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Voorwoord van den schrijver
Bestaan er nog echte flinke jongens in ons kleine landje?’
Die vraag zal ongetwijfeld bevestigend beantwoord worden. Maar, zullen anderen
vragen, wanneer is een jongen werkelijk flink? En wat versta je eigenlijk onder een
echten Hollandschen jongen? Ben je een flinke kerel, als je een kameraadje het leven
redt of je heele spaarpot met vijftig gulden aan een gezin geeft, waar gebrek en ellende
heerscht door werkloosheid? Zeer zeker! Maar wanneer een jongen, die niet heelemaal
eerlijk is in zijn doen en laten eens in een vlaag van spijt en schaamte een goede daad
verricht, is hij dan ook flink? Op dat moment toont hij wel zijn betere inborst, doch
spoedig zal hij weer in zijn fouten vervallen en dan is hij géén ronde, Hollandsche
kerel!
Er zijn honderden jongens, toonbeelden van goed gedrag en vlijt, jongens waar in
den regel niets op aan te merken valt, en toch kunnen zij niet genoemd worden, een
echte Hollandsche jongen. De een ‘spiekt’ wel eens op school en komt daar niet
eerlijk voor uit, als hij betrapt wordt, de ander is overal een voorbeeld van
opgewektheid en eerlijkheid, doch thuis zal hij soms brutaal tegen zijn ouders zijn.
Maar de jongens, die heelemaal geen fouten hebben, die alles doen, wat er van hen
gevraagd wordt, die nooit jokken, nooit stiekum sigaretjes rooken, nooit eens een
keer van school wegblijven om te gaan visschen, nooit eens een gat in hun knie
oploopen en nimmer een langen neus trekken tegen het dienstmeisje, als ze een beetje
geprikkeld vraagt, of ze goed hun voeten willen vegen, die jongens behoeven evenmin
echte, Hollandsche
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jongens te zijn. Want het is mogelijk, dat ze erg over zichzelf tevreden zijn en anderen
minachten, omdat die wel eens zwak zijn. Zij zonderen zich af van hun kameraadjes,
maar die gaan dan gemakkelijk denken: ‘Dat is een huichelaar, die er tóch niets van
meent.’ En zoo ontstaan er verhoudingen, die men evenmin goed kan noemen.
Paul, de held van dit en volgende verhalen, leerde ik kennen in het Zuiden van
ons land. Natuurlijk heb ik het avontuur, dat hij daar beleefde, niet van hem zelf
gehoord. Wel hebben we er samen over gebabbeld en zoo leerde ik hem kennen. Is
Paul nu een Hollandsche jongen, een met durf in zijn lijf en met het hart op de rechte
plaats?
Die vraag moeten jullie je zelf maar stellen, als jullie dit boek gelezen hebben. Ik
wil haar niet beantwoorden, maar ik ben overtuigd, dat Paul veel vrienden zal krijgen,
die ook later met belangstelling iets meer van hem willen weten. Hoe Paul, wiens
ouders zeer vroeg stierven, van schooljongen - jongeman werd en zich een weg in
het leven wilde slaan, dat zullen jullie lezen.
En in de vervolgen op dit avontuur van Paul in Limburg, als hij een jaartje ouder
is en door omstandigheden genoodzaakt is de handen uit de mouwen te steken, zullen
jullie zien, hoe het hem verder verging.
Even groot als de belangstelling voor onzen vriend zal zijn, zal de belangstelling
van de meisjes voor Liesje Zandstra zijn, Paul's pleegzusje......
Maar laat ik het verhaal niet vooruit loopen. Hier is het!
Dat jullie het met pleizier mogen lezen.
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Hoofdstuk I
De wereld in!
Toen Paul binnenkwam viel het hem onmiddellijk op, dat mevrouw Zandstra er
buitengewoon bleek uitzag. Haar lieve, blauwe oogen keken hem bedroefd aan. Paul
liet zijn blikken een oogenblik over de karig gedekte koffie-tafel gaan en liep toen
naar het kleine potkacheltje, dat niet hard genoeg brandde om de koude uit de kamer
te weren.
‘Heeft mijnheer nog steeds geen werk?’
‘Nee jongen, nog steeds niet. Het is verschrikkelijk. We weten niet waar het op
zoo'n manier naar toe moet’.
Hij staarde naar buiten, waar trage sneeuwvlokken uit een somberen hemel omlaag
dwarrelden. Het was troosteloos weer. Mevrouw zuchtte en begon een paar
boterhammen te smeren.
‘We zijn vandaag maar met ons tweetjes, Paul. Zullen we aan tafel gaan?’
‘Komt mijnheer niet thuis? Waar is Liesje?’
‘Mijnheer is naar Eindhoven. Hij zei, dat hij vermoedelijk niet voor vanmiddag
terugkomt. Eerst weer naar de Arbeidsbeurs en dan zou hij weer eens naar Lammerse
gaan, die schijnt het tamelijk druk te hebben’.
‘En Liesje?’, herhaalde hij, plaats nemend.
Mevrouw keek op en verlegde zenuwachtig haar mes. ‘Liesje is niet erg lekker en
ligt in bed. Een beetje griep, denk ik’.
‘Zoo’; antwoordde Paul alleen.
Ze gebruikten zwijgend de dunne boterhammetjes. Paul wist te goed hoe de toestand
in het gezin Zandstra was, om een aanmerking te maken op de onbelegde sneetjes.
Hij was pas vijftien jaar, doch hij had voor zijn leef-
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tijd al veel droeve dingen meegemaakt en hij was ernstig van nature. Hij begreep
best, dat iemand zonder werk, dus zonder eenige verdiensten, ook geen geld kon
uitgeven voor kaas of koek of jam voor het brood. En tenslotte was hij een stevige,
kerngezonde Hollandsche jongen met veel eetlust, die niet verwend was. Als je
honger had vond je feitelijk alles lekker.
Tijdens den maaltijd dacht hij hoofdzakelijk aan Liesje. Ze was niet sterk, het
meisje en den laatsten tijd verzuimde zij veel op school. Dokter Verburg had krachtig
voedsel voorgeschreven. Het meisje was in den groei en had het vorige jaar erg
getobt, toen zij niet was overgegaan. Het was buiten haar schuld gebeurd, omdat zij
twee maanden rust had moeten houden en een tijd met een arm in gips had moeten
liggen, na een leelijke aanrijding met een auto. Van het een was het ander gekomen
en de droeve huiselijke omstandigheden hadden er niet toe bijgedragen, dat zij snel
beterde. ‘Flink eten en lange wandelingen!’ was het doktersvoorschrift geweest. Dat
klonk heel gewoon, maar hoeveel moeite mijnheer Zandstra ook gedaan had, hij kon
maar geen werk krijgen en naarmate zijn spaarpotje opteerde was er hoe langer hoe
minder kans, dat zijn dochtertje versterkend voedsel kreeg. Liesje's vader had een
goede betrekking gehad in een der vele sigarenfabrieken in Eindhoven, doch de firma
was na den dood van den directeur ontbonden en het personeel was zonder werk
gekomen. Maanden en maanden had het gezin zoo zuinig mogelijk geleefd, al dien
tijd had mijnheer moeite gedaan om een andere betrekking te vinden, doch steeds
zonder resultaat. En nu, ten einde raad, was hij op goed geluk naar kennissen gegaan
om te zien op zoo'n manier met kleine karweitjes iets te verdienen.
Paul hield heel veel van mijnheer en mevrouw en voor de blonde Lies had hij een
jongensachtige vereering. Hij was na den dood van zijn ouders in het kleine gezin
liefde-
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vol opgenomen. Zijn voogd, een notaris in Utrecht, betaalde daar maandelijks een
vergoeding voor en hoofdzakelijk van dit geld bestierde mevrouw den laatsten tijd
het povere huishoudinkje. Paul had daar zelf op aangedrongen, toen hij eens tot de
ontdekking kwam, dat hij kaas op zijn boterhammen kreeg, terwijl de anderen hun
brood alleen met wat margarine besmeerden.
Hij had toen een heel raar gevoel in zijn hart gehad, een groot medelijden en
ontstuimig had hij de paar plakjes kaas verdeeld en gezegd, dat hij niet méér wilde
hebben dan Liesje en haar ouders.
Dien avond had mevrouw hem met betraande oogen een zoen gegeven en hem
met haar lieve oogen vriendelijk aangekeken, terwijl mijnheer hem zwijgend de hand
had gedrukt.
Aan die dingen dacht Paul terug en af en toe gluurde hij over de tafel naar mevrouw,
die weinig eetlust had. Het was stil in het onverwarmde achterkamertje en de jongen
had heelemaal niet het prettige gevoel, dat hij vroeger zoo dikwijls had gehad, als
het Woensdag was. Woensdag met den vrijen middag!
Eindelijk stond mevrouw zuchtend op. Ze schonk een glas melk in voor het meisje,
dat dien ochtend weer niet naar school had kunnen gaan. Bij het raam, met zijn rug
naar het licht gekeerd, volgde Paul elk harer bewegingen.
‘Mevrouw?’, vroeg hij eensklaps; ‘is het dan zóó verschrikkelijk overal, dat
mijnheer nergens iets kan verdienen? Hij kan toch boekhouden en zooveel andere
kantoordingen?’
‘Lieve jongen, overal wordt personeel ontslagen. Het is hopeloos. Vanochtend zei
mijnheer, dat hij hoopte, dat het flink zou gaan sneeuwen, dan was er misschien kans
dat hij voor de gemeente sneeuw zou mogen ruimen. Heusch, hij wil alles wel
aanpakken, als er maar iets te verdienen valt. Het zijn sombere dagen, Paul!’

Hans de la Rive Box, Paul's avontuur in Limburg. Een spannend verhaal voor jongens

10
‘Sneeuwruimen...... mijnheer sneeuwruimen?’, stamelde hij. Aan zoo iets had hij
heelemaal niet durven denken. Stel je voor, die knappe mijnheer Zandstra met zijn
diploma's, als sneeuwruimer. En feller dan ooit drong het tot hem door, dat de nood
hier wel hoog gestegen was.
Mevrouw veegde een traan weg en glimlachte. ‘Het is een eerlijke manier om iets
te verdienen, jongenlief’.
Plotseling kreeg hij een schok van ontroering. Als mijnheer niet opzag tegen
dergelijke baantjes, dan was het toch verschrikkelijk, dat hij nog steeds op school
was. Kon hij zelf niet de handen uit de mouwen steken om iets te verdienen? Al zou
het alleen maar voor de voorgeschreven eieren en biefstuk voor Liesje zijn, die sinds
weken niet meer in huis waren geweest. Het bloed steeg hem naar de wangen. Het
was een grootsche, heerlijke gedachte. Zijn oogen volgden mevrouw, doch hij lette
niet meer op haar. Zijn hersenen maakten een plan op, dat hem bijna den adem benam.
Hij was groot en sterk voor zijn leeftijd en het zou al heel gek moeten loopen, als hij
met zijn handen geen loonenden arbeid zou kunnen verrichten.
Toen de eerste emotie van die gedachte geluwd was, merkte hij, dat mevrouw de
kamer had verlaten. Hij hoorde vaag boven stemmen. In minder dan geen tijd was
hij in de gang, trok zijn jas aan, zette zijn pet op en liep naar boven.
Liesje zat rechtop in bed en zag hem door de geopende deur in de gang staan. Zij
wenkte hem en met de blos nog op de wangen kwam hij bij haar.
‘Je voelt je veel beter, hè kind?’, vroeg mevrouw, doch haar stem klonk niet gerust.
‘Een biefstukje zou je goed doen!’, zei Paul, geheimzinnig lachend.
‘Ik wou dat ik er een had’; antwoordde het meisje en ze keek hem met haar blauwe
oogen vragend aan.
Paul kleurde en draaide zijn pet tusschen zijn vingers.
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Liesje zat rechtop in bed en zag hem door de geopende deur......
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‘Misschien komt er wel een goede fee met een massa lekkers voor je,’ troostte hij
en zich tot haar moeder wendend, liet hij er meteen op volgen: ‘Ik ga naar het
voetbalterrein, mevrouw, en misschien kom ik wat later dan anders thuis. Maakt u
zich maar niet ongerust’.
‘Goed, veel plezier. Pak je warm in, want het is koud.
Hij knikte Liesje toe, gaf haar een hand, groette mevrouw en liep naar de deur.
Nog eenmaal wendde hij zich om.
‘Maakt u zich vooral niet ongerust, als ik niet op tijd thuis kom, wilt u mij dat
belooven?’, vroeg hij dringend.
‘Wat ben je van plan, Paul?’
‘Een verrassinkje...... misschien...... dag!’
Weg was hij! Ze hoorden hem vlug de trap afloopen en even later het huis door
de keuken verlaten. Noch mevrouw, noch het meisje kon op dat oogenblik vermoeden,
dat zij hem voorloopig niet meer zouden terugzien.
Maar toen hij goed en wel vertrokken was, kwam er eensklaps een rimpel op
Liesje's voorhoofd. Zij nam haastig haar moeder's hand.
‘Hij zei toch, dat hij naar het voetbalveld ging?’
‘Ja, dat geloof ik wel. Waarom vraag je dat?’
‘Wat vreemd’, vervolgde zij, naar buiten kijkend. ‘Het sneeuwt, moeder. En als
het sneeuwt kunnen ze niet voetballen. Zou hij daar niet aan gedacht hebben?’
‘Natuurlijk niet, wat dom!’, antwoordde mevrouw vlug.
Doch in haar hart werd het haar plotseling angstig te moede. Want zij kende Paul
veel te goed. Ze wist, dat hij zich nooit zóó zou kunnen vergissen.
Op hetzelfde oogenblik werd er gebeld.
Ze stond langzaam op en knikte het meisje opgewekt toe. ‘Misschien is daar de
goede fee, waar Paul 't over had, kindlief!’
En ze kon niet weten, dat die goede fee inderdaad gekomen was. In den vorm van
een...... telegrambesteller!
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Hoofdstuk II
Eindelijk werk!
Na zich zonder succes in de Arbeidsbeurs te hebben begeven, stapte mijnheer Zandstra
op zijn fiets, knoopte zijn jas hoog dicht en sloeg den weg naar Eindhoven in. Het
was ruim een uur fietsen, doch hoewel het snerpend koud was, zag hij niet tegen den
tocht op, daar hij het windje in den rug had. Na tien minuten moest hij voor den
overweg van den spoorbaan afstappen, aangezien de slagboomen gesloten waren.
En terwijl hij wachtte en zijn koude vingers warm blies, kwam een mager mannetje
op hem af, dat eenigszins schuw tegen zijn pet tikte.
‘Meneer’, begon hij, huiverend van de koude. ‘Mag ik u iets verkoopen? Ik ben
werkloos sigarenmaker en loop al drie maanden zónder. Ik heb een groot gezin,
meneer, dat kunt u gelooven en de tijden zijn hard, meneer’.
‘De tijden zijn héél hard, beste man,’ antwoordde mijnheer Zandstra ernstig, doch
er lag een blik vol medelijden op zijn gezicht. ‘Ik zelf ben óók al maanden zonder
werk. Ik heb niets te missen, geen cent, geloof me’.
De sigarenmaker keek hem onderzoekend aan. Zou die mijnheer met zijn nette
jas en zijn nog keurige schoenen waarheid spreken? Hij kon het bijna niet gelooven
en daarom drong hij aan: ‘Toe, mijnheer, ik wil niet bedelen. Kijkt u eens, ik snij
kleine vogeltjes en poppetjes uit hout. Koopt u er eentje van me voor een kwartje?
Toe nou’.
‘Werkelijk, het spijt me, maar ik zou het niet met mijn geweten kunnen goed
praten, als ik mijn laatste geld op zóó'n manier zou wegdoen’.
De werklooze sigarenmaker haalde de schouders op. Zijn hand gleed in een van
zijn uitgescheurde zakken en kwam terug met een paar kunstig uitgesneden vogeltjes
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en mannetjes. En midden op de handpalm lag een heel klein houten molentje, donker
glanzend en heel eenvoudig.
‘Wat is dat?’, vroeg mijnheer Zandstra nieuwsgierig, zich voorover buigend. ‘Snij
je die molentjes ook?’
‘Wat zal ik u zeggen, meneer. Ik dacht er aan te beginnen, dit is het eenige wat ik
in mijn bezit heb. Koopt u zoo'n vogeltje van me, meneer’.
‘Geef me dat molentje maar......’, antwoordde mijnheer Zandstra op vreemden
toon.
‘Maar dat heeft geen waarde, mijnheer. Die vogeltjes......’
‘Voor mij heeft het wel waarde, beste man. Hier, meer kan ik onmogelijk missen’.
‘Daar wil ik het graag voor afstaan, meneer. Dank u wel, meneer’.
En de man tikte aan zijn pet en stopte het dubbeltje in zijn zak. Op het zelfde
oogenblik passeerde een trein en even later gingen de boomen omhoog.
Mijnheer Zandstra bekeek het houten molentje aandachtig. Toen borg hij het
zorgvuldig weg en terwijl hij op zijn fiets stapte en doorreed, kwam er een glimlach
op zijn gezicht. Voor het eerst waren zijn oogen weer vroolijk.
‘Zou het geluk geven?’, mompelde hij.
In Eindhoven aangekomen begaf hij zich allereerst naar een familielid, dat echter
niet thuis was. Daarna fietste hij naar een oude kennis, doch deze lag ziek te bed en
het was precies half twaalf, toen hij verkleumd en hongerig in een der drukste straten
stond, niet wetend wat nu te doen.
Mijnheer Zandstra verkeerde in geen prettige positie. Hij had nog enkele guldens
in zijn portemonnaie, doch hoewel hij echte trek had, wilde hij geen onkosten in een
lunchroom gaan maken. Hij dacht na en staarde moedeloos door de straat, waar de
sneeuwvlokken wegsmolten
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‘Zou het geluk geven?’, mompelde hij.
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in de zwarte modderplassen. Eindelijk besloot hij bij een bakker een paar broodjes
te koopen en deze op straat op te eten. Dan zou hij wel verder zien.
Met die gedachte bezield, keerde hij zich om, lette niet op het verkeer en een
jongen op een bakfiets raakte juist de voorband van zijn eigen rijwiel. Door de schok
glipte de fiets uit mijnheer Zandstra's hand, en viel. Mijnheer Zandstra bukte zich
haastig en kon de fiets nog juist op tijd vastpakken, doch door de beweging gleed er
iets uit zijn vestzak.
Het was het houten molentje, dat met een dof geluid op straat viel. Opnieuw bukte
hij zich, om het op te rapen. En terwijl hij het greep, gleed zijn fiets voor den tweeden
keer weg.
Eensklaps klonk een hevig gekraak en gepiep van remmen. Een groote,
donkerblauwe auto had de fiets finaal overreden. Er lag slechts een hoopje gebroken
onderdeelen en verbogen stangen. Als de pennen van een stekelvarken staken de
spaken door de banden heen.
In minder dan geen tijd hadden velen zich om den beduusden en onfortuinlijken
wielrijder geschaard. Natuurlijk ontbrak het niet aan kwaadaardige uitroepen en
verwenschingen aan het adres van den automobilist.
‘Wat schreeuwen jullie toch?’, zei mijnheer Zandstra, pijnlijk glimlachend. ‘Die
man kan er niets aan doen. Het is mijn eigen schuld, ik had beter moeten uitkijken.
Toe, loopen jullie door.’
‘Hij is waarempel uitgestapt, die woesteling!’, riep een slagersjongen.
Inderdaad was de prachtige auto een eindje verder gestopt en een heer in een
bontjas liep vlug op het troepje omstanders toe. Ze maakten langzaam een opening,
zoodat hij de verwoesting kon aanschouwen.
‘Sapristi!’, lachtte hij. ‘Dat ziet er treurig uit. Heele-
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maal niet bezeerd, mijnheer?...... Maar...... wat drommel...... ben jij het Zandstra?’
‘Niemand anders, Henk, oude jongen, hoe gaat het?’, riep mijnheer Zandstra. Zijn
oogen lachten en hartelijk stak hij beide handen uit, die de ander stevig drukte.
‘Wat een toevallige ontmoeting. Wel, wel, wat geweldig leuk. Toe, kerel, laat die
fiets maar door een van die jongens meenemen, die is geen cent meer waard. Mag
ik je een lunch aanbieden? Ik heb je een massa te vertellen’.
Mijnheer Zandstra keek van hem naar de gehavende fiets en toen weer naar boven.
Een glimlach kwam om zijn mond. ‘Het is zooals je zegt, Henk, alleen het
belastingplaatje heeft nog waarde’. Hij bukte zich en greep het verbogen stuur. Het
bewuste plaatje viel rinkelend op straat.
‘Hier!’ zei de automobilist tegen een jongen met een pienter gezicht. ‘Hier heb je
wat voor de moeite. Wil je het stoffelijk overschot van dit vehikel ergens kwijt zien
te raken. Maar haal het van de straat af, want het ligt in den weg.’
‘Wat graag, meneer!’, zei de jongen en meteen was er al een vriendje, die hem
wilde helpen.
Mijnheer Zandstra wierp een laatsten blik op de fiets, waar hij zoovele jaren pleizier
van gehad had. En toen liet hij zich door zijn ouden schoolvriend meenemen naar
de auto, die geduldig te wachten stond.
*
‘En beste kerel, vertel nu eens iets van je zelf. Ik hoop, dat het niet zoo somber zal
zijn als mijn verhaal!’, zei mijnheer Zandstra nieuwsgierig. Ze hadden zich in een
der groote restaurants op het Eindhovensche stationsplein te goed gedaan aan een
heerlijke warme lunch en onverwijld had mijnheer Zandstra op herhaald verzoek
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van zijn metgezel zijn treurige omstandigheden moeten vertellen, waarin zijn gezin
en hij verkeerden.
Mijnheer Dalhuis presenteerde een fijne sigaar, schrok op uit zijn overpeinzingen
en glimlachte.
‘Mijn avonturen kan ik je in drie minuten vertellen, oude jongen,’ zei hij warm.
‘Ik heb, wat je noemt, geluk gehad in de wereld. Zooals je weet ben ik acht jaar
geleden naar Brazilië gegaan, zonder geld, zonder toekomst. Maar ik heb daar een
fijn baantje kunnen krijgen en mij weten op te werken. Twee maanden geleden ben
ik naar Holland overgestoken, als directeur van het eerste Europeesche filiaal van
onze maatschappij. Ja, daar kijk je van op, hè? Dat er menschen zijn, die in deze
crisistijden den moed hebben om nog filialen op te richten. Maar ze zijn er werkelijk
hoor en ze lieten alles aan mij over. Eerst dacht ik mij in Amsterdam of Rotterdam
te vestigen, doch bij nader inzien leek mij het Zuiden van het land beter en ik ben
toen eerst in Eindhoven gaan neuzen. Het resultaat is, dat ik hier een flink
kantoorgebouw heb kunnen huren, voorloopig voor vijf jaren en op het oogenblik
zijn we bezig de boel daar in te richten. Volgende week komt een der directeuren
over en zullen wij personeel aanwerven.’
Hij zweeg en trok bedachtzaam aan zijn sigaar. Mijnheer Zandstra keek hem van
terzijde aan en dacht na. Koortsachtig werkten zijn hersenen, doch de brandende
vraag, die hem op de lippen kwam, drong hij terug......
‘Zie je......,’ zei mijnheer Dalhuis, met zijn aangeleerd en typisch accent, ‘mij
dunkt, dat we elkaar niet op een beter tijdstip tegen het lijf konden loopen.’
‘Hoe bedoel je dat?’
‘Je bent toch zonder werk?’
‘Helaas wel, Henk.’
‘Maar kerel, snap je dan niet, dat je weer kunt werken? Kom bij mij. Ik heb
minstens twee boekhouders
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noodig, eerlijke, ervaren kerels. Je bezit die beide eigenschappen, daar ben ik van
overtuigd.
