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HOOFDSTUK I.

,,Goeie morgen, heren ! ' 1 riep een vrolijke stem, op
hetzelfde ogenblik dat de deur met een vaartje werd
open gesmeten en een jongeling van zestien of zeventien
jaar met fris blozend gelaat, waarin een paar grijsgroene
ogen ondeugend tintelden, de kamer binnen stapte.
De twee mannen, wier kleding verried, dat zij piloten
waren en die over de tafel gebogen een kaart bestudeerden, richtten zich snel op en terwijl zij haastig de kaart
in elkaar frommelden, vroeg de een bars:
,,Wat moet u hier Wat hebt u hier te maken'? Hoe
komt u hier binnen, meneer i? "
,,o, door de deur, heren ! ' ' antwoordde de jongeman
beleefd en in 't geheel niet uit het veld geslagen door de
barse woorden van den piloot.
,, U bent wat al te brutaal, meneer ! Maak dat u weg
komt. . . .
,,Brutaall" De jongeman trok even aan zijn das.
,,Waarom? Hadt u dan liever gehad dat ik door het
raam geklommen was V '
,,Meneer.. . . . V '' bulderde nu de andere piloot, ,,hou
op met uw ongepaste aardigheden. Hebt u dat bordje
,,strerig verboden toegang ' ' niet gezien "
Jawel - zeker - mijn ogen zijn heel goed !"
,,Nu dan, hoe durft u dan toch binnen te komen en
dat nog wel zonder kloppen t "
,,Ach heren, ' ' hernam de j ongeman, die blijkbaar niet
uit z 'n goede humeur gebracht kon worden, en legde een
-
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tas, the hij onder zijn arm droeg, op een stoel, „dat was
niet heel moeilijk. Ik greep de deurknop
drukte
en de rest ging vanzelf. Durf is daar niet voor
nodig. "
„Maar, " ging hij voort en knikte in de richting van
de kaart, „past u toch op, u zoudt hem stuk frommelen
en dat zou werkelijk jammer zijn. "
„Zo dat gaat u anders niet aan —" raasde een van
de piloten. „Dat bordje verboden toegang. . .. "
'..... passeerde ik, meneer. Juist daar, waar verboden
toegang staat, is nieuws te vinden. Bij ons op de redactie
ook. De baas .... o, pardon, ik bedoel de hoofdredacteur,
zegt er nooit iets van als ik gewoon binnen kom vallen."
„Zo, maar daar hebben wij niets mee te maken, begrijpt
U. Wij hebben er wèl iets op tegen.! Wie is u en wat wilt
u'? Komt u van een krant "
„Pardon heren, van het restaurant hier op het vlieg
waar ik juist een kop koffie gedronken heb.-terin,
Ik ben verslaggever, ten minste, zo meen ik me te mogen
noemen, en .... ik heb in 't restaurant twee woordj es
opgevangen die mij deden besluiten 't bordje verboden
toegang te passeren en tot deze inval over te gaan."
„Zoiets komt niet te pas, meneer; wij willen niet
gestoord worden. Laat ons met rust. " Boos smeet de
piloot zijn handschoenen op een stoel.
„Kom meneer'' de jongeman haalde een sigaretten
te voorschijn en hield deze den piloot voor ---koer
„steekt u eens op."
De piloot echter gaf met een kort hoofdschudden te
kennen dat hij van dit aanbod geen gebruik wenste te
maken.
„Ze zijn goed meneer," drong de ander aan, „heus. Ja,

misschien niet even goed als die u rookt, maar meer merk
,,rook ze buiten ' '. Probeert u maar eens."
Ondanks hun verstoordlieid konden de beide piloten
een glimlach niet onderdrukken. Ze maakten dan ook,
zij het aarzelend, van het aanbod gebruik en staken de
sigaretten aan het hun reeds voorgehouden brandende
sigarettenaanstekertj e aan.
,,En wat wilt u nu eigenlijk ? ' ' De piloot blies een grote
rookwolk uit.
„Ha! , juichte de jongeman, nu ook een sigaret
opstekend.
,,Nu krijg ik eindelijk de vraag en een die vlug genoeg
te beantwoorden is: ik wil mee, heren."
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Onderzoekend keken de beide piloten den
„Mee.
jongeman aan, die nu onverschillig met een potloodje
speelde. Xeel Wat bedoelt u eigenlijk "
,,Kom, doet u nu niet zo onbegrijpelijk. ik wil mee -e-e,
mee!"
,,Onbegrjpelijk?" stoof de piloot op, ,,u zelf doet
onbegrijpelijk. TI spreekt in raadselen. Wat moet u rnee
Waar naar toe? Hebt u geen geld voor de bus ? Wilt u
mee rijden naar de stadV'
Een luide lach schaterde door het vertrek.
,,Nee - maar - the is goed -" schokschouderde de
jongeman, ,,nee maar - heerlijk - terug naar de stad stel je voor - terwijl ik er 'n half uur door elkaar hotsen
voor over gehad heb in de bus, zodat ik bijna stamppot ben, wilt u me weer naar de stad terug brengen."
,,Pas maar op dat ik u niet dadelijk tot stamppot door
elkaar rammel ! ' ' riep woedend de piloot, wiens geduld
uitgeput scheen.
Maar het maakte op den lachenden jongen niet de
"
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minste indruk. „waarom zoudt u zich die moeite geven,
meneer ? In het restaurant kost het u 45 cent en begint
u met mij, nou .... dan wel een j aar of zes."
„Nu is het genoeg ! " De piloot stapte op den bezoeker
af, doch deze sprong vlug op zij:
„Ho, ho, wacht even, ik houd niet van handtastelijk
-hedn
genoeg is het nog niet. "
„Maar zeg dan toch wat u wilt, meneer ! U zoudt
iemand razend maken ! "
De jongeman haalde nu zijn zakdoek te voorschijn,
wreef hiermede eens over zijn gezicht en zei:
„'t Is mijn schuld toch niet heren, dat ik zo moet
lachen. Maar laat ik mij eerst eens aan u voorstellen.
Mijn naam is Rolf Gunther, oud 18 jaar, beroep:
reporter. "
„0, en nu komt u ons eens uithoren, meneer Gunther,"
viel een van de mannen den verslaggever in de rede.
Maar deze trok minachtend zijn neus op, fronste de
wenkbrauwen en zei:
„Bah, als ik niets anders te doen had ! Uithoren laat
ik over aan de jongetjes die pas beginnen. Ik ben geen
gramofoon, die alles direct weer aframmelt. Nee, ik zeg
u nogmaals : ik heb heel andere plannen op het oog."
„En welke zijn die dan?" De piloot tikte de as van zijn
sigaret. „Dat weet u, meneer, ik heb het al gezegd. Ik
wil mee. '
„Maar met wat dan of wie V'
„Met die nieuwe kist natuurlijk en met u, " sprak de
jongeheer Gunther kalm.
„Nieuwe kist -- met ons .... "
„Och Jim," merkte de andere piloot op, „die vent is
stapel, verspil verder geen woorden aan hem. " En zich
tot den jongen reporter wendend:
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„Hoor eens jongeman, u bent verkeerd ingelicht. We
weten niets van een nieuwe kist. Maar als u soms bedoelt
dat u 'n tochtje met ons boven het veld wilt maken dat kan wel gebeuren, als wij er u mee van dienst kunnen
zijn. '
„Neen heren, ik vind 't heel vriendelijk van u, maar
mijn tijd laat dat niet toe.”
„Wilt u ons dan komen uithoren om een of ander
romantisch verhaal te maken` U is verslaggever, zegt u.
Waar is uw perskaart ? "
,,o meneer,'' Gunther deponeerde zijn sigaret in
het asbakje „een perskaart heb ik niet, dat is geen
mode meer, het is ouderwets, die groene papiertjes zijn
toch niets waard."
„Aha daar komt de aap uit de mouw," zei de piloot
gramstorig. „Dacht u nu heus, meneer Gunther, dat wij
iedereen, die hier maar binnen komt vallen en zegt dat
hij verslaggever is, geloven en tegen hem het laatste
nieuws uitbazuinen? We zullen wel voorzichtiger zijn en
onze mond niet voorbij praten ! "
„Dat hoeft u ook niet meer te doen, meneer." De ver
greep zijn hoed. „Dat hebt u al gedaan."
-slagevr
„wat heb ik al gedaan Q " stoof de woedende piloot op.
„Niets," klonk het kalme antwoord van den jongen,
die de deur opende en aanstalten maakte te verdwijnen.
De piloot hield hem evenwel tegen:
„Zo bedoel ik het niet, meneer."
,,Nee, " meende de ander, „maar zo bedoel ik het. Ik
zal nu weggaan en uw nieuwsgierigheid nog een poosje
op de proef stellen."
„Maar zeg het dan toch ! " drong de piloot nog eens.
„Wat wilt u dan weten?"
„Kom, meneer," zei Rolf, de deurknop loslatend,

„houdt u niet zo onnozel ! ik weet er al alles van.”
,,Zo, dan is U erg knap, want wij weten van niets."
,,Zo-zo, dat is eigenaardig ! Waarvoor houdt u dan
eigenlijk zulke goede aantekeninge&I"
,,Wat voor aantekeningen? ik weet van niets, ken geen
aantekeningen."
,,Kent u dit dan ook nietV'
Verschrikt staarden de beide piloten naar het kleine
zwarte zakboekje, dat hun werd voorgehoud&n.
,,Hoe - hoe - hoe - komt u - daaraan ? ' ' bracht
een van hen er stotterend uit. De andere evenwel sprong
als een tijger op den verslaggever toe.
,,Geef op l" hijgde hij. Handig wist de ander echter
de aanval te pareren.
,,Houdt uw gemak, dat boekje krijgt u heus wel terug.
En hoe ik er aan komt ik kan het toch niet helpen dat
U ZO dom is."
,,D om c?
Ja zeker," herhaalde Rolf, „dom.... om dat boekje
te verliezen. ik zag het op de Dam liggen en raapte
het op. Wees maar blij, dat u uw naam en beroep er
voorin geschreven hadt en dat het niet in andere handen
terecht gekomen is. Maar hier hebt u het terug. Hetgeen
voor mij van belang was, is al op weg naar mijn courant
hoor, en. . .."
„Nu. . . . en wat . . . . ' ' met angstige ogen staarden de
piloten den jongen reporter aan.
,,Nu, dat wanneer u mij meeneemt en fatsoenlijk van
het een en ander op de hoogte brengt, er niets van de
inhoud gepubliceerd zal worden."
,,En anders?"
,,Anders natuurlijk wel."
,,Dus. . .."
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„Ja meneer, dus weet ik alles. Ik weet dat u proeven
doet in verband met de plannen voor een zekere hoogtevlucht. Ik weet ook met wat voor soort type kist u de
lucht in wilt, ” zei Gunther gemoedelijk. „Dat weet niet
alleen ik, maar ook mijn krant."
De piloot liet zich verslagen in een stoel vallen.
„Kom-kom," troostte Rolf, „niet zo neerslachtig. Een
beetje welwillendheid van uw kant en alles komt voor
elkaar. Wat denkt u te doen 1"
De beide mannen keken elkaar veelbetekenend aan.
„Meneer Gunther, we moeten tijd tot nadenken hebben.
Komt u vanmiddag terug."
„Afgesproken, " antwoordde de verslaggever, zijn tas
opnemend. „En nu tot ziens heren, mijn tijd is be-

perkt. "
Met deze woorden verdween hij door de deur, die hij
met een harde slag achter zich dicht liet vallen.
„Dat is nu allemaal wel heel aardig in z'n werk gegaan, " mompelde Rolf, terwijl hij buiten gekomen langs
het vliegveld slenterde, „maar wat nu ? Wat een ezels,
om te geloven dat ik reporter ben .... wat knepen ze 'm!
't Lijkt me ook het beste om hen dat nog maar een beetje
te laten doen. En wat 'n geluk van dat boekje. ' Plotse
kwam een idee op in het snel werkend brein van-ling
onzen vriend:
Jk moest nu eigenlijk maar een krant opzoeken en
zien een aanstelling te krijgen. Maar welke`? Even naden
kop koffie en 'n beter sigaretje dan ik-ken.Nog'
die vriendelijke lieden daar gegeven heb, zullen me wel
op gang helpen. "
En met deze woorden stapte Rolf het restaurant
binnen.
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In werkelijkheid was Rolf Gunther. in het geheel geen
verslaggever en had hij geen flauw begrip van hetgeen
je als zodanig te doen hebt. Hij was een eenvoudige
jongen, de oudste zoon uit een eenvoudig gezin, die hard
mee moest werken om de zorgen daarvan te verlichten.
Vader had op een suikerfabriek gewerkt doch was
reeds lang geleden ontslagen. Dat was een harde slag
geweest, want behalve Rolf telde het gezin nog twee
zusjes en twee broertjes. Daarna waren allen hoofdzakelijk aangewezen op de verdiensten van Rolf, die bij
een boekhandelaar in betrekking was. Het ging wel
moeilijk maar toch, 't ging. Moeder was zuinig en
vader wist nu en dan ook nog wel eens een kleinigheid
te verdienen. Toen nu echter ook Rolf plotseling thuis
kwam met het bericht, dat zijn patroon geen werk
meer voor hem had, was de verslagenheid in het gezin
groot.
„Kom, moeder," had Rolf getroost, „maak u maar
geen zorgen, ik zal wel zien dat ik gauw weer iets nieuws
krijg!"
Moeder had haar jongen even aan gekeken. Zij kende
die wilskrachtige uitdrukking in zijn ogen.
De volgende morgen was .Rolf een uurtje in de stad
gaan wandelen, had toen op de Dam het boekje gevonden
en was, na het op zijn gemak doorgesnuffeld te hebben,
terstond met de autobus naar het vliegveld gegaan. En
hier had het hierboven beschreven toneel zich afgespeeld.
Ja Het Nieuwste Nieuws die lijkt me zo kwaad
niet," mompelde Rolf en bladerde de krant door.
„Wel niet zo'n heel belangrijke krant, eigenlijk meer
een krantje, maar misschien net goed voor mij." Hij
dacht nog even na. Toen stond hij, een kloek besluit

nemend, op, riep den kellner, rekende af en verliet het
restaurant.
„Ziezo
dat Nieuwste Nieuws zal ik eens met wat
meer nieuws gaan vernieuwen."

Rolf stond voor het grote gebouw. Hij was er al een
paar maal langs gelopen, tuurde nog eens naar de zware
vergulde letters Het Nieuwste Nieuws en wierp vervolgens een blik door de vensters, waarachter rotatiepersen
met dof gebrom snorden.
Het viel hem niet mee. „'t Krantje, " zoals hij het blad
genoemd had, bleek groter te zijn dan hij gedacht had en
de vraag of de redactie er zo op gesteld zou zijn dat hij
Het Nieuwste Nieuws met wat nieuws kwam vernieuwen, drong zich nu aan hem op.
„'t Lijkt me niet gemakkelijk, " zuchtte de al een beetje
verslagen verslaggever. „Maar kom, vooruit, ik zal nu
maar naar binnen gaan en doen alsof .... "
Meteen stapte Rolf door de draaideur naar binnen en
stond in een geweldige hall. Bedremmeld keek hij rond.
Wat was hij eigenlijk begonnen 2 Zou 't maar niet het
beste zijn om weer zo gauw mogelijk te maken dat hij
weg kwam 2 De jongen schudde evenwel het hoofd.
„onzin, " mompelde hij. „Iedereen, die met niets begonnen is, heeft zo'n moeilijke stap moeten doen."
„Wat wenst u, meneer ? Wordt u geholpen?" Een
portier in blauw lakense jas schoot op Rolf toe.
„De hoofdredactie ! " 't Was eruit voordat hij goed wist
wat hij zei. Maar in plaats van, zoals hij verwacht had,
bij zijn kraag genomen en het gebouw uit gesmeten te
worden, wees de portier met een beleefd armgebaar in
de richting van de lift.
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„Derde verdieping volgt u den liftjongen maar, hij
komt zo. ”
Bijna op hetzelfde ogenblik werd de donkere ruimte,
waarin Rolf tuurde, verlicht en het hek van de liftkoker
opengeschoven. Een liftjongetje, één en al beleefdheid,
alsof hij, Rolf, de hoofdredacteur in eigen persoon was,
liet hem passeren en vroeg:
„U wenst ? "
Zenuwachtig frommelde Rolf met z'n hand aan zijn
zakdoek. Wat ging dat hier allemaal gemakkelijk!
„De redactie, de hoofdredactie. "
„o, juist derde verdieping. " Meteen schoot de lift
omhoog. Rolf zat nu eenmaal in de lift, maar 't liefst
was hij er maar weer uit geweest. Kaffer, om zo maar
naar binnen te stappen en niet eerst goed na te denken
wat hij wel zeggen zou!
,,De hoofdredactie ! Alstublieft. " Met een schokj e
stopte de lift, het hekje werd open gemaakt, Rolf stapte
naar buiten en staarde verbluft rond. Nou nou, wat 'n
deftige beweging!
In de grote marmeren hall stonden een paar tafeltjes,
met er omheen gemakkelijke clubfauteuils. Rolf keek om
zich heen. Wat nu ? Maar op eens vatte hij moed, ging
in een der fauteuils zitten en greep een krant van het
tafeltje. Wat drommel, die portier in de hoek, achter die
grote schrijftafel, hoefde niet te zien dat-ie 'm kneep.
Hij moest z'n rol goed spelen 1... .
„Portier !" Rolf legde de krant neer en keek den man
aan, die inmiddels opgestaan was en nu op hem toeliep.
„Ja, meneer ? "
„De hoofdredacteur alstublieft."
„Hoofdredacteur ? " De portier fronste even het voorhoofd, keek daarop naar de klok, toen weer naar Rolf.
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„Ja, u verstaat me toch wel. De hoofdredacteur.”
Zonder acht te slaan op des heren Gunthers uitval,
wandelde de portier kalm en waardig naar z'n schrijf
terug en rommelde hier in een doosje.
-tafel
„Zie zo," mopperde Rolf, „gaan zal-ie en spreken zal
ik de hoofdredacteur."
„Alstublieft."
Rolf nam een kaartje van den glimlachenden portier
aan. Hè, wat was dat nou?
„Ik moet geen kaartje hebben. " Met een beleefd gebaar
wees de portier echter naar 't kaartje. Rolf keek en las:
De hoofdredactie is vóór des namiddags te 1.30 uur
niet te spreken, tenzij bij afspraak. Aanvragen voor een
onderhoud kunnen een dag te voren worden ingediend.
Even had Rolf het gevoel, alsof alle moed hem in de
schoenen zou zinken, maar hij herstelde zich vlug en
duwde den portier het papiertje weer in de hand.
„Wat heb ik met die nonsens te maken ? "
„Nee meneer," de glimlachende portier bleef erger
beleefd, „u misschien niet, maar wij wel."
-lijk
„Maar ik moet den hoofdredacteur spreken. 't Moet,
hoe dan ook!"
„Ik wil het proberen. " Een greep de portier legde
een couponboekje op het tafeltje. „wilt u hierop even
de reden van uw bezoek invullen t?"
Rolf voelde zich warm worden.
„Nee, die kan ik de hoofdredacteur alleen persoonlijk
meedelen."
„Tja, dan kan ik niets voor u doen ! "
wat moest hij nu
Rolf keek naar het papiertje
invullen ? Hij wist niets. Die nare vent ook ! 't Was tot
dusver allemaal zo mooi gegaan. De portier beneden en
de liftjongen waren een en al beleefdheid en nu zou deze
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kerel met z'n eeuwige glimlach roet in het eten gooien.
Driftig schoof de jongen het papier op zij.
„Daar heb ik niets mee te maken. Zeg maar dat Jonkheer van Bentingen er is, dat is genoeg." Hoe hij er aan
kwam wist hij zelf niet, maar 't was eruit. Dit zou toch
in ieder geval wel indruk maken ! Maar de portier liet
zich niet van zijn stuk brengen.
„Het spijt mij buitengewoon, Jonkheer, maar de hoof dredacteur wil zelfs van Jonkheren de reden van hun
bezoek weten."
„Loop rond ! " stoof Rolf woedend op. „Ga zeggen dat
ik er ben!"
„Zeker," klonk het beleefd, „wanneer u dat papier
hebt ingevuld. "
„Dat doe ik niet."
„Het spijt me wel, maar dan komt u ook niet bij den
hoofdredacteur, Jonkheer ; ik heb mij stipt aan mijn
opdracht te houden."
't Werd Rolf van drift paars, groen en geel voor de
ogen, terwijl de portier weer kalm plaats nam achter zijn
schrijfbureau.
„Dan is ons gesprek afgelopen, Jonkheer.'' De man
toog weer aan het werk.
„Afgelopen`? Man, je bent niet wijs .... daar .... "
En toen de opspringende portier Rolf wilde tegenhouden, die met grote stappen op een deur toeliep, waarop het bordje „Hoofdredactie ", werd hij in zijn nek
gegrepen en op zij geduwd. Meteen greep de woedende
Rolf de deurknop, duwde de deur open en stapte naar
binnen.
Verlegen bleef hij in de hoek staan en keek bedremmeld
rond. Aan een groot schrijfbureau, vlak bij het raam, zat
met de rug naar de deur gekeerd een korte, gezette man,
16

met een kaal hoofd. De hoofdredacteur .... Rolf veronderstelde dat dit de persoon was die hij zocht. Hij keek
echter niet op of om, doch ging rustig door met het lezen
van brieven. Rolf schuifelde een beetje op de mat —
wachtte 't gaf niets. De gestalte aan het schrijfbureau
bleef onverstoorbaar. Het was werkelijk om razend te
worden. Rolf kuchte. Even ritselde het bij het schrijfbureau.
„Heb je de proeven'? Goed, leg ze dan hier maar neer.
Wat treuzel j e toch 1 " De hoofdredacteur las verder.
Rolf keek naar de brede rug. Wat was hij begonnen
Die hoofdredacteur van Het Nieuwste Nieuws scheen
niet de gemakkelijkste 1
„Kom je nog of niet vooruit 1"
„Neemt u me niet kwalijk. " Nauwelijks had Rolf dit
gezegd, of met een ruk wendde de ander zich om.
„Hè 2'' Even monsterde hij den jongeman bij de deur,
toen klonk het kort:
„Wat is dat wat doet u hier ` Hoe komt u hier
binnen? De portier. . . . " De staalgrijze ogen flikkerden
boos achter de lorgnet.
Rolf raapte al zijn moed bij elkaar:
„Den portier, meneer, heb ik een zet gegeven, omdat
hij me hier niet binnen wilde laten. Ik .... moet .... "
bulderde de stem, „den portier een zet
„Wat ....
gegeven 2 Ik heb niets met u nodig, er valt niets te moe
anders laat ik u er uit gooien. " -ten!D
deur uit
„Als u even naar me wilt luisteren, zult u me wel
begrijpen."
„Ik wil niet luisteren en iemand begrijpen die hier
onaangediend binnen dringt .... !'' De redacteur stond
op. „Vooruit, m'n kamer uit ! " klonk het bars.
''
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„Maar meneer, ” riep Rolf wanhopig uit, „u wilt toch
wel rijk worden?"
Nu was het de beurt van meneer den redacteur om
bedremmeld te zijn. Enigszins onthutst keek hij Roif aan.
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„Rijk worden? Rijk worden`?” Rolf knikte. „Rijk worden zegt u ? Hebt u meer last van die aanvallen 2"
„In het geheel niet meneer, " antwoordde Rolf. „Als
u maar even wilt luisteren. Ik heb een nieuwtje, dat
elke krant een hoop waard zou zijn en dat ik u wil ver
zoudt er een prachtige kans mee maken, om uw-teln.U
oplage ontzaglijk te vergroten."
„Luisteren, rijk worden, nieuws, oplage ontzaglijk ver
-groten?D
kerel is gek."
„Nee meneer, de kerel is helemaal niet gek. "
„zo, en hoe durft u hier dan onaangediend binnen te
dringen en me al die nonsens te vertellen'?"
„Het is geen nonsens, meneer en dat ik hier onaangediend ben binnengedrongen is de schuld van den portier,
die me niet door liet."
„Hij heeft zijn opdracht."
zeker en ik buitengewoon nieuws. Als u eens
„Ja
wist wat ik van die pilo.... o, van. . . . eh.... wist."
Maar dat Rolf zich versprak, was den redacteur niet
ontgaan.
„wat zei u daar van piloten`? Wat weet u `?"
„Ik zal u alles vertellen meneer," antwoordde Rolf,
nu niet meer zo aarzelend als in 't begin. „U maakt werkelijk een goede kans uw oplage te vergroten. Het nieuws
is alleen voor u en ik garandeer u dat u zo uw tweehonderdduizendsten abonné hebt."
„Och, nonsens t " mopperde de redacteur. „U noemt me
daar nog al wat op. Terwijl wij moeite doen onzen twintigduizendsten te krijgen."
„Smijt u zo maar het middel weg, om tweehonderd
te krijgen'?"
-duizenaboé's
„Ik dat middel wegsmijten ? Ik ? " De redacteur mon-

sierde Rolf van het hoofd tot de voeten. „Smijt ik dat
middel weg? U is niet wijst "
„Toch is het zo," hield Rolf vol.
„Zo," zei de redacteur, met z'n horlogeketting spelend,
„doe ik dat. En wat of wie is dat middel dan ` '
„Dat ben ik, meneer. Rolf Gunther."
De redacteur keek naar buiten --- keek toen den jongen eens aan. Hoe kon zo'n ventje nu verbetering brengen 1 Dat bestond toch niet. Maar de tijden waren slecht.
" kon allicht eens naar het gebazel van dat ventje
luisteren. Begon het hem te vervelen nu, dan was hij
gauw genoeg de deur uit gezet. En zijn potloodje neer
zei hij:
-legnd,
„Welnu meneer Gunther, gaat u zitten. ik ben
bereid naar uw verhaal te luisteren."
Rolf's mond zakte van verbazing open. Maar vlug
deed hij hem dicht, nam plaats op de aangewezen stoel
en weldra waren beiden in een druk gesprek gewikkeld.
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HOOFDSTUK II.

De redacteur van Het Nieuwste Nieuws stond op. „'t Is
inderdaad een geheimzinnig geval interessant ver
interessant, als 't waar is."
-bazend
„Dacht u dat ik u maar wat op de mouw zit te spelden,
meneer ? Hier hebt u toch de bewijzen, de aantekeningen
uit het zwarte boekje wijzen er duidelijk op dat men
maar niet even van plan is om nu eens een hoogterecord
van een vijftien-, zestien- of zeventienduizend meter te
breken, maar heel iets anders."
„En dat andere`? " vroeg de redacteur.
„Proberen ze geheim te houden, hetgeen hun evenwel,
wat de algemene gegevens betreft, jammerlijk mislukt
is en ik geef u de verzekering dat u en u alleen het naadje
van de kous te weten komt."
„Daar zal ik dan eens een mannetje op af moeten
sturen."
Meteen drukte de redacteur op een bel. Rolf greep
zijn hand. „Nee meneer, dat is buiten de afspraak.
Ik...."
,,Wat u....1"
Ja, ik alleen zal dat opknappen."
De deur ging open en de portier verscheen.
„Ja, meneer V"
„Nee niets, hoepel maar op ! " bromde de redacteur.
„Ik kwam met mijn elleboog tegen 't knopje aan."
„O, juist meneer. Ik dacht dat Jonkheer van Bentingen u begon te vervelen."
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Voor de redacteur een onvriendelijke verwensing aan
't adres van den portier had kunnen uitbulderen, was
de deur al weer gesloten.
De redacteur speelde met zijn horlogeketting en keek
Rolf strak aan.
,,U wilt dus dat hele geval alleen opknappen en uit
ik krijg alle berichten`?"
-sluitend
„Ja meneer."
„Maar hoe kunt u dat nu? Dat bestaat toch niet' "
„Dat heb ik daar straks al gezegd meneer. Door mij
in uw dienst te nemen. Die piloten zitten hem hevig te
knijpen voor mij en dat ik mee ga is zo vast als een huis."
„U spreekt tamelijk overtuigd. Is dat niet een beetje
voorbarig i?"
„o, nee meneer, 't is helemaal . niet zo moeilijk."
,,Niet moeilijk`?"
,Wel nee meneer. Ik geef u de verzekering dat je j
makkelijker in de stratosfeer werkt dan .... "
„Nu, dan watt"
„Dan in de kamer van een redacteur, meneer. En .... "
ging de verslaggever in spe voort : „dat laatste is me toch
ook gelukt."
Even ontspande zich het opgewonden gezicht van den
hoofdredacteur.
„Ik vind dat nu wel allemaal heel aardig, meneer
Gunther, maar toch kan ik zo maar niet direct besluiten. Komt u vanmiddag eens terug."
Maar Rolf, the voelde dat hij terrein begon te verliezen, antwoordde:
„Nee meneer, dat kan ik niet, vanmiddag moet ik noodzakelijk op het vliegveld terug zijn en wanneer u nu niet
op mijn voorstel ingaat, ga ik naar een andere krant. Er
zijn er genoeg, die er wèl op in zullen gaan."
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Dit was juist hetgeen de redacteur ook heel goed wist
en hem verontrustte. Natuurlijk zouden andere couranten op het voorstel ingaan en zijn krant zou deze gelegenheid, om van zich te doen spreken, ontnomen worden.
,,Nu meneer ' ' drong Rolf.
De redacteur legde het potlood neer, waar hij mee
stond te spelen.
,,Welnu dan, meneer Gunther, Ik neem u in dienst op
voorwaarde, dat u zich strikt aan mijn orders houdt."
Rolf wist niet wat hij hoorde.
,,Dus - dus -."
Ja, ik ga op uw voorstel in, > spia1 de redacteur.
,,Gaat U flU maar even naar de afdeling Binnenland. De
portier zal u de weg wel wijzen. Daar zal dadeljk wel
iemand bij u komen. Wanneer die heer met u heeft afgehandeld, komt u weer hier."
Een druk op de bel en het terstond binnenkomen van
den portier maakte een eind aan het onderhoud.
,,Begint Jonkheer van Bentingen u te vervelen"
klonk de ietwat spottende vraag.
Jk vraag je niks. Breng meneer hier naar afdeling
Binnenland."
De portier, die dit zeker niet verwacht had, stond
ineens in de houding.
,,Jawel, meneer ' ' en tot Rolf:
,,Wilt u zo goed zijn mij te volgen°?"
De deur, waardoor Rolf met zoveel moeite zich toegang
tot den hoofdredacteur had weten te verschaffen, werd
nu beleefd voor hem geopend. Met een knik in de richting
van den nog steeds door het vertrek ijsberenden redacteur volgde hij den portier, die hem, zonder een spier
van het gezicht te vertrekken, naar de afdeling Binnenland bracht.
`
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„Een ogenblikje alstublieft. U wordt zo geholpen Jonkheer. ” Het klonk hatelijk, zeer hatelijk zelfs. Maar
vóór Rolf, die nog te beduusd was, iets kon uitbrengen,
viel de deur toe.
't Wachten viel hem lang niet mee. Nu eens bladerde
hij in een courant, dan weer snoot hij zijn neus, kuchte
of trok z'n das recht.
„Allemensen !'' zuchtte hij ongeduldig, „wat hebben ze
hier de tijd !"
Doch het wachten werd beloond. Eensklaps werd de
deur snel geopend en een lange man kwam met een
vaartje binnenstuiven.
„M'n naam is Smith, redacteur binnenland. U is
meneer Gunther ? 0 juist klopt. " De heer Smith nam
zijn notitieboekje.
„Voornaam, voluit. Rolf. Goed klopt, Rolf. Oud
17 jaar. Klopt ook. Geboren .... "
„Ja meneer."
„Wanneer?" drong de ander aan. „1919 goed, klopt.
Ziezoo. Van alles wat u weet schrijft u een klein verslag
en stuurt dat aan mij. U weet natuurlijk hoe dat gaat V'
Rolf knikte, al begreep hij er op dat ogenblik ook geen
snars van.
„Bij spoedgevallen telefoneren, nummer 18654 begrepen Ja ? Goed klopt. Telegramadres. Nieuweling.
Gaat u nu maar weer terug. Hallo, portier ! "
De deur was al open en de haastig wegrennende heer
had juist nog even tijd om tot den toeschietenden portier
„Hoofdredacteur" te roepen, waarna hij verdween.
Rolf, die, nog beteuterd over dit korte onderhoud,
waarvan hij geen syllabe begrepen had, stond na te denken, kreeg echter niet lang de tijd om zijn eigen gedachten
na te gaan.
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„Wilt u mij volgen ? ” De portier was een en al beleefdheid en de deur, waarboven het bordje ,,Hoofdredacteur ", ging nu zo gemakkelijk open alsof er nooit onwil
portiers bestaan hadden. Rolf trad binnen en de-lige
redacteur wendde zich om.
„O, is u daar al weer? Uw instructies heeft u zeker
al ontvangen. "
„Ja meneer."
„Goed. Kijk eens. De redacteur greep een voor hem
liggende groene kaart. „Dit is een perskaart voor u.
Voorzichtig er mee natuurlijk. Uw honorarium bedraagt
dertig gulden per week."
„Hè, wat Q" Ontzet staarde Rolf den redacteur aan.
„Dertig guldenQ"
„Ja, is dertig gulden niet genoeg? Meer kunnen we
toch heus niet geven, meneer Gunther."
Ja. . . . maar. . .. "
„O, ik begrijp het al, " zei de Hoofdredacteur. „Is 't
hem dat ! Dom dat ik er niet aan dacht."
Even gleed de vulpen over een papiertje, dat daarop
van het boekje losgescheurd en in Rolfs hand geduwd
werd met de woorden:
„Gaat u hier maar even mee naar beneden. Loket 12
en doe verder goed uw best. Goedendag."
Vóór Rolf goed wist wat er gebeurde, stond hij al weer
buiten.
Allemensen, dertig gulden in de week, 120 in de
maand. 't Was niet te geloven ! Wat zouden ze thuis wel
zeggen'? Wat zou moeder blij zijn! 0, ja. Wat moest hij
ook weer bij loket 12 doen'? Dat papiertje afgeven. Waar
was 't ook weer. Een verkreukeld vodje kwam uit een
van zijn zakken te voorschijn. Wat was het`? Och, wat
kon het hem ook schelen ? Hij zou dat ding maar afgeven.
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Uit dat gekrabbel kon-ie toch niet wijs worden. Waar
was loket 12 ? Ja, beneden. Loket 12. De portier bracht
hem naar de lift, die snel naar de 2e verdieping zakte.
„waar moet ik zijn Q"
„Recht uit, meneer. " Weg schoot de lift.
Vlug keek Rolf naar de loketten.
daar was het. Even tikken. Het deurtje ging
0
open.
„Alstublieft."
De man achter het loket nam het papiertje aan.
„Dank u."
Rolf wilde weer verdwijnen.
„Hé, hé, wacht u niet even`? Zo gauw kan ik het niet."
Snel wendde de jongen zich om.
„Weer wachten V'
„Ja natuurlijk. Ik ben geen automaat ! Zo, alstublieft,
"
twintig
dertig veertig
tien
't Werd Rolf paars, blauw en zwart voor de ogen. Nog
een briefje van twintig. Wat was dat?
is
is...."
„Wat
„Nu, " klonk de spottende stem van achter het loketje,
„dat is toch het voorschot, om te beginnen."
„Voor .... voor .... mij ?" stotterde Rolf verschrikt.
„Ja natuurlijk."
„En, en.... ik heb er geeneens om gevraagd."
„O nee? Nu, teken maar even. Hier is een pen. Door
het zegel als 't u blieft."
Automatisch zette Rolf zijn handtekening en tuurde
toen bleek van verbazing naar de voor hem liggende
honderdtwintig gulden. Een maand voorschot!
„Strijk ze nou op, " drong de ander achter het loketje
aan. Nu kwam Rolf weer een beetje bij. Hij telde de bankbiljetten. Ja, 't klopte. Honderd twintig gulden. Alle26

mensen ! Zie zo, 'n perskaart had-ie ook. Nu was hij toch
echt een verslaggever. Hoe dat ging, zou hij wel uitvin
Jonge, jonge, een maand voorschot en het mooiste-den.
alles
was nog dat hij er niet eens om gevraagd had.
van
Nou maar, dat was even. 'n bof ! En eensklaps den portier ziende, riep hij : „Hallo."
De man keek van zijn krant op.
„U wenst, Jonkheer V'
„Ach kerel, schei uit met je Jonkheer. Hier, koop daar
maar een sigaartje voor als vergoeding voor die oplawaai
van daarstraks. " Meteen stapte Rolf in de lift en
verdween.
„Hm. 'n Rare sinjeur ! " mompelde de portier. „Maar
'n kwaje schijnt-ie niet te zijn en dat knaakje kan ik
best gebruiken. Wat dat betreft wou ik dat er meer van
the zogenaamde jonkheren kwamen !'' Daarna nam hij
haastig de hoorn van de ratelende telefoon.
„Hallo 1 Ja zeker meneer. 0, die proeven wil ik ze
direct brengen ?"

Nauwelijks stond Rolf buiten Het Nieuwste Nieuws, of
met snelle stappen stak hij de straat over en sprong nog
half beduusd op de tram, bij welk experimen r, hij een
ouden heer gevoelig op de tenen trapte. Op het achter
tegen de rem leunend, stak onze vriend een-balkon,
sigaretje op en verkneuterde zich in het vooruitzicht van
wat ze thuis wel zouden zeggen. 't Was reusachtig ! Nu
hoefde moeder ook niet meer zo zorgelijk te kijken en
kon vader weer behalve zijn pijpje ook eens een sigaar
roken, iets dat in lange tijd niet gebeurd was. Maar nu
zou hij, Rolf, verslaggever van Het Nieuwste Nieuws, er
eens voor zorgen, dat vader zijn sigaartje weer kon roken,
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hoor ! Hè, wat ging die tram toch langzaam. Boem, daar
stond hij al weer stil.
„Kan ik nog mee ? " vroeg 'n dikke tante op de vlucht
-heuvl.
„Ja, als u tenminste instapt", bromde Rolf, die het
liefst maar gewild had dat de tram aan één stuk door
naar de Prinsengracht was gereden.
Hij had maar weinig tijd, bedacht hij, want 's middags
moest hij weer op tijd op het vliegveld zijn. Nu zou hij
eens zien of die piloten eieren voor hun geld kozen. De
hoofdredacteur had beloofd niets te zullen opnemen vóór
er en seintje van hem kwam. Nou, maar the lui zouden
heus wel Ja" zeggen en anders, nu ja, dan ... .
„Prinsengracht ! " Knarsend stopte de tram. Met een
sprong stond Rolf op de grond en liep zo hard hij kon
de gracht af. Daar was zijn huis. Meteen stond hij op het
stoepje, struikelde haast over Duce, de hond, die slaperig voor zich uit lag te kijken en even met zijn staart
kwispelde, toen hij den baas gewaar werd.
Tingeling 't was harder dan hij eigenlijk bedoeld
had. Maar wat kwam het erop aan 2 Honderdtwintig
honderdtwintig gulden ! Weg narigheid.
gulden
Moeder deed open.
„o, ben jij het, kom er maar in, wat bel je toch hard ! "
Maar Rolf hoorde niet eens wat er gezegd werd. Hij
greep moeder beet, danste met haar in 't rond, uitroepend:
„Tralala honderdtwintig honderdtwintig hoort
u honderdtwintig tralala."
„Jongen, schei uit ! " hijgde moeder, naar adem snak
je naar het hoofd geslagen? Had liever niet-kend.„Is't
zo in de plassen getrapt. Kijk eens, je pak zit vol vlekken
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en 't is nog wel je Zondagse. Hoe kun je nu terwijl je
weet...."
Maar Rolf stuitte de woordenvloed.
„Kom mee, moeder. Honderdtwintig gulden. Waar is
vader ` Ik heb reuze nieuws."
„'t Is den jongen bepaald naar het hoofd geslagen ! "
zuchtte moeder verschrikt. „En om dan nog zijn goeie
goed zo te bederven 't is schandelijk. Ik moet maar
zien hoe ik ze netjes voor de dag kan laten komen. Die
kwajongen ook !"
Maar de kwajongen stoorde zich niet aan moeders
gemopper. Hij liep door 't gangetje smeet de kamer
riep met een stem als een dragonder: -deuropn
„Vader, vader, 'k heb reuze nieuws. Enig gewoon ! "
Baas Gunther was van schrik overeind gesprongen.
„Wat is dat voor een manier van binnen komen?"
bromde hij, uit z'n humeur omdat hij zijn geliefkoosd
sigaartje moest missen.
„Ach, ach wat een sombere gezichten, " klonk Rolfs
stem opgewekt. „Kijk niet zo bedrukt, want ik heb reuze
nieuws."
„Ga nu eens kalm zitten. Moet je een kop koffie?"
Moeder liep naar 't petroleumstel.
en wat is
„Ik heb nog net 'n kopje voor je. Hier
gulden
Heb
je
een
paar
!
wees
toch
eens
kalm
er nu,
kunnen verdienen 2 "
„'n Paar? " Rolf sprong op. „'n Paar zegt u, moeder?
'n Heleboel paren! Daar.... Meteen smeet hij 't geld
op de tafel.
Moeder verbleekte, staarde strak naar de voor haar
liggende bankbiljetten.
,,Kind. . . . wat .... hoer?"
Ook vader zat beteuterd te kijken.
''
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„Wat. . . . wat. . . . stamelde hij.
,,Dat, jubelde Rolf, ,,dat is honderdtwintig gulden
en die verdien ik nu iedere maand. Nou, heb ik woord
gehouden of niet ?
Vader keek moeder en moeder keek vader aan, maar
beiden zeiden geen woord. Dat ging hun te hoog.
Rolf maakte een eind aan de stilte.
Jk zal het u verthilen, vader. ik ben verslaggever."
Jij . . . . verslaggever' Vader haalde z 'n schouders
op.
Ja, verslaggever, en... ."
,,Wat is dat '? ' ' was moeders vraag.
,,Ach luistert u - ik heb een aanstelling bij de krant
als verslaggever. Dat is verhalen schrijven over dingen
die wel en die niet gebeuren. En daarvoor krijg ik honderdtwintig gulden per maand."
,,Honderdtwintig gulden - per maandV'
,,Ja, vindt u het niet fijn t "
Maar ze begrepen er nog steeds niets van. En dat zo
maar in eens ? Vader keek in de iichting van het lege
sigareukistj e.
Jk zal u vanavond wel alles vertellen. Kijk, hier is
m 'n perskaart. ' ' En tot z zusje, die juist de kamer in
kwam:
,,Mies, haal ji*o* eens even een kistje sigaren op de
hoek. Nee niet van vier, maar van zes cent."
Ze waren allemaal totaal de kluts kwijt.
Jk moet nu weer aan het werk, ' ' zei Rolf, z 'n kop
koffie naar binnen slokkend.
,,Hier moeder, neemt u nu die honderd gulden. Twintig
gulden houd ik bij me, the heb ik nodig voor m'n werk,
begrijpt U."
Nee, begrijpen deden ze er niet veel van. 't Enige wat
”
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vader begreep, toen Rolf weer verdwenen was, was dat
de jongen buitengewoon lekker sigaren had laten halen.
Met welgevallen zoog hij er dan ook aan een en keek
peinzend de blauwe rookslierten na.
Precies klokslag half drie bevond Rolf zich weer op
het vliegveld.
„Ziezo, " mompelde hij, een sigaret opstekend. „Nu
zullen we eens zien hoe of wat 1 "
Hij liep het restaurant en de administratie voorbij en
bereikte de pilotenkamer, waar 's ochtends het onder
vliegers had plaats gevonden. Maar . .-houdmetw
de deur ging nu niet zo gemakkelijk open als de eerste
keer. Hoe Rolf ook aan de knop wrong en op de deur
bonsde, 't gaf allemaal niets. De deur bleef gesloten.
Wel verscheen er een boos kijkende portier, die zonder
veel on haal op onzen verslaggever toestapte en vroeg
„vat wil je?"
„Ik zou wel willen dat u 'n beetje beleefder was."
„zo, maar ik heb niets met je praatjes nodig en als je
niet gauw maakt dat je weg komt .... "
„Dan doet u nog niets, " viel Rolf den man in de rede.
„Ik heb opdracht gekregen hier terug te komen en
doe dus niets anders dan mij verzocht is."
De man bleef echter onhebbelijk.
„Daar heb ik allemaal niets mee te maken. Niemand
mag hier binnen komen."
„Maar ik wel ! " protesteerde Rolf.
„dij wel ? Waarom jij wel ? Niemand is niemand. Wat
moet je hier dan`"
Jk ben hier vanmorgen ook geweest."
„0, " antwoordde de ander. „Nu weet ik 't. Je bent
die zogenaamde verslaggever, hè, the hier binnen is
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gedrongen' Nou, dan zou ik maar zorgen dat je heel gauw
weg bent, anders smijt ik je er uit. Die opdracht heb ik
gekregen ! "
Rolf voelde zich een beetje warm worden, doch wist
zich op meesterlijke wijze te beheersen.
„Ik ben geen zogenaamde verslaggever !"
„Nee? Zo, laat zien dan je perskaart I"
Meteen haalde Rolf het gevraagde te voorschijn.
,,Alstublieft."
Onthutst bekeek de man even de kaart.
„Hé,'' hoorde Rolf hem mompelen, „dan hebben ze
zich blijkbaar vergist. " En merkwaardig beleefder ging
hij voort : „Ik zal eens voor u gaan horen, meneer. Wilt
u zo goed zijn om hier een ogenblikje te wachten?" Meteen verdween hij.
„wat een kinkel ! " bromde Rolf. „Ze schijnen hier
allemaal buitengewoon beleefde mensen te hebben. "
Na een paar minuten wachten kwam de portier weer
terug.
„'t Spijt me voor u meneer, doch de heren wensen u
niet te ontvangen, ze willen niets met u te maken
hebben."
,, He.... en....»
„Ja meneer. 't Spijt me voor u, maar gaat u nu weg,
alstublieft. Ik mag hier niemand binnen laten."
Dus slungelde Rolf weer naar buiten. Dat was me een
mooie geschiedenis ! Zo vast had hij erop gerekend uit
te krijgen .... Verdraaid nog aan toe, wat moest-sluite
en z'n
hij nu tegen Het Nieuwste Nieuws zeggen
honderdtwintig gulden? Hij moest en hij zou meer te
weten komen. Al kwam de wereld ook op z'n kop te
staan!
Met de handen in de broekzakken slenterde Rolf ver- -
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der. Wat moest hij nu toch doen ` Die verdraaide kerels.
Maar het nieuws zou hij laten verschijnen en geheim zou
het niet blijven.
Aan het einde van het veld bleef Rolf staan en keek
geïnteresseerd naar een sportvliegtuig] e, dat daar gereed
stond voor het vertrek.
„verdraaid leuk werk is dat toch," mompelde de
jongen. „Weet je wat, ik wacht tot-ie op is."
Maar hoe Rolf ook wachtte en wachtte, de eigenaar
van het toestel scheen niet de minste haast te hebben om
de aarde onder zich te laten en Rolf, die ongeduldig begon
te worden, besloot het toestel eens van dichtbij te gaan
bekijken. Dus stapte hij erop af, maar bleef eensklaps
staan. Wat was dat nou weer ? Hij tuurde naar den man,
die met de hand onder het hoofd voor zich uitstarend op
de linkervleugel zat.
„Nou, nou,'' mompelde de jonge verslaggever, „die
kijkt ook al niet vrolijk. Wat 'n gezicht ! Precies een uil
in doodsnood."
Den ander scheen het te vervelen, zo aangegaapt te
worden.
„Wat moet je? Duvel op 1 " snauwde hij Rolf toe.
„Alweer zo'n vriendeijk heerschap, " gromde Rolf,
maar inplaats van heen te gaan; stapte hij resoluut op
den bozen man toe en zei:
„Weet u wat ik zo vreemd vind, meneer'? Dat al de
mensen hier zo buitengewoon beleefd zijn. Hoort dat
soms bij 't vak?"
De ander keek Rolf strak aan.
„wat bedoel je?"
„Nou, net zoals ik het zeg. Dat de mensen hier alle
zo buitengewoon beleefd zijn. Eerst vanmorgen die-mal
piloten en nu ik er weer uitgesmeten. "
Artz -- 3100.0^0 mijlen. — 3
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„Wat 1 ” riep de ander, nu opspringend, uit, „ben je er
ook al uitgesmeten ? "
Rolf knikte.
„Ja, om u te dienen. U ook ?"
„Ja, ik ook, " klonk het wrevelig. „Die ellendige kerels
met hun wedstrijd .... en nou mag ik niet mee."
„U zegt V' Rolf sperde zijn oren open. „Wedstrijd -u mag niet mee dus het is toch waar?"
„Waar`? Ja natuurlijk. " De jongeman stond op. „Maar
wie is u eigenlijk en wat komt u doen"
„Ik heet Rolf Gunther, meneer. Verslaggever van Het
Nieuwste Nieuws."
„Ah aangenaam. U is verslaggever. " De ander keek
de lucht in. „Schrijf dan eens een artikeltje over die
onbeschofte wedstrijdleiders, die je eerst alles beloven en
je dan laten zitten."
„Laten zitten ? Net als mij ?" Ik zal maar niet te veel
loslaten, dacht Rolf, terwijl hij haastig in zijn vestzak
naar een stompje potlood zocht. Op de achterkant van
zijn sigarettendoosje schreef hij iets op.
„Net als u ?" vroeg de vlieger. ,„Maar ik heb mij nog
niet voorgesteld. Steven Edwars."
,,Aangenaam. " Rolf drukte de hem toegestoken hand.
„Het is waar he, van die wedstrijd ? "
natuurlijk. Maar hoe weet u daarJa
,,Waar?
van, terwijl alles zo geheim mogelijk werd gehouden?"
„O, een goed reporter weet alles, " klonk het droog.
„Maar vertelt u mij eens, waarom u zo woedend zit te
mopperen. Dat interesseert me."
„Nou, " begon Steven, „is het dan niet om razend te
worden. Die gekke commissie, die aangesteld is voor de
hoogtevluchtwedstrjd die .... "
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„Pardon, wacht u even. TI zei? Hoogtevluchtwedstrijd V”
Haastig krabbelde Rolf op de achterkant van 't doosje.
„Nou," ging de buitengewoon slecht gehumeurde heer
Edwars voort, „die heeft mij vanmorgen gezegd, dat ik
geen kans had deel te mogen nemen aan die wedstrijd."
,,Zo, en waarom niet?"
„Waarom niet ? Omdat mijn Knorke te licht geoordeeld werd en ht is juist zo'n prachtding."
Het duizelde Rolf even.
„Wat knorke ? "
„Knorke " legde de ander uit, „is m'n kist, die ik zelf
gebouwd heb."
„Zelf gebouwd?" Rolf zette grote ogen op. „Dat is
een knap stuk werk, meneer Edwars. "
Ja, zei Steven treurig. „Daar heb ik weinig aan. Hij
vliegt reuze, maar die commissie vond hem te licht. Maar
ik laat me niet op m'n kop zitten. Ik ga ze toch achterna. "
„Niet doen ! " ried Rolf aan. „U doet veel beter met
ze de loef af te steken."
„Ja, maar hoe dan?"
„Nou, kijkt u eens, als ik me niet vergis heeft men met
deze vlucht nog wel iets anders op het oog dan alleen
maar 'n beetje hoog te vliegen. Tenminste, dat heb ik
kunnen opmaken uit de aantekeningen van het zwarte
boekje."
„Dat is inderdaad zo. Maar over welk boekje hebt u
het ` vroeg Steven hevig geïnteresseerd.
„Niet zo nieuwsgierig, meneer Edwars. Ik zal u alles
wel vertellen en u helpen zoveel ik kan, maar zouden we
niet een kop koffie gaan drinken 1 Bij koffie kan ik altijd
beter nadenken."
De ander stemde hiermee in en beiden stapten naar
''

''
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de cantine, waar Rolf op fluisterende toon meedeelde wat
er gebeurd was. Steven Edwars keek den jongen reporter,
die hem wel beviel, met genoegen aan.
„ .. en begrijpt u, " zei Rolf aan het eind van z'n
verhaal, „dat het nonsens zou zijn om met uw .... Knor
.... of hoe heet-ie 1"
„Knorke" verbeterde de ander.
,,Nu, Knorke dus, mee te dingen. U zoudt toch geen
kans hebben. Want al staat het niet zo duidelijk in de
voorwaarden tot deelneming aan die hoogtevlucht, de
bedoeling schijnt toch te zijn een poging te doen de maan
te bereiken. "
,,Hè.... de.... ma......ma.... "
„....an" vulde Rolf aan. „Wanneer ze u geschrapt
hebben, moet u laten zien, dat u snuggerder is dan di
hele kliek commissie en vliegers bij elkaar. En ik wil u
daarbij helpen."
„Top 1 " riep Steven uit. „Gunther, je bent met geen
goud te betalen ! Je idee is reuze fijn. Maar wat wil je
nu doen?"
„Ik zal eerst eens even m'n krant opbellen en die ellen
hier laten zien dat ze geen geheim kunnen be--delars
waren en dan kom ik nog even met u praten is dat
goed?"
„Uitstekend ik wacht wel."
,,O Ké.'' Met een sprong stond de verslaggever van Het
Nieuwste Nieuws op en hing 'n ogenblikje later aan de
telefoon, waar hij met vervaarlijke snelheid op het cijferbord de cijfers 1- 8 - 6 - 5 - 4 aansloeg.

HOOFDSTUK III.

