
genoemd, een grondstof voor lakken en verven, die weerbestendig zijn en tegen een stootje kunnen. FZA wordt bier
ook heel wat gemaakt. Zou de hele produktie in verf worden
omgezet dan kon daarmee een stad als Amsterdam ieder jaar
van binnen en van buiten en van onder tot boven een nieuw
kleurtje krijgen'.
`Amsterdam we, zei Theo als geboren Rotterdammer
vinnig.
`Rotterdam nog makkelijker', plaagde de heer Van Rijn.
`coed, 'n andere grondstof is ureum, die naam heb je al gehoord, dat gebruikt wordt voor het maken van witte plastics, zoals telefoontoestellen, scheerapparaten en lichtschakelaars'.
`Ureum is toch een kunstmest? Hoe kunnen er dan scheerapparaten van gemaakt worden?' vroeg Theo ongelovig.
`Scheerapparaten worden ook niet van ureum alleen gemaakt. Ureum is een basisprodukt, zoals meet een basispro57

dukt is voor brood. Ureum alleen is wel een kunstmeststof.
Samen met bijvoorbeeld formaldehyde, ook een produkt van
de Staatsmijnen, kan ureum wel een plastic vormen'.
`En nylons? Waar komen die vandaan?' vroeg Gert. 'Ik heb
eens gehoord, dat die ook van de mijnen komen'.
`Nee, nylons maken we hier niet, maar er is wel de grondstof
voor. Want de nylongarens, waaruit kousen en andere kledingstukken kunnen worden gemaakt, komen van caprolactam en dat is een van onze belangrijkste produkten. De
Algemene Kunstzijde Unie, de AKU, verwerkt caprolactam
tot Enkalon. Zouden er van het caprolactam van de Staatsmijnen alleen maar nylons worden gemaakt, Gert, dan
kwamen er iedere dag zes miljoen paar op de markt. Iedere
Nederlandse vrouw en meisje – van baby tot bejaarde – zou
dan iedere dag een paar kunnen krijgen'.
`Dat zouden ze waarschijnlijk wel willen', vond Theo.
`Waarschijnlijk wel. Maar van caprolactam worden niet alleen nylons gemaakt. Het is ook een grondstof voor Akulon,
technisch nylon, gebruikt voor onder meer kabel en tandwiden, rolschaatswieltjes en hakken van damesschoenen.
Want nylon garen en nylon rolschaatswieltjes zijn wat de
soort stof betreft precies hetzelfde.
En dan hebben we nog polyethyleen, Stamylan. Van polyethyleen kun je een grote verscheidenheid van plasticartikelen maken: speelgoed, huishoudelijke artikelen,borden,
kopjes, emmers en zo, folie, dun plastic, dat je wel eens als
verpakking gebruikt hebt gezien, flessen en buizen en nog
veel meer. Met het Stamylan van de Staatsmijnen zou je
boven heel Nederland een dak kunnen maken. Nooit meer
regen hier!'
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`Zit dat plastic ook in steenkool?' vroeg Theo.
`De grondstof ethyleen zit in cokesovengas en wordt onder
zeer hoge druk, rond 1500 atmosfeer tot polyethyleen verwerkt. Een andere manier werkt volgens het lage-drukprincipe. Ethyleen zit verder ook in benzines en de Staatsmijnen
hebben, om de produktie te kunnen opvoeren, een kraakinstallatie gebouwd, waarin lichte benzines tot ethyleen en
enkele andere stollen wordt gekraakt'.
`Mooi woord, dat kraakinstallatie', vond Theo. 'Maar met
een eindexamencommissie zal het wel niets te maken hebben?'
`Niet bepaald', lachte meneer Van Rijn. 'Maar wat het wel
is? Mag ik even iets dieper er op in gaan? Nu, het is een installatie waarbij de grote koolwaterstofmoleculen, die in lichte benzines zitten, onder invloed van hoge druk, en hoge temperatuur, afgebroken worden tot kleine moleculen, die dan
de bouwsteentjes vormen voor het maken van een reeks van
nieuwe produkten. In die kraakinstallatie gebeurt dus eigenlijk hetzelfde als in de cokesovens.
`Dat was 'n hele mond vol', zei Herman, `maar of ik dat onthouden zal . . .?'
Probeer 't toch maar', vond Theo, `dat is goed voor je'.
De beer Van Rijn keek op z'n horloge.
`Het is dadelijk tijd om ons bij de groep aan te sluiten. Ik
kan jullie wel nog even vertellen, dat er behalve deze nog een
aanzienlijk aantal andere chemische produkten gemaakt
worden. Die kan ik wel opnoemen, maar de uitleg vergt te
veel tijd. Als je belangstelling hebt kun je er wel boekjes over
krij gen' .
Hij stond op.
`Korn, dan zullen we eens gaan kijken. We zullen eerst nog
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even een veiligheidspet, een soort helm gaan halen'.
Even later liepen ze achter de rest van het gezelschap, dat
eveneens voorzien was van petten, aan.
`Het lijkt wel alsof er oorlog is', zei Rembrandt.
`Toch is zo'n pet erg nuttig', verklaarde meneer Van Rijn.
`De veiligheidsvoorschriften zijn er heus niet voor niets. Dat
zul je straks wel merken als je ergens loopt waar nogal wat
buizen en leidingen zijn. Je hebt je hoofd gestoten voordat je
het weet en met die 'helm' voel je er niets van'.
Herman stootte Theo aan, wees voor zich uit.
`Daar heb je die twee ook weer', fluisterde hij.
Theo had de twee mannen uit de blauwe auto al gezien. Hij
vroeg zich of of het toch niet gewoon toeval was, dat ze hen
hier opnieuw aantroffen. Niettemin nam hij zich voor het
tweetal in de gaten te houden.
`In deze hal zul je dadelijk vloeibare stikstof kunnen zien',
zei meneer Van Rijn. `Je moet er maar niet met je vingers
aankomen, die kans krijg je trouwens niet, want het heeft een
temperatuur van bijna 200 graden Celsius onder nul, dus
vrij fris'.
Daar konden ze zich zelf van overtuigen. Een der technici
liet een kannetje met vloeibare stikstof zien en dompelde er
een rubberslangetje in. Het werd onmiddellijk steenhard,
bevroren.
"t Lijkt me inderdaad beter om er niet met de vingers aan te
komen', vond Herman, terwijl hij zich omdraaide naar Theo,
die achter hem moest staan.
Maar Theo stond niet achter hem. Herman keek recht in het
gezicht van de man, die de blauwe auto bestuurd had. De
jongen schrok even van de onderzoekende blik, die op hem
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werd gericht. Zou hij iets zeggen? Herman keek opzij naar
Theo, die hen aandachtig stond op te nemen. Er heerste even
een stilte, een bijna tastbare spanning rond het kleinegroepje.
Toen draaide de man zich om en liep 'n paar passen verder,
waar zijn metgezel stond, schijnbaar aandachtig luisterend
naar de uiteenzettingen van de leider van het gezelschap.
`Zou hij je niet herkend hebben?' vroeg Theo zachtjes.
`Natuurlijk wel, maar hij deed alsof hij me nooit gezien had.
Dat kon ik goed merken. Maar waarom wilde hij me niet
herkennen? Die kerels voeren vast wat in hun schild. We
zullen ze in de gaten houden'.
`Je hoeft anders niet bang te zijn, dat ze hier iets zullen uithalen', vond Theo. `Daar zullen ze toch wel te verstandig
voor zijn.'
`Toch hou ik ze in de gaten', hield Herman vol.
En hij bleef in de buurt van het tweetal. Dat was, omdat het
maar een vrij klein gezelschap was, zo moeilijk niet. De twee
mannen spraken niet met elkaar, maar luisterden naar de uiteenzettingen, die gegeven werden.
Herman bleef naast of direct achter hen lopen. Maar hij
kon niets opvallends aan het tweetal zien. Niet bij de gas- en
luchtscheidingsapparatuur, waarin de scheiding van het gas
en de lucht plaats vindt, ook niet toen ze door de hal liepen
waar in reusachtige kolommen de onderkoelde stikstof en
waterstof met elkaar verbonden werden tot ammoniak.
Evenmin toen ze langs de kolossale gashouder liepen en bij
de hoge pril-torens waar de vloeibare kunstmest ureum in
druppeltjes naar beneden viel en tijdens de val stolde en zijn
uiteindelijke bolletjes-vorm kreeg. Ook niet bij de ingenieuze
zakkenvulmachine, en de transportband, waarover de in alle
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vreemde talen bedrukte zakken kunstmest naar de opslagplaatsen gleden.
En toen ze later tussen de indrukwekkende gebouwen en
onder de duizenden pijpen en leidingen door terug liepen was
er niets gebeurd, dat Herman's wonderlijke wantrouwen
tegen de twee mannen ook maar enigszins rechtvaardigde.
`Heb je iets gemerkt?' vroeg Theo.
`Nee, ze deden steeds heel gewoon. Maar ik heb me wel afgevraagd of die ene man er ook maar iets van verstond, hoewel hij toch steeds deed alsof hij luisterde'.
`Hij kan toch Nederlands verstaan', veronderstelde Theo, die
er weer meer en meer van overtuigd raakte, dat er met het
tweetal niets bijzonders aan de hand was.
Herman haalde zijn schouders op. En toen zag hij hoe de
man, die Engels gesproken had, de ander iets toefluisterde.
Deze knikte even en liep toen op de leider van het gezelschap
af. Herman kwam voorzichtig dichterbij.
Inderdaad', hoorde hij de rondleider zeggen', salpeterzuur
is zoals u gehoord hebt, een belangrijk bestanddeel van vier
van onze kunstmeststoffen. Kijk in die distillatie-kolommen
vindt het produktie-proces plaats'.
Hij wees naar een aantal cilindervormige kolommen.
Ten bijzonderheid hierbij is, dat bij het maken van salpeterzuur platina als katalysator wordt gebruikt'.
De schaduw van een glimlach vloog even langs de mond van
de bestuurder van de blauwe auto. Hij knikte, schijnbaar tevreden gesteld en even trilden zijn oogleden toen hij naar
zijn metgezel keek.
Hij knipoogde.
Herman zag dat korte vertrouwelijke knipoogje, zoals hij ook,
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omdat hij steeds op de man gelet had, de vage glimlach had
gezien. Waarom keek die man opeens zo tevreden? Wat was
er 't laatst gezegd? En toen kreeg Herman een pientere inval.
`Wilt u dat nog eens zeggen?' vroeg hij de rondleider.
Deze glimlachte even.
`Weet je wat een katalysator is? Dat is een stof, die, zonder
dat hij zelf blijvend verandert, een chemisch proces kan bespoedigen of vertragen. Bij de salpeterzuurfabricage is deze,
uiteraard vrij kostbare katalysator, platina'.
Herman knikte. De uitleg raakte hem maar even. Maar een
woord had hij duidelijk verstaan en begrepen. Hij dacht nu
zelfs nog meer te begrijpen.
Platina!
Platina, dat nog meer waard was dan goud. En die twee
hadden het 's morgens op de hei ook al over platina gehad!
Geschrokken en zonder er bij na te denken draaide Herman
zich om en keek naar de twee mannen. En opnieuw keek hij
in de ogen van de Engels sprekende man. Ze keken hem onderzoekend aan, maar Herman kon zien, dat het gesprek hem
niet raakte. Waarom niet? Verstond hij geen Nederlands of
had hij er geen belang bij ? Maar de bestuurder verstond wel
Nederlands. En hij had wel begrepen waar het over ging.
Hij had wel gehoord wat er gezegd werd en hij had er kennelijk ook belang bij. Even leek hij geschrokken, maar hij
herstelde zich vlug. Niet zo vlug evenwel of Herman had
iets van zijn, verwarring gemerkt.
En Herman wist op dat moment voor zich zelf zeker waarom
die twee mannen waren gekomen. Hij wist zeker wat die
twee in hun schild voerden.
Hij stiet Theo aan!
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`Ik weet wat ze willen. Ik had toch gelijk. Ze zijn achter
platina aan!'
Theo keek hem rustig en een tikje spottend aan.
`Werkelijk?' zei hij. 'Ik zou er toch maar met niemand over
praten, want ik ben bang, dat je dan een modderfiguur slaat.
Tenslotte heb je geen enkel bewijs voor die wilde veronderstelling. Ik zou dan ook niet weten, wat je zou kunnen doen'.
* * *
Dat zei niet lang daarna Tervoorn ook tegen Letson.
`Niets', antwoordde de Amerikaan. `Je moet niet to gauw zenuwachtig worden. Die jongens weten van niets en ze kunnen
ook niets weten. Wacht maar rustig af. En mochten ze ons
iets in de weg willen leggen dan weet ik daar wel een oplossing voor'.
Hij grinnikte zachtjes voor zich uit.
Maar het was geen vriendelijk lachje . . .
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HOOFDSTUK V