Mijnheer Zandstra zat een paar minuten sprakeloos. Toen keek zijn oude makker
hem verbaasd aan en hun handen vonden elkaar in een stevigen greep.
Mijnheer Zandstra huilde. Hij schaamde zich daar niet voor. De tranen welden in
zijn oogen en biggelden langs zijn magere wangen.
‘God zegen je, Henk......’
‘Laat je sigaar niet uitgaan......,’ zei mijnheer Dalhuis nuchter, doch zijn stem
trilde.
Wat later betaalde hij den kellner en verlieten ze het restaurant. Toen ze in de auto
zaten, greep mijnheer Zandstra zijn vriend's arm.
‘Henk...... rijd even naar het postkantoor. Ik moet...... ik moet mijn dankbaarheid
en mijn blijdschap luchten. Laat mij een telegrammetje naar Maria sturen. Ze zal
zoo blij zijn...... zoo vreeselijk blij...... en Liesje ook en Paul.’
‘A1 wou je naar Den Bosch tuffen!’, zei mijnheer Dalhuis goedig. ‘Ga nou maar
gauw telegrafeeren en doe mijn groeten aan je vrouw.’
Mijnheer Zandstra hoorde 't al niet meer. Hij was met drie sprongen naar binnen.
En hij verzond 't telegram...... dat kort daarna met duidelijke letters op het bekende
groene formulier geschreven stond. Op een formulier, dat beefde in de handen van
mevrouw, toen zij bijna ademloos van opwinding naar Liesje's kamer holde.
‘Vader heeft weer werk...... Vader heeft weer werk......’
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Hoofdstuk III
Paul geeft den moed niet op!
Vader heeft weer werk!’
Als Paul die woorden, die vreugdekreet had kunnen hooren, dan had hij slechts
één ding kunnen doen. Zoo vlug als een haas terugrennen naar huis om mevrouw en
Liesje geluk te wenschen.
Maar hij hoorde den vreugdekreet niet en geen seconde drong het tot hem door,
dat er een mogelijkheid bestond, dat mijnheer plotseling weer werk had gekregen.
Hij liep stevig door in een bepaalde richting en spoedig had hij den timmerwinkel
bereikt van Stevens, den timmerman-aannemer.
Paul begreep best, dat hij maar niet zoo van school zou kunnen wegblijven. Het
volgende jaar hoopte hij zijn diploma te behalen en hij voelde wel, dat het jammer
zou zijn, als hij die kans liet schieten. Maar van den anderen kant was er een stem
in hem, die hem krachtig toeriep, dat hij een paar sterke armen aan zijn lichaam had
en dat er geld noodig was in het gezin Zandstra. Die stem waarschuwde niet
tevergeefsch en Paul, die zich reeds als timmermansknecht achter de schaafbank zag
staan, maakte een plannetje op om dan den volgenden dag den directeur van zijn
school te spreken te vragen en hem te zeggen, dat het zijn plicht was om zijn
pleegouders te helpen.
Ja, zoo zou hij het aanleggen. Wat zouden de vrienden opkijken! Hij zag in zijn
verbeelding al de verbaasde gezichten van Kees, Guus en Jan, maar ook het lieve
gelaat van mevrouw Zandstra, als hij haar zijn eerste verdiende geld zou
toestoppen......
Hij ontwaakte uit zijn overpeinzingen, duwde de deur
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van de werkplaats open en sloot haar vlug achter zich. Een aangename warmte kwam
hem tegemoet, want het kleine, ronde lijmkacheltje in den hoek stond roodgloeiend.
In de lange, diepe ruimte was Stevens met drie knechts bezig een étalagebetimmering
in elkaar te zetten en daar zij alle vier tegelijk met hun houten hamers de eiken deelen
in de met lijm bestreken gaten tikten, zoodat hooren en zien je verging, moest onze
vriend driemaal roepen, voordat de baas hem hoorde. Hij knikte eens en werkte
ijverig door, daar de lijm anders zou opdrogen.
Paul staarde naar den man en de drie opgeschoten jongens in hun blauwe
werkpakken. Over het blanke eikenhout schemerde de gloed van het kacheltje en de
lijm borrelde in het bruine, glimmende pannetje. Ze stonden met de klompen in het
versche, geurende zaagsel en hadden al hun aandacht noodig bij het nauwkeurige
werk. Voor het eerst in zijn leven ging Paul iets begrijpen van de vakkennis van baas
Stevens en bekeek hij het werk van de ruwe, eeltige handen op andere manier dan
vroeger.
‘Zoo, dat zit!’, zei de timmerman eindelijk. ‘Blij toe, want het is een onhandig
groot ding, zoo op je werkbank. Heb je een boodschap, Paul?’
Paul lachte. ‘Neen, Stevens, ik kwam eens met u praten.’
‘Met me praten? Kom dan liever vanavond, jongen, dan gaan we in de huiskamer
achter een kopje thee zitten. Nou heb ik geen tijd.’
Paul keek een beetje sip, doch hij wilde niet tot den avond wachten. En terwijl
Stevens een paar stukken lijm in het gloeiende pannetje duwde, vervolgde Paul snel:
‘Ik zal u niet lang ophouden, Stevens, maar ik kwam vragen of ik misschien bij u
mag komen werken.’
‘Wat? Jij werken? Bij mij?’, vroeg de man en de drie knechts keken Paul
grinnekend aan.
‘Ja, zeker!’, zei Paul heftig. ‘Ik wil het vak graag
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leeren, Stevens en u kunt me alle mogelijke karweitjes opdragen.’
‘Maar jongen, je bent toch nog op school?’
‘Morgen ga ik zeggen, dat ik niet meer kom,’ antwoordde Paul kalm. ‘Het is
armoede bij ons thuis, Stevens......’
‘Zoo,’ zei de baas kort en toen ging hem een licht op. ‘Dus je bedoeling is feitelijk
iets te verdienen, hè?’
‘Dat hoop ik tenminste,’ was het antwoord van Paul, die eenige hoop begon te
koesteren.
‘Dan zal ik je moeten teleurstellen, Paul,’ zei Stevens na een oogenblik. ‘Ten eerste
heb ik geen behoefte aan een leerling-timmerman, ten tweede is het bar slap in het
vak. Als deze betimmering afgeleverd is, zal ik de drie jongelui hier moeten ontslaan,
omdat er geen nieuw werk is bijgekomen en ten derde zou ik, ook niet in een beteren
tijd dan we nu hebben, aan een jongen als jij, die nooit van zijn leven een hamer in
zijn handen heeft gehad, loon kunnen geven de eerste drie maanden.’
Paul zweeg een tijdje en staarde den man ernstig aan. Toen knikte hij, stak zijn
hand uit, welke de verbaasde timmerman flauwtjes drukte en zich omkeerend naar
de deur, zei hij bedaard: ‘Dan spijt het me, Stevens en ga ik het ergens anders
probeeren. Een hamer kan ik echter wel hanteeren, hoor!’
Stevens knikte. ‘Nou ja...... dat kan een kind van drie maanden. Maar het spijt me
ook voor jou, jongen!’
Op straat, waar de koude door zijn jas drong, dacht Paul na. Het eenige ambacht,
waar hij iets voor voelde was het timmervak, als hij tenminste een ambacht zou
moeten kiezen. In zijn jongensdroomen had hij het hooger op gezocht, en soms had
hij verlangd later in de gelegenheid te worden gesteld voor dokter te studeeren......
Maar nu was het zaak om spoedig de handen uit de mouwen
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te steken en 's avonds te kunnen zeggen: ‘Vandaag heb ik tenminste iets verdiend!’
Het plaatsje Acht is niet groot en Paul besefte spoedig, dat hij meer kans zou
hebben, als hij het in Eindhoven ging probeeren. In zijn portemonnaie zat veilig
opgevouwen het briefje van tien gulden...... voor spoorgeld, als hij hier in het dorp
niet zou slagen. Maar er waren nog andere menschen dan baas Stevens en met nieuwen
moed bezield, stapte hij enkele minuten later een winkel binnen, waar huishoudelijke
artikelen verkocht werden.
‘En...... vent?’, was de vraag van de vrouw van den winkelier.
Paul lachte. Wat klonk dat kinderachtig, dat ‘vent’. Hij was toch al vijftien jaar!
‘Ik kwam u eens vragen, of u misschien een loopjongen kunt gebruiken,’ begon
hij moedig. ‘Ik kan ook goed fietsen en ik zie niet tegen hard werken op.’
‘Ben jij niet Paul van de familie Zandstra?’, vroeg de vrouw nieuwsgierig.
‘Ja zeker!’, knikte Paul. ‘Mijnheer is al maanden werkloos, ziet u.’
‘O, nou begrijp ik het,’ antwoordde de vrouw. ‘Dus je wilt wat bijverdienen? Maar
loopjongen is toch immers niks voor jou?’
‘Waarom niet?’, vroeg Paul opgewonden. ‘Als ik maar iets kan verdienen. Ik neem
alles aan, al moest ik kappersbediende worden.’
Kapper was een van de weinige beroepen, waar hij van griezelde. Het staan naast
en achter de stoelen met kletsende klanten, het beturen van die verschillende hoofden
en het klepperende geluid van de scharen was hem een gruwel. Paul begreep zelf
niet, waarom hij zoo'n afkeer van barbierzaken had en vaak lachte hij zich zelf om
dien tegenzin uit, doch wanneer zijn eigen haardos
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dan weer onder het mes moest en hij de weeë geur van zeep en haar in den winkel
opsnoof, dan kwam de afkeer weer fel terug en snakte hij naar de buitenlucht.
De toon, waarop hij de laatste woorden gezegd had, was zóó vol van afschuw, dat
de vrouw van den winkelier hartelijk begon te lachen.
‘Zoo, vind je dat zoo'n naar beroep? Maar loopjongen in een zaak als het hier is,
valt ook niet mee hoor. Den geheelen dag op de fiets door weer en wind......’
‘Alles beter dan knippen en scheren!’, lachte Paul. ‘Maar zegt u eens, zou ik hier
niet kunnen komen?’
‘Er is niet veel kans op, vent,’ antwoordde ze gemoedelijk. ‘Hannes, die al twee
jaar bij ons is, bevalt ons goed en het gaat nou niet bepaald florissant in zaken, zie
je. Ik wil er wel eens met mijn man over praten, als hij vanavond thuis komt. Dat
wil ik je wel beloven, maar ik denk niet, dat het wat zal worden, hoor. Weet je wat
we zullen afspreken? Als we je kunnen hebben, krijg je wel een telefoontje.’
‘Dan kom ik liever nog eens hooren,’ zei Paul en met een kleur bekende hij: ‘De
telefoon heeft mijnheer Zandstra moeten weg doen, ziet u.’
‘Nou!’, zei de vrouw glimlachend. ‘Dat is toch heelemaal geen schande!’
Paul verliet den winkel en haastte zich naar een andere zaak. Het was hem
plotseling door het hoofd gegaan, dat mijnheer Pril verleden week een loopjongen
had gevraagd, tegen een aanvangsalaris van zeven en een halven gulden in de week.
Mijnheer Pril had een drogisterij en bij het lezen van de advertentie had Paul nog
gedacht, dat het een heel kapitaal was. Hij zelf kreeg van zijn voogd vijftig cent
zakgeld, waar hij zich dikwijls rijk mee voelde!
En nu...... zeven en een halve gulden!
Hij voelde geen kou meer en het was alsof de ratelende

Hans de la Rive Box, Paul's avontuur in Limburg. Een spannend verhaal voor jongens

25
winkelbel hem vroolijk toeklingelde: ‘Kom d'r maar in, kom d'r maar in......’
Maar spoedig kwam de koude douche.
‘Mijnheer zelf is voor een geldkwestie naar Eindhoven,’ deelde het spichtige
winkeljuffertje hem mede. ‘En in de vacature van loopjongen is juist vanochtend
voorzien.’
‘Heeft mijnheer misschien geen twee jongens noodig......?’, waagde Paul nog te
vragen.
‘Wel nee, hoe kom je daar bij? Nog al een mooie tijd voor veel personeel!’
En weer stond hij op straat.
Overal was hij herinnerd aan den slechten tijd, aan de crisis die dag in, dag uit in
de krant beschreven werd. Hij herinnerde zich de troostelooze verhalen van mijnheer
Zandstra, die nu al weken lang geregeld naar de stad ging, tientallen zaken afliep en
zich overal aanbood. Mijnheer Zandstra, de ontwikkelde en beschaafde man, die
meer dan vijftien advertentie's elke week beantwoordde en er bijna nooit iets op
hoorde. Als zóó'n man geen werk kon krijgen...... zelfs geen baantje als loopknecht
desnoods, zou hij dan wel kans van slagen hebben? Deze vraag drong zich meer en
meer aan hem op en hij begon te twijfelen. Wat beteekende dat woord crisis eigenlijk?
Overal hoorde je er over spreken, tot zelfs op school. De leeraren zouden minder
salaris krijgen en een der werksters was al in verband met de crisis ontslagen. In
Eindhoven hadden Paul en zijn schoolmakkers al meermalen optochten gezien van
werkloozen, schreeuwende en ontevreden mannen, die honger hadden en borden met
opschriften met zich meevoerden. Crisis was dus slapte, die zich over het geheele
zakenleven uitstrekte.
Paul bevond zich nu vlak bij huis en in hem kwam een vaag verlangen, om daar
terug te keeren. De menschen, die hij om werk had gevraagd, hadden hem moedeloos
gemaakt en anderen, die hij nog zou kunnen opzoeken,
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zouden vermoedelijk hetzelfde antwoorden. Allen klaagden zij over den slechten
tijd, zelfs de winkeljuffrouw van mijnheer Pril, die, zooals een publiek geheim was
in het plaatsje, zijn schaapjes al lang op het droge had en tot de rijkste ingezetenen
werd gerekend.
Paul deed drie stappen in de richting van het huisje, waar hij mevrouw en de zieke
Lies had achtergelaten, maar opeens herinnerde hij zich zijn belofte...... Het
schaamrood vloog hem naar het hoofd. Zou hij nu den moed al opgeven? Was zijn
optimisme nu reeds verdwenen?
Hij dacht aan mijnheer, die week na week elken morgen met een hoopvol gelaat
het huisje verliet, steeds vol vertrouwen te slagen. Hij dacht aan mevrouw, die zelfs
in het donkerste oogenblik een lachje voor hem over had en steeds opnieuw haar
man opbeurde met moedgevende woorden en tenslotte dacht hij aan het bleeke meisje,
dat stil in het koude slaapkamertje lag te staren en te verlangen naar het
allernoodzakelijkste, wat een mensch noodig heeft...... voedsel, krachtig voedsel.
Zou hij, die zelf gezond was, nu reeds den moed laten zakken? Nooit! En Paul
voelde nieuwe kracht in zich komen. Het was nog vroeg en hij zou in een stad als
Eindhoven meer kans van slagen hebben, dan in dit plaatsje.
Hij sloeg den weg in naar het stationnetje en passeerde de woning van Jan's ouders.
Jan, een van zijn beste vrienden, was eenig kind. Zijn vader had een goede reputatie
als loodgieter, doch kort geleden had de man door het failleeren van een
bankonderneming, waar hij zijn heele spaarpotje belegd had, een financieel verlies
geleden, dat hem, ondanks zijn vijf en dertig jaren, de eerste grijze haren aan de
slapen had bezorgd. Paul was juist op den avond, toen de Vries deze jobstijding
vernam, bij Jan thuis geweest, waar zij samen hun huiswerk hadden afge-

Hans de la Rive Box, Paul's avontuur in Limburg. Een spannend verhaal voor jongens

27
maakt en hij was getuige geweest van den schrik der ouders, die slechts langzaam
gingen begrijpen, dat zij de laatste jaren voor niets hadden geploeterd en gespaard...
Maar later op den avond had Jan's vader met tranen in de oogen, zijn vrouw
omhelsd en met oneindige teederheid in zijn zware stem had hij gezegd: ‘We hebben
elkaar nog, moeder, en onzen jongen! Kom, veeg je tranen weg en houd er den moed
maar in. Morgen beginnen we opnieuw en we zullen ons er doorheen slaan. Voortaan
maar twee maal in de week vleesch en alleen Zondags een sigaartje......’
‘En Jan?’, had mevrouw snikkend gevraagd.
‘Ik?’, had Jan gezegd. ‘Ik zoek een baantje, moeder!’
‘Geen sprake van, jongen,’ was het antwoord van zijn vader geweest. ‘Je schoolgeld
is Goddank betaald en je gaat niet eerder van school, dan wanneer je je einddiploma
in je zak hebt. We zullen ons er best doorslaan......’
Paul opende het hekje en liep om het huisje heen naar de werkplaats. Daar, waar
vroeger Jan's vader met vier, soms vijf knechts onder een vroolijk lied achter het
aambeeld had gestaan of voor de werkbanken, heerschte nu een doodsche stilte. Voor
het raam, eenigszins voorover gebogen, stond de loodgieter en bekeek aandachtig
een elleboog van een kachelpijp. Het schrale licht van den winterdag speelde op het
dunne haar boven zijn voorhoofd en teekende scherp de bleeke wangen. De Vries
was oud geworden...... die laatste weken.
‘Goeden middag, mijnheer!’, zei Paul opgewekt en hij schudde alle narigheid als
regendroppels af.
‘Ha, dag, Paul, niet naar school?’
‘Vanmiddag niet!’, lachte Paul. ‘Jan immers ook niet?’
‘Och, dat is waar ook! Jan is naar Eindhoven, naar Guus Maas, als ik me niet
vergis’.
‘Ja, daar weet ik van,’ antwoordde Paul, aandachtig
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naar de zwarte pijp kijkende. ‘Heeft u het druk, mijnheer de Vries?’
‘Nou, ik mag gelukkig niet klagen, jongen. Maar druk, dat is een raar woord. Ik
heb het pas druk, als ik drie mannetjes om me heen heb...... Maar die tijden zijn
voorbij’.
‘Kom, kom’, lachte Paul. ‘Na de vier magere jaren, komen van zelf de vier vette!’
‘Dat is te hopen, Paul. Maar waar haal je die levenswijsheid vandaan? Als ik jou
was, zou ik nog maar niet gaan piekeren over malaise en zoo. Daar ben je nog te
jong voor. De tijd, dat Jan en jij en jullie vrinden zelf in het leven komen, ligt niet
ver meer af en zoolang moeten jullie genieten van je jeugd’.
‘Ik geniet genoeg!’, zei Paul. ‘We hebben het fijn met ons allen en we praten nooit
over malaise, maar sinds vanmiddag ben ik er anders over gaan denken’.
‘Hoezoo?’
‘Nou, u weet, dat mijnheer Zandstra al maanden lang een betrekking zoekt, hè?
Noch hij, noch mevrouw wil mij laten merken, dat de armoede steeds erger wordt,
maar ik heb mijn oogen niet in mijn zak en sinds Lies op bed ligt, besef ik pas, dat
het bij ons verschrikkelijk is. Daarom heb ik het plan opgevat om een baantje te
zoeken en zoodoende iets te verdienen’.
‘Maar Paul...... je bent pas vijftien jaar. Is het dan zoo treurig bij jullie?’
‘Vijftien? Ik voel me zestien en ik ben het ook bijna’, antwoordde Paul. ‘En ik
ben vast van plan om iets te zoeken, maar hier in Acht valt het niet mee. Waar je
komt praten zij over bezuinigen!’
‘In Eindhoven is het nog beroerder, Paul; dat kan je van me aannemen. In ons vak
concurreeren ze elkaar daar dood. Hier heb ik tenminste mijn kringetje klanten. Kijk,
toen ik nog dat geld op de Bank had, kon ik mee-
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schrijven in aanbestedingen en had ik meer kans om iets te verdienen dan nu, maar
laat ik niet klagen...... Mijnheer Zandstra, met al zijn kennis van boekhouden en zijn
kantoorroutine heeft het veel beroerder’.
‘En juist daarom ben ik op stap gegaan’, zei Paul ernstig. ‘Ik heb er thuis natuurlijk
niets van verteld en ik was juist op weg naar het stationnetje, toen ik aan u dacht’.
‘Aan mij? Maar beste jongen...... ik kan je niet aan werk helpen’.
‘Dat weet ik, mijnheer, maar misschien kunt u mij wel helpen aan een paar adressen
in Eindhoven......’
‘Aan een paar adressen in Eindhoven? Ik ken er alleen mijn concurrenten en ik
geef je op een briefje, dat je daar niets zult bereiken. Vergeet niet, Paul, dat je niets
van het vak kent. Jij en Jan en je vrienden kennen alleen, wat jullie op school leeren,
allemaal theorie, heel mooi, maar daar heb je niets aan, als je iets wilt verdienen.
Voor een vak heb je praktijk noodig en praktijk krijg je pas, als je minstens een half
jaar practisch gewerkt hebt. Bovendien is ons vak zoo uitgebeend, dat ik je nooit zou
aanraden loodgieter te worden.’
‘En Jan dan?’
‘Jan? Die denkt er niet eens over. Die wil naar zee, maar daar hecht ik nog niet
veel waarde aan. Als jullie eenmaal je diploma in je zak hebben, is er nog tijd genoeg
om een beroep te kiezen.’
‘Op welke manier zou ik dan voor direct ergens iets kunnen verdienen?’
‘Dat is heel moeilijk, Paul. Eerlijk gezegd...... ik zou het niet weten. Je kunt je
toch moeilijk als loopjongen of zoo iets gaan verhuren!’
‘Waarom niet?’, vroeg Paul verbaasd. ‘Ik pak alles aan, als er wat te verdienen
valt. Weet u wel, dat mijnheer
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Zandstra al moeite heeft gedaan om een baantje als voerman te krijgen?’
‘Ja, als je er zoo over denkt,’ mompelde de loodgieter met gefronste wenkbrauwen.
‘Ik kan je in mijn hart geen ongelijk geven. Het is een eerlijk beroep, dat eerlijk
verdiend geld geeft. Maar ik kijk er toch van op, dat mijnheer Zandstra zóó in de
zorg zit. Dat moet vreeselijk zijn, Paul!’
‘Voor huisknecht ben ik niet oud genoeg,’ zei Paul. ‘Maar in Eindhoven zijn
winkels genoeg...... Ik ga mijn geluk daar eens probeeren.’
Mijnheer de Vries legde zijn hand op Paul's arm.
‘Het lijkt me toch beter, als je er eerst eens met mijnheer en mevrouw over praat,
mijn jongen,’ zei hij warm. ‘Ik vrees, dat ze geen toestemming zullen geven.’
Paul lachte. ‘Dat vrees ik ook en daarom heb ik niets gezegd. Maar morgen ga ik
den directeur van onze school spreken en als ik eenmaal een baantje heb, zal mijnheer
Zandstra mij niet terughalen.’
‘Nou...... dat weet ik zoo net niet, maar ik wil je niet terughouden, Paul. Je bent
flink genoeg en het zou heerlijk zijn, als je je pleegouders op die manier iets zou
kunnen helpen.’
Paul zette de kraag van zijn jas op en nam afscheid. ‘Vanavond kom ik nog even
aan, mijnheer, om u te vertellen, dat ik een betrekking heb!’ zei hij overmoedig.
‘Ik hoop het, Paul. Het beste hoor...... veel succes!’
Op straat begon hij een deuntje te fluiten en spoedig had hij het stationnetje bereikt.
Het was toen iets over half twee.
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Hoofdstuk IV
Een afgeluisterd gesprek
Over een kwartier gaat er een trein naar Eindhoven,’ vertelde de chef hem, die hem
tevens het kaartje verkocht. Zonder eenige aarzeling brak Paul het ritselende briefje
van tien gulden aan, dat hij al vier maanden zorgvuldig bewaarde. Het was het
verjaarscadeau van zijn voogd geweest en hij had besloten het in het uiterste geval
aan te breken om er levensmiddelen voor te bestellen, als mevrouw Zandstra totaal
niets meer had om voor te koopen.