De volgende morgen bracht een eigenaarthg artikel in
Het Nieuwste Nieuws heel wat beroering in de stad. In
korte tijd stond het voor het dagblad zwart van de
mensen. Men verdrong zich voor de ramen, waarachter op
een bulletin het eerste nieuws in beknopte vorm bekend
gemaakt was. Met ongeduld wachtte de mensenmenigte
op uitgebreider berichten. Regelmatig gromden de
rotatiepersen. De redacteuren, chefs en verslaggevers
keken met belangstelling naar de nog steeds groeiende
menigte.
Eindelijk - daar verschenen de eerste lopers, hull
tassen volgepakt met kranten. Tijd om veel verder te
komen hadden zij niet, want terstond zagen zij zich om
ringd door een dringende, schreeuwende massa. Talloze
handen grepen naar de kranten en rukten ze uit de tassen.
Wie een krant machtig geworden was, verdiepte zich
terstond in het wonderlijke bericht.
Rolf, boven in het gebouw, op de zetterij, glimlachte
tevreden.
,,Daar gaat m 'n eerste berichtj e, ' ' mompelde hij, en
vergenoegd de krant openslaande las hij:
HOOGTE VLUCHT.-WEDSTRIJD.
Naar ons uit zeer goede bron bekend is geworden, bereidt een aantal piloten onder elkaar een plan voor een
hoogtevlucht voor. Bij nadere informatie bleek ons, dat
met deze vlucht niet beoogd wordt een hoogterecord te
37

breken, doch dat men met behulp der nieuwste technische uitvindingen, waarvan ons enige gegevens in handen kwamen, en met speciaal daarvoor gebouwde machines wil trachten zich van de aantrekkingskracht der
aarde vrij te maken en de maan te bereiken.
Over de bouw en constructie der nieuwe vliegtuigen,
waarmede men reeds een begin gemaakt heeft, kunnen wij
voorlopig geen verdere inlichtingen verstrekken. Voor
verder nieuws verwijzen wij naar het volgende nummer.

Rolf grinnikte:
,,En ik beloof ze dat er dan nieuws zal zijn ook ! ' ' Meteen vouwde hij de krant dicht en stopte haar in zijn
binnenzak.

Sommige lezers haalden lachend de schouders op,
mompelend :
,,Nonsens. Een fantasieverhaaltje !"
Anderen dachten na over de mogelijkheid het doel te
bereiken. Maar om te beginnen namen althans meer dan
tweeduizend nieuwsgierigen een abonnement op Het
Nieuwste Nieuws, om zich daardoor zoveel mogelijk op
de hoogte te houden van de verdere berichten.
Op de administratie kwam men handen te kort. Telkens rinkelde de telefoon. 'n Bericht naar de drukkerij
gaf het bevel door te draaien - een extra oplaag.
Op de derde verdieping liep de hoofdredacteur handenwrijvend in zijn kamer heen en weer.
,,Goed zo ' ' mompelde hij. ,,Al komt er van dien bengel
geen letter nieuws meer, de kosten zijn ruimschoots
gedekt."
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Daarna liep hij naar zijn schrjftafel en nam met een
ruk de hoorn van de rinkelende telefoon.
,,Hallo, wat . . . . nog niet genoeg Goed, wilt u dan
maar door laten draaien ? In orde."
Toen Rolf 's middags weer op 't vliegveld kwam, waar
hij met Steven had afgesproken, zag hij met enige verbazing een massa verslaggevers rondlopen, die op allerlei wijzen trachtten nieuws te verzamelen. Want nu het
bericht over de op handen zijnde wonderlijke vlucht
bekend was geworden, waren de andere kranten niet stil
blijven zitten en hadden terstond hier reporters uitgezonden om zich van het geval op de hoogte te gaan stellen.
Maar hoe slim en uitgeslapen reporters dan ook mogen
zijn, die ochtend was het hun niet gelukt enig nieuws
machtig te worden. De piloten - meer dan woedend, hun
geheim, dat zij maanden en maanden zorgvuldig hadden
weten te bewaren, nu opeens gepubliceerd te zien sloten zich in de pilotenkamer op en weigerden botweg
wie dan ook te ontvangen of inlichtingen te verstrekken.
Toen Rolf nu op het vliegveld kwam en de piloten te
spreken vroeg, begrepen de druk redenerende verslaggevers, dat hij de reporter van Het Nieuwste Nieuws
was en haastten zich naar den j ongen toe. In minder dan
geen tijd zag Rolf zich omringd door 'n zwerm duwende,
vragende en schreeuwende verslaggevers. Rolf echter
wrong zich door de dringende, wringende kring en zette
het zo hard hij kon op een lopen. Maar . . . . de reporters,
die, het wachten moe, nu eindelijk een kans zagen, zetten
hem na. Het was een vreemd schouwspel en het vliegveld
met de rennende reporters kreeg meer het aanzien van
een stadion dan van een luchthaven. Rolf slaagde er
echter in de troep enige tijd voor te blijven, al zag hij ook
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met lede ogen, dat zijn achtervolgers terrein begonnen te
winnen.
„Hallo, " riep plotseling een stem dicht bij Rolf, „wat
loopt onze reporter hard. Wat is er `?"
Meteen bleef Rolf staan.
„O, Steven, gelukkig. Help me toch. Kijk, daar komen
ze. Ze willen nieuws
't zijn reporters."
„Vlug, ga mee."
Met twee passen waren ze bij de Knorke. Dat was 'n
idee ! Vlug als de wind kropen beiden in het toestel. De
motor zette met woest geronk aan en .... juist hadden de
rennende reporters de plaats bereikt, waar zij wat nieuws
hoopten op te doen, toen statig als 'n arena de Knorke
zich van de grond los maakte en over de hoofden van de
verblufte reporters scheerde, koers zettend naar het
Zuiden.
'n Uur later daalde de Knorke op het dichtstbij gelegen vliegveld. Steven had Rolf eerst eens van de capaciteiten van zijn machine op de hoogte gebracht en Rolf,
die zo'n vliegtochtje lang niet onaardig vond, had er dan
ook niet op aangedrongen weer naar de aarde terug te
keren. Integendeel. Telkens wanneer de Knorke de neus
naar de grond had gestoken, had Rolf zijn voor hem zittenden vriend toegeschreeuwd:
„Hoger, Steven, hoger 1"
Maar nu was de vogel veilig en wel in een van de han
geborgen en stonden de beide jongelui het geval met-gars
elkaar te bespreken.
„Het was een koddige geschiedenis. Je hebt me prachtig geholpen, Steven ! Je hadt ze eens moeten zien kijken !"
Steven knikte, staarde peinzend naar de lucht.
„Die drommelse wedstrijd, " mompelde hij. „Ik geloof
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dat ik er maar eens met Oom Paul over ga spreken" en
zich eensklaps tot Rolf wendend : „Heb jij haast i?"
„Haast`? Hoezo ?"
,Moet je vanavond nog op je krant zijn?"
Nee moeten niet. 'n Grappig artikeltje over al die
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in de lucht kijkende reporters kan ik wel even telefonisch
afhandelen. "
„En thuis V'
„Ja, thuis moeten ze dan wat langer op blijven.
Waarom`? "
„Dat zal ik je vertellen, " legde de vlieger uit. „Ik
wou helemaal niet meer terug vandaag."
„Helemaal niet meer terug ? En ik dan Q"
„O, maak je daar maar niet ongerust over," antwoordde Steven, 'n sigaret opstekend. „Ook een ? " Rolf
sloeg het aanbod niet af.
„Maar wat wil je dan "
„Dat zal ik je zeggen, Rolf. Die vervelende wedstrijd
-bewginztm
dwars."
,,Ja, mij ook."
„Nou, en nu zou ik er eens met oom Paul over willen
gaan praten."
„Oom Paul, wie is dat 1"
„Hij is het enige familielid, dat ik nog heb. Hij is een
broer van vader en is voor mij altijd reuze goed geweest.
Maar ja, oom. is 'n beetje zonderling niet iedereen kan
met hem overweg."
„Zo ?"
„Ach ja, oom heeft veel pech in z'n leven gehad. Hij is
reuze knap. Heeft het altijd over wiskundige en natuur
formules en z'n hoofd zit, geloof ik, vol met-kundige
allerlei berekeningen. Oom heeft vroeger zelfs een belangrijke uitvinding gedaan. "
„'n Uitvinding ? " Rolfs ogen sperden zich wijd open.
„Ja, maar kwaadwilligen hebben eens zijn laboratorium in brand gestoken. Oom is er tijden lang ellendig
van geweest en nooit heeft hij meer lust gevonden om
opnieuw te beginnen. Mensen, die met hard werken hun
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brood moeten verdienen, zal Oom ook altijd helpen. Wat
heeft hij mij niet met goede raadgevingen en ook wel .. "
Stevens duim en vinger schoven over elkaar, „ .. met dat
geholpen. Maar er is niets waaraan oom zo 't land heeft
als aan niets-doeners, mensen die met woorden schermen,
doch zelf niets kunnen. Parasieten noemt oom ze, en
terecht. "
„Zeg eens, " begon Rolf nu. „evil ik j e eens wat ver
Stevent? Die oom van jou kan nuttig voor ons zijn.-teln,
Zou hij ons willen helpen? 'n Goede raad zal hij allicht
wel kunnen geven. Woont hij hier in de buurt Q"
„Ja, 'n half uur ongeveer met hem" 'n hoofdknik
in de richting van de hangar waar de Knorke stond. „Ik
kan betrekkelijk dichtbij oom landen, want hij heeft een
groot, tot nog toe ongebruikt terrein achter zijn tuin
liggen."
„Maar kerel, dan gaan we toch zeker direct naar hem
toe. Wie weet hoe goed je oom ons op weg kan helpen,
en .... mijn krant goed nieuws bezorgen."
Zo werd besloten oom Paul te gaan opzoeken en terwijl
Steven zich naar de hangar begaf om zijn toestel te laten
tanken en weer te voorschijn te laten halen, gaf Rolf een
interessant artikel van in de lucht starende reporters
telefonisch aan zijn krant door, waarna hij tevens een
telegram met de korte inhoud „Kom heden niet thuis,
alles goed Rolf " naar de Prinsengracht zond.
Tien minuten later sloeg de motor van de Knorke
grommend aan en voor de tweede maal die dag verhief
het toestel zich met een korte, begerige sprong van de
aarde.
Oom Paul staarde peinzend een lange rooksliert uit
zijn pijpje na.
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„Onmogelijk .... `?” begon hij langzaam, z'n neef aan
Wat is per slot onmogelijk ? Ik voor mij ge1.00f be--ziend.
sust dat 80 procent van hetgeen wij mensen onmogelijk
noemen, wel mogelijk is, maar dat wij alleen de sleutel
voor de oplossingen ervan nog niet gevonden hebben."
„Dus u zou denken .......' antwoordde Steven.
„Dat je er met je Knorke nooit zal komen
ja, dat weet ik zeker, " viel oom Paul zijn neef in de rede.
„Of je zou je de moeite moeten geven van 3333 uur met
vol gas te vliegen. 120 K.M. haalt hij, hè ?"
„Ja oom, bij vol gas. "
„Nu, dat is niet kwaad. Dan zie ik je in 276 dagen niet
meer. Maar dan mag je ook geen seconde op de maan
blijven. Je zou beter tienmaal om de aarde kunnen vliegen,
Steven. Alleen dat je dan niet met de stratosf eer en de
wereldaether en de relativiteitstheorie met haar equivalentieprincipe te doen krijgt."
„O lieve deugd, " zuchtte Steven, „daar begint oom
weer met zijn grote woorden. Waarom plaagt u mij daar
toch altijd mee, oom?"
„Ik jou daar mee plagen " Oom glimlachte. „Ik denk
er niet over, jongen. Maar als je van een paar van die
eenvoudige begrippen niet eens benul hebt, weet ik niet
wat je eigenlijk wel op de maan wil gaan doen en --- zou
je de koers niet kwijt raken?"
Rolf lachte.
„Ja, meneer Gunther, lacht u maar. Maar zegt u eens,
heb ik gelijk of niet a?"
„Ik ben daar niet van op de hoogte, meneer Edwars. "
Oom Paul zag Rolf lachend aan. Hij had het verhaal
van den jongen verslaggever gehoord en deze had hier
zijn genegenheid gewonnen.
-me
.
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„Goed zo 1 ” had oom Paul geroepen. „U laat zich tenminste de kaas niet van het brood eten."
Toen zij een half uur tevoren neergestreken waren, had
oom Paul al in de deur gestaan.
„Hallo 1 " had hij geroepen. „Ik hoorde je al aankomen.
Je weet, ik ken het geluid van je Knorke op m'n duimpje.
Wat brengt j e hierheen, Steven ?"
Oom Paul beweerde namelijk steeds tegen iedereen,
dat hij het geronk van de Knorke uit dat van honderd
andere machines zou herkennen en wanneer hij 's avonds
toevallig eens motorgeronk hoorde, dat achteraf niet van
de Knorke bleek te zijn, zei oom Paul steeds, wanneer
hij eerst vol vuur : „Daar heb je mijn neef " had uitgeroepen : ,, 4, hij heeft me zeker niet nodig."
„Oom, ik wil naar de maan, " had Steven verklaard,
terwijl hij het huis binnentrad.
„Naar de maan`?" had Oom verwonderd geantwoord.
,,Best jongen, dat is 'n klein kunstje, al lijkt het me nu
juist niet een van de prettigste dingen. Er gaan daar al
zoveel mensen naar toe, nu jij ook nog .... Maar Wien heb
je daar bij je?"
Rolf werd aan oom voorgesteld, waarop de heer
Edwars de beide jongelui uitgenodigd had in de huis
te komen. Even had Rolf opgekeken, want de-kamer
kamer, waarin de heer Edwars huisde, had meer weg van
een laboratorium, dan van een woonvertrek. Langs de
linkerwand waren planken vol geweldige dikke boeken.
Lieve deugd, dacht onze verslaggever, zou die oom al
die boeken van buiten kennen? Ja, dan moet hij wel
enorm veel weten.
„U kijkt naar mijn boeken, hè ` merkte oom Paul op.
„Ja, ik ben dol op lezen. "
In een open haard knetterde een vrolijk vuur, terwijl
''
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enige fauteuils daarvóór tot zitten noodden. Tegen de
andere muur stonden een geweldig schrijfbureau en een
lange, met zeildoek overtrokken tafel. Hierop stonden
tal van microscopen, rekken met reageerbuisjes, flesjes
en dergelijke. In het midden der kamer, vóór de haard,
stond een klein rooktafeltje, waarop een asbakje, een
half geopende krant , en een tabakspot.
„Kom, " zei oom Paul, toen de beide jongelui de kamer
binnengegaanwaren, „we zullen eerst eens beginnen met
het hier een beetje meer het aanzien van een huiskamer te
geven.' 1
Meteen drukte hij op een knop en nu zag Rolf tot zijn
onuitsprekelijke verbazing een gedeelte van het schr ij fbureau omhoog gaan. Dat wil zeggen, het ondergedeelte
met de poten bleef staan, doch de kap rees omhoog, waardoor een opening ontstond. Groter werd nog Rolfs ver
toen hij bemerkte, dat de tafel, met instru--wonderig,
menten en al, netjes naar het schrijfbureau rolde en als
het ware hierin verdween. Het paste keurig, daar viel
niets op aan te merken. De kap zakte nu weer en de
kamer was een gezellig woonvertrek geworden.
Steven had dit verschijnsel blijkbaar al meer gezien,
zodat het niets bijzonders meer voor hem was, want hij
keek er ternauwernood naar. Veel meer trok een openstaand sigarettendoosje op de schoorsteen zijn aandacht.
„Mag ik opsteken, oom?"
„Alweer die sigaretten, " bromde oom. „Drommelse
jongen, heb je dat nu nog niet afgeleerd. Rook toch een
pijp, zoals ik. 't Is goedkoper en gezonder."
„Maar oom, " protesteerde Steven, „waarom hebt u ze
dan in huist"
„Nu ja, ga je gang dan maar. " Even tintelde een
ondeugende flikkering in de oogen van den heer Edwars.
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Steven liet zich geen tweemaal noden en nam een sigaret. Tenminste, hij trachtte het te doen, maar eensklaps
sprong hij op.
„Au, au ! "
Rolf keek verbaasd naar den springenden Steven, die
zijn hand niet van het doosje los kon krijgen en een soort
Indianendans uitvoerde. Oom Paul lachte, dat de tranen
hem over de wangen liepen.
„Zie j e, neefje, daarom staan die sigaretten daar."
,,Ja, au, ja. Schei uit, oom ! " Oom Paul vond het nu
blijkbaar ook genoeg. Hij schakelde de stroom, die het
doosj e electriseerde, uit en nodigde Rolf uit te gaan
zitten. Deze bleef echter staan en oom Paul bleek zijn
gedachten te raden.
„Nee, meneer Gunther, gaat u gerust zitten. Er zal u
niets gebeuren, die stoel is niet geëlectriseerd. Dat doosje
ik weet dat mijn neef altijd al mijn sigaretten oprookt
als hij hier is heb ik speciaal voor hem gemaakt."
Rolf lachte hartelijk, evenals Steven, die intussen een
sigaret uit zijn koker had genomen.
„En laat ik nu eens horen, waarom je zo graag naar de
maan wilt jongen."
Oom Paul werd met de stand van zaken op de hoogte
gebracht. Aandachtig staarden de staalblauwe ogen, die,
zoals Rolf opmerkte, nu eens vriendelijk konden kijken,
om dan weer plotseling een harde, van wilskracht sprekende uitdrukking te krijgen, in de spelende vlammen
van het haardvuur.
„Je komt mij om raad vragen, j zei oom Paul,
toen de huishoudster een tweede kopje thee binnenbracht,
„maar dat is niet zo eenvoudig. Ik zou zeggen, ga er
heen. "
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„En U hebt zelf gezegd, dat het niet bestaat, om met
mijn Knorke zo'n vlucht te maken, oom.”
„Dat gaat ook niet. Maar daarom kan je toch wel iets
anders in elkaar zetten Q"
,,.Alsjeblieft 1 Oompje zegt wat, 'n kleinigheid I T' Steven
roerde in zijn thee.
„Ja jongen, met niets doen kom je er zeker niet."
„Nee oom, dat weet ik. Het is ook niet mijn plan niets
te doen, maar u zegt : maak iets anders. Hoe kan dat nu l
In de eerste plaats heb ik daar geen materiaal voor en
het geld om dit te kopen ontbreekt mij trouwens ook!
Zegt u nu eens ronduit wat u ervan denkt. Is het mogelijk om de maan te bereiken`?"
Even kregen de ogen van den heer Edwars een harde
uitdrukking, doch slechts een ogenblik en opstaank zei
hij : „Ja Steven, volgens mij is dit heel goed mogelijk. Ik
heb voor dat onderwerp altijd grote belangstelling gehad
en veel gestudeerd op het gebied der astronomie. Ik heb
zelfs een paar uitvindingen op dat gebied gedaan, waar
papieren door kwaadwilligen verbrand zijn, maar-vande
waarvan de berekeningen nog in mijn hoofd zitten en
wanneer je wilt, zal ik je helpen om je doel te bereiken.
Je hebt met j e plan van mij weer een jongen kerel
gemaakt 1 Ik begin van voren af aan."
Steven sprong overeind, greep oom Pauls beide
handen en drukte the stevig.
„Oom, is het heus waar 2 Wat maakt u me blij met die
woorden!"
„'t Is goed hoor," zei oom Paul, zijn pijp stoppend.
„Ik ben veel te blij dat je me weer aan de slag zet en ik
geloof dat we met medewerking van meneer Gunther
nog wel wat kunnen bereiken. "
„Met mijn medewerking, meneer Edwars ` "
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„Ja zeker, natuurlijk. U is toch verslaggever van Het
Nieuwste Nieuws ? Wel nu, geef geregeld goede verslagen
van hetgeen hier gaat gebeuren en u zult zien dat ze u
nog tot hoofdredacteur bevorderen ! ”
Rolf lachte.
„Liever niet, meneer Edwars. Ik blijf liever een beetje
in uw buurt."
„Om mij goed op mijn handen te kunnen kijken?"
„Nee meneer Edwars, dat niet, maar .... " Rolf treuzelde en zweeg.
„Nu, wat maar?" Oom Paul keek den jongen onder
aan.
-zoeknd
„Ik weet 't al, oom, " riep Steven nu. „Om als u een
toestel of zoiets gebouwd hebt, waarmee we de grote reis
kunnen ondernemen, er als blinde passagier in te
kruipen."
„Als blinde, passagier in te kruipen`? Dat is helemaal
niet nodig, meneer Gunther, want ik moet, als ik de reis
ondernemen ga, een goed verslaggever bij me hebben en
daarvoor had ik .... "
Rolf kleurde, werd toen bleek. „Heus ?" stamelde hij.
„Ja zeker, heus, daarvoor had ik u uitgekozen. Je
bevalt me, jongen en zulke kerels kan ik gebruiken. Je
begint nu maar met j e krant goed warm te maken."
„O, meneer Edwars ! "
„Zeg maar gerust oom Paul hoor, dat is gemakkelijker."
„Graag, oom Paul dan, u maakt me er dol gelukkig
mee."
„Kom aan, dat treft goed, dan heb ik er al twee dol
gelukkig gemaakt."
Ze gingen weer zitten met hoofden, gloeiend van opArtz — 300.000 mijlen. — 4
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winding. 'n Poos lang sprak niemand een woord. 't Was
Steven, die eindelijk het gesprek weer opnam.
„Oom, wat is nu eigenlijk uw plan?"
„Te gaan slapen, neef," was oom Pauls gemoedelijk
antwoord. „we kunnen niets beters doen. Blijf je hier
vannacht ? 't Is al zo laat. Ik heb nog wel een plaatsje
voor jullie beiden. Morgen, als we uitgeslapen zijn, zullen
we wel verder praten. Kom, gaan jullie mee ?" Oom Paul
stond op en de beide vrienden volgden hem. Oom ging hen
voor naar de trap. En weer had Rolf gelegenheid om in
verbazing te staan over des heren Edwars ' vernuft.
Nauwelijks had deze zijn voet op de eerste trede gezet of
meteen rolde de trap automatisch naar boven.
„Gemakkelijk is het in ieder geval, " mompelde Rolf.
„Al is - oom Paul wel 'n beetje eigenaardig. "
Boven op de gang gekomen, gingen ze- enkele kamer
voorbij, waarop bordjes met verschillende op--deurn
schriften hingen, zoals : Donkere kamer, Torenkamer,
Laboratorium. Voor de deur met het opschrift : Logeerkamer hielden ze halt. Oom . Paul stak de sleutel in het
slot en opende de deur.
„Kom binnen jongens, hier zullen jullie je vannacht
moeten amuseren. Ik hoop dat je lekker slaapt. "
„Alle .... " verder kwam Rolf niet, want inplaats van
een kamer met een paar ledikanten of iets dergelijks te
zien, bevond hij zich in een ruim vertrek, waarvan
de gehele meubilering slechts bestond uit .... een grote
koffer midden op de vloer.
„Lieve deugd, dat is waar ook ! Ik heb geen eens
bedden ! " riep oom Paul verschrikt.
Rolf keek den heer Edwars aan. Hoe kon het oom Paul
nu eerst te binnen schieten dat hij geen bedden had 1 Was
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de man zo vergeetachtig En beneden leek hij zo snugger.
Nee, daar kon Hoff niet bij.
,,U staat te kijken of u het in Keulen hoort donderen,
meneer Gunther. Is u zo teleurgesteld dat ik de bedden

heb vergeten? Nu, maar die heb ik gauw genoeg hier
hoor ! ' ' Meteen haalde oom een klein sch akelaartj e aan
ging het, en . . . . Rolf had
de wand over. Knip-knap
zich vast voorgenomen over niets meer verbaasd te zijn,
doch hetgeen hij hier zag, deed hem zich toch even afvragen of hij in een of ander geheiinziimig huis terecht
-
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was gekomen. Want nauwelijks had oom Paul 't schakelaartje overgehaald, of .... de muur kraakte en rees
omhoog en voor Rolfs verbaasde ogen kwamen twee keurig opgemaakte bedden naar binnen rollen. Op gelijke
wijze als de muur zich geopend had, sloot hij zich ook.
't Duurde een poosje voor Rolf weer spreken kon,
maar voor hij aan zijn verbazing uiting had kunnen
geven, zei oom Paul gemoedelijk:
„Je wilt je morgen natuurlijk ook liefst hier in de
kamer wassen ?'' Met deze woorden drukte oom Paul op
een knop. Op hetzelfde ogenblik vielen links
rechts in
de muur twee schotten omlaag en kwamen twee wastafels,
kommen, kannen en karaffen, te voorschijn.
voorzien
„Ziezo,'' zei oom, die met een spottende blik onzen
verslaggever had aangekeken. „Nu kunnen de heren gaan
slapen. Heb j e soms zin om nog een beetje rustig te zitten
lezen, dan is daarvoor ook gelegenheid. Kijk maar."
Weer werd er op een knop gedrukt en .... de koffer,
die tot nog toe tussen de twee bedden had gestaan, sprong
open. Het bovenstuk schoof naar achteren, het onderstuk
naar voren. De linker en de rechterzij zwenkten uit elkaar
en .... de gehele koffer was in een minimum van tijd.
veranderd in twee kleine, gemakkelijke fauteuils.
Wezenloos staarde Rolf oom Paul aan.
„Leuk hè 2 " zeide deze gemoedelijk. „Als je soms nog
zin hebt om een stukje te eten of 'n sigaretje te roken,
dan kan ook dat gebeuren. Kijk, zo. " Oom drukte weer
ergens op en floep, meteen draaide uit het fauteuiltje een
kastje naar buiten, waarop een karaf met glazen, een
doosje sigaretten en een paar belegde broodjes.
Maar Rolf was te zeer onder de indruk van het gebeurde om op ooms joviaal voorstel : „Je valt maar aan,
hoor" in te gaan.

en

van
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„Nu, als j e geen trek hebt, mij is het goed. Maar in
ieder geval weet je waar morgen het ontbijt staat te
wachten. ” Oom drukte opnieuw op de knop en .... de
kastjes sloten zich, de fauteuils sloegen dicht en als
voorheen stond daar weer tussen de bedden de grote
koffer.
„Ik zal jullie morgen wel wekken, wel te rusten i " Met
een vrolijk handgebaar verdween oom in de gang.
„Nou, wat heb ik je gezegd V' vroeg Steven, toen ze
alleen waren.
„Ik weet niet wat ik er van zeggen moet, Steef, maar je
hadt gelijk toen je zei, dat oom 'n beetje eigenaardig is."
„'n Beetje veel, kun je gerust zeggen."
„Lieve deugd, zoiets heb ik nog nooit beleefd. Wie
weet...."
„O, wacht maar", lachte Steven. Je krijgt nog wel
meer te zien. In ieder geval geef ik je de raad om je over
niets meer te verbazen."
„Nee, ik zal 't proberen, al zal dat met je oom nu juist
niet gemakkelijk zijn."
„Maar met dat al is oom een reuze baas," zei Steven,
in bed kruipend. „Hij wil altijd helpen en ik geef je de
verzekering, Rolf, dat wat oom in z'n hoofd heeft, gebeurt
ook. En nou, wel te rusten. Maf ze."
„Wel te rusten. "
Maar het duurde nog lang voor onze verslaggever de
slaap vatten kon. Nu eens ging hij op de linker, dan weer
op de rechter zij liggen. Telkens dacht hij aan oom Paul,
den geheimzinnige, en de klok had allang het_ middernachtelijk uur geslagen, vóór het hem lukte in slaap te
vallen.
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HOOFDSTUK IV.

Met een boos gezicht legde de heer Smith, „redacteur
binnenland ", de stapels doorgeworstelde correspondentie
opzij.
„ gromde hij. „Je hebt geen minuut meer
voor jezelf. Het neemt hoe langer hoe meer tijd in beslag
en nu morgen naar de nachtdienst. Bovendien nog die
opwindende vlieggeschiedenis. Ik wou dat ze allemaal
naar de maan vlogen."
„Je zou willen dat ze niet naar de maan vlogen,
Smith,'' verbeterde de redactiesecretaris, „want juist
door die maanvliegerij heb j.e het zo druk gekregen. Is er
al weer nieuws ? Je moet es zien, de mensen hangen als
klitten tegen de ramen."
„Zo, kalm laten hangen. Nee, nog geen nieuws
gelukkig. Verbeeld je dat we weer zo door moesten laten
draaien als gisteren ! 'k Was ruim twee uur later thuis
dan anders. Maar 'n knappe, die me nu hier houdt."
„Binnen ! " Een tikken op de deur onderbrak des heren
Smiths redevoering.
De portier trad zwijgend de kamer in en legde een
telegram op het schrijfbureau.
„Wat nou weer, " bromde de boze heer Smith, naar
het telegram kijkend.
„Maak toch open, Smith. Misschien nieuws dat nog
net mee kan ; over een kwartier moet alles naar de
zetterij. "
„
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Met een onwiflige beweging scheurde de redacteur het
telegram open.
,,Hè 1 Wat G gromde hij, de wenkbrauwen fronsend.
,,Lees es voor, Smith."
,,Hoor dan. Plan voor het bouwen van Hemelschip
definitief - vlieger Edwars verklaart maan te kunnen
bereiken - voor verder nieuws bel op 2 - 1 - 7 - 8 -3.
Gunther."
,,Hè 9. WatV'
,,Hemelschip - bel op. Moet ik then Gunther opbellenV'
De redactiesecretaris lachte.
,,Maak je toch niet zo boos, Smith. ik vind dat kereltje
verdraaid actief. Vooruit, klim in je pen en maak er een
spannend artikel van. ik zal onderwijl opbellen. 21783
hè Of 't een beetj e later wordt, hindert niet."
,,Zo ! ' ' stoof de heer Smith op.
,,Begin nou ! ' ' drong de ander aan. ,,Dat nieuws moet
nog mee. ik kom je straks nog wel meer vertellen.
Haast je!"
Meteen verdween de redactiesecretaris.
,,Nonsens - apekool. iemand zich ziek laten werken
hindert niet. Hoe durft-ie 't zeggen. Hindert wèl ! ' ' Met
een ruk, die harder was dan hij wel bedoelde, trok de heer
Smith z 'n vulpen uit zijn binnenzak, bij welk experiment
hij de voering openscheurde. ,,Verdikkie, ook dat nog!"
Daarop begon hij te schrijven.
,,De plannen zijn in zoverre uitgewerkt, dat wij binnen
afzienbare tijd een aanvang zullen maken met de bouw
van het Hemelschip. Het zal geconstrueerd worden volgens berekeningen die in ons bezit zijn en wij zullen gebruik maken van de nieuwste uitvindingen op technisch
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gebied. Aldus verklaarde de heer E., die, evenals zijn
eerstaanwezend ingenieur, ervan overtuigd is, dat het
wonderschip zich zal kunnen losmaken van de aantrek
aarde en de maan zal bereiken." -kingsrachtvde
De piloot vouwde de courant dicht en keek zijn nog op
het blad starenden collega aan.
„wel alledrommels, Jim. Hoe kan dat ? Wie zou dat
zijn, die E. ? En die nieuwste uitvindingen? Hebben wij
niet alles secuur berekend en .... " Plotseling stokte de
piloot. „Zouden dus de uitvindingen, die wij indertijd
van dien geheimzinnigen kerel kochten, door hem gestolen zijn ? Hij kwam me al zo vreemd voor, maar wie
had dat nu kunnen denken 1 Hij moet ze dan van dien
mijnheer E. gestolen hebben, want het is bijna niet aan
te nemen, dat twee mensen zo'n geweldige vinding practisch tegelijkertijd doen."
Verslagen tuurden de beide mannen naar de grond en
wisten geen antwoord op hun vragen te vinden.
Het laatste artikel in Het Nieuwste Nieuws had weer
heel wat stof doen opwaaien en .... niet het minst bij de
piloten, die reeds maanden en maanden lang, volgepropt
met berekeningen en formules, werkten aan hun plan,
een vliegtuig te bouwen, waarmee zij zich van de aantrekkingskracht van de aarde konden losmaken. Dat nu
plotseling een ander ook plannen maakte, die in ver gevorderd stadium schenen te zijn bovendien, stak een
lelijke spaak in hun wiel.
Het Nieuwste Nieuws weigerde hardnekkig enige inlichtingen te verstrekken en op de steeds talrijker en
dringender vragen van nieuwsgierigen, wie of toch de
personen waren, die het hemelschip bouwden, klonk
steeds hetzelfde antwoord : „Neemt u een abonnement op
onze courant, dan kunt u zich geregeld op de hoogte hou56

den van hetgeen er geschiedt en hoort u het te zijner tijd
vanzelf wel."
Andere dagbladen zonden, nu er plannen schenen te
bestaan om een vliegtuig te bouwen, waarmee men de
maan wilde bereiken, ook geregeld hun reporters naar 't
vliegveld om te trachten inlichtingen in te winnen. Evenals de piloten tastten zij in het duister, wie de onbekende
vlieger E. kon zijn en noemden hem een sensatiemaker,
die het goedgelovige publiek een rad voor de ogen draaide
en trachtte het geld uit de zak te kloppen door een
abonnement te nemen op de krant zij waren zo verstandig geen namen te noemen die deze bespottelijke
vertelseltjes schreef.
De hoofdredacteur van Het Nieuwste Nieuws, die de
scherpe aanvallen op zijn dagblad natuurlijk gelezen had,
beende de ochtend daarop nerveus door zijn kamer heen
en weer.
„Verdikkie, " bromde hij, „ze zijn bezig mijn abonné's,
die ik de laatste dagen erbij gekregen heb, er weer even
hard af te nemen. Er moet definitief bericht komen. Een
goed, duidelijk artikel, zonder geheimzinnigheden en
daarom zal ik me eens zelf op de hoogte van de zaken
gaan stellen. Dien Gunther moet ik eerst eens te pakken
krijgen, waar hij ook uit mag hangen. Al moet ik er
tweemaal de aarde voor rond."
En de telefoon van de haak nemend:
„Hallo, Smith, hoofdredacteur. Heb je nog iets van
Gunther gehoord, die maar met z'n geheimzinnige artikeltjes blijft doorgaan? Wat 2 Gisteren` Ik wil er zelf
op af. Wat zeg je? Spreek toch eens wat duidelijker,
brouw niet zo, ben je daar nu nog niet voor naar 'n dokter
geweest ? Telefonisch 2 Wacht even zal 't noteren. Ja
verder, 1- 9 - 0, niet negen, kerel spreek dan wat duide57

l ijker. 0, zeven van een zee. Juist, maar een zee van tijd
heb ik niet. Ga verder, maar langzaam en niet zo brouwen,
8 - 3 -. Dank je. Nee, je hoeft je er weer niet mee te
bemoeien.'' Boem. Met een slag kwam de hoorn op het
toestel terecht en brak de heer Mr. Dr. Bint het gesprek
af.
,,Ziezo, " bromde de hoofdredacteur, meteen zijn toestel overschakelend en 2 - 1 - 7 - 8 - 3 aandraaiend, „nu
zal ik eens zien wat of er nu eigenlijk waar is en wat
niet. '
Met een sprong, vlugger dan men van zo'n klein, dik
heertje verwachten zou, sprong de heer Bint uit z'n
auto, stak het contact-sleuteltje in z'n vestzak, sloeg het
portier toe en keek rond. Blaar .... zijn van nieuwsgierigheid ,. brandende ogen zagen niets anders dan een huis.
Een heel gewoon huis met een grote, kale vlakte erachter
-en - verder niets. De redacteur zuchtte. Was dat alles g
Maar in de eenvoudigste dingen liggen soms de grootste
geheimen verscholen. Dit wist de hoofdredacteur ook heel
goed en na het telefoongesprek van die, ochtend, dat een
zeer eigenaardig karakter had gehad, en waarbij op de
vraag : „Spreek ik nu met dien geheimzinnigen meneer E.
en wat is er nu van waar`?" het antwoord gemoedelijk had
geklonken : „Nee, niet geheimzinnig. Ik ben 'n gewoon
mens en wanneer u wat wilt weten, komt u dan vandaag
maar eens aan '', had de redacteur besloten den heer E.
te gaan bezoeken.
Oom Paul, die begreep dat hij den hoofdredacteur
voor hetg oede doel moest zien te winnen, had dezen heer
dus geïnviteerd hem te bezoeken.
Na een vervelende, lange, koude autotocht, waarbij
de heer Bint telkens verkeerd gereden was, zodat hij dan
-
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weer om had moeten keren om een eind terug te gaan,
had hij dan toch eindelijk het doel van zijn rit bereikt.
En nu stapte de waardige hoofdredacteur langzaam op
de deur van het huis af. Hij strekte de hand uit om de
belknop te grijpen, doch bellen bleek niet nodig. Nauweljjks had de heer Bint een voet op 't bordes gezet of . ...
de deur sprong bij wijze van uitnodiging om binnen te
treden vanzelf open. Verbluft schudde de redacteur het
hoofd, mompelend:
,,Makkeljk, verdraaid makkelijk. Moet ik ook hebben."
Haastig stapte hij de hal in en zag . . . . Rolf.
,,U hier '? ' ' riep de hoof dredacteur.
,,Jawel meneer, zoals u ziet. Zal ik u helpen met uw
jas en hoed?"
Ja, dat is goed, maar vertel me nu eens wat er nu
eigenlijk waar is van de vertelsels, die u schrijft. Dat wil
ik weten ! M 'n krant loopt gevaar en als dat zo door
blijft gaan zal ik . . . ."
,,Kalm, meneer. Geeft u nu eerst uw jas maar. Mooi,
die hangen we hier op en daar uw hoed. Wilt u uw tas
meenemen"
,,Natuwijk."
,,Goed. Volgt u mij maar."
Een eindje verder de gang in lopend bleven beiden
staan voor een deur, waarboven het bordje ,,spreekkamer ' '. De redacteur wilde de knop reeds grijpen, doch
Rolf drukte op een knopje en plotseling bewoog de vloer,
beiden draaiden in 't rond en . . . . van de gehele deur was
niets meer te zien. Vóór de redacteur wist wat er gebeurde, bevond hij zich met zijn j-ongsten reporter in een
gezellig gemeubileerd vertrek met veel boeken, 'n brandende haard, 'n schrijfbureau en 'n rooktafeltje, waaraan
een gemoedelijk uitziend heer van middelbare leeftijd
-

rustig met een sigaartje tussen de vingers een vel papier
zat te bestuderen. Bij het binnenkomen van den redacteur
stond oom Paul op, stak het papier zorgvuldig in zijn
binnenzak en stelde zich voor:
„Edwars. U is de hoofdredacteur met Wien ik vanmorgen het genoegen had te spreken t?"
„Ja, dat ben Ik."
„Aangenaam met u kennis te maken, meneer Bint.
Gaat u zitten. " Oom Paul wees naar de clubfauteuil, die
't verst van de haard stond. Het liefst had de redacteur
zich naast het vrolijk knetterend vuur gezet, maar hij
durfde geen opmerking te maken.
„'t Is koud hè ? U zult zich waarschijnlijk wel wat
willen warmen, ' klonk oom Paul's stem, die de gedachte
van den hoofdredacteur scheen te raden. Met deze woorden drukte oom op 'n verborgen knopje en .... gemoedelijk rolde 't fauteuiltje met hoofdredacteur en al tot naast
de haard. Rolf, die bij de deur stond, had moeite zijn
lachen in te houden en de hoofdredacteur, te verbluft om
een woord te spreken, staarde naar het vuur.
Na enig stilzwijgen opende oom Paul het gesprek:
„Vindt u mij nu zo geheimzinnig, meneer Bint 2 Zie ik er
niet uit als ieder ander mens ? En hoe komt u er eigenlijk
bij mij geheimzinnig te noemen Q"
„Ja weet u, de andere kranten .... "
„A-ha, ik merk het al, die brengen uw blad in gevaar.
Nu waarde heer, steek eerst een sigaar op, en laat ik u
alvast de verzekering geven dat die niet het minste gevaar loopt. Integendeel. Uw krant maakt, dank zij uw
jongsten verslaggever, een pracht kans. Maar er is
natuurlijk een maartje bij."
„En dat is 2 ' vroeg de hoofdredacteur terstond.
Oom Paul liet zich echter niet zo gauw uithoren
-
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en eveneens bij de haard plaatsnemend, zei hij:
„vertelt u mij nu eerst eens, waarvoor u hier komt. "
„Om te weten te komen wat er waar is van- hetgeen
Gunther schrijft."
„O, is 't dat? Niet meer?"
„Wat niet meer?" verbluft keek de redacteur oom
Paul aan.
„Ja, natuurlijk, " klonk het eenvoudig. „U begrijpt toch
wel, meneer Bint, dat ik u niet alles ga vertellen wat ik
weet zonder.... "
„Nu, wat zonder'?"
„Zonder dat ik ook van uw medewerking verzekerd
kan zijn.'
„Dat kunt u."
„Zo, en financieel ook`? "
„Financieel ? " De hoofdredacteur, die zich hier schijn
niets op zijn gemak voelde, staarde oom Paul-barnog
aan.
„Ik betaal Gunther, mijn reporter toch."
„duist, die van mij het nieuws krijgt. Is dat u niets
waard'? Wat voor honorarium denkt u mij daarvoor toe
te kennen'?"
„Maar meneer, " stoof nu de redacteur op. „Hoe kan
ik nu aan iemand van wien ik niets afweet, dien ik eerst
een kwartiertje ken, honorarium toekennen en waarvoor eigenlijk'?"
„Om het hem mogelijk te maken zijn doel te bereiken.
Namelijk ......
„Naar de maan te komen'?" viel de op hoogspanning
staande redacteur nu in.
„U zegt het reeds, waarde heer. Mij dunkt dat ik U een
mooie vergoeding daarvoor geef. Het laatste nieuws heeft
uw blad al heel wat abonné's bezorgd. "
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„Ja, maar als het nu eens niet waar is V ”
„Wat waar`? 0, gelooft u dus dat ik 'n sprookje zit te
vertellen ? " Een lichte blos kleurde oom Pauls wangen.
„Dan zijn wij uitgesproken, waarde heer en kunt u weer
gaan. "
„Nee, nee. P-p-p-pardon, zo bedoel ik 't niet. Ik ging
te ver, " stotterde de verslagen heer Bint haastig.
„o zo. Nou, ik zal u wat zeggen. " Oom Paul tikte de
as van zijn sigaar. „Het is anders niet mijn gewoonte om
me met mensen in te laten, die me niet vertrouwen."
„Maar .... ik zeg toch dat ik te ver ging, " jammerde
de hoofdredacteur.
„Nu juist, daarom," ging oom Paul rustig voort, „zal
ik met u een uitzondering maken. Ik zal 't voor deze keer
voorbij laten gaan, maar bedenkt u -wel, dat doe ik maar
één keer. U is er dus van overtuigd, dat mijn plan waar.
is $ "
, knikte de hoofdredacteur.
„Goed, U krijgt het nieuws alleen radiogrammen.
U zult mijn toestel zien. Uw verslaggever gaat met T14
1'
mee."
„Met .... met .... u .. mee .. naar .. naar .... •
„Naar de maan natuurlijk."
„U spreekt alsof u er al zit, " merkte de hoofdredacteur
op.
„Nu, dat zal dan ook zolang niet meer duren, waarde
heer. Maar eerst het zakelijk gedeelte ; als we dat af gehandeld hebben komt het andere wel. Uw verslaggever gaat
dus mee. U krijgt ook de films, die we mee terug brengen.
Maar daarvoor mag ik toch zeker wel een honorarium
vragen f U zult toch van mij niet willen vergen, dat ik alle
onkosten draag ? "
„Ja.... maar.... als.... " doch de redacteur zweeg.
''
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„Als u niet op mijn voorstel ingaat och meneer Bint,
duizend andere kranten doen 't graag.”
Ook dat wist de hoofdredacteur. Had Rolf Gunther
hem niet precies hetzelfde gezegd Q Hij was op het voorstel van den jongen verslaggever ingegaan, had daardoor
in een paar dagen tijd meer dan drieduizend abonné's
gekregen. Het had zijn krant een belangrijke plaats doen
veroveren. En nu dit. Peinzend staarde de hoofdredacteur naar de glimmende haardplaat. Oom Paul neuriede
een wijsje, stond op en keek een paar boeken in.
„En .... begon de redacteur eindelijk voorzichtig,
„hoeveel zou dat honorarium dan moeten bedragen,
meneer Edwars 'I"
Oom Paul draaide zich om.
,,Hoeveel is 't u waard, meneer Bint ? 'n Honorarium
kunnen we 't goed beschouwd niet noemen ; het is, laten
we zeggen, een aandeel in de onderneming. Wel nu, hoeveel denkt ui?"
De redacteur wist niet wat te antwoorden. Oom Paul
nam een ander boek en ging weer in zijn stoel tegenover
den redacteur zitten.
„De kosten voor deze onderneming zijn natuurlijk hoog,
dat begrijpt u." De redacteur knikte. „In de eerste plaats
moet ik mijn materiaal aanschaffen. De brieven hierover
zijn reeds gisteren verzonden. Het terrein hierachter zal
ik kopen om daar mijn laboratorium, hangars, cantine
voor personeel, enz. te bouwen. Ik heb hier een grove
berekening gemaakt. Ziet u eens. " Meteen hield oom
Paul den heer Bint het boek onder de neus en de hoofdredacteur zag daar opeens zulke geweldige getallen, dat
hij bleek van schrik werd.
,,En. . . . dat .... dat, dat moet Ik. . .. "
„Neen, u natuurlijk niet alleen,'' lachte oom Paul
''
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vrolijk om het verschrikte gezicht van den redacteur.
„We moeten aandeelhouders hebben en u, of beter, uw
courant, is er één van. Welnu"
„Zegt u het, " drong de redacteur aan.
„Nu dan, als u het precies wilt weten, kosten u het

nieuws, de films en de radiogrammen twee ton, benevens
10 0 /o van elke abonné. "
schrik sprong de hoofdredacteur
„Hè ` Wat 6?
overeind.
„U.. u. . zegt V'
„Dat daarvoor dan mijn hoofdingenieur lezingen zal
houden over de maanreis vóór het vertrek en de
film opneemt en na 't vertrek tevens een lezing zal geven,
bijgestaan door mijn neef Edwars en uw verslaggever.
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Me dunkt, " sprak oom Paul, „dat alleen de film al het
dubbele waard is." Op dit ogenblik ging een belletje en
tegelijk floepte een onzichtbaar gemaakt kastje in de
wand open. Oom Paul greep een groen briefje dat er in
lag, scheurde het open en las de inhoud. Daarna keek hij
den redacteur aan.
„Welnu meneer, wat zegt u van zoiets 2 U ziet dat ik
niet zover van de waarheid af ben. Hoort u .... " en met
duidelijke stem las oom Paul de inhoud van het telegram
voor.
„Zijn bereid bij vooruitbetaling maanfilm voor 500.000
gulden te kopen. " Oom vouwde het telegram dicht.
„Nu was ik zover van de waarheid af, waarde
heer?"
De hoofdredacteur schudde het hoofd.
„Maar .... maar ik, ik dacht dat ik alleen het nieuws
kreeg."
„Ja zeker, dat krijgt u ook nog, van stonde af aan dat
u uw besluit tot deelneming genomen hebt. Maar nu
denk ik dat het wel niet nodig meer is. De prijs, the mij
hier geboden wordt .... "
De hoofdredacteur was radeloos. Daar was alles weer
verloren. Stommeling die hij was. Had hij twee minuten
eerder besloten dan was alles in orde geweest en nu ... .
Wat zouden de andere kranten leedvermaak hebben met
zijn blad ! Alles was verloren? Neen, dat mocht niet,
nooit ! Al zou het kapitalen kosten, ja, al zou hij het hoogste spel spelen.
Oom Paul stond op.
„Ik geloof, dat we er niet meer over behoeven te praten,
is 't wel, meneer Bint ? "
Doch de redacteur hoorde oom Paul niet, voordat deze
hem op de schouder klopte.
Ar tz -- 3u0.030 mij €n. -- 5
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„Welnu, dan hebben wij afgehandeld ! ”
Ja. . nee. . . . wacht .. 'n ogenblik .... " stamelde de
redacteur, nog strak naar de grond starend.
„Waarom`? Er is toch niets meer aan te doen. V wilt
toch geen zaken.... "
„Jawel ! " schreeuwde de hoofdredacteur eensklaps
vuurrood wordend. „Dat wil ik wèl i Voor al 't nieuws,
de film en uw hulp bied ik u zes ton. " 't Was eruit!
'n Ogenblik bleef het doodstil in de kamer. Oom Paul
beende met de handen in z'n broekzakken door de kamer.
Jja.... dat verandert de zaak. Dan zullen wij dus wèl
zaken kunnen doen. U blijft bij Uw voornemen ? "
De redacteur, gloeiend van opwinding, knikte.
„Welnu, dan zullen we daarvan een contract laten
maken. Gaat u maar weer zitten en steekt u een sigaartjee
op.'
„En 't nieuws houd ik toch ook?" hijgde de redacteur.
„Houdt u bedaard, waarde heer. Zodra het contract
gereed en getekend is, zal ik u voorstellen aan mijn eer
ingenieur, die u dan wel een en ander zal vertellen.-sten
'n Kop thee misschien`? ' Oom drukte, zonder het antwoord af te wachten, op 'n knopje en Op hetzelfde ogenblik verrees uit het rooktafeltje een presenteerblaadje,
waarop 'n kopje, melkkannetje en suiker- en theepot.
Het verbaasde gezicht van den hoofdredacteur deed
oom Paul glimlachen.
„Dat is nu die geheimzinnige E., waarover u 't vanmorgen had."
Doch de redacteur was niet in staat te spreken en hij
moest zich even in de arm knijpen om te voelen of hij wel
wakker was.
,

m.

„Ja, ja. Natuurlijk, dat komt alles in orde. Het beste
is dat u vandaag over een maand nog maar eens terug
komt.”
Op 't bordes staande, nam de heer Bint afscheid van
zijn, nu vriendelijken, gastheer en den niet minder correcten ingenieur Holtrop, die beleefd het portier van de
wachtende auto openhield. De heer Bint stapte in.
„Au revoir, heren. Dus ik kan u opbellen wanneer ik
wil en mijn verslaggever blijft zolang hier. Begrepen.
Tot ziens dan. " De motor sloeg aan en de beide heren in
de deuropening groetten met een licht handgebaar den
wegrij denden hoofdredacteur, waarna zij weder het huis
binnengingen.
Na het sluiten van het contract had de heer Edwars
den hoofdredacteur voorgesteld aan zijn voornaamsten
ingenieur, den heer Holtrop, en zijn neef, die den heer
Bint naar de op de bovenverdieping gelegen tekenkamer
hadden gebracht. Hier had hij enige inlichtingen gekregen omtrent de bouw van het toestel, en hoewel de hoofdredacteur niet veel wijs kon worden uit de kris en kras
door elkaar lopende lijnen, cirkels en ovalen, had hij aandachtig geluisterd naar hetgeen hem verteld werd. Geweldige formules werden den hoofdredacteur door den heer
Holtrop voorgerekend als waren zij de tafel van twee.
„Hou op ! Ik geloof het wel, " had Mr. Bint eindelijk,
ten einde raad, uitgeroepen. „Hoe ze er zullen komen is
al een raadsel voor me, " bromde de redacteur, „maar hoe
ze het er uit zullen houden is me helemaal onbegrijpelijk.
Die ingenieur beweert zelfs dat het op de maan 's nachts
vreselijk koud is, wel tweehonderddrieënzeventig onder
nul. Bewaar me, die moeten toch zeker al dood gevroren
zijn voordat ze ooit een maan gezien hebben ! En dan die
hitte overdag. Wat zei die man ook weer' Dat dadelijk
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wanneer de zon 10 graden boven de horizon is, de temperatuur al 46 graden onder nul bedraagt en dat, wanneer
zij nog niet in het zenith staat, er reeds een temperatuur
heerst van 100 graden, het kookpunt van water. Hoe houden ze het er uit ! Dat kan toch niet ? En ik, stommeling,
spendeer daar even zes ton aan ! Ik geloof dat ik gek
geworden ben. En dan lachen ze nog en zeggen : 0, dat is
het ergste niet. Je kunt uit die mensen niet wijs worden.
Nu een maand wachten. Wel, ik ben benieuwd wat ik dan
weer te zien krijg in dat geheimzinnige huis met z'n
beweegbare trappen en stoelen. Enfin .... voor de eerste
week heb ik spannende stof genoeg om mijn lezers bezig
te houden .... en nieuwe abonné's te winnen."
Met een schok hield de auto knarsend voor Het
Nieuwste Nieuws stil. De heer Bint sprong uit de wagen
en . liep zonder op- of omkijken naar zijn werkkamer,
waar hij nog met zijn jas aan en hoed op achter zijn
schrijftafel ging zitten en een spannend artikel schreef.
,,Nu moeder, wat zegt u ervan? Over hoogstens vier
maanden ga ik de maan bezoeken. Hoe vindt u dat ?" Met
deze woorden stormde Rolf met glinsterende ogen de
kamer in. Moeder keek op.
„Kind wat zeg je me daar?"
„Ik ga naar de maan toe moeder ! Heus !" riep Rolf, op
een stoel neerploffend.
„Naar de maan toe? Kind, je bent niet wijs. Hoe kan
dat nu l "
Vader Gunther kwam naar achteren sloffen.
„Zo jongen. Nou, ik moet zeggen dat je aardig bezig
bent de mensen van de wijs te brengen. Je maakt ze met
dat geschrijf stapel. Gisterenavond had je het moeten
zien ! Ze vochten om een krant te pakken te krijgen. De
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jongen van den melkboer heeft er een gekregen, maar
daarbij ook twee dichte ogen, zodat hij er nu nog niet
veel aan heeft. De spiegelruiten bij de krant werden ingedrukt. De politie kwam er aan te pas. De pers heeft de
hele nacht door moeten draaien en .... dat alles door
jou, jongen. Wees toch voorzichtig met die nonsens van
je maanvlucht. "
„Maar als ik toch de waarheid schrijf, vader, " protesteerde Rolf.
„Ach wat, waarheid ! " Baas Gunther pufte grote rookwolken uit zijn pijp. „Hoe bestaat dat nu. Hoe willen
ze daar nu komen ! "
,,Ja vader, als ik u dat vertelde. Ik weet een heleboel,
maar mond dicht. Als ik terug kom, zal ik het u wel eens
vertellen."
„Terugkom ? Waar vandaan`? "
„Van de maan natuurlijk vader. Want ik ga mee."
Maar nu werd baas Gunther kwaad.
„Ga jij mee g Wie zegt dat Q Als j e maar niet denkt, dat
ik ooit mijn toestemming tot die nonsens geef 't is al
erg genoeg, dat je de mensen het hoofd op hol jaagt met
je geschrijf !"
Rolf keek zijn vader verslagen aan.
„Hè vader, dat kan toch niet anders."
„wat niet anders," stoof vader op. „Laat 'n ander zijn
nek breken. Jij gaat niet mee begrepen`? Anders zal ik
zelf eens naar dien meneer den redacteur toe gaan."
„Ja, je bent nog al 'n held ! " lachte moeder. „En je ziet
er mooi uit in die werkbroek."
„Mooi of niet mooi, dat kan me allemaal niets schelen.
Maar dat Rolf meegaat met dat malle hemelschip, of
hoe noemen ze het, dat zal nooit gebeuren."
„Maar vader !'' riep Rolf spijtig uit, „daarvoor kom

ik hier, want voorlopig blijf ik bij meneer. Hij heeft mij
in dienst genomen."
„In dienst genomen`?" Vader Gunther haalde zijn
schouders op. „Hoe kan dat nu c? Je bent toch in dienst
van die krant g "
„Nu van alle twee, vader. Dat is in overleg gebeurd.
Ik moet zorgen voor al het nieuws, maar omdat ik mee
ga "
„Je niet mee gaat," verbeterde vader.
„Och, luistert u nu even. Voor 't geval dan dat ik mee
zou kunnen gaan, moet ik van alles op de hoogte zijn en
blijven. En weet u wel dat ik meer dan tweehonderd
gulden per maand krijg van dien meneer en dan nog 120
van de krant`? Dat is driehonderdtwintig gulden 1 Ik
dacht dat ik u hier nog wel mee zou verrassen. U hoeft
alleen maar ja te zeggen. Driehonderdtwintig gulden is
een boel geld."
„Ik heb 't nooit verdiend, " zuchtte vader.
„Nou, en daar krijgt u dan driehonderd van. Me dunkt,
dat u daar wel prettig van leven kunt. Nu ben ik alleen
hier gekomen om mijn kleren te halen. Toe, zegt u nu
maar ja, vader. Iedere Zaterdagavond ben ik vrij tot
Maandagochtend 9 uur en dan kom ik toch hier en als
ik terug kom van die reis ben ik beroemd. 't Is toch wel
de kans van mijn leven."
„Ik .... ik weet niet meer wat ik doen moet, " bromde
baas Gunther.
„Nou, maar 't wordt reuze hoor vader, heus."
„Heus ? Ja, dat zal dan wel, " prakkizeerde vader. „Je
zegt dat je de kans van je leven krijgt Q"
„Ja, en u driehonderd gulden."
„Ach jongen, dat geld kan me niet schelen. Daar gaat
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't niet om, maar ik wil je niet de kans ontnemen iets te
worden. Ga dan maar."
„Dank u, vader. En nu moet ik weer gauw aan 't werk,
want we krijgen het druk. Zaterdag vertel ik wel
verder !"
Tien minuten later verdween Rolf met zijn koffertje
om de hoek van de Prinsengracht.
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HOOFDSTUK V.