Waarin een vreemde helicopter opduikt en Theo denkt dat
hij droomt

`Jij bent gewoonweg stapelkrankzinnig', constateerde Gert,
vriendelijk, maar beslist. Ze waren op weg naar hun tent en
Herman had opgewonden zijn veronderstellingen geuit. Die
kerels waren niet zo maar eens komen kijken. Hij had alleen
niet direct begrepen, waar ze achter heen zaten, maar dat
wist hij nu ook. Platina wilden ze hebben !
`Ach, zwam toch niet zo ondoordacht', zei Gert wrevelig.
`Dacht je nu heus, dat dat platina, om nu maar eens even op
je wilde fantasie in te gaan, zo maar voor het oprapen lag?
Dacht je, dat iedereen bij de Staatsmijnen zo maar binnen
kon lopen en een handjevol platina meenemen? Wees nu
toch wijzer !'
`Hoe ze het te pakken willen krijgen interesseert me niet', verdedigde Herman zich wild. 'Het gaat er alleen maar om,
dat ze het willen. Jij weet toch niet wat die kerels voor mogelijkheden hebben? Als het zo maar toevallige bezoekers geweest waren, wat moesten ze dan 's morgens vroeg in de heide
doen? En daar hadden ze het ook al over platina. Waarom
zijn ze al een paar dagen hier, terwijl je toch weet, dat het gezelschap waar ze bij waren vandaag eerst uit Amsterdam gekomen is? Vertel me dat dan eens!'
`Dat is 't net', zei Gert. 'Aileen het feit al, dat ze bij het
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gezelschap waren is voor mij voldoende om er van overtuigd
te zijn, dat er niets bijzonders aan de hand is. Anders hadden
ze er niet bij kunnen zijn. Iedereen kende elkaar toch zeker'.
`Dat is niet zo', verklaarde Herman. 'Het was een gezelschap
van mensen, die elkaar niet of nauwelijks kennen'.
`Hoe weet jij dat?' vroeg Gert verbaasd.
`Dat heb ik gevraagd'.
`Heb je soms ook gevraagd wie die twee mannen waren?'
vroeg Theo geinteresseerd.
`Zeker, de een heeft iets te maken met een Amsterdams bedrijf, de ander is een Amerikaan'.
Herman zei het laatste min of meer triomfantelijk.
`Dan is hij natuurlijk een gangster', zei Gert spottend.
Herman ging er niet op in.
`Ik heb nog meer ontdekt', zei hij. `Jij verweet me toch Theo,
dat ik niet op het nummer van hun auto had gelet. Dat heb
ik nu wel gedaan. Toen we straks wegreden stond de auto er
nog. En weet je wat het voor een nummer was?'
`Allicht niet, ik ben geen helderziende'.
`Maar je had wel kunnen opletten. Die auto heeft een GNnummerplaat'.
Het was even stil.
`En wat zou dat?' vroeg Rembrandt.
`Wat dat zou? Het betekent, dat het geen Nederlandse wagen
is. GN betekent Geen Nederlander'.
`Die auto zal dan wel van die Amerikaan zijn', zei Gert. 'Ik
zie daar niets bijzonders in'.
`Dat kan wel', antwoordde Herman. 'Maar ik vind het wel
vreemd, dat die Amerikaan zo aandachtig luisterde, terwijl
hij toch geen woord Nederlands verstaat.
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En waarom spraken ze die morgen over platina ?'
`Als we weer thuis zijn zal ik voor jou een boekje kopen 'Hoe
word ik detective', zei Gert ontevreden. `Waarschijnlijk heb
je niet goed verstaan wat ze zeiden. Ik kan me niet voorstellen, dat iemand zo iets kostbaars als platina weg kan halen,
zonder dat dat direct in de gaten loopt. Wat vind jij er eigenlijk van, Theo?'
Theo haalde zijn schouders op.
`Ik weet het niet meer. Eerst dacht ik ook, dat Herman's
fantasie op hol geslagen was. Maar nu vind ik het toch allemaal wel erg toevallig. Alleen, ik zou niet weten wat we
kunnen doen'.
`We moeten naar de politie gaan', vond Herman.
`En daar uitgelachen worden? Ik voel er weinig voor. Tenslotte hebben die twee, zo ver wij weten, niets gedaan dat
strafbaar is. Je mag, zo vroeg als je wilt, naar de Brunssummerhei rijden. Je mag ergens langs de weg staan, je mag de
chemische bedrijven van de Staatsmijnen bezoeken en zelfs
mag je over platina praten of belangstelling hebben als
iemand daar iets over zegt'.
`Maar je mag dan niet schrikken?' zei Herman vinnig. 'En
die kerel schrok toen ik nog eens vroeg wat er precies met
dat platina aan de hand was'.
`Dat heb ik ook gezien en dat is dan ook het enige wat ik
vreemd vind', zei Theo met enige tegenzin. 'Maar ik zie nog
steeds niet in wat we kunnen doen. In ieder geval niet naar
de politie gaan, lijkt me zo'.
Natuurlijk niet', vond Gert. 'Ik begrijp trouwens niet, dat
Herman jou zo ver gekregen heeft, dat jij ook al spoken begint to zien, Theo'.
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`Dat heeft Herman niet gedaan, dat deed die kerel zelf. Maar
nog 's, we kunnen niets doen. Misschien komen we ze nog eens
tegen, Herman, en dan kunnen we weer verder zien'.
`Dan is het misschien al te laat', zei Herman.

* * *
Maar het was nog niet te laat.
Want de twee zouden terug komen naar de heide.
Die nacht glinsterden de sterren opnieuw aan de hemel, die
niet volkomen donker was, maar een zwartblauw licht scheen
uit te stralen. Het water van het beekje speelde kabbelend
met de takken van de laaghangende struiken, golfde over het
witte strand, dat geschrokken donker werd. Soms ritselde het
tussen de struiken als een dier, dat de donkerte en de stilte
van de nacht had afgewacht om op jacht te gaan, een paar
bladeren raakte.
Toch waren dat in die nacht niet de enige geluiden in de
stille Brunssummerheide. Want over een der paden gleed,
vrijwel geruisloos, de donkere schaduw van een auto. De
banden knersten zachtjes op het zand, toen de wagen, die
geen lichten op had, tussen de bomen doorreed. Soms bonkte
een der widen in een onzichtbare kuil, waarna de bestuurder
iets tussen zijn tanden siste.
De man naast hem zat onbeweeglijk, keek alleen regelmatig
op z'n horloge.
`Schiet 'n beetje op'.
De ander maakte een schokkende beweging met zijn schouders. Opschieten in die duisternis en op die smalle wegen ?
De wagen bereikte een open stuk, reed iets sneller, zoemde een
heuveltje op en gleed opnieuw tussen de bomen door.
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`Nog drie minuten' , zei

hij. 'Word je zenuwachtig? Verdwijn dan maar liever'
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`Hoe lang nog?' vroeg Tervoorn.
`Over 'n minuut of acht moet hij komen. Zijn we er nog niet?
"n Paar honderd meter nog'.
Even later stopte de wagen aan de rand van de zandvlakte .
Tervoorn keerde dadelijk, zodat de auto klaar stond om o nmiddellijk weer te kunnen vertrekken.
Tervoorn keek voorzichtig om zich heen eer hij uitstapte.
Toen opende hij het portier en stond op het zand. Enkele
meters verder stond Letson, verscholen in de schaduw van
de bomen. Hij liep op hem toe.
`Is hij nog niet te laat?'
Letson keek naar de verlichte wijzers van z'n horloge.
`Nog drie minuten', zei hij. 'Word je zenuwachtig? Verdwijn
dan maar liever'.
Tervoorn gaf Been antwoord, haalde een zaklamp voor de dag
en zei :
`Ik ga dus 'n meter of vijftig hier vandaan staan. Ik knipper
wel even met de lamp'.
`Okay'.
Even stak de donkere schaduw van Tervoorn of tegen het
witte zand, toen was hij verdwenen. 'n Paar seconden later
tinkelde een lichtje. Letson had eveneens een lamp voor de
dag gehaald en drukte als antwoord even op het knopje.
Op dat moment werd de stilte van de nacht verbroken door
een licht gebrom, dat in de verte hoorbaar werd. Het geluid
kwam snel naderbij, werd sterker en sterker.
Er naderde een vliegtuig, ver weg nog maar snel dichterbij
komend.
Toen flitsten de lichten van de lampen uit de struiken.
Zwaaiden heen en weer. Er verscheen nu ook een rood licht
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aan de donkere hemel. Het kwam snel naderbij. De machine
daalde. Het geluid van de motor werd harder en harder . . .
* * *
Met een schok kwam Theo overeind.
Hij droomde ergens op een weg te staan, terwijl rijen vrachtwagens met brullende motoren langs hem heen gierden. Hij
schrok wakker van het lawaai, de droombeelden vervaagden,
maar het motorgeronk bleef.
Hij stootte Gert aan.
`Wat is er?' vroeg die slaperig.
`Luister eens'.
Maar Gert had de gierende motor al gehoord.
`Misschien een nachtoefening van vliegtuigen', veronderstelde hij.
`Wel te dicht bij', antwoordde Theo. 'Het is ook een heel
ander geluid. Dat is geen straalmotor'.
Ook Herman en Rembrandt zaten nu overeind.
`Zullen we eens gaan kijken', stelde Herman voor.
Hij greep een paar kleren en kroop naar de uitgang van de
tent.
Voorzichtig stak hij zijn hoofd naar buiten. Op nauwelijks
honderd meter van zich af zag hij twee lampen flitsen. En uit
de lucht daalde als een ronkend insect met een enkel gloeiend
rond oog een vliegtuig. Loodrecht.
Ten helicopter', zei Herman, terwijl hij door de nacht tuurde. 'Korn, we gaan er op af'.
Voorzichtig slopen de jongens uit de tent. Ze kropen door
de struiken en probeerden zo min mogelijk geluid te maken.
Veel kans om gehoord te worden was er trouwens niet, want
het lawaai dat de dalende helicopter maakte, was allesover71

heersend. Aan de rand van de zandvlakte bleven de jongens
op hun buik liggen.
De machine zweefde nu enkele meters boven de grond, zakte
resoluut door en stond stil. Even nog brulde de motor, toen
verminderde het geluid en hield op.
De stilte was onwezenlijk.
Theo vroeg zich af of hij niet nog steeds droomde. Het kon
toch bijna niet, dat een helicopter hier zo maar landde.
Maar ze zouden toch niet met z'n vieren dromen? En bovendien kon hij de machine op nauwelijks vijfentwintig meter
van zich af zien staan. Een donker geschilderde helicopter,
zonder enige kentekenen. Theo tuurde door de nacht. Maar
hij kon nets bijzonders zien.
Er klom een man uit de cabine. Hij droeg een soort uniform,
maar er was niet te zien wat voor een. Toen zag Theo ook
de twee mannen, die uit de struiken kwamen en op de machine toeliepen. Met een schok herkende hij hen. Het waren
de twee mannen uit de blauwe auto !
Had Herman toch gelijk?
Het drietal stond nu onder de nog traag zwiepende schroefbladen. Ze spraken even met elkaar, maar er was niet te verstaan wat gezegd werd.
Nauwelijks een minuut later klom de piloot weer in de cabine. Hij zei nog iets, zwaaide met zijn arm en klapte het
deurtje dicht. De twee mannen liepen achteruit, bleven aan
de rand van de zandvlakte staan. Even later brulde de motor
opnieuw, draaide even fel door en langzaam kwam de helicopter weer los van de grond. De machine leek te aarzelen,
klom toen snel hoger, stak af tegen de iets lichtere hemel als
een grillig gevormde schaduw van een voorwereldlijk mon72

ster en verdween. Het geronk van de motor werd steeds
zachter tot het langzaam wegstierf.
Toen Theo opnieuw naar de zandvlakte keek waren de twee
mannen verdwenen. Hij wist ook onmiddellijk waar naar toe
want hij hoorde hoe een automotor gestart werd. Ben rustig
geluid vergeleken met dat wat de helicopter gemaakt had.
Ook dit geluid werd snel zachter, verdween helemaal.
Opnieuw was het stil op de heide. Nog stiller dan eerst, omdat nu ook de nachtdieren zich niet meer bewogen, maar geschrokken in hun holen zaten.
`Was 't nu echt of hebben we samen gedroomd?' vroeg Theo.
`Het was echt', constateerde Gert. lieb je gezien wie 't
waren? Zou Herman dan toch nog gelijk hebben?'
`Er is in ieder geval iets wonderlijks aan de hand', zei Theo.
Wormale vakantie-gangers hebben 's nachts geen afspraakjes met helicopters. Herman, grote detective, weet jij misschien een oplossing voor dit vraagstuk?'
Er kwam geen antwoord.
Ten je in gepeins verzonken, Herman?'
Het bleef stil.
`Herman!' riep Theo, nu iets harder. `Waar zit je? Ligt ie
niet naast jou, Rembrandt?'
`Niet meer, zojuist nog wel'.
Gert sprong overeind.
`Haal nu geen onzin uit. Herman', riep hij. 'Korn voor de
dag'.
Maar ook nu kwam er geen antwoord.
Herman was verdwenen...
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'n Tijd later dwaalden de drie jongens nog steeds over de
Brunssummerheide. Zoekend naar de onhoorbaar verdwenen Herman. Het was al niet meer helemaal donker toen ze
weer bij elkaar bij de tent stonden.
Vooral Gert was ongerust.
`Hij zal toch niet hier of daar ergens liggen?' zei hij.
Theo schudde 't hoofd.
`Als ik 't wel heb', zei hij peinzend, 'is Herman achter die
twee kerels aangegaan. Maar ik vraag me af hoe? Hij zal
heus niet achter die auto aan kunnen lopen'.
'Maar waarom heeft hij dat dan niet gezegd?' vroeg Gert.
`Nu staan wij hier en weten niet wat er gebeurd is'.
`Herman wilde natuurlijk niet zeggen, wat hij ging doen
omdat hij bang was, dat wij hem zouden tegenhouden',
zei Theo met een schouderophalen. `Dat is natuurlijk stom,
maar we hebben hem tot nu toe ook nooit ernstig genomen
als hij met zijn verhaal van die twee mannen aan kwam dragen. Waarschijnlijk heeft hij nu maar het zekere voor het
onzekere genomen'.
`Wat je maar zeker noemt. Maar wat gaan wij nu doen?'
`Het beste is om naar de politic te gaan. We moeten toch ook
vertellen wat er hier gebeurd is. Met die helicopter is iets
niet in de haak'.
`We kunnen misschien beter eerst even naar huis rijden',
stelde Rembrandt voor. `Mijn vader weet vast wel wat we
't beste kunnen doen om Herman weer te vinden'.
Theo knikte. `Dat is 'n goed idee. Laten we dan maar onmiddellijk gaan'. Ze haalden hun fietsen tevoorschijn en reden
't bospad af.
`We zullen nog een keer roepen', zei Gert.
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`Herman! Hermaaan!' Maar het bleef stil.
Een terneergeslagen drietal verdween even later tussen de
bomen.
leder met z'n eigen gedachten, die echter allemaal op dezelfde vraag neerkwamen.
\Naar was Herman?
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HOOFDSTUK VI