In de coupé, waar het lekker warm was, bevonden zich twee mannen. Zij zaten
elk in een hoek naast een raampje en waren in een levendig gesprek gewikkeld. Toen
Paul binnenkwam, zwegen zij en staarden hem niet bepaald vriendelijk aan. Het was
alsof zij wilden zeggen: ‘Waarom heb je nu juist deze coupé uitgekozen?’ Maar onze
vriend stoorde zich daar niet aan. Hij schurkte zich behagelijk in zijn jas, strekte de
beenen uit en verdiepte zich al weer in zijn plannen. In ieder geval had hij al besloten
een biefstukje voor Liesje te koopen...... dat was al een heel ding!
Een conducteur kwam door de zijgang om de kaartjes te controleeren. De beide
mannen keken hem vragend aan.
‘Voor Valkenburg overstappen in Eindhoven, heeren!’, zei deze beleefd. ‘Directe
aansluiting.’ En hij verdween.
De beide heeren hervatten hun gesprek en spoedig schenen zij Paul geheel vergeten.
Om de waarheid te zeggen, had Paul de oogen gesloten en deed hij alsof hij in slaap
was gezakt. Doch hoewel hij zich niet in het minst voor de medereizigers
interesseerde, hoorde hij woord voor woord wat zij bespraken.
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‘Het beroerde van de heele kwestie is een gids,’ zei een van hen, een
breedgeschouderd type, keurig gekleed en met een geruite pet op. Hij had slimme,
doch geen onvriendelijke oogen en bijzonder mooie tanden.
‘Ja, een betrouwbare gids te vinden zal niet meevallen,’ beaamde de ander. ‘Weet
je, de beroepsgidsen kunnen we niet gebruiken en de mannetjes, die al die
onderaardsche gangen op hun duimpje kennen zijn natuurlijk voor negentig procent
niet te vertrouwen. Maar enfin, als we eerst maar in het hotel zijn’.
‘Misschien weet de hotelhouder of een van de kellners wel een geschikt type’, zei
de eerste.
‘Dan zouden we beter in Houtum-Sint Gerlach zelf kunnen gaan neuzen. Mij
dunkt, dat de lui in Valkenburg beter in hun eigen grotten georiënteerd zijn’.
‘Wel neen, Gustave, Valkenburg ligt vlak bij St. Gerlach. Maar laten we geen
zorgen voor den tijd hebben. Misschien hebben we niet eens een gids noodig in die
grotten in Sint Gerlach’.
‘Dat zal je tegenvallen. De groote grot, die voor het publiek toegankelijk is heb
ik expres meermalen bezocht. Ik durf beweren dat je er nooit levend uitkomt, als je
er zonder gids in trekt. Het krioelt er van de gangen. En daar heb je nog het voordeel,
dat je je van zelf niet zal wagen in de gangen, waar je geen sporen van bezoekers
vindt. In de andere grot, die waar wij moeten zijn, is het veel gevaarlijker. Ten eerste
is de ingang tamelijk verborgen en ten tweede is dat heele doolhof van gewelven
niet voor het publiek toegankelijk, aangezien er af en toe instortingen plaats hebben.
Ik wil maar zeggen, dat daar geen teekenen te vinden zijn van bezoekers, zoodat je
er veel sneller den weg kwijt raakt als in de voor het publiek toegankelijke grotten.’
‘Sapristie, dan zal het een toer zijn om een gids te vinden!’
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‘Toch niet, heeren!’, klonk een stem plotseling. De beide mannen keken op, alsof
zij door een adder gestoken waren. Paul glimlachte, doch kreeg een kleur, toen hij
hun verschrikte oogen zag.
‘Neemt u mij niet kwalijk, heeren. Ik hoorde, zonder dat ik het eigenlijk wilde,
uw gesprek en die woorden van die grotten’.
‘Zoo, en wat zou dat?’
Paul haalde diep adem. Hij voelde zijn polsen zwaar kloppen. ‘Ik wilde u
zeggen...... ziet u...... ik heb vijf jaar in Sint Gerlach gewoond...... Ik ken de
grotwoningen even goed als de onderaardsche gangen’.
‘Nou, praat maar door’, zei de kleinste van het tweetal. Een mager heertje met
bruine oogen en een haviksneus.
‘Ik wilde u ook zeggen, dat ik die andere grot, waar u het over had, op mijn duimpje
ken. Met mijn kameraden ben ik er meermalen in geweest. We speelden er roovertje
en verstoppertje, juist omdat we het niet mochten’. Hij lachte vroolijk. ‘Ik wilde u
dit zeggen, omdat ik ineens dacht, dat u mij misschien kunt gebruiken. Ik ben op
weg naar Eindhoven om werk te zoeken......’
Hij schrok van zijn eigen voortvarendheid, doch de beide mannen zwegen en
staarden hem aan.
‘Kom eens wat dichter bij, dan kunnen we eens praten. Hoe heet je, en hoe oud
ben je en waar woon je. Ben je nog op school?’
Paul gaf op al de vragen antwoord. Hij zei naar waarheid, dat hij nog op school
was en hij vertelde ook van de armoede, die in het gezin Zandstra heerschte. De twee
heeren luisterden oplettend en schenen schik in hem te hebben.
Toen de trein het Eindhovensche station binnenreed, zei de kleine, magere: ‘We
hebben geen tijd te verliezen,
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jongmensch. Vermoedelijk kan je ons van dienst zijn. We zullen tenminste maar
aannemen, dat je niet overdreven hebt en den weg werkelijk goed kent in die grotten.
Ga mee met ons naar den anderen trein, dan zullen we een kaartje voor je koopen
naar Valkenburg. Daar kan je dan een telegram opstellen en je pleegouders vertellen,
dat je in Zuid-Limburg bent. Vanavond schrijf je dan een lange brief, zoodat ze niet
ongerust behoeven te worden. We zullen hoogstens één dag je hulp noodig hebben,
zoodat je morgenmiddag al weer naar huis kan. Het is alleen maar om den weg te
wijzen. Wat zou je denken van vijf-en-twintig gulden belooning? Natuurlijk betalen
wij de hotelen spoorkosten’.
‘Vijf-en-twintig gulden?’, mompelde Paul. ‘Daar kan je een massa eieren en andere
dingen voor koopen. Weet je wat, ik doe het. Vanavond schrijf ik alles precies aan
mijnheer en mevrouw’.
‘Ik neem het aan’, zei hij na een oogenblik.
‘Accoord!’, antwoordde de grootste van het tweetal. ‘We zullen hopen, dat je ons
vertrouwen in je niet zult beschamen. Maar nog iets anders, jonge vriend. Kan je wel
zóó van huis wegblijven?’
‘Wel, als ik straks telegrafeer’, zei Paul. ‘En natuurlijk schrijf ik vanavond precies
hoe de vork in de steel zit’.
‘Dan is het goed’, was het geruststellend antwoord. ‘Kom, daar is de trein al’.
*
In den sneltrein naar Maastricht stelde het magere heertje zijn metgezel en zich zelf
voor. Zijn metgezel heette Otto Valk en hij Gustave Kool. Hij vertelde Paul ook, dat
zij beiden makelaars waren en hoewel onze jonge vriend niet precies wist, wat een
makelaar voor een man was, durfde hij niet laten merken, dat hij dat beroep niet
kende.
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Eenmaal in Maastricht stapte het drietal over in het treintje naar Valkenburg en
spoedig was die korte afstand afgelegd. Toen zij uit het station kwamen sneeuwde
het nog flink, terwijl de grond hard bevroren was.
‘We zullen eerst eens gaan eten’, stelde Kool voor, die in alles de leiding nam.
‘En onderwijl kan Paul zijn telegram opstellen, anders wordt het te laat’, voegde
Valk er bij. Paul wierp hem een dankbaren blik toe en knikte. Zij liepen het eerste
het beste restaurant binnen en spoedig zaten zij achter dampende borden erwtensoep.
Bij het dessert staken de twee heeren ieder een pijp op en bracht de kellner een
blocnote.
Paul schreef het volgende telegram aan mijnheer Zandstra:
Kom vannacht niet thuis, ben in Valkenburg tot overmorgen. Brief volgt.
Verdien mijn eerste geld. Vele groeten,
PAUL.
‘Dat is duidelijk genoeg’, vond Kool. De kellner beloofde het telegram telefonisch
te laten doorgeven en Paul voelde zich aanmerkelijk opgelucht. Want vooral tijdens
het laatste traject in den trein van Maastricht, zag hij in gedachten de ongeruste
gezichten van drie menschen, die hij lief had, wanneer zij hem tegen het avondeten
zouden missen.
Mijnheer Kool verliet kort daarna hun tafeltje, doch kwam weer spoedig terug.
‘Ik heb hier drie kamers voor vannacht besproken, Otto’, zei hij, ‘blijf jij met Paul
hier, dan ga ik de stad in. Je weet waarvoor’.
Hij gaf zijn metgezel een veelbeteekenenden blik en deze knikte.
‘Dat is goed. Onze jonge gids kan dan eerst zijn brief schrijven, daar aan de
leestafel. Ik zie aan zijn oogen, dat hij er naar hunkert. Is het niet zoo?’
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‘Nou en of, mijnheer!’, bekende Paul. Hij stond vlug op en begaf zich achter in de
zaal, waar hij een lange brief aan mevrouw schreef en een kort briefje insloot voor
Lies.
‘Ik neem een fijne biefstuk voor je mee!’, schreef hij als P.S.
Toen hij gereed was stond mijnheer Valk naast hem. ‘Heb je zin om met me naar
een bus te loopen, of wil ik het alleen doen?’, vroeg hij vriendelijk.
Paul schudde het hoofd. ‘Graag samen’, antwoordde hij. ‘Is het al laat?’
‘Bijna negen uur. We zijn om half tien terug en dan kruip je lekker in bed.
Morgenochtend kom ik je vroeg wekken, want we hebben een drukken dag. Ga je
mee?’
Het sneeuwde nog steeds, toen zij buiten kwamen, en de lucht was inktzwart.
‘Het zal een dik pak worden, vannacht’, mompelde Valk en zachter voegde hij er
bij: ‘Zou Kool daar rekening mee houden?’
‘Vroeg u iets?’, vroeg Paul.
De breedgeschouderde man schudde het hoofd en wees naar de brievenbus op een
hoek. ‘We zijn er’, zei hij alleen en tamelijk nuchter.
Het was klokslag half tien, toen Paul zich tusschen de kille lakens van het hotelbed
liet glijden. Maar in de kamer was het behagelijk warm, het kussen was zacht en bij
de gedachte aan de dikke, natte sneeuwvlokken buiten, duurde het maar heel kort
voor hij insliep.
Zijn laatste gedachte was bij Liesje Zandstra.
‘Je krijgt een fijne biefstuk......’, fluisterde hij, voldaan glimlachend.
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Hoofdstuk V
Geheimzinnigheid
In het eerst kon onze vriend den slaap niet vatten. Een hotelbed is weer heel anders
als je eigen ledikant en ook de geheel andere omgeving hield hem wakker. Buiten
hoorde hij den wind huilen. Het was 'n sinister geluid, dat hem huiverend heel diep
tusschen de lakens deed schuiven. En terwijl hij met gesloten oogen bleef luisteren,
moest hij terugdenken aan de wederwaardigheden, die hij dezen dag had beleefd.
Als Jan de Vries zijn vader nu eens kon weten, dat hij al een baantje had, al was het
dan ook voor kort. Wat zou de goede man opkijken.
Paul dacht ook aan de vrienden. Ze zouden hem morgenochtend missen, want
meestal ging hij met Kees Taling en Jan de Vries gelijk weg. Op school zouden ze
hem op de ziekenlijst schrijven......
Gek toch...... dat je zoo plotseling heelemaal uit je gewone doen was. Nu lag hij
in een vreemd hotel, vele tientallen kilometers van Acht verwijderd, en voelde hij
zich heelemaal geen schooljongen meer. Het beloofde geld gaf hem het idee, dat hij
nu in het leven stond, zooals Jan's vader het gezegd had. In ieder geval was het begin
er en als hij weer terug zou zijn, zou hij in Eindhoven net zoo lang gaan zoeken, tot
hij een vaste betrekking kreeg.
Als hij nu eens in Acht in een andere coupé was gestapt! Dan had hij mijnheer
Valk en Kool niet ontmoet, beslist niet. Waar zou hij zich dan op dit oogenblik
bevonden hebben? Vermoedelijk thuis, na den geheelen middag door Eindhoven
gezworven te hebben.
Paul glimlachte en draaide zich eens om. Brrr, wat een weer buiten. Een zwak
lichtschijnsel van de straatlantaarn
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straalde tusschen de overgordijnen door in de kamer. Heel zacht ruischte het water
door de geleiding van de verwarming. Het was hier een chique boel, vond hij en het
zou vast heel duur zijn. Mijnheer Valk was ongetwijfeld een rijk man, dat hij hem
zooveel geld had aangeboden voor dat tochtje morgen. En dan drie maal nachtlogies
en ontbijt.
Eindelijk kwam de slaap en met een tevreden uitdrukking op zijn gelaat gleed Paul
onbewust in het land der droomen!
Het was met een schok van schrik, dat hij ontwaakte. Hij wreef zich de oogen uit
en zag, dat de kamer helder verlicht was. Voor zijn bed stond mijnheer Kool, gekleed
in zijn overjas.
‘Kleed je vlug aan, beste jongen’, zei hij haastig, ‘we moeten eerder aan den slag,
dan ik gedacht heb. Als je klaar bent zal je ons beneden in de hal vinden, maar maak
voort en kleed je warm aan’.
Paul volgde het magere heertje met knipperende oogen. Het duurde eenigen tijd,
voordat hij goed begreep, waar hij eigenlijk was. Hij had zóó vast geslapen!
Tot zijn verbazing stond zijn polshorloge op twee uur. Twee uur in den nacht, een
vreemde tijd om ‘aan den slag te gaan’, zooals mijnheer Kool het noemde. Enfin, hij
was als hun gids in dienst en hij hunkerde naar zijn eerst verdiende geld. In minder
dan geen tijd was hij dan ook gekleed. Hij trok zijn jas aan, greep zijn pet en verliet
het vertrek. Twee minuten later vond hij de twee mannen reeds in de hal op hem
wachten.
Mijnheer Kool bepraatte nog iets met den nachtportier, die een paar maal knikte.
Lachend nam hij van het kleine mannetje een handvol sigaren aan en toen opende
hij de voordeur. Een ware sneeuwstorm woedde buiten en de vlokken joegen tot ver
in de vestibule.
‘Kom, we gaan!’, klonk het bevel en met hun drieën
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verlieten zij het hotel. Tot Paul's verrassing stond voor het trottoir een auto te wachten.
De chauffeur ontstak de groote electrische koplampen en de witte lichtbundels boorden
zich tusschen de sneeuwvlokken in de duisternis.
‘Stap maar in, Paul’, zei Valk huiverend.
Paul wipte vlug naar binnen. Hij kreeg een plaatsje op het kleine opklapbare
voorbankje. De beide anderen doken in de zachte kussens van de achterbank. Tusschen
hun in lagen een paar zware pakken. De chauffeur sloot het portier, sprong op zijn
eigen plaats en de auto zette zich brommend in beweging.
‘Hoe laat is het nu?’, vroeg Kool, na 'n korte pauze. Zijn stem klonk tamelijk
zenuwachtig.
‘Kwart over twee’, antwoordde zijn compagnon prompt.
‘Mooi’, zei Kool. Hij wendde zich in het schemerdonker tot Paul.
‘De auto brengt ons naar het stationnetje Houtum-St. Gerlach. Denk er wel aan,
dat noch de chauffeur, noch iemand anders behoeft te weten, waar wij naar toe gaan’.
‘En waar gaan we naar toe?’, vroeg Paul nieuwsgierig.
‘Naar de grotten, niet naar die, welke voor het publiek toegankelijk zijn’.
Paul was stom verbaasd. Wat wilden die twee midden in den nacht in die
onderaardsche gewelven gaan uitvoeren? Een tijd lang zweeg hij en ook de mannen
zeiden niets, toen verbrak Valk eindelijk de stilte.
‘Zie je, we kregen een telegram uit Amsterdam. We werden voor dringende zaken
vanavond teruggeroepen. Daarom moeten we onze zaken hier vlugger afwerken, dan
we gedacht hadden. En tenslotte geeft het geen verschil voor onze expeditie of we
overdag of 's nachts in die grot gaan, want het is er toch altijd donker’.
Paul lachte.
‘Dáár heb ik geen oogenblik aan gedacht’, zei hij.
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‘Natuurlijk is het precies hetzelfde. Heeft u flambouwen of kaarsen?’
‘We hebben voor alles gezorgd, maak je maar niet ongerust hoor’, lachte Kool.
Opnieuw trof het Paul, dat het kleine mannetje anders was dan 's middags in den
trein en tijdens het diner in het hotel. Hij was rusteloos en gejaagd.
Paul drukte zijn neus tegen het portierraampje, doch hij kon niets zien. Op het
venster koekte een dikke witte laag sneeuw. Bovendien was het stikdonker. Aan het
rijden van de auto kon hij echter voelen, dat dit heel snel ging en voordat hij er dan
ook op bedacht was, minderde het voertuig vaart en stond met een ruk stil. Het portier
werd geopend en de chauffeur boog zich naar binnen.
‘We zijn er, heeren. Even helpen met de bagage?’
Ze stapten uit en hun voeten zakten diep weg in de sneeuw. Hoog boven hun
hoofden huilde de wind en in minder dan geen tijd waren hun jassen onder een witte
laag bedekt. Gustave Kool rekende met den chauffeur af en duidelijk hoorde Paul
hem tot drie maal toe met iets onderdanigs in zijn stem bedanken. Vermoedelijk had
de man een flinke fooi gekregen.
‘En nu op weg!’, riep het kleine mannetje. Hij verdeelde vlug de vier zware pakken.
Valk nam er twee voor zijn rekening, Kool en Paul ieder een. De auto zette zich ook
in beweging en snorde snel in den nacht weg.
Ze hadden den sneeuwstorm pal voor en ze kwamen maar langzaam vooruit. De
sneeuw verblindde hun oogen en Paul trok zijn pet zoo ver mogelijk naar beneden.
Het pak dat hij torschte had allerlei harde hoeken en scherpe punten en het was
buitengewoon zwaar. In minder dan geen tijd liepen ze dan ook alle drie te hijgen,
alsof zij reeds uren gesjouwd hadden. Gelukkig was het slechts kort, naar de
grotwoningen en toen de steile berghelling
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als een ontzaglijk lichaam voor hen opdoemde, kwamen zij in de luwte en konden
zij elkaar weer verstaan.
Otto Valk, met zijn kolossale schouders, was het minst vermoeid, hoewel hij de
twee grootste pakken droeg. Hij keerde zich naar zijn compagnon en grinnikte.
‘Dat valt niet mee, oude jongen. Maar we boffen met het weer. Geen kip te zien’.
‘Klets niet en loop door’, klonk het korte antwoord van Kool. Valk bromde iets
en Paul verwonderde zich over Valk's opmerking. Wat bedoelde hij met die woorden?
Waren zij bang door iemand te worden gezien? Vermoedelijk wel, dat viel
gemakkelijk af te leiden uit Kool's antwoord. En plotseling dacht Paul weer aan de
zenuwachtigheid van het magere heertje. Een brandende vraag kwam hem op de
lippen. Wat zat er in de pakken en wat gingen ze toch uitvoeren in die grotten?
Hij zei echter niets en liep naast Valk voort. Spoedig bleef deze opnieuw staan in
een soort inham in het gesteente. Boven hun hoofden koepelde een uitsteeksel, zoodat
ze droog stonden. Kool zette zijn pak behoedzaam naast zich en beduidde de anderen
het voorbeeld te volgen. Nu hij aan de duisternis gewend was, kon Paul flauw de
gezichten der beide mannen zien.
‘Luister nu eens, Paul’, begon het magere heertje hijgend. ‘Je moet ons brengen
naar den zoogenaamden geheimen ingang van de grot, waar je vroeger met je
kameraadjes speelde. Als ik me niet vergis is hij hier dicht bij, nietwaar?’
‘Geen veertig meter verder’, antwoordde Paul, terzijde wijzend. ‘Ik ben hier de
laatste jaren niet geweest, maar ik weet nog goed waar de ingang zich bevindt. Er
loopt een smal pad tegen de helling op, dat overdag al moeilijk te beklimmen valt,
vooral het onderste gedeelte. Wat hooger is de helling minder sterk en dan gaat het
beter. Aan weerszijden van dat paadje staan dichte strui-
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ken en boompjes. We gingen hier altijd bramen zoeken. Daar waar het pad begint,
midden tusschen de bramen, is het gat, dat toegang geeft tot een smal gangetje.
Vroeger was de ingang veel grooter en was vóór een rotswoning, maar in den tijd,
dat zich hier vluchtelingen verborgen, maakten zij den ingang dicht.’
‘Dat is een heel verhaal’, zei Kool goedkeurend. ‘Heb ik het juist als ik beweer,
dat de ingang toegang geeft tot een heel net van gangen?’
‘Dat is zoo’, zei Paul. ‘Ik heb wel eens hooren vertellen, dat de gangen in deze
grot zich verder uitstrekken dan die van de andere en publieke grotten. Men kan er
dagen en dagen loopen en telkens weer door nieuwe gangen. Doch er is niet veel
aardigheid aan. De grotten, die door de bezoekers bezocht worden, hebben een massa
interessante wand- en plafondschilderingen, zooals u wel zult weten. Ook zijn er
kleine meertjes en echoputten en eeuwig vallende waterdruppels. In deze grot echter
is niets van dat al. Wel hebben we er een groote, ronde ruimte in gevonden, waar in
het midden een put met water was. Het was een soort zaal met nissen en uit de rotsen
gehouwen openingen. Zeker ook uit den tijd der vluchtelingen’.
‘Zou je ons naar die zaal, zooals je die ruimte noemt, kunnen brengen?’, viel Kool
hem levendig in de rede.
‘Ik zei u al in den trein, dat ik er den weg op mijn duimpje ken, mijnheer’.
‘Prachtig, dan zullen we opstappen. Breng ons naar den ingang en praat zoo weinig
en zoo zacht mogelijk’.
‘Goed, mijnheer’.
Valk nam zijn twee pakken op, alsof het twee kartonnen doozen waren en toen
Paul zijn voorbeeld gevolgd had, ging hij de mannen voor. Spoedig vond hij boven
zijn hoofd de plek, waar de ingang ongeveer moest zijn.
‘We moeten ons hier optrekken’, zei hij fluisterend.
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‘Zet je pak neer en klim maar naar boven, mijn jongen’, sprak Valk. Hij hielp Paul
naar boven en deze klemde zich stevig vast aan de gladde en besneeuwde stronken.
Het duurde eenigen tijd, voordat hij het bewuste gat gevonden had. Met zijn handen
schoof hij de dikke laag sneeuw opzij en toen herkende hij de opening, waar hij als
tien-jarige bengel zoo dikwijls doorgekropen was.
‘Waar zit je?’, vroeg kool ongeduldig.
‘Ik heb het gat gevonden, het lijkt veel kleiner dan een paar jaren geleden’, zei
Paul.
‘Als we er maar door kunnen, dat is de vraag’, merkte Valk ongerust op.
‘Het zal wel gaan, mijnheer, maar u zult moeten kruipen’.
‘Dat is geen pretje’, antwoordde de zware man. ‘Waar is het gat dan?’
‘Hier. Het begint met een smal gangetje. Na een meter of drie kom je dan opeens
in de groote gang, waar je met gemak recht op in kan staan. Bukt u zich maar, dan
voelt u het tochten’.