Dat het druk werd in de omgeving van oom Pauls
woning, daarvan konden de bewoners der dichtstbij staande huizen getuigen. En dat er iets gebeuren ging,
wisten ze ook. Maar wat, dat wisten de waardige burgers
niet. Men giste, maakte verzinsels en sprak kwaad. Enkelen wisten met zekerheid te vertellen, dat er een geheimzinnig persoon woonde, die gevaarlijk voor zijn mede
daarom maar 't verstandigst deed-menswa
zich zover mogelijk uit de buurt te houden.
Het eerste, wat weetgragen zagen, was dat van het
grote, kale terrein het al reeds jaren lang daar staande
bordje „te koop " verdween. Spoedig daarop verschenen
werklieden, die binnen zeer korte tijd een stevige schutting om de uitgestrekte vlakte maakten en aldus de
nieuwsgierigen onbevredigd lieten. Want de opmerking
van den slagersjongen:
„We zullen wel zien wat daar gebeuren gaat" en op
welk gebeuren men met spanning wachtte, werd nu te
niet gedaan.
Regelmatig verschenen nu auto's voor het terrein,
waarvan sommige door mochten rijden en andere niet.
Grote vrachtwagens met geheimzinnige machines, raderwerken, buizen, rails, ijzeren platen, hout, steenkolen en
flessen met geheimzinnig gekleurd vocht reden af en aan.
Men hoorde geklop en gehamer, maar .... zag niets.
Binnen de schutting echter schoot het werk flink op.
Eerst verrezen twee grote, ijzeren gebouwen, met hoge
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vensters, die als laboratoria ingericht werden en waar de
heer Edwars met zijn ingenieur Holtrop van 's morgens
vroeg tot soms midden in de nacht onafgebroken werkten aan de oplossing der problemen, die nog duister
waren en toch dienden te worden ontraadseld, wilde men
zeker zijn van succes.
Tegenover de gebouwen kwam een werkplaats en een
tekenkamer. Ook hier werd dag en nacht gerekend, gepast, gemeten, getekend en gecijferd.
Achter de tekenkamer verrees een ruime plaatijzeren
hangar, waarin tal van werklieden onafgebroken arbeidden. Tussen de tekenkamer en hangar werkten rappe
handen aan de aanleg van de machinekamer.
Kortom het eens zo kale terrein was onherkenbaar
veranderd. De cantine, schuin tegenover de hangar
gelegen, verstrekte aan ruim 300 arbeiders onderdak.
Hier bevonden zich lees-, schrijf- en biljardzalen, want
oom Paul gaf zijn werklieden, wat hun toekwam : ontspanning na inspannende arbeid.
Alles marcheerde best en op de kleine sterrenwacht,
welke oom al bezat, doch nu had laten vergroten voor de
twee geweldige nieuwe telescopen, die uit Duitsland
arriveerden, werden heel wat uren doorgebracht.
En toen verscheen in Het Nieuwste Nieuws het bericht,
dat „de geheimzinnige heer E. ", die een maan-vliegtuig
ging bouwen, de heer Edwars was, de man, die de mysterieuse fabriek bouwde. Nu concentreerde zich natuur
alle belangstelling, niet alleen van de omwonenden,-lijk
maar van de gehele stad, op de terreinen van den heer
Edwars en de man die deze dagen daar het zwaarste
baantje had, was wel de portier, want voor de ingang
van het terrein zwermden, als een uitgevlogen bijenvolk,
verslaggevers, fotografen en tal van nieuwsgierigen, die,
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wanneer ze van den barsen portier vernamen, dat de
toegang verboden was, zich niet geneerden den armen
poortwachter opzij te dringen. Zo gebeurde het dat op
een morgen oom Paul met de woorden:
„Meneer Edwars, dat gaat zo niet langer ! Wilt u even
luisteren ?" door den portier werd staande gehouden.
„Wat gaat zo niet langer, Willem? Wat zie je eruit,
heb je gevochten?"
„Nu ziet u het zelf, mijnheer. Nee meneer, die gezwollen blauwe neus heb ik aan die indringers van krantenmeneren te danken, die er door wilden. Ze hadden
nog pret op de koop toe. En zo'n malle vent met een
kiekkast bij zich maakte gauw een prentje van me. Ziezo,
riep hij nog lachend tegen die anderen, dat kan tenminste
in de krant en dan schrijven we erbij : „ Een van de geheimzinnige leden van het fantastische huis."
Oom Paul tuurde naar een groepje arbeiders.
„Zo, nee, dat gaat niet langer. We zullen er eens gauw
een eind aan maken, Willem. Vóór het morgen is heb
jij geen last meer van indringers, dat beloof ik je."
„Graag meneer, dat zou werkelijk 'n uitkomst wezen.,
U weet, ik ben graag bij uwes in dienst, maar om me daar
iedere dag een pak op m'n facie te laten geven ---vor
nou, dat is ook niet alles."
„'t Komt in orde, hoor Willem I "
„Dag meneer, dank u wel."
„Zeg Holtrop, heb je even tijd?"
De ingenieur keek van zijn werk op.
„Ik heb het geloof ik bijna, meneer Edwars."
,,Wat? De tijd?"
„Nee, de oplossing van die koude-formule, weet u."
„Is 't heus Holtrop 1 Laat es zien. " Oom Paul
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boog zich over de formules, waarin hij terstond verdiept
raakte.
„Waarvoor moet ik tijd hebben, meneer Edwars"
vroeg Holtrop. Maar oom Paul wuifde met z'n hand.
„Alle mensen, Holtrop, ik geloof dat je het goed hebt.
Vooruit, laten we eens kijken naar de uitkomst." Oom
Paul liep naar de instrumententafel, vulde een reageer
-buisjemt
vocht.
„Maar die tijd, " drong Holtrop.
„Ach man, zanik niet, " bromde oom. „Dit is toch veel
interessanter. Laat dien man nog maar even wachten, ik
zal hem er wel een extraatje voor geven."
Daarop togen beiden aan de arbeid.
Hoogst tevreden verlieten oom Paul en ingenieur
Holtrop tegen de avond het laboratorium.
„Allemensen, Holtrop, 't is geweldig. Dat is een grote
stap gewonnen, dank zij jou. " Oom drukte in zenuwachtige blijdschap zijn ingenieur de handen.
„Geen dank, meneer Edwars, ik ben er zelf veel te blij
om. Dat is een uitvinding van grote waarde. We zullen
die formules maar direct in de brandkast sluiten en mor
-gen
gaan we de capsules maken."
„Wat was die reactie schitterend, hè Holtrop i "
Vóór de ingenieur echter had kunnen antwoorden,
klonk uit de richting van het portiershuisje een allerakeligst gejammer, terwijl op 't zelfde moment tal van
mensen op het terrein zichtbaar werden.
„Lieve deugd, Holtrop, daar heb je ze weer. Vooruit,
mee er naar toe en roep de arbeiders uit de hangar. Ze
komen op 't terrein. Vooruit, gauw ! " Zo hard hij kon
liep de ingenieur naar het laboratorium terug, waar zich
aan de deur het alarmsignaal bevond. Snel sloeg hij het
ruitje stuk en drukte op de knop. Op hetzelfde ogenblik
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gingen de hangardeuren automatisch open en verschenen
in een draf de arbeiders.
„Vooruit, naar de portiersloge,'' klonk oom Pauls
stem, „en rammel er goed op los, jongens. Ik geef je er 'n
uur overwerk extra voor. " Direct zetten de mannen
koers in de richting van de uitgang en j a .... wat oom
vreesde, bleek waar te zijn. Op de grond lag de portier,
terwijl een groot aantal nieuwsgierigen de poort binnen
Doch de arbeiders renden als woedende-gedronwas.
stieren op de indringers in. Oom snelde naar den op de
grond liggenden Willem, bij wien hij echter zijn neef al
zag staan.
„Is het erg, Steven?"
Dicht geslagen oog, oom."

o"
„Wat ?" jammerde de portier. „U zegt : O ! Maar ik ga
hier weg hoor, dit is de tweede keer al dat ik een pak
op m'n gezicht krijg. Dat houd ik niet uit t "
„Daar spreken we nog wel over, Willem. Hoor daar
eens. Die zijn er niet beter aan toe dan jij; ze krijgen hun
straf heus wel, die indringers."
Op enige afstand klonken kreten en jammerklachten,
want de indringers werden door de arbeiders flink
onder handen genomen en enkelen werden duchtig afgerost.
Na tien minuten was het terrein schoon geveegd. De
indringers hadden hals over kop de benen genomen. De
arbeiders keerden tevreden naar de hangar terug.
„Dat gaat zo niet langer. meneer Edwars. Heeft u een
ogenblikje tijd?" zei de ingenieur.
„Precies hetzelfde wat ik vanmiddag tegen je zei,
Holtrop. Weet je er iets op?"
De ingenieur dacht even na.
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„Ja, ik geloof het wel. Kan er een ploeg doorwerken`?
„Natuurlijk. ”
„Goed, dan zijn we van die last ook af, meneer
E dwars. "
Op dit ogenblik klonk de stem van den intussen opgekrabbelden portier : „Mag ik zo vrij zijn om hierbij mijn
ontslag te vragen, meneer i?"
Oom keek z'n trouwen wachter aan.
„Kom, kom Willem, niet zo somber. Ik zou me nog
maar 's bedenken. Meneer Holtrop zorgt ervoor dat je
geen kwaad meer gedaan wordt. Hier .... Oom haalde
iets uit z'n vestzakje en drukte dat den portier in de
hand.
„Dit is voor je neus."
„Dank u meneer. Maar weet u wel dat ik ook een dicht
geslagen oog heb "
Oom Paul schoot in een hartelijke lach en opnieuw
den portier iets in de hand drukkend, riep hij vrolijk:
„Ik wist het wel, Willem, van m'n neef. Maar hier
dat zal j e oog dan wel beter maken hè a?"
„Dank uwes meneer. Ja, ik denk wel dat dit 't weer
beter zal maken en .... "
„Nu, heb je nog meer blauwe neuzen of ogen "
„Nee, ik wou vragen of ik hier nog wat mag blijven $ "
Oom lachte en gaf den portier 'n klap op zijn schouder.
„Dat is in orde, hoor Willem. Blijf maar."
„Dank uwes meneer, " zei de portier, die ondanks zijn
toegetakeld uiterlijk mee lachte.
''

„Zie je, zo gaat dat. 't Is heel eenvoudig en je zult nu
wel geen last meer hebben van vreemde indringers,
Willem, " zei de ingenieur de volgende morgen tot den
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portier, nadat hij dezen duidelijk had gemaakt hoe hij
zijn belagers van 't lijf kon houden.
„Ik dank uwes, meneer, ik moet eerlijk bekennen, dat
't verdraaid leuk uitgeprakkezeerd is. Dus alleen dat
hendeltje maar omhoog doen'? Prachtig ! Nou een
knappe die er nog in komt."
Door de vorige avond een paar uur langer tewerken,
hadden enkele monteurs onder toezicht van ingenieur.
Holtrop het terrein veilig weten te maken.
Maar de indringers, die hier niets van wisten en vast
besloten waren de strijd niet op te geven, stonden de volgende morgen weder in een dichte drom voor de ingang,
waar nu tot ieders verbazing een bordje met de vriendelijke woorden „Welkom vreemdeling" boven de poort
prijkte.
,,Ha,'' riepen de nieuwsgierigen elkander vrolijk toe,
„ze hebben daarbinnen- de strijd opgegeven. Nu zullen de
geheimen voor ons ontsluierd worden ! "
Maar wie ook „Ha daar zijn ze weer ! " bromde en daarbij in de portiersloge 'n hefboompje omschakelde, was
Willem. En genoegelijk zijn stoel buiten plantend, ging
hij hierop zitten, rustig zijn pijpje rokend. En wachtte
op de dingen die komen zouden.
Lang behoefde de portier niet te wachten. Een dreigende stem buiten de poort riep hem toe:
„Die klap op je oog heeft je zeker wel goed gedaan ! En
als je ons weer mocht willen tegenhouden, kun je er nog
een bij krijgen. Mogen we er nu eindelijk in, ja, of nee "
Willem wees met een vriendelijk handgebaar naar de
woorden boven de poort.
„Hij is verstandig geworden. 't Was je geraden ook,
mannetje ! " Terstond stapte de nieuwsgierige menigte de
brede, grote poort in en .... Willem viel met stoel en al
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op de grond van het lachen. Hij bulderde het uit ! Dat hij
bij de val een blauwe plek op z'n arm had gekregen, daarvan trok hij zich niets aan. Het was dan ook al te dol,
want nauwelijks waren de voorste indringers tussen de
poortdeuren of .... zij voelden een hevige schok, terwijl
op hetzelfde ogenblik een stroom water neerdaalde op de
nieuwsgierigen, die dus een beetje te vroeg gejuicht
hadden.
Zij schreeuwden en gilden, maar tevergeefs. Het water
bleef onafgebroken doorstromen. En het ergste van alles
was, dat 't electrisch geladen was, evenals de grond onder
de poort, zodat zij zich geeneens uit de voeten konden
maken, doch een prachtige horlepijp dansten. De nieuws
poort stonden, trachtten hun-giern,dovó
drijfnatte collega's te grijpen en achteruit te trekken,
maar nauwelijks hadden zij een hand of ander lichaamsdeel te pakken, of de meedogenloze electrische stroom
ging ook door hen heen, zodat zij even hard sprongen en
gilden als de slachtoffers in de poort. Alleen werden zij
niet nat.
Willem kon niet meer van het lachen, en de kreten van
„Schakel uit, stommeling ! " „Laat ons er uit !'' en „We
slaan je tot moes !" hadden niet de minste uitwerking
op hem.
Toen zei een spottende stem, opzij van de poort:
„Zo, zo. Goede morgen. Is het nieuwsgierige publiek
'n dansje aan het maken 2 En dat zo vroeg in de morgen?
Daar is werkelijk een niet onaardig artikeltje over te
schrijven en ik beloof u het te zullen doen ook.'' Het was
de jongste verslaggever van Het Nieuwste Nieuws, die dit
gratis waterballet stond gade te slaan.
Willem, nu van het lachen bekomen, schakelde op Rolfs
bevel de stroom uit, en gaf daardoor de woedende, drijf79

natte nieuwsgierigen gelegenheid er vandoor te gaan.
Wat zij dan ook hals over kop deden om nooit meer
terug te keren.
Mr. Dr. Bint zat lelijk in de knoei ; iets wat hem de
laatste dagen nog al eens overkwam,' en waarvan het personeel van Het Nieuwste Nieuws maar al te dikwijls de
onaangename gevolgen ondervond.
„Het is nu al bijna een maand geleden, " bulderde de
hoofdredacteur tegen den heer Smith, „dat ik die stomme
streek beging met dien Edwars en nog steeds heb ik niets
gezien 1 En dat nu dat ellendige nieuws moet komen van
die piloten, the eergisteren zijn opgestegen met hun toestel, om ook een maantocht te ondernemen. Wat staat
hier ook weer Smith 2 Lees voor 1 "
Gehoorzaam sloeg de heer Smith de krant op en las:
„De beide piloten, Jim ten Brink en Edmond Pears,
die eergisteren met een speciaal daarvoor geconstrueerd
toestel onder algemene belangstelling opstegen, met het
doel zich van de aardatmosfeer los te maken en de maan
te bereiken, zijn na 24 uur nabij het dorp Laagdijk omlaag
gestort. Het toestel is zwaar beschadigd, de beide piloten
zijn er wonder boven wonder nog vrij goed afgekomen.
De heer ten Brink werd met een hoofdwond uit de wrak
toestel te voorschijn gehaald, terwijl de-stukenvah
heer Pears de linkerarm ontwrichtte. De geneeskundige
dienst bracht de piloten, die beiden bewusteloos waren,
naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Hun toestand ver
echter snel, zodat de geneesheren er geen bezwaar-betrd
tegen hadden, dat wij hen reeds 's middags interviewden.
De bewusteloosheid was een gevolg van de doorgestane
kou. De heer ten Brink verklaarde ons dan ook, dat het

absoluut onmogelijk is zich van de aantrekkingskracht
der aarde los te maken. „wij hadden de nieuwste uitvin
toegepast en volgens onze berekeningen kon het-dinge
niet anders of wij zouden de maan stellig bereiken"
aldus de heer ten Brink. „Dat de natuur sterker is dan het
menselijk vernuft, is echter thans ook weer gebleken. Dat
wij het er levend afbrachten, komt alleen doordat het
mijn collega Pears gelukte, ondanks zijn bevroren handen
en voeten, het toestel tot vijftig meter boven de grond
in evenwicht te houden, en doordat het bij de val op zijn
staart is terecht gekomen. Ik zou echter alle maanvliegers
de raad willen geven, maar kalm op de aarde te blijven."
Met een slag kwam de vuist van den hoofdredacteur
op de tafel neer.
„En daarvoor heb ik mijn krant bijna geruïneerd !
Jaren en j aren zullen we moeten werken om dat in te
en
halen ! Stommeling, die ik was. Idioot, om me te lat
bepraten. Ik moet m'n geld terug. Boem 1...... weer
'n klap.
„Maar mijnheer Bint, maakt u zich toch niet zo driftig. Ik kan er toch niets aan veranderen, ' riep de zenuw
uit.
-achtigeSm
,,Je had me tegen moeten houden ! " Boem 1.... alweer
een slag op de tafel. „fie hadt hadt die Gunther er
uit moeten smijten ! "
De hoofdredacteur stikte haast in zijn woorden.
„Ik geloof dat het 't beste is als ik maar heen ga,
meneer. U hebt mij toch niet meer nodig."
„Ja, maak maar dat je wegkomt en kom de eerste week
niet terug. Ik wil j e niet meer zien. "
Maar de heer Smith stond al lang buiten de kamer
van den hoofdredacteur.
„Het lijkt hier de laatste tijd meer op een gekkenhuis
Artz - 3)().0!3o mijlen. - 6
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dan op een krant ! " bromde hij wrevelig. „Gisteren dat
stomme regenverhaaltj e en
hè portier, nieuws i?"
„Nou meneer, 't is mooi. Heeft u het gelezen, wat ze
schrijven ? -Kijkt u eens." Meteen werd den heer Smith
een vreemde krant onder de neus geduwd. De redacteur
fronste de wenkbrauwen, werd toen bleek van schrik,
want hij las:
„Wij kunnen de courant, die naar ons ter ore kwam,
zes ton in de maanonderneming van den heer E. stak, na
het onderhoud dat wij met de heren ten Brink en Pears
hadden, wel geluk wensen met deze geldbelegging. Daar
hebben de abonné's van deze courant dan ook het-vor
genoegen mogen smaken het verhaal te lezen van een
quasi-grappige voorstelling, gegeven door een troepje
natgeregende en geëlectriseerde nieuwsgierigen, onder
wie zich toevallig ook een paar verslaggevers bevonden,
die voor hun courant niets meer dan hun plicht deden.
Wij menen, dat dit een tamelijk duur betaalde voorstel
temeer daar men in deze tijd al voor zeer weinig-lings,
geld goede plaatsen in een schouwburg of circus kan
krijgen. Over verschil van smaak valt echter niet te
twisten.'' Des heren Smits knieën knikten. Het was hem
onmogelijk verder te lezen. Toen, plotseling woedend tot
den portier : „Stommeling ! Hoe krijg je het in je hersens
om die krant hier te halen "
„Maar meneer, u weet toch.... "
„Ik weet, ik weet .... schreeuwde de heer Smith, „dat
je een stommeling bent. Verbeeld je, idioot, dat de hoofdredacteur dat leest. Vooruit, ga weg."
Mopperend verdween de portier met de lift naar omlaag en de redacteur „binnenland" naar omhoog.
''
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Op hetzelfde ogenblik dat dit drama zich op Het
Nieuwste Nieuws afspeelde, kwam de heer Edwars, gevolgd door ingenieur Holtrop, de bibliotheek binnen,
waar Rolf en Steven enige maankaarten bestudeerden.
„Nu jongens," riep oom Paul verheugd, „jullie kunt
ons feliciteren. De grote proef is gelukt."
Verrast sprongen de beide jongens op.
„Oom, is 't heus Q Hartelijk gelukgewenst. U ook,
meneer Holtrop, van harte hoor ! " Handen werden
geschud.
Oom drukte op een knop en haalde een extra dik boek
te voorschijn.
„Vooruit, dan maar op ons succes, " en de omslag van
het boek openklappend haalde oom er 'n fles champagne
met vier glazen uit. Pof de kurk vloog met een luide
knal naar het plafond. Oom vulde de glazen.
„Op uw vernuft. " Er werd geklonken. Daarop dronk
men op 't succes van de nieuwe uitvinding.
„Oom, ik geloof' heus dat die man gek geworden is,"
zei Rolf 's middags onder het koffiedrinken.
„Zo, dat is lastig. Gewoon gek, zei je. Dan moeten ze
hem opbergen, " merkte oom Paul kalm op. Steven en
ingenieur Holtrop lachten, doch Rolf niet.
„Wat moet ik er toch aan doen, oom ?"
„Jij ? Niks, ik zou dat maar kalm aan de heren doktoren overlaten. Dat is geen werk voor verslaggevers,
jongen. "
,,Ja maar oom, hij maakt mij ook stapel."
„Hij, wie is dat?"
„Wel oom, meneer Bint natuurlijk. Hij heeft vanmorgen al zeker wel tienmaal opgebeld. Is 't niet,
Steven `"
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„Ja, het was om mal te worden, oom. Nauwelijks was 't
ene gesprek afgelopen, of daar hing die man alweer aan
de telefoon.”
„Zo, en wat had hij al zo te vertellen?"
„O, oom, hij daasde alles door elkaar. Ik geloof dat-ie
woest was. Mopperde over laten wachten, veel geld
betalen, niks te zien, afzetterij, bankroet alles ratelde
hij door elkaar. Dat hij 'n idioot was om z'n geld in deze
onderneming te steken, want dat het toch wel niets zou
kworden en dat het wel net zo zou gaan als de tocht
van die twee piloten, weet u wel, the verklaard hebben
dat het onmogelijk is, de maan te bereiken. "
„Jouw hoofdredacteur is een driftig heerschap, die gewend is om op z'n wenken bediend te worden,'' merkte
oom op. „Maar ik zal hem dat eens voor goed afleren.
Wat een nonsens om te praten van bankroet ! Ik zal hem
straks zelf wel eens opbellen. Zeg Holtrop, daar zullen
we vanavond eens een fijne mop van maken."
„Moet hij alles zien`? "
,,Ja, natuurlijk, en z'n zo hevig schimpende concurrenten ook."
Meteen sprong oom op, liep naar de telefoon en belde
Het Nieuwste Nieuws op, waarbij hij den hoofdredacteur
inviteerde om hem 's avonds met een van zijn redacteuren
te komen bezoeken.
Mr. Dr. Blint, -die juist weer ten prooi aan een hevige
woedeaanval was, raasde en tierde. Maar toen hij door
den heer Edwars op zeer beminnelijke toon geïnviteerd
werd de avond bij hem gezellig te komen doorbrengen,
wist hij niet wat hij hoorde.
„Wel alle drommels, " bromde de hoofdredacteur, „en
nog een van m'n redacteuren meebrengen. Er is zeker
iets gaande. Hallo, Smith ! Hallo hall000 ! 0, die is
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zeker weer eens op sjouw 2" Een druk op de bel en de
portier verscheen onmiddellijk.
„Redactie binnenland. Direct i Vlug ! "
„Jawel meneer."
Maar wat de heer Bint niet wist, was dat de hoofdredacteur van de ergst kwaadsprekende krant ook een
uitnodiging van den heer Edwars ontving, die hij maar al
te graag aannam.
„Ziezo, Holtrop, we kunnen ze ontvangen, hè ? "
„Dat zou ik denken, meneer Edwars. Ze zullen het
gezellig hebben. Heel erg gezellig. Tegen hoe laat hadt u
ook weer gezegd V'
„Een uur of acht. Maar meneer de hoofdredacteur is
nogal nieuwsgierig. Het zou me niets verwonderen, wanneer hij al een half uur eerder arriveerde."
Oom Paul bleek goed te kunnen raden, want nauwe
hij in de bibliotheek in een fauteuil gaan zitten-lijkswa
om rustig een sigaartje te roken, of hij hoorde het gesnor
van een auto, nu en dan overstemd door claxon-gegil.
Daar zul je hem al hebben. Voorzichtig, Holtrop.
Denk eraan, niet beginnen voor we eerst wat gepraat
hebben en ze alle drie bij elkaar zijn, hoor."
„Ik zal er voor zorgen, meneer Edwars. Als die heren
elkaar maar niet in de haren vliegen .... ik ben er bang
voor."
„Ik niet, Holtrop. Let op, wat ik je zeg, deze avond
zal voor beide partijen nog een gunstig einde hebben."
„Nu, ik hoop het van harte, meneer Edwars. "
„'t Zal best in orde komen, hoor," besloot de heer
Edwars, en ging naar de vestibule, waar juist, door de
opengesprongen deur, de hoofdredacteur van Het Nieuwste Nieuws binnenkwam.
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„Goede avond, waaide heer Bint. Hoe maakt u het?
Zoals ik van uw jongsten reporter vernomen heb, is u
een beetje ongeduldig geworden, hel Ik heb daarom besloten deze avond maar eens zeer gezellig met u door te
brengen.”
De hoofdredacteur stamelde enkele woorden van ver
-ontschuldig.
„Ach ja," ging oom Paul voort, die de beminnelijkheid
zelve leek, „ik begrijp het best. Men steekt veel geld in
een onderneming en wanneer men dan niet direct de
nodige resultaten ervan ziet, gaat men allicht aan fles
denken, niet waar?"
-sentrkj
De heer Mr. Dr. Bint kreeg het enigszins warm, nu
hij zijn eigen woorden door den heer Edwars hoorde herhalen. Die drommelse Gunther ook ! Kon die kwajongen
dan z'n mond niet houden
„Ik
ik moet zeggen, dat het bedrijf anders zeer snel
een aanzienlijke uitbreiding heeft ondergaan, " merkte
de hoofdredacteur verlegen op.
„Zo, vindt u? Is het nog al naar uw zin?"
„Zeker, zeker."
„En dat allemaal voor een groot deel van uw geld. Is
u niet bang dat u het nooit weer terug ziet 1 Vreest u
geen bankroet?"
De redacteur verbleekte. Had hij z'n mond maar gehouden 1 Maar gelukkig kwam op dit hachelijk ogenblik
de heer Smith binnen.
„De heer Smith, redacteur binnenland, " stelde de heer
Bint voor.
Oom Paul boog beleefd.
„Aangenaam. Dit is mijn eerste ingenieur Holtrop."
„Aangenaam. "
„Gaat u mee naar binnen ? " De ingenieur opende de
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deur van de ontvangkamer en liet de gasten in een gezellig gemeubileerd vertrek met een knappend open
haardvuur.
,,Welnu meneer Bint, vertelt u mij nu eens wat er aan
hapert, ' ' zei oom, tegelijk den redacteur een kistje
sigaren voorhoudend.
,,Ach, ja, ja - ziet - ziet - u. . .."
Jk zal u zeggen, meneer Edwars, ' ' kwam thans de
heer Smith zijn chef te hulp, ,,dat wij ons zeer ongerust
maken over de toekomst van onze krant. Wij zijn niet zo
heel groot en de sterkere bladen hebben zeer hateljke
artikelen over de onderneming geschreven. U kunt ons
dat niet kwalijk nemen. Heeft u . . . ."
,,Dat laatste nonsens-artikeltje in de Nieuwsgierige
Gier heb ik gelezen, heren, ' ' viel de heer Edwars den
redacteur binnenland in de rede.
,,Wat is dat voor een artikel, Smith ? ' ' wendde zich de
hoofdredacteur tot zijn ondergeschikte. Jk heb daar
niets over gelezen."
,,o, dat komt straks wel aan de orde, meneer Bint."
,,Nu, en u begrijpt wel, ' ' verklaarde de heer Bint, nu
iets moediger, ,,dat na de mislukte vlucht van die twee
piloten, die de nieuwste uitvindingen . . . .',
Ja, die waren mij ontstolen. Gedachten daaromtrent,
geen uitvindingen. ik wist niet wat Ik zag, meneer Bint,
toen uw jongste reporter mij dat papiertje liet zien,
waarop hij aantekeningen had overgeschreven uit dat
bewuste zwarte boekje. Zeker, ze hebben het geheim niet
gevonden en zijn daardoor tegen de grond geslagen.
Eigenlijk . . . . ' ' Maar ingenieur Holtrop, die zag hoe zijn
chef, die zich anders zeer goed wist te beheersen, nu driftig werd, legde zijn hand op de arm van den heer Edwars.
De heer Bint was echter opgesprongen.
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„wat zegt u daar`? Gestolen aantekeningen van u Q”
„Ja, van meneer Edwars," legde de ingenieur uit. „En
dat zijn de aantekeningen, die uw jongste reporter gevonden heeft. Het idee hadden de piloten wel, maar tot de
uitwerking ervan hebben ze het niet kunnen brengen."
Oom Paul, the inmiddels weer gekalmeerd was, liet
de thee binnen brengen en juist wilde het gezelschap zich
hieraan wijden, toen weder het getoeter van een naderende auto klonk. Oom Paul sprong op.
„Excuseert u mij even." Hij verdween in de gang,
waarin na enkele ogenblikken gedempte stemmen klonken. Even later ging de deur open.
„Gaat u gerust binnen, " klonk oom Pauls gemoedelijke stem. „Ik heb een kennis bij mij, maar die zal er geen
bezwaar tegen hebben dat ik hier de zaken met u
afhandel. " Daarop traden beide heren de kamer in,
maar .... op 't zelfde ogenblik sprong de heer Bint als
een woedende tijger uit zijn stoel op.
„wat .... ! " schreeuwde hij, vuurrood wordend. „U
hier.... U. . die. . die.."
Ook de ander stond perplex. Want niemand anders dan
de hoofdredacteur van de Nieuwsgierige Gier, de schrijver van de meest hatelijke artikelen, was binnen gekomen.
Een ogenblik bleef het doodstil. Beide mannen staarden elkaar aan en het ontging ingenieur Holtrop niet,
welk een minachtende blikken de hoofdredacteuren
elkaar toewierpen. De heer Edwars maakte echter een
eind aan deze hachelijke situatie.
„Welnu heren, zoudt u niet liever gaan. zitten?"
„Hoe durft u meneer ! " schreeuwde Mr. Dr. Bint den
heer Edwars toe. „Dat .... dat .. "
„Och kom, meneer, maak er alstublieft geen drama
van."
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Doch de hoofdredacteur beefde van woede.
„U .... u hebt makkelijk praten. M'n hele krant gaat
failliet door hem .... ! "
„Zo, door mij !" zei nu de heer Loeft, de hoofdredacteur van de Nieuwsgierige Gier. „Dat is wel heel kras
gesproken, meneer; alleen.... a'
„Ja ! " bulderde de heer Bint nu. „Alleen door uw hatelijke, valse artikelen."
„Hatelijk, vals`? Ik begrijp u niet," klonk het droog
terug. „Ik ben niet gewoon valse artikelen in mijn krant
op te nemen. Ik publiceer alleen de waarheid."
„Zo, " mengde oom Paul zich nu in de twist, „en uw
artikel van vanmorgen dan`? "
„Is de waarheid, " antwoordde de hoofdredacteur. „U
kunt mij niet wijsmaken, meneer, dat u de maan zult
kunnen bereiken. Denk eens aan meneer, welke vreselijke
hitte overdag op de maan heerst en wat een ontzettende
kou 's nachts. Om nog niet eens te spreken van het feit
dat een maandag of maannacht net zo lang duurt als
veertien aardse dagen."
Nu begon oom Paul zo te lachen, dat de tranen hem
over de wangen liepen.
„Schei toch uit meneer, als u me niets anders te vertellen hebt dan dit sprookje."
„Sprookje 2 " viel de redacteur uit. „Het is de waarheid."
„Net alsof we geen grotere zorgen aan ons hoofd
hebben, " lachte de heer Edwars. „Zeg Holtrop, gooi nog
een paar blokken hout op de haard, wil j e 2 " De ingenieur
voldeed aan het verzoek en een ogenblik later laaide het
vuur hoog op.
Nadat oom Paul uitgelachen was en weer plaats
-genomhad,
zei hij:
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„Maar wie zegt dat het artikel van vanmorgen waarheid was, waarde heer?”
„
bevestigde de hoofdredacteur van de Nieuwsgierige Gier.
„Goed, ik zal u bewijzen dat het onwaarheid is."
„Bestaat niet. Kom maar op met bewijzen. Ik durf er
een ton om te verwedden dat het nonsens is en dan -hoe wilt u zich los maken van de aantrekkingskracht
der aarde? 't Bestaat niet, hoort u I"
„Een ton, zei u, he ` zei oom Paul, nog altijd even
gemoedelijk.
„Ja," beet de hoofdredacteur hem toe, „en wel twee
ook."
„Top. Dat is aangenomen, meneer. Maar u verliest."
„Dat zal wel," spotte de heer Loeft. „Waar zijn dan
uw bewijzen V'
„Die komen nog wel."
„Ja, maar vanavond nog, " drong de hoofdredacteur
aan.
„Goed, vanavond nog."
Dit was een antwoord, dat geen van de twee hoofdredacteuren verwacht had. Zij keken den heer Edwars
met open mond aan.
„U spot .... klonk eindelijk de stem van den heer
Loeft.
„Nee, ik spot niet. Ik zal bewijzen dat u onwaarheid
sprak en daarmee die twee ton winnen, " klonk oom
Pauls rustig antwoord. „Heren, " ging hij voort, „wij
stellen ons voor dat we nu een maannacht door maken. "
„Hoe kan ik dat nu ? " gromde de heer Loeft. „Ik puf
hier. Als je gemakkelijk bij 't warme haardje zit, kun
je zo iets wel fantaseren. "
„Niks fantaseren, " sprak oom Paul. „Kom, laten we
''

''

nu beginnen. Holtrop, je werk. Heren, ik groet u. " Met
deze woorden stapte oom Paul de kamer uit, de twee
verbaasde redacteuren met den ingenieur alleen latend.
„Ik ga u ook verlaten, " zei deze. „Als u iets nodig
mocht hebben, drukt u maar op die bel daar en kijkt u
eens. " Meteen haalde de ingenieur een kleine, witte capsule uit zijn zak. „Ziet u dit `i"
,,Ja, " klonk het, als uit één mond.
„Prachtig, dan zult u zich ook beter een maannacht
kunnen voorstellen, heren ! Adieu." Meteen kneep de
ingenieur de capsule stuk en verdween daarna snel door
de deur. Even was er een klein, blauw rookwolkje in de
kamer zichtbaar, dat ontstaan was door het stukdrukken
van de capsule.
De drie heren keken elkaar verbaasd aan.
„Heb ik nu niet gezegd, Smith, dat die man stapel is t?"
verbrak de hoofdredacteur van Het Nieuwste Nieuws
het zwijgen.
De heer Loeft vergat voor een ogenblik zijn woede en
werd spraakzamer.
„Ik heb nog nooit zo'n geheimzinnigen man gezien.
Hoe kon u toch in zo'n onderneming geld steken, meneer
Bint?"
„Omdat ik er wat in zie, " klonk het korte antwoord.
„Ach kom, nonsens."
„Hoe kunt u dat nu zeggen, " begon de heer Smith, die
tot nu toe gezwegen had. „Daarvoor moet u bewijzen
hebben. U mag zo iets maar niet lukraak schrijven. "
„'t Bestaat toch zeker niet," hield de heer Loeft vol.
„Wie heeft er nu ooit van gehoord. Pas nog dat ongeval van die twee vliegers."
„Ja, zeker, die .... maar de heer Bint hield zich nog
net op tijd in.
''
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„Nu, wat die ....
„Nee, niets, anders lees ik daarover morgen weer een
of ander hatelijk artikeltje.”
De heer Loeft haalde de schouders op.
„Ik zou nu eigenlijk wel eens willen weten wat die
meneers Edwars van ons wilde."
„Ja, dat weet ik op 't ogenblik ook niet."
De heer Loeft wreef eens in zijn handen.
„Hebt u het koud 2 Gaat u op mijn plaats zitten, dan
bent u dichter bij het vuur en kunt u zich warmen."
De heer Loeft voldeed aan de uitnodiging van den heer
Smith. Maar .... met verbazing tuurde hij naar de haard.
„K jjk .... kijk .... " kon hij alleen uitbrengen.
De anderen volgden de uitgestrekte vinger, die naar
de haard wees, en .... daar zagen ze tot hun onuitsprekelijke verwondering, dat het voor vijf minuten nog hoog
oplaaiende, gloeiend hete haardvuur zo goed als uit was.
Enkele vlammetjes dansten nog op de houtblokken, om
even later uit te doven.
„Hoe kan dat nu V' bracht Smith haperend uit. Even
huiverde hij. „Wat kun je direct merken, als zo'n vuurtje
uit is, hè 9. " Maar ook de anderen begrepen er niets van,
want nu het vuur gedoofd was, ontstond er binnen enkele minuten een ijzige kou in de kamer.
„Brrrr ! " bibberde Loeft. Jk. . ik .. zou .. zou .. Hij
klappertandde. „Zie .... zie .. eens. "
Ze staarden naar een half volgeschonken kopje thee,
waarop zich een dunne ijslaag had gevormd.
„Zeg eens, zijn we gek, of worden we het .... `? " bibberde de heer Bint, the paars van de kou zag. „Waai
komt dat ijs toch vandaan .... De drie mannen bleven
stil zitten, maar dit duurde niet lang, want eensklaps
zagen zij dat de lucht, die zij uitademden en die zij duide''

''
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lijk in de kamer konden zien, zich aan boeken en schilderijen vasthechtte en hieraan een dikke ijslaag vormde.
De kamer had nu niets gezelligs meer en de drie heren
hadden meer het gevoel dat ze aan de Noordpool verzeild
geraakt waren, dan dat ze zich in de studeerkamer van
den heer Edwars bevonden. Spreken deden ze geen van
drieën meer. Paars en blauw van de kou keken ze elkaar
aan, terwijl hun tanden klapperden als ratelende schrijfmachines.
Eindelijk wist Smith er klappertandend uit te krijgen:
zou —dat-t-t-t-toch
toch
hoe
zou
„Hoe
komen. Ik wou-ou-ou dat-t-t-t ik er uit was. "
„O lieve deugd, ik krijg weer last van wintervoeten.
Wat bezielt dien man ! Ik wil hier vandaan, Smith."
„Maar ik kan er toch niets aan doen ! " jammerde de
redacteur binnenland huiverend.
„Kijk eens, daar hangt een thermometer. Op hoeveel
staat die?"
Met moeite werkte Smith zich overeind. „Allemensen'',
hoorden de twee hoofdredacteuren hem mopperen, „60
graden onder nul. Je wordt bedankt ! Ik wil eruit."
Het was om medelijden met de redacteuren te krijgen,
zoals zij daar pimpelpaars van de kou op hun stoelen
zaten te bibberen, terwijl zich een dikke ijslaag vormde
aan lijsten, plinten, kopjes, ja zelfs aan de kleren, die de
heren aan hadden.
Smith kreeg een schitterende inval. De ingenieur had
gezegd:
„Als u iets nodig heeft, bel dan, " en dus drukte Smith
op het knopje. Gelukkig! een zucht van verlichting
ontsnapte de drie. Maar inplaats van dat de ingenieur
verscheen om de drie rillende heren uit hun netelige
positie te bevrijden, klonk een belletje en floepte terstond
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daarop een kastje open, waarin, op een klein doosje
bevestigd, een briefje lag.
„Wat zullen we nu weer hebben ?" bibberde Smith.
De heer Loeft was al opgekrabbeld en las:
„In het doosje bevindt zich een capsule. Haal deze
eruit en druk haar stuk. Blijf verder rustig zitten."
„'t Is hier wel 'n geheimzinnige beweging ! "
„Je hebt 't verloren. Zo koud is het op de maan ook."
„Loop naar de maan ! " bromde de heer Loeft.
„Om weer te vergaan van de kou, dank je wel. Druk
nu die capsule stuk, " drong de klappertandende heer
Bint aan.
De heer Loeft voldeed aan het verzoek en wachtend op
de dingen die komen zouden, gingen de heren weer
zitten. Al heel spoedig bemerkten zij dat de vreselijke
koude, die in de kamer geheerst had, snel begon af te
nemen. De thermometer steeg regelmatig. Het ijs, dat tot
nu toe in een dikke laag schilderijen, boeken, tafels,
kopjes en stoelen bedekt had, begon snel te smelten en tot
hun grote vreugde bemerkte het drietal, dat de kamer
weer een normale temperatuur kreeg.
Maar wederom schrokken zij, toen zij plotseling zagen,
dat zich in de gedoofde haard vlammetjes vertoonden,
die tot vlammen aanwakkerden en het vuur weldra weer
even hoog laaide als tevoren.
„Ik begrijp er geen sikkepit van ! " mompelde Loeft,
die met angst aan zijn twee ton begon te denken. „Geluk
dat die ellendige kou nu weg is. He, hè, gelukkig."-kig,
„'t Was me een mooie geschiedenis, hoor ! " bromde
Smith. „Waarom komen ze nu niet terug ; er zal toch
niet nog wat bijzonders gebeuren ? "
De heer Smith scheen een vooruitziende blik te hebben .... want de aanvankelijk aangename warmte in de
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kamer nam meer en meer toe en .... het begon er uit te
zien of het een zeer onaangename warmte zou worden.
„Lieve tijd, ik puf !" zuchtte hoofdredacteur Bint.
„vat bezielt die mensen hier toch. Het is hier niet
meer om uit te houden zó zit je te bevriezen en zo
smelt je weg. Smith, kijk eens naar de thermometer."
Smith, wien het zweet op het voorhoofd stond, kwam
puffend en blazend overeind.
„90 graden
schei uit. Ik weet geen raad meer."
Met vuurrode hoofden staarden de drie heren elkaar
aan.
„Dat houd ik zo niet uit ! " Met deze woorden trok de
heer Loeit zijn jas en vest uit en maakte met moeite zijn
boordeknop j e los.
„Ze lijken wel gek! 90 graden ! "
Angstig staarden ze alle drie, half bewusteloos van de
warmte, naar de thermometer, die nog steeds bleef stijgen
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gauw! Anders ben ik
„Smith, ik val flauw. Bel
gekookt. "
De heer Loeft had de knop al te pakken en al was de
hoofdredacteur van de Nieuwsgierige Gier dan ook een
groot vijand van den heer Bint, zeker had hij den man op
dit ogenblik niet dankbaarder kunnen zijn.
Nauwelijks was de belknop ingedrukt, of ventilatoren
begonnen in de kamer te werken en brachten een weldadige koelte. De thermometer begon weer te zakken en
na een tijdje heerste in de kamer weer een normale
temperatuur.
Met een zucht van verlichting zagen de drie gefolterden elkaar aan.
,,Gelukkig, " zuchtte de heer Smith.
Na enige ogenblikken ging de deur open en trad de

heer Edwars, een sigaret tussen de lippen en vrolijk een
deuntje neuriënd, de kamer binnen. Verbaasd bleef hij
even staan en zei, met een knik in de richting van de
kleren : ,,Wat Bent U aan het vechten geweest?"
Ir. Holtrop verscheen nu ook en weldra zaten de heren
als ware er niets gebeurd, rustig bij elkaar . . . . doch allen
zwegen. De heer Loeft wist niets beters te doen, dan zich
even te exeuseren om zijn toilet weer in orde te gaan
brengen. Toen hij de kamer weer binnenkwam, stapte
hij op den heer Edwars toe en zei ronduit:
Jk heb de weddenschap verloren en u onrecht aangedaan."
,,Nee, niet mij, maar den redacteur van Het Nieuwste
Nieuws hebt u benadeeld, ' ' antwoordde oom Paul
ernstig.
De beide redacteuren keken elkaar aan.
,,U hebt gelijk, ' ' zeide de heer Loeft. Jk heb dingen
geschreven, die ik niet had mogen schrijven, maar ik wil
mijn fout herstellen, meneer Bint."
,,Hoe dan?"
,,Wel, laten wij samen werken. De naam is gauw gevonden. We zijn allebei aan de nieuwsgierige kant. ik
steek 7 ton in de zaak."
,,Accoord !"
De heren drukten elkaar de hand en oom Paul, die het
tafereeltje van een afstand gemoedelijk stond aan te
zien, zei : ,,Zeg Holtrop, haal es even een contract, wil je,
dan kan het meteen getekend worden."
C?
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HOOFDSTUK VI.