Waarin Herman ontdekt, dat durven ook niet alles is en een
afspraak wordt gemaakt

Dat vroeg Herman zich ook af.
Hij wist wel, dat hij in de blauwe auto tussen de voorzitting
en de achterbank geklemd lag, maar hij had geen flauw idee
waar die auto zich op dat moment beyond.
Het was allemaal de ingeving van een moment geweest.
Toen de drie mannen bij de helicopter stonden had hij plotseling een inval gehad. Hij was voorzichtig weggeslopen en
had kruipend geprobeerd het bredere bospad te vinden, dat
heel dicht in de buurt moest zijn. Hij vermoedde dat de twee
mannen opnieuw met de blauwe auto waren gekomen en dat
deze ergens tussen de bomen moest staan.
Hij had geluk. Want toen hij het pad bereikte, zag hij op
nauwelijks tien meter voor zich de auto staan. Een zwarte
schaduw tegen de donkere bomenrijen. Onder de bomen
blijvend sloop Herman op de wagen af. Het linkerportier
stond op een kier. Herman keek om zich heen. Er was niets
te horen of te zien. Snel kwam hij overeind. Twee passen
en hij stond naast de auto. Hij klom in de wagen, trok het
portier weer aan, zonder het dicht te maken en liet zich achter de voorzitting op de vloer zakken. Gelukkig voor hem
was het een grote wagen, waarin nogal wat ruimte was, zodat hij helemaal plat kon gaan liggen. Hij drukte zich tegen
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de voorzitting op. Het was donker in de auto en hij hoopte
maar, dat hij niet zou opvallen als er iemand instapte.
Nu besefte hij eigenlijk pas wat hij had gedaan. Wat to doen
als die twee kerels hem werkelijk ontdekten? En wat zouden
zij doen? Herman voelde even een rilling over zijn rug gaan
als hij aan de dreigende ogen van de Amerikaan dacht. Die
zag er niet naar uit, dat hij een makkelijk iemand was en
waarschijnlijk zou hij het ook niet prettig vinden als iemand
zich met hem bemoeide.
Daar sloeg de motor van de helicopter weer aan. Nu kon hij
zelfs niet meer terug, want ieder moment konden de twee
mannen weer bij de auto zijn.
Het geluid van de vliegtuigmotor werd zwakker en zwakker,
verdween helemaal. En op hetzelfde moment hoorde Herman
de voetstappen, die voorzichtig dichterbij kwamen. Het
grint knerste en daar ging het portier open!
Herman hield zijn adem in.
Zou hij ontdekt worden?
Er gebeurde niets. De man achter het stuur sloot voorzichtig
het portier, de ander maakte iets meer lawaai. Even later
bromde de motor en voelde Herman hoe de wagen in beweging kwam. Langzaam en hobbelend reden ze weg.
`Het ging uitstekend', hoorde hij de Amerikaan zeggen.
`Als maar niemand het lawaai gehoord heeft', antwoordde de
ander. Hij sprak langzaam en zijn Engels was voor Herman
makkelijker verstaanbaar dan dat van de Amerikaan.
Die grinnikte even.
Mat dan nog? Wat mij betreft, mogen ze ons morgennacht
gedag komen wuiven. Als we eenmaal in de lucht zijn, en
morgen zal dat vlugger gaan dan vandaag, kan ons niets meer
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gebeuren. Twee uur daarna zitten we hoog en droog in Antwerpen en een flinke jongen, die ons dan nog te pakken krijgt'.
De bestuurder antwoordde niet.
`Voel je je niet op je gemak?' vroeg Letson, met iets honends
in zijn stem. 'En jij bent me nog wel aangeprezen als een van
de koelbloedigste knapen, die er in Nederland zijn. Jullie
zijn niets gewend. Je bent niet brutaal genoeg en je durft
te weinig'.
`Ja, in Amerika gappen jullie natuurlijk iedere dag vliegtuigen vol met platina', zei Tervoorn sarcastisch.
De ander lachte, volstrekt niet beledigd.
`Als dat zo was, beste man, zou ik niet naar Nederland gekomen zijn. Zo'n kans als deze krijgen we maar eens in de
honderd jaar en daarom zou het ook zo jammer zijn als we
er geen gebruik van zouden maken'.
Herman voelde zijn hart bonzend slaan.
Hij had gelijk gehad!
Ze waren op jacht naar platina. Hij had niet alles begrepen
wat er gezegd was, maar dat had hij toch wel duidelijk verstaan.
Het gehobbel hield op. De banden van de blauwe auto gleden nu over asfalt en onmiddellijk ging de wagen ook sneller
rijden. Voorzichtig probeerde Herman anders te gaan liggen.
De arm, waarop hij lag begon te tintelen. Als hij niet oppaste,
kreeg hij dadelijk ook nog kramp en dat zou vooral nu erg
onplezierig kunnen zijn.
De twee mannen voorin spraken niet meer. Zij hadden 'n sigaret opgestoken en de rook prikkelde in Hermans neusgaten. Soms werd het interieur van de auto even verlicht als
zij aan hun sigaret trokken..
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Herman vroeg zich of waar ze naar toe gingen. Lang rijden
deden ze nog niet. Plotseling realiseerde hij zich ook, dat
Gert en Theo wel naar hem zouden zoeken. Wat zouden ze
denken? Eigenlijk stom, dat hij niet gezegd had wat hij van
plan was, maar hij was al onderweg geweest voordat hij er
goed en wel over had nagedacht. En bovendien zou Gert
hem wel tegengehouden hebben. Nou ja, hoe dan ook, er was
nu toch niets meer aan te veranderen.
De wagen ging langzamer rijden en stopte.
Herman drukte zich nog vaster tegen de voorleuning op.
Het zou weer even spannend worden. Als ze nu uitstapten
zonder hem te zien, zou het niet moeilijk zijn om te weten te
komen waar ze waren.
De bestuurder opende het portier en stapte uit. De ander
stond ook al naast de wagen, bedacht zich echter plotseling
en stapte weer in. Ook het andere portier klapte dicht, de
motor werd opnieuw gestart en de wagen kwam weer in beweging. Wat was er gebeurd?
`We hebben visite', hoorde Herman de Amerikaan zeggen.
Hij was ontdekt.
De wagen stopte met een schok. Geschrokken draaide de bestuurder zich om. Herman sprong overeind, greep de deurknop . . .
aij door', commandeerde Letson scherp.
Tervoorn gehoorzaamde onmiddellijk. Met een ruk kwam de
auto weer in beweging. Tegelijkertijd werd Herman bij zijn
schouder gegrepen en op de achterbank geslingerd.
Hij keek recht in het gezicht van de Amerikaan.
Die scheen niet geschrokken. Er speelde een flauwe glimlach
om zijn mond. Maar zijn ogen stonden hard.
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`Versta je Engels?' vroeg hij.
Herman knikte.
`Een beetje', antwoordde hij.
`Dan moet je eens goed luisteren', zei Letson, langzaam en
duidelijk. 'Ik zag je liggen toen ik uitstapte. Je wilde zo
graag bij ons zijn? Goed, dat kan, maar dan moet je ook
bij ons blijven. En je moet niet proberen om weg te lopen,
want dan zou ik dit ding hier moeten gebruiken'. Hij haalde
een revolver voor de dag en liet die Herman zien. Onwillekeurig schoof de jongen iets verder van hem af. De man zag
er niet naar uit alsof hij bang was het wapen te gebruiken.
`Wat moeten we nu doen?' kwam Tervoorn er tussen.
`Terug rijden naar de hei', zei de Amerikaan.
`Waar zijn je vriendjes?' vroeg hij Herman.
`Ik weet 't niet', antwoordde die, naar waarheid trouwens,
want hij had geen flauw idee, waar de drie jongens op dat
moment zouden zijn.
`Kleine jongens mogen niet liegen', zei Letson. 'Vertel eens
wat je hier komt doen, hoe je in onze auto komt en wat je
wil. Een beetje vlug, ja . . .'
Bij de laatste woorden had zijn toon een scherpe klank
gekregen. Herman vertelde hoe hij hen die eerste morgen
had gezien en hoe ze vannacht wakker waren geworden
door het lawaai van de helicopter.
Letson luisterde zonder hem in de rede te vallen. Toen hij
hoorde, dat de jongens in de heide kampeerden, vernauwden
zijn ogen zich en hij keek naar Tervoorn.
`Dat heb je knap gedaan', zei hij scherp. 'Die hei was toch zo
rustig beweerde je. 's Nachts kwam daar nooit iemand . . .'
`Hoe kon ik nu weten, dat die lummels daar zouden gaan
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kamperen?' antwoordde Tervoorn nijdig. `Dat mogen ze
helemaal niet'.
`Jullie mogen zeker wel platina stelen', zei Herman vinnig.
Tervoorn draaide zich met opgeheven arm om, maar de
Amerikaan hield hem tegen.
`Let liever op de weg', zei hij.
"n Nieuwsgierig jongetje ben jij', wendde hij zich tot Herman. 'Fe nieuwsgierig. Jammer voor jou, dat je er niets aan
hebt'.
`Jammer voor ons, dat wij er ook niets meer aan hebben', zei
Tervoorn driftig. `Wat kunnen wij nu anders doen dan maken
dat we weg komen. Ik heb anders veel zin om die knaap – opnieuw keek hij woedend naar Herman – een lesje te geven'.
De Amerikaan lachte spottend.
`Waarom.?' vroeg hij. 'Van die jongen zullen we geen last
hebben, nietwaar? `Hij keek Herman uitnodigend aan, alsof
hij verwachtte, dat die het tegendeel zou beweren. Maar
Herman zweeg wijselijk.
`En waarom zouden we weg moeten lopen? Tenslotte is er
nog niets gebeurd'.
`Die andere jongens dan? Dacht je dat die niets doen?'
`Wat kunnen ze doen? Ze weten toch niets. In de eerste
plaats gaan we nu kijken of ze nog in de buurt zijn en als
dat zo is, weet ik er wel raad mee. En in de tweede plaats
weten ze niet wie we zijn. Ze weten niet waar we zitten. En
ze weten nauwelijks waar we op uit zijn. Ze kunnen nu wel
naar de politic gaan, maar die kan ook niet toveren. Er
gaat altijd een dag overheen eer ze iets meer weet en ondertussen zijn we al lang weg. Ik zie dus geen enkele reden om
onze plannen te veranderen'.
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De ander keek hem in opperste verbazing aan.
`Dus je wilt gewoon doorgaan?' vroeg hij.
Letson knikte rustig.
`Natuurlijk. Laten we nu eerst gaan kijken of die andere
jongens daar nog zijn'.
De wagen gleed opnieuw tussen de bomen door. Hij stopte
aan de rand van de zandvlakte, waar nog zo kort geleden de
helicopter was geland.
`Waar staat jullie tent?' vroeg de Amerikaan.
Herman keek zoekend om zich been.
`Die kant moeten we op', zei hij zo hard mogelijk, net nog
zonder te schreeuwen. Hij hoopte, dat de anderen, als ze
nog in de buurt waren, hem zouden Koren. Maar op 't zelfde
moment sloeg Letson hem hard in 't gezicht. De tranen
sprongen Herman na die onverwachte klap in de ogen.
Maar hij beet z'n tanden op elkaar om niets te laten merken.
`Met te handig willen zijn, jongetje', zei Letson, weer op z'n
vriendelijkste toon. 'De volgende keer sla ik harder. Wou je
je vriendjes waarschuwen? Vertel maar liever dadelijk waar
je tent staat.'
Met de twee mannen op z'n hielen liep Herman naar de
plaats waar de tent tussen de bomen verscholen stond.
`Kijk eens of ze er in zijn', gebood Letson.
Tervoorn bukte zich en keek in de tent.
`Leeg', zei hij. `Waar staan jullie fietsen?' vroeg hij Herman.
Die wees achter de tent.
De fietsen waren weg.
`Dan moeten we opschieten', stelde Letson kalm vast. `Als
de jongens naar de politie zijn gegaan, komt die natuurlijk
ook bier naar toe. Kom, we zijn weg'.
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In een drafje liepen ze terug naar de auto. De bestuurder
rukte de wagen om, gaf gas en racete over het bospad. Hij
bekommerde zich niet om kuilen, maar joeg de wagen
handig tussen de bomen door. 'n Paar minuten later waren
ze weer op de asfaltweg en Tervoorn haalde verlicht adem.
`En wat moeten we nu met die aap?' vroeg hij Letson.
`Daar is een oplossing voor. Je herinnert je toch dat wankele
onbewoonde huisje, dat bier 'n paar kilometer vandaan in de
hei staat. Daar zouden we toch volgens jou in moeten zijn
gaan zitten in plaats van als keurige mensen in een net hotel
te gaan? Dat huisje komt nu nog van pas. We gaan er naar
toe, binden onze jonge vriend en leggen hem voorzichtig in de
kelder. Je bent toch niet bang voor spinnen?' vroeg hij
Herman.
`Maar wanneer wil je hem dan loslaten?' vroeg Tervoorn.
`Wie zegt, dat ik hem zal loslaten? Hij zal er heus wel tegen
kunnen om een paar dagen in de kelder te zitten. Er zullen
wel eens mensen komen. En anders . . . nou ja, dan heeft hij
pech gehad. 'n Goed lesje voor nieuwsgierige jongens'.
Tervoorn keek verschrikt.
`Maar je bent toch niet van plan . . .'
`Wat ik van plan ben, doet niets terzake', sneed Letson kort
af. `Ilij maar naar dat huis toe'.
Herman had ongerust naar het gesprek geluisterd. Hij begreep wel niet helemaal wat de twee mannen met hem van
plan waren, maar wel, dat ze hem ergens in een verlaten huis
wilden stoppen, zodat hij hen niet zou kunnen verraden. Die
Amerikaan praatte er wel makkelijk over, maar wat als er
eens Been mensen kwamen? Hij voelde zich weinig op z'n
gemak en eigenlijk stond het huilen hem nader dan het
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lachen. Wat had hij zich zelf weer op de hals gehaald? Het
enige wat nog mogelijk was, was proberen om te vluchten.
Maar zou dat makkelijk gaan?
De eerste stralen van de zon knipoogden nu aarzelend over
de horizon. De auto gleed, weer in langzaam tempo, over
een heidepad. Herman zag, dat er hier minder bomen waren
en hoopte, dat hij iemand zou zien. Hoewel daar zo vroeg in
de morgen wel weinig kans op zou zijn.
En hij zag dan ook niemand. Tien minuten later stopte de
blauwe auto bij een half tussen enkele bomen verscholen
bouwvallig optrekje. Het schuurtje, want een huis kon je het
nauwelijks noemen, bood een weinig opwekkende aanblik.
De ramen waren kapot, er zat geen glas meer in en het scheen
al lang geleden, dat iemand een poging had gedaan om met
een paar planken de vrijelijk binnen jagende regen en wind
buiten te houden.
`Is dat geen prachtige villa om je vakantie door te brengen?'
vroeg Tervoorn. 'En dan moet je de kelder eens zien, heerlijk koel en rustig in deze warme dagen'.
De man scheen iets minder zenuwachtig dan enkele uren geleden. Het zelfvertrouwen en optimisme van de Amerikaan
werkten blijkbaar aanstekelijk.
`Wat doen we nu?' vroeg hij Letson.
De Amerikaan antwoordde niet, stapte uit en hield het portier voor Herman open.
`Denk er om, dat we je in de gaten houden', zei hij alleen
maar.
Herman haalde zijn schouders op. Tegen twee tegelijk zou hij
toch niet op kunnen en zeker niet nu die Amerikaan met zijn
revolver stond te zwaaien. Hij werd naar binnen geduwd. Er
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hing een bedompte lucht in de enkele kamer, waaruit het
optrekje bestond. 'n Paar kisten, die kennelijk als zitplaats
dienst hadden gedaan, vormden het enige meubilair.
`Zo', zei Letson, 'als je je nu rustig houdt, mag je hier blijven.
Anders kun je meteen al verdwijnen'. En hij wees naar een
half openstaand luik in de vloer.
Herman zei niets, maar ging op een kist zitten.
`En nu jij', zei Letson, zich tot Tervoorn richtend. ` Lje rijdt
dadelijk naar Geleen en belt naar Rotterdam om te horen
hoe laat het schip binnenloopt. Dan bel je Woods en spreekt
met hem of hoe laat hij hier zal zijn. Als je dat weet, kom je
terug. 1k blijf intussen bij onze jonge vriend'.
`louden we de wagen niet zo veel mogelijk van de weg kunnen houden. Er zal nu toch naar uitgekeken worden?' stelde
Tervoorn voor.
Letson haalde z'n schouders op.
`Zet 'm maar een beetje achteraf. We hebben hem nog nodig.
Of wou je me soms op een van die fietsen van jullie laten
klimmen. Vooral straks, met die koffer ?'
Tervoorn was het er blijkbaar niet zo erg mee eens, zei echter
niets meer en verdween. Even later hoorde Herman de
motor starten en de auto wegrijden.
`Zo', zei Letson, 'de eerste paar uur zal het hier wel rustig
zijn. Probeer maar wat te slapen'.
Hij leunde achterover tegen de muur en sloot zijn ogen. Zijn
adem ging rustig en regelmatig. Het was inmiddels lichter
geworden. De zon stond weliswaar nog laag aan de horizon,
maar de heide was weer tot leven gekomen. Vroege vogels
ruzieden met schelle stemmen en door het raam zag Herman,
dat een lichte grondnevel zich losmaakte en een dunne deken
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over de heide legde. Hij keek mar Letson. Probeer maar wat
te slapen had de man gezegd. Maar hij had geen slaap, voelde zich weliswaar moe, maar ook veel te opgewonden om in
slaap te kunnen sukkelen. Sliep de Amerikaan?
Voorzichtig en zonder een geluid te maken plaatste Herman
zijn handen op de kist, waarop hij zat. Met een flinke sprong
zou hij bij de deur en buiten kunnen zijn. Zou hij het proberen? Als de man niet onmiddellijk wakker werd, zou hij
tussen de struiken verdwenen kunnen zijn, voordat hij die
revolver zou kunnen gebruiken.
Herman keek naar de half openstaande deur en toen nog eens
naar de slapende man tegenover hem. En hij zag, dat hij
kansloos was.
Want Letson sliep niet, maar zat hem met half gesloten open
op te nemen, terwijl een vage, min of meer spottende glimlach rond zijn mond speelde.
`Probeer 't maar niet, jongen', zei hij. 'Ik kan je niet laten
gaan. Er staat voor ons te veel op het spel'.
`Hoeveel eigenlijk?' vroeg Herman, die zich dat al eens eerder nieuwsgierig had afgevraagd.
Letson lachte nu hardop.
`Je wilt nog steeds alles weten. Maar ik kan het je wel vertellen. Vanavond zijn we een miljoen gulden rijker!'
Een miljoen!
Verbaasd keek Herman hem aan.
`Een miljoen? Maar willen jullie dan een vrachtwagen platina weg halen?'
`Een vrachtwagen zou honderd miljoen zijn, ongeveer',
grinnikte Letson. 'We zijn al met minder tevreden. Nee, het
neemt niet veel plaats in in een gewone koffer'.
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Herman keek naar de half openstaande deur
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`Maar hoe kan het dan zoveel waard zijn?'
`Omdat platina niet zo erg goedkoop is. Normaal wordt het
per gram berekend. En wij hebben 't oog op heel wat grammen'. Herman zweeg. Het was hem wel duidelijk geworden,
dat hij niet veel kans zou hebben om te vluchten. Die twee
konden geen risico lopen. Maar toch...
Langzaam gleden de uren voorbij. De zon klom hoger en
hoger aan de hemel. Er kwam meer leven op de heide. Vaag
hoorde Herman, die soms in slaap soesde en dan plotseling
weer wakker schrok, het geluid van het voorbij rijdende verkeer, ergens in de verte, op de grote weg.
Plotseling schrok hij weer op. Dit keer kwam het motorgeronk dichterbij. Voor de deur stopte een auto. Een portier
klapte dicht en Tervoorn verscheen in de deuropening.
`En?' vroeg Letson gespannen.
Tervoorn lachte tevreden.
`De "Rotterdam" is om half zeven binnengelopen. Ik belde
net op toen het schip aanlegde'.
De Amerikaan haalde diep adem.
`Dus alles gaat goed. Hoe lang zal hij nodig hebben om van
boord te komen?'
`Alles bij elkaar neemt dat wel een paar uur in beslag. Ik
heb met Woods afgesproken, dat we uiterlijk om twee uur
daar ginds zullen zijn'.
Letson knikte.
`Uitstekend. Je hebt hem toch duidelijk uitgelegd, waar hij
moet komen? Niet dat we elkaar straks mis zullen lopen'.
`Dat is vrijwel uitgesloten. Als hij van Sittard naar Heerlen
rijdt, en die weg vindt hij gemakkelijk genoeg, moet hij bij
het plaatsnaambord "Wintraak" de eerste weg rechts af88