‘Inderdaad!’, mompelde Valk, die zich bukte. Het was al weer Kool, die de leiding
nam. ‘Jij gaat voor naar binnen, Paul. We zullen de pakken naar je toe schuiven en
volgen dan onmiddellijk’.
Paul, die geen vrees kende, legde het pak neer en kroop door het gat. Een
aangename warmte kwam hem tegemoet. Terwijl het 's zomers steeds opvallend kil
in de onderaardsche grotten is, valt het 's winters steeds op, hoeveel hooger de
temperatuur er is dan buiten.
Dit komt, omdat de temperatuur onder den grond niet noemenswaard verandert,
dus steeds ongeveer hetzelfde blijft. Nu het echter buiten hard vroor en bovendien
sneeuwde, viel het den mannen in het bijzonder op en toen Kool Paul de pakken
toeschoof en half in den ingang ge-
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knield lag, kon hij niet nalaten hierover een opmerking te maken.
‘Dat zullen we dan treffen’, antwoordde Valk zacht. ‘Want mijn handen zijn
ongeveer bevroren’.
Paul sleepte ondertusschen de pakken het korte gangetje door. Op den tast zocht
hij den weg. Er was nog niets veranderd. Hij rook weer de eigenaardige geur van de
onderaardsche gangen, hij herinnerde zich duidelijk weer de vreemde sensatie, die
steeds in hem kwam, als hij vroeger de grotten doorliep. Weinig jongens hadden daar
zoo goed den weg gekend en de beroepsgidsen hadden hem lachend een concurrent
genoemd. Daar had Paul wat dikwijls van gebloosd, het was een echt complimentje
geweest.
Terwijl hij de pakken versjouwde, hoorde hij de fluisterende stemmen van de beide
mannen. Plotseling flitste een electrische zaklantaarn aan. Kool kroop naar binnen
en Valk volgde.
‘Het sneeuwt immers nog?’, hoorde Paul de eerste vragen.
‘Nog erger dan zoo even’, was het antwoord van Valk.
‘Het kan niet beter’, fluisterde Kool.
En toen werkten zij zich alle drie naar dat gedeelte van het gangetje, waar de
wanden zich plotseling uitzetten en waar zelfs Valk recht op kon staan, zonder kans
te loopen zijn hoofd te stooten.
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Hoofdstuk VI
In de ingewanden der aarde
Kool liet het witte lichtschijnsel van zijn lantaarn langzaam om zich heen glijden en
keek onderzoekend naar het witte mergelsteen. Er waren talrijke figuurtjes en krabbels
in het mergel gekrast. Paul vergat dat hij zich verwonderd had over dezen nachtelijken
tocht en zei opgewekt: ‘We komen straks langs het “hol”, een soort ronde ruimte,
waar we altijd vergaderden met de club. Daar staan al onze namen in den muur
gekrast’.
Kool en Valk stelden vermoedelijk geen belang in zijn woorden. Ze waren druk
aan het beraadslagen.
‘Eén pak kunnen we hier wel achter laten. We zullen Paul het minst zware geven.
Kijk eens hier, jongen’.
Hij reikte Paul een glanzende electrische lantaarn aan. ‘Wees er maar niet zuinig
mee, je kunt het licht aldoor laten schijnen, want we hebben een dozijn batterijtjes
meegenomen’.
Valk sloeg de sneeuw van zijn jas, nam het zwaarste pak op zijn linkerschouder
en schoof het pak, dat achter kon blijven, met een beweging van zijn voet in een
hoek. En een minuut later gingen ze op weg.
Het lichtschijnsel van de drie lantaarns speelde ver voor hen uit en soms scheen
het alsof de drie bundels aan het dansen waren. De eerste honderd meter liep de gang
recht door en eenigszins hellend af. Toen verbreedde zij zich en stonden ze in een
geweldige holle ruimte. Het leek het middelpunt van een spinneweb, want met een
verbaasd gezicht begon Valk de gangen te tellen, die in de ruimte uitkwamen.
‘Ik tel er niet minder dan negen!’, riep hij verwonderd.
‘Zes er van loopen tamelijk vlug dood’, zei Paul. ‘Kijk,
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dat smalle gangetje, dat bijna niet in het oog loopt, moeten we juist hebben. Die
breede gang er naast loopt een paar honderd meter door en verdeelt zich dan in drie
andere, die alle drie doodloopen’.
‘Dus door dat smalle gangetje komen we in de zaal?’, vroeg Kool en hij keek Paul
onderzoekend aan.
‘Ja, mijnheer, maar u moet niet denken, dat de “zaal” er vlak achter ligt. Het is
minstens een half uur loopen’.
‘Dan kunnen we geen seconde verloren laten gaan’, liet Valk zich ontvallen.
‘Vooruit, Paul, wijs ons den weg’.
Paul liet zich dit niet tweemaal zeggen en hij ging het tweetal voor. Spoedig
moesten zij als ganzen achter elkaar loopen. Weer ging het bergaf en een keer of vijf
passeerden zij ingangen van zijgangen. Het waren inktzwarte, gapende openingen,
als ontzaglijke muilen en er kwam een kille luchtstroom uit. Kool en Valk gingen
naast elkaar loopen, toen de gang breeder werd, doch zij zorgden er voor vlak achter
onzen vriend te blijven, die er, ondanks de zwaarte van het pak, een flinken pas in
had gezet.
De gang kronkelde, steeg en helde naar beneden, verbreedde zich en soms was de
zoldering van rotssteen zoo laag, dat zij moesten bukken, terwijl 'n volgend oogenblik
de gang wel twaalf meter hoog werd. En steeds zette Paul zijn tocht voort. Toen de
gang zich weer verbreed had en zich in tweeën splitste, aarzelde hij niet en koos de
rechter opening. Geen minuut later maakte de bodem een schuine hoek naar beneden
en begon scherp te dalen. Halverwege verdeelde deze helling zich opnieuw en weer
nam Paul de rechtsche gang. Het was in dat smalle gangetje, dat Otto Valk zich naar
Kool toeboog en fluisterde: ‘Ik zou nu al geen raad meer weten, als ik alleen terug
moest.’
‘Ik geloof dat de jongen anders deze grot goed in zijn hoofd heeft,’ antwoordde
het magere mannetje. ‘We
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zullen zoo meteen enkele minuten rust nemen.’
Het was in een grillig gevormde verwijding van het gangetje, toen ze zich met een
zucht van verlichting naast de pakken op den grond zetten.
‘Hoe lang nog naar de ‘zaal’? vroeg Kool.
‘Een kwartier ongeveer,’ antwoordde Paul. ‘Wilt u voor de aardigheid uw lampen
eens uitschakelen?
‘Wat?’, vroeg Valk verschrikt, ‘de lampen uitschakelen? Ik denk er niet aan.’
Kool begon zacht te lachen. ‘Wat ben je toch een held, oude jongen,’ merkte hij
sarcastisch op. ‘Een held op sokken. Waarom vraag je dat, Paul?’
‘Doet u het maar eens en kijkt u maar recht omhoog,’ lachte Paul en hij doofde
zijn lantaarn. Kool volgde rustig het voorbeeld op en eindelijk knipte ook Valk zijn
lamp uit. Maar met wantrouwende oogen keek hij den jongen aan.
‘Ik zie niets,’ was het eerste wat hij zei.
‘Maar ik wel,’ merkte Kool na een korte pauze op. Hoog boven hun hoofden was
een heel klein flikkerend lichtpuntje te zien, dat af en toe scheen te verdwijnen achter
een wazige vlek. Plotseling sprong Kool in het donker op, schakelde zijn lantaarn
weer aan en keek naar Paul.
‘Wat is dat voor een lichtje? Toch......geen ster?’
‘En of,’ zei Paul lachend. ‘Dit is de eenige attractie in deze grot. Overdag valt een
dunne streep daglicht van boven in de gang en 's nachts is er meestal een ster door
de opening waar te nemen. We hebben vroeger dikwijls trachten uit te vinden, waar
die opening ergens in den grond zich bevindt, doch we hebben haar nooit gevonden.
Het is een nauwe spleet of een scheur in den berg.’
Kool keek hem lang en ernstig aan. In het schemerachtige licht van de lantaarns
zagen Valk en Paul hoe er angst in de oogen van het magere mannetje kwam.
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‘Wat scheelt er aan?’, vroeg Valk eindelijk. Kool wierp hem een blik vol vrees toe.
‘Wat dat beteekent? Begrijp je dat niet, Otto? Het is heel ernstig. Als je maar een
beetje hersenen in je hoofd zou hebben, zou je het zelf kunnen begrijpen.’
‘Maar wat is er dan?’, vroeg Valk ongeduldig. ‘Sta je je bang te maken voor zoo'n
doodgewone ster?’
‘Juist, gaf de ander kalm toe. ‘Maar bang is het woord niet. Ik maak me alleen wat
ongerust. Die ster, die we zoo even hebben gezien, wijst op mooi weer, Otto. Toen
we de grot binnen gingen, sneeuwde het nog hard. Nu moet het opgehouden zijn,
anders zou je die ster niet zoo duidelijk hebben kunnen zien. Begrijp je het nu?’
‘Je hebt gelijk......,’ zei Valk verschrikt. ‘Je denkt aan eventueele sporen......?’
Het kleine mannetje stond op en greep zijn pak.
‘Laten we hopen, dat 't nog zóó lang gesneeuwd heeft, dat onze voetstappen
verdwenen zijn......,’ zei hij ernstig.
*
Opnieuw nam Paul de leiding van den tocht op zich, doch zijn goede stemming was
eensklaps veranderd in een gevoel van gedruktheid. Meer en meer begon het tot hem
door te dringen, dat de beide mannen iets van plan waren, dat niet geheel in den haak
was Wat wilden zij toch met die pakken en waarom vreesden zij, dat hun voetsporen
ontdekt zouden worden?
Ondertusschen bleef hij voor hen loopen en liep van de eene naar de andere gang.
Telkens kronkelde de weg zich en meestentijds voelden zij dat de bodem naar beneden
afliep. Eindelijk verbreedde de gang zich tot 'n geweldige zaal, minstens vijftien
meter hoog en zoo lang, dat de lichtbundels van de lantaarns het einde niet konden
bereiken.
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‘Is dit de “zaal”?,’ vroeg Kool onstuimig en hij hield Paul tegen.
Deze zette zijn pak neer en haalde diep adem. Hij hijgde van vermoeienis. Ook
de beide mannen legden hun vrachten op den grond.
‘Neen, dit is nog steeds een gang,’ antwoordde de jongen. ‘Maar nu hebben we
de “zaal” spoedig bereikt. Mag ik even uitrusten?’
‘En of, dat heb je wel verdiend,’ zei Kool. ‘Laten we maar gaan zitten. Hoe lang
is het nu nog loopen?’
‘Vijf minuten, langer niet, mijnheer.’
‘Prachtig! Luister eens.’
Hij boog zich vertrouwelijk tot Paul over. ‘Als we de “zaal” hebben bereikt en je
ons even vlug weer naar den uitgang terug brengt, krijg je een extra tientje van me.
Accoord van Putten?’
‘Nou en of, dat zou heerlijk zijn, mijnheer,’ antwoordde Paul met schitterende
oogen. Maar eensklaps moest hij weer denken aan de zonderlinge woorden over die
sneeuw en die voetsporen. En een vraag drong zich in hem op, die hem een brandend
gevoel van angst gaf. Zou het geld, dat hij zou verdienen, zelf wel eerlijk door die
mannen verdiend zijn? Hij keek hulpeloos naar het magere mannetje, de vraag op
de lippen.
Kool knikte hem echter heel vriendelijk toe. ‘Ale je uitgerust bent, zullen we weer
opstappen, beste jongen.’
‘Ja, mijnheer.’
Op het oogenblik, dat hij opstond, gaf Valk opeens een verschrikten kreet. Hij
sprong bliksemsnel op en staarde naar het andere einde van de gang.
‘Wat heb je...... spreek op!’, stiet Kool uit, eveneens opspringend. Zijn bruine
oogen glansden angstig.
‘Dáár......,’ hijgde Valk, bevend op zijn beenen. ‘Een...... spook......’
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Hoofdstuk VII
Het spook
Onmiddellijk na deze twee woorden, barstte Kool in een bulderend lachen uit. Het
was zoo luid, dat Paul voor het eerst een huivering van afschuw langs zijn rug voelde
kriebelen. Hij keek van den doodsbleeken reus, die van zijn hoofd tot zijn voeten
beefde, naar het magere mannetje, dat het uitgierde van pret. Maar Paul merkte heel
goed, dat Kool zelf ook buitengewoon zenuwachtig was. Door het luidruchtige lachen
trachtte hij zich een houding van kalmte te geven, maar het ging hem slecht af.
Eindelijk bedaarde hij een beetje en liet het licht van zijn lantaarn vlak op Valk's wit
gelaat schijnen.
‘Jij bange wezel!’, zei hij, opnieuw in lachen uitbarstend. ‘Schaam je je niet voor
den jongen? Jij groote sterke kerel. Je lijkt wel een oude juffrouw met je onzin Stel
je voor, een spook. Als je zei, dat je een man gezien had, zou ik het ontkennen, omdat
het niet bestaat; maar nu je een spook denkt gezien te hebben...... hahaha...... om te
gieren’.
‘Sssttt!’, deed Paul plotseling. Hij keek scherp langs Valk heen.
Onmiddellijk zweeg Kool en hij werd iets bleeker. ‘Wat is er?’, vroeg hij zacht.
In de doodsche stilte die volgde, liet Paul het licht van zijn zaklantaarn op den
grond schijnen. Nog steeds keek hij scherp door de breede gang. En eindelijk richtte
hij zijn oogen op die van Kool.
‘Mijnheer Valk heeft zich niet vergist’, zei hij bedaard. ‘Ik heb ook iets gezien!’
‘Ook een spook?’, grinnikte Kool.
‘Neen, geen spook, maar wel een levend wezen. Of
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liever gezegd een vage, donkere verschijning met een klein, wapperend lichtje.
Vermoedelijk een flambouw of een kaars of zoo’.
‘Kom, kom...... onzin!’, zei Kool. Hij keerde zich schichtig om.
‘Waar dan?’
‘Daar, heel in de verte. Kijk, nu kunt u het zien!’
‘Blikskater nog toe......’, liet de verbaasde mijnheer Kool zich ontvallen. ‘Vlug,
de lantaarns uit’.
‘Dat...... nooit......’, zei Valk huiverend.
Paul doofde de lamp en Kool rukte de lantaarn eenvoudig uit de hand van zijn
compagnon. ‘Toe, sta niet te trillen als een hondje. Houd je mond en blijf staan waar
je staat’.
‘Straks gaan ze nog schieten. Ik wil mijn revolver laden’, riep Valk met sidderende
stem.
‘Stil!’, siste Kool woedend.
Ze stonden roerloos en keken alle drie naar het einde van de gang. Kool schuivelde
onhoorbaar naar Paul toe en greep zijn arm.
‘Hoe lang is de gang, denk je?’, vroeg hij fluisterend.
‘Minstens honderd meter, mijnheer’.
‘Bestaat er een mogelijkheid, dat hier nog menschen wonen?’
‘Ik weet het niet, mijnheer...... Het lijkt erg vreemd en het kan ook geen gids zijn
die menschen rondleidt!’
‘Waarom niet? Ik hoopte juist op die mogelijkheid, dan bestaat er een kans, dat
wij ze kunnen ontloopen’.
‘Onmogelijk, mijnheer. Om twee redenen. Ten eerste is deze grot niet toegankelijk
voor publiek en ten tweede is het middernacht’.
Kool tuurde scherp in de duisternis, waar nog steeds het lichtpuntje bewoog.
‘Dat had ik heelemaal vergeten’, merkte hij zacht en
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Kijk, nu kunt u het zien!
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spijtig op. ‘Maar wat kan het dan voor den drommel wèl zijn?’
Paul bleef het antwoord schuldig. Langzaam maakte zich een onaangenaam
voorgevoel van hem meester. Het was alsof er iets in de atmosfeer broeide. Iets van
gevaar en hij haalde maar eens heel diep adem. Het was nu doodstil om hem heen.
Af en toe was slechts het ritselen van Valk's overjas hoorbaar.
Plotseling zag Paul, dat het wapperende lichtje langzaam naar hen toekwam. Hij
vertelde het Kool.
‘We moeten ons verbergen. Is er geen nis?’
‘Ja, een meter of tien rechts in den wand, maar die zal te klein zijn. We moeten
de gang schuin oversteken, daar kunnen we zien, zonder gezien te worden’.
‘Vlug dan!’, commandeerde het magere mannetje. Hij trok Valk tamelijk onzacht
naar zich toe en beduidde hem zijn pak op te nemen en hem met de linkerhand vast
te houden. Toen legde hij zijn eigen linkerhand op Paul's schouder en deze ging hun
voor. Voetje voor voetje stak hij de gang dwars over en vijf minuten later stonden
ze naast elkaar achter een breeden uitbouw, door de natuur gevormd. Paul en Kool
knielden neer en keken om den hoek. Tot hun verbazing was het lichtje verdwenen,
doch plotseling verscheen het weer, veel dichter bij en geheel aan de overzijde. Het
wezen, dat de flambouw, (want een flambouw wàs het) hanteerde, scheen te aarzelen.
‘Vlak bij hem is een gang, misschien gaat hij daar wel in!’, mompelde Paul, die
hoe langer hoe meer naar de buitenlucht verlangde. Hij voelde Kool's heeten adem
in zijn nek. Het magere mannetje was zoo zenuwachtig, dat hij telkens Paul's arm
drukte.
‘Ik hoop het......’, was zijn antwoord.
Doch hoewel onmiddellijk na die woorden het vreemde wezen in de smalle gang
verdween, kwam het spoedig weer terug. Het kwam nu regelrecht in hun richting en
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het liep veel vlugger dan eerst. Naarmate het hem naderde, voelde Paul voor het eerst
echte vrees in zich opwellen. Hij wilde opspringen en weghollen, doch als versteend

VERKLARING BIJ DE SITUATIE-TEEKENING: Het drietal kwam uit de richting M en bleef even
rusten bij K. Valk zag het bewegende lichtje B en terwijl dit eensklaps verdween begaf het drietal
zich naar A, waar zij konden zien, zonder gezien te worden. Spoedig verscheen het lichtje bij D en
verdween in de gang. Het kwam bij D weer terug en ging naar C.
Gang C geeft toegang tot gang E, waar voorin de ijzeren deur is. De gangen, die uit gang P komen,
loopen dood in F en G doch bij H kon men weer in de groote gang X komen.
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van schrik en spanning zat Kool tegen hem aan gedrukt.
‘Hij gaat naar de gang, die achter dit uitsteeksel begint......’, fluisterde Paul opeens.
Hij ademde verlicht op en Kool greep van louter dankbaarheid zijn hand.
‘Hij is wèg, hè? Maar we blijven zitten, hoor. Misschien komt hij terug......’
Paul verroerde zich niet en dacht scherp na. Voor zoover hij zich kon herinneren
splitste die gang zich, waar het geheimzinnige wezen in verdwenen was. In ieder
geval zouden zij die gang moeten doorloopen om naar de ‘zaal’ te komen. De gang
begon in een S-bocht en boven aan die S was een groote, ijzeren deur, die echter
steeds met een verroeste ketting aan de muur was bevestigd geweest. Vaak hadden
zij getracht die deur te sluiten, doch het had hun nooit mogen gelukken. Waartoe die
deur diende en door wien zij daar midden in de grot was aangebracht wist hij niet.
Er waren dus twee mogelijkheden. Of het wezen was de deur gepasseerd of het
had de zijgang genomen. Deze zijgang liep met bochten terug naar de hoofdgang,
waar zij een vijftig meter achter hun drieën uitkwam. Bij de gedachte aan die zijgang
kreeg Paul een schok van schrik. Als het wezen eens een man was, die hen ontdekt
had en slechte bedoelingen in den zin had? Door de zijgang kreeg hij dan de
gelegenheid...... hen van achteren aan te vallen.
Hij keerde zich in het donker naar Kool en legde hem in enkele woorden de situatie
uit. Het magere mannetje luisterde zwijgend toe. Ook Valk had zijn angst eenigszins
overwonnen en voegde zich bij hen. Vermoedelijk schaamde hij zich een beetje......
‘We mogen niets riskeeren’, zei Kool eindelijk. ‘We zullen elk ons wapen laden.
Natuurlijk verdedigen we ons alleen, Otto, als we aangevallen worden. Heb je dat
goed begrepen?’
‘Als ik maar zeker wist, dat het geen spook maar een
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kerel is......’, antwoordde de bijgeloovige Valk zenuwachtig.
‘Het is geen spook, uilskuiken,’ zei Kool boos. ‘Natuurlijk is het een mensch.
Maar het kan best een heel onschuldig mensch zijn. Ik voor mij begin te gelooven,
dat hier menschen leven, die geen huis hebben. Zigeuners of nomaden, zwervers
dus. Ook is het niet gezegd, dat de man ons ontdekt heeft. We zullen dus rustig
afwachten en dan verder zien’.
‘Als je maar weet, dat ik zoo gauw mogelijk terug ga!’, zei Valk vlug.
Er was een drukkende pauze.
‘Wat zeg je nou?’, vroeg Kool eindelijk verbaasd.
‘Dat ik zoo gauw mogelijk terug ga,’ herhaalde Valk. ‘Ik bedank er voor om een
kogel in mijn rug te krijgen. Dacht je dat ik die sprookjes geloof? Jij met je nomaden
en zigeuners? Ik zeg je, dat het een “stille” is, een vijand dus.’
‘Je praat als een kip zonder kop,’ antwoordde Kool, wat kalmer. ‘Er is geen sprake
van politie en terug ga je niet eerder, dan wij gaan. Begrepen?’
‘Wil je beweren, dat je door wilt gaan?’, vroeg Valk angstig.
‘Natuurlijk!’, hernam Kool. ‘Of dacht je, dat ik nu terugtrek, nu we geen vijf
minuten van de “zaal” af zijn. Denk toch eens na, Otto...... Dan hebben we alle kosten
en moeite voor niets gemaakt. Bovendien kunnen we een vijand, als er sprake is van
een vijand tenminste, even goed achter ons als voor ons verwachten.’
‘Ik zeg je, dat ik voor geen geld van de wereld verder ga,’ herhaalde Valk koppig.
‘Je moet mee, dwaze jongen,’ hernam Kool weer. ‘Vergeet niet dat ik hier de baas
ben. Als je je terugtrekt krijg je geen cent.’
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‘Ik zeg je, dat ik voor geen geld van de wereld verder ga.’
‘Goed, dan ga ik alleen met den jongen verder. Zie dan maar, dat je zonder te
verdwalen den uitgang terugvindt!’, zei Kool woedend.
Valk liet een kwaadaardig gegrom hooren. ‘Luister eens, Kool, je noemt je zelf
nu wel baas en zoo, maar vergeet niet, dat ik een paar sterkere handen aan mijn lijf
heb dan jij. Ik denk er niet aan om alleen terug te gaan. Ik neem Paul natuurlijk mee.
Jij moet dan maar zien in je eentje den weg verder te vinden. De pakken laten de
jongen en ik natuurlijk hier. Ik wil geen cent van je hebben, maar denk er wel aan,
dat ik mijn leven niet zal vergeten, dat je onze afspraak gebroken hebt!’
‘Wel nu nog mooier!’, siste Kool nijdig. ‘Wie breekt van ons tweeën een afspraak?
Jij toch zeker? Lafaard. En nu zullen we ruzie krijgen, alleen omdat jij een stakkerige
bijgeloovige oude juffer bent. Maar ik zal me niet opwinden, Otto. Wees verstandig
en denk aan de tienduizend guldentjes, die we over vijf minuten kunnen ontvangen.
Tienduizend guldentjes, Otto. Tien briefjes van duizend gulden elk......’
Valk zweeg. Zwaar ging zijn ademhaling. En toen zei hij kort: ‘Ik vertik het. Ik
ga niet verder.’