Nu begreep men er niets meer van. Dat was toch zeker
de wereld op haar kop ! Daar kwam warempel de vol
dag een artikel in de kranten met de mededeling,-gend
dat het Nieuwste Nieuws en de Nieuwsgierige Gier besloten hadden een N. V. op te richten en hun bladen
samen te smelten tot één krant, die onder de naam van
„de Beter Weter" zou verschijnen.
Herhaaldelijk vroeg men zich af hoe het toch mogelijk
was, dat twee zo op elkaar gebeten kranten nu plotseling
vrede hadden gesloten en in elkaar opgegaan waren.
En .... meer nog, dat de nieuwe courant terstond weer
een bedrag van 7 ton in de zaak van den heer Edwars had
gestoken. Hoe was het mogelijk ? Zou die maanvluchtonderneming dus heus kans van slagen hebben ? 't Moest
wel, want anders stak je toch zeker niet zo maar zulk
een reusachtig kapitaal in een onderneming, waar je
eerst op gespot en geschimpt had ! Had de heer Edwars
den heer Loeft dus weten te overtuigen van zijn succes
Hoe dan ook dat er iets gebeurd was en iets zeer
bijzonders ook, stond bij het publiek als een paal boven
water, en .... de algemene belangstelling was gewekt.
Het artikel in de Beter Weter, • dat een duidelijke ver klaring gaf, waarom de piloten Jim ten Brink en
Edmond Pears in hun poging om de maan te bereiken
gefaald hadden, deed de belangstelling voor de onder
heer E. in hoge mate stijgen. Op de-nemigvad
redactie van de voormalige Nieuwsgierige Gier en het
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Nieuwste Nieuws stond de telefoon dan ook geen ogenblik stil. HerhaaJdelijk kwamen vragen binnen : wanneer
of het hemelsehip zou vertrekken ; of men nog in de
gelegenheid zou worden gesteld het schip vóór het vertrek te bezichtigen ; welke de entréeprjzen waren ; vanwaar het schip vertrekken zou en wie er mee gingen.
Men bood de Beter Weter hoge sommen voor het overnemen van artikelen. Zelfs had een der grootste concurrenten de ,,Edwars Moon Company , zoals oom Paul zijn
onderneming had laten noemen, een bedrag van 20.000
gulden geboden voor één enkele foto van het fabrieksterrein en het Hemelschip. Oom Paul, trouw door Rolf
van al deze gebeurtenissen op de hoogte gehouden, sloeg
echter elk aanbod van de hand. Slechts de aandeelhouders
kregen toestemming om - en dan nog onder zeer scherp
toezicht - het terrein te betreden.
,,We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn, ' ' had oom
Paul 'S avonds tot den heer Holtrop en de beide jongens
gezegd, toen ze enige uren op de sterrewacht doorbrachten en door de telescoop de maan bestudeerden.
,,Dat kunnen we zeker rUet, ' ' zei E[oltrop. ,,Er zullen
genoeg vijanden om ons heen zwermen, om ons plan te
verjjdelen als ze de kans krijgen. He, kijk u eens, meneer
Edwars, wat is de hemel vanavond helder ! Wat is dat EI"
,,Rechts van het Zenith gerekend, moet dat de Draak
zijn, maar die interesseert me op 't ogenblik niet zo.
Zeg es. . . . ' ' oom Paul staakte plotseling zijn berekening
en trok met zijn potlood een streep over het voor hem
liggende papier, ,,is 't plan voor de bouw nu helemaal
klaar?"
,,Jawel, meneer Edwars en de energie-capsules ook.
Een capsule kan evenveel energie als 10.000 liter benzine ontwikkelen."
"

„En de raketten”
„In orde, meneer E dwars. "
„En hoe lang hebben we nodig voor het bouwen ` " Oom
Paul keek den ingenieur gespannen aan.
„Wanneer alle hands dag en nacht doorwerken, acht
weken, meneer Edwars."
„Kan het niet vlugger, Holtrop?"
De ingenieur keek bedenkelijk.
„Korter, meneer Edwars ? Me dunkt .... "
,,Het moet korter, Holtrop, absoluut, willen we op de
bepaalde tijd op de maan arriveren. Kan 't t? Zeg j
„Nee, ik zeg geen „ja"."
„Zes weken, " drong oom aan, „met een extra ploeg
ar ei ers.'
„Ja, als ik die negatieve stof op de vleugels sneller
kan laten drogen, dan wel."
„Vind -er dan wat op, Holtrop."
„Dat is wel gemakkelijk gezegd, meneer Edwars."
„O, maar dat lukt je wel, " meende oom, den ingenieur
op de schouders kloppend. „Ik ben er absoluut zeker van,
Holtrop. Dat kan jij best."
„We zullen dan maar direct beginnen, meneer Edwars.
De- jongelui gaan zeker meel " Rolf en Steven stonden op.
„Dus zes weken, hè Holtrop?"
„Ja meneer. U zegt dat 't moet."
Ooms gezicht klaarde op.
„Zo moet ik het hebben, Holtrop. O.K. "
„Met de bouw van het Hemelschip is thans een aan
gemaakt, " meldde de B. W. de volgende morgen-vang
in een zijner artikelen. Deze tijding deed de spanning nog
stijgen en drommen mensen zwermden dagelijks om het
streng bewaakte fabrieksterrein en keken met spanning
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naar de muren, waardoor slechts het monotome gebrom
der vele dreunende machines naar buiten drong.
Daar binnen werd met koortsachtige haast gewerkt.
Want nadat ingenieur Holtrop diezelfde avond nog naar
de cantine gegaan was met de mededeling, dat direct met
de bouw van het hemelschip een aanvang moest worden
gemaakt, hadden de werklieden met luid gejuich te kennen gegeven, dat zij met vreugde het gewichtige werk
zouden beginnen en terstond waren de wakkere mannen
naar de hangar en fabriek gestroomd. De grote lampen
wierpen geweldige lichtbundels over het terrein, dat in
een zee van licht baadde en waar een enorme activiteit
heerste.
,,Het is geweldig, vader, zoals ze werken. Ik wou dat u
't eens zien kon."
Vader Gunther roerde in zijn koffie en keek Rolf
peinzend aan.
Jk begrijp er niets van jongen. Wel weet ik dat je
wonderen hebt gedaan. Je hebt die kranten omhoog
gehaald. Hoeveel abonné 's hebben jullie nu?
,,o, zo om en bij de 120.000, vader."
,,Nou, kijk eens aan."
,,Nog een kop koffie, Rolf?"
,,Qraag moeder."
Moeder Gunther, heel trots op haar jongen, had geen
ogen genoeg om hem te bewonderen.
„'t Was jammer dat je verleden Zaterdag niet thuis
was."
,,Gunst ja, moeder, maar ik kon heus niet. We hebben 't zo druk en vannacht begint het grote werk."
,,Welk grote werk a "
,,Morgen leest u het in de krant, vader."
"

?
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„Wees nu niet flauw, ” knorde vader Gunther. „Maar
vertel me nog es, hoe groot is die afstand ook weer van
de aarde naar de maan 2"
„Voor het gemak zeggen we altijd 400.000 km vader,
maar precies is het 384.000 km. Wanneer we tien maal
om de aarde reizen, hebben we de afstand van hier naar
de maan. Wanneer we bijvoorbeeld 30 aardbollen op
elkaar konden stapelen, dan hadden we precies een brug
van hier tot daar. "
„En hoe lang denken jullie daarover te doen? Een
paar jaar?"
Rolf lachte.
„Een paar jaar i Verbeeld u, dat zouden we toch nooit
uithouden."
„Waarom niet ?"
,,Omdat we niet zoveel zuurstof mee kunnen nemen."
,,Ik weet 't niet hoor, maar als die geleerde meneer het
zegt, zal 't wel zo zijn. Hoelang doen jullie er dan over."
„Bijna een dag, vader.... nog niet."
,,Hè ` Vader Gunthers pijp viel van verbazing uit zijn
mond.
„Zeg es of f etj es, maak dat nou een ander wijs, maar mij
niet. '
„Toch is het zo, vader. Ik zal het u even voorrekenen.
We hebben een snelheid van 300 km per minuut, dat is
dus 1333 minuten, want 300 X 1333 is 399900. We leggen
dan 399900 km in 1333 minuten af, dat is ruim 22 uur,
en daar de laatste minuten de snelheid afneemt, zijn we
in goed 22 uur op de maan."
„Schei uit, ik word er gek van." Vader Gunther greep
naar z'n oren.
„Waar heb je dat vlugge rekenen toch geleerd' Vroeger op school was j e er zo knap niet in."
''
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„O, alles kan verkeren, vader.”
„Ik zou dat wonderschip anders best eens willen zien."
„Ik zal m'n best doen, vader. Het wordt, geloof ik, een
dag ter bezichtiging gesteld, maar zeker weten doe ik dat
niet. Enfin, dat hoort u nog wel."
„Ja maar,'' begon vader weer, „hoe krijgen jullie dan
die snelheid?"
„Dat leest u allemaal in de krant, vader. Heus, ik mag
niets meer zeggen en nu moet ik weer weg, wil ik nog op
tijd zijn." Rolf greep z'n hoed.
„Dag ! Tot ziens hoor ! " Meteen sloeg hij de deur dicht
en liep snel de Prinsengracht af.
Maar dat er nog eerst heel wat gebeuren zou, voor
vader Gunther zijn zoon weer terug zou zien, daar had
geen van beiden op dat ogenblik het flauwste vermoeden
van.
Met een gloeiend gezicht stond ingenieur Holtrop in
de hangar. Z'n ogen rustten op de geweldige, gebogen
bouten en staven, die het monumentale geraamte van
het hemelschip vormden. Nog slechts enkele ogenblikken
en het grote werk, het aanbrengen van het ijzeren plaat
zou beginnen. Zou het lukken ? Deze vraag drong-hulse,
zich niet alleen voortdurend aan den ingenieur, doch ook
aan de werklieden op. Zouden de geweldig zware ijzeren
platen, die zo dadelijk wit gloeiend uit de smeltoven
zouden komen, de druk weerstaan ? Zouden ze niet als
splinters afknappen bij het klinken? Zou de chemische
samenstelling van vloeistoffen en poeder, door ingenieur
Holtrop uitgevonden, de juiste zijn?
Met angstige blikken tuurde ieder naar de geweldige
grijpklauwen der hijskranen, die dadelijk de roodgloeiende platen zouden grijpen. De machinist in het hokje
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keek, de hand aan de hefboom geslagen, onafgebroken
naar de stijgende thermometer. Zacht tikten de klokken.
De naalden van de manometers trilden. Bleek en star
stond ingenieur Holtrop daar, oom Paul en Steven naast
hem. Nog een ogenblik .... daar naderde de naald 't rode
pijltje. . . . 'n Belletje rinkelde, een claxon loeide, de
machinist trok de hefboom over, tegelijkertijd schoof de
deur van de oven open en kwam de roodgloeiende plaat
te voorschijn. Een vreselijke hittevulde op dat ogenblik
de hangar, maar gelukkig waren allen voorzien van gasmaskers en zuurstofapparaten. Nog een seconde, daar
kwamen de kettingen naar beneden, de haken grepen het
verblindende metaal. Een ruk aan de hefboom .... lang zaam werd het ijzer opgetakeld. Nu zweefde het boven de
romp. 'n Armzwaai van den ingenieur, daar zakte de
plaat, een geknetter en gesis, 'n slag, blauwe damp trok
door de hangar. Terstond begonnen de ventilatoren te
draaien. Nog een teken en onmiddellijk sprongen werk
naar voren en klauterden op de gereedstaande lad--liedn
ders en trappen. Voorzichtig kwam de grote plaat naar
voren schuiven. Met de hamers in de handen wachtte men
op het sein. Weer rinkelde een bel en op hetzelfde ogenblik beukten driehonderd hamers op het roodgloeiende
gevaarte. Een oorverdovend gedreun en gedaver vulde
de hal, terwijl een regen van vonken en vuurstralen rond
spatte. Geen ogenblik hield ingenieur Holtrop de ogen
van de plaat af ; al dieper en dieper zakten de blokken,
al groter werd de buigspanning. De houten binten kraakten, dreigden vlam te vatten door de enorme hitte. Nog
dieper zakte de plaat door, hardnekkig weerstand bie
Angstig keek men naar hetgeen gebeuren ging.-den.
Toen .... 'n zucht van verlichtig steeg op, daar bolde het
ijzer, de ronding steeg omhoog, 'n Licht gekraak en het
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punt was bereikt, de plaat had de strijd opgegeven, de
proef was gelukt. Lijkbleek staarde Holtrop naar het
resultaat van zijn werk. Een warm gevoel doortintelde
zijn lichaam. Naar de oplossing van dit raadsel had hij
al jaren en jaren gezocht, hij had gewerkt, gerekend,
formules gemaakt, was weer opnieuw begonnen .. tot..
Een hand op zijn schouder stoorde hem in zijn overpeinzing en een krachtige stem zei:
„Gefeliciteerd Holtrop. Dat is het mooiste stukje werk
wat j e me hadt kunnen leveren."
De werklieden waren nu met klinken begonnen. De
ingenieur draaide zich om.
„Dank u, meneer Edwars. Ik had het aanvankelijk
niet durven hopen."
„Toch is het gelukt ; ook mijn hartelijke gelukwensen,
meneer Holtrop. " Ook Steven schudde den ingenieur de
hand.
Jk dank u. "
„Daar kan Rolf een goed artikel van maken."
Rolf .... 9 Verbaasd keken ze elkaar aan. In de spanning van het werk had niemand er acht op geslagen, doch
nu zag men dat Rolf er niet was ... .
Oom Paul verbrak de stilte.
„Daar begrijp ik niets van. De jongen is anders altijd
zo precies op tijd. En nu, terwijl hij wist wat er ging
gebeuren en hij er zijn blijdschap nog over te kennen gaf,
is hij er niet."
„Zou hij de laatste tram misschien gemist hebben,
oom
Maar oom Paul schudde het hoofd.
„Dat geloof ik nooit, Steven. Loop eens naar Willem.
Of wacht, ik zal hem wel eens bellen."
„Met dat kabaal van het klinken zult u weinig horen,
t?"
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meneer Edwars. En dadelijk komt de tweede plaat uit
de oven."
„Ja, dat is zo. Steven, ga jij dan maar even en vraag
of Willem misschien een boodschap heeft gekregen."
Maar nog vóór deze laatste woorden was Steven al ver
-dwen.
Oom Paul zag den ingenieur aan.
„Als daar maar niets kwaads achter zit, Holtrop."
„Ik ben er bang voor, meneer Edwars. 't Is niets voor
Gunther om zo maar weg te blijven. Maar .... excuseert u
me, 't is tijd voor de tweede plaat. " Oom Paul knikte.
Een ogenblik later roffelden opnieuw helse mokerslagen
door de hangar, spatte een regen van vonken wijd uiteen.
Doch oom Paul, in gedachten verzonken, hoorde of zag
van dit alles niets. Met de handen in de zakken en onrust
in zijn hart peinsde hij over hetgeen de jongen ver
mocht overkomen zijn ... .
-slagevrndB.W
De romp was gereed gekomen en tegen 7 uur in de
ochtend verlieten oom Paul, Ir. Holtrop en Steven de
hangar,. Het klinkwerk kon verder onder leiding van den
werkmeester geschieden.
„Dat is een prachtig stuk werk, Holtrop."
„Het lijkt nog niet op wat het worden moet, meneer
Edwars.. "
„Nu ja, maar het begin is er tenminste, " antwoordde
oom Paul wrevelig. De twee anderen keken hem verbaasd
aan. Het was ooms gewoonte niet zo uit te schieten.
In de bibliotheek gekomen, zette oom zich in een
fauteuil.
„En, heb je al wat gehoord, Steven?"
„Nee oom, Willem had geen boodschap ontvangen. De
B. W. wist ook niets. Rolf was niet bij hen geweest. Ze
zouden iemand naar zijn huis sturen en ons dan bellen."
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„Goed j
In spanning werd er op het bericht van de B. W.
gewacht. Wat duurde het lang ! Tien twintig minuten,
nog niets. Steven werd onrustig, liep gejaagd door de
kamer heen en weer. Oom Paul trok doelloos lijnen op een
vel papier. Toen rinkelde de telefoon hard en nijdig. Met
een sprong stond Steven bij het toestel, greep de horen.
,,Ja, hallo, ja. 0, de B. W. En V' Spanning tekende
zich af op Stevens gezicht. „vat zegt u .... `? Niets `
Gisterenavond om 7 uur van huis gegaan. Hoe ? ..... .
Omdat .... Belt u dan direct op. Ja. Dank u. ” Met een
zucht en met bevende hand legde Steven de horen neer.
Oom Paul draaide zich om. Aan zijn gezicht was te zien
dat hij wist wat de B. W. had gezegd.
„Niets hè? Gisteren op tijd van huis gegaan."
,,Ja, oom, ik dacht het ook al."
„Zie je nu, jongen, dat we niet voorzichtig genoeg
kunnen zijn. Alledrommels nog toe !" Met een slag kwam
ooms vuist op de tafel neer. Een blos kleurde zijn wangen.
„Er moet iets gedaan worden ! " raasde hij.
Even stond Steven in gedachten, toen sprong hij op,
greep oom Paus hand.
„Oom, ik ga hem zoeken."
„Jij`? Hoe wil je dat en waar ?"
„Met de Knorke. En ik geef u de verzekering dat ik
niet rusten zal voor ik Rolf gevonden heb of tenminste
iets over hem te weten gekomen ben."
Oom Paul drukte Steven de hand.
„Je bent een flinke kerel, ik vertrouw er op, dat je
woord zult houden. Je begrijpt het werk moet doorgaan, anders zou ik er zelf wel op uit trekken."
„Nee oom, dat kan natuurlijk niet. Dat begrijp ik best.
Maar ik zal heus dat zaakje wel in orde maken."
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„Goed jongen, maar wees voorzichtig hoor !”
„Ja oom. " Steven sprong op. „Ik ga de Knorke laten
tanken en in orde maken, oom. Hoe eerder ik begin, hoe
beter!"
En vóór oom Paul gelegenheid had gehad nog iets te
zeggen, was Steven de kamer uit.

Van schrik had Vader Gunther zijn pijp laten uitgaan
en tuurde strak voor zich uit. Moeder, ook een en al
zenuwachtigheid, liep doelloos van de ene naar de andere
kamer.
„Vrouw, hou nu toch eindelijk eens op. Het lijkt wel,
of je j aan het oefenen bent voor een wedloop."
„Ja, maar .... begon moeder, „begrijp jij er dan iets
van, man ? Hoe kan die meneer van de krant nou komen
vragen waar Rolf is ? De jongen is gisteren toch op tijd
weggegaan en nu die meneer Steven weer. Het is een geloop en gedraaf aan de deur, dat een mens er zenuwachtig van zou worden."
„Ik weet het niet," bromde baas Gunther, zijn pijp weer
aanstekend. „Ik weet alleen dat we nooit toestemming
hadden moeten geven aan Rolf, om zich met die vlieggeschiedenis te bemoeien. Je ziet, nou begint de narigheid al. Wie weet waar dat allemaal op uitloopt. Maar
waar de jongen gebleven mag zijn, is me een raadsel."
„Als we toch eens naar de politie gingen, man. "
„En die meneer Steven raadde aan, dat vooral niet te
doen. Want dat dan iedereen zou weten dat de jongen
weg is en hij dan gestoord zou worden in zijn pogingen
hem op te sporen. Hoe heb ik het nou met je? De politie
kunnen we er nog altijd bij halen ; laat die voorlopig nog
maar buiten de deur blijven."
''
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„Ja, maar,'' begon de moeder opnieuw, „wat moeten
we dan doen?”
„Doen ? " Baas Gunther nam zijn pijpje uit de mond.
„We kunnen niets doen, we moeten kalm afwachten.
Meneer Steven zou ons toch op de hoogte houden?"
„Kalm afwachten? Mooi gezegd !" protesteerde moeder, „vooral als ze je net vertellen dat je jongen misschien
ontvoerd is. Het is om radeloos van te worden."
Zij liep weer de kamer uit, terwijl baas Gunther opnieuw zijn pijp aanstak, die nu al vier maal was uitgegaan. Want al wilde vader het niet bekennen, het was
hem toch niet heel rustig te moede, ja, zelfs heel onrustig.
Zo had Rolf s verdwijnen overal grote onrust verwekt.

Met een korte, nijdige grom zweeg de motor. Steven
sloot het gas af. De jonge vlieger boog zich buiten zijn
toestel om zich goed te kunnen oriënteren. Beneden hem
lag, als een grijswit plakkaat, het vliegveld. Na een
ogenblik te hebben rondgekeken, duwde Steven de stuurknuppel langzaam van zich af en direct stak de Knorke
de kop omlaag en begon kalm te dalen. Even later
scheerde het toestel over het restaurant, waarvóór enkele
vliegtuigen op het sein van vertrek stonden te wachten.
Een kleine ruk aan de stuurknuppel, en de Knorke stak
nogmaals de kop omlaag, maakte een scherpe bocht naar
links. Met een begerige sprong kwam de aarde naderbij.
Daar raakten de wielen reeds de grond, 'n kleine schok
.... even 'n gehobbel, en de Knorke stond stil. Steven
wierp de losgemaakte riem van zich af en stond met een
handige sprong naast zijn toestel. Bob, de mecanicien,
kwam al toelopen.
„Moet-ie naar binnen, meneer?"
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„Ja, goed, berg hem maar op. Is er nog plaats ` ”
„Voor die mier is er altijd nog wel een plekje te
vinden, meneer. U is hier in lang niet geweest. Druk
gehad ? Of geen zin meer in vliegen?"
Steven haalde de schouders op.
„Ik weet het niet Bob. Tank je hem meteen wat bij ? "
„'t Komt in orde, meneer."
Met de handen in de zakken slenterde Steven het terrein op, de Knorke in de goede hoede van den mecanicien
achterlatend.
Waarom Steven hier eigenlijk naar toe was gevlogen,
was hem tot nu toe ook een raadsel. Maar 't leek of een
inwendige stem zei, dat hij het doen moest. Dat hij er
Rolf niet vinden zou, dat wist Steven best. Dus wat
moest hij hier dan doen? Wel een dozijn maal had de
jonge vlieger terug willen keren, maar evenveel malen
zette hij de kop van de machine in de richting van het
vliegveld, omdat telkens weer die stem in hem zei:
„Ga naar het vliegveld, daar kom je misschien wel iets
te weten, dat je, bij je pogingen van nut kan zijn."
Nu, en iets te weten komen, dat wilde- Steven -maar
al te graag, niets liever dan dat zelfs. Wat zou er toch
met Rolf gebeurd zijn en waar kon hij zich bevinden ? Het
bezoek aan de Gunthers daarstraks had hem ook al niets
wijzer gemaakt en het telefoontje van de B. W. evenmin.
Wel hadden ze gevraagd of er zolang niet een andere
verslaggever kon komen. Vervelende kerels .... alleen
op eigen belang bedacht. 't Was maar goed dat oom Paul
hier ook niets van wilde weten.
„Geen verslaggever zet een voet op het terrein ! " had
de heer Edwars kort en bondig gezegd. „Eerst zal
Gunther terecht komen.'' Op de vraag of ze het publi110

ceren zouden, had oom gezegd, dat ze, als ze dat gingen
doen, ze geen stukje nieuws meer kregen.
Voor het restaurant bleef Steven staan en keek met
belangstelling naar een grote kist, die net was binnengekomen. De piloten waren reeds uit het toestel geklommen en liepen weg in de richting van de pilotenkamer.
Eensklaps kwam een gedachte in Steven op. De
pilotexikamer ! Als hij daar eens naar toe ging. Zonder
een ogenblik te aarzelen zette de jonge Edwars koers
in die richting. Toen de twee piloten het gebouw bereikten, waaruit juist twee andere vliegeniers naar buiten
traden, was hij slechts weinig achter hen. Een van hen
bleef staan.
,,Hé Jim, hoe maak je het?"
,.Dank je, goed," klonk het kort.
J m . . . . Jim.... wie heette ook weer zo Enfin, wat
gaf het?
Luisteren was op het ogenblik beter.
,,Wat zie je er uit kerel, " vond de piloot en keek zijn
collega in het gezicht. ,,Ben je aan het vechten geweest?
Je hebt een blauwe neus, en overal krabbels."
„0 , klonk het wrevelig, ,,ik ben gisteren over een
hekj e gevallen. Die stommelingen hier zetten overal van
die dingen neer en in 't donker zie je ze niet."
Maar de vrager hoorde het antwoord niet eens.
Hij staarde naar den anderen vlieger en riep:
,,Allemensen, jij ziet er ook al zo toegetakeld uit,
Edmond!"
,,Zo, en wat heb jij̀ er mee te maken ? ' ' snauwde de
piloot. ,,Vooruit Jim, anders komen we te laat."
Tijdens dit gesprek was Steven al dichter en dichter
hij geslopen. En toen hij de beide mannen aandachtig
"
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gade sloeg, merkte hij op dat de eerste vlieger niet te
veel had gezegd. De beide piloten zagen er uit of ze duchtig aan het vechten geweest waren. Maar veel gelegenheid
om het tweetal te bestuderen kreeg hij niet, daar beide
mannen reeds de richting van het toestel hadden ingeslagen. Steven had echter argwaan gekregen. Dat was
niet in orde met die twee en .... als je over een hekje
valt, dan krijg je toch niet zo'n kokkerd van een neus en
krabbels in je hals en op je gezicht, want krabbels waren
het, geen schrammen. En waarom maakten die twee zich
zo vlug uit de voeten? Nee hoor, dat zaakje was niet pluis.
Hij zou er eens op afgaan 1 En de daad bij het woord
voegend stapte Steven het gebouw in. In de gang stond
een der thuisgekomen piloten zijn handen te wassen aan
het fonteintje. Steven aarzelde niet. Hij liep recht op
den man toe, tikte hem op de schouder en vroeg:
„Och meneer, mag ik u even lastig vallen`?"
De ander keek op.
„Zeker, waarom niet ?'' klonk het gemoedelijk. „Waarmee kan ik u van dienst zijn 2"
,,Dat zal ik u zeggen, " verzon Steven. „Ik ben een
artikeltje aan het schrijven en zou daar graag wat foto's
van piloten bij geplaatst zien. Dat trekt altijd meer be-

langstelling."
„Zeker zeker, wou u van mij een foto hebben "
„Als het kan, graag meneer."
„Op het ogenblik heb ik er geen bij me, maar als u
morgenochtend hier is, zal ik zorgen dat er een foto voor
u klaar ligt. "
„Graag meneer, en - uw handtekening er onder. Net als
van die heren daar .... kom, hoe heten ze ook weer 1

lm....
„O, " lachte de piloot. „U bedoelt Jim ten Brink en
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Edmond Pears, met wien ik zoëven stond te praten."
Het was Steven, als kreeg hij een klap in het gezicht.
Maar hij liet niets merken.
„Juist. "
„Nou, doe dan maar uw best, dan zult u er wel een
krijgen."
„Dank u meneer. Tot morgen dan."
„Tot morgen meneer."
Zo vlug als hij kon liep Steven naar buiten. Alle mensen ! Nu wist hij het weer. Jim ten Brink en Edmond
Pears. De vliegers, die de gestolen aantekeningen van
oom Paul gekocht hadden en .. waar Rolf het mee aan de
stok had gekregen .... Die waren het, en dan nog wel
met gehavende gezichten. Nee, daar moest iets achter
gitten. Opgewonden liep Steven naar het restaurant
terug, waar een groepje vliegers stond te praten.
,,Ze zijn juist naar Parijs vertrokken, " hoorde Steven
er een zeggen.
„Zo, en ze gingen het weer opnieuw proberen" vroeg
een ander.
,,J a, ten minste, dat heb ik van hen gehoord. Ze vertellen, dat ze binnenkort de uitwerking van hun plan
zouden hebben."
„En waar werken ze dat dan uit"
„Ik weet het niet. Ze hebben een huis gehuurd in de
omgeving van Schipdam. Je weet wel, dat gehucht met
die drie watermolens. Daar schijnen ze alles uit te werken.
Ik moet toch eens naar ze toe .... "
Maar Steven had nu genoeg gehoord. Wel alledrommels, dat was wat waard ! Zou Rolf in die buurt zijnd?
Vooruit, geen minuut zou hij wachten. Elke seconde was
kostbaar.
Artz --- 300.0(0 mijien. — 8
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Met grote passen liep de jonge Edwars naar de
hangar terug.
„Hela, Bob. Is de machine klaar? Gauw er mee naar
buiten dan."
„Wat heeft u een haast."
„Vooruit nou, " drong Steven aan en geen vijf minuten
later verdween de Knorke met maximum snelheid in
oostelijke richting.
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HOOFDSTUK VII.

Wat was er met Rolf gebeurd '
Eigenlijk wist hij het zelf niet, en nog minder waar hij
zich bevond. Het enige wat hij zich herinneren kon,
was, dat hij, bij het bosje wachtend op de tram, door
iemand werd aangesproken en dat, vóór hij antwoord had
kunnen geven, er plotseling een doek of zak over zijn
hoofd getrokken werd. Eer hij weerstand had kunnen
bieden, waren zijn armen en benen stevig vastgegrepen,
terwijl een slag tegen zijn hoofd hem enige ogenblikken
het bewustzijn had doen verliezen. Weer bijgekomen had
hij, ofschoon hij niets zien kon, door de schokkende be~
weging en het aanhoudend gesuis en getoeter begrepen,
dat hij in een auto zat, die met snelle vaart voortjoeg.
Als een wilde had Rolf met benen en armen om zich
heen getrapt en geslagen. Een hand had hem neergeduwd,
doch Rolf had het niet opgegeven en had huilend van
woede en drift geprobeerd, zijn onzichtbaren tegenstander te treffen. Plotseling zei toen een stem:
,,Stop eens, Jim. Dat ventje wordt wel wat all te

wild."
Meteen had de auto stil gehouden en een stem gezegd:
,,Zul je nu kalm zijn of niet ?
,,Nooit ! ' ' had Roll uitgeroepen.
,,Nou, ook al goed, ' ' had diezelfde stem opgemerkt en
ondanks Rolfs hevig verzet, waren toen zijn handen en
benen met touwen gebonden.
i

"
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„Nu zal dat kereltje wel wat kalmer zijn, Edmond,”
had de honende stem gezegd.
Daarna waren ze weer verder gereden, wel een half
uur lang. Rolf had aan het trillen en grommen van de
motor gehoord, dat de auto een grote snelheid had.
Machteloos op de vloer van de auto liggend, had Rolf
zich af gepiekerd met de vraag, wat men toch van hem
wilde. Wie had hem eensklaps overvallen en in een auto
gestopt, met die zak over z'n hoofd ` Zouden het vijanden
zijn van oom Paul, die van hem, Rolf, iets te weten
wilden komen 2 Het bloed steeg den jongen bij deze gedachte naar het hoofd. Als dat toch waar was .... Nooit!
Dan konden ze lang wachten ! Ze mochten met hem doen
wat ze wilden, maar .... oom Paul verraden, dat nooit.
Eindelijk stopte de auto.
„Ziezo, " zei een stem, en het portier werd geopend.
„Nu zullen we eens kijken of we dat ventje klein kunnen
krijgen. Vooruit ! Opstaan."
Rolf, die begreep dat weerstand bieden op het ogenblik
niet zou helpen, gehoorzaamde aan het bevel. Hij voelde
hoe iemand de touwen om zijn voeten losmaakte, doch
zijn armen bleven stevig gebonden. Daarop zei de stem:
„Vooruit lopen ! "
Het knarste onder Rolfs voeten en hij begreep terstond, dat hij over grint liep. Dat zou hij onthouden ; wie
weet hoe het hem nog van pas kon komen.
„Pas op de stoep."
Rolf tilde zijn voet op en ging het stoepje over. Een
drempeltje. Daarna hoorde hij hoe een deur achter hem
dicht geslagen en een licht opgeknipt werd. Nog even
werd hij voortgeduwd, een kamer in.
„Ziezo, " zei de spottende stem weer en op hetzelfde
ogenblik werd de doek om Rolfs hoofd losgemaakt.
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„Welkom ! ”
Door het verblindende licht om hem heen kon Rolf de
eerste ogenblikken niets zien en stond hij wanhopig met
de ogen te knipperen.
„Hij weet nu al geen raad, Jim,'' had de stem gespot.
Maar langzaam aan wenden Rolfs ogen aan het licht.
Hij keek rond en zag, terwijl het bloed hem naar de
wangen steeg, dat hij in een goed gemeubileerd vertrek
stond en in twee fauteuils bij de haard zaten .. de piloten
Jim ten Brink en Edmond Pears.
Van woede en schrik kon Rolf geen woord uitbrengen.
Het was dan ook de piloot ten Brink, die het gesprek
opende.
„Meneer de verslaggever, hoe maakt u het? Het is hier
erg gezellig, vindt u niet. Goeden avond."
Het woord „Stik ! " lag op Rolfis lippen, maar hij hield
zich in.
„Nog altijd een beetje geschrokken?" ging de piloot
voort. „Och ja, dat kan ik me indenken. Het is wel een
vreemde gewaarwording, hè verslaggevertje, als je ver
-slagenbt."
Toen had Rolf zich niet meer in kunnen houden.
„Wat moet je van me, kerel en waarom heb je me hier
gebracht?"
,,Hé, hé, niet zo boos, meneer de reporter, " klonk nu
de stem van Pears. „Wie geeft je het recht om zo maar
je tegen ons te zeggen?"
„Dat doe ik zelf. Dat hoor je toch ! " bulderde Rolf
woedend.
„Zo, " zei de piloot, een sigaret opstekend. „En, meneer
de verslaggever, op precies dezelfde manier hebben wij
het recht genomen, om je hier naar toe te brengen, begrijp je, en te houden ook."
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„Als j e me niet los laat .... ”
„Dan nog niets, jongeman," viel de vlieger ten Brink
Rolf in de rede. ,,En of je hier lang zult moeten blijven,
zal helemaal van je zelf afhangen. Denk j de vlieger
stond op en ging recht voor Rolf staan, „nu heus, kwajongen, dat wij ons door jou laten bang makend!"
„Maak je toch niet kwaad, Jim. Nou hebben we de
snoek en nu zal hij gevild worden ook."
,,Zo 1 " brulde Rolf. „Dat zullen we dan nog es zien."
,,Ja, dat zullen we zeker. "
,,.Als je maar niet denkt, dat je me klein krijgt, want
dan heb j e misgerekend en .... "
„Dat komt wel. " De vlieger klopte Rolf op de schouder. „Heus, ik zou nu maar verstandig zijn. Je kunt het
je hier net zo gezellig maken als je wilt. Vertel jij me nu
maar eens, jongetje, wanneer die meneer, bij wiep je
werkt, vertrekken gaat."
„Dat doe ik niet. Het gaat je niets aan, " klonk het
vastberaden terug.
De piloot bleef echter kalm en zei spottend:
„Zo
nog altijd boos' Maar dat wordt wel beter.
Kom, steek es 'n sigaretje op.'
„Hou je stinkstokken maar. Ik heb ze heus niet nodig."
„Meneer blijft boos."
„Ja, dat blijft hij, Edmond, en als hij niet gauw ver
gaat, zullen we krassere maatregelen moeten-ander
nemen. Ik heb niet veel zin mijn avond door dat heerschap te laten bederven. " En tot Rolf : „Dus je wilt niet
antwoorden op wat ik j e vraag?"
„Nee, en doe maar geen moeite, want je krijgt niets uit
me"
„Goed. " De piloot stond op. „Dan zullen we je tijd
geven, j e te bedenken, ventje. " Meteen werd Rolf door
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twee paar handen beetgegrepen. Woedend trapte de
jongen om zich heen, doch het gaf hem niets, want daar
zijn handen nog alt* *d gebonden waren, was hij weerloos.
Hij wilde schreeuwen, maar een hand legde zich op zijn
mond. Met veel moeite sleepten de beide mannen den
jongen verslaggever door de gang, namen hem daar onder
de armen, grepen zijn benen en droegen hem een trap af.
Beneden gekomen, openden zij een deur, zetten den
jongen op zijn benen, namen hem zonder veel complimenten bij zijn kraag en duwden hem naar binnen, waarna de deur werd dichtgeslagen . ...
De eerste tien minuten bleef Rolf doodstil liggen. Het
hok waarin hij lag was stikdonker en bovendien hing er
een vunzige, vochtige kelderlucht. Een huivering bekroop den jongen en even kreunde hij zacht. Waar zou
hij toch zijn ? Hoelang zouden die kerels hem nog gevangen houden Wat zouden oom Paul en Steven wel
zeggen, dat hij niet terug gekomen was en juist nu . . . . nu
het grote ogenblik was aangebroken, dat de romp
gemaakt zou worden. Zou de proef gelukt zijne? Dat zou
dan een overwinning voor Holtrop zijn. Wat had de
ingenieur niet gewerkt ! Nachten slaap had hij opgeofferd
aan de oplossing van het probleem. Hoe dikwijls had oom
niet gezegd : ,,Kom Holtrop, ik zou nu maar eens een
paar uurtj es rust nemen, ' ' en daarmee den ingenieur
weten over te halen het werk een ogenblik te laten liggen
om wat te eten en te slapen. Maar lang duurde het nooit,
dat ingenieur Holtrop uit het laboratorium wegbleef.
Neen, hij gunde zich geen tijd om rustig te eten of te
rusten.
,,Laat me maar gaan," klonk het altijd, als oom Paul
zei : ,,Dat hou je nooit uit, Holtrop. ' ' En nu was eergisteren de uitvinder met de blijde tijding gekomen : Jk
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heb het, meneer Edwars, en morgen kunnen we
beginnen."
Wat waren ze blij geweest en hoe had hij, Rolf, er zich
op verheugd om het grootse werk te zien en . . . . nu dit..
Zouden ze het op de Prinsengracht weten ? Al deze
vragen schoten door Rolfs brein. 0, kon hij hier maar
vandaan komen. Wie weet hoe lang die kerels nog van
plan waren hem gevangen te houden. En dan hier in het
donker. De touwen om zijn polsen veroorzaakten een pijnlijk, brandend gevoel. Zijn slapen klopten, zijn oren
suisden. Zijn hele hoofd deed pijn. Zijn ogen brandden en
het was hem haast niet meer mogelijk ze open te houden.
Waarom zou hij het ook doen ? Hij kon toch niets zien..
Toen vielen heel langzaam Rolfs ogen toe.
Hoe lang hij daar gelegen had, wist hij niet. Maar
zeker heel lang en hij moest geslapen hebben ook. Eenskiaps kwam hij met een schok overeind. Hij hoorde dat
een sleutel omgedraaid en een grendel weggesehoven
werd. Daarop stapte een man de kelder binnen, in wien
Rolf de piloot ten Brink herkende.
,,Nu zullen we eens kijken hoe meneer de redacteur
het wel maakt, ' ' en Rolf aanziend : ,,Is u al van gedachten
veranderd "
Stug draaide Rolf het hoofd om.
,,Bevalt het u hier soms niet, meneer de verslaggever?
Ja, ziet u, ' ' ging de piloot hatelijk verder, ,,er staat weliswaar een bordje met verboden toegang op de deur,
maar ik ben toch maar binnen gekomen. Dat is zeker
wel goed, he? Bent u nu van plan te antwoorden ?
Rolfs bloed kookte.
,,Als je daarvoor hier bent gekomen, hoepel dan maar
weer even gauw op, ' bromde hij.
"
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„Zo, ' ' antwoordde de ander. ,,Dus toch nog even koppig. Nu, het spijt me voor jou, kereltje. Je hebt hier nu
een hele nacht gelegen. ik zal je nu tot morgenochtend

bedenktijd moeten geven. Misschien heb je dan ook wel
wat trek gekregen.”
Jk heb nu honger, ' ' schreeuwde Rolf.
,,Zo, nou, dat treft goed. Hier heb ik nog een oude
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korst brood. Die kun je krijgen als je me antwoord geeft
op de vraag, die ik je doen zal."
„En die is? "
„Ah, zie je wel, je wordt al een beetje toeschietelijker.
Nu jongen, vertel me dan eens, wanneer gaat die meneer,
waar j e werkt, weg 1"
„Dat zeg ik nooit 1'' schreeuwde Rolf weer.
„Nee 1 " Het gezicht van den vlieger kreeg een norse
uitdrukking. „Goed, dan is het je eigen schuld dat je nog
24 uur zult moeten vasten. De honger is nog niet zo groot,
zie ik. Dag vriend. Amuseer j Met deze woorden ver
vlieger en werd de deur opnieuw gegrendeld.-dwen
Vol woede staarde Rolf naar de dichtgeslagen deur.
Wat moest hij beginnen ; wat kon hij doen`? Ze hielden
hem gevangen, lieten hem honger lijden om hem te dwin gen het geheim van oom Paul te verraden. Maar .... dat
nooit. Nooit. Al zou hij hier niet levend meer uitkomen,
liever dat dan oom Paul verraden. Woedend schudde
Rolf zijn geboeide handen. De touwen veroorzaakten een
ondragelijke, brandende pijn. Had hij ,zijn handen maar
vrij 1 Het moest nog vroeg in de ochtend zijn, want door
een klein raam, hoog boven de grond, viel een flauw licht
in de kelder. Rolf keek rond. De gehele kelder was van
steen, tot de vloer toe, die enkel met wat stroo bedekt
was. Als hij eens probeerde cie touwen stuk te schuren
Het zou wel moeilijk gaan, omdat zijn handen op z'n rug
gebonden waren, maar .... de kans was er. Waren zijn
handen eenmaal vrij, dan zou hij wel weer verder zien.
Met veel moeite en inspanning kroop Rolf overeind en
zich tegen de muur drukkend, schuurde hij met zijn
geboeide handen over de steen. Het ging .heel lastig.
Telkens weer moest hij even ophouden om te rusten.
Bovendien verwondde hij aanhoudend zijn handen, maar
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hiervan trok hij zich niet veel aan. Als het maar lukte
zijn handen vrij te krijgen ! Opnieuw ging de jongen aan
het werk.
Gelukkig ! Rolf slaakte een zucht van verlichting en
trok met behulp van zijn tanden de doorgeknapte touwen
van zijn polsen. Eindelijk waren de boeien, na ruim twee
uren schuren tegen de steen, bezweken.
,,Dat is tenminste gelukt," bromde hij, zijn pijnlijke
polsen wrjvend. ,,Nu kunnen we eens zien wat verder
te doen. ' ' Nauwkeurig keek hij de kelder door. Dat het
onmogelijk was door het raam te klimmen, zag hij direct,
want er zaten dikke stangen voor en bovendien was het
te hoog boven de grond. Zoekend en tastend sloop Rolf
verder. Ellendig, hier te moeten zitten en buiten de
zonnestralen te zien ! mopperde onze verslaggever. Eensklaps bleef hij stilstaan.
,,Hoe kan dat nu ! ' ' mompelde hij, naar het venster
ziende.
,,Hier schijnt de zon en een eindje verder is het grijs.
Dat moet ik eens beter bekijken. ' ' En zich vlak tegen de
muur drukkend, zag Rolf dat het licht, hetwelk hij voor
een zonnestraal gehouden had, afkomstig was van een
gloeilamp.
Een brandende gloeilamp, en dat nog wel overdag.
Daar moest iets achter zitten. Maar wat ' Wacht eens,
hadden de piloten niet gezegd, dat ze pas de volgende dag
weer terug zouden komen 1 Dus bevond hij, Rolf, zich
nu moederziel alleen in het huis. De lamp brandde
natuurlijk om tegen de avond de schijn te wekken, dat er
iemand thuis was. Ja, dat moest het wel zijn. Een andere
oplossing wist Rolf op tht ogenblik niet te vinden. Kon
hij maar tekens naar buiten geven. Roepen gaf niets,
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want zijn stem drong niet naar buiten door. En de deur . .
die zat gegrendeld. Maar .... hè .... wat was dat ? Rolf
tastte met zijn hand over een loden kabel. Waarvan zou
die zijn ? Dat was gauw genoeg uitgeplozen. Rolf volgde
de leiding en bemerkte tot zijn onuitsprekelijke blij dschap, dat de kabel regelrecht naar de lamp leidde ... .
Een ogenblik bleef de jongen in gedachten verzonken.
Van die kabel moest hij gebruik zien te maken ! Maar
hoe .... hoe .... Rol£ bleef staan en plotseling kwam hij
op een idee. Als hij eens signalen met die lamp kon geven!
Hij kon in morse-tekens seinen, maar zouden de voorbij
er acht op slaan ? En dan .... wie moest het-ganers
zien op klaarlichte dag? Maar hadden de vliegers niet
gezegd dat ze pas de volgende dag thuis kwamen ` Misschien zou het uit- en aangaan van de lamp in de avond
iemands aandacht trekken. Te proberen was het in ieder
geval. Wacht, hij zou eerst eens zien of deze leiding werkelijk bij de lamp behoorde. Uit zijn broekzak haalde
Rolf een zakmes te voorschijn. Het was gelukkig goed
scherp en binnen twee minuten sneed Rolf de draad stuk
en .... floepte het licht van de gloeilamp uit. Hoera, dat
was boffen ! Wie weet, lukte het hem nog wel vrij te
komen ! Voorzichtig pluisde Rolf de geïsoleerde binnen
los, boog de ene, die voor sleutel dienst moest doen,-draen
wat op zij en maakte de voedingsdraad daarna weer vast.
Ziezo, nu was alles klaar. Verbeeld je, dat het lukte ! Rolf
werd er warm van. Nu zou hij de proef eens nemen.
Voorzichtig nam hij de draad, hield haar aan het doorgesneden gedeelte .... en op 't zelfde ogenblik brandde
het licht. Prachtig, dat ging. Zijn werk was dus niet voor
niets geweest. Wat zou hij nu seinen Help`? Nee, zo kort
mogelijk, dat was het beste, gewoon s.o.s. driemaal en
dan Rolf. Even denken, hoe seinde je s.o.s. ook weer
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Drie streepjes betekende o., die moest hij dus langer
aanhouden dan de drie puntjes van de s., die vlug op
elkander moesten volgen. Even proberen. Rolf hield de
draad weer tegen het afgesneden gedeelte, trok hem
terstond vlug weg, en zo tot driemaal toe. Het ging prachtig, de lamp werkte magnifiek. Nu kwamen de streepjes,
dus die een beetje langer aanhouden. Mooi, het kon niet
beter. Nu weer de s. ; 't ging best hoor. Nog eens probeerde Rolf het en daarna seinde hij:
...

...

...

...

...

...

s

s 0 s
0 s
s 0S
Nu zijn naam. Even nadenken. 0 ja, daar had hij het al,
puntje, streepje, puntje : R., dan drie streepjes 0., dan
puntje, streepje, puntje, puntje L., en puntje, puntje,
streepje, puntje F. Vooruit, nog eens:

F
R 0
L
en nu nog eens alles achter elkaar:
S 0 S

S 0 S S 0S

R O
L
F
't Ging prachtig en vol moed seinde Rolf zonder ophouden zijn hulpsein. Zou iemand het zien?
Zorgvuldig minderde Steven de gastoevoer. Even
zuchtte hij. De hele dag had hij met de Knorke, dan hier
dan daar, de omgeving verkend. Maar helaas zonder
resultaat. Geen spoor had hij van Rolf kunnen ontdekken. Tweemaal had hij met de Knorke vlak bij Schipdam,
dat nu achter hem lag, op een voetbalveld een landing
gemaakt en aan de nieuwsgierige kijkers gevraagd of
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hier in de buurt twee vliegers woonden. Niemand wist
het. Alleen had een slagersjongen gezegd, dat in het
grote herenhuis, in de buurt van de molens, dat zolang
leeg gestaan had, een maand of wat geleden twee
vreemde mensen waren komen wonen, maar wat die uitvoerden, dat wist niemand. Wist niemand hoe ze er uit
zagen ? Nee, niemand. Waren ze kort, lang, dik, dun?
Niemand wist er iets van. Steven dacht na. Wat moest hij
beginnen`? Nog eens dicht over Schipdam vliegen. Maar
het werd al avond en het zou niet lang meer duren of de
navigatielichten moesten aan. In het donker zag hij hele
niets boven zo'n gehucht. Naar oom Paul terug -mal
zeggen dat het niet gelukt was Rolf te-kern?Hm
vinden ? Oom Paul vertrouwde er stellig op, dat hij,
Steven, met Rolf zou terug keren. In de verte flitsten
lichtstrepen op van Schipdam. De straatlantaarns zeker.
Steven keek even omlaag. 0, als het hem eens mocht
gelukken iets van Rolf te ontdekken! Hij zou nog één
keer over Schipdam vliegen en dan.... ja wat dan....?
Steven gaf meer gas en ontstak de navigatielichten. Terstond bromde de motor weer op volle kracht. Kom, hij
zou dan nog een keer over Schipdam vliegen en de daad
bij de gedachte voegend trapte de jonge vlieger het
voetenstuur, dat het richtingsroer bediende, naar links
uit, terwijl hij tegelijkertijd het stuurwiel van de ailerons
naar links draaide. Ogenblikkelijk gehoorzaamde de
Knorke en maakte een scherpe bocht naar links, waarna
Steven de stuurvlakken weer in de neutrale stand stelde.
Na enkele minuten glinsterden en flonkerden de lichtjes
en lichten van Schipdam weer onder hem. Hij liet het
toestel dalen tot minimum-hoogte. Neu kon hij alles beter
zien. Lichtjes van schuiten in de rivier. Rechts de
scherpe, lange stralenbundels van de auto's op de weg.
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Telkens floepten meer lichten aan. Bij sommige huizen
gingen de lichten ook weer uit. Hé, wat was dat? Nou,
die daar woonden, mochten hun lichten ook wel eens na
laten kijken. Zwaaide die lamp nu zo? Nee, dat kon niet,

want wind stond er nagenoeg niet. Hoe kwam het dan,
dat die lamp telkens aan en uit ging? Kijk, daar brandde
hij weer.... uit.... nu brandde hij langer.... zou hij
blijven branden.... ja.... nee.... wel allemensen! Het
licht ging regelmatig uit en aan. Wat zou dat te betekenen hebben? Het leek wel of iemand daar signalen
gaf. Bij die gedachte steeg Steven 't bloed naar de wangen. Een signaal.... hier in Schipdarn, dat moest van
Roif zijn. Nu aarzelde Steven geen ogenblik en vloog
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snel in de richting van het uit- en aangaande licht,
waarbij hij de Knorke zo laag mogelijk hield.
Nu cirkelde hij boven het huis, waaruit de lichtsignalen kwamen. Even goed opletten. Aan - aan - aan, drie
maal vlug achter elkaar. Dat was een morseteken, en wel
een S. Wat zou dit worden 2 S.O.S. misschien? Vol spanning tuurde Steven naar het licht. Daar ging het weer
aan, eenmaal, maar nu iets langer, dat moest dus een
streep voorstellen. Kijk, weer uit, weer aan, zelfde tijd aan. Ja, dat was een 0., het kon niet anders. Nu
zou het wel weer driemaal vlug achter elkaar gaan. Het
gebeurde, zoals Steven verwacht had, dus.... dat signaal
was een S.O.S. Maar.... kijk, opnieuw ging het licht
aan.... dat waren.... even hokte Stevens adem, een
R. en een O. Ro .... van Rolf natuurlijk. Daar zat hij
dus. Maar hoe te helpen ? En het moest terstond. beven
voelde hoe zijn handen van opwinding beefden, doch hij
moest zich nu kalm houden. Hoe nu zeker te weten dat
het Rol£ was en hem een teken te geven i Wacht, hij wist
het.... en meteen bromde de Knorke vol gas, met
loeiende motoren over het huis. Snel sloot Steven gas af,
zette de motor aan, sloot weer af. Hij wist dat het gevaarlijk was, wat hij nu deed. De motor kon bij dit
spelletje ieder ogenblik weigeren. Maar het moest, het
moest, want Rolf zat daar gevangen.
Rolf, na een hele dag van onvermoeid, vruchteloos
seinen geven, had juist op het ogenblik, toen hij dacht er
maar mee op te houden, uit de verte vliegmachinegeroiik
gehoord. Het was al een paar keer in de verte langs gekomen, maar nu kwam 't al dichter en dichter bij. Vol
hoop had hij weer seinen gegeven. Zouden ze 't zien, hem
helpen? Ja.. het moest, zeker. Daar gromde de machine
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vlak boven het huis. Ho, wat was dat ? Waarom werd de
motor plotseling afgezet `1 Gingen ze dalen ? Nee, toch niet
daar ging de motor opnieuw, weer kort. Toen voelde
Rolf zich warm worden, hij begreep, dat de vlieger zijn
sein beantwoordde. Bevend van blijdschap en spanning,
luisterde Rolf naar het motorgebrom. rr - rr - rr - rrrrrr
lang aangehouden, pang, een knal van de uitlaat. Dat
dat het was een E. en die tweede, ja, het kon niet
anders. Lange streep T. Dus STE rr-rr-rr-rrrrrr. Rolf
dacht na, dat was een V., STEV .... Toen begreep hij
het. Het woord betekende STEVEN, dus niemand
anders dan Steven, die met zijn trouwe Knorke zocht, had
die tekens gegeven. Tranen van blijdschap vloeiden
langs Rolfs gezicht. 0, nu was het ogenblik van redding
toch nabij ! Hoor, daar ging Steven weer seinen. Wat was
dat? Aandachtig luisterde Rolf naar het onophoudelijk
in- en uitschakelen van de motor, die nu eens een korte,
dan weer een lange bromtoon liet horen. Toen hield het
gebrom plotseling op. Het sein dat Steven gegeven had,
luidde : Laat licht om twintig tellen aan en uit gaan.
Een kwartier lang had Rolf dit bevel nu al opgevolgd.
Een kwartier, dat een paar uur leek te duren. Maar ... .
hulp kwam er niet, en langzamerhand begon Rolf de
hoop, dat hij gered zou worden, te verliezen. Toch volgde
hij de aanwijzing op. Twintig tellen aan, twintig tellen
uit .... En .... eensklaps, Rolf schrok ervan, hoorde hij
gedruis, het grint knerste, er werd tegen het ruitje getikt.
„Hallo, mag ik uw naam weten ` "
Nee, dat kon Steven niet zijn. Maar het kon Rolf niets
schelen wie het was. Als hij maar vrij kwam. En terstond
antwoordde hij : „Rolf Gunther. " Toen klonk een stem,
die blij uitriep : „Ziet u wel, meneer !"
Dat was Stevens stem, daar was geen twijfel aan. Maar
Artz — 300.000 mijlen. — 9
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wie was er bij hem, en was die ander met de Knorke mee
zag nu, hoe buiten iemand een zaklan--gekomn?Rlf
taarn aanstak en daarmee het raam inspecteerde.
„Dat is nog niet zo eenvoudig. We zullen er een smid
bij moeten roepen."
„Ik heb wel een koevoet in mijn machine, meneer,"
hoorde Rolf Steven tot den vreemde zeggen. „Kunt u die
gebruiken ? "
Wat er verder gesproken werd, kon de in spanning
verkerende Rolf niet verstaan. Maar enkele minuten
later viel rinkelend het ruitje van het kelderraam in
scherven en zag hij, dat met een zwaar voorwerp de stangen verbogen werden.

„Hè, hè. Ziezo, 't is gebeurd.
„Kunt u het kozijn grijpen, meneer (3-unther ? Kom er
dan uit."
„Ik zal het proberen."
„wacht, ik zal je helpen. " Steven wrong zich met het
bovenlijf door het raampje heen.
„Steven ! " riep Rolf verheugd.
„Rolf ! " riep Steven blij. „Hier jo, gauw ! Kun je m'n
handen pakken, dan zal ik je naar boven trekken. Vlug,
hoe eerder je er uit bent, hoe beter ! " Rolf greep de hem
toegestoken armen en een ogenblik later wrong hij zich
door het raam en was vrij.
„Gelukkig, Steven !'' snikte Rolf, die van opwinding
en blijdschap zich niet langer goed kon houden. „Hoe
dankbaar ik je ben, kan ik niet zeggen."
„Dat hoeft ook niet, Rolf. Want ik ben zelf veel te
blij dat ik je gevonden heb." Steven drukte zijn kameraad stevig de hand.
-
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„Maar zonder hulp van de politie, ' ' ging Steven verder, ,,was het me niet gelukt.”
,,Politie 1 "
Ja zeker. " Steven wees in de richting van het bordes,
waar een man in uniform, die zich bescheiden had teruggetrokken, rustig naar dit tafereeltje stond te kijken.

Een half uur later, nadat Rolf op het politiebureau
precies had verteld, hoe en waar alles gebeurd was, verlieten ze het gebouw weer, onder bescherming van twee
agenten.
Je weet het dus, ' ' zei de brigadier, „'t zou een mooi
kansje zijn. " Daarna waren ze weer naar het huis teruggekeerd en alle vier, Steven, Rolf plus de twee agenten,
lieten zich door het raam in de kelder glijden, waarna
de tralies weer recht gebogen werden.
,,Laat ze nu maar komen, ' ' zei de agent. ,,We beloven ze
een vriendelijke ontvangst, meneer Gunther. U geeft
antwoord en wij zullen ons muisstil houden."
De anderen beloofden deze aanwijzing te zullen opvolgen.
Niet lang daarna toeterde een auto en knersten wielen
over het grint. Een ogenblik later hoorde men mannen
uitstappen, een deur werd geopend en viel weer dicht.
Met spanning wachtte ons viertal. Daar kiouken voetstappen. De agent legde de vinger op de mond, ten teken
dat zij stil moesten zijn. Zij drukten zich plat tegen de
muur. Een sleutel werd in het slot gestoken en omgedraaid, een grendel verschoven, langzaam ging de deur
open.
,,Ziezo, ' ' zei een zware stem ,,,nu zullen we eens zien
hoe meneer het hier maakt. Zeg Tommy, kom er in,"
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Nu was het tijd voor de agenten om handelend op te
treden. Op hetzelfde ogenblik knipten ze een zaklantaarn aan.
„Handen op of ik schiet I " Er volgde een onderdrukt
gebrom, waarop een stem zei:
,,All right, agent, ik zal doen wat u wilt, maar ik wou
vragen of m'n neef hier ook zit, want die heeft bij ver
-gisn
m'n sigarenkoker bij zich gestoken 1 "
Ontzet keken ze elkaar aan .... de man the gesproken
had, was niemand anders dan oom Paul.
De agent stapte op den heer Edwars toe.
„Hoe komt u hier binnen ? "
„Door de deur, agent. Met de sleutel, hier heeft u
hem. Die twee boeven, the m'n verslaggever hebben ontvoerd, zitten op het bureau. Die hebben vanmorgen geprobeerd bij mij binnen te komen. Ik heb ze met
behulp van een beetje electrische stroom laten bekennen. Zo wist ik, dat meneer Gunther hier moest zitten en
daar mijn neef nog al snugger is, dacht ik wel dat hij hem
een beetje gezelschap zou houden."
„Dus .... " begon de agent.
,,ring ik hier naar toe,'' vervolgde oom Paul. „Ik
had trek in een goede sigaar en u zeker ook wel, niet
neef, wees eens beleefd en geef meneer de-war?Nu
agent een sigaartje."
Even later waren ze op weg naar het bureau, waar
alles wat de heer Edwars verteld had, juist bleek te zijn.
Oom verzocht de agenten niet veel publiciteit aan het
geval te geven.
„Die twee zitten voorlopig veilig opgeborgen. Goede
avond heren."
Zij gingen met oom Paul mee. Tommy, de mecanicien,
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bracht de Kriorke naar huis en Rolf en Steven stapten
in oom Pauls auto.
,,Drommels neef ! ' ' gromde oom Paul, terwijl hij de
auto aanzette. ,,Dat je nu ook nooit eens kan leren met
je handen van mijn sigaren af te blijven."
Toen lachten ze alle drie.
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HOOFDSTUK VIII.