slaan. Dan komt hij vanzelf beneden uit. Vergissen is bijna
onmogelijk'.
Letson knikte opgewekt.
`Mooi, dan zal het dus eindelijk gaan gebeuren'.
'Maar wat doen we nu?' vroeg Tervoorn. 'Ik voel er niet veel
voor om terug to gaan naar het hotel. De auto moet toch
maar zo min mogelijk gezien worden'.
Inderdaad. We zullen hier blijven tot vanmiddag en dan
rechtstreeks er naar toe gaan'.
Tervoorn knikte. `Dat leek me ook 't beste. Ik heb 'n paar
boterhammen voor jullie meegebracht'.
Hij haalde twee pakjes brood voor de dag, gaf er een van aan
Herman.
`Hier jongetje. Hongerlijden hoefje bij ons niet. 'n Boterham
kan er straks trouwens wel van af'.
Hij grinnikte plezierig.
Terwijl Herman het brood opat, dacht hij koortsachtig na.
`Als hij van Sittard naar Heerlen rijdt moet hij na het
plaatsnaambord "Wintraak" de eerste weg rechts afslaan',
had Tervoorn gezegd. En dat zou uiterlijk om twee uur zijn.
Dan zou er dus iets gebeuren.
Maar wat? En waar lag Wintraak?
En het voornaamste:
Wat kon Herman doen?
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HOOFDSTUK VII