Paul had zwijgend zitten luisteren. Naar mate de beide mannen elkaar
onvriendelijker bejegenden, voelde hij een hevigen angst in zich opwellen en toen
het woord politie genoemd werd, steeg het bloed hem naar het hoofd. Wat waren
deze mannen? Wat waren makelaars, zooals zij zich genoemd hadden? Wat hadden
zij van de politie te duchten? Waarom wilden zij hun voetsporen verborgen houden?
Hij voelde het angstzweet op zijn voorhoofd komen. En hoewel het stikdonker
was, scheen Kool iets van zijn vrees te merken.

Hans de la Rive Box, Paul's avontuur in Limburg. Een spannend verhaal voor jongens

60
‘Wat is er met jou?’, vroeg hij ruw.
‘Met mij? Niets. Ik vraag me alleen af, wat er met u beiden aan de hand is!’,
antwoordde Paul, met wonderlijken moed. ‘Waarom vreest u de politie? Waarom
vreest u dat onze voetstappen nog te zien zijn in de sneeuw?’
Kool moest hem op dat oogenblik wel verbaasd aanstaren, doch natuurlijk kon
Paul daar niets van zien. Maar het magere mannetje begon zacht te lachen.
‘Maak je niet ongerust, mijn jongen,’ zei hij heel kalm en bedaard. ‘Wij zijn geen
dieven of inbrekers, als je dat soms mocht denken. Wij zijn geheime speurders van
de recherche.’
‘Detectives,’ vulde Valk aan.
‘Geheime speurders? Detectives?’, herhaalde Paul.
‘Zeker,’ vervolgde Kool rustig. ‘We zijn particuliere detectives en we komen hier
een zaakje ophelderen. We hadden jou niets willen zeggen, maar nu de zaak zoo
staat en jij bang bent, dat je last krijgt door ons, is er geen reden dat we je niet de
waarheid zouden zeggen. Maar de bijzonderheden moeten we natuurlijk voor ons
houden, dat snap je, niet waar?’
‘Kijk eens,’ vervolgde Valk. ‘Een particulier detective is iemand, die hetzelfde
werk doet als een rechercheur van de politie. In ons geval is het merkwaardige nu,
dat wij juist de politie moeten bespionneeren. We zijn in dienst van een mijnheer,
die geheel onschuldig door de politie van iets leelijks is beschuldigd en nu moeten
wij trachten de politiemannen op heeterdaad te betrappen. Ons spoor leidde naar
deze grot, doch we verwachtten niet hier een menschelijk wezen te vinden. Wat we
wel hopen te vinden is een leeren portefeuille met brieven, die ergens in de “zaal”
verstopt is door die politiebeambten. Wanneer we die portefeuille aan onzen
opdrachtgever ter hand stellen, krijgen wij ons honorarium, onze belooning, snap je
en verder hebben wij er niets mee te maken. Laat je echter
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gezegd zijn, dat de mijnheer door de stukken in die portefeuille gerehabiliteerd wordt.’
‘Wat is dat?’, vroeg Paul, wat minder ongerust.
‘In zijn eer hersteld’, antwoordde Valk kort en toen wendde hij zich weer tot Kool.
‘We behoeven nu geen geheimen meer voor onzen jongen vriend te hebben’,
merkte hij bedaard op. ‘Wat ben je van plan?’
Kool stond in het donker op en zweeg een tijdje. Toen zei hij rustig. ‘We zullen
doorloopen naar de “zaal”, niet waar?’
‘Goed’, antwoordde Valk. ‘Maar met de noodige voorzichtigheid’.
‘Een lantaarn is genoeg, doe alleen die van jou aan, Paul!’
Paul deed het en mikte de witte lichtbundel recht in Kool's gezicht, zoodat zijn
haviksneus scherper leek dan anders. Zijn bruine oogen knipperden.
‘Ik verzet geen stap’, zei Paul toen, heel kalm.
Het gezicht van Kool werd één groot vraagteeken. Ook Valk keek verwonderd
op.
‘Wat zeg je nou? Waarom niet voor den duivel?’, vroeg Kool.
‘Omdat ik jullie niet geloof’, zei Paul, heel gewoon. ‘Jullie kunnen mij niet
overbluffen met groote woorden. Geheime speurders of detectives, zooals jullie je
noemen, sjouwen niet met geheimzinnige en zware pakken...... Ik zet geen voet
verder, voordat ik weet wat jullie van plan zijn!’
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Hoofdstuk VIII
De ijzeren deur
Wel, wel......’, grinnikte Kool, die het eerst van zijn verbazing bekwam. ‘Wat zijn
er nog ongeloovige menschen op de wereld!’
Paul begreep hem niet en werd woedend. ‘Ik ben niet ongeloovig’, zei hij fel. ‘U
hoeft mij niet te beleedigen’.
‘Als er sprake is van beleedigen, dan heb je ons beleedigd’, sprak Valk. Van zijn
eerste angst was niets meer te bekennen. ‘Je moet een anderen toon aanslaan, vrindje
en goed weten hoe je te gedragen tegenover ons. Of dacht je dat wij al onze geheimen
aan een vreemden snotneus zouden verklappen’.
‘Kom, niet ruw worden’, mengde Kool zich vermanend in het gesprek. ‘Ik kan
mij de gedachtengang van Paul best indenken. Maar je kunt gerust zijn, beste jongen.
Wij zijn geen oplichters of dieven, als je dat werkelijk nog mocht veronderstellen.
We zijn, zooals mijn collega je reeds zei, detectives en we zoeken een portefeuille,
die verborgen moet zijn in de “zaal”, zooals jij die ruimte noemt. Ook anderen noemen
dat gedeelte van deze grot de “zaal”.’
Paul, met samengeperste lippen, keek onderzoekend in Kool's bruine vossen-oogen.
Toen knikte hij. ‘Dàt weet ik!’
‘We zullen je heusch wel overtuigen, Paul’, hernam Kool vriendschappelijk. ‘Je
begrijpt best, dat we eenige geheimzinnigheid moeten betrachten. Het is een uiterst
moeilijke zaak en je moet niet vergeten, dat je niets anders hebt te doen, dan onze
gids te zijn vannacht. De rest gaat je niets aan. Als we straks weer in de buitenlucht
zijn, krijg je je beloofde belooning en geld voor de terug-
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reis en kan je je eigen weg gaan. Natuurlijk op voorwaarde, dat je alles geheim houdt
wat je vannacht hebt ondervonden en gezien. Ben je nu overtuigd?’
‘Ja......’, antwoordde Paul, nog wat aarzelend. ‘Maar die zakken......’
‘Wat zeur je toch over die zakken!’, mengde Valk zich weer in het gesprek. ‘Als
je het graag wilt weten, wil ik ze heusch wel voor je open maken, hoor. Moet ik dat
soms doen?’
Paul schrok van die klank in zijn stem. Plotseling voelde hij, hoe belachelijk hij
zich maakte met zijn wantrouwen. Valk had al een der zakken opgenomen, doch nu
schudde Paul haastig het hoofd. ‘Nee, mijnheer, ik geloof u, het spijt me erg, maar
het is allemaal zoo geheimzinnig. Ik...... ik......’
‘Ja, ja, de jeugd is nieuwsgierig’, zei Kool grappig. Toen draaide hij zich om. ‘We
zullen voorzichtig doorloopen. Paul weer voorop, wij volgen met uitgedoofde lampen’.
Valk liet en gebrom hooren, en naast Kool volgde hij Paul op den voet. Deze liep
om het vooruitspringend gedeelte heen en ging voorzichtig de gang in, die als een S
liep. Spoedig had hij de zijgang bereikt, die links als een donkere en smalle opening
in den wand gaapte.
‘Hoe nu?’, vroeg Kool ongeduldig. Zijn stem klonk weer zenuwachtig.
‘Daar voor ons moet de ijzeren deur zijn’, zei Paul zacht. ‘Zal ik weer vóór gaan?’
‘Ja, voorzichtig!’, waarschuwde Kool.
Paul knikte en keerde zich in de richting, waar de deur zich moest bevinden.
Hierdoor kwam het, dat hij niet zag hoe Kool en Valk elk een pistool uit de zak
haalden. Daar zij de uitgeschakelde zaklantaarn in de linkerhand hielden, namen zij
het wapen in de rechter. In het schemerachtige licht van Paul's lamp, wisselden zij
een snel-
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len blik. En toen volgden zij hun jongen gids weer.
Drie tellen later zagen zij Paul al weer stil staan. Toen zij hem bereikt hadden,
fluisterde hij: ‘Hier is de deur. Aan het einde van deze gang is een trapje van vijf
treden, als ik mij niet vergis en dan zijn we in de “zaal”.’
‘Dan niet talmen......’, fluisterde Kool heesch en hij duwde Paul vooruit.
Achter elkaar passeerden zij de deur. Plotseling was het alsof Paul iets tegen zijn
beenen voelde tikken. Voordat hij begreep, wat het kon zijn, waren Kool en Valk de
ijzeren deur reeds gepasseerd. De jongen sprong terzijde en keek angstig om zich
heen.
‘Wat heb je?’, riep Kool, die zich ook snel omkeerde.
‘De deur!’, riep Paul, die hevig schrok. ‘Houd de deur tegen!’
Alle drie sprongen zij op de deur af, doch Valk struikelde. In plaats dat zijn enorm
lichaam vóór de deur viel, botste het er tegen aan en met een luiden slag viel de deur
dicht.
Valk krabbelde op. Het angstzweet parelde op zijn voorhoofd. Kool was de eerste,
die de deur met zoekende handen betastte.
‘Waar is een knop of een handvat? Help eens gauw zoeken...... toe Otto, help me.
Die deur moet open......’
Zij vergaten voor een oogenblik de aanwezigheid van het geheimzinnige wezen
en ontstaken de twee uitgeschakelde lampen. Toen gaf Paul een kreet van ontsteltenis.
‘Ik dacht het al...... de deur is in het slot gevallen. De oppervlakte aan deze zijde
is heelemaal glad. Er is geen enkel houvast te vinden’.
Kool knielde neer op den harden bodem van de gang. Zijn vingers betastten
zenuwachtig de smalle kier, die niet breeder dan een halve centimeter was. Een felle
luchtstroom perste onder de deur door. Verwezen staarden zij elkaar aan.
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‘We zijn gevangen......’, fluisterde Paul met droge lippen.
‘Gevangen? Bedoel je dat er geen andere uitgang is, als we de deur niet open
krijgen?’, vroeg Valk en liet het lichtschijnsel van zijn lantaarn over de gladde, bruin
geroeste oppervlakte glijden.
‘Ik ken maar één uitgang......’, antwoordde Paul.
Kool richtte zich op uit zijn knielende houding.
‘Deze deur krijgen wij zonder ijzerboren nooit open’, merkte hij aarzelend op. ‘Ik
zou wel eens willen weten door welke macht de deur zoo plotseling dicht viel’.
‘Ik voelde opeens iets tegen mijn beenen drukken. Het leek wel een dun touw te
zijn’, sprak Paul.
‘Dan zijn we verloren!’, hijgde Valk ontzet. ‘Het is een valstrik. Iemand heeft ons
in den val gelokt. Toen jij tegen dien draad opliep is de deur op een of andere manier
losgeraakt. Groote hemel, kijk eens......’
Hij wees naar het gedeelte van den wand, waar de deur tegen klapte, als zij geopend
was. Daar was een klein, sterk katrolletje bevestigd, waarover nog een stuk stevig
touw hing. En toen begrepen zij alle drie, dat iemand moedwillig de deur op die
sluwe wijze aan den muur had vast gemaakt. Het was een primitieve val, doch het
noodlot had hun alle drie tegelijk gegrepen.
‘Het bewijst, dat er menschen in deze gangen huizen’, antwoordde Kool, met een
bijna wanhopige poging om kalm te praten: ‘Hier blijven wachten, geeft ons niets.
Laten we dus eerst naar de “zaal” loopen en daar raad verschaffen. Hou je wapen
gereed, Otto!’
Hij knikte Paul toe en zich zelf bijlichtend met zijn lamp begon hij de gang verder
in te loopen. Valk en Paul staarden elkaar met bleeke gezichten aan en begonnen
hem met duidelijken tegenzin te volgen.
Het was toen reeds bij half vijf in den morgen.
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Hoofdstuk VIIII
De trap met honderd treden
De smalle, lage gang, waar ze nu doorliepen steeg eenigszins en was kaarsrecht. Er
kwamen rechts noch links zijgangen in uit. Toen Kool ongeveer zestig meter was
doorgeloopen zag hij eensklaps een trapje voor zich, dat met vijf treden naar beneden
leidde. Paul en Valk haalden het magere mannetje in.
‘Die groote ruimte voor ons is de “zaal”’, fluisterde Paul. Kool liet het lichtschijnsel
van zijn lamp recht naar voren glijden en flauw zagen zij een geweldige holle ruimte
voor zich.
‘De zaal......’, herhaalde Kool met bevende stem.
‘Pas alsjeblieft op, Gustave’, mompelde Valk angstig. ‘Ik heb een afschuwelijk
voorgevoel. Laten we liever teruggaan’.
Kool antwoordde niet. Hij liep de enkele treden af en ging zonder aarzeling de
‘zaal’ binnen. Paul voelde plotseling een geweldige bewondering voor het nietige
mannetje, dat bijna gebukt liep onder zijn vracht. Hij keek naar Valk en aarzelde.
‘Ik zet geen stap verder’, fluisterde de reus.
Er gingen enkele minuten voorbij. Steeds verder liep Kool de holle ruimte in. Toen
draaide hij zich om en wenkte met zijn lantaarn.
‘Laten we doorloopen......’, zei Paul zacht.
Valk en hij voegden zich voorzichtig bij het magere mannetje.
‘Waar blijven jullie toch? Er is geen gevaar te duchten. Laten we nu de kaart nog
eens bestudeeren, Otto!’
Hij legde zijn pak op den harden bodem en trok een rol perkament uit zijn overjas.
Na deze uitgerold te hebben,
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.....zagen zij een geweldige holle ruimte voor zich.
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zag Paul een ruw geschetste plattegrond van de ‘zaal’. Hij herkende de teekening
onmiddellijk. Zelfs de put met water in het midden was niet vergeten.
Kool legde zijn wijsvinger op een stippellijn en zei fluisterend: ‘Kijk, Otto, hier
staan we ongeveer. Draai je eens iets om, zoo, goed zoo. Als je nu elf gewone stappen
recht naar voren doet, moet je bij een opening in den wand komen en achter in die
nis moet zich het steenen deksel in den grond bevinden.’
Valk knikte, doch bleef roerloos staan. ‘Wij kunnen beter bij elkaar blijven,
Gustave,’ zei hij ernstig. ‘Ik zeg je, dat er gevaar dreigt en ik vertik het eenvoudig
om alleen naar die nis te loopen.’
Kool stak de rol weer bij zich en lachte minachtend. ‘Vooruit, Paul!’, sprak hij
sarcastisch. ‘Toon dat je moediger bent dan mijnheer Valk. Ze hadden hem beter
musch of kraai kunnen doopen.’
‘Houd je grapjes maar voor je,’ antwoordde de reus nijdig. Kool draaide zich om
en liep elf passen naar voren. Toen stond hij met zijn neus tegen den wand van de
‘zaal’. In den muur bevonden zich ontelbare holten en nissen, doch Kool behoefde
niet te zoeken Hij bukte zich in de nis, waar hij voor stond en begon haastig met een
zakmes over den bodem te krabben.
Plotseling stiet hij een kreet van vreugde uit, alle gevaar tartend.
‘Ik voel de naden, Otto! Kom eens helpen, het deksel schijnt losjes op het gat te
liggen. De zaak is voor elkaar, hoor.’
Nu pas deelde zich ook de opwinding aan Valk mede. Hij knielde naast zijn
metgezel en tot zijn verbazing zag Paul even later een vierkant deksel, dat uit een
dikke betonplaat bestond, omhoog gaan. Voor het eerst zag hij iets in de grot, waarvan
hij nooit iets geweten had. Kool richtte het lichtschijnsel van zijn lamp in het gat en
toen
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zag Paul een soort van kelder. In minder dan geen tijd liet Kool zich naar beneden
zakken. Toen hij op den bodem stond kwam alleen zijn hoofd boven het gat uit.
‘Geef nu de drie zakken aan, Otto!’, commandeerde hij. Zijn stem sloeg bijna over
van opwinding. Zijn bruine oogen gloeiden en ook Valk begon zijn kinderachtige
vrees te vergeten. Met zijn sterke armen liet hij de drie zware zakken door het gat
vieren en Kool nam ze een voor een van hem over.
‘Nu jullie en dan gaan we de trap met de honderd treden zoeken!’, riep hij
opgewekt.
Valk en Paul voegden zich bij hem. In den kelder keek onze vriend eens om zich
heen. Het was een kleine, vierkante ruimte. Het begin van een trap viel onmiddellijk
in de gaten. Links bevonden zich nog twee verroeste scharnieren. Vermoedelijk had
eens een deur den ingang van de trap afgesloten!
Weer was het Kool, die als eerste de uitgesleten steenen treden besteeg. Voordat
hij uit het gezicht verdween, wendde hij zich om.
‘Volgens de teekening loopt de trap recht naar boven, Otto, maar zij is te smal om
twee personen naast elkaar te laten loopen. Kom jij vlak achter mij en laat Paul achter
jou en wees voorzichtig met je vrachtje, want er zijn veel scherpe uitsteeksels.’
Valk bromde wat en zette zijn zak weer op den schouder. Hoewel Paul moe begon
te worden, besloot hij daar niets van te laten merken. Hij greep zijn vrachtje en volgde
Valk op zijn beurt. En toen begonnen zij langzaam de trap met de honderd treden,
zooals Kool haar genoemd had, te bestijgen.
Halverwege rustten zij enkele minuten uit. Kool onderzocht met zijn lantaarn
nauwkeurig de treden die hen nog restten. De triomfantelijke uitdrukking trok
langzaam weg van zijn gezicht en zijn oogen knepen zich half dicht.
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‘Gaat het niet naar je zin?’, fluisterde Valk.
‘Bekijk die treden eens, deze boven mijn hoofd!’, zei Kool ernstig.
Valk kroop naast hem en keek.
‘Ik zie er niets bijzonders aan,’ merkte hij zacht op. ‘Ze zijn net zoo uitgesleten
en stoffig als die we reeds achter ons hebben.’
‘Toch niet,’ sprak Kool wantrouwend. ‘Juist dat laagje stof bracht mij op een idee.
Kijk eens goed, Valk...... zie je geen indrukken van voetstappen?’
‘Nu je het zegt, zie ik het,’ gaf Valk toe. ‘Maar dat is niets bijzonders. Onze
kameraden......’
Kool legde eensklaps zijn hand op den mond van den reus, zoodat deze den zin
niet kon voltooien.
‘Klets niet. Ik wil alleen maar zeggen, dat er hier iemand geloopen moet hebben.
Op iedere trede is echter maar één voetstap te zien. Kijk, Otto, hier zie je den indruk
van een linkerschoen, op de volgende trede van een rechter en zoo verder. Als je dus
je hersenen een beetje gebruikt, zal je met mij eens zijn, dat de eigenaar van die
schoenen slechts éénmaal van deze trap gebruik heeft gemaakt. Hij liep de trap op,
dus hier leid ik uit af, dat hij òf nog boven moet zijn, òf door een anderen uitgang,
die zich dan boven moet bevinden, de grot heeft kunnen verlaten. In het eerste
geval......’
‘......moeten we dubbel op onze hoede zijn!’, schrok Valk op.
‘En in het andere geval,’ vervolgde Kool.
‘......hebben we niets met de ijzeren deur te maken en zullen we dien uitgang boven
ook wel vinden!’, voltooide Valk weer.
‘Goed gesproken,’ zei Kool met een goedkeurend knikje. ‘Dat zijn de eerste wijze
woorden, die ik sinds gisteren uit je mond gehoord heb. En ik voor mij ben overtuigd,
dat de eigenaar van de schoenen, die, zooals je
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kunt zien, een man moet zijn, de grot reeds lang verlaten heeft. Te oordeelen naar
de onduidelijke afdrukken, zou ik zeggen, dat ze al een tijd geleden gemaakt zijn.
Mijns inziens hebben we boven dus niets te vreezen en daarom zullen we doorloopen.’
Hij voegde de daad bij het woord en stond op. Valk en Paul deden insgelijks en
de drie lichtbundels gingen hen weer over de stoffige treden vooruit.
Eindelijk keerde Kool zich hijgend om. Hij stond op de bovenste trede. Voor hem
werd een deur zichtbaar. Een zelfde verroeste deur, zooals beneden in de S-gang
achter hen was dichtgevallen.
Kool duwde er voorzichtig tegen en de deur week terug, doch niet ver.
‘Help eens een handje, Otto!’, zei hij fluisterend. ‘Die deur schijnt te veeren, maar
laten we zorgen, dat we niet opnieuw worden opgesloten. Tenslotte bestaat er een
mogelijkheid, dat er hier geen uitgang is.’
Ook Paul zette zich schrap tegen de deur. Met onnoemlijk veel inspanning gelukte
het hun eindelijk de deur zoo ver weg te duwen, dat zij achter elkaar door de ontstane
opening konden. Kool, onmiddellijk door Valk gevolgd, deed dit en Paul volgde na
een oogenblik. Toen hij bij de mannen stond, liet Valk de zware deur langzaam
dichtglijden, zoodat er nog een kier overbleef.
‘Nu zijn we waar we wezen moeten, Otto!’, riep Kool en hij ademde verlicht op.
‘Dit is de bergplaats. Neen, zet het pak nog niet neer, dan zullen we ze meteen op
de aangegeven plaats leggen. Maar laten we eerst eens om ons heen kijken!’
In de stilte die op zijn woorden volgde, gebeurde iets onverwachts. Een vreemde,
zware stem zei langzaam en nadrukkelijk:
‘Dat is werkelijk de moeite waard, beste jongens. Maar
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jullie lantaarns behoeven niet te blijven branden. Ik zorg wel voor een lichtje.’
Kool keerde zich om, alsof hij door den bliksem getroffen was.
‘Houd op met dat kinderachtige gedoe, Otto!’, zei hij heesch van angst. ‘Je bezorgt
mij kippenvel met je stemverandering.’
‘Lieve deugd......,’ riep Valk kwaad. ‘Jij zei toch die woorden?’
‘Ik?’, hijgde Kool. ‘Je bent gek.’
‘Er is niemand gek!’, kwam de vreemde, zware stem rustig. ‘En steek dat
kinderpistooltje maar kalm in je zak, waarde heer!’
‘Verraad......!’, brulde Kool, opspringend.
Toen bliksemde opeens een fel, wit licht op. Paul zag, dat zij zich in een soort van
rond koepelgewelf bevonden. Het licht scheen hem vlak in het gelaat. Kool en Valk
sprongen achteruit.
Er klonk een sarcastisch lachje.
En toen zagen Paul en de beide mannen een man van middelbaren leeftijd, gekleed
in een korte jekker. In de rechterhand hield hij losjes een donkerblauwe revolver,
terwijl zijn linkerhand op een wankel tafeltje steunde, dat zich midden in den koepel
bevond. Op dat tafeltje stond het voorwerp, dat het verblindend witte licht uitstraalde.
‘Gustave Kool en Otto Valk......,’ zei de vreemdeling ernstig. ‘In naam der wet
arresteer ik jullie. Zet de pakken op den grond en steek beide armen recht omhoog!’
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Hoofdstuk X
Levend begraven
Een oogenblik was het zoo stil, dat alleen de gejaagde ademhaling van het drietal
hoorbaar was. Toen zette Kool zijn pak op den grond en stak rustig beidé armen in
de hoogte.
‘Dát is tenminste verstandig,’ zei de vreemdeling. ‘Vooruit, Valk, doe geen domme
dingen.’