Het grote ogenblik was daar.
Het hemelschip, waaraan men dag en nacht met onverflauwde ijver gewerkt had, was gereed gekomen. Met
bewondering en trots stonden de werklieden rondom het
reusachtig toestel, dat de reis naar de maan zou onder
heer Edwars en ingenieur Holtrop in hun-nem,d
midden. Oom Paul zag merkbaar bleek, toen hij de ogen
liet gaan over het toestel, waarop al zijn hoop gevestigd
was. Het was stil, ieder in de hangar voelde op dat ogenblik, wat er om moest gaan in den man, wiens streven
het was een tot dusver onuitvoerbaar gebleven verlangen
der mensheid tot werkelijkheid te maken.
Na enige ogenblikken sprak oom Paul met krachtige
stem : ,,Mannen, van harte dank ik u allen, die mede
aan de voltooiing van het toestel, 'dat spoedig,-werktn
naar wij hopen, de aarde zal verlaten om op de maan te
landen. Maanden lang hebben wij gewerkt om tot dit
resultaat te komen en zeker zou het hemelschip hier niet
gereed staan zonder de ijver en volharding van u en voor
ook van ingenieur Holtrop, wien ik dan ook bij dezen-al
oprecht dank zeg. Ik eindig met de wens uit te spreken,
dat uw en onze arbeid beloond moge worden. Op de
voorspoed van het hemelschip !"
Oom Paul greep een fles champagne en sloeg deze
stuk tegen de romp van het toestel. Bruisend en in witte
vlokken spatte de champagne uit de fles. Een donderend
„Hoera ! " „Leve meneer Edwars, leve het hemelschip I"
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weerkionk. De arbeiders verdrongen zich om de uitvinders, handen werden gedrukt, woorden van aanmoediging gesproken. Glazen werden gevuld, men klonk op het
succes van de luchtvaarders en van het hemelschip. Nu
nam ingenieur Holtrop het woord. Hij zette zijn glas neer
en zei:
,,Waarde heer Edwars, ik kan u niet zeggen, hoe dankbaarwij allen zijn, dat wij, na moeilijke en zware arbeid,
thans het werk, waaraan ieder van ons naar beste willen
en kunnen gearbeid heeft, gereed mogen zien. ik feliciteer u dan ook van harte namens alle aanwezigen met het
behaalde succes, de wens uitsprekend dat datgene, waarnaar gij streeft, binnen zeer korte tijd verwezenlijkt zal
worden!"
Wederom ging een daverend gejuich op en werden
handen geschud. Oom Paul dankte voorts den eersten
werknaeester, onder wiens voortreffelijke leiding het
werk een vlot en goed verloop had gehad.
Trots op het werk mocht men dan ook zeker wel zijn.
Nadat de romp geheel gereed was gekomen, had men vijf
dagen en nachten onafgebroken gewerkt aan het monteren der motoren. Ir. Holtrop, in blauwe overall, van
onder tot boven gewapend met grote en kleine instruaienteu, schroevendraaiers, combinatietangen, engelse
sleutels, ijzer- en koperdraad, had de nodige instructies
gegeven. Nu zat hij hier, dan daar. Ieder moertje,
schroefje of vleugeltje werd door den ingenieur gecontroleerd. In de hangar had ieder, geprikkeld door het
verlangen het grote werk voltooid te zien, zijn uiterste
best gedaan de hem opgelegde taak in de kortst mogelijke tijd te volbrengen. Men praatte niet, doch werkte
staag voort en eindelijk, eindelijk had ingenieur Holtrop
Klaar ! " De vier geweldige
tevreden uitgeroepen :
,,
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motoren, met de uitlaatpijpen, raket- en krachtinstallatie,
waren na hard zwoegen in het toestel gemonteerd. Met
behulp van den eersten werkmeester was Holtrop daarna
in de machinekamer de aangebrachte instrumenten gaan
controleren. De ingenieur goochelde met zijn waterpas,
draaide hier een schroef wat verder aan, daar een moer
wat losser, onderzocht de langsscheepse hellingmeter, de
hoogtemeters, de toerentellers, contacten, de oliedrukmeters, de inrichting voor de stuurbediening, de gyroscopische bochtaanwijzer, de dynamo's voor de krachtcapsules en de raketleiding. Alles werd door den ingenieur aan een lang en nauwkeurig onderzoek onderworpen.
En zo was dan eindelijk het hemelschip gereed.
„Ziezo, " zei oom Paul 's avonds, terwijl hij Rolf
goedkeurend op de schouder klopte. „Je hebt je best
gedaan, jongen. Ga nu maar eens even rustig zitten en
rook op je gemak een sigaretje. " Oom schoof een fauteuil
naar voren. „Zijn ze allemaal weg i?"
„Allemaal, oom Paul, in het geheel driehonderdtwintig stuks. "
„Flink zo. Dus over vier dagen. Dan is het Donderdag, hè 2 "
Rolf knikte.
„Goed, dus Donderdag zullen, zoals de heren het
believen te noemen, de geheimzinnige poorten geopend
worden en zullen we de handen vol werk hebben."
„Ja, en dan die raketaf schieter f, " viel de ingenieur
in de rede.
„Zal hen het minst belang inboezemen, Holtrop. " Oom
speelde met zijn horlogeketting. De anderen keken hem
vragend aan.
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„Ja natuurlijk, ” ging de heer Edwars voort. „Wat
voor interessants er nu in schuilt om een vel papier te
zien ondertekenen en in een raket te zien wegschieten,
als ze er tenminste iets van waarnemen want ik denk
dat men alleen maar heel even een vuurstraal zal zien begrijp ik niet."
„Nee, dat niet. Maar om het door ons getekend weer
op de aarde terug te zien brengen."
„Ach wat. " Oom Paul haalde de schouders op. ,,Wat
dan nog. Nu, dan hebben ze het stukje papier."
,,Ja., het bewijs dat we werkelijk op de maan zijn geweest, " zei Steven nu.
„Een bewijs, waarvan een redacteur een foto laat
maken om in de krant te reproduceren, om het daarna,
als het hem verveelt, in z'n kamer op te hangen, " spotte
Rolf.
„Goed gesproken, jongen. Nee, ik zeg nog eens, dat
heeft geen waarde voor mij. De foto's en films, die we
van plan zijn van de nieuwe wereld te maken, zijn voor
mij veel interessanter en wie weet wat we nog zien zullen
op het 3/7 gedeelte van de maan, dat we van hier uit nooit
te zien krijgen en waarvan we zo goed als niets weten."
„Verwacht u veel bijzonders op die ontbrekende 3/7
te ontdekken, meneer Edwars ?"
„Stellig. En het interessantste dat ik er hoop te ontmoeten, zin.... "
„Nu wat 6 De anderen keken oom de woorden haast
uit de mond.
„ ... , zijn levende wezens. Laat ik ze nu maar eens
even, voor het gemak, mensen noemen, die in ontwikkeling misschien wel veel verder zijn dan wij en waarvan
we waarschijnlijk nog een heleboel kunnen leren. Waarover je in ieder geval interessante artikelen kunt schrij.
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ven. Vergeet dus je pen en papier niet, Rolf 1'' De jonge
verslaggever glimlachte vermoeid. Hij had het die dag
heel druk gehad met het verzenden van de invitaties aan
de aandeelhouders. Driehonderdtwintig adressen waren
door Rolf eigenhandig geschreven op de lichtrode
couverts, met in de benedenhoek een afbeelding van de
maan en daaronder de woorden : „Edwars Moon Company ".
Ingenieur Holtrop haalde de schouders op.
„Ik weet het niet, meneer Edwars. We zullen moeten
afwachten. "
„Dat zullen we zeker, Holtrop. Maar om nog even op
Donderdag terug te komen, wil je misschien de rond
-leidng
voor jouw rekening nemen?"
„Zeker, ik dacht wel dat dit komen zou en daarom heb
ik me er al vast een beetje op geprepareerd."
Je bent onbetaalbaar, Holtrop. "
„Dank u voor uw compliment, maar weet u wat ik het
lastigste van het geval vind ? Ik had de vleugels, om het
schip te laten zweven, zo graag eerst vierentwintig uur
voor het vertrek geprepareerd. Hoe moeten wij dan de
mensen er van overtuigen dat het toestel door omwenteling van de vleugels, daar de door ons gevonden stof dan
naar de aarde gekeerd is, door deze afgestoten wordt EI"
Een glimlachje speelde op ooms Pauls gelaat.
„Dat is waar, Holtrop. Ik dacht er niet aan, dat we
met zulke ongelovige Thomassen te doen kregen. Maar
ik weet er geloof ik wel wat op. Wil je eens voor mij
naar hangar drie bellen en vragen of de monteur Jackson
hier kan komen i!"
„wat wilt u dan?"
„Dat zul je wel horen. Ik zal die heren hun ongelovig
eens afleren. " De ingenieur belde zonder meer te-heid
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vragen de hangar op en enkele minuten later kondigde
een klopje op de deur de komst van den monteur aan.
,,Jackson, jij bent altijd nogal een handige kerel,"
begon oom, den forsen monteur zijn sigarenkoker voorhoudend.
,,Dank u voor uw compliment, meneer Edwars. Heeft
u mij hier laten komen om mij dat nog eens nadrukkelijk
te zeggen Dat vind Ik aardig."
,,Wis en zeker heb Ik dat niet, Jackson. Maar kijk
eens, die draagvlakken en roeren mogen niet eerder worden geprepareerd dan vierentwintig uur voor 't vertrek,
zodat . . . . wanneer meneer Holtrop aan de nieuwsgierige gemeente demonstreert hoe de vleugels zich uit
het toestel vouwen . . .."
,,Dif niet gaat zweven, ' ' vulde de monteur aan.
Juist, Jackson, j e bent nog meer bij dan Ik dacht.
Hoe wist je date?"
Jk kon dat wel begrijpen, meneer. Mijnheer Holtrop
is reuze secuur, the wil in zijn werkplan geen afwijkingen
hebben en nu hebt u gedacht : ,,Weet je wat, Ik zal Jackson maar es roep en, die zal wel kans zien om het een of
ander in elkaar te draaien, waardoor de heren met onze
stof kennis maken. ' ' Is het niet zo 'i"
Juist Jackson. Weet je niet iets"
De monteur keek even naar het plafond en eenskiaps
kwam een brede glimlach over zijn gezicht.
,,Hebt u nog reservestof 9
Ja zeker, in kast twee."
,,Mag ik die gebruiken t "
,,Ga je gang maar."
,,Goed meneer, dan zal Ik ze allemaal in de lucht laten
vliegen. Maar wat ik zeggen wou, die sigaar zou best zijn,
als-ie niet lek was."
"

!
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„Hier heb j e een andere, schavuit. ”
„Dank u meneer en vertrouw nou maar op mij. Dat
zaakje komt dik in orde. " Met deze woorden verliet de
monteur de kamer.
Donderdag 1 1 I I
Aan de strak blauwe hemel schitterde de zon en wierp
haar stralen over steden, landen met rood en blauw gedakte boerenhuisjes, kronkelende rivieren en .... het
fabrieksterrein van de „Edwars Moon Company".
Het zag er feestelijk uit op het terrein. Aan alle zijden
wapperden vrolijk vlaggen en wimpels. Het personeel
draafde in zenuwachtige haast heen en weer. In de
hangar hing een atmosfeer van spanning. De werkmeester hield slechts met moeite zijn mensen kalm.
„Kom Jeffry, je doet het maar op je gemak, hoor.
Hé Thomson, waarom ren je zo hardy Sloof je maar
langzaam uit."
Met een kwinkslag en een grap wist de werkmeester
er de goede stemming in te houden. In een van de grote
loodsen, waar lange tafels aan rijen geschoven waren,
daar hier een koffiemaaltijd gehouden zou worden,
werden nu onder scherp toezicht van Jackson de stoelen
naar binnen gedragen.
„Geef nu m'n gereedschapstas maar en doe dan de
deur aan de buitenkant dicht, " beval de grote man, in de
loods verdwijnend.
Willem, in het portiershokje, zat te beven en te rillen.
Verbeeld je dat het toch iemand, die niet uitgenodigd
was, lukte mee naar binnen te sluipen!
„Voorlopig zal ik het hek maar onder stroom zetten,"
mompelde de portier, met een driftige ruk de hefboom
overhalend. „Ziezo, dat is gebeurd."
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„Houd j e toch kalm, man, ” sprak z'n vrouw, die eens
kwam kijken.
„Kalm ` " stoof Willem op. „Vrouw, schei uit. Ik word
er zemelappig van."
„Ik zal j e een kop koffie brengen, Willem."
„Goed, " bromde de portier. En het vooruitzicht een
sterke kop koffie te krijgen, kalmeerde zijn zenuwen al
weer.
Steven en Rolf bevonden zich op de sterrenwacht, vanwaar men een ver uitzicht had.
„Ik geloof dat je oom niets op het bezoek gesteld is,
Steven. "
„Denk je dat ook?" antwoordde deze. „Gisteravond
was oom ook al zo uit z'n hum ; hoe zal het nu wel zijn #"
„Is die raket in orde V"
„Ja, die kan worden afgeschoten. Jackson heeft vanmorgen vroeg de leiding nog geïnspecteerd."
„Om drie uur gaat het gebeuren, hè i?"
„Ja, precies, geen seconde later, anders zou ooms
berekening helemaal in duigen vallen. Maar wat die
Jackson toch in elkaar zet, ik weet het niet. Hij doet zo
geheimzinnig, ga je eens mee kijken?"
„Ja, goed. " Rolf legde de kaart, die hij bestudeerde,
neer en verliet met zijn vriend de sterrenwacht.
Wie het op dat ogenblik het zwaarst te verantwoorden
had, was ingenieur Holtrop. Niet, dat hij last van zijn
zenuwen of moeite met zijn arbeiders had, of vrees dat de
boel niet zou marcheren. Neen, hij had veel moeilijker
problemen op te lossen. Een probleem, dat zijn wiskundehoofd op een zware proef stelde. Het betrof den heer
Edwars, want hoe ongelooflijk het ook moge klinken,
oom Paul was uit zijn humeur en flink ook. Hij had zich
in zijn werkkamer opgesloten en kort en bonding te ken141

nen gegeven, dat hij de gehele dag niet gestoord wilde
worden.
Maar dat ging toch niet 1 Oom Paul, om wien alles
draaide, wilde zich niet vertonen en niemand ontvangen!
Met een zwaar hoofd stond Holtrop voor de deur met
het bordje streng verboden toegang, waarachter de boze
heer Edwars zat. Even aarzelde de ingenieur, toen
klopte hij.
Tik tik tik. Geen antwoord. Tik tik tik, iets
harder. Het bleef doodstil. Tik -- tik tik -- nu veel
harder. Maar het halstarrig zwijgen daarbinnen hield
aan en de ingenieur, die z'n kalmte begon te verliezen,
bonsde nu op de deur. Boem boem -- boem. Eindelijk
kwam er geluid.
„wat moet je? " klonk het onvriendelijk. „Heb je, niet
gezien dat ik met rust gelaten wil worden?"
„Meneer Edwars, ik ben het, Holtrop. Mag ik niet even
binnenkomen 1"
„Je ziet het bordje toch ?" bromde de stem, weer even
onvriendelijk.
„Nou ja, maar ik mag. . .. "
„Niet binnen komen. Juist,' viel oom Paul, wiens stem
steeds bozer klonk, in. Maar gelukkig was de ingenieur
niet bang uitgevallen. Een lachje bedwingend schudde
hij het hoofd en zei:
„Maar meneer Edwars, hoe moet dat nut"
„wat kan mij dat schelen, ik wil niemand zien."
,,Mij ook niet, meneer Edwars V"
„Nee, jou ook niet ! "
„Maar ik u wel. " Meteen drukte de ingenieur, the met
de geheimen van het huis goed op de hoogte bleek te zijn,
op een knopje, dat achter een paneel verborgen zat. Op
-
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hetzelfde ogenblik draaide de deur naar binnen en stond
de ingenieur in de kamer.
„Wel alle drommels 1'' riep de boze heer Edwars, en
sprong op.
Doch de ingenieur deed alsof hij het niet hoorde. Hij
haalde een goede sigaar te voorschijn.
„Steekt u eens op."
„Wie geeft je het recht, Holtrop, om hier naar binnen
te komen ?"
Boos keek de heer Edwars den ingenieur aan. Doch
deze bleef kalm.
„Dat recht geef ik me zelf, meneer Edwars. Kom,
steekt u nu eerst die sigaar eens op. Hier heeft u een
vlammetje ook. "
Oom bezweek. Hij nam de sigaar aan en blies met wel
grote rookwolken de kamer in.
-behagn
een
goeie
sigaar,
Holtrop.
Kerel,
„Allemensen, dat is
wat een fijne. Waar heb je die vandaan?"
„U krijgt zo'n kistje van me als u nu eens naar mij
luistert, " spotte de ingenieur. „Maar u moet heel zoet
zin.
„Een heel kistje ? "
Holtrop knikte.
,,Ja, honderd stuks, maar dan moet u ook doen wat ik
zeg."
Oom staarde zijn vriend en medewerker aan.
„En wat moet ik dan doen, Holtrop 9 "
„U keurig in gala gaan .... "
„Nooit ! " bulderde oom. „Ze krijgen me niet te zien."
„Stil nou es, " suste de ingenieur. „Denk aan de
sigaren."
,,Ja maar die -- die -- ze -- ze -- ze —ze -- zijn
toch verbazend lekker, Holtrop. "
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„Nu juist, wees dan ook niet kinderachtig en sluit u
hier niet op als een dier dat zijn winterslaap houdt. Denkt
u dat ik een gemakkelijke dag zal hebben?”
,,Ja.... maar .... protesteerde oom, die hier geen
antwoord op wist te geven.
„Denk aan de sigaren hoor I " plaagde de ingenieur.
„Moet het i " vroeg oom nog eens.
„Het moet, absoluut. "
„Er is geen ontkomen aan"
„Nee, steekt u zich nu maar vlug in uw j
,,Je weet dat ik zo'n hekel heb aan dat ding, Holtrop
en dan die ellendige boord, die je haast wurgt en m'n
boordeknoop j e ben ik natuurlijk ook kwijt. "
„Ik heb nog wel een paar voor u, meneer Edwars."
JaV' Er lag een teleurgestelde klank in oom Pauls
stem, nu hij bemerkte, dat het uitvluchtje niet opging.
„Kijkt u eens." Ingenieur Holtrop nam een tweede
sigaar uit zijn koker. Oom greep er naar.
„Nee, die krijgt u als u netjes gekleed beneden verschijnt."
„Nou, hoepel dan maar op. Ik kom zo, " gromde oom.
Hoofdschuddend verliet de ingenieur de kamer en
mompelde glimlachend in de gang : „Die ouwe Turk.
Voor een goede sigaar krijg je alles van hem gedaan I "
''

Nu stond het zwart van de auto's voor de poortingang,
een lang, kronkelend lint van wagens in allerlei kleuren.
Willem, in het hokje, met de hand aan de schakelaar,
zag met angst en beven de eerste gasten komen : de
redacteuren van de B. W.
,,Uw kaarten alstublieft, heren 1 In orde, u kunt doorgaan."
Even werd de stroom uitgeschakeld. Rolf ontving de
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heren en Steven haastte zich naar Willem om het bevel
te geven de stroom niet weer in te schakelen.
„Wij houden wel een oogje in het zeil."
„Goed, op uwes verantwoording dan, " zei Willem, het
hokje uitstappend.
Nu stonden de heren op het terrein en keken hun ogen
uit. Maar de redacteuren, verslaggevers, vooraanstaande
mannen uit handel, nijverheid en bankwezen, die aandelen in de onderneming hadden, zagen niets anders dan
een groot, met beton bedekt veld, met aan de linkerkant
twee geweldige gebouwen met gesloten deuren en aan
de rechterkant een cantine met aangebouwd woonhuis.
Men praatte met elkaar over de handel en het bedrijfsleven. De beurs was ietwat gedrukt, maar gaf nog geen
directe reden tot ongerustheid. Toen loeide een sirene en
Rolf, the de bezoekers ontvangen had, deelde met luide
stem mede, dat dit het signaal was om zich naar het
woonhuis te begeven. Terstond zette het gehele gezelschap daarheen koers en de heren Edwars en Holtrop,
beide in jacquet, heetten hier de gasten welkom. Na
een korte toespraak, waarin oom hoe kon hij zo
jokken ! z'n blijdschap te kennen gaf de aandeel
bij elkaar te zien, beklom ingenieur Holtrop de-houders
kleine tribune, met kunst en vliegwerk door den timmer
-man
gefabriceerd, en sprak met duidelijke stem:
allen
u
„Geachte aanwezigen. Daar ik bemerk dat
brandt van ongeduld om te zien wat de „Edwars Moon
Company" in een zeer korte, doch voor u natuurlijk
lange tijd, tot stand heeft weten te brengen, kan ik niet
beter doen dan u te verzoeken mij te volgen. Ge dient
u echter allen stipt aan de te geven aanwijzingen te
houden, daar alles wat u zult zien onder zeer strenge
bewaking staat. Verder zou ik u aanraden niets, absoArtz — 300.000 mijlen. — 10
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luut niets aan te raken, daar dit minder prettige gevolgen
voor u zou kunnen hebben, aangezien electriciteit bij
de „Edwars Moon Company" lang geen onbekende,
maar om zo te zeggen kind in huis is. "
Een licht gemompel steeg op, doch de ingenieur ging
kalm verder:
„Wanneer u zich allen weer naar de betonvloer begeeft
en u daar langs de rode streep schaart, zult u binnen
enige minuten de gelegenheid hebben het schip te bewonderen, waarmee wij ons van de aarde hopen los te maken
om er mee naar de maan te vliegen."
Een applaus weerklonk, terwijl de ingenieur van het
podium stapte. Men begaf zich nu vol spanning naar het
aangeduide gedeelte van het terrein en nauwelijks hadden de van ongeduld brandende genodigden zich langs de
rode streep opgesteld, of, als door een onzichtbare hand
bewogen, openden zich de twee hangar- deuren. Een
signaal weerklonk. De arbeiders plaatsten zich rechts en
links van het toestel, waarin beweging kwam en dat -langzaam, onder donderende juichkreten, naar het midden
van het plaveisel rolde. Het toestel had de vorm van een
enorme torpedo. Het blinkende metaal glinsterde in de
zon. Links en rechts van de neus, die een weinig vooruitstak, bevonden zich aan iedere kant twee enorme motoren.
Verder bevonden zich in de romp drie luiken, de ramen.
Ademloos luisterde men naar den ingenieur, die de toehoorders vertelde, dat, hoe onwaarschijnlijk het ook
klonk, zij met dit toestel de maan zouden bereiken.
„Onze machine wordt door 4 krachtcapsulemotoren
en raketten voortbewogen, " legde Ir. Holtrop uit. „Een
capsule voor een krachtmotor ontwikkelt een energie,
gelijk aan die van tienduizend liter benzinegas. Ze hebben
de grootte van duiveneieren, zodat wij slechts een klein
146

kistje met voedingsstof voor deze motoren nodig hebben.
Wanneer u mij straks volgt, zult u kunnen zien, hoe de
capsules, door ze in een daarvoor speciaal geconstrueerde cylinder te brengen, ontploffen, wanneer ze onder
invloed van de electrische stroom komen, die in deze
cylinder wordt gebracht door twee dynamo's, welke
door een buitenboord- propeller in werking gesteld
worden. Door een speciaal bereide olie, die aan de binnenkant van de cylinder wordt aangebracht, is het ons
gelukt de kracht van de gebruikte capsule af te leiden
naar de motoren. Was dit niet het geval, dan zou door
de ontploffing der capsules in een onderdeel van een
seconde het hele hemelschip vernietigd worden. Nu gebeurt dit niet. De kracht wordt naar de door 80 cylinders
gedreven motoren toe geleid, die de propellers 50.000
omwentelingen per minuut laten maken, waardoor het
hemelschip een snelheid van 300 K.M. per minuut kan
bereiken. In de 384.400 K.M., die wij hebben af te leggen,
moeten wij rekening houden met de verschillende lucht
zoals ten eerste die dicht om de aarde heen, de-lagen,
eigenlijke atmosfeer met haar grote dichtheid, bevattende
pl.m. 1/5 zuurstof, 4/5 stikstof,1 O, argon en 0.03 O/o koolzuur, vervolgens reeds na 10 K.M. de stratosfeer, die arm
is aan zuurstof en tenslotte, buiten de dampkring gekomen, de wereldruimte, waarin onze motoren zeer
onregelmatig zullen lopen, nu eens snel, dan weer minder
snel. Wij hebben daarom aparte raket- en zuurstofinstallaties aangebracht, die dit euvel zullen weten te ver
Na deze uiteenzetting kreeg men gelegenheid-helpn."
het hemelschip van binnen te bezichtigen en de kreten
van verbazing waren niet van de lucht. Wanneer men
het toestel door een in het midden aangebrachte deur
binnenkwam, bevond men zich in een brede gang, die
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rondom het gehele schip liep en waarin drie grote deuren
toegang gaven tot de vóór in het schip gelegen machinekamer en de achter in het schip liggende slaaphutten,
terwijl in het middenvertrek de stuurcel, radioinrichting
en conversatiezaal waren aangebracht. De wanden van
het schip waren alle sterk verend en met dik leer bekleed, zodat de bemanning bij het afschieten of landen
van een eventuele schok geen letsel zou bekomen. Boven
de slaaphutten bevonden zich de navigatiekamer en een
grote telescoop, waarmee men tal van hemellichamen
beter hoopte te kunnen waarnemen.
De bezoekers hadden geen ogen genoeg om het schip
te bezichtigen, telkens ging een goedkeurend gemompel
op. Ir. Holtrop demonstreerde nu, hoe door een enkele
greep aan een der hefbomen in de stuurinrichting de
vleugels en roeren zich uit het schip vouwden. Met deze
demonstratie oogstte hij veel succes, doch de verklaring
van den ingenieur, dat de vleugels geprepareerd zouden
worden met een stof, die de aantrekkingskracht der
aarde zou weten op te heffen, vond geen geloof.
„Dat kunt u nu wel zeggen, " merkte een dikke mijndirecteur op. „Bewijzen, meneer, bewijzen, die moet ik
hebben. Dat schip is nu wel heel mooi, zeker, maar wat
heb ik eraan als u na 22 uur zweven weer ergens op de
aarde terugvalt?"
Holtrop keek den man zo vernietigend aan, dat deze
met zijn eigen figuur geen raad wist. De omstanders
gichelden zacht.
Dit kleine incident daargelaten, had de rondleiding een
aangenaam verloop. Ingenieur Holtrop verklaarde nog
waarom het nuttig was, de vleugels na vijftig meter reeds
te ontplooien. Dit zou de aantrekkingskracht aanmerkelijk verminderen. Verder bewonderden de nieuwsgierige
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genodigden de speciaal gefabriceerde duikerpakken, die,
wanneer een koude- of warmte-capsule in een apart daar
geconstrueerd reservoir gebracht was, de lucht--vor
vaarders moesten beschermen tegen de invloed der sterke
temp eratuursschommelingen.
Na de rondleiding, die ruim twee uur geduurd had,
begaf het gezelschap zich naar de grote, tot restauratiezaal ingerichte loods. In drie lange rijen stonden de tafels
keurig gedekt, terwijl de bladen met dampende koppen
koffie verlokkend geurden. De genodigden gingen de zaal
binnen, waar oom Paul hen kort toesprak:
„Heren, ik hoop dat de rondleiding u voldaan heeft
en ik denk dat een kop koffie zal smaken. Ik nodig u dus
uit plaats te nemen. " Men ging zitten .... of liever, men
probeerde dit te doen, want de monteur Jackson, die nu
in de geopende deur stond, bromde:
„Ik zal ze leren, " en duwde tegelijk een hefboom omlaag.
„Gaat u toch zitten, " drong oom Paul aan, maar plotseling weerklonk een koor van kreten : „Wat is dat?"
„Wat begint u ?" „Wat gebeurt er?" „Wat wilt u ?"
„Help ! " De gasten voelden hoe plotseling de grond wegzonk en zij in de zaal zweefden.
„Help dan toch 1" schreeuwde de dikke mijndirecteur,
die met zijn kop koffie in de hand het eerste het beste,
wat hij te pakken had kunnen krijgen lustig heen en
weer schommelde en alle mogelijke moeite deed zijn
evenwicht te bewaren.
Het was een dwaas gezicht, al die zwevende mensen,
die allen door elkaar schreeuwden. En het gekste van het
geval was, dat, hoe meer moeite zij deden te dalen, hoe
hoger zij stegen.
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„Au ! 1 1” schreeuwde de mijndirecteur plotseling, die
door zijn vele gespartel zo hoog gestegen was, dat hij
tamelijk onzacht met zijn hoofd in aanraking met het
plafond was gekomen.
„Help dan toch, wat zijn dat voor flauwe aardigheden?"
Mijne Heren, " riep oom Paul, toen hij vond, dat de
grap lang genoeg geduurd had, „dit is een kleine straf
voor uw ongelovigheid, want dezelfde stof, waarmee de
vleugels geprepareerd zullen worden, bevindt zich op
de zittingen van uw stoelen. Mijn ingenieur vertelde u
reeds hoe deze stof de aantrekkingskracht van de aarde
weet op te heffen, en daar u het niet wilde geloven ....
„Ja, ik geloof het nu wel, " schreeuwde de mijn-directeur, die nog steeds op pijnlijke wijze op en neer tegen
de balken wipte.
„En daar u dat niet wilde geloven, " ging oom Paul
onverstoord verder, „heb ik u het bewijs van de waar
zijner woorden geleverd. Ik hoop dat u een weinig-heid
meer vertrouwen zult hebben in hetgeen wij u vertellen.
U zult nu weer veilige grond onder uw voeten krijgen."
Oom Paul gaf Jackson een wenk en nauwelijks draaiden
de zittingen der stoelen door een greep aan de hefboom
langzaam om, of de gasten daalden en zaten weldra aan
tafel. Zuchten van verlichting stegen op. Sommigen
zagen nog wat bleek en de praatgrage m ij ndirecteur was
er stil van geworden.
Maar nu wist men tenminste dat de heer Edwars elk
woord van zijn beweringen met bewijzen wist te staven.
Precies om twee uur zetten de twee redacteuren van
de B. W. hun handtekeningen onder het gewichtige
document, waarop met grote letters gedrukt stond:
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Wij verklaren dit document op de aarde te hebben
getekend in het bijzijn van de heren Edwars en Holtrop,
die het in een raket naar de maan zullen schieten en het
vervolgens, ten bewijze, dat zij zelf op de maan geweest
zijn, op de redactie van de B. W. terug zullen brengen.
Om drie uur werd onder grote belangstelling dit gewichtige document per raket afgeschoten, van welk
experiment men echter niet veel meer dan een lichtstraal
waarnam.
Groter werd echter de spanning bij de genodigden, ja
het was of er een schok door hen heen voer, toen oom
Paul bij hun vertrek zei:
,,Heren, het is mij zeer aangenaam geweest u hier te
zien. Mij rest thans nog u mede te delen, dat vandaag
over een week, des avonds kwart over acht, ons toestel
naar de maan zal worden weggeschoten."
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HOOFDSTUK IX.

Het artikel in de B. W., dat een uitvoerige beschrjving over het Hemelschip gegeven en tevens de datum
van vertrek bekend gemaakt had, scheen ieder met een
soort maankoorts te besmetten.
Baas Gunther werd, waar hij zich ook vertoonde, door
bekenden en onbekenden aangesproken.
„Hé, Gunther, wat heb ik nu in de krant gelezen l Je
zoon gaat met dat Hemelschip mee, hé ? Ik heb zijn foto
in de krant gezien en er stond onder : De jongste verslaggever van de B. W., the de reis naar de maan mee zal
maken."
„Zo," bromde baas Gunther, „ja, hij gaat mee. Ik heb
er anders niet veel fiducie in, maar de jongen moest en
zou mee. Nou, wat kon ik anders doen dan ja zeggen ` "
„blaar Gunther, je moest er trots op zijn en je naam
wordt nu wereldberoemd."
„Zo ? " vroeg baas Gunther nuchter. „Daar word ik
anders niet veel beter van."
„O, maar u zult eens zien, dat komt ook wel. Ik wil
wedden dat iedereen je alleen al om je uit te horen in
dienst zal willen hebben."
„Eerst zien, dan geloof ik 't," bromde baas Gunther.
Maar toch scheen dat zo te zijn, want onophoudelijk
klonk de bel in baas Gunthers huisje en was er iemand,
die hem of Rolf moest spreken.
„Rolf is niet thuis, " moest moeder altijd ten antwoord
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geven en dat was waar ook, want Rolf had het druk bij
de „Edwars Moon Company", waar het naderende vertrek de spanning met de dag deed stijgen.
Op een avond, heel onverwacht, kwam de jongen echter
plotseling thuis. Zijn ouders wisten niet wat ze zagen.
„Jij jongen ?"
„Ja, ik heb, omdat ik wat bestellingen in de stad moest
doen, een avondje vrij kunnen krijgen, maar dit is ook
de laatste en u ziet mij niet eerder terug dan op de dag
van het vertrek. U mag binnen de afzetting komen, heeft
meneer Edwars gezegd."
„Gelukkig, " zuchtte moeder. „Ik vind het anders
vreselijk hoor, om je zo naar de maan te zien schieten.
Ben je niet erg bang, jongen?"
„Bang, wel nee, waarvoor ? " Rolfs ogen tintelden vrolijk. „'t Zal prachtig worden, moeder, heus. Wees maar
niet ongerust."
„Ja maar, " begon moeder weer, Je bent vroeger zo
zwak geweest. Zou je er wel tegen kunnen? Je moest
vroeger altijd levertraan van den dokter hebben. Weet
je wat, ik zal een flesje voor je halen, dat moet je meenemen, jongen. '
Rolf begon te lachen, maar moeder was de deur al
uitgehold en kocht bij den drogist een fles levertraan.
„Voor m'n zoon, die naar de maan gaat vliegen, " zei
ze tegen den bediende.
„Juist, juffrouw. Ik begrijp het best, " antwoordde dit
jongmens, een glimlachje onderdrukkend. Daarna holde
hij vlug naar zijn vriend, den slagersknecht, om hem het
nieuws te vertellen. Zo kwam het dat de slagersjongen
de volgende dag, op zijn fiets gezeten, het welluidende
lied aanhief :
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„Heb je 'm al gezien
die Gunther in z'n vliegmachien
Met een flessie levertraan,
vliegt-ie vrolijk naar de maan.”
Het verhaal van de levertraan deed al gauw de ronde
in de stad en bereikte ook de nieuwsgierige oren van de
reporters van de B. W., en daar deze ijverige mannen
zich uitsloofden om al de nieuwste nieuwtjes te pakken
te krijgen, namen zij het flesje levertraan er graag bij.
„Zeg es," oom Paul liet de krant zakken en keek Rolf
over zijn brillenglazen aan, „moet jij levertraan gebruiken'"
„Hè 9 Wat ` Wie zegt dat ` Ik levertraan, waarvoor ? "
Rolf keek Oom zo mal aan,- dat deze moeite had zich
goed te houden.
„Wie dat zegt ? De krant schrijft er een heel verhaal
over."
„Ach oom, ze zijn niet goed wijs. Ik zal u zeggen hoe
het komt," en Rolf deed het verhaal, van zijn moeder, die
bij hoog en bij laag wilde, dat hij een fles levertraan meet'
nam. Oom Paul lachte.
,,Je hebt tenminste een zorgzame moeder, Rolf, en dat
is heel wat waard. Ik sta er dus op dat je die fles meeneemt. "
Naarmate de dagen verstreken, groeide de spanning.
Iemand bood oom Paul 10.000 gulden, wanneer hij de
schutting, die het terrein omgaf, liet wegbreken, terwijl
hij in dat geval gratis een traliehek om het fabrieksveld
zou plaatsen, zodat de duizenden en duizenden toeschouwers tenminste iet vertrek van het luchtschip zouden
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kunnen bijwonen. Hij zou dan echter ook het recht
hebben, tribunes met zitplaatsen op te slaan in een hoek
van het terrein, dat weer door een hek afgesloten zou
zijn van het overige gedeelte. Oom ging op het voorstel in,
maar niet dan nadat Jackson hem beloofd had de hele
omrastering onder stroom te zullen zetten en hoewel het
nu nog vier dagen duurde, eer het schip zou worden
afgeschoten, stroomden de kijklustigen reeds van heinde
en ver toe. Timmerlieden sloegen de tribunes op en regelmatig klonken de doffe hamerslagen.
Niemand werd nu meer op het terrein toegelaten. Tot
zelfs de zwaar geladen auto's met allerhande bestellingen
niet. Voor de poort laadden de monteurs en het personeel
alle goederen af en brachten deze naar de hangar, waar
zij onder scherp toezicht van den eersten werkmeester
en Ir. Holtrop in het schip geborgen werden. Lieve tijd
wat ging er al niet mee ! Het eerst kwam de machinekamer aan de beurt. Beitels, zagen, schroevendraaiers,
combinatietangen, Engelse sleutels, vijlen, breekijzers,
koevoeten, schroeven, moeren, spijkers in allerlei grootte,
duimen, krammen, haken, boren, houwelen, schoppen 't duizelde Rolf voor ogen. Maar Holtrop wandelde kalm
door de machine-kamer en droeg zorg, dat alles zijn
plaats kreeg. Na 24 uur hard werken was de machinekamer gereed en werd de deur gesloten en verzegeld.
De proviand-afdeling leek wel een kruidenierspakhuis.
Grote blikken, kleine blikken, lange blikken, smalle
blikken vlees, bussen met groenten, zalm, haring, sardines, eieren, melk, boter, zout, suiker, meel, vet, olie
en koffie, pakken lucifers, zeep, soda, te veel om op te
noemen. De apotheek was ook niet vergeten en met ontzag staarde Rolf naar de pakken watten en verband, de
dozen pleister, lancetten, pincetten, injectie-spuiten,
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scharen, tangen, spalken, gips, hoeveelheden aspirine,
antipirine, flessen ether, jodium, benzine en nog een
massa andere artikelen, van welker bestaan de twee jongens nooit iets af geweten hadden.
In de kombuis was een eerbiedwaardige vergadering
pannen, potten, borden, vorken, lepels, messen, kopjes,
schoteltjes, kannen, emmers, stoffers, zemen, sponsen,
bekers, handdoeken en nog veel meer.
De slaaphutten waren voorzien van dekens, lakens,
slopen, scheermessen, spiegels, klerenhangers, jassen,
dassen, petten, kaplaarzen, handschoenen en linnen
voorwerp kreeg keurig zijn plaats in het schip,-goed.Elk
dat als een grote, onverzadigbare schrokop alles in zijn
ingewanden borg.
Men draafde heen en weer, naar de sterrenwacht voor
de kaarten, kompassen, linialen, potloden, flessen inkt,
blocnotes, passers, hoeken, waterpassen, foto's en filmtoestellen en gyroscopen. Tot zelfs ooms encyclopedie
kreeg een plaats in het schip.
Regelmatig, met dof gebrom, dreunden de dynamo's,
die de vier grote watertanks vol pompten ; Jeffry, de
mecano=marconist, onderzocht de antenne en inspecteerde de lampen, terwijl Jackson, de boord-werktuigkundige, met argusogen de motoren bestudeerde.
Steven had voor de securiteit nog een paar extratrommels met filmrollen aan den ingenieur gegeven.
Rolf zat zich blauw te pennen aan de laatste nieuws
-berichtn.
Zo waren alle hands bezig om het Hemelschip reis
te maken en eindelijk, nadat onder bekwame-vardig
leiding van Ir. Holtrop de vleugels geprepareerd waren,
was dan alles gereed en werd de hangar onder Jacksons
toezicht gesloten.
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„ontzettend ! Het blijft maar stromen, kijk toch eens
aan. ” Met hun drieën, oom Paul, Holtrop en Jackson,
stonden ze op de sterrenwacht te kijken naar de steeds
maar toestromende mensenmassa's. De tribunes zaten
al tot de nok toe vol, de beste plaatsen waren, ondanks de
hoge prijzen, in een oogwenk uitverkocht geweest en nog
steeds kwam het publiek van heinde en ver toestromen.
Wie geen tribuneplaatsen kon betalen, had veelal een
vouwstoeltje meegebracht, ja, zelfs kwamen sommigen
met lege kisten aanslepen.
„'t Is ongelooflijk, " bromde Jackson, „dat er zoveel
mensen zin hebben uren lang opeengepropt te staan I "
„Ze kunnen niet eens omvallen, want ze hangen tegen
elkaar, " merkte de ingenieur op.
Dichte drommen kijkers stonden opeengepakt, tot op
een meter voor het hek, dat de plaats van de schutting
had ingenomen.
Tal van filmoperateurs en persfotografen hadden hun
toestellen op auto's geplaatst, die tussen de menigte
stonden. Chocolade- en vruchtenventers prezen luidkeels
hun waren aan. Haring- en zuurtentjes waren langs de
weg verrezen, door rappe handen in elkaar gezet, zelfs
ook een bakkerskraam, waar men warme kadetjes met
gebraden worst kon krijgen, die zeer in de smaak vielen,
daar het publiek van het lange wachten hongerig werd.
Een van de tenthouders was op het idee gekomen een
geleidingsdraad over het hek te gooien en zo kosteloos
zijn tent van licht te voorzien. Jackson had er onmiddellijk op af willen stuiven, maar oom Paul had hem
tegengehouden.
„Laat maar, Jackson, ik vind het veel te leuk zo. Het
lijkt wel wat op een kermis."
In de cantine was het een drukte van belang. De
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genodigde gasten, die met het oog op de toenemende
drukte reeds een dag vóór het vertrek toegang tot het
terrein verkregen hadden, werden in de cantine gehuisvest. De mecanicien en het overige personeel bleven nu
toch in de hangars.
De redacteuren Bint en v. d. Loeft, omgeven door een
zwerm reporters en fotografen, waren het eerst ver
schenen en wachtten nu in spanning tot -de twee dagen
verstreken zouden zijn, die hen van het grote gebeuren
scheidden.
Zenuwachtig door de drukte van het aanstaande
vertrek, was moeder Gunther finaal de kluts kwijt en
liep maar doelloos heen en weer. Legde hier een kleedje
recht, verzette daar een vaasje. Deed dan een kast open
en deed hem een ogenblik daarna, zonder er iets uit
gehaald te , hebben, weer dicht.
„Die Rolf toch, " zuchtte ze steeds, en liep dan weer
de kamer uit.
Dit geloop begon merkbaar op vader Gunthers
zenuwen te werken.
„Wat draaf je toch, " gromde hij uit zijn humeur. „Je
bent door die malle beweging helemaal van de kook."
„Jij soms niet?"
„Ach wat, vrouwen doen met zulke dingen altijd zo
overdreven. "
,,Overdreven? Is het soms overdreven als je j ongerust
maakt over je kind ? Ik zou hem zo graag nog eens willen
zien. '
„Dat doe j e toch, met het vertrek."
„Ja, maar wat heb ik er dan aan. Ik wil nog eens
even rustig met den jongen praten en dat kan dan zeker
niet. "
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„Nee, natuurlijk niet,” bromde vader.
Toen greep moeder plotseling pen en papier.
„Wat ga je nu doen?"
„Ik ga een brief schrijven."
„Een brief schrijven? Aan wie moet jij nu een brief
schrijven?"
„Laat dat nu maar aan mij over."
„Maar aan wie dan ?" drong vader aan.
„Nou, aan die meneer natuurlijk, hoe heet-ie ? Edwars
geloof ik, vragen of ik nou al komen mag."
„Ach vrouw, doe toch niet zo mal, hij zal je aan zien
komen. Hij heeft heus wel wat anders aan z'n hoofd."
„En toch doe ik 't, hij kan niet meer zeggen dan nee
en stoor me nu niet."
Vader haalde de schouders op en mompelde iets van
dat malle gedoe, waarna hij zijn pijp ging stoppen.
Tik, tik, tik. Oom Paul, die in zijn werkkamer met
ingenieur Holtrop de toebereidselen nog eens naging,
draaide zich om.
,,Ja, binnen. " Willem, de portier, verscheen in de
deuropening.
„Astublief t, meneer, 'n expres brief."
„'n Expresbrief Q"
,,Ja meneer."
Oom nam het couvert aan, trok bij het zien van het
adres de wenkbrauwen op.
„Van wie zal dat nu weer zijn."
„Wil ik eens kijken ?" bood de ingenieur hulpvaardig
aan.
Maar oom wees op de enveloppe, waarop met grote,
dikke letters Privé geschreven stond.
„Dat zal niet gaan, Holtrop. We zullen wel eens zien."
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Rustig sneed oom het couvert los, haalde de brief te
voorschijn en begon te lezen. De ingenieur, die oom Paul
aandachtig gadesloeg, bemerkte aan de verbaasde uitdrukking, die op het gezicht van den heer Edwars ver
dat er iets vreemds aan de hand moest zijn. Een-schen,
glimlach verscheen op ooms gelaat, terwijl hij de brief
dicht vouwde en op het tapijt staarde. Toen plotseling
tot den ingenieur:
„Is er nog plaats in de canttne, Holtrop."
„Nee, meneer Edwars, propvol."
„Goed, ik ben van plan vanavond naar de hangar te
gaan. Ik heb nog iets uit te werken en ik wil er bij zijn,
wanneer de schietinstallatie geplaatst wordt. Laat m'n
kamer in orde maken voor twee logé 's. "
,,Logé '5 61 Krijgt u nu nog logé 's In deze drukte?"
,,Ja, in deze drukte en ik ga ze zelf halen. Laat de
blauwe reiswagen maar voorkomen. Ik ga direct."
Zonder verdere tekst of uitleg reed de heer Edwars een
ogenblik later in zijn auto de poort uit.
Vader Gunther was danig uit zijn humeur.
„Ik begrijp niet," mopperde hij tegen moeder, „dat je
zo dwaas geweest bent om die brief te schrijven. Zie je
nou wel dat je er geen antwoord op krijgt? Vanmorgen
rende je direct naar de brievenbus in de vaste overtuiging dat er antwoord zou zijn. Ja, ze zullen je zien aankomen, hoe kom je er toch bij g"
Moeder keek sip voor zich uit ; zo stellig had ze gehoopt
dat ze op haar brief aan meneer Edwars, die ze nog wel
expresse verzonden had, bericht zou krijgen, maar ... .
niets hoor.
„Rolf heeft toch zelf gezegd, dat 't zo'n goeie man
was."
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Baas Gunther lachte schamper.
ja als 't alleen om hen zelf gaat. Nou zie je
„Goed
't toch zelf, als je de mensen nodig hebt, laten ze je met
al hun goedheid zitten .... Even keek vader op. Knarsend hield een grote blauwe wagen voor de deur stil.
„Hij kan er niet door, dat ijsventje staat natuurlijk
weer met z'n kar in de weg."
„Nee maar, kijk eens, het lijkt wel of-ie hier moet
zijn."
Vader zag nu ook, hoe een gezet heer uit het raampje
boog en de huisnummers opnam. Daarop keek hij weer
naar een papier in zijn hand.
„Hij zal toch ...... " . Maar moeder brak haar zin af.
De heer kwam uit de auto, deed het deurtje op slot.
„Hij moet hier zijn, vader. Kijk maar, daar komt-ie
al naar 't stoepje. Wat voor 'n deftig personage krijgen
we nou aan de deur ? " Moeders schort vloog af. Daar
ging de bel al. Terwijl moeder Gunther de deur opende,
voelde zij haar knieën knikken. Zou 't zijn waar ze op
hoopte`? Zou die meneer toch iemand op haar brief antwoord laten brengen `? 0 als dat eens waar mocht zijn!
En 't was waar. Want een vrolijke stem riep luid:
„Goeden morgen, ben ik hier bij de familie Gunther t?"
Moeder knikte:
„Jawel meneer, wilt u maar zo goed zijn om binnen
te komen`? "
„Graag," antwoordde de vreemde en daarop:
,,Is u Rolf s moeder Q " Moeder knikte.
,,Ja meneer, is er iets met den jongen?"
„Nee, helemaal niet, hoor moeder. Ik kom alleen in
antwoord op uw schrijven. Ik ben Edwars, die geheim
-zingema,
zoals men mij ook wel noemt. "
niet
ik
het
had
maar
zo
„Gunst, meneer maar .
''
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bedoeld. Komt u toch binnen. " En de deur van de huiskamer openduwend : „Man, hier is meneer E dwars zelf."
Baas Gunther sprong als geëlectriseerd overeind,
waarbij hij zijn pijp op de grond aan stukken liet vallen.
,,U.... U.. ..1 9
„Goede morgen, meneer Gunther.'' De heer Edwars
drukte Rolfs vader de hand. „Steekt u een sigaar op."
Vader bekeek de fijne sigaar met het gouden bandje.
„Is er iets met Rolf, meneer ? " Vader keek den man
aan, wiens plannen zoveel beroering onder de mensen
brachten.
„Nee, meneer Gunther, niets hoor. De jongen doet
heel goed zijn best en ik kan niet anders dan heel tevreden over hem zijn.."
„O, gelukkig maar, " zuchtte moeder.
„En overmorgen, meneer Edwars'1"
„aan hoop ik op de maan te wandelen, meneer
Gunther. Uw vrouw had toch geschreven, of u bij het
vertrek aanwezig kon zijn? Welnu, ik kom u halen. De
auto staat klaar. U kunt zo instappen."
„Dat vind ik verbazend vriendelijk van u, meneer
Edwars. U begrijpt wat het voor ons is, als je zoon daar
opeens zover weg gaat."
„Zeker zeker, daarom kom ik u ook halen. Ik ben
erg in mijn schik eens kennis met de ouders van mijn
ijverigen verslaggever te kunnen maken."
„En nu kunnen we met u mee ?" vroeg moeder nog
eens.
De heer Edwars knikte. „Stapt u maar vlug in de
auto."
„Ja, maar zo niet. U wilt me zeker wel even verontschuldigen l "
Moeder wipte weg om gauw haar beste japon aan te
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trekken en vaders zondagse pak gereed te leggen. Daar
liep ze naar buurvrouw om te vragen of die zo goed-na
wilde zijn om, als de kinderen thuis kwamen, ze naar
haar aangetrouwden neef en nicht te brengen, die wilden
ze wel voor die paar dagen houden, want zij moest nu
met dien maanvlieger mee.
Naar de maan? Mens, wat je niet zegt.'
„Ach nee, niet naar de maan, ik mag Rolfs vertrek
zien, the meneer is bij ons."
„Bij u, maar buurvrouw, vertel nou es effe, wacht, ik
zal even koffiewater opzetten."
Maar moeder Gunther hield bij hoog en bij laag vol
dat ze heus geen tijd had.
„Later zal ik 't wel vertellen, " riep ze en ging vlug
naar huis, waar vader zich nog steeds met den heer
Edwars onderhield.
„'t Is wel geweldig, wat u me allemaal vertelt, meneer.
300 K.M. per minuut ! 't Is niet te geloven."
Nu ging ook vader zich vlug verkleden.
Tien minuten later stapten ze, nog beduusd over het
geval, dat die meneer hen zelf kwam halen, in de auto.
En terwijl de wagen zich in beweging zette, mompelde
vader, genietend van de fijne sigaar:
„Sjonge, sjonge, wat een sjieke beweging. Gunther,
jongen, dat had je nooit gedacht, zeg, dat je het nog es
zo fijn zou hebben !"

,,Maanvlieger

?