Waarin ook de politie zich er mee gaat bemoeien
en een zwarte auto snel vertrekt

`Kan het niet vlugger?' vroeg Gert, terwijl hij nijdig de
trappers omlaag drukte. Wie weer wat er intussen gebeurt.'
Theo antwoordde niet. Medelijdend keek hij naar zijn vriend,
die zich natuurlijk ongerust maakte over Herman, die in de
lucht leek opgelost.
Ook Rembrandt zei niets. Alleen boog hij zich nog iets
dieper over het stuur en probeerde het tweetal v66r hem
bij te houden. Een half uur bijna waren ze onderweg, zonder
veel te zeggen, een tikje hijgend omdat ze zo snel mogelijk
bij Rembrandt's vader wilden zijn. Nog niet vlug genoeg
naar Gert z'n zin, die het niet uit zijn hoofd kon zetten, dat
er iets ernstigs was gebeurd.
`Ze zullen hem vast niets doen, als ze hem al te pakken
krijgen', stelde Theo, niet al te overtuigend, vast. Hij zei dat
eigenlijk meer om Gert, en ook zich zelf gerust te stellen.
Want hij had de indruk, dat de twee mannen — als Herman
in hun handen gevallen was en waar zou hij anders zijn? —
korte metten zouden maken.
Hij was blij, dat ze even later voor de deur van Rembrandt's
huis stonden. Deze drukte op de bel, Lang en aanhoudend.
Vrijwel onmiddellijk werd er boven een raam opengerukt.
Het hoofd van Joop verscheen, slaperig en met verwarde haren.
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`Is dat lawaai nou . . . he, wat moeten jullie midden in de
nacht?'
Voordat een van de jongens antwoord had kunnen geven,
ging ook de voordeur open en stond meneer Van Rijn voor
hen. Hij zag de verschrikte gezichten.
`Wat is er gebeurd?' vroeg hij haastig. 'Een ongeluk?'
Theo vertelde, zo rustig mogelijk, wat ze gezien hadden en
hoe Herman plotseling was verdwenen.
De heer Van Rijn keek bedenkelijk.
`Hij zal toch niet 'n grapje willen uithalen, omdat jullie hem
nooit wilden geloven?' vroeg hij tenslotte, toch zelftwijfelend.
Gert schudde beslist zijn hoofd.
`Dat zou hij misschien wel doen als er niets gebeurd was.
Maar niet nu dat vliegtuig daar geweest is. Hij begrijpt best,
dat wij ons ongerust zouden maken. Nee, er moet jets gebeurd zijn. Kunt U de politie niet opbellen?'
Nadenkend wreef de heer Van Rijn over z'n kin. Hij betwijfelde of het nogal fantastisch klinkende verhaal veel
indruk zou maken.
`Ik voel er meer voor om eerst nog eens samen naar je kamp
te rijden en te zoeken. Misschien is hij al terug. Vinden we
hem niet, dan beloof ik jullie onmiddellijk door te rijden
naar de politie.'
Joop, die er ook bij gekomen was, knikte. 'Ik ga mee', zei hij.
Terwijl het tweetal haastig wat kleren aanschoot, opende
Rembrandt de garagedeuren en even later reden ze in snelle
vaart naar de Brunssummerheide.
Het was nu helemaal licht geworden, al was het dan ook
nog vroeg in de morgen. Onderweg keken ze voortdurend
uit, zonder veel hoop, dat ze iets bijzonders zouden zien,
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maar ze kwamen nauwelijks een mens tegen. Toen de wagen
evenwel het heipad opreed was de spanning al weer gestegen.
Zou Herman terug gekomen zijn?
Maar hij was er niet.
De tent stond er nog, zoals ze hem verlaten hadden en tussen
de bomen zagen ze Herman's fiets staan.
`Er zijn hier wel twee mannen geweest', zei Joop plotseling
en wees naar de grond. De anderen zagen het ook. Even
naast de tent stonden twee paar voetafdrukken duidelijk in de
grond. Aanzienlijk groter dan de schoenafdrukken van de
jongens.
`Ik ben bang, dat er dan inderdaad iets vreemds gebeurd is',
zei de heer Van Rijn. 'We zullen nu dadelijk naar de politie
gaan en vertellen wat we weten. Veel is dat overigens niet,
jongens.'
* * *
Dat zei 'n tiental minuten later een aandachtig luisterende
politie-brigadier ook. Aanvankelijk nam hij het verhaal van
de jongens niet erg serieus en hij vroeg zelfs honend of het
geen vliegend fort in plaats van een helicopter geweest was,
die ze hadden zien landen. Maar hij werd steeds ernstiger
en zei tenslotte :
`Ik zal de inspecteur van dienst bellen. Dan moet je het verhaal nog maar eens vertellen.'
Nauwelijks een kwartier later was de inspecteur er, een jonge
man met een vriendelijk gezicht. Hij maakte geen grapjes,
verweet de jongens ook niet, dat ze daar eigenlijk niet hadden mogen kamperen en keek alleen even verrast toen Theo
van de helicopter vertelde. Hoofdschuddend luisterde hij naar
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de veronderstelling, dat Herman achter de mannen aan was.
`Dat is een sterk stukje', zei hij, met iets van waardering in
zijn stem. 'Hij had natuurlijk beter hierheen kunnen komen.
Maar ja, ik zal onmiddellijk een opsporingsverzoek rondsturen
en de politie-posten in de omliggende plaatsen waarschuwen.
Een grote blauwe wagen, zei je. Weet je ook het merk?'
Theo knikte. 'Een Chevrolet van dit jaar. Helemaal nieuw.'
`Op het nummer heb je zeker niet gelet?'
Spijtig schudde Theo van nee.
`Herman weet dat wel. Ik kan me alleen nog herinneren, dat
de wagen een GN-nummerplaat had.'
De inspecteur knikte.
`Dat is tenminste al iets. Wagens met dergelijke platen lopen
er hier zo veel niet. Tja, en wat nu. Ik zou niet weten wat
jullie op het moment nog zouden kunnen doen. Ik zal de
Rijkspolitie waarschuwen en waarschijnlijk zal die jullie ook
nog moeten hebben. Zijn de jongens bij u bereikbaar, meneer
Van Rijn?'
Deze knikte. `Ja, ik neem ze mee. Als u of de Rijkspolitie hen
nog nodig hebt, kunt u mij opbellen. Houdt u ons op de
hoogte?'
De inspecteur beloofde dat en ze vertrokken. En zo zaten ze
'n half uur later weer in Terwinselen. Niemand voelde er iets
voor nog eens te gaan slapen. Mevrouw Van Rijn had hoofdschuddend koffie gezet en gezegd, dat Herman's ouders maar
dadelijk gewaarschuwd moesten worden.
`Ik wou even afwachten wat de politie er van zegt', zei haar
echtgenoot. 'Het is misschien niet nodig je ouders nodeloos
ongerust te maken, Gert. Misschien heeft de politie Herman
wel gauw gevonden.'
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Gert glimlachte zwakjes. Hij verweet zich zelf, dat hij beter
op Herman had moeten letten. Misschien was er dan niets
gebeurd. Maar hij begreep ook, dat dergelijke nabeschouwingen weinig zin hadden.
Zenuwachtig en bij het minste geluid opspringend zaten ze
te wachten. De uren sleepten zich moeizaam voort. Eindelijk,
het was al half tien geweest, rinkelde de telefoon.
De heer Van Rijn luisterde even, knikte en zei :
`We komen direct.'
Hij sprong op. 'Korn jongens, dat was de Rijkspolitie. Die
heeft het onderzoek overgenomen en wil jullie nu ook spreken. We rijden er dadelijk naar toe.'
Haastig liepen ze naar buiten, sprongen in de auto en reden
naar het politie-bureau. Een inspecteur zat hen op te wachten. Hij knikte kort en opnieuw moest Theo vertellen wat er
gebeurd was. Inspecteur De Koning maakte een paar notities
en zei :
`Er is vannacht inderdaad een niet geregistreerd vliegtuig
gesignaleerd. En op de plaats, die jullie hebben aangegeven
waren sporen, die door de widen van een helicopter kunnen
zijn gemaakt. Kunnen jullie een signalement van die twee
mannen geven?'
Theo aarzelde even.
`Ik zal 't proberen.'
`Misschien zou ik een schets kunnen maken', stelde Rembrandt voor.
De anderen keken hem vragend aan.
`Natuurlijk', viel zijn vader in. ' Jij hebt die mannen ook
gezien. Mijn zoon kan vrij goed tekenen', vertelde hij de
inspecteur.
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Deze knikte. `Uitstekend, dat zou nog beter zijn.'
Even later zat Rembrandt ingespannen te werken. Met vlotte
halen van zijn potlood schetste hij de kop van een man, die
steeds meer gelijkenis met de Amerikaan in de blauwe auto
ging vertonen. De tweede kop ging hem minder goed af,
maar enkele aanwijzingen van Theo brachten hem weer op
weg.
cUitstekend', prees de inspecteur. 'We zullen die tekeningen
laten verspreiden. Als ze dan in Nederland blijven zullen, we
ze snel hebben gevonden.'
%/lag ik vragen welke maatregelen inmiddels getroffen zijn?'
vroeg meneer Van Rijn.
`Natuurlijk, alle politie-posten en uiteraard vooral de Zuidlimburgse, kijken uit naar de blauwe Chevrolet. Een eerste
resultaat is trouwens al binnen. De politie van Geleen heeft
gedurende de laatste dagen zo'n wagen gezien en naar aanleiding van onze oproep een onderzoek ingesteld. Ze heeft
ontdekt,dat twee mannen, 'n Nederlander en 'n Amerikaan,
in een der hotels logeren. Vannacht is alleen de Nederlander
even daar geweest. Hij heeft opgebeld en een paar lunchpaketten meegenomen, hoewel hij zelf nog in 't hotel ontbeten had.
Daaruit zou misschien af te leiden zijn, dat ze met meer dan
twee man zijn. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar verondersteld kan worden, dat de jongen inderdaad in het gezelschap van die twee is.'
Meneer Van Rijn schudde z'n hoofd.
`Het is toch maar een schrale troost.'
`Tja, maar meer kunnen we op dit moment nog niet zeggen.'
`U hebt toch al vrij snel iets ontdekt', vond de heer Van Rijn.
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`Dat geeft in ieder geval moed.'
`Soms kan het vlug gaan', knikte de inspecteur. 'Eh . . . ik
zou u nog graag even alleen spreken, kan dat?'
' Natuurlijk, wachten jullie even, jongens?'
Toen de jongens verdwenen waren, zei de inspecteur:
`Ik wilde 't liever niet zeggen waar de jongens bij zijn.
We hebben namelijk nog meer ontdekt. De mogelijkheid
bestaat, dat die twee, en zij staan heus niet alleen, inderdaad
achter platina aan zouden kunnen zijn. Want er wordt vandaag bij de Staatsmijnen iemand verwacht, eveneens een
Amerikaan, met een proefzending platina. Uiteraard wordt
daar geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar de wijze van
transport schijnt bijzonder opmerkelijk to zijn. Dat is weliswaar voor verantwoording van de firma van de man, die het
komt brengen, maar het kan toch vreemde gevolgen hebben,
zoals u ziet. Wat de waarde van het platina is, kan niet
precies gezegd worden, omdat over de hoeveelheid niet gesproken is. Maar het moet een bedrag van rond een miljoen
gulden zijn.'
Meneer Van Rijn schrok op.
`Zoveel?'
`Ja, en dat maakt het voor die jongen wel gevaarlijk. De
kerels hebben veel risico's genomen, ze lopen die nog, ze
hebben nogal wat kosten gemaakt, denk maar aan die auto
en die helicopter. Ik ben daarom bang, dat ze zich niet dwars
zullen laten zitten door een jongen. Misschien brengen ze
hem alleen maar ergens veilig onder, maar het zou toch heel
moeilijk en tijdrovend kunnen zijn eer we hem dan hebben
gevonden. Ik wil u niet bang maken, maar wel op de mogelijkheden wijzen.'
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`En is er een kans, dat de kerels het platina in handen krijgen?'
De inspecteur knikte.
`Die kans is er inderdaad en wel door de wonderlijke manier,
waarop het platina wordt vervoerd. En bovendien weten wij
nog te weinig om iets te kunnen doen. Een tweede vraag is
echter of de twee kerels, nu wij gewaarschuwd zijn, ook weg
zullen kunnen komen met het platina. Voorlopig betwijfel
ik dat. Te hopen is alleen, dat ze zich niet op de jongen
zullen wreken.'
`Zijn ouders zullen dan toch gewaarschuwd moeten worden',
vond de heer Van Rijn. 'Die mogen toch niet helemaal onvoorbereid zijn.'
De inspecteur knikte.
`Daar zullen wij voor zorgen. U moet het overigens ook niet
to somber zien, wij zullen u natuurlijk op de hoogte houden.
Zo gauw we iets horen, bellen wij u onmiddellijk op. Maar
momenteel zult u niet veel anders kunnen doen dan afwachten.'
En opnieuw braken martelende uren aan. Uren van niets
doen en wachten. Wachten tot de telefoon zou rinkelen. Wat
voor boodschap zou hij brengen . . .?
* * *

Wachtmeester Miedema van de Rijkspolitie had zijn zware
auto gedeeltelijk van de weg of gezet, maar hij bleef achter
het stuur zitten, terwijl hij het tegemoet komende verkeer
nauwlettend gadesloeg. Zijn collega, wachtmeester Op de
Laak, zat op de achterbank en keek naar de auto's, die van
de andere kant kwamen. Het verkeer op deze weg was niet
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bijzonder druk, maar aangezien de van de Brunssummerheide afkomstige wagens hier voorbij moesten, leek het niet
ongewenst om op deze plek uitkijk te houden naar de
blauwe Chevrolet met GN-nummerplaat. Zekerheidshalve
had Miedema ook een blauwe Chevrolet met een Nederlands
nummerbord aangehouden, maar dat bleek toch loos alarm
te zijn geweest.
`Wil je hier nog lang blijven staan?' vroeg wachtmeester Op
de Laak. 'Hoe laat is 't eigenlijk?'
Miedema keek op z'n horloge.
`Half twee. En we zullen hier nog wel even moeten blijven.'
Op dat moment naderde opnieuw een auto. Miedema had
er maar even belangstelling voor want het was een van de
talrijke vrachtwagens, die grint vervoerden, afkomstig van
de afgravingen in de Brunssummerheide.
Maar de vrachtwagen had wel belangstelling voor hem!
Want nauwelijks had de chauffeur de politie-wagen gezien
of hij trapte heftig op de rem, zodat het zware geval jankend
en piepend tot stilstand kwam.
`Wat nou?' vroeg Op de Laak, zich verwonderd omdraaiend.
Nauwelijks stond de vrachtwagen stil of het portier zwaaide
open en een kleine dikke jongen sprong er uit. Hij rende op de
politie-auto af.
`Kunt u mij naar een politie-bureau brengen?' zei hij. 'Ik
weet iets van 'n paar kerels, die platina willen stelen.'
Miedema keek verrast op.
`Ben jij soms Herman Meessen?' vroeg hij.
De jongen knikte, ook verbaasd.
`Hoe weet u dat?"
Miedema zwaaide het portier open.
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Het portier zwaaide open en een kleine dikke jongen sprong er uit
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`Spring er in. We gaan dadelijk naar het bureau.'
En terwijl hij de chauffeur van de vrachtwagen toeriep
eveneens naar het politie-bureau te rijden, startte hij de wagen, schakelde in en joeg de weg op. Op de Laak had inmiddels mobilofonisch contact gezocht met inspecteur De
Koning en verteld, dat Herman terecht was.
`We zijn binnen enkele minuten bij u', besloot hij.
En nog geen tien minuten later stond Herman voor de inspecteur. Deze had nauwelijks tijd om te vragen wat er gebeurd was, want Herman, die bijna stond te trappelen van
opwinding, riep dat er onmiddellijk iets gedaan moest
worden, omdat 't al bijna twee uur was.
`Als hij van Sittard naar Heerlen rijdt moet hij bij het plaatsnaambord `Wintraak' de eerste weg rechts afslaan' had
Tervoorn gezegd. En `om twee uur uiterlijk moest hij daar
zijn.'
Struikelend over zijn eigen woorden vertelde Herman dit
aan de inspecteur. Deze kwam onmiddellijk in actie, greep
de telefoon en gaf snel enige instructies. Hij nam een kaart
van Zuid-Limburg, keek even, knikte tevreden en greep
opnieuw de telefoon. Weer klonken enkele korte bevelen.
Toen sprong de inspecteur op.
`Korn mee, we gaan er onmiddellijk op af.'
Ze liepen naar buiten, naar de wagen.
Wachtmeester Miedema sprong achter het stuur en twee
seconden later raasde de wagen over de weg. Met gillende
sirene joegen ze door een dorp, kwamen toen op de grote weg.
`Vertel intussen eens wat er gebeurd is', zei De Koning.
Herman wilde bij het begin beginnen, maar hij werd onmiddellijk door de inspecteur onderbroken.
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`Dat weet ik al. Je vrienden hebben dat al verteld. De politie
van heel Nederland was vanmorgen naar jou aan 't zoeken.
Maar hoe ben je weggekomen?'
Herman vertelde hoe hij na in de blauwe auto gekropen to
zijn in het optrekje op de heide terecht gekomen was.
`De hele morgen hebben we daar gezeten. Die twee zeiden
niet veel en ik kon niets doen, omdat ze de hele tijd op mij
letten. Plotseling kwam een vrachtauto aanrijden en toen
zij naar buiten keken, ben ik opgesprongen en weggelopen.
Ik sprong op de treeplank en die chauffeur moet wel dadelijk
begrepen hebben, dat er iets bijzonders aan de hand was,
want toen ik riep, dat hij vlug door moest rijden, gaf hij
direct vol gas. We waren zeker al dertig meter voorbij het
huisje eer die twee buiten waren en ik heb nog een knal gehoord, maar ik weet niet of ze geschoten hebben.'
`Je hebt geluk gehad, dat ze niet dadelijk achter je aan gekomen zijn.'
`Hun auto stond tussen de struiken en eer ze die voor de dag
hadden gehaald, waren wij al bijna op de grote weg. En
daar zouden ze toch niets hebben kunnen doen.'
Inspecteur De Koning keek op z'n horloge.
`Ze hebben ook niet veel tijd meer als ze om twee uur daar
ginds moeten zijn.'
`Denkt u dat u ze krijgt?'
De inspecteur knikte.
`Vrijwel zeker. Als we tenminste op tijd komen. Dat punt
waar ze hebben afgesproken is wel rustig, maar het heeft voor
hen een groot nadeel, voor ons is dat overigens een voordeel.
Die weg heeft namelijk geen zijwegen en dat betekent dus,
dat ze vrij eenvoudig kunnen worden ingesloten. Wij komen
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nu van de weg Heerlen-Sittard, de andere kant wordt afgesloten door een andere politie-auto, die ook al onderweg is.
Hij was nog dichterbij dan wij en zal dus waarschijnlijk wel
op tijd zijn. Wij zijn er trouwens ook dadelijk.'
Ze reden nu over een lange rechte weg. Herman kneep opgewonden zijn handen. Zijn angst van vannacht was hij
helemaal vergeten. Zouden ze nog op tijd komen om de
blauwe wagen tegen te houden?
Wachtmeester Miedema trapte op de rem. De zware wagen
dook voorover, gleed met gillende banden tussen twee huizen een smalle weg in. Even waren er nog meer huizen te
zien, weer bomen, een klein heuveltje en toen lag een steil
hellende weg voor hen. Miedema drukte het gaspedaal weer
dieper in, rukte de wagen door een flauwe bocht.
Toen zagen ze hen!
Beneden, diep in het dal, stonden twee auto's. De blauwe
Chevrolet en een zwarte station-car.
`Daar heb je ze!' riep Herman.
Op dat moment kwam de zwarte wagen langzaam in beweging. Hen tegemoet.
Miedema trapte hard het rempedaal in, zodat de banden
zich gierend vastbeten in de weg. Even voordat hij stilstond,
rukte de wachtmeester het stuur om, de lange wagen ging
dwars op de smalle weg staan, waardoor deze vrijwel werd
afgesloten.
zei Miedema.
Maar hij had te vroeg gejuicht.
Inspecteur De Koning rukte het portier open, sprong
naar buiten. Op tweehonderd meter voor hen was de
zwarte stationcar ook tot stilstand gekomen. Even leek
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de auto te aarzelen, reed toen wild achteruit en keerde.
Er sprong een man uit de blauwe auto. Hij liep op de zwarte
wagen, die nu zijn neus in tegenovergestelde richting stak,
af. Hij wilde er blijkbaar nog instappen.
Maar de zwarte wagen wachtte niet. Hij schoot naar voren
en de man moest opzij springen om niet omver te worden
gereden.
`Waar blijven de anderen nou?" riep De Koning woedend
en spijtig. 'Er achter aan, Miedema!'
Maar nog v6Ordat de wachtmeester zijn wagen in beweging
had kunnen brengen, gilde in de verte een sirene . . .
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HOOFDSTUK VIII