De reus wierp een snellen blik naar zijn metgezel. Toen greep hij het zware pak
met beide handen vast, hief het boven zijn macht en voordat Paul begreep, wat hij
van plan was, suisde het pak reeds door de ruimte, recht op den vreemdeling af.
Een geluid, alsof de geheele grot instortte, dreunde op en de echo golfde trillend
weg. Het pak was naast het tafeltje op den grond terecht gekomen en open gebarsten.
Doch het doel dat Valk had willen bereiken werd helaas niet verwezenlijkt. De
vreemdeling was met een katachtigen sprong terzijde gedoken en voordat Valk het
wist, had hij een hevigen slag met de kolf van den revolver tegen zijn slaap gekregen.
De geweldige kerel zwaaide als een beschonken man heen en weer en viel toen op
den grond.
‘Zoo......,’ zei de vreemdeling, op zijn tergend kalme manier. ‘Die is voorloopig
rustig. Het zal mij benieuwen hoelang hij buiten bewustzijn zal blijven.’
Zijn doordringende grijze oogen vestigden zich op Paul, die instinctief de armen
omhoog had gestoken.
‘Wie ben jij en hoe kom je hier?’
Paul haalde diep adem en keek hem nieuwsgierig aan.
‘Ik was op zoek naar een baantje, mijnheer’, legde hij aarzelend uit. ‘In den trein
maakte ik kennis met de heeren en ze namen mij aan als gids, omdat ik hun verteld
had,
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dat ik de grotten hier op mijn duimpje kende.’
‘Hoe kon je zoo dom zijn om zoo maar met twee wildvreemde mannen mee te
gaan? Hebben je ouders je nooit verteld, dat het gevaarlijk kan zijn. Je ziet nu, in
welke afschuwelijke omstandigheden je terecht bent gekomen.’
‘Ik...... ik begrijp u niet goed, mijnheer’, stamelde onze vriend verbleekend. ‘Ik
dacht...... de heeren vertelden me...... dat ze geheime rechercheurs waren, detectives.
Ze vroegen mij of ik hun naar de “zaal” wilde brengen, waar ze een portefeuille met
brieven......’
Hij zweeg opeens. Kool, die nog steeds de armen in de hoogte hield, wierp hem
een verschrikkelijken blik toe.
‘Nou?’ vroeg de vreemdeling ongeduldig.
‘Ik...... ik heb hem beloofd, niets te zullen verklappen, mijnheer,’ antwoordde
Paul.
De vreemdeling bekeek zijn revolver en glimlachte mat.
‘Voor mij behoef je geen geheimen te hebben, mijn jongen,’ sprak hij vriendelijk.
‘Mijnheer Kool zal je geen haar breed in den weg staan, daar sta ik je borg voor.
Maar het is nu geen tijd om verhalen te vertellen. Laat ik je echter zeggen, dat Kool
en Valk heelemaal geen detectives zijn. Het zijn twee beruchte smokkelaars, die
voorzoover mij bekend is, ook nog iets anders op hun geweten hebben. Ik heb het
tweetal vanaf Utrecht in den trein gevolgd en zoodoende weet ik ook een en ander
van jou af. Je bent, voor zoover ik beoordeelen kan, heelemaal te goeder trouw,
hoewel je je in een leelijk avontuur hebt gestoken.’
‘Het...... het spijt mij erg, mijnheer,’ stotterde Paul, die zich heel klein voelde
tegenover dien ernstigen, bedaarden man, die zonder veel moeite den geweldigen
Valk neergeveld had en voor wien de slimme, sluwe Kool roerloos en overrompeld
stond te wachten.
Opnieuw lachte de vreemdeling. ‘Van spijt behoeft geen sprake te zijn, Paul. Ik
neem aan, dat je zult doen, wat
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ik je zal zeggen. Wanneer je mijn aanwijzingen opvolgt, ben je weer spoedig thuis.
Van nu af aan heb je dus niets meer met Valk en Kool te maken. Je ziet er nog al
flink uit, hoe oud ben je eigenlijk?’
‘Vijftien jaar, mijnheer.’
‘Zoo, ik had je wel zestien jaar gegeven. In ieder geval heb je getoond niet zoo
kinderachtig bang te zijn, als Otto Valk. Je mag mij helpen de heeren naar buiten te
transporteeren.
Paul knikte dankbaar. Eensklaps ging hem een licht op.
‘In de breede gang zagen we plotseling een lichtje. Was u dat soms?’
‘Goed geraden. Hoewel ik van deze grotten een uitvoerige studie maakte, ben ik
toch in mijn haast jullie vóór te komen, aan het dwalen geraakt. Jullie hebben mij
vermoedelijk éérder in de gaten gekregen, dan ik jullie en toen ik na even zoeken de
S-gang vond, wist ik, dat jullie achter het uitstekend gedeelte zaten. Ik speculeerde
echter op Kool's hartstochtelijk verlangen in de “zaal” te komen en gelukkig luisterde
Kool niet naar de angstige stem van Valk, die mij, zooals ik hoorde, voor een spook
aanzag. Ik kon een dankbaar gebruik maken van de minuten die jullie verprutsten in
je schuilhoek en bevestigde een koord aan de ijzeren deur. Wat ik gehoopt had,
gebeurde inderdaad. De deur, die door een sterke veer aan den wand bevestigd was,
sloeg achter jullie dicht en nu wist ik, dat jullie gevangen zaten. De rest weet je.’
Kool stootte een ongearticuleerd gegrom uit.
‘Het zal je berouwen, bemoeial!’ zei hij dreigend.
‘Geen dreigementen, Kool’, waarschuwde de ander. ‘En bemoeial is mijn naam
niet. Je kunt mij, als je iets te zeggen hebt, inspecteur noemen. Begrepen?’
Kool zweeg. Zijn bruine oogen fonkelden. Scherper dan ooit was zijn haviksneus.
En plotseling keek hij naar het logge lichaam aan zijn voeten.
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Valk kreunde zachtjes en scheen reeds bij kennis te komen. De inspecteur haalde
een dubbel stel handboeien te voorschijn en zonder Kool uit het oog te verliezen,
trok hij Valk's handen bij elkaar en sloot de boeien om zijn polsen.
‘Steek je handen ook maar uit, Kool’, verzocht hij.
Kool's zoekende oogen gleden voor het laatst snel door de kleine, ronde ruimte.
Toen drong het tot hem door, dat ontsnappen uitgesloten was en hij stak den inspecteur
zijn handen toe. Een minuut later waren ook zijn polsen aan elkaar geklonken.
‘Luister nu eens, beste jongen’, wendde de politieman zich tot Paul, ‘de uitgang
beneden is door de ijzeren deur versperd. Volgens mijn teekeningen moet zich achter
deze ruimte een andere uitgang bevinden, die boven op den heuvelrug uitkomt in het
kleine uitkijktorentje, dat je je misschien wel herinnert. De afsluiting wordt alleen
gevormd door een zwaar houten luik, dat we echter wel omhoog zullen krijgen.’
‘Ik herinner het mij, inspecteur, maar ik heb nooit geweten, dat in dat uitkijktorentje
een toegangsluik was naar deze gangen. Ik geloof zelfs, dat er een smal paadje van
dat torentje af naar het dal leidt. Het is ongeveer een uur loopen naar beneden.’
‘Dat kan aardig uitkomen, Paul’, zei de inspecteur. ‘Mijn teekening geeft een
afstand van bijna vijf kilometer aan. Wil je eens met je lantaarn naar de opening gaan
zoeken. Misschien een holte of een trapje? Ik heb nog geen tijd gehad.’
Paul knikte. Binnen de minuut had hij een nis gevonden, waar een smal gangetje
begon.
‘Mooi!’ zei de inspecteur, draaide zich om en liep met onzen vriend naar de
bedoelde plaats.
‘Ben je niet bang? Zie je, ik laat de “heeren” liever niet alleen achter. Misschien
wil je het gangetje eens in gaan
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en kijken, of je den uitgang kunt vinden. Hij moet beslist dichtbij zijn.’
Paul knipte zijn lantaarn aan en liep het gangetje in. Ongeveer vijf minuten later
kwam hij met een doodsbleek gezicht terug.
‘Wat scheelt er aan?’ vroeg de inspecteur nieuwsgierig.
‘We zijn opgesloten, mijnheer...... De uitgang is versperd door een berg zand en
steenen. Ik geloof niet, dat we ons daar door heen kunnen werken.’
‘Waarom niet?’ klonk het ongeruste antwoord.
Paul wees naar zijn polshorloge. ‘Omdat het al half negen in den ochtend is,
inspecteur en er is geen enkel lichtstraaltje te bekennen. Ik had gehoopt, dat er
misschien iets van het daglicht te zien zou zijn. Als de instorting niet zoo'n vaart zou
loopen, kwam er vast wel door een of ander kiertje wat licht.’
‘Ik zal zelf eens gaan kijken, maar je behoeft niet hier te blijven. Ga maar mee,
Paul!’
Achter elkaar verdwenen zij in het gangetje. Een meter of tien verder was de
geheele doorgang, zooals Paul reeds verteld had, versperd. Een kort onderzoek
vertelde den inspecteur, dat ook deze uitgang voor hen gesloten was. Het was zelfs
de vraag of zij, als zij schoppen tot hun beschikking hadden gehad, daar iets mee
zouden hebben bereikt.
‘Wat denkt u er van?’ vroeg Paul eindelijk.
De inspecteur fronste de wenkbrauwen.
‘Het ziet er verdraaid slecht voor ons uit,’ antwoordde hij dof. ‘Alleen met
springstof zou men hier een gat kunnen maken. Er zit niets anders op dan dat we
trachten de ijzeren deur open te trekken. Hier kunnen wij wel vertrekken.’
Ze liepen door het gangetje terug en de inspecteur gaf een lichte kreet van
verbazing.
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De koepelruimte was volkomen...... donker. Het was bovendien doodstil.
‘Wat beteekent dat?’ vroeg Paul verschrikt.
De politiebeambte nam de zaklantaarn uit zijn hand en liet vlug het lichtschijnsel
door het ronde vertrek glijden.
‘Dat beteekent, dat mijnheer Kool en mijnheer Valk groote ezels zijn’, antwoordde
hij, hoofdschuddend. ‘Ze hebben met hun geboeide handen kans gezien de
carbidlantaarn, die ik op het tafeltje had gezet, te pakken te krijgen en zijn via de
trap met de honderd treden gevlucht.’
Paul kon niet nalaten even te glimlachen. ‘Waarom zijn ze dan ezels?’
‘Omdat noch Kool, noch Valk den weg kent in de grot. Kool schijnt alleen een
teekening van de “zaal” in zijn bezit te hebben gehad. Daar zal hij nu weinig aan
hebben. Ik denk, dat ze spoedig met hangende pootjes zullen terugkeeren, want de
ijzeren deur is voor hen en voor ons een hinderpaal.’
‘En de zakken hebben ze maar achter gelaten,’ merkte Paul op.
‘Omdat ze die natuurlijk niet konden meesleepen, beste jongen.’
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Hoofdstuk XI
Onderhandelingen
De ijzeren deur, die toegang tot de trap met de honderd treden gaf, stond nog steeds
op een kier.
‘Ze kunnen onmogelijk ver weg zijn’, zei Paul. ‘Misschien zijn ze nog niet eens
de trap af, maar staan ze achter de deur.’
De inspecteur keek hem peinzend aan. Toen kwam er opeens een harde glans in
zijn oogen, die Paul er nog niet in gezien had. De politieman greep hem bij zijn
schouder en duwde hem haastig tegen den muur.
‘Kool...... zei hij op zijn rustige manier van spreken. Kom maar gerust voor den
dag, hoor. Die carbidlamp heeft jullie verraden.’ Hij lachte zacht en wees naar zijn
neus, terwijl hij Paul aankeek.
Paul snoof de lucht eens op en werkelijk, nu rook hij de scherpe en onaangename
lucht van carbid ook. De inspecteur liep naar de overzijde van de koepelruimte en
uit een ruime, donkere nis klonk het woedende gegrom van Valk.
Gustave Kool, met de lippen op elkaar geklemd en de handen aan elkaar geklonken,
kwam uit den schuilhoek te voorschijn, door Valk gevolgd, die den inspecteur een
blik vol haat toewierp.
‘Je dacht zeker, wie niet sterk is, moet slim zijn, hè Kool?’ vroeg de laatste. ‘Maar
je vergat dat carbidlampen een tijd nastinken, als men ze dooft. Bovendien zouden
jullie weinig succes hebben gehad, want er is geen kans, dat je door den uitgang
hiernaast kunt ontsnappen. De boel is daar ingestort.’
‘En de ijzeren deur beneden is zonder gereedschap ook
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niet open te krijgen, hè?’ grinnikte Kool valsch en zijn vossenoogen fonkelden
wraakzuchtig.
‘Inderdaad en gereedschap hebben we niet,’ antwoordde de man der wet.
‘Dus zullen we kalm moeten afwachten, totdat we uit dit hol verlost worden?’
bulderde Valk woedend en vreesachtig.
‘Maak je niet zoo dik, kerel, dun is de mode,’ antwoordde Kool, die zelfs nu, als
gevangen man, zijn metgezel niet kon nalaten te commandeeren. ‘Je snapt toch zeker
best, dat ze op de politiebureaux weten, dat die vent ons hier is gevolgd?’
‘Die vent’, de inspecteur, schudde ernstig het hoofd. ‘Toch niet, Kool, dat is het
beroerde juist. Ze weten wel, dat ik jullie op het spoor was, maar niemand kan op
het oogenblik vermoeden, dat ik in Limburg ben.’
‘Maar ze zullen je toch missen?’, riep Kool, verbleekend.
‘Houd je kalm en niet beleedigend worden’, was het antwoord. ‘En wat je vraag
aangaat, mijnheer Kool, je weet best, dat ons beroep een vreemd beroep is. Als ik
bijvoorbeeld de heele week niet te voorschijn kom, dan zullen ze me nog niet direct
missen, hoewel ze dan natuurlijk wel een teeken van leven verwachten. Laten we
zeggen, dat ze over een dag of vijf ongerust beginnen te worden, dan zullen ze nog
niet meteen hier zijn, maar eerst moeten nagaan, waar ik naar toe ben gegaan. Als
dat een dag duurt behoeven we dus heusch niet binnen de week op hulp te rekenen.’
Otto Valk was de eerste, die na deze woorden de drukkende pauze verbrak.
‘Groote hemel...... dan zijn wij verloren!’, hijgde hij en in een plotselingen aanval
van woede en angst trachtte hij zijn boeien te verbreken. De inspecteur keek hem
onderzoekend aan.
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‘De hoofdzaak is, dat we ons allemaal kalm houden, Valk!’, zei hij dringend. ‘Alleen
dan is er een mogelijkheid, dat we levend uit deze gangen komen. Als jullie dus op
buitenlucht gesteld zijn, verzoek ik jullie voor het laatst, geen stomme dingen te
doen, maar mijn bevelen op te volgen. Het kan alleen in je eigen belang zijn. Denk
er aan, we spreken als mannen tegen mannen, begrepen?’
‘Maak mijn handen los en ik zal net zoo lang graven, tot die versperring
weggeruimd is!’, riep Valk onstuimig.
De politieman schudde het hoofd.
‘In die richting behoeven we geen moeite te doen. Maar doe me een plezier en
volg Kool's voorbeeld op’.
Kool had zich met een gezicht, alsof de zaak hem heelemaal niet meer interesseerde,
eenvoudig op den grond neergezet. Valk volgde zijn voorbeeld mopperend op.
‘We zullen eerst eens kijken of er wat levensmiddelen voorradig zijn’, hervatte
de inspecteur. ‘Ik begin trek te krijgen’.
‘En ik!’, voegde Paul er bij, die nu opeens een geweldigen eetlust voelde opkomen.
De inspecteur liep naar de drie zakken en knipte zijn zakmes open. Uit de richting
van Gustave Kool klonk een sarcastisch lachje.
‘Doe maar geen moeite, inspecteur’, zei hij grinnekend.
‘Eetwaren zitten er niet in. De paar boterhammen met spek, die Valk en ik mee
brachten, bevinden zich in de vierde zak, die nog bij den ingang staat’.
De inspecteur richtte zich op, alsof een adder hem gebeten had.
‘Geen levensmiddelen? Lieg me niet voor, Kool!’
Kool schudde lachend het hoofd, alsof hij den ernst van den toestand niet besefte.
‘Ik lieg niet, inspecteur’, sprak hij sarrend. ‘Geen eetwaren en ook geen droppel
drinken. Maar als ik u misschien dienen kan met een slokje echte, onvervalschte Eau
de Cologne......?’
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‘Begrijp je eigenlijk wel, wat je daar zegt?’, vroeg de inspecteur. Hij was iets bleeker
geworden en nu zette hij even zijn slappe deukhoed af en veegde langs zijn voorhoofd,
waar kleine druppeltjes parelden.
‘Ik weet best, wat ik zeg’, antwoordde het magere mannetje weer en zijn slimme
bruine oogjes sloten zich half. ‘Het is nu zóó met ons vieren gesteld, dat we een
weekje honger en dorst moeten lijden. Misschien nog wat langer, dat hangt van de
scherpzinnigheid van de politie af en aangezien ik nooit veel vertrouwen in jullie
scherpzinnigheid heb gehad......’
‘Zwijg, kerel!’, stoof de inspecteur grimmig op. ‘Je zou misschien eens spijt van
die woorden kunnen krijgen!’
‘Ik niet hoor’, grinnikte Kool en hij sloeg zijn korte beenen rustig over elkaar.
‘Wat mij betreft......’ En hij sloot zijn oogen en deed alsof hij een tukje wilde doen.
De inspecteur boog zich over de zakken en spoedig stapelden Paul en hij den
inhoud tegen den muur op. Er kwamen meest doozen uit, ieder met een dozijn groote
flesschen Eau de Cologne. De inhoud van de derde zak, die welke Valk steeds
gedragen had, deed Paul een kreet van verbazing slaken. Het licht van zijn zaklantaarn
bestraalde een groote massa gouden en zilveren voorwerpen, die zoo goed mogelijk
beschermd waren door houtwol.
‘Aha......’, deed de inspecteur. ‘Ik zei al, dat de heeren nog iets anders op hun
kerfstok hadden, dan alleen smokkelarij. Dit zal ongeveer de geheele buit zijn van
den étalage-difestal bij den juwelier Dirksen in Utrecht, hè! Ik kan mij voorstellen,
hoe dat in zijn werk is gegaan. Kool op den uitkijk en Valk, die zijn slag sloeg.’
‘Natuurlijk heb ik het weer gedaan!’, mompelde de reus nijdig, terwijl hij zonder
veel belangstelling naar de fonkelende sieraden keek.
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De inspecteur sloot de laatste zak weer en ontstak vervolgens zijn carbidlantaarn.
‘Jullie hebben geen gereedschappen bij jullie, om die ijzeren deur open te krijgen?’,
vroeg hij, Kool scherp aanziende. Het magere mannetje opende vermoeid zijn oogen.
‘We hebben niets anders bij ons dan een zakmes’.
‘Dan ziet het er leelijk voor ons uit. Ik heb ook geen gereedschap’.
‘Misschien is er heelemaal geen gereedschap noodig...’, vervolgde Kool na een
korte pauze.
‘Hoe bedoel je dat?’, vroeg de inspecteur langzaam.
‘O, zoo maar......’, grinnikte Kool.
‘Weet je een manier om uit deze grot te komen, zonder die deur te forceeren?’
‘Dat is tenminste een behoorlijk gestelde vraag’, zei het mannetje vroolijk. ‘Daar
zal ik een behoorlijk antwoord op geven. Ja...... ik weet een andere manier!’
Er was een lange, drukkende stilte. Zwaar ging de ademhaling van Valk, die zijn
kameraad in spanning aanstaarde.
‘Welke is die manier?’ klonk eindelijk de stem van den politieman.
‘Een derde uitgang,’ was Kool's verrassend antwoord.
‘Jij kent een derden uitgang?’
Kool verroerde zich niet. Hij leunde lui uitgestrekt tegen tegen den muur, de beenen
gemakkelijk over elkaar geslagen.
‘Zeker,’ bevestigde hij bedaard.
‘Dan ben je zedelijk verplicht ons dien derden uitgang aan te wijzen,’ sprak de
inspecteur.
‘Dáár begin ik niet aan,’ lachte Kool, afschuwelijk treiterend. ‘Ik stel een
voorwaarde, en op die voorwaarde zal ik u naar dien derden uitgang brengen,’
‘En welke is die voorwaarde?’
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‘Dat zult u wel begrijpen. Ik stel de voorwaarde, dat u mijn vriend en mij, als we
eenmaal weer buiten zijn, met rust laat en niet zal trachten ons opnieuw te arresteeren.’
‘Gustave!’ zei Valk met een zware stem, ‘dát is netjes van je, dat je mij niet in
den steek laat!’
‘Jij zou hetzelfde in mijn plaats hebben gedaan, Otto’, antwoordde Kool droogjes
en toen keek hij den inspecteur aan.
‘Het is een verleidelijk aanbod, Kool’, zei deze bedaard, ‘maar je zult begrijpen,
dat ik dit tegenover mijn land niet mag doen. Jullie denken altijd, dat wij persoonlijk
er op uit zijn, om jullie in het ongeluk te storten, maar dat is een verkeerd begrip.
Jullie hebben gezondigd tegen de bestaande wetten en diezelfde wetten zullen jullie
straffen. Niet ik en daarom beschouw ik jouw aanbod als omkooperij. Ik denk er dus
niet aan. Het is mijn plicht jullie terug te brengen in de maatschappij, waar de rechter
over jullie lot zal beslissen.’
‘Breng ons dan maar naar dien rechter!’ lachte Kool, niet in het minst uit het veld
geslagen.
‘Mijnheer de inspecteur zal straks wel anders zingen,’ merkte Valk op, die weer
wat vertrouwen kreeg. ‘Hij zal wel zoo verstandig zijn die lamme armbanden van
onze polsen te halen, door dat kleine sleuteltje in de sloten om te draaien......’
‘Dat is niet noodig, Otto,’ anwoordde Kool. ‘Hij schijnt ons niet erg te vertrouwen.
Als hij echter zijn eerewoord geeft, ga ik daar mee accoord. Die boeien kunnen wij
wel voor hem dragen, maar bij den uitgang krijgt hij ze van ons terug. Hè......’ liet
hij er geeuwend op volgen. ‘Ik begin trek te krijgen in een lekkere dikke boterham
met spek.’
Al dien tijd had Paul van den een naar den ander gekeken. Nu werd hij aan zijn
honger herinnerd en een gevoel van minachting laaide in hem op voor den treite-
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renden kleinen smokkelaar met zijn sluwe vossenoogen. Hij wilde iets zeggen, doch
een blik van den inspecteur deed hem zwijgen.
‘Meng je niet in hun gesprek, Paul’, zei hij bedaard. ‘Ik weet wel mijn jongen, dat
je óók trek krijgt in een boterham en een glas melk, maar vergeet niet, dat wij alle
vier moeten eten om te leven. Mijnheer Kool en mijnheer Valk zullen binnenkort
ook wel uit een ander vaatje gaan tappen.’
‘Dacht je werkelijk?’ vroeg Kool grof. ‘Vraag dan maar eens aan Valk, welk
beroep ik vroeger uitoefende.’
Valk kon niet nalaten even te glimlachen, al ging het dan ook niet van harte.
‘Hij is dikwijls opgetreden als “hongerkunstenaar”, zei hij na een oogenblik. “Eén
keer bleef hij zestien dagen en nachten zonder eten......”
“Dan maakt mijnheer Kool de beste kans van ons vieren,” antwoordde de inspecteur
droogjes en toen trok hij niet zonder moeite de ijzeren deur open, waar achter de trap
met de honderd treden naar beneden leidde.