Wat die Rolf stond te kijken, toen hij daar plotseling
vader en moeder voor zich zag staan!
„Maar hoe komt u toch hier Q" riep onze jongeman ver
uit.
-basd
„Nou kind, door hem, die meneer Edwars. Hij is ons
zelf komen halen."
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„Kwam oom Paul u halen ? Ik wist er niets van
moeder !"
„Nee, kind, dat wil ik best geloven. Ik had hem geschreven, zie je, of ik een dag eerder mocht komen, omdat ik j e zo graag nog wilde spreken. Nou, en daar
kwam hij vanmorgen met zijn auto voor de deur, hè
vader ` ”
,,Ja, zo is 't. Wat is het hier anders allemaal ruim,"
merkte baas Gunther rondkijkend op. „Waar is die
wondermachine nu, Rolf, waarmee jullie naar de maan
gaat V'
„Daar, " Rolf knikte met zijn hoofd in de richting van
de hangar. „Ik zal eens vragen, of u hem even mag zien.
Kijk, daar is Steven ook. Hallo, zeg, kijk eens, daar zijn
mijn ouders al."
„Ja, oom heeft ze gehaald, hè ? Hij vertelde me teminste zo iets. Ik moest ze alles maar eens laten zien."
Steven drukte vader en moeder Gunther de hand.
„Gaat u maar met me mee."
Met z'n vieren stapten ze in de richting van de hangar.
Het was gewoonweg ongelooflijk en nog geheel beduusd zaten vader en moeder elkaar aan te staren.
„Dat had ik me nou helemaal niet voorgesteld," begon
vader eindelijk. „Kollesaal, het lijkt wel een hotel en dat
wordt zo maar eventjes de lucht ingeschoten`? Je begrijpt
niet, dat zo'n zwaar toestel nog van de grond te krijgen
is. '
Ja en toch is het zo." Steven stak een sigaret op,
lachte even om de verbaasde gezichten van vader en
moeder Gunther. Ze waren juist van de wandeling terug
Ingenieur Holtrop, met wien zij kennis ge--gekrd.
maakt hadden, was een en al vriendelijkheid geweest en
,
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had hun alles zo goed en zo kwaad als het ging uitgelegd. Maar dat Rolf over een goede vier en twintig uur in
dat toestel met een vaartje van 300 K.M. per minuut door
de lucht zou vliegen, dat wilde er bij vader en moeder
nog niet goed in.
„Ik zal er wel voor zorgen, dat u een goed plaatsje
krijgt om ons te zien vertrekken,'' beloofde Holtrop, en
stond op, daar hij weer weg gehaald werd. Steven moest
ook weer aan het werk en vader en moeder bleven stil
bij Rolf in de ontvangkamer zitten.
„Kind, dat je nu morgen zo ver van ons vandaan gaat.
Ik zal 's avonds dikwijls naar de maan kijken en denken:
daar zit m'n jongen nu."
Verder hadden ze weinig gesproken en Rolf, wien de
pijnlijke stilte geducht begon te hinderen, was eigenlijk
maar blij, toen er op de deur werd geklopt en een van
de monteurs hen kwam halen, daar er een foto gemaakt
moest worden.
„Moeten we daarvoor meegaan?" Maar verder had
vader maar niet gevraagd en gewillig hadden ze zich
met hun drieën naar het veld begeven. Er heerste hier
een ontzaglijke spanning. Het publiek buiten het afgezette gedeelte werd rumoerig. Op het terrein deed ieder
zijn best kalmte te bewaren en misschien was het-en
juist daardoor, dat de stemming zo geladen was.
Enige arbeiders waren bezig de grote electrische kabels
aan te leggen, met behulp waarvan de raketten afgeschoten zouden worden. Reporters draafden onrustig
heen en weer en wilden vader en moeder Gunther interviewen, doch werden door Rolf op een afstand gehouden.
Er werd een foto gemaakt van hun achten : oom Paul en
Ir. Holtrop als gezagvoerder en onder-gezagvoerder in
het midden, Jeffry en Jackson rechts, Steven links, Rolf
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tussen vader en moeder in. Daarna maakte men nog een
foto, nu alleen van de bemanning. Deze moesten de vol
morgen al in de B. W. en de fotograaf spoedde-gend
zich dus met zijn opnamen heen.
Gegeten hadden ze maar weinig 's avonds aan het
diner, door den heer Edwars aangeboden aan de redacteuren, de bemanning en vader en moeder Gunther. In
de kleine toespraak, die oom hield, had hij allen bedankt
voor hun medewerking. Rolf kreeg een extra pluim.
„Had de jonge verslaggever niet zo'n wilskracht getoond, dan zou er waarschijnijk nooit iets van deze maan
gekomen zijn, " zei oom Paul, zodat Rolf ervan-vlucht
bloosde. De heren van der Loeft en Mr. Dr. Bint roemden
nog eens de scherpzinnigheid van hun jongsten verslag
-gevr.
Daarna waren allen, met het oog op de komende dag,
die avond extra vroeg gaan slapen.
En nu was het grote ogenblik daar.
Onder daverende toejuichingen van duizenden en
duizenden werd om 6 uur het Hemelschip uit de hangar
gerold. Fotografen verdrongen zich. Filmoperateurs
richtten hun toestellen op het schip, dat aller bewondering had weten af te dwingen. De reporters werden
ondanks hun protest nu niet meer toegelaten. Alleen
de beide hoofdredacteuren van de B. W. en vader en
moeder Gunther mochten op het terrein blijven.
Ir. Holtrop liep als een tijger in z'n kooi om het toestel
heen en weer, verbrak eindelijk de zegels, stapte naar
binnen en 'n ogenblik daarop schitterde het schip in een
zee van licht. De navigatielichten straalden oogverblindend. Oom Paul inspecteerde het schip nog eens en ging
daarop rustig met vader en moeder Gunther staan pra166

ten, terwijl Rolf nog een onderhoud met de beide redacteuren had. Jackson stond bij de leiding gereed om deze
direct op bevel van den ingenieur aan te koppelen. De
werklieden schaarden zich om het toestel. Van de sterrenwacht af werden lichtbundels op het veld en in de lucht
geworpen.
Half acht, tijd om aan boord te gaan.
Rolf nam afscheid.
„Dag moeder, dag vader. Ja, heus, ik zal wel voorzichtig zijn." Jeffry wenkte, want het werd hoog tijd.
Nu stonden zij met hun zessen voor het toestel. Oom
Paul sprak het afscheidswoord:
„Vaarwel vrienden. Houdt u goed. Maakt u niet te
gauw bezorgd, wanneer u ons niet geregeld kunt volgen
of in een tijd niets van ons hoort. Weest evenals wij
ervan overtuigd, dat wij de maan zullen bereiken. Nogmaals vaarwel en zo het geluk - ons gunstig is, tot
weerziens. '
De kleine groep om de bemanning heen juichte. Nu
trad Mr. Dr. Bint naar voren.
„Wakkere bemanning, van harte wens ik u allen
namens het gehele land een voorspoedige reis en een
behouden thuiskomst toe. Helpt en steunt elkander in
moeilijke ogenblikken. Er zal geen seconde verstrijken,
dat wij niet met onze gedachten zijn bij u, die de moed
hebt te trachten, deze grootse, tot nu toe onuitvoerbare
gedachte tot werkelijkheid te maken. Ik wens u het allerbeste."
Nogmaals weerklonk gejuich. Daarna gaf de ingenieur
het bevel : „Aankoppelen ", dat onder ademloze stilte
,rustig door Jackson werd uitgevoerd. Hij wees den
redacteur van de B.W. hoe hij, wanneer het rode licht
aanging, de knop aan de schakelaar moest indrukken.
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Nog een handdruk en daarna verdween de bemanning
onder luide toejuichingen van de ganse menigte in het
toestel.
Acht uur. Het was doodstil geworden. De aanwezigen
zagen elkaar met strakke, bleke gezichten aan, ieder met
dezelfde gedachten vervuld:
„Daar gaan ze, wat zal er van hen worden ` De redacteur bij het schakelbord voelde zijn hand beven. Voor
het venster bij de stuurinrichting werd een gelaat zichtbaar. Vijf minuten over acht. De eerste werkmeester
hield de ogen strak op het toestel gericht. Cameramannen maakten opnamen, een zacht gemompel ging op
onder de werklieden, die de werkmeester met een hoofd
-kni
achteruit deed gaan.
Tien minuten over acht. Nog vijf minuten. De tweede
ingenieur staarde doodsbleek naar de chronometer. Hard
tikte het uurwerk. Met korte, nijdige schokken schoof de
naald vooruit. Tik
tik tik tik tik 1 minuut
tik tik tik tik tik 2 minuten. Het zweet
parelde de wachtenden op het voorhoofd. Bijna was het
ogenblik daar. Wat duurden die laatste minuten afgrijselijk lang. Tik tik tik tik tik drie minuten.
De vlammen sloegen haast uit de wachtende mensen. De
spanning had haar toppunt bereikt. Tik —tik tik tik tik 4 minuten. Nog een minuut. Strak waren
al die duizenden ogen op het toestel gericht. Tik tik
tik 30 seconden tik tik tik 20 seconden.
Stram en stokstijf stond de werkmeester naast de schakelaar. Tik tien seconden ,tik tik. Men durfde nu haast
geen adem meer te halen. Het sein 1 Waar bleef het sein 1
tik tik vijf seconden tik tik drie tik -een. Op dat ogenblik floepte het rode
tik
twee tik
''
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licht aan. Bijna werktuigelijk drukte de redacteur de
knop in.
Toen .... een hevig gesuis, gevolgd door 'n knetterende donderslag. Een geweldige windvlaag drukte bijna
ieder tegen de grond. Een vlam laaide op .... toen volgde
een ogenblik van doodse stilte.
Aller ogen vestigden zich op de twee gloeiende licht
aan de hemel, the aanwezen, in welke richting het-stralen
schip verdwenen was.
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HOOFDSTUK X.

„Ziezo, " zei oom Paul, toen de bemanning in het
Hemelschip bijeen was. „Welkom thuis. Maak het je
maar zo gezellig mogelijk. Het beste is maar dat we ons
direct naar onze plaatsen begeven en de pakken aan
helmen kunnen we nog wel even aflaten."-trekn.D
Door een van de vensters turend, mompelde Rolf:
„Lieve tijd, wat een mensen, oom Paul."
„Ja, 't is ontzettend, maar kom nu mee Rolf, die
mensen hebben we lang genoeg gezien. " Ze liepen de
gang door, kwamen door de conversatiezaal in de slaap
pakken hingen al klaar en na enige ogen -huten.D
verschenen de zes mannen in hun nieuwe tenue-bliken
in de conversatiezaal.
„We zien er prachtig uit, hoor, " bromde Jackson.
„Maar ik voel me toch meer thuis in mijn overall, meneer
E dwars. "
„Commandant hè ?" merkte ingenieur Holtrop lachend
op.
„O, jawel, commandant dan, wilt u zo goed zijn dat
knoopje even vast te maken " Oom Paul voldeed aan
het verzoek.
De ingenieur begaf zich naar de machinekamer.
Jeffry morrelde aan de radio-installatie. Oom Paul ging
eens een kijkje in de stuurcel nemen.
Steven
„Ik vind, dat we het hier nog zo kwaad ......'
brak de zin af, stak eensklaps de vinger op. 'n Dof
gebrom werd hoorbaar.
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„Wat is dat ` ”
„Wel, Jackson heeft aangekoppeld. Ga je mee naar de
machinekamer?" Ze liepen naar het midden van de
gang en kwamen juist bij het hart van het schip toen
Holtrop de cylinder opendraaide en hierin een kracht
-capsule
plaatste.
„Nu al, Holtrop `?"
„Ja zeker," antwoordde de ingenieur. „Er is 'n koudecapsule bij. Precies over twintig minuten."
„Op het moment dus dat de raketten ontploffen .... ',
viel Steven in.
„Heel goed. " De ingenieur knikte tevreden.
„Je kent de motor, Steven. "
„Nu, maar wat dan Q" vroeg Rolf ongeduldig.
„Begint de capsule te werken."
„Zo langzaam` '
„Ja, natuurlijk, dat komt door de kou-capsule. Anders
zou de krachtcapsule toch ontploffen voor de raketten
afgingen. Je moet niet vergeten, dat de dynamo's pas in
de lucht gaan werken."
„En wanneer doet u er dan weer een krachtcapsule
„Na een minuut
en dan weer twee raketten. Dus
wanneer we door de stratosfeer zijn."
„wat heb ik toch een geleerde mensen aan boord I Kijk
eens."
Zij zagen de thermometer geregeld zakken.
„Zo snel als hij nu naar de laagte gaat, zo vlug stijgt
hij straks. Kijk, daar is meneer Edwars ook. Wat is er
van uw dienst ?"
Oom keek rustig de machinekamer door.
„Is alles klaar?"
„Alles, meneer E dwars. "
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„Goed. Jackson heeft aangekoppeld, hè ”
„Zo juist, meneer. " Op dit ogenblik hoorden zij Jackson mopperend door de gang lopen.
„Wat is er te mopperen, Jackson?"
„Och, meneer, ik knelde me aan die deur. Maar ik ben
blij dat ik binnen ben. Ze leken daar buiten wel stapel.
Die kranten-meneer zag zo wit als m'n zakdoek."
Ze schaterden om Jackson, die een dot poetskatoen
vertoonde.
Zelfs oom kon een glimlach niet verbergen.
„Laten we naar onze plaatsen gaan. Jongens, gaan
jullie maar met Jackson naar de conversatiezaal. "
„En u, oom? "
„In de stuurcel natuurlijk."
„Na het vertrek kom ik u aflossen, " beloofde Jackson.
„Goed hoor, maar ga nu, Jackson. Ik reken op je. Die
kleine chronometer, ja die geeft contact. Tot straks."
Ze gingen uiteen, enigszins nerveus. Alleen Jackson
was de kalmte zelf. Een vrolijk deuntje fluitend nam hij
plaats bij de chronometer en ging zo behagelijk mogelijk
zitten, alsof hij al jaren in het schip gewoond had en hij
inplaats van een reis naar de maan, een uitstapje naar
Amsterdam ging ondernemen. Stil zaten Rolf en Steven
naast Jeffry, die de hand aan de seinsleutel hield, gereed
om terstond na de start het eerste telegram uit te zenden.
De start. Hoe zou het gaan ? Zelfs Jef fry moest tegenover zichzelf erkennen dat hij op dit ogenblik niet geheel
vrij was van zenuwen. Jackson, zou die er last van
hebben? Ach, daar was geen peil op te trekken. Hij had
al zoveel meegemaakt en was al zo dikwijls met zijn
machine geduikeld, dat zijn kennissen meer dan eens
gezegd hadden:
„Nu zal de Stier er toch wel geweest zijn. " Maar
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telkens was Jackson er boven op gekomen. Hoe dikwijls
had hij al niet, in het ziekenhuis liggend, gezegd:
„Dat is nu toch de laatste keer, dat ik in zo'n ding ben
gekropen !" En even veel malen als hij uit het hospitaal
ontslagen was, had het geklonken:
„Hè, gelukkig. Ik zal zien dat ik vanavond nog op het
veld ben om even een nieuwe kist te proberen."
„Nog vijf minuten. " Jackson's waarschuwing deed
hen uit hun gepeins opschrikken. Nog vijf minuten, dan
.... dan verlieten zij de aarde voorgoed Q Zij staarden
naar de klok, traag kroop de wijzer voort.
„Houd je potlood maar gereed voor je nieuwe artikel,"
gekscheerde oom.
Rolf knikte.
„Nog twee minuten. Ik zou de riemen maar om doen,"
klonk Jacksons waarschuwing. Zwijgend volgden zij de
raad op van den mecano, the nu hard-op telde:
„1 minuut 50 seconden 40 seconden 30 seconden adieu beau monde 15 seconden 10 seconden
5 seconden. Pas- op. Ja, daar gaan we !"
Een schok voer door het schip. Een donderende knal,
een rode, verblindende vuurstraal laaide langs het toestel. Een gloeiende hitte omgaf hen. De aangebrachte
kou-capsule sprong, en de reizigers zagen de thermometer snel dalen. Een tweede vlam loeide langs het schip.
De motoren gierden, het hele schip beefde en trilde in
zijn voegen. De luchtreizigers voelden zich half versuft,
alsof ze een klap met een zwaar voorwerp hadden gekregen. Zij keken elkaar aan. Toen ging de deur open
en kwam oom Paul binnen.
„Hoe is het hier, heren 1 Warm hè ` Wat ik zeggen
wilde, we zijn goed vertrokken."
Jackson keek oom met een lachje aan.
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„Ja, dat geloof ik ook wel ! Anders zouden we nu niet
meer met elkaar praten ! Kijk, de thermometer staat
bijna normaal.”
„En buiten ? " Jackson probeerde met zijn zaklantaarn
de duisternis te doorboren.
„40 onder nul,' zei hij eindelijk. „We zijn nu al halverwege de atmosfeer, commandant."
„Ja, en die trouwe Holtrop zit maar in de machinekamer."
Rolf was al opgesprongen om den ingenieur te gaan
halen. Steven drukte, evenals Jeffry en Jackson oom
Paul de hand.
,,Gefeliciteerd, oom."
Ja, van mij ook commandant."
Daar kwam Holtrop de kajuit binnen.
„Gefeliciteerd, Holtrop. "
„Dank u, meneer Edwars. " Toen greep oom plotseling
naar zijn borst. De bemanning zag haar commandant
verbleken en schrok.
„Lieve tijd, " hoorde zij hem mompelen, terwijl hij star
voor zich uit keek. ,,Hoe .... hoe .... hoe kon ik dat
vergeten ! Hoe kon ik nu zo oliedom zijn. 't Is vreselijk."
Angstig keken allen den heer Edwars aan. Steven was
de eerste, die weer spreken kon. Hij greep oom bij de
schouders.
„oom, zeg dan toch, wat is vreselijk. zijn we ver
-loren`?"
zagen
de
„Ik tenminste. " In nerveuse spanning
anderen hun commandant aan. Toen zuchtte deze en
haalde zijn lege pijp te voorschijn : oom Paul had z'n
tabak op de aarde achtergelaten ... .
Een zucht van verlichting steeg op. Rolf keek Jeffry
aan, the dadelijk zijn radiogram uitzond.
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„Het is vreselijk ! ” zuchtte oom Paul.
Nu stapte ingenieur Holtrop op den heer Edwars toe.
„Commandant, " sprak hij plechtig, oom een kistje
onder de neus duwend, „alstublieft. Hier hebt u nu de
sigaren, die u van mij gewonnen hadt. "
Een gejuich ging op. Oom Paul greep de arm van den
ingenieur.
„Holtrop, kerel, ik kan je niet zeggen hoe blij ik ben,
dat ik vandaag voor een week die boordenknoopjes van
j e heb aangenomen. Steek eens op, als jullie zin hebt. "
Nauwelijks was het radiogram „Hemelschip heden
kwart over acht vlot gestart" verzonden of op alle sterrenwachten ter wereld heerste een onbeschrijfelijke
spanning en zochten de grote telescopen in de richting
der maan om het hemelschip te vinden. De eerste berichten kwamen van Dublin, Greenwich en Londen:
„Kunnen het schip in zijn loop volgen. " Vlak daarop
seinden Parijs, Marseille en Genua dat zij een lichtende
streep aan de hemel hadden ontdekt.
Tokio en Yokohama konden slechts een lichtende vlek
waarnemen, terwijl men uit Washington en Sydney
berichtte, dat men door de grote telescopen een hemellichaam ontdekte, dat meer van een komeet dan van het
hemelschip had. Cairo, Istanboel en Madrid meldden dat
het hemelschip vergaan moest zijn, daar men onophoudelijk grote, lichtende vlekken, die aan vlammen deden
denken, waarnam. Uit Calcutta en Bombay werd dit
bericht weer tegengesproken en zelfs seinde men van
de sterrenwachten te Rome, Napels en Venetië, dat men
van hier uit door de telescopen niet alleen de lichtende
streep van het schip, doch ook de navigatielichten had
waargenomen, iets wat direct daarop door Boekarest,
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Wenen, Boedapest en Genève als onmogelijk werd tegengesproken. Odessa, Leningrad en Moskou seinden, dat
men lichtende punten om het schip had waargenomen.
Jena en Würzburg wisten te vertellen, dat de reizigers
zich buiten het Hemelschip hadden begeven en naast het
toestel meezweefden. Kopenhagen en Stockholm hielden
vol dat het schip reeds lang vergaan moest zijn, terwijl
Warschau, Danzig en Leipzig na enige uren seinden,
dat zij het schip, na het enige minuten uit het oog verloren te hebben, wederom waarnamen en het duidelijk
konden volgen. Helsingfors, Munchen, Freiburg en
Berlijn gaven nog de meest regelmatige en geloofwaardige berichten. Het schip was nog steeds te volgen en
week niet af van zijn baan. De lichtende vlekken, die
soms werden waargenomen, zouden veeleer het schijnsel
zijn van de explosies der krachtcapsules en raketten.
De Bilt en Groningen, die het schip evenals de sterrenwacht van de „Edwars Moon Company" nog geen ogenblik uit het oog verloren hadden, gaven gelijksoortige
berichten. Zo verkeerde de gehele wereld in opwinding
en spanning en millioenen en millioenen mensen ver
zich voor de pers- en courantenbureau's, om-dronge
toch vooral doorlopend van het allernieuwste nieuws op
de hoogte te blijven. Op de B. W. renden de reporters,
schreven redacteuren, rinkelde de telefoon door de gebouwen. De redacteuren van buiten- en binnenland ijs
zenuwachtig heen en weer. Dof gromden de-berdn
rotatiepersen, terwijl honderden krantenjongens zich
voor de ingang van de B. W. verdrongen met tassen,
zakken en kisten om de oplagen in ontvangst te nemen.
De politie, die ruim baan voor hen wilde maken, stootte
op een compacte mensenmassa, die niet heen of weer
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kon. Auto's, trams, wagens vormden lange files .... en
steeds wachtte de menigte op berichten omtrent het
Hemelschip.
Eindelijk, eindelijk, daar kwam de krant met de eerste
berichten. Men vocht om een exemplaar te pakken te
krijgen. In minder dan tien minuten was de gehele oplaag
verkocht en de chef der technische afdeling kreeg opdracht door te blijven draaien, desnoods de ganse nacht.
En terwijl redacteuren, zetters en reporters doorploeterden, lazen al die duizenden de eerste tij ding:
„Vlot gestart, commandant tabak vergeten, aan boord
alles wel. "
Verder kwamen er geen berichten dan alleen van de
sterrenwachten, die seinden het schip nog steeds in zijn
loop te kunnen volgen, al werd dit steeds moeilijker.
En al die duizenden, van spanning trillende mensen,
wachtten twee-en-twintig uur lang op 't volgende bericht,
dat niet kwam. Geen bericht I Waar was het schip dan'?
Maar geen enkele observatiepost meldde, dat het schip
verpletterd op de aarde terug was gevallen ; er was niets
bijzonders waargenomen.
Met gierend loeiende motoren vervolgde het Hemelschip zijn weg door de lucht. Het gehele toestel dreunde
en trilde, maar .... het ging goed.
Vijf uur was men nu al op weg, en in die tijd had men
een afstand van negentigduizend kilometer afgelegd.
Jeffry had al lang zijn plaats achter zijn toestel ver
zat nu rustig in een fauteuil te genieten van-laten,
een sigaar, daar alle verbindingen met de aarde reeds
enige uren verbroken waren. Jackson zat in de stuurcel
en oom Paul stond op om ingenieur Holtrop af te lossen,
Artz — 300.000 mijlen. — 12
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die nog steeds in de machinekamer vertoefde. Rolf
schreef ijverig aan een artikel, terwijl Steven door de
telescoop de aarde bestudeerde.
Dank zij de warmte-capsules had men de temperatuur
in het schip normaal weten te houden. De snelle ademhaling der bemanning wees er echter op, dat zij niet zolang meer zonder de helmen zou kunnen blijven. De zuur
apparaten, die regelmatig hun werk verrichtten en-stof
reeds enige uren zuurstof leverden, zouden toch op de
duur niet geheel voldoen.
„Kom, ik ga. " Oom Paul rekte zich uit, en tot Rolf:
„Ben je ijverig bezig, jongen? Flink zo. Ik zal nu eens
zien dat Holtrop wat rust neemt."
Steven liep oom in de deur tegen het lijf.
,,,Oom, wat ziet de aarde er wonderlijk uit. Maar de
maan, die is geheimzinnig."
„Geheimzinnig ? Hoezo i?"
„Wel oom; iedere minuut dat we ons verder van de
aarde verwijderen, lijkt het wel of de maan een grotere
deuk krijgt. Gaat u zelf eens kijken, ze heeft niets ronds
meer."
„Hum, " bromde oom Paul, „dat heb ik toch altijd
beweerd, neef, dat de maan niet rond is. Let maar eens
op, je zult nog wel eens raar staan kijken als we eenmaal
op maanland gearriveerd zijn."
Tegelijkertijd kwam Holtrop binnen. Het was hem
aan te zien, dat hij dodelijk vermoeid was.
,,Holtrop i" riep oom verheugd. „Ik wilde je juist gaan
aflossen."
„Dat is niet nodig, meneer Edwars. Die brave Jackson
-- de kerel werkt als een paard heeft me gewoon uit
de machinekamer gesleurd en gezegd dat ik rust moest
gaan nemen. "
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„Nou, dat mag dan ook zeker wel. Heeft hij jouw
plaats ingenomen ? ” De ingenieur knikte.
„Ja, en de stuurinrichting is vastgezet. Alles is in orde;
de motoren lopen prima, meneer Edwars. "
„Dat is allemaal goed en wel," klonk het antwoord
van den commandant, „maar als je wilt dat je motor goed
blijft lopen, dan ga je nu eerst rusten."
„Ach kom, wat rusten, " protesteerde Holtrop.
„Ik wil het en daarmee uit."
Jeffry was al opgesprongen, dekte de tafel, haalde
brood en wijn te voorschijn.
„Eet eerst een stukje, meneer en ga dan rusten."
De ingenieur bood dan ook niet langer weerstand. Hij
ging zitten en liet zich het brood en de wijn goed smaken.
Hierop begaf hij zich naar zijn slaaphut, doch verklaarde
niet langer dan een uurtje te gaan liggen.
„Dat zullen we nog wel zien." Oom Paul bekeek zich in
de spiegel. ,,.Allemensen, wat zie ik er uit. Over twee uur
hoogstens moeten we de helmen op en dan zou ik zo op
de maan arriveren ? Niks hoor, ik zal me eerst eens
scheren."
„Dan ga ik eens een kijkje bij Jackson nemen. " Rolf
stond op.
„En ik moet eens door de telescoop loeren, dat heb ik
nog niet gedaan, " riep Jeffry.
„Goed jongens, laat jullie me maar alleen, dan ben ik
het vlugst klaar. Over een kwartiertje hoogstens zal je
eens zien hoe 'n glad gezicht ik weer heb. " Terwijl oom
Paul z'n scheergereedschap bij elkander zocht, verdwenen de drie anderen in de gang.
„word je ook zo duizelig in je hoofd, Steven?" vroeg
Rolf, terwijl zij zich naar de machinekamer begaven.
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„Ik had jou net hetzelfde willen vragen, ” merkte de
jonge Edwars op.
Hij stapte de stuurcel in en Rolf de machinekamer. Er
heerste hier een geweldige hitte en Rolf aarzelde niet een
kou-capsule te laten ontploffen, die tenmtnste enige
verkoeling bracht. Jackson zat op een leeg blik naar de
motoren te kijken. Toen hij Rolf zag, stond hij op.
„Zo, meneer Gunther, komt u hier eens een kijkje
nemen 1 Wat zie ik, heeft u zo'n last van de warmte ` "
,,Vreselijk Jackson, ik begrijp niet dat je niet smelt."
„Ik heb een brede rug, meneer Gunther. Die kan veel
hebben. Maar the motoren lopen mooi, niet`?"
„Nou, en of. Zeg Jackson, heb jij ook zo'n last van
duizeligheid`? "
„Duizeligheid`? Nou een beetje licht in m'n hoofd ben
ik wel, maar ja, we stijgen ook wel wat heel hoog."
„Houdt het daarmee verband?"
„Ja natuurlijk. " Jackson veegde zijn handen aan een
dot poetskatoen af. „U moet niet vergeten, dat de aan
aarde geheel is opgeheven en we, zo-trekingsachd
lang we niet onder invloed van de maan komen, maar
lichte wezentjes zijn. Til uw voet eens op." Rolf deed het.
„Nu de andere."
„Hoe kan dat nu, Jackson."
„Nu, probeer 't maar eens, " drong de ander aan. Rolf
deed het en.... Jackson brulde het uit van het lachen.
Rolf stond niet meer op de vloer, maar zweefde hier ruim
5 centimeter van af.
„Kom hier, dan zal ik je helpen, stakker." Meteen
greep Jackson Rolf, die alle pogingen in het werk stelde
om weer op de begane grond te komen, beet en drukte
hem stevig omlaag.
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„Ziet U nu dat het geen nonsens is, wat ik zeg, meneer
Gunther?”
Rolf knikte.
,,En dat zal iedere minuut erger worden."
,,Denk je dat heus, Jackson?"
Juist wilde de monteur antwoorden, toen ze allebei
opschrikten door een luide schreeuw. Ze vlogen de gang
in, waar met een bleek gezicht Steven verscheen, die alle
moeite deed zich op de grond te houden.
,,Wat is er gebeurd ? ' ' riep Rolf uit.
Ja, wist Ik dat zelf maar, ' ' schreeuwde Steven terug.
,,Jackson, ga toch eens mee naar de conversatiezaal,
daar moet oom Paul zijn, maar er heerst een sneeuwstorm."
,,Een sneeuwstormL? Ach, u raakt uw tramontanen
kwijt, meneer."
Jk voel me anders net zo lekker als jij, Jackson."
,,Nou, Ik zal wel eens gaan kijken. ' ' De monteur stapte
de gang in en de beide jongens zagen hoe hij moeite deed
zijn voeten, the aldoor naar de hoogte wilden, op de
grond te houden. Zij volgden Jackson naar de conver
satiezaal, maar bleven in de deur hiervan stom verbaasd
staan, want hier dansten witte vlokken een wilde dans en
beletten hen iets in het vertrek te zien, terwijl uit het
vertrek allerlei kreten en verwensingen klonken.
,,Alle duivels, wat is er hier aan de hand? ' mompelde
Jackson, maar in zijn haast om vlugger in de kamer te
komen, struikelde hij, verloor het evenwicht en de jongens zagen, hoe de forse monteur niet meer op de grond
terecht kwam, maar voor de open deur bleef zweven.
,,Verdikkie."
,,Help toch ! ' ' klonk de stem in de kamer.
,,llelpen ? Eerst maar kunnen V ' foeterde Jackson.
-
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„wat voert u toch in hemelsnaam uit, meneer
Edwars 1 ”
„Ik ik scheer me, " klonk het woest. „Dat verdraaide
mes!"
Jackson kreeg een idee.
„Ik zal 't zo eens proberen. " Hij bewoog armen en
benen alsof hij zwom en .... werkelijk het hielp, de jongens zagen den monteur de conversatiezaal inzwemmen.
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„Vooruit, dat doen we hem na,” riep Rolf, en beide
jongens zwommen nu zwevend de kamer in.
De onafgebroken sneeuwstorm, of wat het zijn mocht,
belette hen iets te zien. Jackson liet een kou-capsule ontploffen. Dit hielp en nu ze tenminste niet meer door de
dwarrelende vlokken werden gehinderd, zagen ze oom
Paul .... anderhalve meter boven de tafel zweven, terwijl hij alle moeite deed om met z'n gezicht voor de
spiegel te komen. Telkens wanneer hij zijn gezicht met
het mes aanraakte, spatte de zeep in talloze witte vlokken
rond. De scheerkwast schommelde, evenals 't zeepbakje,
op een halve meter afstand van oom af.
„Wat voert u toch uit, meneer Edwars ` " riep Jackson,
op oom toezwemmend.
„Ik scheer me. Zie je dat dan niet?"
„Noemt u dat scheren?"
„Ik kan maar niet voor de spiegel komen en m'n
gezicht zit vol j
,,Ja natuurlijk, komt u eerst eens van uw plaats af,
maar vlug, want daar beginnen die zeepvlokken weer te
stuiven. De capsule is uitgewerkt. " Oom volgde Jacksons
raad op, sloeg armen en benen uit en zwom in de richting
van de deur.
„Toe, maakt u een beetje voort," riep Jackson. Maar
daar oom nogal gezet was, kwam hij slechts langzaam
vooruit.
„Ik zal u een handje helpen. " En tot Roif en Steven:
„Hallo jongens, duwen jullie tegen de benen, dan trek ik
wel. " De beide jongens deden wat Jackson beval, maar
nauwelijks had de forse monteur ooms hand te pakken en
wilde hij wegzwemmen, of hij verloor het evenwicht en
allen maakten een looping the loop door de kamer. Het
dwarrelde hun voor de ogen. Daarbij brak door de
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ontstane luchtverplaatsing de zeepstorm ook weer los.
,,Gauw ! Een capsule ! ' ' hijgde Jackson, doch niemand
had er een bij zich. Ze rolden en vielen over elkander heen,
maakten nu eens een buiteling, dan weer een feuille morte
om vervolgens weer sierlijk zwevend verder te gaan. Bij
de laatste looping the loop bleef Rolfs schoen aan het
paneel van de deur haken.
„Pak me, Jackson, " riep de jeugdige verslaggever,
„dan zal ik jullie inpalmen.'' Gelukkig kon Jackson
nog juist Rolfs hand grijpen.
„Houd je goed vast, Steven, maar vlug en pak mijn
been."
„Ik heb ooms oor alleen maar beet, " gilde Steven.
„Dat hindert niet, vooruit nou. " Steven hield dus ooms
oorlelletje flink beet en sloeg z'n andere, vrije arm om
Jacksons uitgestoken been. Oom kermde uit alle macht.
„Ja, schreeuw maar, " bromde de monteur. „Wat doet
iemand zich nu ook te scheren."
Rolf blies en hijgde als een tractor, maar toch lukte
het hem Jackson in de gang te sleuren; hierop volgde
Steven en eindelijk en ten laatste oom.
Jackson zweefde naar de deur en trok deze toe. Daarna
bekeken ze oom Paul.
„Nou, meneer, ik moet zeggen dat u zich aardig opgeknapt hebt, hoor. Laat es kijken. " Jackson zwom om
zijn gezagvoerder heen. „Als ik het goed heb, hebt u
twaalf japen in uw gezicht ; enfin, er is nog j
„M'n oor !' brulde oom, het pijnlijke lichaamsdeel
vasthoudend.
„Pas op, neef, dat ik 't je niet betaald zet."
„Dat is niet vriendelijk, meneer Edwars ; hadden we
u daar maar laten zweven, wie weet hadt u dan nu helemaal geen hoofd meer. Kom mee." Ze zwommen in de
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richting van de machine-kamer, waar ze Jeffry vonden,
ook al zwevend.
„Hebben jullie er ook al last van?" riep de marconist.
Maar toen hij het gezicht van zijn chef zag, zweeg hij.
„Kun jij misschien bij 't kistje met kou-capsules
komen ? brulde Jackson boven het geloei der motoren
uit. Jeffry deed een duik, wentelde eenmaal om zijn eigen
as, maar kreeg toch het bedoelde kistje te pakken en
zwom er nu mee naar Jackson.
,,G a mee," beval deze. „Jongens, passen jullie op je
oom."
Ze knikten en keken de beide monteurs na, die in de
richting van de conversatiezaal zwommen.
„Het is me daar een bende van belang en als dat zo
door is blijven gaan, ligt onze ingenieur onder een zeephoop bedolven. Die ellendige vlokken kun je alleen de
baas worden door ze te laten bevriezen. " Zij bereikten de
deur.
„Wees nu voorzichtig."
Jackson nam een capsule uit het kistje.
„Vang ! " riep hij, maar het was al te laat. De capsules
kwamen alle door de ontstane opening vliegen en zweef den nu in de gang.
„Vang ze en laat dat kistje maar drijven, " beval
Jackson, terwij hij door de kier van de deur een koucapsule naar binnen wierp. Jeffry zwom de andere capsules na en trachtte ze in het doosje te duwen, waarvan
het deksel echter telkens opensprong. Jackson wierp
iedere capsule, die hij te pakken kon krijgen, in de kamer,
wat bij Jeffry de vraag ontlokte, of de ingenieur niet
bevriezen zou als hij zo door bleef gaan.
we ontdooien hem wel weer."
Eindelijk was het gelukt de capsules weer in het kistje
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te krijgen en na nog een ogenblik wachten besloot Jackson zich eens van de toestand in de conversatie-zaal op
de hoogte te gaan stellen. Met moeite kregen de beide
mannen de deur los. Ze zat bijna vastgevroren en een
huivering voer de monteurs door de leden, toen ze het
vertrek inzwommen. De wanden, de stoelen, de grond,
alles was met een dikke ijslaag bedekt. De adem, die
beiden uitbliezen, bevroor onmiddellijk en bleef in lange,
stijve ijspegels in de kamer hangen.
„Dat gaat zo niet. Jeffry, haal de helmen."
De marconist zwom terug naar de machine-kamer en
verscheen enige ogenblikken later met twee helmen, die
de beide monteurs ijlings opzetten. Nu ging het beter,
doch terwijl de monteurs in de kamer rondzwommen en
zeep en ijsvlokken wegplukten, durfden ze niet aan het
lot van den ingenieur denken. Na een kwartier hard
werken hadden zij de ijs- en zeepvlokken in een lege zak
verzameld.
„Vooruit, maak voort,'' beval Jackson. Hij opende een
kast, waarin naar hij wist de warmte-capsules zich moesten bevinden. Hij gaf er enkele aan zijn makker en nam
er zelf ook een paar en samen zwommen zij weg in de
...
laaphutten .....
richting van de slaaphutten
van
Holtrops
hut en slaakten een
deur
de
Zij openden
luide kreet i Van den helen ingenieur was niets meer te
vinden. Wel lag op het bed een witmarmeren beeld, dat
een sprekende gelijkenis vertoonde met den ingenieur.
zoals ze hem het laatst gezien hadden. Maar verder was
er niets te ontdekken.
Jeffry staarde verslagen in het rond. Waar kon hij
gebleven zijn ? En hoe kwam dat beeld hier? Doch Jackson, die dit laatste nauwkeurig opnam, zei:
is hij.
zeggen, Jeffry.
watDat
ze
» wil ik je eens
....
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„Hj '
Ja, Holtrop natuurljk.”
Je bent niet wijs."
Jk durf er m'n hoofd om te verwedden, dat hij door
de ontzagljke koude versteend is."
,,DoodV'
,,Dat weet ik niet, dat zullen we zien. Kun je hem
opbeuren 6
Ze probeerden het met zijn beiden, doch het lukte niet.
,,Wacht eens, ik weet iets beters. ' ' Jackson haalde een
warmte-capsule en liet deze springen. Na enkele ogenblikken nog een.
,,Ga maar mee en laat telkens een capsule springen."
Jeffry voldeed aan het verzoek en zwom Jackson
achterna, terwijl hij telkens een capsule stuk drukte.
Langzaam keerde de gewone temperatuur weder terug.
De conversatiekamer had nu weer haar oude aanzien
gekregen.
,,Wat denk je ervan, Jackson?"
,,Afwachten en niets zeggen, ' ' klonk het antwoord.
,,We kunnen beter geen onrust zaaien als het niet nodig
is. ' ' In de machinekamer gekomen, troffen ze hier oom
Paul nog met de twee jongens aan. Het linker oor van
den heer Edwars zag gloeiend rood.
,,TJw eigen schuld, ' ' zei Jackson. Jk zou maar niet
jammeren over dat oor, commandant. Dat komt wel
terecht."
,,En Holtrop, waar is die" Oom keek de mannen
vragend aan.
,,Komt in orde, ' ' antwoordde Jackson snel.
,,Maar waarom hebben jullie hem niet meegebracht ?
,,O, meneer moest zich nog even scheren, ' ' zei Jackson
met een lachje.
i
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„Ik heb toch zo'n honger, ” klaagde oom.
„Ik ook. " Zij draaiden zich om. Niemand anders dan
ingenieur Holtrop zweefde, gezond en wel, in de gang.
„Goede morgen, of liever : Goede nacht, meneer
Holtrop. U zult wel goed geslapen hebben, hè `. "
„Ja, dat heb ik zeker. Allemensen, meneer Edwars,
wat is er met u gebeurd ? "
„Hij weet niet eens wat er met hem gebeurd is,"
fluisterde Jackson en legde veelbetekenend de vinger op
zijn mond.
Holtrop knikte, ten teken dat hij het begrepen had.
Op voorstel van oom zwommen ze nu allemaal terug
naar de conversatiezaal om een stukje te gaan eten.
Jeffry en Jackson wilden de benodigdheden daarvoor
reeds uit de lade en kast halen, doch dit bleek totaal overbodig, want nauwelijks waren de deuren geopend of
flessen, borden, glazen, lepels, messen en vorken kwamen
genoegeljjk naar buiten zweven. Lieve tijd, wat een
herrie. Jackson bleek ook hier weer onbetaalbaar. Hij
zwom naar de machinekamer en kwam enkele ogenblik
een eind koperdraad terug, dat hij aan de-kenlatrm
deurknop vastmaakte. Het andere eind bond hij aan de
dynamo en ziet, alle metalen kwamen direct op de draad
af, waar zij rustig aan bleven hangen. De overtollige
bordjes en glazen werden door Rolf en Steven opgeborgen. Eindelijk waren ze zover, dat ze hun maaltijd konden
beginnen. Alle zes hadden ze een flinke trek en al
schommelden ze dan ook, in een kringetje zwevend, 2 1 /2
meter boven de vloer, daarom bekommerden zij zich niet;
zij lieten zich de belegde broodjes daarboven goed
smaken.
Intussen zette het toestel zijn tocht voort.
-
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HOOFDSTUK XI.

Ademloos, de lippen opeen geperst, de stoere jongensvuisten gebald, stond Rolf voor de telescoop en liet de
sombere pracht van het maanlandschap op zich inwerken. Hoe onbeschrijflijk mooi was deze wereld. En
wanneer alles goed ging en alle berekeningen juist waren,
zouden ze binnen de twee uur op de maan landen. Het
moest en het zou goed gaan I Rolf kneep de gebalde vuisten nog vaster ineen. Oom Paul had de berekeningen
gemaakt, ingenieur Holtrop het toestel geconstrueerd. Ze
hadden gezwoegd, die twee stoere mannen. Nu moest hun
werk ook beloond worden i Zeker, Jeffry en Jackson
hadden beiden hun plicht nauwgezet vervuld, Steven
ook. Maar was oom er niet geweest, dan zou dit alles toch
niet gebaat hebben. Oom was toch de man. Het zou
lukken i Met oom zouden zij de eerste mensen zijn, die de
maan betraden.
Steven bracht zijn vriend een sterke kop koffie, als
hartversterking bedoeld, want er zouden nog heel wat
opwindende ogenblikken komen. De ingenieur in de
stuurcel, voor de centrale apparaten, knikte hen vriendelijk toe.
„Nu komt de proef op de som, jongens. Op het ogenblik zijn we nog twee en dertig duizend kilometer van ons
doel af. We moeten onze snelheid gaan verminderen,
want anders zou de aantrekkingskracht der maan niet
sterk genoeg zijn en zouden wij haar voorbij vliegen."
„Maar toch verkeren we al wat onder haar invloed, is
't niet meneer
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„Zeker, anders zou onze zweeftoestand niet aanmerkelijk verminderd zijn. Is 't dan nog wel iets ongemakkelijk en al moeten we oppassen, we kunnen toch in ieder
geval de grond weer onder de voeten houden. Maar ik
zal Jackson even een seintje geven vaart te minderen.”

„Wat zou er gebeuren, meneer Holtrop, wanneer we de
snelheid niet temperden ?"
„Dat hangt er van af. Als de aarde, of beter gezegd de
aantrekkingskracht der aarde, ons in haar greep krijgt,
hebben we alle kans om een tweede maan der aarde te
worden en dan voor eeuwig om haar heen te blijven
vliegen. Maar maak je maar niet ongerust, hoor, we
komen er heus wel. Die twintig uur is alles best gegaan,
dus dan zullen die twee laatste uren ook wel goed aflopen. Jullie weet wat je doen moet, als ik het bevel geef.
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Je gaat maar rustig zitten en gespt de riemen stevig
vast."
„Jawel meneer. " Ze waren beiden onder de indruk.
Door de patrijspoorten zagen zij vóór zich enorme kraters, terwijl geweldige bergtoppen hun naaldscherpe
punten in de hoogte staken. Als ze daar op terecht kwamen, waren ze reddeloos verloren. Een huivering voer
hun bij deze gedachte door de leden. Als dat gebeurde,
wat een ontzettend lot wachtte hun dan ? De torpedo
zou opengereten en vernield worden, en, gesteld dat ze
er het leven afbrachten, dan zouden zij toch gedoemd
zijn voor altijd op de maan te blijven. Maar oom Pauls
berekeningen zouden wel in orde zijn, daaraan twijfelden
ze geen ogenblik. Zij zochten den heer Edwars op, die in
de stuurcel over berekeningen gebogen zat. Hij glim
doch liet zich niet storen. Van hieruit-lachtenvo,
leek het wel of de maan hun tegemoet kwam vliegen. De
ingenieur keek aandachtig naar de chronometer. Het
schip had even getrild. Blijkbaar had Jackson de motoren
langzamer doen draaien, want de naalden der toerentellers waren een heel eind verwijderd van de rode
streep, waarop zij tot nog toe gestaan hadden.
De ingenieur keek naar de berekeningen, die de heer
Edwars hem voorlegde. Zijn hand rustte op de hefboom,
die de torpedoremmen in werking moesten stellen. De
grote klok, tegenover de stuurcel, tikte met zware, regel
tik tak, tik tak. Vol spanning keken ze-matigesl
naar den ingenieur. Wat ging er gebeuren'?
„Op je plaats ! " klonk het commando kort. De jongens
voldeden, evenals Jeffry, aan dit bevel en terwijl oom
Paul Jackson ging waarschuwen, gespten zij de riemen
vast. Jackson, in de machinekamer, bevestigde zijn riem
aan een haak in de wand, zodat hij bij een eventuele
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schok niet tegen de gloeiend hete motor zou worden gedrukt. Met twee kou-capsules in de hand, wachtte hij
rustig de commando's af. Regelmatig klonk het scherpe
tikken van de klok. Tergend uitdagend, tik tik tik. Dit tikken maakte allen nerveus, tik -- tik tik,
maakte die klok dan toch maar voort!
't Was niet om uit te houden ! Het zweet parelde hun
op het voorhoofd, tik tik tik. Rolf wou dat die
klok nu maar ophield met tikken. Het maakte je gek, nu
hun zenuwen tot het uiterste gespannen waren. Met bleke
gezichten en starre ogen keken ze naar de krachtige hand
van den ingenieur, die de hefboom omklemde. De hand,
die hun leven of dood in haar greep hield. Tik tik tik Steven beet op zijn onderlip tot zij bloedde om de
schreeuw van ontzettende spanning in zijn keel terug te
dringen. Tik tik tik, de polsslag van het wondere
gebeuren klopte in de kleine cabine. Het grootste waagstuk, dat mensengeest ooit had durven dromen, was bijna
volbracht. Voor Rolfs ogen schemerde het en het enige
wat hij nog duidelijk onderscheiden kon, was de rode
hand van den ingenieur rood. Alleen de knokkels
staken wit af, zo vast was zijn greep. Tik tik tik.
Toen gebeurde het, de hand trok de hefboom omlaag.
Haast onmiddellijk volgden een paar zware explosies.
Zou hun torpedo deze ongekende tegendruk uithouden ?
Het schip kraakte, steunde als een dier in . doodsnood. De
reizigers draaiden een halve slag om hun as en .... gelukkig gleed de nieuwe maan-wereld, die met zulk een
angstwekkende snelheid op hen was afgekomen, onder
hen en naderde nu veel langzamer. Zij slaakten een
zucht van verlichting. Ingenieur Holtrop veegde met zijn
zakdoek zijn gloeiend gezicht af. Het ergste was achter de
rug, het schip, oom Pauls en ingenieur Holtrops uitvin192
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ding, had de proef schitterend doorstaan. De beide uit
spraken geen woord, doch de blik, waarmee ze-vinders
elkaar aanzagen, zei genoeg. Toch bleef het gevaar groot,
zolang ze niet veilig en wel geland waren. Zij voelden nu
duidelijk hoe ze onder de invloed van de maan stonden.
Zij konden weer zonder moeite staan of gaan zitten.
Ingenieur Holtrop zocht naar een geschikte landingsplaats. Hij cirkelde tweemaal om de grote bergketen heen
en ontdekte toen een uitgestrekte vlakte, die veel aan een
zandwoestijn deed denken. Daar zou hij trachten de torpedo te doen landen. Een greep, en de vleugels keerden
zich op de kogelgewrichten. Een tweede greep, terstond
schoof het landingsgestel uit het toestel en.... langzaam,
heel langzaam naderde het hemelschip de nieuwe wereld,
daalde statig als een arend op de maan, taxide uit over de
grote vlakte en stond stil.
Het doel van de reis was bereikt.
De zuurstofapparaten werden nog -eens goed geïnspecterd en nadat alles in orde bevonden was, opende oom
Paul de grote deur, die naar buiten open ging. Met een
rood, wit, blauwe vlag in de hand klom de uitvinder naar
buiten, gevolgd door de anderen. Jackson, die zijn post
niet had kunnen verlaten en enigszins door de hitte bevangen was, moest even geholpen worden. Daar de
reizigers al gewend waren aan de geringere werking
der zwaartekracht dan op de aarde, kostte het hun weinig
moeite de torpedo te verlaten. Daar stonden ze nu rondom den heer Edwars. Oom Paul zag met glinsterende
ogen naar het hemelschip en zijn stoere bemanning. Hij
plantte de driekleur stevig in de grond en sprak:
„Mannen, dank zij uw aller hulp en plichtsbesef is ons
dan gelukt, wat tot dusver geen mens heeft volbracht.
Ik .... " Maar oom Paul kon niet verder. De emotie
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was ook te groot. Rolf zag, hoe een traan in ooms oog
blonk. De jonge verslaggever trad vlug naar voren,
greep de hand van den heer Edwars en drukte die warm.
„Oom Paul, van harte feliciteer ik u en ingenieur
Holtrop met dit geweldig succes. Dank zij uw vernuft is
het gelukt ons met het Hemelschip van de aarde los te
maken en thans als eerste mensen voet op de maan te
zetten. Daar, " Rolf wees omhoog, waar de aarde zacht
aan de hemel glansde, „zal men op dit ogenblik aan ons
denken en vooral aan hetgeen u door uw wilskracht
bereikt hebt."
„Bravo ! Bravo ! " juichten de overige leden van de
bemanning en drukten oom Paul warm de hand.
„Ik dank jullie hartelijk," antwoordde deze eenvoudig.
„En laten we nu eens zien, wat wij het eerst te doen
hebben."
„Het beste dunkt mij, dat wij maar eerst het toestel
verzorgen, " opperde Jackson. Ieder was het met den
monteur eens en zo werd zonder veel moeite het grote
toestel aan een lange, uitstekende rots vastgemaakt.
„Hij ligt voor anker, " zei Jeffry, nadat men zich er
goed van overtuigd had, dat het Hemelschip geen kwaad
zou kunnen geschieden. Nu besloten zij, na kort beraad,
eens op verkenning uit te gaan en begaven zich dus
op weg. Spoedig ontdekten zij, dat het uitgestrekte veld,
waarop zij zich bevonden, een hoogvlakte was en de lichte
substantie, die de ingenieur voor zand had aangezien, uit
sneeuw bestond, hoewel de kleur enigszins verschilde van
die der sneeuw op de aarde. Deze leek heel licht geel,
maar toch was het ongetwijfeld bevroren water.
„Wel alle mensen ! " riep oom Paul verbaasd uit. „Dat
is toch nee maar ! Dus dan hebben wij op de aarde
ongelijk door te beweren dat de maan een uitgedroogde
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wereld is. Het zou mij niet verwonderen als wij nog rare
dingen beleven voor wij een dag, een ,maan-dag' dan,
ouder zijn geworden. " Met hun zessen daalden ze, bijna
zwevend, van de vlakte af.
„Het lijken de Dolomieten wel, " bromde de ingenieur.
„Moet u toch eens kijken, daar heb je warempel ook al
gletschers.'1'
De ogen deden hun zeer, zo sterk weerkaatste het ijs
het zonlicht. Verder omlaag voerde hun weg hen naar de
sneeuwgrens en verwonderd zagen de reizigers, dat de
kale rotsen hier en daar gedeeltelijk met mos bedekt
waren. Een dichte mist belemmerde het uitzicht naar de
thans voor hen liggende vlakte.
„Maar oom Paul, " riep Rolf opgewonden. „Kijkt u
nu toch eens, die nevel. Waar nevel is moet toch ook een
dampkring zijn. Ik wed, dat wij ook zonder ons zuurstofapparaat kunnen ademen. " Meteen schroefde hij de
toevoerbuis dicht en nam de slang van zijn mond. Met
spanning keken de anderen naar hetgeen nu zou gebeuren. Wonderlijk ! De jongen scheen geen nadeel van
zijn proef te ondervinden en ademde vrij, want duidelijk
zagen zij de adem, die zich in de koude lucht als kleine
rookpluimen aftekende, Rolfs mond verlaten.
„Alweer een abuis der wetenschap, " mompelde oom
Paul en sloot evenals de anderen het zuurstofapparaat
af. Oom constateerde dat de lucht wel wat dun was, ongeveer als in het hooggebergte, doch hij hoopte dat het in
lagere maangebieden beter zou worden. Rolf en Steven
werden niet moe, het mos en wat er verder groeide, van
de rotswanden los te trekken. Op een holletje liep Steven
naar de torpedo terug om de botaniseertrommels en
tevens zijn filmtoestel te halen. Na een poosje kwam hij
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terug, en nam, na het kruid zorgvuldig opgeborgen te
hebben, zijn eerste maanfilm.
„Eigenlijk had ik dat direct na de aankomst moeten
doen," merkte hij spijtig op.
„Ja jongen, dat is jouw werk. Opletten is de boodschap.
Het is misschien een les voor de volgende keer."
„'t Zal me heus niet meer gebeuren, oom."
„Ik help het je hopen, neef."
De marconist, die een beetje rondscharrelde en een
paar honderd meter afgedwaald was, kwam nu plotseling met een vaartje op hen afstuiven.
„Gauw, kom mee 1" Hij pakte Steven bij de arm. „Hoor
nu eens. " Ze stonden luisterend onder een overhangende
rots, die als het ware een afdak vormde. Aan hun linkerkant waren stenen tot borsthoogte opgestapeld.
„Het lijkt wel een hek, " merkte de ingenieur op, die
ook een kijkje kwam nemen. En hierin scheen Holtrop
geen ongelijk te hebben, want achter de stenen gaapte
een diepe afgrond, al konden de reizigers door de nevel,
die als een grijze, dichte sluier onder hen hing, hem niet
ver volgen.
,,Kijk eens. " Steven wees met zijn vinger omlaag. „Iet
lijkt wel of er beneden een grote tent staat en wij van
hier precies op zijn kap kijken. Maar wat kan dat geluid
toch zijn, dat ik hoor`?"
„Lieve tijd, het lijkt wel het ruisen van een waterval ! "
De ingenieur luisterde scherp. „Dat geloof ik vast. Roep
je oom eens, Steven, misschien dat die er een verklaring
voor kan geven. " Doch Steven behoefde niet aan het
verzoek te voldoen, daar de heer Edwars en Rolf juist
kwamen aanwandelen.
„Zo, wat is er hier voor belangwekkends te zien'?"
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„Oom Paul, ” schreeuwde Steven, „luister toch eens,
een waterval."
„Ja, naar de geluiden te oordelen, die zo sterk uit de
diepte tot ons doordringen, zou ik werkelijk zeggen, dat
je gelijk hadt, neef."
Ze keken over de stenen en trachtten het grijze nevel
hun blik te doorboren. Plotseling kwam er-gordijnmet
hulp opdagen, want de zon, die zich lang achter een wolk
had schuilgehouden, kwam weer te voorschijn.
Als bij toverslag trok de nevel op. De reizigers hadden
nu een vrij uitzicht in de diepte en ontdekten tot hun
onuitsprekelijke verbazing een waterval, die door een
flinke beek gevoed werd. Met donderend geweld stortten
de watermassa's omlaag, waarbij zware nevelmassa's opgejaagd werden. Aan de overkant bevond zich een kale
rotshelling, bezaaid met stenen, waarop, naar de donkere
vlekken te oordelen, hier en daar mos groeide. En nog
iets lager zagen de zes eenzame mensen boven alle ver wachting „dwerghout ", kleine knoestige sparrenstruiken, die geleidelijk in bossen overgingen, terwijl recht
voor hen een landschap lag van witte, spookachtige
bergtoppen, die wonderlijk afstaken tegen de zwarte
hemel, bezaaid met stralende sterren. Diep onder de
indruk van dit schouwspel traden Rolf en Steven op den
heer Edwars toe, die zijn armen om hun schouders sloeg
en ze even tegen zich aandrukte.
„Dat is nog eens een landschap, hè? Maar laten jullie
nu eens zien of je j aan de sterrenhemel kunt oriënteren. Wijs me de poolster eens?" De twee jongens
zochten en zochten, maar het was hun niet mogelijk de
ster te ontdekken. Oom Paul lachte.
„Ja, ik dacht het wel ; dat is ook heus niet zo eenvóudig,
jongens. De talrijke lichtzwakke sterren, the wij van de
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aarde af niet met het blote oog kunnen zien, maken hier
de ons bekende sterrenbeelden tamelijk moeilijk te vinden," Oom wees met de hand in de lucht.
„Als je j wat moeite geeft, zul je in die wirwar van
sterren het beeld van de Kleine Beer herkennen en als
je goed kijkt zie je in de uiterste punt van de staart de
poolster. Van de aarde af gezien schijnt de hele sterrenhemel zich om hem heen te bewegen. Daar recht voor ons
heb je Mars, volgens de geleerden op aarde de enige
planeet, waarvan definitief bewezen is dat er aan ons
gelijksoortige wezens kunnen wonen."
Als een enorme bal, drie keer zo groot als de zon, hing
de aarde aan de met sterren bedekte, fluweelzwarte
hemel. Een merkwaardig schouwspel ! De zonnestralen
deden alle voorwerpen in een phosphoriserende glans
schitteren, zodat de rotsen scherp afstaken tegen de
donkere hemel, hetgeen een beeld vormde, zo schoon, dat
zij het allen zeker hun hele leven niet zouden vergeten.
„Kom, nu moeten we onze weg vervolgen. " Oom Paul
klopte de jongens op hun schouders en riep hen uit hun
droom. „Laten we maar de kant van dit veld volgen, als
ik mij niet vergis, zie ik daar een smal pad."
„Hebt u nog een ogenblikje, meneer Edwars. Ik wilde
graag wat foto's nemen. Die gaan mee naar huis terug. "
„Ga j e gang, Jeffry. " Dit liet de marconist zich geen
tweemaal zeggen en met behulp van Rolf, die hem trouw
assisteerde, nam hij verschillende opnamen. Bij al het
wonderlijke wat hij beleefde, verzuimde de jonge reporter
zijn plicht niet. Er mocht gebeuren wat er wilde, maar de
B. W. moest goede foto's en copy hebben. Ook Steven
liet zich niet onbetuigd en filmde de plek van verschil
kanten.
-lend
filmen
kunnen
blijven,
oom.
Ik
Je zou hier wel aan 't
-

199

heb geloof ik nog niet half genoeg rollen bij me. Enfin,
dan de volgende keer ,maar i " Want dat ze deze reis stellig
nog eens zouden maken en dan nog beter uitgerust, stond
bij de jongens vast. Nadat de toestellen weer opgeborgen
waren, volgden ze oom Paul. Na misschien een half uur
gelopen te hebben, kwamen ze op een plaats, waar het
pad steil daalde en -uitkwam op een rotsplateau. De reizigers zagen van de plaats waar zij stonden duidelijk in
het midden hiervan de grote, gapende opening van een
krater.
„Hoe diep zou die wel zijn?" was de algemene vraag.
Maar de heer Edwars wist hierop ook geen antwoord te
geven en scheen evenmin van plan dit dadelijk te gaan
onderzoeken, tot grote spijt van de twee jongens, die het
liefst maai dadelijk hun klimkunsten hadden vertoond.
Maar oom Paul hield voet bij stuk.
„Nu nog niet, dat zullen we later wel eens doen. Laten
we nu maar deze kant opgaan en dat plateau voorlopig
laten liggen. " Maar hoe zij ook zochten en zochten, van
de plaats waar zij stonden voerde geen ander pad naar
omlaag, dan het pad dat over het plateau voerde. Spoedig
bemerkte het zestal, hoe de geringere aantrekkingskracht
der maan hun nu van pas kwam. Want al was er dan
wel geen sprake van zweven, zoals tijdens hun vlucht,
deze geringere aantrekkingskracht maakte het hun
mogelijk de schijnbaar halsbrekende toeren op de steile
weg te doen. Om de krater wandelend, ontdekten zij onder
zich een met hard gras bedekte helling, waarop een
schat van bloemen bloeide. Vlinders, groter dan de reizigers ooit op aarde gezien hadden, fladderden van bloem
tot bloem. Enkele smalle paden. leidden door deze
bloeiende wildernis. Over rotsen en losse stenen hun weg
vervolgend, lieten zij zich eindelijk met een zucht van wel200

behagen in het gras ploffen om een ogenblik te pauzeren.
Steven haalde de thermosflessen met thee en koffie uit
zijn rugzak te voorschijn, terwijl Rolf de boterhammen
verdeelde. Alle zes lieten zich deze eerste maaltijd op de
maan goed smaken.
Jonge-jonge," zuchtte Rolf. „Konden vader en moeder mij nu eens zien. Wat zouden ze raar kijken ! "
Maar de gedachte aan de lieve ouders, die hij op aarde
had achtergelaten, belette hem niet een flinke bres in de
voorraad boterhammen te slaan. Met een kop koffie in
de hand hield Jackson een speech, waarin hij allen een
smakelijk eten wenste op de nieuwe wereld. Hij klonk met
den heer Edwars, noemde hem een kraan, dronk daarna
zijn koffie vlug op en liet zich door Steven nog eens
inschenken.
„Dat heb je wel verdiend, Jackson."
„Dat meende ik ook, " antwoordde de monteur. „Ik
houd ook zo deksels veel van koffie. Proost allemaal ! " en
meteen goot hij zijn lievelingsdrank door zijn keelgat.
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HOOFDSTUK XII.