Waarin eerst de klok een half uur wordt teruggezet, Herman
de benen neemt en inspecteur De Koning zijn pistool gebruikt

Als uit een veer geschoten sprong Letson overeind. Onwillekeurig had hij, net als Tervoorn, meer gelet op de naderende
vrachtauto dan op Herman, die rustig op zijn kist zat. En
toen de jongen, terwiji de auto langs het huisje rammelde,
opsprong en door de deur naar buiten schoot, was dat voor
de Amerikaan een volkomen verrassing.
Terwijl hij eveneens naar buiten wilde lopen botste hij
tegen Tervoorn, die 't zelfde van plan was. Vloekend duwde
Letson hem opzij, greep zijn revolver en struikelde naar buiten.
De vrachtauto was al enkele tientallen meters weg. De
brullende motor wees er op, dat hij zijn snelheid nog opvoerde. Letson hief razend zijn revolver en schoot, vrijwel in
het wilde weg. Joelend jankte de kogel achter de auto aan.
Zonder zichtbare schade aan te richten, want de wagen
verminderde zijn snelheid geen moment.
Voordat Letson voor de tweede maal had kunnen schieten
stond Tervoorn naast hem en duwde zijn arm omlaag.
Ten je krankzinnig geworden? Om hier 'n beetje te gaan
knallen! Dadelijk heb je de hele Nederlandse politie hier.'
Letson keek hem woedend aan. Even leek het alsof hij de
revolver toch wilde gaan gebruiken, maar toen bedacht hij
zich.
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`Haal de wagen', beval hij enkel kort.
Tervoorn verdween achter het huisje tussen de struiken en
reed de wagen de weg op. Letson stond hem nadenkend op
te wachten.
`Het heeft geen zin om er achter aan te gaan', zei hij.
Woordat we ze ingehaald hebben, zijn ze allang op de grote
weg en daar staan we toch machteloos."
`Volgens mij kunnen we 't beste zien te verdwijnen', antwoordde Tervoorn. `Dat jong rent natuurlijk onmiddellijk
naar de politie.'
Letson keek hem scherp aan.
`Als je wilt verdwijnen, ga je gang. Maar doe dat dan onmiddellijk en kom straks niet zeuren om je aandeel in de
winst.'
Tervoorn haalde onwillig zijn schouders op.
`Ik zcur niet, maar hoe lang denk je, dat we ons nu nog vrij
kunnen bewegen? Er wordt toch binnen een half uur overal
op ons gelet.'
`We hebben nog tijd genoeg om dat spul te pakken te krijgen', zei Letson kort. 'In geval van nood kunnen we de
helicopter altijd nog ergens anders laten landen.'
`Goed', meende Tervoorn, weer overtuigd. 'Maar we moeten
nu wel opschieten anders komen we nooit voor twee uur
daar.'
`Kun je binnendoor rijden?' vroeg Letson. 'Als we nu dezelfde weg nemen heb je alle kans, dat een politie-wagen ons
ginds staat op te wachten.'
Tervoorn knikte. 'Ik zal 't proberen.'
Langzaam keerde hij de auto, reed verder de heide in. Het
pad werd er niet beter op, soms was het zo smal, dat de
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Chevrolet schuin tegen de smalle berm reed. De brede sporen
van vrachtwagenbanden, die diep in de zachte grond
stonden geploegd, beperkten de snelheid tot een minimum.
Traag hobbelde de wagen verder. Letson keek voortdurend
ongeduldig op zijn horloge, maar zei niets. Eindelijk liep
het pad in een bredere weg uit. Nog steeds een heidepad,
maar al vrij regelmatig. Tervoorn drukte het gaspedaal
dieper in en de wagen schoot naar voren. 'n Paar minuten
later kwamen ze op een geasfalteerde weg. In de verte lagen
een paar huizen.
`Waar zijn we ergens?' vroeg Letson.
`Ik heb er geen flauw idee van.'
Ze reden door tot ze een dorp bereikten. Tervoorn stopte,
keek op de kaart en knikte. 'Nu weet ik 't weer.'
Hij schakelde in en reed verder.
Maar hij schrok onmiddellijk op.
Honderd meter voor hen liep een agent de weg op.
Hij stak zijn arm omhoog.
Automatisch liet Tervoorn het gaspedaal los. Onmiddellijk
ging de wagen langzamer rijden. Geschrokken keek Tervoorn
naar Letson. Die keek koel terug.
`Wat moeten we doen?'
`Wat dacht je? Doorrijden !'
Tervoorn greep het stuur vaster, drukte het gaspedaal opnieuw in en reed recht op de agent af. Deze zag het blauwe
projectiel steeds sneller op zich af komen, sprong opzij en
greep tegelijkertijd naar zijn pistooltas. De auto joeg langs
hem been. Even leek het er op alsof de agent zijn pistool zou
gaan gebruiken, hij bedacht zich evenwel, sprong op zijn
fiets en reed naar het dorp.
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`Nu zullen ze vlug genoeg weten waar we zijn', gromde Tervoorn.
`Waar we geweest zijn', corrigeerde Letson koel. 'Ik begrijp
jouw opwinding niet.'
`Begrijp je dat niet? Misschien begrijp je ook niet, dat we
heus niet langer dan een half uur met deze auto op de weg
kunnen blijven. En jij wilt vanavond toch ook weg?'
`Zeker, en ik kom ook weg. Maar wie zegt, dat we met deze
auto moeten gaan? Je vergeet, dat we dadelijk nog een auto
zullen hebben. De auto waarin het platina zit en waarmee
Woods hier naar toe komt.'
`En je wilde die wagen zo gauw mogelijk van de weg
hebben?'
Mat was een voorzorg. Nu kies ik van twee kwaden het beste.
Deze Chevrolet is intussen waarschijnlijk bij de politie
bekend, de andere wagen kent niemand.'
Tervoorn antwoorddeniet. Hij wist trouwens ook niet wat
hij zou moeten zeggen. Maar hij voelde wel iets als bewondering voor de man naast hem, die voor iedere moeilijkheid
een oplossing zag en niet snel een plan wenste op to geven.
`We komen nu van de kant van Heerlen', zei hij, terwijl hij
de auto langzamer liet lopen. `Dadelijk moeten we links
af.'
Hij remde en stuurde de wagen een smalle weg in. 'n Paar
huizen, bomen, een heuveltje en dan een steile helling.
`Wat is er aan de andere kant van de weg?' vroeg Letson
plotseling.
`Ook 'n dorpje'.
Letson schudde z'n hoofd.
"n Muizeval', gromde hij.
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Tervoorn lette er niet op. Hij rukte de auto door een bocht
en zag tegelijkertijd beneden in het dal een zwarte stationcar
staan.
`Hij is er al, zo kunnen we opschieten.'
Even later stonden de twee auto's naast elkaar.
`Keer maar direct', beval Letson, terwijl hij uitstapte en op
de zwarte wagen afliep.
' Je bent vroeg', zei hij tegen de bestuurder, die grinnikend
z'n duim opstak. 'Ging 't goed?'
`Uitstekend. Geen enkele moeilijkheid. Is alles geregeld?'
"Ja, maar wij hebben wel moeilijkheden. Laat 't spul maar
in jouw wagen. We moeten proberen daarmee verder te
komen. Onze auto is bij de politie bekend en het is te riskant
om hem nog te gebruiken.'
De ander Hoot tussen z'n tanden.
`Hoe kon dat?'
Letson vertelde met enkele woorden wat er gebeurd was.
`Hier moeten we in ieder geval weg', zei hij. 'We zetten de
wagen ergens in een stad en wachten rustig tot het avond
wordt. Dat is 't minst opvallend.'
`O.K.', knikte de ander. `Wat gebeurt er met die Hollander?'
Letson keek naar Tervoorn, die de Chevrolet nu gekeerd
had.
Ilij rijdt achter ons aan en laat dadelijk die wagen ergens
staan. Eigenlijk moesten we hem maar laten lopen, want hij
is zo zenuwachtig als een jongejuffrouw. Maar misschien
hebben we hem straks nog wel nodig.'
De zwarte station-car kwam langzaam in beweging, reed
sneller. Op dat moment verscheen bov,enaan de helling een
politieauto. Woods stopte onmiddellijk. De politie-wagen
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remde ook, ging dwars over de weg staan, zodat deze was
afgesloten.
Letson vloekte hardop.
`Omdraaien', beval hij. `Als 't op snel rijden aankomt kun
jij ook nog wel wat.'
De ander grijnsde breeduit, rukte de lange zware wagen in
twee bewegingen rond en trok weg. Toen zag hij hoe het
portier van de blauwe Chevrolet openzwaaide en Tervoorn
hem armzwaaiend tegemoet kwam. Hij aarzelde even.
`Doorrijden', beval Letson. 'We hebben geen tijd to verliezen.' Woods drukte het gaspedaal in. Tervoorn sprong
opzij. Opnieuw schoot de zwarte wagen naar voren.
Toen hoorde Letson de sirene. Het geluid kwam van de
kant waar zij naar toe reden.
* * *