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Hoofdstuk XII
Dorst
We zullen nog eens naar de deur beneden in de gang gaan kijken, Paul’, zei hij. ‘We
nemen de carbidlamp mee. De heeren blijven in het donker wel op ons wachten.’
‘Valt u maar niet van de trap, inspecteur!’ riep Kool lachend.
Achter de politiebeambte daalde Paul, bij het licht van de carbidlamp, de hooge
en stijle trap af. Toen ze beneden waren aangekomen wachtte de inspecteur onzen
vriend op.
‘Luister eens, mijn jongen’, zei hij vriendelijk, ‘denk vooral niet, dat Kool een
derde uitgang kent. Het is niets anders dan snoeverij. Hij zou geen drie minuten
alleen door deze kronkelende gangen durven dwalen, uit angst den weg kwijt te
raken. Je begrijpt wel, dat ze nooit een gids hadden genomen, als ze zelf hun weg
hadden kunnen vinden.’
‘Maar Kool heeft een teekening bij zich, die heb ik zelf gezien,’ antwoordde Paul.
‘Een teekening, waar hij nu niets aan heeft en ik zal je uitleggen hoe dat komt,’
vervolgde de ander. ‘Van deze grot werden twee teekeningen gemaakt, die aan elkaar
pasten. De man, die dit uiterst nauwkeurige werk volbracht is dezelfde, die de
flesschen Eau de Cologne en de gestolen sieraden in ontvangst komt nemen. Hij kent
de grot even goed als jij en had geen plattegrond noodig, maar toen hij zijn plannen
met Kool besprak, beloofde hij Kool zijn eigen teekeningen te overhandigen. Op den
afgesproken dag ontving Kool inderdaad de rol, doch tot zijn verwondering bleek er
slechts één teekening in te zitten en wel het bovenste gedeelte, dat bij de zoogenaam-
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de zaal begint. Er was geen tijd meer om ook de andere plattegrond in zijn bezit te
krijgen en daarom moest hij iemand vinden, die hem tot aan de zaal zou brengen.’
‘Raakte de onderste teekening weg?’
‘Neen, Paul en dat is juist het tragische voor de drie beeren. Misschien heb je wel
eens gehoord dat misdadigers bijna steeds een fout maken, waardoor zij gearresteerd
worden? Soms is het een heel klein foutje, maar ditmaal was het een groote, domme
fout. Want de afzender vergat eenvoudig de tweede teekening in het rolletje te
schuiven en toen hij zijn fout ontdekte, was het net te laat.’
‘Te laat?’
‘Ja, want toen knipte een collega van mij in Aken hem de handboeien aan. De
teekening werd gevonden en zoo kwamen wij op het eerste spoor. Ik werd met het
verdere onderzoek belast en dat liep vlot van stapel, zooals je ziet’.
‘Dus u denkt, inspecteur, dat Kool werkelijk geen derde uitgang kent?’
‘Daar ben ik van overtuigd, mijn jongen. Het is grootsprekerij. Ik ken hem. Hij is
zoo sluw als een vos en staat voor niets’.
Paul staarde voor zich heen en zweeg. Hij had den indruk gekregen, dat het magere
mannetje wel degelijk dien geheimen uitgang kende.
‘Kom’, zei de politie-beambte en door Paul gevolgd begaf hij zich door de gang
naar de ijzeren deur. Hier bleef hij staan en zette de carbid op den grond.
‘Als we deze deur open krijgen, zijn we binnen een uur buiten, mijn jongen!’
‘Was ze maar van hout,’ zuchtte Paul. ‘Ik begin erg naar buiten te verlangen en
ik krijg dorst.’
‘Dorst? Misschien is daar in te voorzien. Dat vijvertje
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midden in de “zaal”, zou dat geen drinkbaar water bevatten?’
‘Was het maar waar, inspecteur.’
‘Heb je al onderzocht?’
‘Ik ben er zoo even langs geloopen. Het water is dik en bijna zwart en het stinkt
als rioolwater.’
Zij keken elkaar aan en het viel den ouderen man op, dat Paul een verhit gezicht
had. Zijn groote, eerlijke jongensoogen glansden vermoeid.
‘Ik geloof, dat je doodop bent van den slaap, Paul,’ merkte de inspecteur op. ‘Wees
verstandig en ga eens een paar minuten zitten, dan zal ik eens zien of er een middel
bestaat om die lamme deur open te krijgen. Je hebt zeker niet lang geslapen in het
hotel?’
Paul glimlachte. Voor het eerst voelde hij, hoe vermoeid hij was. Zijn beenen
trilden en leken van lood te zijn. In zijn hoofd gonsde en klopte het en reeds eenigen
tijd was het alsof het suisde in zijn ooren. Daar kwam nog bij, dat de dorst hem hoe
langer hoe meer begon te kwellen. Het vreemde was, dat zijn eetlust langzaam
verdween. Hij knikte en ging met zijn rug tegen den muur zitten. De inspecteur
knielde naast de zware deur en mat de breedte van de kier tusschen den bodem van
de gang en het ijzer. Hij kon er nauwelijks zijn zakpotlood tusschen krijgen, zoo
nauw was de opening.
‘De deur zelf is absoluut niet open te krijgen,’ zei hij na een paar minuten van
nauwkeurig onderzoek. ‘Er blijft ons één kans over. Als we de kier zoo wijd kunnen
maken, dat we met onze handen onder de deur door kunnen, dan kunnen we haar
misschien open trekken. Ze is niet in een slot gevallen, om de eenvoudige reden, dat
er geen slot is. Van de andere zijde kan zij echter met een grendel gesloten worden.’
‘Dus een veer drukt haar zoo stevig vast?’
‘Juist, Paul, een sterke, onbreekbare veer, bruin van de
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roest. Maar die veer drukt niet, maar trekt, want ze bevindt zich aan dan anderen
kant. We moeten dus sterker trekken dan die veer en dat kunnen we alleen, als we
de kracht kunnen ontwikkelen. Daarvoor hebben we een flinke ruimte onder de deur
noodig. Heb je een zakmes bij je?’
‘Het is verleden week doorgebroken, het ligt thuis,’ schrok Paul op, teleurgesteld.
‘Dan zal ik het mijne op dezen harden grand eens beproeven,’ zei de politieman
en hij trachtte met zijn mes een gat in het graniet te maken, doch er kwamen
nauwelijks krassen te voorschijn.
‘Dat is onbegonnen werk, mijn jongen,’ zuchtte hij.
Paul richtte zich op en keek nadenkend naar de kier onder de deur, waar alles van
afhing. Toen trachtte hij met zijn vingers de deur naar zich toe te trekken, doch in
het zware gevaarte kwam geen millimeter beweging. Ook de inspecteur gaf den moed
nog niet op. Hij trachtte nu zijn mes in de kier te duwen om te trachten op deze manier
de deur open te wrikken.
Eensklaps schoot zijn hand uit. Het mes vloog met een boog over zijn schouder
en viel twee meter verder tegen den zijwand van de gang. De aanraking gaf een
luiden slag, die met een heldere echo wegtrilde.
‘Duivels......,’ liet de politieman zich ontvallen. Hij krabbelde op en greep Paul
bij den schouder. Toen liep hij naar zijn mes en begon verwoed tegen den muur te
tikken. Het gaf een helder, eenigszins hol geluid......
Zonder een woord te zeggen deed hij een stap verder en tikte daar opnieuw. Nu
gaf het een geheel ander geluid. Het was doffer en zwakker.
Paul keek met nieuwsgierige oogen toe. Zijn wangen gloeiden. Het drong tot hem
door, dat er iets zeer bijzonders op handen was.
‘Luister eens goed!’, riep de inspecteur en begon weer
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op de plaats te kloppen, waar het mes tegen den muur was geslagen.
‘Daar klinkt het veel holler!’, schreeuwde Paul bijna. ‘Het lijkt wel of de muur
daar dunner is!’
De inspecteur verloor zijn kalmte. Plotseling was hij veranderd in een opgewonden
man. Hij wierp zijn hoed op den grond, rukte zijn overjas uit en gaf een hevigen trap
tegen den muur.
Een geluid van brekend hout klonk luid op.
‘Nog eens...... nog eens, inspecteur!’, riep Paul, van opwinding in de handen
klappend. En weer kwam de hak van den zwaren mannenschoen krachtig tegen den
zijwand, daar waar het mes terecht was gekomen. Een daverend gekraak klonk door
de holle ruimte. Houtsplinters vlogen Paul om de ooren. Hij sloot even de oogen en
was totaal beduusd door het lawaai.
Toen het stil was geworden durfde hij op te kijken. En hij zag het nu weer geheel
bedaarde gezicht van den inspecteur, die echter hijgde van inspanning. Hij stond met
beide handen tegen den muur gedrukt, het hoofd naar Paul omgewend. En terwijl hij
in de richting van zijn linkerbeen knikte, zei hij doodkalm:
‘Pak mijn been eens stevig vast, mijn jongen, dan zullen we samen probeeren het
terug te trekken.’
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......en gaf een stevigen trap tegen den muur.
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Hoofdstuk XIII
Alleen!
Het kostte eenige moeite dit verzoek tot uitvoering te brengen, want door den kracht
was de hak van den schoen gebroken en de taaie houtsplinters van het luik hielden
het onderbeen van den inspecteur als in een bankschroef gevangen. Ondanks de pijn
lachte de politiebeambte opgewekt.
‘We staan voor verrassingen, Paul!’, zei hij, zijn scheenbeen wrijvend. ‘Wie had
ooit gedacht, dat hier een houten luik in den muur was? Kijk eens, het is zorgvuldig
in de tint van het graniet geschilderd en aan de splinters te beoordeelen, moet dat
luik al een heelen tijd geleden gesloten zijn. Het is oud eikenhout en de verf ziet er
ook niet nieuw meer uit. We zullen eerst een gat in het luik maken en dan eens zien,
wat er zich achter bevindt. De hemel geve, dat het naar een uitgang leidt!’
Met koortsachtige haast begonnen zij naast elkaar het hout weg te breken. Dat viel
niet mee en spoedig had Paul geen vinger meer, die niet op een of meer plaatsen
bloedde. Maar hij merkte het ter nauwer nood. De spanning werd iedere seconde
grooter. Wat zou zich achter het geheimzinnige luik bevinden? Misschien een heel
kort gangetje met een uitgang? Of...... een gang die dood liep? Hij stelde zich die
vragen en voelde zich beurtelings warm en koud worden. Een bijna ondragelijk
verlangen kwam in hem om buiten te zijn, om weer eens na al die uren, doorgebracht
in die sombere, vochtige gangen de buitenlucht in te ademen. Nimmer had hij kunnen
denken, dat de buitenlucht zooveeel aantrekkingskracht op iemand kon uitoefenen
en van zelf moest hij aan hen denken, die niet enkelen uren, doch dagelijks vele uren
achter elkaar
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in de ingewanden der aarde vertoefden en zwoegden. De mijnwerkers......
Hoe lang hij in die spanning naast den inspecteur doorwerkte, kon hij zich
naderhand niet herinneren, doch het moest wel een heelen tijd zijn, want hij kon niet
meer op zijn beenen staan en ondersteund door den inspecteur liet hij zich op den
grond glijden. Ook de oudere man was aan het einde van zijn krachten. Zijn boord
zat scheef, zijn overhemd was gescheurd, en zijn haren zaten ordeloos. Het zweet
liep in straaltjes van zijn gezicht, maar zijn oogen lachten.
‘Moed houden, Paul!’, hijgde hij. ‘Het gat is nu groot genoeg. Als we wat uitgerust
zijn, kruipen we er door. Zullen we een weddingschap aangaan? Om tien
Kwattareepen wedden, dat we over een half uur in de sneeuw staan?’
‘Als ik over een half uur in de sneeuw sta, heb ik wel honderd reepen er voor
over’, antwoordde Paul, flauwtjes glimlachend. ‘Ik heb zoo'n dorst, zoo'n vreeselijken
dorst...... inspecteur......’
‘Nog even geduld, mijn jongen. Kom, je hebt je zoo heldhaftig gedragen, nu nog
even den moed er in houden. Beloof je me dat?’
‘Laten we maar gaan......’, fluisterde Paul alleen en hij kroop naar het luik en knipte
zijn zaklantaarn aan. De politieman trok hem zacht terug.
‘Neen, Paul, dat is mijn werk! Ik ga vóór!’
Hij nam de carbidlamp en richtte het lichtschijnsel door het luik. Toen begon hij
zich voorzichtig door het gat te wringen en na eenige minuten was hij verdwenen.
‘Laat mijn jas en hoed maar zoo lang liggen, Paul!’, riep hij. ‘We zullen toch Kool
en Valk moeten waarschuwen. Maar eerst de boel hier eens verkennen’.
Paul kroop ook door het gat en stond op. Zij bevonden zich in een soortgelijke
gang als die, waar zij juist uit
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gekomen waren, doch deze was rechter en hooger. Twee bijzonderheden vielen hem
onmiddellijk op! De eerste was een groot aantal sporen van voetstappen op den
eenigszins uitgesleten en stoffigen grond en de tweede was een aantal teekeningen
en krabbels, krassen en ingekraste namen in de loodrechte zijwanden.
‘Nu, wat zeg je daar van?’, riep de inspecteur met glinsterende oogen.
‘We zijn in een der gangen van de publieke grot!’, antwoordde Paul. ‘Ik kan me
niet herinneren, welke gang en in welk gedeelte zij zich bevindt, maar het zal weinig
moeite kosten een uitgang te vinden. Ik...... ik ben vreeselijk blij, inspecteur’.
‘En ik, Paul!’, zei de ander. Zwijgend drukten zij elkaar de hand. Toen knikte de
politie-beambte in de richting van het vernielde luik.
‘Nu moet ik aan mijn plicht denken, mijn jongen. Ik ga Kool en Valk halen. Wil
je hier op mij wachten of mee terug gaan?’
‘Mag ik hier op u wachten......? Ik...... ik ben zoo moe in mijn beenen’, stamelde
onze jonge vriend.
‘Verstandig van je, Paul’, was het antwoord. ‘Hier, ga naast het luik zitten en laat
je lantaarn branden. En luister eens?’
Paul's oogen vielen bijna dicht, maar toch keek hij met een glimlach op.
‘Je moet mij beloven, dat je absoluut hier blijft wachten, mijn jongen, al zou het
langer duren voor ik terugkom, dan je denkt. Het is mogelijk, dat ik het tweetal niet
onmiddellijk mee krijg, begrijp je?’
‘Ja, inspecteur. Ik blijf hier in elk geval zitten.’
‘En laat je lantaarn branden!’
‘Ik beloof het u’.
‘Dan tot zoo meteen, Paul. Ik zal mij haasten, maar je begrijpt, die lange trap op
en af loopen kost tijd’.
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Paul knikte. Hij begreep het heel goed. Nog even voelde hij een stevigen handdruk
van den vriendelijken man. Toen kroop deze door het gat. Het felle, witte licht van
de carbidlamp verdween spoedig en de voetstappen stierven weg.
Het werd heel stil. Door het gat kwam een kille luchtstroom en Paul huiverde. Hij
zette de kraag van zijn jas op en staarde naar het onbeweeglijke licht van zijn
zaklantaarn. Er verliepen eenige minuten, in welken tijd het hem opviel, dat het licht
langzaam minder werd. Het drong met een schok tot hem door, dat het batterijtje
opraakte en hij had geen reserve-batterijtje bij zich.
Een huivering rilde langs zijn rug. Zou hij hier in die afschuwelijke holle gang
alleen in het donker moeten blijven? Steeds slechter werd het licht uit de lantaarn.
Hij stak zijn hoofd door het luik en luisterde scherp, doch geen geluid trof zijn oor.
De inspecteur kon trouwens nog niet eens in de koepelruimte zijn aangekomen.
Het zou zeker nog wel tien minuten duren, voordat hij met de twee mannen zou
verschijnen.
Het lichtschijnsel begon nu te flikkeren...... het werd al minder en minder.
‘Brrrr......’, huiverde Paul.
Plotseling gaf hij een gil van ontzetting. Een donkere gestalte doemde eensklaps
in het schemerachtige licht, naast hem op. Twee sterke handen grepen zijn bovenarmen
en trokken hem onweerstaanbaar omhoog, tot hij op zijn beenen stond.
‘Inspecteur!’, riep hij angstig.
Wat er toen gebeurde kon hij niet meer beseffen. Het was alsof al zijn moed
wegzakte. Zijn oogen vielen dicht en hij verloor het bewustzijn.
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Hoofdstuk XIV
De man met de gedresseerde apen
Heel in de verte was het geluid van belletjes en het werd langzamerhand duidelijker.
Het moesten kleine, zilveren belletjes zijn, want het geluid was de zuiverste muziek,
die Paul ooit gehoord had. Hij bleef met gesloten oogen en vol aandacht luisteren,
pas toen het aanzwol tot een daverend geluid, opende hij de oogen en probeerde hij
zich op te richten, want hij kwam tot de ontdekking, dat hij op iets zachts en op zijn
rug lag.
‘Jimmy!’, klonk een stem, die hij nooit gehoord had. De belletjes zwegen en het
werd vreemd stil. Toen zag Paul een donkere gestalte, die zich over hem heen boog
en dezelfde stem zei verheugd: ‘Kijk eens, Bennie hij wordt wakker!’
‘Wakker? Wakker? Heb ik geslapen? Waar ben ik?’, mompelde Paul en hij schrok
van zijn eigen stem, die onnatuurlijk zwak klonk.
‘Ja, hij komt eindelijk bij. Kijk, hij beweegt, Bennie. Hij kijkt mij aan...... hij tracht
zich op te richten. Ach, stakker, ben je zoo zwak? Toe, Bennie, haal eens een kussen
en geef me dat glas eens aan. Een teugje water zal hem goed doen.’
Paul voelde zich opbeuren. Een kussen werd hem achter den rug geduwd en toen
proefden zijn lippen in eens water. Heerlijk, koud water! Nooit had hij geweten, dat
water zoo verrukkelijk smaakte. Hij omvatte het glas met beide handen en dronk het
tot den bodem leeg. Nieuw leven vloeide in zijn lichaam, nieuwe kracht en energie.
De gestalte, die naast hem stond, nam duidelijker vormen an en eindelijk zag hij een
vrouw, die hem met vroolijke oogen nieuwsgierig aanstaarde.
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‘Begin je een beetje bij te komen? Tjonge, tjonge, dat scheelde een haar, zeg. Wat
ben jij vreeselijk ziek geweest!’
Paul luisterde naar de stem en trachtte zich iets te herinneren, maar in zijn hoofd
was het nog verward en troebel.
Naast de vrouw zag hij plotseling een ventje van een jaar of zeven, die dezelfde
bruine oogen van haar had. Hij keek hem onderzoekend aan en greep toen de hand
van zijn moeder.
‘Zie je wel, Bennie?’, sprak de vrouw. ‘Hij is wakker geworden. Ah, daar komt
vader ook thuis.’
Enkele minuten later had een man zich tusschen de vrouw en het jongetje geplaatst.
Hij had een stug, rood gezicht en een paar koolzwarte oogen.
‘Zoo?’, begon hij nieuwsgierig. ‘Is het jongmensch bij bewustzijn gekomen? Is
hij al lang wakker, Frida?’
‘Geen vijf minuten, Ben,’ antwoordde de vrouw.
‘Versta je ons?’, vroeg de man en hij keek Paul vriendelijk aan. Deze knikte.
‘Zeg eens wat,’ vervolgde de ander. ‘Of voel je je erg zwak?’
‘Ja......,’ hoorde Paul zich zelf zeggen. Het kostte hem niet weinig moeite. Doch
langzamerhand voelde hij zijn oude krachten terugkomen.
‘Zoo, zoo......,’ antwoordde de man. ‘Nou, je moet maar gauw sterker worden, dan
zullen we eens praten. We hebben heel wat met je te stellen gehad, baasje!’
‘Nog wat water......,’ stamelde onze jonge vriend. De vrouw nam het leege glas
en ging het vullen. Langzaam dronk Paul het toen leeg. Het doffe gevoel in zijn hoofd
verdween en het kostte hem nu minder moeite zijn ledematen te bewegen.
‘De kleur op zijn wangen komt terug, dat is een goed teeken,’ zei de vrouw. Haar
stem was heel prettig om
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aan te hooren. Het was een stem met een vreemd accent en dat accent lag ook in de
stemmen van den man en het jongetje.
‘Hoe kom ik hier? Waar is de inspecteur?’, vroeg Paul plotseling.
‘Hoe je hier komt? Dat is in enkele woorden te vertellen, jongen,’ antwoordde de
man. ‘Laat 's kijken, het zal zoowat vijf dagen geleden zijn, dat ik je vond. Je was
buiten kennis en dat ben je al dien tijd gebleven met korte tusschenpoozen, waarin
je lag te ijlen.’
‘Het is nog zoo vreemd in mijn hoofd,’ zei Paul met zwakke stem. ‘Ik herinner
me enkele dingen...... de inspecteur...... het luik......’
‘Daar lag je ook aldoor over te ijlen!’, zei de vrouw verbaasd. ‘Wat heb je toch
voor een verschrikkelijk avontuur meegemaakt?’
‘Ik weet het op het oogenblik niet precies meer...... Hoe laat is het? Mag ik op
staan? Ik moet naar huis...... de trein...... de inspecteur. Hebt u Valk en Kool gezien?
Ben ik door u gered? Het luik......’
Hij trachtte zich nog verder op te richten, doch de vrouw duwde hem zachtjes
terug in het kussen. ‘Neen, blijf nou rustig liggen. Als je wat sterker bent, moet je
maar eens vertellen, wat er allemaal gebeurd is. Nu kunnen we er toch niet wijs uit
worden. Wil je iets eten?’
‘Ik heb geen honger......’
‘Dat hindert niet. Eten zal je!’, zei de man. ‘Nu je weer bij je positieven bent, moet
je wat gebruiken. Vrouw, geef hem wat dunne pap of zoo.’
De vrouw knikte en met het ventje aan de hand ging zij weg. De man trok een
stoel naast Paul en nam daar op plaats.
‘Je begint al helderder uit je oogen te kijken, baasje. Daar ben ik blij om. We
hebben angst voor je uitgestaan, hoor. Eerst dachten we, dat het niet zoo erg met je
was,
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maar vanochtend was ik bijna een dokter gaan halen, iets dat wij, menschen, niet
gauw doen. Als je je wat sterker voelt, moet je maar eens wat vertellen, want het
wordt tijd, dat we te weten komen, waar je woont.’
‘Waar ben ik toch, mijnheer?’, vroeg Paul vermoeid.
‘Waar je bent? Kijk maar eens om je heen!’
Paul volgde de raadgeving gretig op. En wat hij zag deed hem eensklaps alles weer
herinneren. Alles...... wat er gebeurd was in die afschuwelijke grot met den inspecteur,
Kool en Valk!
Hij zag boven zich een ruw plafond van grijs graniet en hij zag het ook om zich
heen. Alleen was rechts een vierkant gat, waar een helder licht doorkwam en door
het gat heen zag hij sneeuwvlokken, die in groote, wollige vlokken naar omlaag
zweefden.
‘We zijn een beetje armoedig behuisd,’ sprak de man weer. ‘Maar we zijn blij,
dat we een dak boven het hoofd hebben. Dit is een rotswoning.’
‘Een rotswoning?’
‘Ja, kijk je daar zoo verbaasd van op? Ik dacht, dat je uit deze streek kwam. Mij
dunkt, een jongen die verdwaald is geraakt in een der gangen van de grot, zal wel in
de buurt van die grot wonen. Het is niet de eerste keer dat jongens van jouw leeftijd
op avontuur uitgingen en die avonturen in de vele gangen van de grotten hier wilden
vinden. Maar wat is dat vreeselijk roekeloos van je geweest, mijn jongen! Het heeft
geen haar gescheeld, of je was nooit meer levend te voorschijn gekomen.’