De maaltijd was ten einde.
Terwijl oom nog in het gras lag te genieten van een
sigaar, haalde Rolf zijn fototoestel voor de dag om de
mooie streek, waar zij zich bevonden, op de gevoelige
plaat vast te leggn. Ook van de enorme vlinders, die over
de bloemen speelden, werden opnamen gemaakt.
,,Ik hoop dat deze foto 's nu maar goed gelukt zijn,
oom, ook, dat we nog wat spannender dingen zullen
kunnen filmen, dan alleen vlinders en maanreizigers.
Vliegende maanmensen, dat zou nog eens wat zijn, hè ?"
Maar de heer Edwars lachte niet om het gezegde van
zijn neef. Integendeel, hij zei zeer ernstig : ,,Wij zullen
hopen, dat het niet nodig zal zijn. Misschien kwam er nog
vechten van. ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik
heb, sinds wij hier zitten, het gevoel of wij steeds bespied
worden. " Holtrop erkende hetzelfde gevoel te hebben en
met Jackson was het al evenzo.
,,Als u het mij vraagt, meneer Edwàrs, ik vind 't maar
het beste, zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven. Je kunt
nooit weten wat . . ' ' de woorden bleven in de keel steken.
Bleek van afgrijzen keek hij over de schouders der voor
hem staande mannen heen.
,,Daar, daar . . . . ' ' hijgde hij. Ze draaiden zich om en
zagen den marconist, die zich een weinig van hen verwijderd had, wanhopig vechten met een wezen, dat veel
weg had van een mier. Maar wat voor een mier ! Zeker
was het monster, dat schrikwekkend grote, uitpuilende
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ogen bezat, wel ruim een meter lang en zeventig centimeter hoog. Zo snel zij konden, renden ze naar Jeffry
toe, om hem hulp te verlenen. Holtrop trok zijn revolver
om met een schot het vreemde wezen onschadelijk te
maken, maar oom Paul sloeg zijn arm op zij, zodat de
kogel zijn doel miste en met een harde tik tegen de rots
ketste.
Evenwel bracht het afschieten van de revolver een
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gehele verandering in de toestand, want nauwelijks had
het vreemde wezen de knal gehoord, of het liet den marconist los, keerde zich om en rende de steile rots af, waarna
het in een der spleten verdween.
„Zo zie je me, zo zie je me niet," riep Rolf verbaasd
tot zijn vriend, die dit hele voorval met bewonderenswaardige tegenwoordigheid van geest gefilmd had.
„Wat was dat voor een ding, oom Paul? Ajakkes, wat
eng. Het leek wel een mier 1 "
Nu had men Jeffry bereikt.
,,Hoe is het er mee`? Toch niet gewond, hoop ik."
„Nee, dat niet. " De marconist wreef zijn arm. „Maar
een prettige ontmoeting was dit niet. "
„Nu, gelukkig dat je er heelhuids afgekomen bent,
ouwe j Oom klopte den nog ietwat bleek zienden
marconist op de schouder.
„Nu hebben we kennis gemaakt met Maanbewoners."
„Maar oom," protesteerde Steven, „dat ding leek niet
in het minst op een mens."
,,Daar heb je gelijk in jongen, maar wie beweert dan
ook dat de maan door mensen bewoond wordt."
„U zelf, " riepen Steven en Rolf in koor.
„Ik ? Dat heb ik nooit beweerd, hoe komen jullie erbij 1"
„Maar u zei toch, dat wij hier misschien intelligente,
redelijke wezens zouden ontmoeten."
„Juist, jongens. Maar wie beweert dan dat alleen wij
mensen die eigenschappen bezitten Q"
„Dus u denkt," mengde Holtrop zich nu in 't gesprek,
,,dat deze mieren de heersers over de maan zijn?"
„Juist, dat denk ik, " beaamde de heer Edwars. „Nu
weet je ook meteen, waarom ik je arm terzijde sloeg. Ik
zou niet graag willen, dat wij met dat volk in ongelegen
kwamen. Steven, berg je toestel nu op en komen-heid
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jullie dan eens hier zitten om krijgsraad te houden. Hoe
is het er nu mee, Jeffry? Al over de schrik heen, hoop
ik V '
„Och, dat wel, meneer. Maar, bah, wat een akelig
wezen."
„Dat zeg j e nu wel, " merkte Jackson op. „Maar wie
weet hoe eng dat ding jou vindt ` '
„Dat is zo, " gaf de marconist toe. „Als wij er de kans
toe kregen, moesten wij zo'n gedrocht eigenlijk vangen
en mee naar de aarde nemen voor Artis. Dan mag jij het
onderweg verzorgen, Jackson. "
Steven en Rolf hadden onderwijl de toestellen opgeborgen en waren, zoals Rolf het noemde, gereed om te
vergaderen. Oom Paul nam het woord.
„Wat ik te zeggen heb, is dit. In elk geval moeten wij
trachten met de maanbewoners contact te krijgen en hen
ervan te overtuigen dat wij hier met de vredelievendste
bedoelingen gekomen zijn. De moeilijkheid is ons verstaanbaar te maken en ....
verder kwam de heer
Edwars niet. Plotseling spartelde hij met armen en benen
in de lucht, als was hij door een onzichtbaar wezen opgetild. Jackson en Steven grepen hem terstond, maar tevergeefs en met hun drieën maakten zij een luchtreis, nu
zonder vliegtuig, waarna zij in een opening van de rots
verdwenen.
Sprakeloos van ontzetting staarden de drie achtergeblevenen elkaar aan. Ingenieur Holtrop kwam het eerst
tot bezinning. Het stond vast dat zij hun kameraden
moesten zien te redden, maar met hun drieën kon dit
niet, want nu zij de bewijzen hadden, dat hier geheim
krachten aan het werk waren, konden zij de-zinge
torpedo niet aan zijn lot overlaten. Een van hen moest
daarbij de wacht houden, want wanneer er iets met het
''
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hemelschip zou gebeuren, zou de ellende eerst recht niet
te overzien zijn. Dan waren ze gedoemd het overige van
hun leven op de maan te blijven. Nee, bij het toestel moest
gewaakt worden. Er werd geloot, wie achter zou blijven
en het lot wees Jeffry aan, die danig mopperde over zijn
pech.Waarom moest hij nu achterblijven en mocht hij
niet meehelpen den baas en zijn makkers te bevrijden?
Maar nadat Holtrop den marconist ervan had weten te
overtuigen, dat het van groot belang was iemand in het
hemelschip achter te laten, teneinde alles in gereedheid te
brengen voor een wellicht noodzakelijk overhaast vertrek, bromde Jeffry:
„Wanneer het moet, vooruit dan maar, doch die filmkist van de jongeheren zal ik maar meenemen. En ik heb
't goed begrepen, als u vóór de nacht niet terug mocht
zijn, moet ik, om de drie minuten lichtseinen uitzenden,
opdat u de weg kunt vinden. Nu, het beste dan maar en
veel succes. '
Ze drukten Jeffry de hand, waarop de marconist zich
naar het hemelschip begaf.
„En nu wij, " vervolgde Holtrop, nadat Jeffry door de
hoge rotswand aan het oog onttrokken was. „Het beste
is dat wij eerst maar eens die rots onderzoeken, waardoor
onze vrienden verdwenen zijn. " Ze begaven zich dus naar
die rots, maar hier gekomen konden zij, hoe zij ook zochten, geen opening vinden.
„Als wij eens probeerden door de opening waardoor
die grote mier verdween, in de berg te komen,'' stelde
Rolf voor, nadat zij nog een poos vruchteloos gezocht
hadden.
Het was te proberen. Voorzichtig nu begonnen zij te
dalen, Rolf voorop, omdat hij beweerde de spleet te
kunnen zien, die toegang tot de rots gaf. Holtrop volgde
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hem. Al gauw bleek, dat Roif het bij het juiste einde
had, want na misschien tien minuten dalen stonden
beiden voor een ronde opening, die loodrecht omlaag
leidde. Een dikke, glad-geschuurde paal, die aan een
telegraafpaal deed denken, stond aan de rechterkant in
de opening en verbaasd vroeg de jongen den ingenieur,
waarvoor deze wel dienen moest.
Holtrop herinnerde zich van vroegere bezoeken aan
sommige mijnen, daar ook die palen gezien te hebben,
waarlangs de arbeiders pijlsnel naar de diepte gleden.
De ingenieur verklaarde Rolf de manier, om de paal als
lift te gebruiken en even later gleden beide mannen met
een geweldige vaart omlaag, dieper, steeds dieper de
donkere schacht in. Het leek Rolf of er geen eind aan
zou komen. Plotseling hoorde hij 'n hees gefluister van
den ingenieur. „Stop ! " Uit alle macht remde de jongen
met armen en benen zijn vaart en voelde even later
grond onder zich, zacht en elastisch, alsof hij op verende,
met mos begroeide bosgrond liep. De ingenieur haalde
zijn zaklantaarn te voorschijn en liet de heldere lichtstraal in de donkere ruimte spelen. Ze stonden in een
nauwe gang, die rechts en links naar het binnenste van
de berg leidde.
„Voorzichtig ! " fluisterde Holtrop. „Neem ook je lantaarn en doe hem om de vijf stappen even aan. Ben je
klaar 2 Goed, vooruit dan. " Met z'n tweeën stapten zij
moedig voort, vast besloten niet te rusten, voor zij hun
kameraden bevrijd hadden.
Oom Paul, Steven en Jackson waren aan het einde van
hun gedwongen tocht. Ze bemerkten dat ze zich in een
rotsholte bevonden, waar enige mieren toebereidselen
troffen voor hun ontvangst. Ze hielden elk een lange
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staf in hun poten en liepen, deze stevig omknellend,
achteruit, terwijl zij keken naar een grote mier, zeker de
aanvoerder, die met de poten aanwijzingen gaf. Hier in
de donkere rotsholte ontdekten de drie reizigers, dat
men hen met behulp van een soort reuzennet gevangen
had. Buiten, in de stralende zon, hadden de gevangenen
de ragfijne, glinsterende draden niet kunnen zien, die
nu echter, in de betrekkelijk donkere ruimte, een zacht
licht afstraalden.
„Een zonderlinge manier om gasten te ontvangen,"
bromde oom Paul, zijn arm wrijvend, die onzacht met
de rots in aanraking gekomen was.
„Wat zouden ze met ons willen doen, oom V' vroeg
Steven, met een knik naar de mieren, die hen onaf gebroken aanstaarden.
„Weet ik het ?" mopperde oom Paul, duchtig uit z'n
humeur.
„Ik zal dat heerschap eens aanspreken. " Met moeite
richtte de heer Edwars zich op, doch dit scheen in het
geheel niet naar de zin van hun gastheer te wezen. Een
kort gebaar van den aanvoerder en terstond liepen de
mieren met stokken en net achteruit, zodat de heer
Edwars weer even hard achterover op de grond tuimelde.
„Drommels nog aan toe, houdt the gezelligheid hier
niet op `? steunde oom Paul, z'n benen wrijvend. „Dat
kan een vervelende geschiedenis worden.'' Jackson, die
tot nu toe geen woord had kunnen uitbrengen, kreeg zijn
tegenwoordigheid van geest terug en zei:
,,.Als u het mij vroeg, meneer Edwars, moesten wij eerst
eens proberen ons uit dit ellendige net te bevrijden. Dan
kunnen wij nog altijd verder zien. " De twee anderen
waren het met den monteur eens en dus haalden zij hun
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zakmessen te voorschijn om het weefsel, dat hen aan alle
kanten omsloot, stuk te snijden.
,,Ik voel me net een vlieg, die in een spinneweb ver
geraakt, " bromde oom en zette zijn mes in het-wardis
hoe scherp hun messen ook zijn mochten, het
Maar
net.
lukte hun niet om zelfs maar een draadje door te snijden.
Al was het weefsel ook nog zo fijn, het vas onverwoestbaar. Steven, die zijn mes zo bot als een steen gezaagd
had, zonder het minste succes te oogsten, stak het weer
weg en zuchtte : „Hoe zouden ze dat gefabriceerd hebben,
oom`? Dat vind ik toch wel erg interessant. "
„Zal mij een zorg wezen, " bromde Jackson woedend.
„Ik gaf er wat voor als ik wist, hoe het stuk te krijgen."
Ondanks al hun tegenstand werd het drietal nu met
net en al in een nauwe gang gesleept en oom gaf bevel
de messen op te bergen, daar hij bang was, dat men
anders elkaar letsel toe zou brengen.
Blijkbaar lag het in de bedoeling der mierenbewakers
hen dieper in het binnenste van de berg te brengen.
Want spoedig verschenen nog meer mieren ten tonele,
die met hun vieren de gevangenen een voor een uit het
net haalden en hen een der talloze gangen, die zacht
glooiend naar beneden voerden, insleepten. Zij passeer
onderweg talloze mieren, maar geen daarvan viel-den
hen lastig. Wel wierpen zij een blik op de drie reizigers,
maar liepen dan haastig door, alsof zij bang waren tijd
te verliezen.
„Ze schijnen hier in elk geval nog geen last van werkloosheid te hebben, " merkte Jackson laconiek op. „Zie
ze eens hollen. En zouden we nog ver moeten ? Doch
spoedig bleek het einde van de tocht bereikt te zijn, want
een rotsblok werd opzij geschoven en het drietal in de
hierdoor ontstane opening geduwd.
Artz — 300.000 mijlen. — 14
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Tot hun onuitsprekelijke verbazing bevonden zij zich
in een kooi die aan drie kanten met tralies afgesloten
was, terwijl de vierde kant door de rots werd gevormd.
In een hoek lag een hoop gedroogde alpenkruiden, die
de gehele inventaris vormde.
„Dat .... dat ....'' stotterde Steven, bleek van woede
en ergernis.
„Lijkt wel een kooi in Artis," gaf oom droogjes ten
antwoord. „Daar heb je gelijk aan, neef ."
De bewakers hadden hen alleen gelaten en een dof
geluid verried, dat de steen weer voor de opening werd
geplaatst. Verslagen zaten de gevangenen elkaar aan te
kijken en zelfs Jackson had zijn goede humeur verloren.
De heer Edwars werd nog meer gekweld door zorg over
de drie achtergeblevenen dan door hun eigen benarde
positie. Waren ze alles zes maar gevangen genomen, dan
waren zij tenminste samen gebleven en,hadden met elkaar
en voor elkaar kunnen vechten. Het was Steven, die de
anderen een hart onder de riem stak.
,,Kom oom, " zei hij hartelijk, „het zal heus wel voor
elkaar komen. Denk eens aan hoe kort geleden vij Rolf
nog geholpen hebben en ik verwed er alles om, dat hij
alle moeite zal doen om ons hier uit te halen. En het zal
hem lukken ook, als wij er voordien al niet zelf in geslaagd zijn te ontsnappen. Laten wij liever eens kijken
wat wij nog bij ons hebben, dat ons kan helpen. Gelukkig
hebben Jackson en ik onze rugzakken niet bij die geheim
luchtreis verloren. Het zijn practische dingen.-zinge
Ik heb een heel huishouden bij me en voor minstens vier
dagen proviand. En verder, kijk eens, een vijl, een hamer,
een nijptang en een lang, sterk touw. Ook nog een flesje
aether. Zeg oom, zouden wij onze mieren-vrienden daarmee niet kunnen bedwelmen ?"
210

„Dat zou nog zo'n kwaad idee niet zijn,” stemde oom
toe. „Maar waarom loop jij rond met aether in je zak,
neef ? "
De neef keek oom, aan.
„Lach me niet uit, oom. Watten en deze bedwelmende
vloeistof heb ik altijd bij me voor eventuele kiespijn."
„Wat zeg je daar ?"
„wel oom, ik heb 'n holle kies, waarvan de zenuw
blijkbaar bloot ligt en op onverwachte tijden krijg ik
hevige pijn. Vijf druppels aether op 'n watje in het neus
gebracht, aan de kant waar de pijn zit, en de lucht-gat
flink opgesnoven, zodat de tranen uit je ogen komen
en .... de pijn is absoluut verdwenen."
„Alles goed en wel, " bromde oom, „maar met zoiets, al
is het heel goed om je uit de nood te helpen, ben je toch
niet gered en moet j e naar een tandarts."
„Zo gauw ik op de aarde terug ben," beloofde Steven
gul en zich tot den monteur wendend : „Jackson, laat
jouw hebben en houden eens zien."
„Een primus, twee blikken erwtensoep met worst, twee
blikken zalm, biskwie, koffie, suiker, een paar reservebatterijen voor de zaklantaarns, een touwladder, een
kistje voor eerste hulp bij ongelukken, twee paar sokken,
zes zakdoeken, en een ons tabak" somde Jackson op.
„warempel, daar vind ik ook nog een sigaar, " mompelde de mecano en met een joviaal gebaar naar oom:
„Alstublieft, meneer Edwars, die is voor u."
„Gelukkig, Jackson. Dank je wel, die nobele daad zal
ik nooit vergeten," zuchtte oom, haastig de sigaar opstekend en grote rookwolken uitblazend. Nu had oom
weer drie kwart van z'n goede humeur terug gekregen.
„Braaf zo, Jackson. " Steven klopte hem op de schou211

der. „Wat heb j e daar nog aan de achterkant vastgesjord ?"
„Een slaapdeken, prima wol. Voel eens.'' Steven
betastte de deken. Ook oom waagde er een oogje aan.
„Dat is. best in orde hoor en nu stel ik voor, dat wij
eerst een kopje koffie gaan drinken en een hapje eten,"
beval hij, de leiding weer nemend. „In mijn thermosfles
is nog koffie. Steven heeft brood. Na het eten gaan we om
beurten rusten, terwijl de twee anderen de wacht houden
en tevens onderzoeken of er kans bestaat uit dit hok te
ontsnappen. Steven, jongen, jij rust het eerst, dan Jackson, dan ik, ieder drie uur. "
Zo werd afgesproken en na het eten, terwijl Steven
rustig onder de deken van Jackson sliep, onderzochten
de twee wakende mannen nauwkeurig hun verblijfplaats.
Spoedig kwamen zij tot de ontdekking, dat het onmogelijk was te ontsnappen. Het traliewerk, dat van een nog
steviger materiaal vervaardigd scheen dan het net waar
gevangen, bood dan ook ontwrikbare-menhad
weerstand aan de wanhopige pogingen van oom Paul en
Jackson, the met hun vijlen de stangen probeerden stuk
te krijgen. Het enige resultaat was, dat de twee mannen
hun vijlen voor verder gebruik absoluut ondeugdelijk
hadden gemaakt. De grond en de achterwand waren in
de rots uitgehouwen en de twee mannen zagen wel dat er
van die kant geen redding te verwachten was.
„Wat nu ?" Jackson keek oom vragend aan, doch deze
haalde de schouders op.
„we kunnen niets beginnen, het beste is maar te
wachten tot ze ons willen transporteren en dan uit te
zien naar' een gelegenheid om te ontsnappen."
Maar wachten duurt lang en volgens ooms polshorloge
-
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waren reeds twaalf uren verstreken zonder dat iemand
naar hen had omgekeken. Jackson had gerust en oom
Paul ook. Het lange wachten begon allen knap te ver
-veln.
„Ik wou dat er maar iets gebeurde, " riep Steven
wrevelig uit. „Zo is het niet om uit te houden."
Het leek wel of hun vijanden op deze noodkreet gewacht hadden, want er gebeurde niet „iets ", zoals Steven
wenste, maar een heleboel. En in de eerstvolgende uren
had de jongeheer Edwars dikwijls hevig berouw over
deze ondoordacht geuite wens, want eensklaps ging in
de ruimte, die tegenover hun kooi lag, de rotswand open
en langzaam en statig kwamen vier grote mieren naar de
kooi wandelen, gevolgd door vele andere, die in hun
poten verschillende voorwerpen meesleepten en deze
vlak voor de tralies deponeerden. Steven onderscheidde
onder andere een soort groente en . noten. Een van de
statige heerschappen schoof voorzichtig een . der noten
onder het traliehek door en Steven raapte haar nieuwsgierig op. De vrucht leek op een walnoot ter grootte van
een peer. Met de hamer probeerden Jackson en de jonge
Edwars de vrucht te openen, wat hun inderdaad lukte.
den, bleek de kern een melkachtige,
Toen zij er van proefden,
zoete smaak te hebben. De mieren, die hun doen en laten
aandachtig gadesloegen, schoven nu meer noten en andere
vruchten, die de reizigers aan ananas deden denken,
onder de tralies door. Het frisse sap der vruchten deed
hen goed en zij nuttigden hun maal met smaak.
De vol spanning toekijkende mieren moesten elkaar
wel interessante dingen te vertellen hebben, want onrustig bewogen zij hun koppen heen en weer en zochten met
hun voelhoorns contact met elkaar te krijgen.
„Geluid kunnen die wezens zeker niet geven, " merkte
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Jackson op. „Wat een bedoening ; kijk ze eens druk zijn.
Wat zouden ze willen 4" Lang bleven de gevangenen
hierover niet in twijfel, want het hek werd geopend en
Steven, the het dichtst in de buurt stond, uit de kooi
getrokken. Oom Paul, die zag dat zijn neef van plan was
zich te verzetten, riep hem toe zich rustig te houden.
„Houd je nu goed, jongen. Als ze je werkelijk kwaad
willen doen, zullen wij wel schieten, maar hopelijk is het
niet nodig.'' Steven, die ooms waarschuwing ter harte
nam, bleef doodstil staan in de kring, die de mieren om
hem vormden, hoewel hij telkens, wanneer de mieren hem
onderzoekend aanraakten, een rilling niet kon weerhouden. Blijkbaar wisten de mieren niet wat voor
verwonderlijke buit ze hadden gemaakt en wat zij daar
eigenlijk mee doen moesten. Toen het onderzoek geëindigd was, werden de twee andere gevangenen uit de kooi
gehaald. Een der mieren sloeg, bij het betasten van des
heren Edwars' gelaat, diens lorgnet van zijn neus, dat
echter bleef hangen aan het zijden koordje, waaraan het
bevestigd was. Oom Paul bracht het instrument weer op
zijn plaats en dadelijk probeerden de andere mieren het
spelletje te herhalen, waarin zij blijkbaar groot genoegen
schepten, want terwijl een hunner het lorgnet voorzichtig
een duwtje met zijn poot gaf, keken de anderen vol spanning naar hetgeen er gebeuren ging en als de glinsterende
glazen hun luchtreis volbrachten, dansten de dieren van
pleizier. Tot oom Paul dit spelletje begon te vervelen en
hij zijn lorgnet in zijn binnenzak wegstak. Even keken de
mieren vol verwachting, waar dat leuke speelgoed bleef,
maar toen zij bemerkten, dat hun gevangene blijkbaar
geen zin meer had hen het spelletje te doen herhalen,
namen zij hiermede genoegen en beduidden de drie
mannen voor hen uit te gaan door de opening, die als
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gang dienst deed. Vijandelijke bedoelingen schenen de
mieren niet te hebben, want wilde een der drie onderweg
ergens stil blijven staan om de omgeving in ogenschouw te
nemen, dan werd tht toegestaan en wachtten de mieren
geduldig tot hij weer verkoos verder te gaan. Van tijd tot
tijd kwamen de gevangenen in een ganggedeelte, waar zij
hoog boven zich door een ronde opening de sterren aan
de donkere hemel zagen flonkeren.
,,Waar wij doorheen zien, zijn de openingen van de
verschillende kraters, ' ' legde oom Paul uit. Verder
gaande passeerden zij een grote tuin met struiken en tot
hun verwondering zagen zij hier de noten groeien, die ze
zo smakelijk gegeten hadden. Deze tuin was lang en smal
en er heerste een vochtige warmte. Aan twee zijden werd
hij begrensd door hoge rotsen, die grote schaduwen in de
tuin wierpen, zodat de brandende zonnestralen de
planten, die zich in de tuin bevonden, niet konden verschroeien. Al verder ging de tocht en zij passeerden grote
opslagplaatsen, waar vruchten en graaukorrels opgetast
lagen. De drie reizigers zagen grote kamers met witte
mieren, eieren en larven. De mieren waren druk bezig en
het trof de drie gevangenen dat al hun bezigheden volgens vaste regels en met onfeilbare zekerheid geschiedden. Elke mier wist precies wat hem te doen stond en
werkte onafgebroken regelmatig door.
,Pa naar de mieren, ' ' bromde oom Paul, de bedrijvigheid om zich heen gadeslaande. Ook Jackson en Steven
moesten toegeven dat de mierenmaatschappij schitterend
georganiseerd was. In het bijzonder trof het hen dat de
lucht overal zo zuiver was. Er moesten bepaald hier en
daar ventilatieopeningen aangebracht zijn. Verder
gaande ontmoetten zij voor het eerst een ander soort
mieren, wier lichamen beschermd waren met een door215

zichtige wapenrusting. Vooral de ruggen waren van
goede pantsers voorzien.
„Zeker de soldaten, " merkte Jackson op.
Hoe verder zij gingen, hoe meer van deze mieren zij
ontmoetten.
„Waar zullen zij ons toch heen brengen ?" riep Steven
wanhopig. „Ik ben doodmoe van al dat geloop. "
„Ik geloof," gaf de heer Edwars ten antwoord, „dat
ik het weet. Je zult je wel uit de natuurlijke historie
herinneren, Steven, dat elke mierenstaat er een of meer
koninginnen op na houdt. Dat is op aarde zo en ik denk
niet, dat het hier anders is. Nu denk ik dat ze ons naar
hun koningin brengen." Wanneer oom Paul inderdaad
gelijk had en zij op weg naar de heerseres van deze staat
waren, dan werd die wel buitengewoon goed bewaakt,
want het krioelde hier in de nauwe gangen van soldaten,
die onvermoeid heen en weer liepen en hen, zoals Jackson
beweerde, bepaald bloeddorstig aanstaarden.
„Was Rolf nu maar hier," zuchtte Steven, „wat een
prachtige copie voor zijn blad zou deze wandeling opleveren."
„Zeg maar gerust afstandsmars, " bromde Jackson.
„Ook al goed. Ja, je hebt ook volkomen gelijk, ze laten
je hier halfdood lopen. Maar hoe dan ook, deze mars zou
genoeg copie voor een paar jaar opleveren."
„Rolf ! zuchtte oom Paul, „en Holtrop. Wat zou er
van hen geworden zijn ? " Maar oom vermoedde niet, dat
die twee op een goede twintig meter afstand van hen
drieën in een opening van de rots verscholen stonden, de
revolver in de vuist en vast van plan hun leven, zo men
hen mocht ontdekken, zo duur mogelijk te verkopen.
''

216

HOOFDSTUK XIII.

Langzaam en voorzichtig hadden ingenieur Holtrop en
Rolf hun weg door de nauwe gangen vervolgd. Telkens
weer flitste de lichtstraal van Rolfs zaklantaarn door de
duisternis en wees hun de weg door de lange, donkere
rotsholte.
„Vreemd, " fluisterde Holtrop, „dat wij nog niemand
ontmoet hebben. Deze gang schijnt helemaal verlaten.
Voel jij ook hoe het hier ineens tocht`?" Een koude
windstroom streek langs hen heen en deed hen huiveren.
„Voorzichtig, jongen. Laat het licht nu maar aan. Dan
kunnen wij ons tenminste op tijd verbergen, als er gevaar
mocht zijn. " Stap voor stap vervolgde het tweetal hun
weg en de waarschuwing van den ingenieur bleek gerechtvaardigd, want enkele ogenblikken later zagen zij
plotseling een diepe afgrond voor hun voeten gapen. Een
zacht ruisen verried, dat er water in de buurt moest
zijn. Even stonden de beide mannen stil. In de grote een
omgaf, ver verwijderd van al hetgeen-zamheidn
hun dierbaar was, herinnerde het zachte kabbelen van
het water hen aan het voorjaar op aarde, wanneer de
rivieren en beken, bevrijd van het ijs, weer door de
groene weilanden stroomden en de warme zonnestralen
het nieuwe leven wakker riepen. Maar lang tijd om zich
in herinneringen te verdiepen hadden zij niet. De plicht
riep hen. Zij moesten vooruit, trachten hun kameraden
te helpen. Een kort onderzoek van Holtrop wees aan, dat
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er geen verbinding bestond tussen de twee randen van
de afgrond, die voor hen gaapte.
„Dan zullen we moeten klimmen, " zei hij.
„Er zal wel niets anders opzitten, " meende Rolf.
Ze gespten hun lantaarns aan de musketonhaak van de
riem om hun middel en daalden langzaam af, waarbij
zij handig gebruik maakten van elke vooruitspringende
rotspunt. Geen spoor van leven was hier te bekennen.
Geen enkel mosplantje groeide op de kale rotsen, die
grijs en dreigend hen omringden. Het afdalen langs de
rotswand viel niet mee en herhaaldelijk schuurden de
twee mannen hun handen stuk aan de puntige uitsteeksels. Holtrops schoenzolen waren aan flarden gereten,
maar aan opgeven dacht geen van beiden en dapper klauterden ze verder, tot ineens ...... Rolf het evenwicht
verloor. De uitstekende rotspunt, waarop hij zijn voet
had gezet, liet los. De jongen wankelde, wilde snel zijn
voet verplaatsen, stapte mis .... en stortte met een
hartverscheurende gil achterover in de afgrond. Brokken
steen, in zijn val meegesleurd, bolderden de helling af en
kwamen met een smak op de bodem neer. Daarna was
het stil.
Lijkwit, meer dood dan levend van schrik, hing
Holtrop tegen de rots. Het duizelde hem voor de ogen..
Rolf .... die hartelijke, vriendelijke jongen was naar
beneden gestort.... Vreselijk I Zou die wakkere jongen
nu zo hier de dood moeten vinden? Hij moest verder
dalen, zo vlug mogelijk en zien of hij helpen kon. Mis
er nog redding mogelijk, was de jongen niet-schienwa
tot de bodem van de afgrond gevallen, doch aan een tak
of rotspunt blijven hangen. Al deze gedachten flitsten in
een oogwenk door Holtrops brein en haastig daalde hij
verder af, half klauterend, half glijdend, waarbij hij zijn
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handen stuk schuurde. Eindelijk bereikte hij de bodem.
Hij keek om zich heen en ja, tussen de stenen, twintig pas
van hem af, lag Rolf met uitgespreide armen, bewuste
maar klaarblijkelijk ongedeerd. De ingenieur-los,
schoot op den jongen toe en onderzocht hem voorzichtig. Hij voelde het hart regelmatig kloppen. Goddank!
Neen, hij had geen wonden en er was blijkbaar ook niets
gebroken ; waarschijnlijk dus was zijn val een paar keer
gestuit. Als hij nu ook maar geen hersenschudding had,
want die mogelijkheid bestond natuurlijk nog. In elk geval
wilde Holtrop, voor het geval Rolf spoedig bij mocht
komen, water bij de hand hebben.
Met de thermosfles in de hand, ging de ingenieur dus
op zoek. In de richting van de rots gaande, trof hem een
steeds sterker wordend geruis, dat uit het inwendige van
de rots scheen te komen. Holtrop liet het licht van zijn
lantaarn in een spleet in de rotswand vallen, waarna
hij de opening behoedzaam binnen ging. Hieruit klonk
het geruis sterker. Het had er veel van, dat achter de
wand water neerstortte.
Voorzichtig vervolgde de ingenieur zijn weg. Het was
alsof het neerstortende water hem lokte en toeriep nader
te komen. Daar sloeg hij een hoek om en .... Holtrop kon
zijn ogen niet geloven. Een zware deur versperde hem de
weg, waarachter tartend het geheimzinnige ruisen weerklonk. Holtrop kneep zich in `zijn arm om zich te overtuigen dat hij wakker was, hij wreef zich de ogen uit,
maar de van ouderdom half vermolmde deur met verroest metalen beslag bleef waar hij was. Nog altijd niet
geheel zeker van zijn zaak, greep de ingenieur de knop
van de deur en trachtte deze om te draaien. De verroeste
scharnieren protesteerden knarsend en steunend. Het
geluid weerkaatste hol en angstwekkend in de grot. Een
219

onbehagelijk gevoel bekroop den eenzamen man. Wat
zou hij hierachter vinden ? Deze deur was het onomstoteljke bewijs dat er mensen op de maan waren of tenminste
geweest waren. Wat zouden de bewoners van dit zonderhuge huis hier doen en hoe zouden ze hem ontvangen?
Kwam er maar iemand ! Het knarsen en piepen van de
scharnieren veroorzaakte rumoer genoeg om de bewoners
te doen bemerken, dat iemand zich toegang trachtte te
verschaffen. Maar wanneer hij luisterde, verbrak slechts
het ruisen van het water de huiveringwekkende stilte.
Na veel inspanning slaagde Holtrop er in de deur te forceren. Met de lantaarn in de hand wrong hij zich door de
opening heen en trad binnen. De ingenieur bleef even
staan en in het schijnsel van zijn lantaarn zag hij een
grote ruimte. Monumentale pilaren, rijk met beeldhouwwerk versierd, droegen het geweifde plafond. De grond
was bedekt met grote, onregelmatige marmeren platen,
en in de voegen daarvan groeide mos en een laag soort
gras. Het vertrek bevatte slechts een grote, witmarmeren
kuip, die het water opving van de kleine beek, welke uit
de rots tevoorschijn kwam. Er moest een afvoer zijn,
want hoewel het water met een grote straal in de kuip
liep, was deze toch niet vol. Behalve dit, ontdekte de
ingenieur in de schaduw van enige pilaren een soort rustbed. Op een onderstel van vier poten lag 'n soort matras,
bekleed met bontvellen, zoals hij op de aarde nooit gezien
had. Aan dit vertrek grensde een tweede kamer, doch
Holtrop onderzocht deze niet. Eerst moest hij Rolf
helpen. Het beste zou zijn om hem hierheen te halen, want
de rustbank zou een betere ligplaats voor hem zijn dan
de harde rotsen. Zo snel mogelijk keerde de ingenieur
naar zijn gewonden kameraad terug, goot hem een weinig
water tussen de lippen, nam hem voorzichtig op en droeg
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hem in zijn stevige armen naar het vertrek, waar hij hem
op de rustbank legde.
De jongen lag hier goed verzorgd, meende Holtrop.
Waarom zou hij in afwachting van het ogenblik, dat Rolf
weer tot bewustzijn kwam, niet eens op onderzoek uit
om te zien in wat voor soort huis hij zich bevond -gan,?
De ingenieur weifelde niet lang en na zich nogmaals
overtuigd te hebben dat Rolf gemakkelijk lag, stapte hij
met zijn zaklantaarn in de hand het andere vertrek in,
waar hij met verwonderde blikken om zich heen zag. Het
vertrek overtrof in pracht alles, wat hij tot nu toe gezien
had. De zware pilaren, die ook hier een gewelfd plafond
droegen, waren met gebeeldhouwde figuren van groen
marmer versierd. De vloer bestond uit grote vier--achtig
kante platen marmer van dezelfde kleur en was bijna
geheel met prachtige kleden van ongekende dikte bedekt.
Enkele stijlvolle meubelstukken stonden in de kamer ver
trof Holtrop, die dit alles met grenzenloze-spreid.Ht
verbazing gadesloeg, dat alle voorwerpen op de tafels en
kasten van zeer kunstig gedreven zilver vervaardigd
waren, al waren vorm en afmeting dan ook_ geheel anders
dan van aardse kunstvoorwerpen. Achter dit vertrek
lagen vele andere zalen, alle verschillend gemeubileerd,
doch uit elk vertrek sprak de grote smaak van den heer
des huizes. Wat den ingenieur in hoge mate verbaasde,
was dat, hoewel hij zich in het binnenste van de berg
bevond, alle kamers met uitzondering van die waar
Rolf lag helder verlicht waren, terwijl het hem niet
gelukte de lichtbron te ontdekken. In het laatste der
reeks vertrekken was een met kunstig houtsnijwerk versierde trap. Deze kamer leek wel de werkkamer van een
geleerde. In het midden stond een grote werktafel, waar op verschillende, den ingenieur onbekende instrumenten
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lagen, terwijl op een tafeltje daarnaast een standaard
met een enigszins ei-vormige globe prijkte. Holtrop stiet
een kreet uit.
„De maan !'' Dus dan was de onderstelling van den
heer Edwars juist, die altijd beweerd had, dat de maan
niet de vorm van een kogel, zoals de aarde, doch van een
ei had!
Tegen de linkermuur van het vertrek hingen verschil
landkaarten, die de maanoppervlakte moesten-lend
voorstellen. Zij verschilden niet alleen aanmerkelijk van
de kaarten, die de heer Edwars in zijn observatorium
thuis had, doch ook van de waarnemingen, die de reis
voor en tijdens hun landing hadden gedaan.-genot
Volgens deze kaarten was 1/5 van de maanoppervlakte
zee, maar geen van de reizigers had hiervan iets bemerkt.
Zij hadden zich al ten zeerste verwonderd, water te
vinden en de waterval die zij ontdekt hadden, had de
geliefde theorie der geleerden, dat de maan uit een
waterloze, uitgedroogde woestijn bestond, vernietigd.
Ook van op de kaart aangegeven bossen en blauwe
vlekken, die blijkbaar steden moesten voorstellen, hadden de luchtvaarders niets ontdekt. Holtrop trok een
der kaarten, die een weinig scheef hing, recht en ontdekte daardoor bij toeval een smalle deur, waarachter
een wenteltrap omhoog leidde. Hij bedacht zich niet
lang, maar klom naar boven, hetgeen hem echter niet
meeviel, want de trap, die in een nauwe koker was
gebouwd, wentelde in 'n schier eindeloze spiraal omhoog.
Doch de ingenieur hield moedig vol en bereikte eindelijk
buiten adem de laatste trede, waar hij voor zijn verbaasde
ogen een volledig observatorium zag met grote telescopen
en andere instrumenten, terwijl in een map op de tafel
allerlei fotografische opnamen van de aardoppervlakte
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lagen. Alles in dit vertrek was keurig netjes geordend,
maar nergens viel een levend wezen te ontdekken. Hier
en daar lagen aantekenboekj es met schrifttekens, die den
ingenieur onbekend waren. Hoofdschuddend over dit
wonderlijke huis zonder bewoners verliet Holtrop het
observatorium, om weder naar Rolf terug te keren. Toen
hij het vertrek binnentrad, was de jongen juist tot het
bewustzijn teruggekeerd en vroeg met flauwe stem te
drinken. De ingenieur voldeed onmiddellijk aan het ver
nadat hij Rolf een beker had gereikt, zette-zoekn
hij zich op de rand van het rustbed.
„Hoe is het ermee, jongen?" Rolf staarde in het rond..
„Waar hebt u mij toch gebracht, meneer Holtrop V "
,,Dat zal ik je straks wel vertellen, jongen, als je mij
nu eerst eens zegt hoe het er mee gaat i "
„O, goed."
„Peen pijn in je hoofd ?"
„Nee, niets, ik heb fijn gepit."
„Zijn je armen en benen ook in orde'?"
Rolf, die brandde van verlangen om te weten te komen
waar hij zich bevond, bewoog zijn ledematen.
„Alles best dokter, ik ben zo gezond als een vis. Maar
waar ben ik nu'?"
Holtrop, danig opgelucht, dat zijn jonge vriend geen
ernstig letsel bij zijn val had opgelopen, vertelde hem nu
van zijn ontdekking en nauwelijks had Rolf het relaas
gehoord, of hij wilde opstaan en zelf de kamers met het
observatorium gaan bezichtigen. Doch de ingenieur
weigerde beslist hem hiervoor toestemming te geven.
„Niets daarvan. We mogen dankbaar zijn dat het nog
zo goed met je is afgelopen. Eerst moet je nog wat rusten
en dan mag je onze verblijfplaats inspecteren. Terwijl j**
nu nog een beetje rust, zal ik gaan zien of ik ergens een
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keuken of zo iets kan ontdekken ; want die wezens zullen
hier toch zeker niet van de lucht alleen geleefd hebben.
Dan kan ik wat klaar maken, we eten een hapje en alles
is O. K."
Rolf beloofde te zullen blijven liggen tot de ingenieur
terugkwam en met een zucht draaide de jongen zich
op het rustbed om.
Holtrop toog dus op ontdekking uit en deze keer
hoefde hij niet ver te zoeken, want in het vertrek waar
Rolf lag, bemerkte hij een tweede deur, die hem tot dusver was ontgaan, waarschijnlijk door de duisternis, die
in dit voorvertrek heerste. De ingenieur aarzelde niet,.
trok de deur, die moeilijk in haar hengsels draaide, open
en .... plotseling overstroomde hem een helder wit licht.
Niet zodra was de deur weer dicht of het licht ging weder
uit. Een haak aan de binnenkant van de deur bracht
echter uitkomst. Zij sloot in een oog, dat in de rots vastzat en Holtrop bemerkte tot zijn vreugde, dat het licht nu
bleef schijnen. Voorzichtig doorschreed de ingenieur de
zacht oplopende gang, die uitkwam .... in een grote
kamer, welke als keuken ingericht bleek te zijn. Links
bevond zich een grote voorraadkast, terwijl midden in het
vertrek een eigenaardig soort fornuis stond. Onderzoekend inspecteerde de ingenieur dit instrument. Hij
stootte daarbij met de hand tegen een kleine hefboom,
trok deze over en .... meteen straalde de plaat een aan
warmte uit en zag na enige ogenblikken reeds-genam
rood. Het was dus een soort kookplaat. Holtrop had op
zijn onderzoekingstocht nu al zoveel wonderlijke dingen
gezien, dat deze nieuwe ontdekking hem niet eens bijzonder meer trof. Haastig onderzocht hij nu de kast of hier
iets eetbaars te vinden was. Maar behalve een fles wijn
en een pot honing bevatte de kast geen eetwaren. Er viel
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dus op het fornuis niets te koken of te braden. Met zijn
buit keerde de ingenieur naar Rolf terug, die na het
genot van een flinke beker wijn zich zo versterkt voelde,
dat hij nu zonder meer opstond om den ingenieur op zijn
tocht te vergezellen.
In de werkkamer ontdekten Rolfs scherpe ogen iets,
dat Holtrop ontgaan was, n.l. een gleuf in een der met
lofwerk versierde panelen. Hij betastte het ornament en
vond een gedeelte, dat kon worden bewogen. In gespan
verwachting drukte de jongen het kleine blokje-ne
omhoog, doch er gebeurde niets. Holtrop sloeg met
aandacht de bewegingen gade van den jeugdigen verslaggever, die nu het blokje omlaag drukte en .... plotseling,
daar draaide het gehele paneel om zijn as en het licht in
de werkkamer doofde uit. De beide mannen zagen een
lange, zwak verlichte gang voor zich. Holtrop sleepte een
stoel aan en plaatste die zo in de opening, dat het paneel
niet kon dichtslaan. Langzaam en. geruisloos stapten
beiden verder de gang in. Van hieruit zagen de beide
mannen een grote, geheel met wriemelende mieren gevulde ruimte en juist verschenen op dit ogenblik van de
tegenover gelegen zijde, door vier mieren geëscorteerd..
oom Paul, Steven en Jackson. Rolf kneep van spanning
den ingenieur in de arm, doch deze gaf hem met een
duwtje te kennen, dat hij zich zo stil mogelijk moest
houden, daar anders iedere kans op redding van hun
makkers uitgesloten zou zijn.