`Ze zijn nog op tijd', riep Miedema, terwijl hij zijn wagen
weer in beweging bracht. Op enkele honderden meters voor
hen uit verscheen een tweede politie-auto. Hij raasde met
gillende sirene en huilende banden door de bocht en even
leek een botsing met de zwarte station-car, die zijn snelheid
inmiddels ook had opgevoerd, onvermijdelijk. De twee gevaartes stormden op elkaar of en eerst op het laatste moment
rukten de bestuurders het stuur om. Rakelings schoten de
wagens langs elkaar.
Twee seconden later was de zwarte stationcar om de bocht
verdwenen.
`Waarom houden ze hen niet tegen?' riep Op de Laak verontwaardigd. 'Nu ontsnappen ze nog.'
`Ze hebben natuurlijk alleen op de blauwe wagen gelet',
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constateerde inspecteur De Koning spijtig. Trobeer ze in
te halen, Miedema, maar stop eerst nog even.'
De wachtmeester antwoordde niet. Hij stopte naast de
Chevrolet, tegelijkertijd met de andere politie-auto. Tervoorn stond moedeloos naast zijn wagen en deed geen poging
om te ontsnappen.
`Die hebben we in elk geval', zei De Koning. `Jullie hadden
die andere wagen moeten aanhouden', riep hij naar de
wachtmeester achter het stuur van de tweede politie-auto.
Deze keek verbaasd op en wees naar de blauwe Chevrolet,
maar hij kreeg geen kans om iets te zeggen, want De Koning
liet er onmiddellijk achter volgen :
`Arresteer die vent, wij gaan achter de anderen aan.'
Met een ruk schoot de wagen naar voren. Miedema zette de
sirene in werking en gillend stoof de auto over de smalle weg.
' Rechttoe, rechtaan', zei de inspecteur. 'We hebben maar een
paar seconden achterstand en moeten hen dadelijk zien. Ze
kunnen onmogelijk zo erg hard rijden omdat ze hier de
weg niet kennen. Er zijn gelukkig nogal wat bochten.'
`Gelukkig wel, ja', zei Miedema sarcastisch, die weliswaar
rustig achter het stuur zat, maar de wagen steeds op het
nippertje door de bochten sleurde.
Even later raasde de politie-auto door een dorp, nam met
huilende banden een scherpe bocht...
`Daar heb je ze', riep De Koning.
Op het nu volgende stukje rechte weg zagen ze de zwarte
wagen voor zich uit rijden. Hij liep nu iets op hen uit. Maar
plotseling vlamden de stoplichten op toen een haakse bocht
opdoemde. Met rukken schoot de auto er door heen, nam
aan de linkerkant een stuk heg mee, dwarrelde even als een
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door de wind opgejaagd blad over de weg, maar kwam onmiddellijk weer in het rechte spoor.
`Die vent kan ook rijden', zei Miedema, die de bocht iets
langzam.er nam. 'Maar als we geluk hebben . . .'
En op dat moment Hoot in de verte een trein.
En opnieuw zag Herman, die trillend van opwinding op de
achterbank zat, de gloeiende ogen van de stoplichten van de
zwarte wagen opvlammen. Enkele tientallen meters voor
hen uit gingen langzaam, maar net te vlug voor de zwarte
wagen om er nog onderdoor te kunnen, de spoorbomen dicht.
`Ze zitten klem', riep Op de Laak opgewonden. 'Nu hebben
we ze'.
Maar hij had opnieuw te vroeg gejuicht. Want met een ruk
schoot de andere auto nu naar links, raasde een veldweg in.
`Ze geven het nog niet op, maar nu krijgen we ze toch', zei
de inspecteur grimmig.
De afstand tussen beide voertuigen bedroeg nu hooguit nog
vijftig meter. De Koning maakte zijn pistooltas los en opende
het portierraam.
`Misschien dat dit helpt', zei hij.
Hij stak zijn arm buiten het raam, het pistool in de vuist
geklemd. Twee schoten knalden, fluitend verdwenen de
kogels in de lucht.
De zwarte wagen trok er zich niets van aan. Met onverminderde snelheid joeg hij verder, grote stofwolken opwerpend.
`Dan op de banden', zei de inspecteur. Wachtmeester Op de
Laak had zijn pistool ook voor de dag gehaald en leunde uit
het andere portierraam. Opnieuw daverden de schoten.
Even leek het alsof de zwarte stationcar niet geraakt was.
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Met een ruk schoot de andere auto nu naar links
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Toen maakte hij een wilde sprong naar links, schoof bijna de
greppel in, werd op het laatste moment weer naar rechts
gerukt, bonkte over de weg.
Wachtmeester Miedema trapte heftig de rem in, zodat de
politieauto ook bijna ging slippen. Maar voordat dat kon
gebeuren stond de auto al stil.
'n Tiental meters voor hen uit was de zwarte wagen eveneens
tot stilstand gekomen. Wonder boven wonder midden op de
weg. De laatste opgeworpen stofwolken dwarrelden langzaam neer. De stationcar stond vreemd laag op de weg.
Beide achterbanden waren plat.
De politie-auto stond nog niet helemaal stil toen inspecteur
De Koning er al uit sprong. `Blijf zitten', beval hij Herman,
die met glinsterende ogen naar de auto voor hen keek.
Wachtmeester Op de Laak was eveneens uitgestapt en de
twee politie-ambtenaren liepen met hun pistolen nog in de
hand op de zwarte wagen af. Langzaam en voorzichtig.
Even bleef het stil bij de stationcar. Toen zwaaiden de portieren open. Letson en Woods stapten uit. Onmiddellijk
vlogen de pistolen omhoog. Maar onmiddellijk ook hieven de
twee Amerikanen hun handen tot schouderhoogte om te
laten zien, dat ze niet van plan waren nog langer weerstand
te bieden.
`U bent gearresteerd', zei inspecteur De Koning.
De twee mannen voor hem haalden hun schouders op. Het
was dan ook vrijwel 't enige wat ze konden doen. Wachtmeester Miedema deed hun de handboeien om en fouilleerde
het tweetal. Woods was ongewapend, Letson had een revolver in z'n zak. Inspecteur De Koning nam die over.
`U kunt blij zijn, dat u dit niet hebt gebruikt', zei hij.
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Letson haalde opnieuw zijn schouders op. Hij keek naar de
politie-auto, waaruit nu ook Herman stapte. Even vernauwden de ogen van de Amerikaan zich. Toen snoof hij minachtend.
`Het zijn altijd kleinigheden, die moeilijkheden veroorzaken.
Kleinigheden, die niet te voorzien zijn', zei hij tegen de
inspecteur. `Zonder die jongen . . .'
`Zonder die jongen zou het jullie misschien gelukt zijn',
gaf De Koning toe, terwijl hij naar Herman knipoogde.
'Maar dat hij geen kleinigheid is, heeft hij wel bewezen.'
`Nemen jullie die twee mee', zei hij tegen Miedema. 'En
stuur dan iemand om deze wagen op te halen. Ik blijf zo
lang hier. Wacht jij ook maar, Herman.'
De twee Amerikanen stapten in de politie-auto, wachtmeester Miedema keerde de wagen, die even later in een stofwolk
verdween.
`Het is dan toch nog gelukt', zei inspecteur De Koning
tevreden. 'Korn we zullen eens gaan kijken wat er in die
stationcar zit.'
In de bagageruimte van de zwarte auto vonden ze maar een
koffer. De Koning wilde het oppakken, maar kreeg er
nauwelijks beweging in. Hij grinnikte.
`Aan het gewicht te oordelen zit het platina hierin, Herman',
zei hij vrolijk. `Probeer de koffer maar eens op te tillen.'
Maar het lukte Herman niet. De met een dun laagje leer
overtrokken metalen koffer was te zwaar. Hij was afgesloten
met drie stevige sloten, waarin geen beweging te krijgen was.
Herman pakte de koffer opnieuw vast.
`Dat daar nou een miljoen gulden inzit', zei hij. `Zoveel heb
ik nog nooit in mijn handen gehad.'
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De Koning lachte. `Jij bent heus de enige niet', antwoordde
hij.
'Maar ik vraag me wel af', zei Herman, 'hoe iemand zo gek
kan zijn om met een miljoen gulden aan platina in een koffer
rond to lopen.'
`Dat', antwoordde de inspecteur, terwijl hij peinzend over
zijn kin streek,' zou ik ook wel eens graag willen weten . . .'
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HOOFDSTUK IX

Waarin alles wordt opgelost en . . . Amerika
naast de deur blijkt te liggen

`Je hebt zeker al gezien, dat je de held van de dag bent?'
vroeg inspecteur De Koning, terwijl hij op de stapel kranten,
die voor hem op tafel lag, wees.
Herman bloosde even. Hij keek verlegen naar meneer Van
Rijn, die glimlachend naar de inspecteur knipoogde. Ze
zaten, de dag nadat Herman de opwindende achtervolging
had meegemaakt, in het politie-bureau waar de inspecteur
hun zou vertellen hoe alles in elkaar gezeten had. De avond
tevoren had bij meneer Van Rijn de telefoon niet stil gestaan
en Herman had nauwelijks de kans gehad om zijn ouders,
die natuurlijk 't eerste op de hoogte waren gesteld, het hele
verhaal te vertellen.
`Sherlock Holmes is er niets bij', vond Theo, terwijl hij een
van de kranten opnam.
JONGEN VOORKOMT DIEFSTAL
VAN EEN MILJOEN
stond er in grote letters. En
Geheimzinnige helicopter op de
Brunssummerheide
`Sherlock Holmes is er inderdaad niets bij', zei de inspecteur. 'Want die zou dit geval nooit opgelost hebben, omdat
hij niet ging kamperen, voor zover ik weet. En als jullie dat
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niet gedaan hadden, zou je: er toch nauwelijks achter gekomen zijn, nietwaar Herman?'
Deze keek twijfelachtig.
`Waarschijnlijk niet', antwoordde hij. 'Maar het is toch maar
goed geweest, dat we het wel gedaan hebben?'
`Zeker', gaf de inspecteur dadelijk toe. 'En je hoeft je ook
niet ongerust te maken, dat jullie eigenlijk op een verboden
plek hebben gekampeerd. Voor deze keer zal dat wel door de
vingers worden gezien'.
`Is nu alles opgelost?' vroeg meneer Van Rijn. 'We zijn toch
echt wel benieuwd'.
De inspecteur knikte.
`Het hele complot is vannacht opgerold', antwoordde hij.
`In Amsterdam zijn nog 'n paar arrestaties verricht en we verwachten, dat er in Amerika ook nog wel het een en ander zal
gebeuren. Je zult – hij knikte naar Herman – zelf niet overzien wat je allemaal aan het rollen hebt gebracht'.
`131ijkbaar was die overval dan wel groots van opzet?' veronderstelde de heer Van Rijn.
`Groots? Ja, het was wel goed georganiseerd, maar voornamelijk toch brutaal. Van de andere kant lag een dergelijke poging wel voor de hand. Er werd min of meer om gevraagd'.
`Hoe dat zo?' vroeg Theo. 'Niemand heeft toch zeker gevraagd of die kerels zo vriendelijk wilden zijn om dat platina
te komen stelen?'
'Met met zoveel woorden', lachte de inspecteur. 'Maar het
komt er wel op neer. Om dat duidelijk te maken zal ik jullie
een heel verhaal moeten vertellen.
Je weet, dat platina gebruikt wordt bij het maken van salpeterzuur. In zekere zin is dat het begin. Er bestaan namelijk
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verschillende soorten platina, de ene superieur aan de andere.
Een Amerikaanse firma nu beschikte over een hoeveelheid
platina van zo'n superieure soort en probeerde dat of te zetten. Een van die afzetmogelijkheden waren de Staatsmijnen,
die tot de grootste bedrijven van West-Europa horen. Men
was niet ongeinteresseerd en een voorlopig contact kwam tot
stand. Nog allemaal heel gebruikelijk, nietwaar? Maar nu
komt het merkwaardige.
Die Amerikaanse firma wilde een monster van het platina
naar Nederland sturen, zodat het op zijn eigenschappen zou
kunnen worden onderzocht. De bedoeling was, dat dit slechts
een beperkte hoeveelheid zou zijn, hetgeen dus geen bijzondere voorzorgsmaatregelen eiste. Maar een van de firmanten
kwam toen op een wonderlijk idee. Hij stelde namelijk, dat
het platina zulke voortreffelijke eigenschappen had, dat het
zeker zou worden geaccepteerd. Daarom stelde hij voor alles
maar ineens mee naar Europa te nemen. Zelfs dat zou nog
aanvaardbaar kunnen zijn.
Maar wat wel opzienbarend is, was het voorstel van die
firmant, Curtis heet hij, om het platina gewoon maar in een
stevige koffer mee te nemen. Hij wilde dat notabene doen
om zo weinig mogelijk opzien te baren, waardoor er tijdens
het transport geen speciale veiligheidsmaatregelen genomen
hoefden te worden. Het lukte hem niet direct om zijn medefirmanten van het schijnbaar geniale van dit voorstel te overtuigen, maar goed, uiteindelijk gingen zij er toch mee accoord.
En toen maakten ze een fout.
Want het plan lekte uit. Niet ver boor, maar ver genoeg.
Want de enige, die er van te horen kreeg was de chauffeur van
de directie. Die chauffeur kennen jullie ook. Hij heet Letson'.
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`Die ken ik zeker', zei Herman, terwijl hij over zijn gezicht
wreef.
De inspecteur knikte ernstig.
`Toch heb je nog geluk gehad', zei hij. 'Over die draai om je
oren zul je wel heenkomen, maar er had even goed iets anders kunnen gebeuren. Want, om verder te gaan met mijn
verhaal, die Letson is geen onbeschreven blad, zijn straflijst is
niet blanco en hij heeft een aantal kennissen in een omgeving,
die je het beste met onderwereld kunt omschrijven.
Toen Letson, door half opgevangen gesprekken, hoorde wat
zijn werkgevers van plan waren, is hij op onderzoek uitgegaan. En door scherp en onopvallend te luisteren kwam hij
heel wat te weten.
Hij trof zijn maatregelen, nadat hij er vrijwel zeker van was,
dat het platina door slechts een man naar Nederland zou
worden gebracht. 'n Paar van zijn vrienden kwamen hier
naar toe en zochten contact met soortgenoten. Een daarvan
ken je ook al, Fred Tervoorn. Die Tervoorn is geen uitgesproken misdadiger, maar wel een slappeling. Hij is handig,
rommelt wat in de zakenwereld en kent vrij veel mensen, die
geen van allen bijzonder graag met hem te doen hebben,
maar voor wie hij soms wel bruikbaar is.
Toen Letson dus wist, dat hij hier ook medewerkers zou hebben nam hij netjes vakantie en kwam zelf ook. En zijn plan,
dat ook uitgevoerd werd, was het volgende.
Als Curtis, die per schip en met zijn eigen auto naar Nederland zou komen, in Rotterdam aankwam, zou hij door een
groepje mannen worden opgewacht, die hem de auto, en het
platina natuurlijk, athandig zouden maken om daarmee
naar Limburg te komen. Tervoorn en Letson wilden opzet119

telijk niet in het westen van het land blijven, omdat zij van de
veronderstelling uitgingen, dat — als zijn plannen gedeeltelijk
in de war zouden worden geschopt — bier niet zo snel gezocht
zou worden. En bovendien wilde Letson toch nog in Limburg
zijn, omdat hij meer zekerheid omtrent het platina en de
Staatsmijnen wilde hebben. Een van zijn duistere Amerikaanse relaties had er voor gezorgd, dat bij Antwerpen een helicopter klaar stond, die in de afgelopen nacht en de nacht
daarvoor naar de Brunssummerheide zou komen om het
platina en Letson mee te nemen. Ik vertel het nu vrij vlug,
maar het was allemaal goed uitgekiend. We zijn overigens
vannacht nog op de hei geweest om te zien of die helicopter
nog zou komen, maar hij is niet opgedaagd. Gebleken is ook,
dat de piloot gisteravond eerst nog opgebeld zou worden om
te zien of alles door kon gaan'.
`Wat ik niet begrijp', zei Gert, 'is hoe die meneer Curtis
in Rotterdam zijn auto athandig zou worden gemaakt. Het
is toch heus niet zo makkelijk om iemand op klaarlichte dag te
overvallen. En bovendien zal hij toch wel voorzichtig geweest zijn. Of niet?'
Inspecteur De Koning knikte.
`Dat was hij ook. Maar Letson had daar iets op gevonden.
Want kort voordat de "Rotterdam", het schip waarmee
Curtis de reis maakte, de haven binnenliep, kreeg hij een
telegram. Het kwam uit New York en er stond in, dat zijn
directie bij nader inzien toch huiverig geworden was, dat
hij niet alleen verder moest gaan, maar dat in Rotterdam
drie mannen, die als bewaking zouden optreden, op hem
zouden wachten. Je begrijpt wel wie dat telegram en die
mannen gestuurd had.
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En ook dat was precies uitgekiend. Het kwam aan toen Curtis
bijna in Nederland was en geen tijd meer had om te controleren of het juist was. Hij had ook geen reden tot wantrouwen, dat dacht hij tenminste, omdat volgens hem naast zijn
directie niemand wist, dat hij met het platina onderweg
was.
Toen in Rotterdam die drie mannen dus inderdaad klaar
stonden, ging hij rustig met hen mee. Ze hadden een tweede
auto, die achter die van Curtis aan zou rijden. Een van de
drie ging bij Curtis zitten. Onderweg kreeg die tweede, op
een rustig weggedeelte uiteraard, zogenaamd pech. Curtis
stopte ook en voordat hij het wist zat hij bij het tweetal
in de andere wagen, terwijl Woods, jij hebt hem gisteren
gezien, Herman, op z'n gemak met de stationcar en het platina naar het zuiden afzakte.'
`En wat kwam Letson al eerder in Limburg doen?' vroeg
Herman.
`Hij had nog 't een en ander te regelen hier. En bovendien
had hij nog geen volledige zekerheid. Je moet goed begrijpen,
dat hij volkomen vreemd staat tegenover iedere chemische
bedrijvigheid. Hij wist dus niet of in de chemische bedrijven
van de Staatsmijnen inderdaad iets met platina gedaan
wordt. Hij kwam daarom naar Geleen en bezocht als gewoon – maar geinteresseerde het Stikstofbindingsbedrijf.
Daar liet hij Tervoorn vragen (jullie hebben dat zelf gehoord) of er inderdaad platina gebruikt wordt.'
`Hoe kwam het dan, dat zij bij dat bezoek konden zijn?'
vroeg Theo. "Je kunt toch niet zo maar naar binnen.'
`Daar had Tervoorn voor gezorgd. Hij had een van zijn talrijke kennissen aangeschoten en hem gezegd, dat hij met een
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Amerikaanse vriend een bezoek aan de Staatsmijnen wilde
brengen. Die man heeft daar toen, volkomen ter goeder
trouw overigens, voor gezorgd. Het lijkt misschien allemaal
wel toevallig, maar dat is het zeker niet. Alles gebeurde precies
doordacht en met een brutaliteit waar je koud van wordt.
Ik vraag me dan ook of of het hun niet gelukt zou zijn, als
jullie niet toevallig in de Brunssummerheide hadden gezeten
en Herman niet dadelijk zo wantrouwig was geweest'.
`Wat kwamen ze daar die eerste morgen eigenlijk doen?'
vroeg Herman, na eerst even triomfantelijk te hebben rond
gekeken.
`Letson zocht een geschikt terrein om de helicopter te laten
landen. Daar scheen die hei geschikt voor. En daarmee maakte hij eigenlijk, of beter gezegd Tervoorn, die hem die plaats
had aangeraden, een fout. Vooral ook toen ze, om helemaal
zekerheid te hebben, dat vliegtuig eerst nog een proeflanding
lieten maken. Want die Brunssummerhei is niet zo afgelegen
als ze wel lijkt. Die helicopter werd waargenomen en de
Rijksluchtvaartpolitie had die zaak gisteren al in onderzoek.
Dat neemt niet weg, dat de oplossing waarschijnlijk niet zo
heel erg vlug gevonden zou worden, zodat de helikopter ook
in de afgelopen nacht vrij veilig had kunnen landen. Tussen
de overval en de vlucht zat namelijk maar een vrij korte tijd
en een niet te onderschatten grote afstand. Die korte tijd
maakte het dan ook zeer goed mogelijk, dat ze hadden kunnen ontsnappen'.
`Wat waren ze van plan als het gelukt was?'
De Koning haalde zijn schouders op.
`Ze zouden naar Antwerpen vliegen en vandaar uit met een
schip naar Afrika gaan. Zo ver was het ook al geregeld. Maar
122

wat er verder precies ging gebeuren? We proberen momenteel nog uit te vinden aan wie ze het platina verkocht zouden
hebben. Daar schenen ze ook al een adres voor te hebben,
maar dat is niet uit Letson te krijgen.'
`En wat is er nu met die meneer Curtis gebeurd?'
De inspecteur grinnikte even alsof hij binnenpretjes had.
`Ja, meneer Curtis, je zult nog van hem horen. Hij is weer
vrij inmiddels. Vannacht is er in Amsterdam een klopjacht
gehouden. Omdat Tervoorn zich schoon wilde praten, heeft
hij alles losgelaten wat hij wist, waardoor de Amsterdamse
politic er nauwkeurig van op de hoogte was waar ze moest
zijn om Curtis te vinden. Overigens heb je alle kans, dat je
hem binnenkort nog zult zien'. De inspecteur grinnikte opnieuw toen hij de vragende gezichten van de jongens zag.
`Hoe kwam hun auto aan die GN-nummerplaten?' vroeg
Theo. `Dat trok toch ook wel de aandacht'.
`Maar het risico was niet zo erg groot. Er lopen nog meer
van die wagens, zij het dan dat ze in deze omgeving niet
zo veelvuldig voorkomen. Het was eigenlijk maar een zuinigheidsmaatregel. Die auto zouden ze namelijk hier achter
hebben moeten laten als ze vertrokken, daarom heeft Letson
hem pas gekocht toen hij in Nederland aankwam. Als Amerikaan kon hij die wagen goedkoper krijgen, omdat hij er
geen invoerrechten op hoefde te betalen en dat spaarde hem
een paar duizend gulden uit. Een idee van Tervoorn overigens, die eigenlijk nog liever een minder opvallende en kleinere wagen had gehad. Maar Letson wilde een snelle auto
om zich eventueel vlug uit de voeten te kunnen maken. Niet
dat het hem veel geholpen heeft . . .'
`Eigenlijk was het toch stom om die weg bij Wintraak uit
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te kiezen', vond Herman. `U zag toch direct, dat die makkelijk aan twee kanten kon worden afgesloten'.
`Dat was inderdaad niet handig. Maar Tervoorn had op de
kaart een willekeurige rustige weg uitgezocht. Ook niet
juist eigenlijk, want als je 't minst wil opvallen moet je net
midden in de stad zijn. Maar het was ook maar een klein onderdeel van het plan. Letson, die veel slimmer is en vrijwel
ook aan alles dacht, kreeg te laat in de gaten, dat die weg
eigenlijk een muizenval is. Maar toen kon hij er niets meer
aan veranderen'.
`Het moet een wonderlijk heer zijn, die Letson', constateerde
de heer Van Rijn. 'Hoeveel kosten heeft hij wel niet gemaakt
zonder dat hij ook maar enige zekerheid had, dat hij er iets
van terug zou krijgen?'
`Hij vond dat het risico van iedere zakenman', glimlachte de
inspecteur. 'Het heeft hem wel wat gekost, maar zijn Amerikaanse 'relaties' hebben hem daarbij geholpen. En bovendien, als het gelukt was, zou Letson zo'n paar honderdduizend dollar rijker zijn geweest en dat vond hij wel de
moeite waard'.
Op dat moment ging de telefoon. Inspecteur De Koning nam
de hoorn van de haak en luisterde. En toen begon hij weer,
met een geheimzinnig knipoogje naar de jongens, te grinniken.
`coed', zei hij in de telefoon. 'Ik kom'.
Hij legde de hoorn weer op het toestel en zei:
'Ik ben heel eventjes weg'.
De jongens zaten elkaar verwonderd aan te kijken.
`Wat doet ie toch geheimzinnig', vond Theo. 'Weet u er iets
van, meneer Van Rijn?'
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Maar die haalde zijn schouders op. 'Ik weet van niets'.
Inspecteur De Koning kwam de kamer weer in. Niet alleen,
want achter hem kwam een lange man met een vrolijk ge zicht.
`Jongens', zei de inspecteur. 'Ik mag jullie wel voorstellen
aan iemand, waarvan je wel al hebt gehoord, maar die je
nog niet gezien hebt, mister Curtis'.
`De man van het platina?' vroeg Theo.
`Ja', grinnikte De Koning, `zo zou je hem kunnen noemen.
Hij heeft jullie overigens iets te vertellen, dat je wel leuk
zult vinden'.
Curtis ging op Herman of en klopte hem op de schouder.
`You're a brave boy', zei hij. `Je kunt je wel voorstellen hoe
blij ik ben, dat jij achter die kerels bent aangegaan'.
`Brave Herman', grinnikte Theo.
`Brave' betekent dapper', zei Herman minzaam. `Jij zou dat
moeten weten'.
`Zo zijn die jongens nou altijd', zei de heer Van Rijn tegen
de Amerikaan. 'Maar u kunt zich wel voorstellen, dat Herman het niet makkelijk heeft gehad toen hij met zijn verhaal
over platina-dieven kwam'.
Curtis knikte. 'Het komt me zelf ook nog steeds als te fantastisch voor. Terwijl ik dacht, dat ik zo'n goed plannetje had
gemaakt'.
`Mag ik even iets onprettigs vertellen', kwam inspecteur De
Koning. `Jullie zullen nam.elijk niet langer in de hei kunnen
kamperen. Met alle erkentelijkheid overigens voor je buitengewone hulp. Maar jullie zullen dat wel niet erg vinden . . .'
Bij die laatste woorden lachte hij opnieuw.
`Niet erg vinden?' zei Herman. 'Allicht vinden we 't wel erg.
Waar moeten we nou dan naar toe?'
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`Dat moet je zelf maar uitzoeken', vond de inspecteur hardvochtig.
`Toch niet helemaal', kwam mister Curtis er nu tussen.
Jullie hebben nog 'n paar weken vakantie, heb ik gisteravond gehoord en nu heb ik gedacht om jullie maar mee te
nemen. Als je er zin in hebt, natuurlijk'.
`Mee te nemen? Waarheen?' vroeg Herman.
`Waarheen? Naar Amerika natuurlijk. Wat dacht je?'
De jongens keken hem en elkaar verbluft aan.
`Maar, maar . . .' stotterde Herman.
`Ik zal 't jullie maar uitleggen', lachte inspecteur De Koning.
`Kijk, meneer Curtis is natuurlijk erg blij, dat 't platina niet
gestolen is en omdat jullie daarbij zo braaf, en nou bedoel
ik gewoon braaf, geholpen hebben, nodigt hij jullie uit om
'n week of drie met hem naar Amerika te gaan. Hij is gisteravond al bij jullie thuis geweest en het is goed. Als ik jullie
was, ging ik maar als 'n haas de tent afbreken, want als 't lukt,
vertrekken jullie overmorgen al. Nou, wat zeg je er van?'
`Naar Amerika . . .!' zei Gert.
`Nou, m-moe!' stotterde Herman.
`Hallo !' vond Theo op z'n Rotterdams.
`Ik geloof wel, dat ze er iets voor voelen', zei inspecteur
De Koning tegen Curtis, die grinnikend naar de reacties van
de jongens had gekeken.
`Okay', lachte hij. `Dus dan zal ik jullie overmorgen maar
komen afhalen? Het vliegtuig vertrekt om 'n uur of een'.
Tantastisch', zei Theo, die nog steeds verbluft om zich heen
zat te kijken. Het verbaasde gezicht van Herman bracht hem
evenwel weer bij z'n positieven en terwijl hij naar Gert knipoogde zei hij : 'We moeten voor Herman wel nog een cowboy126

pakje kopen. Dat heeft hij wel verdiend en in Amerika zal hij
het wel nodig hebben'.
`Heel goed', vond Herman. 'Als er dan struikrovers komen,
kan ik jullie beschermen'.
`Struikrovers', hoonde Theo. 'En beschermen! Als we niet
voorzichtig zijn, Gert, barst hij vandaag of morgen nog van
verbeelding'.
`Ze beginnen weer', zei de heer Van Rijn.
Mister Curtis lachte. 'Cowboys zullen we misschien nog wel
zien', zei hij. 'We kunnen immers ook naar Texas gaan, als
jullie zin hebben'.
`Als jullie aan 't paardrijden zijn, zal ik intussen wel grote
rapporten over de zaak van het bijna vermiste platina schrijven', zei inspecteur De Koning op treurige toon, die in volkomen tegenspraak was met zijn vrolijke gezicht.
`We zullen u een lasso meebrengen', beloofde Theo.
`En in ieder geval zullen we u een kaartje sturen', zei Herman royaal.
`Heel, heel hartelijk dank' zei de inspecteur sarcastisch. 'En
nou weg wezen, want anders ga ik nog een verbaaltje schrijven omdat jullie gekampeerd hebben, waar dat niet mocht'.
`Nou gaat u lelijk doen', vond Herman.
`Dat is gewoon maar de kif', troostte De Koning. 'Ik wou, dat
ik mee kon. Maar ik hoop in ieder geval wel, dat jullie veel
plezier zullen hebben'.
`Dat zal zeker wel', beloofde Herman.
En daar hielden ze het maar op . . .
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FOTO No. H 2

Onze landgenoten Van Duyl, Jongkind en Scholtz in de Draak,
op het soms woelige water van de Sagami-baai. <:JJ brachten het
niet verder dan een dertiende plaats in het eindklassement.

SERlE H

uit het album OLYMPISCHE SPELEN 1964

Dit is een foto van de laatste serie van 10. Nog slechts korte
tijd zijn Olympische foto's bij BRIO verkrijgbaar. MAAR ...
de open plekken in Uw album kunt U ook straks nog opvullen.
Er komt dan een Olympische zegel op de Brio-wikkel. waarmee U de ontbrekende foto's kunt aanvragen. Uw leverancier
weet hoe dat moet.
lIr)lOOll~S ~Ia NlIlI11" )I"1d

Innige omhelzing van het Britse echtpaar
Matthews. Manliif Kenneth heift juist de
Olympische 20 km snelwandelen gewonnen en
laat zijn vrouw dolgraag in de hulde delen.

SERlE H

FOTO No. H 5
uit het album
OLYMPISCHE SPELEN
1964
Dit is een foto van de laatste serie van 10.
Nog slechts korte tijd zijn Olympische
foto's bij BR.IO verkrijgbaar. MAAR. ... de
open plekken in Uw album kunt U ook
straks nog opvullen. Er komt dan een Olympische zegel op de Brio-wikkel, waarmee U
de ontbrekende foto's kunt aanvragen. Uw
leverancier weet hoe dat moet.
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