De drie gevangenen werden door de mieren in 'n open
ruimte gebracht, waar een reuzen-insect op een bed van
bladeren zat. De grote, uitpuilende ogen richtten zich
onderzoekend op de naderende groep en terstond ving
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tussen haar en de begeleidende mieren met behulp der
voelhorens een drukke gedachtenwisseling aan.
Oom Paul, Steven en Jackson waren nu toch werkelijk
heel benieuwd hoe de heerseres der mieren, met wie zij
veronderstelden te doen te hebben, over hun lot zou
beslissen. Steven tobde er het meest over. Waarom liet
men hen toch niet vrij Ze waren hier toch niet met
kwade bedoelingen gekomen ! Het was toch geen misdaad,
dat zij hier op de maan kwamen. Als hij dat de mieren
maar eens aan het verstand kon brengen. Maar hoe? Daar
bewoog de Koningin heftig haar voelhorens en onmiddellijk grepen de vier mierenwachters de gevangenen beet
en zetten zich in beweging. Zij brachten hen echter niet
naar hun eerste verblijfplaats terug, maar, naar 'n kleine
holte in de rotsgang, nauwelijks groot genoeg om de drie
gevangenen enige vrijheid van beweging te geven. Een
rotsblok, half zo groot als de uitgang, werd voor de
opening geplaatst, waarop de mieren vertrokken, de drie
mensen aan hun lot overlatend. Oom Paul begreep het
eerst, dat er nu toch iets gebeuren ging. Een der mierensoldaten verscheen voor de opening en scheen alleen maar
even naar binnen te gluren. Hij verdween en maakte
plaats voor een andere en zo voort. Iedere mier spuwde
echter een hoeveelheid zuur in het nauwe hokje, waar de
drie gevangenen het al gauw heel benauwd kregen, terwijl een ondraaglijke jeuk hen kwelde. De sljmvliezen
van mond, ogen en neus zwollen op en spoedig was het
spreken hun bijna onmogelijk. Vooral Jackson had er erg
van te lijden. Op raad van oom Paul gingen zij plat op de
grond liggen, met het gezicht tegen de rotsvloer gedimkt.
Misschien dat er een kleine opening tussen de stenen
bestond, die hun verblijf van de gang scheidde. Maar al
spoedig bleek ook deze hoop tevergeefs te zijn, want aan
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alle kanten omringde hen de bijtende, bedwelmende lucht
van het zuur, die hun de tranen in de ogen joeg en het
ademen belemmerde. Jackson sidderde, een rilling liep
hem door het lichaam.
,,Ik .. ik .. ik kan .... niet .... meer,'' fluisterde
hij hees. Steven zag, dat hij het bewustzijn verloor. Oom
Paul had het al evenzeer te kwaad. Hij trachtte met
inspanning van alle krachten zich op de been te houden,
doch het mocht niet baten, en een ogenblik later zonk
ook hij neer. Nog steeds drongen wolken van het vergif
zuur het nauwe hol binnen. Een hevige angst maakte-tige
zich van Steven meester. Moesten zij hier nu ellendig in
dit hol omkomen, zonder een eerlijke kans te hebben
gekregen om voor hun - leven te strijden? En Rolf,
Holtrop en Jef f ry `I Wat zou er met hen gebeuren ` Al
deze gedachten schoten door Stevens brein, terwijl hij
met half gesloten ogen het ogenblik voelde naderen, dat
ook hij tegen de inwerking van het zuur niet langer
bestand zou zijn. Het was niet meer om uit te houden, hij
stikte bijna. Lucht .... lucht 1 Met bevende vingers
trachtte hij het hemd aan zijn hals open te trekken ... .
en plotseling voelde hij een dunne ketting, die hij steeds
om zijn hals had gedragen. Zijn signaal-fluit, the hij op
het terrein van oorai. Paul altijd gebruikte om Rolf te
waarschuwen. Hij zag zich staan op 't vliegveld, bij de
Knorke, wachtend op Rolf, die met hem mee zou vliegen
en maar niet kwam, hem liet wachten. Waar bleef hij
toch ` En kijk, stonden daarginds niet Jeffry en Jackson,
die hem toewuifden 9 Wat hadden die hier nu te zoeken 1
Ach onzin, hij bevond zich immers op de maan`? In het
hol lag hij, half bedwelmd. Nee, toch niet. Kijk .... daar
stond hij weer naast de Knorke en daar ging Rolf ook.
Ha, gelukkig. Maar wat deed hij vreemd I Inplaats van
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naar hem toi- te komen, rende zijn vriend zo hard hij kon
naar de uitgang van 't vliegveld. Hij wilde Rolf roepen.
„Rolf 1 Rolf
Maar deze hoorde hem niet. Stevens
zoekende handen kregen de fluit eindelijk te pakken, tastend bracht hij hem aan de mond en met inspanning van
zijn laatste krachten stootte hij het alarmsignaal uit. De
roep naar den vriend, die ver van hem was.
In de nauwe gang golfde het geluid voort, al verder
en verder.
!t''

Rolf, die op dit ogenblik daar stond, waar wij hem
verlaten hebben, hoorde plotseling het bekende signaal.
Opgewonden kneep de jongen den ingenieur in de arm
Tot nu toe hadden zij gewacht, of hun vrienden weer
kwamen opdagen, om dan snel een uitval te doen en hen
mee te voeren naar hun schuilplaats in het maanhuis.
Doch de tijd verstreek zonder dat een der drie mannen
verscheen. Een grote onrust maakte zich van de beide
wachtenden meester. Waar bleven de vrienden? Hadden
de mieren hun kwaad gedaan? Met tot het uiterste gespannen zenuwen staarden zij in de grote ruimte. De
minuten leken wel uren. Toen, plotseling, loeide daar het
geluid van het alarmsignaal door de gang. Dat was de
kreet om hulp.
„Vooruit, meneer, vooruit. Ze verkeren in nood. We
moeten hen helpen. Vooruit dan toch I " gilde Rolf, terwijl
hij den ingenieur trachtte mee te sleuren.
,,Ja, zeker, " antwoordde deze, ,,we moeten hen zeker
helpen. Maar dat gaat zo niet. Dat .... dat betekent zelfmoord. De mieren in de gang zouden ons overvallen. We
moeten hen onschadelijk maken."
„Schieten dan ? "
„Nee. Heb je nog kou-capsules Q"
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Ja, genoeg. ' ' Rolf tastte in zijn rugzak.
,,Gooi die de gang in. De mieren kunnen absoluut niet
tegen de kou en we hebben kans dat ze dan vluchten."
Dit liet Rolf zich geen tweemaal zeggen en een ogenblik later vlogen drie, vier capsules de gang in. De daar
aanwezige mieren schonken weinig aandacht aan de
kleine ontploffende patroontjes. Doch dit duurde slechts
kort, want na enige minuten streek een ijzige koude door
de gang en grote ijspegels hechtten zich vast aan de rotswanden. Een tumult ontstond in de gang. Dringend,
bijtend, met hun poten om zich heen slaand, vluchtten de
mieren in drommen hals over kop de gang uit, naar
warmer oorden. Sommige verloren onder het lopen het
bewustzijn en vielen neer. Kans tot opstaan kregen ze
niet, daar andere vluchtenden de gevallenen vertrapten.
Na enige ogenblikken waren alle mieren gevlucht of door
de koude bevangen neergestort.
Holtrop keek op zijn poishorloge. in twee minuten had
geen enkele mier zich meer vertoond.
,,Vooruit Rolf! We moetén het er op wagen. Als we
nog door achterblijvers lastig gevallen worden, schiet je
die onmiddellijk neer, begrepen?"
Jawel, vooruit dan ! ' ' schreeuwde Rolf, die de pijn in
zijn hoofd totaal vergeten had. Steven had hem nodig!
Hij had alarm geblazen ! Dit was van veel groter belang.
Vooruit - vooruit ! Alsof 't een wedloop gold, renden de
twee mannen de gang in. In de grote zaal lag de koningin
machteloos op het rustbed. Maar van de drie gevangenen
was geen spoor te bekennen.
,,Vooruit dan toch ! ' ' gilde Rolf nogmaals in zijn wanhoop. Plotseling ontdekte Holtrop zes door koude bevangen mieren, die bewusteloos over een rotsblok hingen.
,,Daar, daar ! ' ' hijgde de ingenieur. ,,Dat is misschien
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een wacht. Vooruit jongen, daarachter zitten waarschijniljk onze vrienden."
,,Steven, Steven, oom Paul, Jackson ! ' ' gilde Rolf,
doch geen antwoord kwam. Het enige wat hij hoorde, was

de echo van zijn kreten. Holtrop liet het licht van zijn
lantaarn over de rots vallen.
,,Help jongen, die steen zullen we weg rollen ! ' ' Met
een sprong was Rolf bij hem, zijn stoere jongensknuisten
grepen het zware blok en samen met den ingenieur lukte
het hem, het blok weg te kantelen en de uitgang vrij te
maken.
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Sprakeloos bleven de twee staan. Op de grond lagen
drie gedaanten bewegingloos uitgestrekt : Oom Paul,
Steven en Jackson.
„Vooruit, we. mogen geen ogenblik verliezen ! Iedere
seconde kan noodlottig zijn 1 " riep Holtrop uit. Deze
woorden gaven Rolf zijn kracht terug. Ja, natuurlijk.
Helpen moest hij. Vlug, vlug i Met bovenmenselijke
inspanning maakten de twee redders de opening geheel
vrij en trokken nu ti oorzichtig de bewusteloze mannen
naar buiten, de gang in. Eerst werd oom Paul in veiligheid gebracht. De ingenieur nam hem onder de armen en
Rolf bij de benen. Langzaam, heel langzaam, telkens het
lichaam even op de grond leggend om uit te rusten,
bereikten zij het maanhuis, waar oom Paul op het bed
werd neergelegd.
Daarna volgde Jackson. Ook die kwam goed over.
Maar toen Steven, als laatste, door 't paneel naar binnen
werd gehesen, kon ingenieur Holtrop van inspanning
de geheime deur haast niet sluiten en zakte ook Rolf
bewusteloos ineen.
Wankelend liep de ingenieur naar de kamer, waar
Rolf en hij hun wijn en honing genuttigd hadden. Gelukkig, er was nog wijn. Een beker van deze drank gaf zijn
vermoeide lichaam weer kracht. Met de fles wijn en een
beker spoedde Holtrop zich naar zijn kameraden.
In de kamer gekomen, goot de ingenieur de zieken de
krachtige wijn tussen de tanden. Bij Steven had zijn
poging het eerst succes. Zijn jong, gezond lichaam kwam
spoedig de gasvergiftiging te boven. De jongen zuchtte
een paar maal diep en sloeg de ogen op. Eerst staarde
hij voor zich uit zonder iets te zien, doch toen werd hij
den ingenieur gewaar ; hij glimlachte flauw en viel enkele
ogenblikken later in slaap. Ook op Rolf had de zware
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wijn een voortreffelijke uitwerking en in korte tijd was
onze verslaggever weer in zoverre hersteld, dat hij de
ingenieur met het verzorgen der anderen kon bijstaan.
Steven, die na een uur ontwaakte, deed pogingen om op
te staan, wat hem, geholpen door Rolf, dan ook gelukte.
„Hoe is het ermee $ "
Jk.... ik dank je dat je gekomen bent. Waar zijn
oom en Jackson "
„Daar. " Rolf wees in de richting waar beide mannen
lagen. Steven drukte Rolfs hand.
„Ik kan je niet zeggen, hoe blij ik ben dat jullie gekomen bent."
Holtrop, die ook een kijkje kwam nemen, schudde
Steven hartelijk de hand.
„Ben je weer goed?"
„Ja, gelukkig wel, meneer. Ze hebben wel raar met ons
omgesprongen, maar gelukkig hebt u met Rolf ons
bevrijd. Kan ik meehelpen?"
„Ja zeker, kom maar mee." Zij gingen naar oom Paul
en Jackson.
Uren en uren waren ze nu al met de twee zieken bezig,
zonder het minste succes echter en de drie mannen waren
de wanhoop nabij. Dikke tranen liepen Rolf langs het
gezicht.
„Maar kunnen wij dan helemaal niets meer doen,
meneer Holtrop ` "
„Ja, zeker,'' antwoordde de ingenieur aarzelend.
,,Kalm blijven. En zuurstof toedienen ! Maar de apparaten zijn in het toestel."
„Dan gaan we ze toch direct halen ! " riepen Steven
en Rolf als uit één mond. Doch de ingenieur protesteerde.
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„Nee, dat gaat niet, Steven, j ïj in geen geval.. Je denkt
nu wel weer een hele Piet te zijn, maar dat is toch niet zo.
Je moet nog blijven rusten, jongen, en bovendien weet je
de weg ook niet eens.”
„Maar ik dan, " viel Rolf den ingenieur in de rede.
„Jij blijft ook hier, jongen. Ik als oudere zal zelf naar
het toestel gaan, dat ben ik tegenover meneer Edwars
verplicht. Hier zijn jullie veilig en mocht er iets gebeuren dan heb je de capsules en voor geval van nood je
revolvers. "
De twee jongste leden der expeditie keken wel wat
sip, toen zij deze instructies kregen, maar zij beloofden
te zullen handelen zoals de ingenieur dat wenste. De
ingenieur verliet de schuilplaats, met de belofte zo spoedig mogelijk terug te zullen keren en zette koers in de
richting van het hemelschip. Zonder ook maar een enkele
keer lastig gevallen te zijn bereikte Holtrop de hoogvlakte,
die hun tot landingsplaats had gediend. Maar toen de
ingenieur in de verte het toestel als een trouwe wachter
zag liggen, glinsterend in de zonneschijn, voelde hij iets
in zijn ogen komen, waar hij zich wel een beetje voor
schaamde.
Jeffry, die den ingenieur de rotshelling zag opklim
kwam hem ijlings tegemoet.
-men,
„Waar blijft u toch allemaal, meneer ` " bracht hij er
hijgend uit, terwijl hij den ingenieur de handen drukte.
„Ik heb zo in angst gezeten over u. Waar zijn de anderen
toch V'
„In veiligheid, Jeffry. " Naar de torpedo lopend gaf
de ingenieur een relaas van hun wedervaren en besloot
met de mededeling, dat hij gekomen was om . medicamenten en zuurstofapparaten te halen. Jeffry, die alles
in zwijgende verbazing had aangehoord, riep nu smekend
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uit : ,,Mag ik nu alstublieft met u mee ? U moet toch ook
levensmiddelen hebben, niet waart? En dat kunt u toch
allemaal nooit alleen dragen? Toe meneer, laat me nu
alsj eblieft niet alleen achter. ' ' Holtrop weifelde. Aan de
ene kant was het in deze omstandigheden heel prettig
nog iemand tot hulp te hebben, maar aan de andere kant
had hij de verantwoording over het hemelschip.
,,Veronderstel nu eens, dat er iets gebeurde, Jeffry?
Doch de marconist wist raad.
,,Gaat u maar eens mee, meneer, ' ' zei hij geheimzinnig. Holtrop gaf aan Jeffry 's verzoek gehoor en
volgde hem naar het hemelschip, waar de marconist een
kijker instelde met de woorden:
,,Kijkt u nu eens daar links. Wat denkt u wel dat dat
6
is hem het instrument in de hand duwend. De ingenieur bekeek nauwlettend de aangegeven plaats.
Dat lijkt wel een hangar, ' ' zei hij eindelijk, met enige
verwondering in zijn stem.
, juichte Jeffry. Joen u weg was heb ik het
gehele schip onder stroom gezet, zodat, wanneer er
iemand bij kwam, die er niets mee te maken had, hij een
tik op z 'n bus zou krijgen. ' ' Holtrop lachte. Ja, werkelijk, na zoveel angstige uren lachte hij om den vrolijken
marconist, die het eens even zeide, zoals hij het meende.
,,Nu, en toen°P'
,,Ben Ik op onderzoek uitgegaan, meneer. Dat gebouw,
of liever, die gebouwen, want het zijn er heel wat, hebben
vroeger blijkbaar dienst gedaan om uit een waterval
electriciteit te winnen. Dat water is echter al lang opgedroogd. Naar de bedding te rekenen moet het nog heel
wat breder dan de Niagara geweest zijn. In die zalen heb
ik water- en stoomturbines van ontzaglijke afmetingen
gevonden. Maar het grootste deel van de gebouwen is leeg
"
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en voorzien van stevige deuren. Wanneer wij daar nu
eens ons toestel naartoe brengen, meneer, en het onder
stroom zetten, dan geef ik u de verzekering, dat we ons
heus niet ongerust hoeven te maken. " Holtrop maakte
een snelle berekening. De gebouwen lagen niet ver uit de
buurt en het plan om het schip veilig geborgen te zien
en de gehele bemanning bij elkaar te hebben, lokte hem
wel aan.
„Vooruit dan maar, Jeffry."
„Ha I " juichte de gelukkige marconist, nu hij niet meer
alleen achter hoefde te blijven. „Ik dacht wel dat u mij
dat plezier zou doen."
„we hebben er toch gelegenheid om te landen, Jeffry 1
Ik moet op jouw gegevens afgaan."
„En die zijn perfect in orde, meneer. Heus, ik heb alles
nauwkeurig onderzocht. " Beide mannen klommen nu in
het hemelschip, dat enkele ogenblikken later statig, dicht
boven de grond, naar zijn nieuwe verblijfplaats zweefde.
Nu stond het grote gevaarte veilig en wel opgeborgen.
De beide mannen hadden de nodige levensmiddelen en
medicamenten verzameld en zolang op de grond gelegd,
naast de twee grote zuurstofapparaten, die zij ook, al was
het met enige moeite, uit het schip gedragen hadden.
Jeffry zette het toestel nu onder stroom.
„Een knappe jongen, die er nu aan kan komen,"
bromde hij tevreden, de grote hangardeuren sluitend.
Holtrop bukte zich om de proviand op te rapen, doch
Jeffry's grote hand hield hem tegen.
„Kijkt u daar eens, meneer, wat zou dat voor een gegebouwtje zijn`? Ingenieur Holtrop keek in de richting
van een soort koepeltje, dat Jeffry's uitgestrekte arm
aanwees.
„Ik weet het niet, Jeffry."
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„Laten we eens gaan kijken,” stelde de marconist voor.
Maar hiervan wilde de ingenieur niet horen.
„Geen tijd hoor ! " Meteen bukte hij zich opnieuw en
nam een zuurstofapparaat op. Maar in Jeffry 's brein
was een gedachte opgekomen, vreemd en fantastisch, en
daarom wilde hij er niet over spreken, alvorens hij zijn
vermoedens aan de werkelijkheid had getoetst. Zonder
het antwoord van den ingenieur af te wachten of hij dan
alleen mocht gaan, liep hij op een draf naar het kleine
gebouw. Met een potige schop trapte hij de deur open en
ging naar binnen, Holtrop verbluft en boos achter
Wat bezielde dien Jeffry toch'? Hij wist hoe kost--latend.
baar elke minuut was en daar ging hij me op de loop!
Vijf minuten verstreken, geen Jeffry te zien. Tien
minuten. Nu werd het toch te bar ! En danig uit zijn
humeur stapte de ingenieur op het gebouwtje af. Maar
nauwelijks had hij het bereikt of de deur floepte open
en Jeffry kwam te voorschijn met .... Rolf. Het duizelde
den ingenieur even.
,,Hoe. . . . hoe?"
„Ja meneer, wat ik dacht is werkelijkheid, " viel Jeffry
hem in de rede. ,,Kijkt u maar. " De ingenieur, nog geheel
verbluft over het feit, dat Rolf daar zo plotseling voor
hem stond, stapte de deur in en zag dat hetgeen Jeffry
daar verondersteld had, een .... lift was, die uitkwam in
de werkkamer. Veel tijd om alles uit te leggen bestond
er niet. Met hun drieën sleepten ze nu de voorraad in de
lift, gaven de zuurstofapparaten een veilig plaatsje,
waarna Jeffry de deur sloot. Een kort gegons, een klik
klak en weinige seconden later stonden ze veilig en
wel in de kamer, waar Jackson en oom Paul nog steeds
bewusteloos lagen.
Snel droegen Jeffry en Holtrop de zuurstofapparten
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naar binnen, koppelden de slangen aan de maskers,
waarna de ingenieur de kraan opende. De toegediende
zuurstof deed zijn plicht en na een kwartier van arigstige
spanning sloegen de beide patiënten de ogen op. Van
vellen en dekens werd nu een tweede bed gemaakt, waarop Jackson voorzichtig werd neergelegd. Jeffry begaf
zich nu naar de keuken, waar hij, geassisteerd door Roif,
een stevig maal bereidde.
,,Hoe wist je dat er een lift was, Jeffry? vroeg de
jongen, terwijl hij een conservenblik opende.
Jk wist het helemaal niet, ' ' luidde het antwoord. Jk
veronderstelde het, want volgens mijn berekening moest
het huis precies onder de centrale liggen en het was toch
logisch te veronderstellen, dat er nog een andere verbinding met de maanoppervlakte bestond. Toen ik de eerste
keer het terrein onderzocht, heb ik ook even vluchtig in
de koepel gekeken en daar een deur ontdekt, die een
spijl had met knoppen eraan. ik schonk er eerst weinig
aandacht aan, maar toen ingenieur Holtrop van het huis
onder de grond vertelde, en zo om en nabij de ligging
aangaf, dacht ik dadeljk dat het nog zo gek niet zou zijn,
als dat de deur was van een lift, en gelukkig dat 't ook
zo was, anders had ik lelijk op m'n kop gehad. Trouwens,
dat zal nog wel eens gebeuren."
,,op je kop krijgen, waarom?"
,,Nou, omdat ik tegen de orders van den baas ingegaan
ben."
,,Nou, kom, ' ' troostte Rolf, ,,dat zal wel loslopen,
Jeffry. ik zal wel een goed woordje voor je doen, al
heb je me dan ook lelijk laten schrikken, toen ik die kijk
hoorde en de kastdeur openging. Het had een haartje
gescheeld of ik had je een capsule naar je hoofd
gesmeten."
"
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„waarom`? ”
„Wel, ik dacht dat de mieren hier een inval waagden.
Maar hoe is het onderwijl met de soep i?"
„Die is goed. Hè, ik heb trek, meneer Gunther."
„Ga dan maar gauw naar de kamer toe, Jeffry, dan
zal ik de soep rondbrengen."
„Goed meneer. Laten we die mop ook nog eens beleven,
dat Jeffry bediend wordt. " Meteen stapte de marconist
lachend de keuken uit.
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HOOFDSTUK XIV.

SLOT.

Avond en ochtend sloten de dagen van angstige spanning aaneen.
Oom Paul was ernstig ziek. Uren en uren waakten de
anderen aan het bed van hun met de dood worstelenden
gezagvoerder, die nu eens in ijlkoortsen zong en druk
praatte, om het volgende ogenblik als een kind in tranen
uit te barsten. In deze uren van angst en spanning bleek,
hoeveel de bemanning van het hemelschip hield van hun
ietwat sarcastischen, maar zielsgoeden commandant. Om
beurten waakten de leden der expeditie, soms ook wel
met hun tweeën, wanneer de een verklaarde niet van het
ziekbed van den heer Edwars te willen wijken. De bevelen
van Ir. Holtrop, die plaatsvervangend commandant was,
werden stipt opgevolgd. Intussen had de lange maan-dag
plaats gemaakt voor de nacht, maar de vrienden bemerkten hier in hun toevluchtsoord weinig van, want de
onbekende lichtbron straalde nog steeds haar dag-helder
licht in de vertrekken. Ingenieur Holtrop had een werkrooster gemaakt en deze werd stipt gevolgd. Geregeld
werd het hemelschip geïnspecteerd, en Steven maakte
interessante filmopnamen in de omgeving van hun
verblijf ; maar toen de nacht aanbrak, was 't met werken
in de buitenlucht afgelopen. Wie naar boven moest, naar
de grote hangar, waar het hemelschip stond, rilde van
kou en heel wat warmtecapsules waren nodig om de tem
enigszins draaglijk te maken. Merkwaardig-peratu
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genoeg hadden de reizigers in hun verblijfplaats van de
ontzaglijke kou, die buiten heerste, geen last. Uit de
vloeren steeg een aangename warmte op, welke den wakkeren Jackson, die weer geheel genezen was van de
gevolgen der gasvergiftiging, bijna tot wanhoop bracht,
daar hij de bron hiervan maar niet ontdekken kon. Rolf
en hij waren drie dagen onafgebroken bezig elk vertrek
duim voor duim te onderzoeken. Zij klopten tegen de
muren, tilden de vloerkleden op, staken met hun messen
in elk naadje tussen de marmeren vloerplaten en houten
panelen, maar alles tevergeefs. Het huis bewaarde zijn
geheimen goed.
„Het lijkt wel toverij, meneer Holtrop," zuchtte Rolf,
toen hij 's avonds, vermoeid van het ingespannen werk,
in zijn gemakkelijke stoel zat.
„En toch ben ik er zeker van, dat voor dit alles een
redelijke verklaring te vinden is," gaf de ingenieur ten
antwoord. ,,.Alles wijst erop dat dit huis door ontwikkelde
wezens gebouwd is, die zeer ver gevorderd waren in de
kunst, de natuurkrachten aan hun wil onderdanig te
maken. De mieren kunnen het niet geweest zijn, want
niets bij hen leek ook maar enigszins op de voorwerpen,
die ons hier omgeven. Het zal voor de geleerde heren
nog een hele toer zijn om dit raadsel op te lossen. We
hebben hier geen enkel boek gevonden, wel verschillende
kaarten en losse blaadjes, bedekt met tekens, die blijk
aantekeningen moeten zijn, maar daar alles er op-bar
wijst, dat het huis niet alleen aan een bemiddeld, maar
tevens geleerd man behoorde, ben ik er zeker van, dat
wij hier nog ergens een vertrek, een bibliotheek bijvoorbeeld, over het hoofd hebben gezien. Blijkbaar is de
toegang daartoe buitengewoon goed verborgen, maar dat
is iets van later zorg. Eerst moeten we afwachten hoe het
Artz — 300.000 mijlen. — 16
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met den heer Edwars zal gaan. Wanneer onze commandant eenmaal aan de beterende hand is, zullen we met z'n
allen nog eens op onderzoek uitgaan."
Steven hield de wacht. Naast het bed van zijn oom
gezeten, sloeg hij dezen ernstig gade. De zieke wentelde
onrustig heen en weer, mompelde onverstaanbare woorden. Het werd Steven angstig te moede. Het duurde nu
al zo lang met oom en nog steeds viel er geen verbetering
te bespeuren. Het was haast niet om uit te houden, zo
onrustig als oom nu toch was. Stil stond de jongen op,
liep naar de andere kant van het vertrek, waar zijn mak
sliepen en legde de hand op Holtrops schouder.
-kers
Terstond kwam deze overeind.
„Wat is er `? Toch geen onraad ?
Steven schudde het hoofd.
„Nee meneer, u moet me niet kwalijk nemen dat ik ui
roep, maar oom is zo onrustig." Met een sprong stond de
ingenieur op en begaf zich naar het bed van den zieke,
die, onrustig woelend, allerlei wartaal sprak.
Grote, dikke zweetdruppels parelden op het voorhoofd
van _den heer Edwars. Holtrop veegde ze voorzichtig weg.
„Wat wat denkt u ?" fluisterde Steven.
„Ik denk dat het de crisis is, jonge n. "
,,Dus. . . . .Q
„Ja, dus ....1 Maar je oom is sterk. Een gezonde,
flinke man, z'n hele leven geweest. Ik heb wel hoop."
Angstig stonden beiden bij het bed. Maar Holtrops
voorspelling werd bewaarheid, want na een uur werd de
zieke rustiger en de pols sloeg kalmer dan sinds lange tijd
het geval geweest was. Voorzichtig sloop Steven naar
Rolf en wekte hem.
„Kom eens mee, het gaat met oom iets beter."
-
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„O gelukkig ! ” Het kwam eruit met 'n zucht, terwijl
tranen langs de wangen van den jongen biggelden.
„Wat is dat nu ` " zei de ingenieur. „Huilen, terwijl
we zo blij mogen zijn, als ik weet niet wat."
„Het is van blijdschap," stotterde Rolf, maar toen hij
opkeek zag hij ook in Stevens en Holtrops ogen tranen
glinsteren.
„we mogen elkaar geluk wensen. Onze commandant is
gered. Goddank. " Zij drukten elkaar de hand en ver
zieke, om dezen in zijn slaap, die-lietnhbdva
genezing moest brengen, niet te storen. De volgende dag,
het was al over twaalf, sloeg eindelijk, eindelijk, na een
hele tijd rustig geslapen te hebben, oom Paul de ogen op
en zag hij Steven en Rolf naast zijn bed zitten.
„Waar is mijn tabak?" fluisterde hij, toen hij Rolf
zag : „Zo, jongen, hebben ze jou ook te pakken`?"
,,Nee, " hakkelde de jongen. „Ze hadden u gevangen
genomen, maar nu is het weer in orde, hoor. We zijn
allemaal bij elkaar in veiligheid. Maakt u zich maar niet
ongerust. Kijk, hier is Jeffry met een kop versterkende
soep voor u."
„Koffie was mij liever, " bromde oom Paul. „En waar
blijft de tabak'?"

„En dit is alles wat ik er u van vertellen kan, " besloot
Holtrop het rapport, dat hij zoëven den heer Edwars had
uitgebracht. De patient zat nu in een gemakkelijke lage
stoel en deed een lange haal aan zijn sigaar.
„Dus u weet zeker nooit sporen gevonden te hebben,
die duiden op de aanwezigheid van mensen ? En acht u
het ook onmogelijk, dat u de bewoners bij uw komst hier
op de vlucht gejaagd hebt'?"
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„Dat is absoluut onmogelijk, meneer Edwars. Op al de
meubels lag een dikke laag stof.”
„wonderlijk, werkelijk verbazend," bromde oom Paul.
,,.Alle dingen om ons heen getuigen van een verbazend
hoog ontwikkelde beschaving. Kijk eens, die rijk ingelegde' tafeltjes en die kunstig gedreven zilveren voor
Oriënt heb ik op mijn reizen soortgelijke-werpn.Iht
dingen gezien, die de ambachtslieden daar met schier
onuitputtelijk geduld vervaardigen.
En zie die kleden een's 1 Heb je wel ooit zulk een
verend zacht tapijt gezien? Als je de voet erop zet, zak
je tot de enkels in het weefsel en nauwelijks neem je j
voet weg, of het weefsel richt zich weer op. Het was me
een lief ding waard, Holtrop, als ik wist welk volk hier
heeft geleefd."
,,Ja, zegt u ....
'n hevig gestommel deed de beide
heren opzien. Met een blos op de wangen schreeuwde
Rolf opgewonden:
„Oom Paul, oom Pauli Komt u eens. Gauw, gauw i "
De beide heren snelden naar de hoger gelegen kamer
en vonden daar hun verslaggever, die met onuitspreke1 jke verbazing keek naar de muur, waar de landkaarten
hingen.
„wat is er 9 Wat heb j e f1"
„Daar.... daar 1" hijgde Rolf. Nu zagen de beide
heren hetgeen den jongen zo verbaasde. Achter de kaarten was een plattegrond van het huis, waarin zij zich
bevonden, tegen de muur geplakt. Nauwkeurig waren
hierop de vertrekken aangegeven, met de panelen er bij,
waarop men moest drukken om een deur te openen of
te sluiten. Doch hetgeen aller verbazing opwekte, was
een deur, naast de sterrenwacht gelegen, die niemand tot
nu toe ontdekt had en die blijkbaar toegang gaf tot 't tot
''
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dusver verborgen gedeelte van het huis, waarvan zij het
bestaan wel vermoedden, maar dat zij tevergeefs gezocht
hadden. Na de plattegrond nog eens grondig bestudeerd
te hebben, trokken zij met hun allen op onderzoek uit.
Ze vonden naast de sterrenwacht wel een met veel lofwerk versierde muur, doch van een deur of ingang was
niets te zien.
„Zoek al het lofwerk na en waarschuw ons direct als
iets beweegt, " zei de ingenieur tot Rolf, terwijl hij nu ook
voorzichtig zijn handen over het rijke snijwerk van het
paneel liet glijden, hier drukkend, daar duwend. Van
boven naar beneden en van beneden naar boven, van
rechts naar links en van links naar rechts, behoedzaam
ieder krulletje, vleugeltje, cirkeltje en vierkantje betastend. Tot plotseling de ingenieur de vingers op een bepaalde plek hield.
„Heb je wat!" vroeg oom Paul ongeduldig. Een licht
schouderophalen was het antwoord. Weer betastte de
ingenieur geduldig het lofwerk en eensklaps bewoog iets
in het paneel een klik het paneel week naar binnen
en de in spanning wachtende mannen zagen een smalle
gang voor zich, waarvan de grond met kostelijke kleden
bedekt was. Op een wenk van oom Paul gingen zij achter
elkaar voorzichtig de gang in, aan het andere einde
waarvan een hoge deur hun de weg versperde. Oom Paul
greep de knop en tegelijk weerklonk ergens een zware
gongslag. Een zee van licht overstroomde hen. Het hart
klopte de mannen in de keel, hun oren suisden. Welk
geheim bevond zich achter de deur ? Met korte tussen
pozen klonk achter de deur de sonore gongslag, the een
wonderlijk bekorende klank had. Eindelijk duwde oom
Paul de deur open en zij traden een hoog vertrek binnen,
waarin tot hun onuitsprekelijke verbazing alles van zilver
-
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was. Alleen 't plafond, door enorme zuilen gedragen, was
van een donkerder metaal en hierop was een wonderlijk
mechanisme aangebracht, een soort planetarium, met zon,
maan, aarde en sterren. Tussen twee zuilen hing de gong,
waarop, zoals oom Paul bemerkte, wanneer iemand de
deurknop vastgreep, automatisch een slag gegeven werd.
Tegen de zuilen, die koud aanvoelden en alle een deur
hadden, hingen grote zilveren platen, waarop sierlijke
lettertekens gegraveerd waren.
„Dat is nog niet zo dom, " begon de heer Edwars. „Dit
is de bibliotheek. Papier is betrekkelijk vergankelijk,
maar dit edele metaal trotseert de eeuwen. Waarschijnlijk is op deze zilveren platen de lijdensgeschiedenis te
boek gesteld van een volk, dat op de maan leefde, toen
-deze in een stadium van uitdroging verkeerde. En dat,
met zijn ondergang voor ogen, zijn geschiedenis op dit
edele metaal vastgelegd heeft, waarschijnlijk in de hoop
dat later nog eens andere redelijke wezens van zijn beschaving op de hoogte zouden komen."
„Maar oom Paul, " vroeg Rolf, „hoe kan dat nu ? U
zegt 'een uitdrogende maan, terwijl w* * hier water, groeiende bomen en mieren gevonden hebben."
„Dat is zo, jongen, maar ik neem aan dat in veel
vroeger tijden een natuurramp de maan, the toen door
hoogontwikkelde wezens, gelijk aan ons, mensen, werd
bevolkt, getroffen heeft. De laatsten van die wezens
zullen zich hier teruggetrokken hebben om het onvermijdelijkee einde af te wachten. " .Al pratend liep het drietal van zuil tot zuil en bleef staan voor een groot gobelin,
dat tussen twee zuilen aan de oostzijde van het vertrek
hing en waarschijnlijk een deur verborg. De ingenieur
sloeg de voorhang terug en het drietal bleef, met stom
eerbiedig staan. In een half ronde nis,-heidgslan,
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op een hoge troonzetel, die gedragen werd door reusachtige zilveren mieren, met rode robijnogen, zat daar,
in een witwollen gewaad, de gedaante van een ouden
man. Zijn ogen waren gesloten, als sliep hij. Zijn lange,
zilverwitte baard was in het midden gescheiden en de
beide helften werden samengehouden door gouden linten.
Op het hoofd droeg hi een puntige muts, terwijl de
gevouwen handen vredig op de schoot lagen.
Vol eerbied traden de mannen terug. Op een wenk van
oom Paul liet Holtrop de gobelin weer vallen en op de
tenen verlieten zij de ruimte. In de werkkamer terug
liep de heer Edwars peinzend heen en weer. -gekomn,
„We zullen daar alles laten zoals wij het vonden,"
sprak hij. „Steven moet met zijn toestel de zaal filmen en
dan zullen we de zilveren bibliotheek voorzichtig inpak
mee naar de aarde nemen. Ik voel mij daartoe-ken
gerechtigd, daar de vroegere bewoners van de maan alles
hebben gedaan om de geschiedenis van hun wereld te
bewaren. Ik ben er bijna zeker van, dat onze geleerden er
in zullen slagen de lettertekens te ontcijferen. Onze tijd
hier is ook haast om en wij moeten met man en macht aan
het werk om alles, wat wij van plan zijn mee te nemen, in
te pakken en naar het hemelschip te brengen. "
En nu waren alle hands druk aan het werk om de
toebereidselen voor het vertrek te treffen. Steven had
opnamen gemaakt en Rolf, Jackson en Jeffry hadden
onder Holtrops leiding de unieke bibliotheek naar het
hemelschip overgebracht. Overigens hadden zij de zaal
weer in de toestand gebracht, waarin zij haar gevonden
hadden. Enkele voorwerpen uit het maanhuis, dat hun
zolang onderdak verschaft had, waren eveneens voor
transport naar de aarde aan boord gebracht. Het werd
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nu weer dag op de maan en de heer Edwars, Ir. Holtrop,
Jackson en Jeffry zagen grondig het hemelschip na en
controleerden het tot in de kleinste onderdelen. Hun
leven hing immers van 't goed functionneren der motoren
af . Steven en Rolf vonden het wel erg jammer, dat zij
geen ontdekkingsreizen naar andere delen van de maan
mochten maken, die zij nog niet kenden, maar oom Paul
bleef onverbiddelijk.
„Me dunkt, dat we onze portie wel hebben gehad. We
zijn op het kantje af aan allerlei gevaren ontsnapt en
hebben ontdekkingen gedaan, die wij nooit gedacht
hadden te zullen doen. Ontdekkingen, die de geleerden
op aarde voorlopig handen vol werk zullen geven. Niemand van ons mag de resultaten van onze tocht in gevaar
brengen door mogelijke nieuwe avonturen, waardoor wij
misschien niet op de vastgestelde tijd naar de aarde terug
konden keren. Maar ik beloof jullie, dat ik bij leven en
welzijn een tweede expeditie zal ondernemen. Basta I "
Hiermee moesten de twee jongens genoegen nemen en
zij waren den heer Edwars te veel verschuldigd, dan dat
zij zich niet stipt aan zijn bevel gehouden hadden.
Maar .... daar kregen warempel Jackson en Jeffry
ruzie, werkelijk hooglopende ruzie. Zoiets hadden zij
nog nooit beleefd ! Het kwam aldus : Jackson, die met
een lont goochelde om uit te meten hoe deze het gemakkelijkst op de grond kon worden gelegd om de raketten tot
ontploffing te brengen, stapte uit het toestel .... en
struikelde.
„Hallo, ventje, wat doe je nu ? " spotte Jeffry.
„Ik struikelde, " bromde Jackson. „M'n voet haakte
ergens aan. Kijk, aan die steen of wat het is. " Jeffry
bukte zich en raapte het voorwerp op.
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„Lieve deugd nog aan toe, ” hoorde Jackson hem
mompelen, „daar hebben we niet eens meer aan gedacht."
„Wat heb je?"
„wel, ik heb de raket gevonden, die die krantenheren
afgeschoten hebben."
„Jij ? Ik !" beet Jackson hem toe. „Ik viel toch `1"
„Nee, niet jij, ik 1" protesteerde Jeffry. „Jij viel wel,
maar ik zag de raket."
„Dat is niet waar."
„'t Is wel."
„Niet. "
,,lVel. "
„Zul je j mond houden?"
„Ik niet, waarom?"
„Voor mij."
„Voor ' j ou Q Waarom ventje?"
Pats, met een klap kwam Jacksons grote hand op
Jeffry's gezicht terecht en een ogenblik later waren beide
mannen in een verwoed gevecht gewikkeld. Hun luid
geschreeuw drong door tot in het hemelschip en tot de
oren van den heer Edwars. Wat was dat nu 1 Met een
paai stappen was de commandant de gang door en zag
met stomme verbazing de beide plukharende mannen.
,,He, hé, hé .... wat is dat ? riep de heer Edwars
streng. „Willen jullie onmiddellijk ophouden om elkaar
zo af te tuigen i " Zij lieten elkaar los en stonden met
gehavende kleren en bloedneuzen voor hun commandant,
die hen streng aankeek.
„Hoe durven jullie !' stoof de heer Edwars op.
„Het is zijn schuld, meneer."
„Da's nietes," protesteerde Jackson.
„'t Kan me helemaal niets schelen wiens schuld het
is. Jullie moest je schamen ! " Nog nooit hadden ze hun
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commandant zo horen spreken en ze werden er klein van.
„Sjonge, " fluisterde Steven, „oom is niet mis."
Maar Rolf beduidde zijn vriend met een elleboogstoot,
dat hij zwijgen moest.
„Zijn jullie uitgevochten V" klonk ooms dreigende
stem.
„Ik ik ja, commandant," stotterde Jackson.
n jij?"
„Ik ook, kapitein."
,,Zo, en waarom vochten jullie ? "
„Ik heb...."
,,Nee, ik heb .... " begon Jackson weer, maar een:
„Houd je mond, ik vraag je niets, " van oom deed den
monteur zwijgen.
„Nu I " drong oom aan. „Wat heb je?"
„Jackson opgeraapt toen hij viel, meneer."
„En gaan jullie daarvoor kloppen?"
„Nee, " viel Jackson in, „maar ik was gestruikeld over
die raket."
„Welke raket?"
„Nu, die is toch afgeschoten door die krantenmensen."
„Wat zeg je?" Ooms ogen werden tweemaal zo groot.
„Hebben jullie die raket gevonden? Waar is-ie?"
„Hier. " Jeffry wees op de grond. Meteen had oom het
voorwerp van hun gekibbel opgeraapt.
„Maar nu weet ik nog altijd niet waarom jullie
vochten."
„Nou meneer, zegt u nou es zelf, wie heeft hem nu
gevonden ?"
„Wie hem gevonden heeft ? " Oom Paul keek de beide
mannen als verdwaasd aan. „Jullie natuurlijk."
„Dus niet hij ? " Jackson knikte met zijn hoofd in de
richting van Jeffry. Oom Paul schudde het hoofd.
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„Maar ook hij niet i” mopperde Jeffry, met een hoof dknik in de richting van Jackson. Weer schudde oom Paul
het hoofd. „Wat zijn jullie toch een kerels. Ga je me daar
herrie om maken ? " Ja, goed beschouwd, vonden de twee
zondaars het ook wel een beetje vreemd.
„'t Is alweer voorbij, meneer, " zei Jackson, „hij mag
de eer hebben."
,,Nee,'' protesteerde Jeffry, die zich ook van zijn goede
kant wou laten zien, „jij."
Waarop oom zei:
„Hè, ja. Krijgen jullie daar nu ook nog eens herrie
om! " Toen lachten ze alle drie.
De reizigers hielden nu weer verblijf in het hemelschip en allen waren blij weer in hun trouwe schip te
vertoeven. Nog slechts 14 uur en zij zouden naar de aarde
terug keren. Rolf, in de cabine, zat punten te noteren,
die hij thuis wilde uitwerken. Thuis ! Hoe heerlijk zou
het zijn om weer de lieve, oude gracht, hun huis en de
Westertoren terug te zien. Vader en moeder zouden
ook zeker heel blij zijn, wanneer hij weer bij hen kwam.
Even moest Rolf lachen bij de gedachte aan de levertraan. Dat gekke versje, dat half Amsterdam gezongen
had. Met een flesje levertraan, vliegt hij vrolijk naar de
maan.
Wat liep die Jackson nu weer te brommen'
Steven kwam de cabine in.
„Zeg, Jackson heeft zojuist hier in de buurt weer een
troep mieren ontdekt. We mogen van oom Paul het schip
niet meer verlaten. " Rolf keek op.
„En de opname van de krater dan?"
„Mag niet genomen worden. Oom wil nu niets meer
riskeren. Het is wel jammer, want ik had me er bijzonder
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veel van voorgesteld. Maar oom Paul en ingenieur
Holtrop zitten lelijk over die mieren te prakkizeren.
Over een uur verlaten we de hangar al en moeten we
startklaar zijn. Om je de waarheid te zeggen spijt het
me dat we alweer vertrekken gaan."
„Nou, mij niet hoor ! " bromde Jeffry. ,,Wat wilt u
hier nou nog langer blijven. Nee hoor, breng mij maar
naar Amsterdam terug ! " Op dit ogenblik kwamen oom
Paul en Ir. Holtrop de cabine instappen, beiden met een
revolver in de hand.
„Blijf jullie hier. Jeffry kom Jackson is al buiten,
dan kunnen we de torpedo uit de hangar rollen, maar
wees alsjeblieft voorzichtig. Heb j e j e revolver bij j e `?
Vooruit dan."
Een half uur later stond de grote torpedo startklaar
op de hoogvlakte. Niets verstoorde de rust. Het was zelfs
beangstigend stil. De zon liet haar scherpe stralen op de
witte rotsen vallen. Onder aan de berg ontkiemde weer
nieuw groen, om een maan-dag lang te leven en dan weer
in de lijzige greep van de nacht te sterven. Alleen het
dennegroen had aan de koude weerstand geboden.
Oom, voor in de stuurcel, met de revolver in de hand
gereed om te schieten, mopperde tegen Jackson, die met
alle geweld nog even uit de torpedo wilde.
„Daar komt niets van in, begrepen? " klonk ooms kort
bevel.
„Maar als ik nou toch zeg, dat u absoluut niet bang
hoeft te zijn '?" mopperde Jackson terug.
„Kan me niet schelen, " bromde oom Paul. „Wat heb
ik aan al die onzin, als er iets gebeurt."
„Maar er gebeurt niets, meneer. Werkelijk niet. Ik
hoef maar twee draadjes te spannen en die knapen zijn
de sigaar. In de tijd dat u mij nu verbiedt, had ik het al
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driemaal kunnen aanleggen. Ik moet er toch uit voor
de lont. "
„Hoe hang je die op V'
„O, aan een tak, dat gaat best en hij brandt precies vijf
minuten.
„Dus vijf minuten voor 't vertrek moet je er al weer
uit. Waarom heb j e hem niet langer gemaakt, Jackson i?"
„Omdat ik bang ben dat-ie dan vochtig zou worden,
meneer. Kom, laat me nu even gaan. Mag ik Q" Zonder
het antwoord af te wachten was Jackson al, gewapend
met een combinatietang en een rol koperdraad, uit het
hemelschip.
„Alle mensen, wat een ongezeglijke vent is hij toch,"
mopperde oom Paul boos. Maar de ongezeglijke vent trok
zich van oom Pauls gemopper niets aan. Handig en vlug
rolde hij het koperdraad los, bevestigde twee draden aan
de buitenboordcontacten van het hemelschip, sloeg de
draad daarna om een vooruitspringende rots en liet hem
zo aflopen, dat hij in de sneeuw verdween. Hierop ging
de draad om een boomstronk en werd vervolgens aan de
koperen deurknop van de hangar bevestigd, evenals de
tweede draad. De anderen zagen met belangstelling hoe
handig Jackson dit alles voor elkaar bracht. Na vijf
minuten stapte hij weer in het hemelschip, met de
woorden:
„Laat ze nou maar komen."
„Had ik je nu niet gezegd," begon oom Paul.
„Ja, u is veilig meneer." Jackson sloeg de hand aan
de pet. „wilt u dat contact even omdraaien? Mooi, dat is
toch beter dan de hele tijd met zo'n klapperpistooltje te
zitten. "
„Is het goed in orde, Jackson?"
„Dat beloof ik u, meneer Holtrop. De eerste de beste
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the komt krijgt een klap op zijn kanus dat-ie 't niet meer
navertelt. " Zij lachten om Jacksons woorden en namen
daarna voor de ramen plaats om te kijken naar de dingen
die komen zouden. Lang behoefden ze niet te wachten,
want Jackson was nog geen tien minuten in de torpedo
terug, of van alle kanten kwamen uit de rotsspleten
drommen mieren te voorschijn. De monsters schenen na
hun eerste nederlaag vergaderd te hebben en kwamen nu
blijkbaar met het doel om zich te wreken op het hemelschip af. Aan alle kanten vertoonden zich wriemelende
mieren, drommen en drommen. Het leek wel een zee van
mieren. Oom Paul greep zijn revolver, evenals de
anderen, alleen Jackson bleef rustig zitten en keek naar
de steeds groeiende mieren-massa.
„waar komen die in hemelsnaam allemaal vandaan?"
riep Steven verbaasd uit.
„Ik denk, dat ze elkaar gewaarschuwd hebben en
patrouilles naar de andere delen van de maan hebben gezonden om hulp te vragen, " meende oom Paul.
„Ze zullen weinig plezier van hun tochtje hebben,"
bromde Jackson. „U zult ze dadelijk de horlepiep eens
zien dansen."
Angstig tuurden de andere expeditieleden naar de
mieren, die steeds dichter en dichter bij kwamen.
„we zullen het aantal slachtoffers even een beetje
vergroten ! " Met deze woorden draaide Jackson het contact af.
„waarom doe je dat nu ? " riep de ingenieur verschrikt uit.
„wel meneer, dan kunnen ze dichter bij het schip
komen. Dan zet ik de stroom aan en hebben we er meer
te pakken 1 "
„Ja, maar kijk eens 1 " De mieren waren tot op een paar
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meter van het toestel genaderd. Nu vond Jackson het
ogenblik gekomen. Kalm draaide hij het conctact om
.... een knetterend geluid, een rookpluim ...... en als
door de bliksem getroffen stortten de mieren neer, tuimelden van de rotsen af, spartelden even met de poten
en bleven bewegingsloos liggen.
„Kapoerum I " zei Jackson kalm, het contact weer uitschakelend. ,Laat die andere knaapjes nu ook maar
komen. Zeg nu eens, meneer Edwars, werkt het middel
nu niet veel beter dan die klapperbus van u `?"
„veel beter 1'' bekende oom eerlijk en opgelucht klopte
hij den mecano op de schouder.

=

En nu was bijna het grote ogenblik daar. Ieder had zijn
oude plaats weer ingenomen. Jackson klauterde uit het
toestel om de lont aan te steken. Overal om hem heen
lagen dode mieren. Bergen mieren. Tot drie maal toe
hadden de monsters een aanval gewaagd, waarschujnlijk
met het voornemen hun door de stroom getroffen makkers te helpen, doch de sterk electrisch geladen grond
had alle onmiddellijk gedood. De overgebleven mieren
hadden zich terug getrokken en kwamen niet meer terug.
Blijkbaar hadden ze genoeg van deze vreemde bezoekers.
Jackson sneed de kabels los en keek de raketten na. Hij
inspecteerde nog eenmaal het toestel, stak daarna de lont
aan en klom vlug weer in het schip.
„Het is O. K. i We gaan zo weg."
Ingenieur Holtrop had zijn plaats in de stuurcel weer
ingenomen, Jeffry zat bij zijn radiotoestel. Jackson en
oom Paul begaven zich naar de machine-kamer. Steven
en Rolf bleven in de cabine. Regelmatig tikte de klok -de wijzer verschoof.
256

Jk zal blij zijn, als we weer veilig en wel de lucht in
zijn. Enjij?"
,,Nou, om je de waarheid te zeggen, Ik ook Steven."
Een lichte schok voer door het toestel, de dynamo's
begonnen te werken.
Jk begrijp maar niet waarom we nu nog niet gaan."
Steven tuurde naar de klok. ,,Het is al over tijd."
Jackson kwam de cabine binnenstormen.
,,Nou, heertjes t "
,,Waarom zijn we nu nog niet wegV' riepen de heertjes
als uit één mond.
,,Weg 6? Jackson keek hen verbaasd aan. ,,Lieve mensenkinderen, hoe hebben we 't nu We zijn al 600 K.M.
van de maan af."
,,Hè, wat?"
Ja, zeker. Kijk maar. ' ' Zij keken naar buiten, waar
ver onder hen de maan zacht glanzend scheen.
De torpedo was vlot gestart en keerde nu pijlsnel huiswaarts.
?

,,En hebt u nog steeds niets kunnen waarnemen? Geen
bericht ontvangen ? Niets - niets?"
,,Nee meneer, nog steeds niets. ' '
,,Ook geen bericht of het schip vergaan is?"
,,Ook niet meneer. Dag en nacht zitten we aan de
telescoop, maar nog steeds hebben we niets kunnen waarnemen."
De redacteur van de B. W. zuchtte.
Jk begrijp er niets van. Hoe lang zijn ze nu al weg?"
,,Bjjna drie maanden, meneer. U moet niet denken, dat
het voor ons zo prettig is, dat wachten. ' ' De eerste werkmeester klopte zijn pijp uit. Voor de zoveelste maal was
de redacteur van de B. W. bij hem gekomen. Wel bleef
Artz - 300.000 wijlen. - 17
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natuurlijk de grote belangstelling van 't publiek bestaan
voor het lot van het hemelschip, maar de B. W. kon geen
enkele tijding brengen en bepaalde zich tot gissingen over
de wereld, die de luchtreizigers op de maan aangetroffen
zouden hebben. Meer en meer echter vatte bij het grote
publiek de overtuiging post, dat het toestel met beman
ning en al vergaan was.
Andere couranten schreven artikelen tegen de B. W.,
die zich met zulk een krankzinnige onderneming ingelaten had en de hoofdredacteur, de wanhoop nabij, rende
van de B. W. naar de ,,Edwars Moon Company" en van
de ,,Edwars Moon Company ' terug naar het redactiebureau.
Vader Gunther deed de hele dag niets dan razen en
tieren. Hoe kon hij zo oliedom zijn geweest om zijn jongen
toestemming te geven met dat verwenste schip mee te
gaan? Nu zagen ze hem nooit weer terug. Moeder deed
niets dan huilen en wanneer zij langs de gracht liep, keek
ze lang en aandachtig naar de Westertoren, de toren
waar Rolf zo veel van hield, en waarvan hij altijd met
zo'n trots had gezegd: ,,Mjjn toren, moeder."
Het waren droeve dagen, die langzaam, heel langzaam, verliepen.
"

,,Dus u kunt mij heus nog niets zeggen"
,,Nee, meneer wer . . . . ' ' De werkmeester hield even op.
Een monteur tikte hem op de schouder.
,,of u direct even op de wacht wilt komen, maar er is
haast bij."
,,Wacht - haast ! ! ' ' Er ging een schok door den werkmeester heen.
,,Een ogenblik, als 't u blieft. 'I Meteen zette hij het op
een lopen. En nu zat hij voor de telescoop, bestudeerde
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aandachtig het firmament, waar, bijna onzichtbaar, een
kleine stip zich scheen voort te bewegen.
„wanneer heb je het gemerkt, Berkelo"
„Nog geen tien minuten geleden, meneer."
„Denk je dat ze het zijns"
De werkmeester tuurde onophoudelijk door de telescoop. „Volgens de opgegeven tijd ja, meneer Edwars
is secuur, dat weet je. Ik zal wel hier blijven."
„Meneer. " Een portier kwam binnen. „Een telegram
voor u."
Haastig scheurde de werkmeester het stuk, las:
„Hemelschip waargenomen. Greenwich."
„Allemensen, Berkelo, dus hij is het toch, warempel,
kijk. "
Enkele minuten later wist de gehele „Edwars Moon
Company" dat het toestel opgemerkt was en binnen 22
uur op het veld zou landen.
Mr. Dr. Bint kreeg bij het vernemen van het nieuws
bijna een flauwte, doch hij rende naar de telefoon en liet
onmiddellijk bulletins drukken, die na een kwartier reeds
overal voor de ramen prijkten. Als een golf plantte het
bericht zich door de stad voort. De mensen verdrongen
elkander om een courant machtig te worden. De meer
verstandigen haastten zich echter naar het terrein van
de fabriek, om hier een goede plaats machtig te worden.
In minder dan twee uur tijds verdrongen duizenden en
duizenden mensen zich om het terrein der „Edwars Moon
Company ". Telefoons rinkelden. Redacteurs, reporters,
alles draafde en rende in koortsachtige haast heen en

weer.
Vader en Moeder Gunther, die onmiddellijk op de
hoogte waren gesteld, werden door de hoofdredacteuren
zelf in hun auto naar het veld gereden, waar alles in
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adembenemende spanning verkeerde. Immers, hoe zouden de vliegers terug komen? Gezond° Zouden ze inderdaad de maan bereikt hebben?
De avond viel.
Onophoudelijk kwamen nu van alle kanten telegrammen met nieuws over het hemelsehip binnen. Na
Greenwich volgden Sydney - Istanboel - Rome Parijs - Londen - Berlijn - Zürich. Zonder ophouden
volgde telegram op telegram. Sommige met nieuws over
de koers van het schip, andere met de vraag hoe laat het
schip zou landen.
Londen zond een vijftal extra-passagiersvliegtuigen,
- die, ondanks de bijzonder hoge passage, direct volgeboekt waren - om kijklustigen in de gelegenheid te
stellen de landing van het hemelsehip te kunnen aanschouwen.
Op het landingsterrein van de ,,Edwars Moon Cornpany" waren aandeelhouders, reporters en de hoofdredacteuren samengekomen. De werkmeester had het hek
terstond onder stroom laten zetten, teneinde ongewenste
bezoekers te kunnen weren. En nog steeds stroomden
duizenden en duizenden toe. De drukte rondom het terrein werd beangstigend.
Nu kwam de chef-marconist uit zijn gebouwtje naar
buiten hollen.
Jk heb contact met ze, hier ! ' ' Meteen duwde hij Mr.
Dr. Bint het zojuist ontvangen telegram:
,,Aan boord alles wel - hebben maan bereikt - raket
gevonden - landen 9.20 - Edwars. ' ' onder de neus.
Dus toch ! De expeditie was geslaagd!
Het publiek tierde, schreeuwde, gilde. Het was als
razend van opwinding.
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„Daar ! ! !'' klonk het opeens uit duizenden kelen.
Aan de donkere hemel had men de lichtstrepen van het
naderende hemelschip ontdekt. Negen uur wees de klok.
De werkmeester, wiens zenuwen tot het uiterste gespan
waren, bedwong zijn opwinding zo goed mogelijk.-ne
!
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De lichten op het veld waren reeds ontstoken. Het was
nu doodstil om het terrein, de tienduizenden waren
sprakeloos van spanning.
Negen uur 18. Heel hoog loeiden brommende motoren.
De grenzenloze spanning uitte zich nu in een waan
gejuich. Het lang verwachte hemelschip was zicht-zing
geworden en nu duidelijk met 't blote oog te volgen.-bar
Al nader en nader kwam het. De motoren werden reeds
afgezet. Steeds lager en lager cirkelde de enorme vogel.
Nu vloog hij op een hoogte van 50 meter boven de jubelende mensenzee. Het toestel maakte aanstalten te gaan
landen. De vleugels en het landingsgestel werden uitgestoken. Nog é énmaal cirkelde het boven het veld, stak
toen de kop omlaag en daalde onder onbeschrijfelijk
enthousiasme van het publiek. Daar raakten de wielen
de grond. Het toestel rolde uit .... stond stil.
Met angst had de werkmeester dit alles aanschouwd.
Nu het toestel behouden op de grond stond, huilde de
forse man als een kind. Maar daarop rende hij, gevolgd
door de redacteuren, reporters, mecano's, telegrafisten
en verder personeel naar het toestel. Buiten adem bereikte hij het, juist, toen de deur geopend werd en de heer
E -dwars naar buiten kwam stappen.
„Meneer 1'' De werkmeester schoot op hem af.
„Goeiendag ! " klonk het gemoedelijk. „Heb je de koffie
klaar 1 Man, we versmachten 1 "
Nu stonden allen buiten het toestel, gezond en wel.
Rolf omhelsde zijn vader en moeder.
„Ja, hoor. We zijn zo gezond als een vis."
De raket werd afgeleverd. Ingenieur Holtrop gaf de
mecano's een wenk nog even te blijven waar ze waren.
Oom Paul zoog zwaar aan de sigaar, die hij op zijn vraag:
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„Geef me eens gauw wat te roken ! ' ' van Mr. Dr. Bint
gekregen had.
De hoofdredacteur trad nu bevend van opgewondenheid naar voren.
,,Mijne heren, I' begon hij, ,,ik kan u niet zeggen hoe blij
wij zijn, dat u allen weer gezond en wel teruggekeerd bent
en uw expeditie met zo volledig succes bekroond is !”
En zich tot den heer Edwars overbuigend : ,,Weet u
wel, meneer, dat door uw toedoen onze courant reeds
meer dan 300.000 betalende abonné 's heeft ?
,,Zo ! ' ' merkte oom Paul droogjes op. Je oordelen
naar dat sigaartje, dat u mij presenteerde, zou ik dat niet
zeggen, waarde heer."
i

"
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