‘Ik ben niet op avontuur uitgegaan, mijnheer,’ zei Paul verbaasd en ontsteld. ‘Ik
ging als gids mee met twee mannen, maar die mannen bleken smokkelaars te zijn.
We werden vanochtend vroeg in de grot verrast door een inspecteur van politie, die
de smokkelaars arresteerde. Toen bleek het, dat we gevangen waren omdat de ijzeren
deur bij de S-gang niet meer open kon en toen vond de
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inspecteur toevallig een luik en trapte het in. En toen...... verder weet ik niets meer.
Oh ja...... toen zou ik naast het luik blijven wachten, want de inspecteur wilde de
twee mannen gaan halen. Ik geloof, dat het batterijtje van mijn zaklantaarn op raakte
en juist toen ik mij ongerust maakte...... kwam een man...... verder weet ik niets.’
De man met het roode gezicht staarde hem verbaasd en ongeloovig aan. ‘Ik snap
er niets van,’ merkte hij op. ‘Wat praat je toch over “vanochtend”? Vanochtend en
gisterochtend en eergisterochtend en nog eerder ben je aldoor hier geweest. Ik geloof,
dat je nog koorts hebt en ijlt. Misschien herinner je je alles wel, als je wat beter bent.
Laat 's kijken, het is vandaag Dinsdag, ja...... het was, als ik me niet vergis,
Donderdagavond, verleden week Donderdagavond. En het was al laat, over negenen.
Nu moet je weten, dat ik aapjes dresseer en verkoop, ik handel in die dieren, snap
je? En verleden week Donderdagavond, toen ik mijn apen telde, miste ik Jimmy.
Mijn vrouw en ik aan het zoeken, dat begrijp je, want Jimmy was al vier maanden
bij ons en hij kende de moeilijkste kunstjes. Ik werd ten laatste ongerust en nam een
flambouw om eens in de gangen te gaan zoeken, die in deze grotwoning uitkomen.
Jimmy is altijd een ondeugd geweest en het zou niet den eersten keer zijn, dat hij op
avontuur uitging. Nou, ik nam dus mijn flambouw en trok de gangen in, maar waar
ik ook zocht, Jimmy was en bleef weg. Toen ik alle gangen doorzocht had, waar wij
wel eens kwamen en de aap nog niet gevonden was, besloot ik nog dieper in de grot
door te dringen en steeds maar roepend dwaalde ik verder en verder. Ik zorgde er
echter voor goed mijn oogen te gebruiken, want ik weet uit ervaring, dat er geen
grootere doolhoven zijn dan deze grotten. Nou, het was in een korte, smalle gang,
een half uur achter deze rotswoning, dat ik Jimmy eensklaps gewaar werd! Je kunt
nagaan, dat ik blij was, maar mijn
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vreugde veranderde in verbazing, toen ik jou zag liggen. Je lag doodstil op den grond,
midden in de gang en eerst dacht ik, dat ik al te laat was, want je was erg bleek en
ik kon eerst je ademhaling niet eens hooren. Ik legde Jimmy aan de lijn en nam jou
op. Ik bracht je toen naar dit vertrek en al die dagen heb je met koorts en af en toe
ijlend op deze bank gelegen. Dat is mijn verhaal!’
Paul streek langs zijn voorhoofd en keek den man ongeloovig aan.
‘Dus vandaag is het Dinsdag? Ik weet, dat ik op een Woensdag met die twee
mannen naar Valkenburg ging en na middernacht met een auto naar de grot.’
‘Midden in den nacht naar de grot?’
Paul knikte. En toen spande hij zijn hersenen in en vertelde den man alles, wat er
gebeurd was sedert zijn vertrek uit huis. Het werd een lang verhaal, dat onderbroken
moest worden door de komst van de vrouw, die een bord met heerlijke pap meebracht.
Paul overwon zijn tegenzin, want hij had heelemaal geen trek, doch toen de eerste
hap naar binnen was, werd zijn eetlust opgewekt en voordat hij het wist was de inhoud
van het bord in zijn maag verdwenen.
‘Dat zal je goed doen,’ knikte de vrouw hem toe. ‘Als je straks nog een bord wilt
hebben, zeg je het maar. We hebben het wel arm, maar honger behoef je niet te
lijden’.
Paul voelde zich aanmerkelijk krachtiger en op verzoek van den man, vervolgde
hij zijn verhaal. Toen hij daarmede klaar was, keek de man hem lang en ernstig aan.
Eindelijk schudde hij zijn ruig hoofd.
‘Gelooft u mij niet?’, vroeg Paul, onzeker.
‘Niet erg,’ bekende de man. ‘Ik denk, dat je alles gedroomd hebt. Weet je wat er
met je gebeurd zal zijn? Dat zal ik je nou eens haarfijn uitleggen. Moet je goed
luisteren...... Je hebt vroeger hier gewoond en je schijnt
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altijd veel belangstelling voor de grotten te hebben gehad. Vooral de grot, die niet
voor het publiek toegankelijk is, was een fijn speelterrein voor jou en je makkers.
Nu heb je natuurlijk weer verlangd naar deze streken en je hebt een treintje naar
Zuid-Limburg gepakt. Misschien was je toen al niet in orde, want anders zou ik het
mij niet kunnen voorstellen. Enfin, je kwam waarschijnlijk tegen den avond bij den
ingang der grot met niets anders bij je dan een zaklantaarn. Je hebt net zoo lang
gedwaald tot het batterijtje verbruikt was en door uitputting ben je in een van de
gangen in elkaar gezakt. Weet je, wat ik begin te gelooven? Dat je in je slaap
gewandeld hebt. Misschien had je een ziekte onder de leden.’
‘Dan zou ik alles dus gedroomd moeten hebben?’ vroeg Paul. ‘Dat bestaat niet en
ik was ook niet ziek. Ik weet precies, wat ik heb meegemaakt maar ik kan mij niets
herinneren vanaf het oogenblik, dat ik twee handen om mijn armen voelde.’
De man glimlachte en in zijn oogen kwam een glans van medelijden.
‘Mogelijk heb je heimwee gekregen. Je bent hier immers geboren?’
‘Heimwee......?’, herhaalde Paul onzeker. ‘Ik heb wel dikwijls naar Valkenburg
verlangd. Ziet u, mijn ouders liggen daar begraven.’
‘Maar dan is het raadsel toch opgelost!’, sprak de ander. ‘Je bent ziek geworden
van verlangen en net als iemand die slaapwandelt ben je hier terecht gekomen.’
‘Ik geloof het niet,’ antwoordde Paul zacht. ‘Waarom ben ik dan naar de grot
gegaan? Ik zou u misschien gelooven, als ik op het kerkhof gevonden was. Neen u
moet mij helpen om den inspecteur en de twee mannen terug te vinden. Ik ben al
weer in orde...... brengt u mij naar de plaats, waar u mij gevonden hebt, dan herinner
ik mij beslist, waar het luik was.’
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Hij ging overeind zitten en wilde van de rustbank stappen, doch plotseling begaven
zijn krachten hem en hij zonk kreunend terug in de kussens.
‘Voorloopig moet je blijven liggen,’ zei de man vriendelijk. ‘Misschien ben je
morgen in staat om op te staan.’
‘Brengt u mij dan naar de plaats in de gang, waar u mij vond?’ drong Paul angstig
aan. ‘Misschien...... is er iets met den inspecteur gebeurd en bevindt hij zich nog in
de grot. Dat zou ontzettend zijn, want er was noch eten, noch drinken.
‘We zullen morgen verder zien’, beloofde de man. Toen keerde hij zich om en
riep opgewekt: ‘Jimmy...... waar ben je dan?’
Paul hoorde plotseling het geluid, waardoor hij ontwaakt was. Het geluid van de
zilveren belletjes. Dat had hij dus niet gedroomd.
Want voordat hij wist wat er gebeurde sprong een bruin lenig wezen op de knieën
van den man. Een klein, glanzend aapje dat in ieder handje een belletje hield en daar
zonder ophouden mee rinkelde. Zijn bruine kraaloogjes staarden verbaasd naar Paul,
alsof hij zich afvroeg wie die vreemdeling toch kon zijn.
‘Beste Jimmy, hè?’ fluisterde de man. ‘Wat doet Jimmy, als hij boven op den berg
staat?’
Het aapje wierp de belletjes op den grond en nadat hij van zijn rimpelige en harige
handjes twee kokers had gemaakt, bracht hij die voor zijn oogen en keek er door, als
door de lenzen van een verrekijker.
‘Heel goed!’ zei de man goedkeurend en Paul proestte het eensklaps uit van het
lachen.
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Hoofdstuk XV
Paul is ongeduldig
Het gezin van Ben Laval, zoo heette de man die Paul gevonden had, was niet verwend
wat hun woning betrof. Man, vrouw en kind leefden in twee holle ruimten, die men
moeilijk als kamers kon betitelen. De man had zooveel moglijk getracht die door de
natuur gevormde inhammen in den rotsachtigen berg geschikt te maken, om er in te
leven, doch het zag er armoedig en primitief uit. De ‘kamer’, waarin Paul lag, had
slechts één opening, die als venster diende en de bewoner had het gat dicht gemaakt
met latten en stukken glas, zoodat de wind er tenminste niet doorwoei. Er stonden
enkele wankele stoelen met rieten zittingen, een tafeltje en een gedeelte was ingericht
om als keukentje te dienen. Daar stond een verroest fornuis en een lange
schoorsteenpijp dwars door het vertrek naar een opening aan de voorzijde.
Baas Laval had tusschen de twee vertrekken een schot van triplex met een deur
er in gemaakt en in de andere ruimte, die voor slaapkamer diende, had hij in een
breed gat in den muur een bedstee gefabriceerd. In een ruwhouten bedje sliep de
kleine Bennie.
De toegang tot de rotswoning was al heel zonderling. Naast de bedstee was een
begin van een smal gangetje in den muur, waar je gebukt door moest loopen. Dat
gangetje liep met een boog achter de ‘slaapkamer’ om en kwam dan in den wand
van den berg uit. Daar had Laval een trapje gemaakt en zoo kon je dan den beganen
grond bereiken.
Van Paul's rustbank af, kon hij juist de dichte bosschen in het dal zien en die
bosschen verschaften het gezin een overvloed van brandstof. Zelfs Bennie hielp
ijverig mee
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brandhout uit het dal aan te sleepen en het fornuis gaf zooveel hitte, dat Paul niet
kon begrijpen, dat het buiten zoo hard vroor.
‘De vogels bevriezen in de boomen’, vertelde Laval, toen hij later op den dag
terugkwam en het reeds begon te schemeren. ‘Het is niet om te harden, buiten. Als
ik een egel was, ging ik een winterslaap houden.’
Paul glimlachte flauw.
‘Hoe is 't anders met jou?’ wendde hij zich tot den jongen. ‘Voel je je al wat beter?’
‘Gelukkig wel,’ antwoordde Paul. ‘Maar ik maak me zoo ongerust over den
inspecteur en die twee mannen. Ik geloof zeker, dat ze nog in de grot zijn. Wilt u
niet eens voor mij gaan kijken?’
‘Morgenochtend, als je beter bent,’ zei Laval, om hem niet teleur te stellen, maar
zonder dat Paul het zag, wisselde hij een blik met zijn vrouw en even haalde hij de
schouders op, alsof hij wilde zeggen: ‘Hij is nog ziek hoor, hij ijlt weer.’
Maar Paul ijlde heelemaal niet. Zijn gezicht was niet meer zoo gloeiend en het
klopte niet meer zoo hard in zijn polsen. Hij voelde zich langzaam maar zeker sterker
worden en zijn verlangen om de drie mannen te zoeken werd heviger. Dien middag
had hij een paar uur rustig geslapen en toen hij wakker werd had de vrouw hem weer
een bord pap gegeven.
Met Bennie was hij al dadelijk goede maatjes geworden. Het kereltje wilde precies
weten, waar hij vandaan kwam en Paul had hem niet lang genoeg kunnen vertellen
van den trein.
‘Ons ventje heeft nog nooit een trein gezien, weet je,’ had Bennie's moeder gezegd.
‘We komen uit België, uit een stille streek en zoolang we hier zitten, is Bennie nog
nooit in het dorp geweest. Als hij wat ouder is, zal ik hem eens den trein laten zien.’
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Behalve Bennie, hadden ook de aapjes voor wat afleiding gezorgd. Er waren er vijf
en Paul kende ze al allemaal bij hun naam. Jako en Jan waren nog erg klein en schuw
en huisden in een oude papegaaienkooi, die Laval, zooals zijn vrouw trotsch vertelde,
op een vuilnisbelt had gevonden. Vooral Jako was bijzonder leelijk, heelemaal
vuilgrijs, maar de leelijkste aapjes konden soms de moeilijkste kunsten leeren, hoorde
Paul weer van vrouw Laval. Jan was veel mooier en hij had de grootste pret, als hij
zijn leelijk vriendje bij de ooren kon trekken.
De drie andere aapjes heetten Lobbes, Louis en Jimmy, Aangezien Jimmy zooveel
voorkeur voor de geheimen van de grot achter de rotswoning had getoond, werd hij
extra goed in de gaten gehouden.
‘Het is zoo'n ondeugd,’ vertelde Laval. ‘Als ik naar de kist loop, waar we de
brandstof in bewaren en dan naar buiten ga, om nieuwen voorraad op te doen, weet
hij al hoe laat het is en tracht hij mee naar buiten te komen’
Lobbes deed zijn naam alle eer aan. Hij was de grootste en de oudste van hun
vijven. Hij had heel lang bruin haar en hij kon het mooist van allemaal met zijn ooren
bewegen. Bovendien was hij de eenige, die af en toe langs de schoorsteenpijp tot
boven in de woning klom, natuurlijk als de pijp niet te warm was.
Lobbes was een goede sul, die alles met zich liet doen en kleine Bennie hield het
meest van hem. Lobbes had niet den minsten aanleg om iets te leeren, hij nam iets
lekkers even graag uit je linker- als uit je rechterhand, maar voor geen geld van de
wereld zouden Laval en zijn vrouw hem willen missen, omdat Bennie zoo dol op
hem was.
En dan was er nog Louis. Louis werd door allen Lowietje genoemd, maar volgens
Laval was hij van Fransche afkomst en daarom had hij hem een Franschen
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naam gegeven. Lowietje had iets deftigs in zijn doen en laten, hij was bedaard en
langzaam en hij oogstte de meeste lachsalvo's. Hoewel Paul heelemaal geen zin had
om te lachen, omdat zijn hoofd er niet naar stond, kon hij zich toch niet goed houden,
toen Lowietje een apennootje van Bennie kreeg. Het deftige mannetje bekeek het
nootje van alle kanten, hield het toen op een afstand voor zijn kraaloogjes, zette zich
vervolgens gemakkelijk op zijn achterste en stak de lekkernij tusschen zijn scherpe
tandjes. Eén krak en het omhulsel was in tweeën. Toen wierp Lowietje het bovenste
deel van de schil op den grond en na zijn linker oog bedaard gesloten te hebben, keek
hij met het rechter in het onderste deel, daar waar het nootje moest zitten. Doch het
deftige mannetje trof 't niet, want plots smeet hij alles was. Zijn kraaloog had
onmiddellijk ontdekt, dat het nootje zwart en verrot was.
Paul gierde het uit en Lowietje wierp hem een diep verontwaardigden blik toe.
Om hem te troosten kreeg hij van Bennie een nieuw exemplaar en dit werd op uiterst
deftige wijze verorberd.
Paul had spoedig in de gaten, dat Laval dol op de diertjes was. Hij bezat een
onuitputtelijk geduld en als Lobbes of Jimmy niet dadelijk bij hem kwamen, als ze
geroepen werden, dan riep hij ze net zoo lang, tot ze verkozen te komen. Dan streelde
de ruwe man hun glanzende huidjes en hield hij lange gesprekken met ze. Paul kon
niet nalaten te vragen, of Laval de diertjes verkocht.
‘Vroeger wel,’ antwoordde de man. ‘Maar nu ik door elkaar een weekloon kan
verdienen met verschillende karweitjes, verkoop ik ze niet meer. Kijk eens, ik houd
van dieren en ik leerde ze vroeger uit louter liefhebberij allerlei kunstjes. Hoe minder
je een dier slaat of afsnauwt, hoe trouwer ze worden en hoe vlugger ze je begrijpen.
Ik had vroeger altijd honden en ik heb eens een poes gehad, die net als een hond kon
apporteeren. Als ik een steentje
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of een stukje hout wegwierp en haar beval het te gaan halen, dan deed ze het ook.’
‘Alleen, als poeslief er zin in had’, lachte zijn vrouw.
‘Nou ja, dat is waar’, grinnikte Laval. ‘Maar honden vertikken het ook wel eens.
Ik wil maar zeggen, dat ik veel van dieren gedaan kan krijgen en toen ik eens een
aapje kon koopen, leerde ik het in twee maanden de grappigste kunstjes. Toen raakte
ik zonder werk en op een dag, toen we geen stuk brood meer hadden, kwam er een
man, die dat aapje wilde koopen. Hij reisde met een kermis mee en hij wilde er mij
dertig gulden voor geven. Nou joh, je snapt, dat ik niet lang aarzelde, maar toen het
geld op was had ik spijt. Enfin, zoo gaat het altijd in de wereld. Toen begon ik een
ander aapje te dresseeren en het werd een aardige broodwinning. Maar nu ik er vijf
heb en ik iedere week een boterham kan verdienen, houd ik ze hier, zoo lang mogelijk.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Vrouw, geef me een kop thee!’
Paul voelde een warme genegenheid voor de twee menschen, die met zoo weinig
tevreden waren en toen het duister werd en Laval eindelijk een olielampje aanstak,
kwam er een gevoel van overgroote dankbaarheid in zijn hart. Het krachtige voedsel
en de aangename warmte, maar bovendien de hartelijkheid van de twee menschen
en de vriendschap van kleine Bennie, die hem ‘oome’ noemde, deden zijn oude
opgewektheid en optimisme terugkomen.
Telkens werden zijn gedachten afgeleid, dan weer door de apen, dan weer door
Bennie, zoodat hij geen tijd had om te piekeren over het lot van de drie mannen in
de grot.
Tegen den avond hield het op met sneeuwen, doch de temperatuur daalde meer
en meer. Het was buiten vinnig koud en Laval ging er niet meer uit. Op zijn verzoek
vertelde Paul enkele bijzonderheden van zijn leven, van de familie Zandstra en van
den nood, die er in
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het gezin heerschte. Laval en zijn vrouw konden zich den toestand heel goed indenken
en hij beloofde reeds den volgenden ochtend, zoo vroeg mogelijk naar Valkenburg
te gaan.
‘Dan ga ik naar het politiebureau, want daar zullen ze wel iets van de vermissing
gehoord hebben, zou ik zoo denken. En dan koopen die lui wel een spoorkaartje voor
je en dan ben je in den middag weer thuis.’
‘Maar eerst wil ik naar de gang met het luik,’ hield Paul vol, die voor de zooveelste
maal aan den inspecteur moest denken.
‘Maar ik heb in het geheel geen luik gezien’, antwoordde Laval en in zijn stem
kwam opnieuw iets ongeduldigs en ongeloovigs.
‘Toch heb ik niet geslaapwandeld of gedroomd,’ zei Paul beslist. ‘De zaklantaarn
die naast me lag, behoorde mij niet toe. Ze was van Kool. Ik denk, dat ik wel
gedroomd heb van een man, die mijn bovenarmen vastgreep. Ik ben misschien van
het ingetrapte luik een eind de gang ingekropen, zonder dat ik mij dat kan herinneren.
Heusch, brengt u me naar de plek, waar u mij vond, dan vind ik het luik wel.’
Vrouw Laval keek haar man ongerust aan. Een huivering rilde langs haar rug.
‘Als het waar is, Ben...... dan is er niet veel hoop meer voor die mannen, hè?’
Laval haalde zijn vierkante schouders op.
‘Als het werkelijk waar is, wat Paul ons vertelt, dan geef ik geen cent meer voor
hun leven. Er moet dan iets verschikkelijks gebeurd zijn. Want luister eens goed,
dan zal je 't zelf begrijpen. Er zijn drie mogelijkheden......’
Hij stopte zijn pijp en stak er den brand in.
‘Kijk eens, de inspecteur verliet den jongen om de smokkelaars te halen. Hij is of
niet in de koepel terecht gekomen of hij is er wel gekomen, maar toen is daar iets

Hans de la Rive Box, Paul's avontuur in Limburg. Een spannend verhaal voor jongens

110
gebeurd. Misschien hebben de smokkelaars hem kunnen neerslaan of iets dergelijks.
De derde mogelijkheid is, dat de inspecteur op den terugweg naar de koepel verdwaald
is. In dat geval is er geen kans, dunkt mij, dat we een van drieën levend terug zien’.
‘Neen’, antwoordde Paul onrustig. ‘Ik kèn den inspecteur en ik zal u zeggen, wat
ik vermoed. De inspecteur is teruggegaan naar de koepel. Daar zullen Kool en Valk
wel gewacht hebben’.
‘Waarom?’, vroeg Laval ongeloovig. ‘Vergeet niet dat het smokkelaars zijn, die
voor niets terugdeinzen. Ik denk eerder, dat ze in een hinderlaag zijn gaan liggen en
den inspecteur hebben overrompeld’.
‘Bestaat niet’, antwoordde Paul kalmer. ‘Ze waren beiden goed geboeid en de
inspecteur wist beter dan elk ander, dat hij voor ze op moest passen. Bovendien heeft
hij wel bewezen geen lafaard te zijn, want anders was hij niet zonder hulp of geleide
zoo diep in de grot getrokken. Neen, mijnheer Laval, hij zal best boven zijn gekomen,
maar hij zal moeite hebben gehad om de mannen te overtuigen, dat hij misschien
een uitgang ontdekt had. Hij zal vermoedelijk Valk, want dat is een treiter, beetgepakt
hebben om hem mee te nemen naar beneden en op een of andere manier zal de ijzeren
deur, die toegang tot de trap met de honderd treden gaf, dicht gevallen zijn. Die deur
had een slot, dat weet ik secuur, want dat heb ik zelf gezien. De uitgang boven is
ingestort, zoodat ze daar dus opgesloten zitten......’
Hij zweeg hijgend en leunde vermoeid in de kussens.
Laval staarde hem ernstig aan.
‘Tja......’, zei hij na een lange stilte. ‘Zoo kan het ook gebeurd zijn. Maar er zijn
zooveel mogelijkheden. Het is ook best mogelijk, dat de inspecteur met de mannen
door het luik is gekomen, dat ze toen de tegenovergestelde richting zijn ingeslagen,
die jij nam. Als ze toen geluk
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hebben gehad, hebben ze na tien minuten een uitgang kunnen vinden. Maar......’
‘Wat maar......?’
‘Maar dan zou ik het wel hier of daar gehoord hebben, mijn jongen. Ik ben bijna
dagelijks in Valkenburg en ik spreek nog al veel menschen’.
Paul perste de lippen op elkaar. Hij verlangde hevig naar den volgenden morgen.
Zijn vriendelijke gastvrouw maakte een gloeiende citroenkwast voor hem klaar
en hij dronk het glas tot den laatsten druppel leeg.
‘Dát zal je goed doen en nou gaan we op het oor!’, lachte Laval. ‘Maar eerst moeten
de “kwajongens” afscheid van je nemen. Kom eens hier, Lobbes’.
Lobbes kwam. Hij keek een beetje slaperig uit zijn oogen.
‘Geef eens een hand!’, zei Laval.
En Lobbes reikte hem keurig zijn rechterhand.
Jimmy en Lowietje kwamen niet te voorschijn, toen ze geroepen werden. Ze lagen
achter het fornuis en hadden het daar best naar hun zin. Hoewel ze natuurlijk duidelijk
hun namen hoorden noemen, schenen zij samen te hebben afgesproken net te doen,
alsof zij reeds sliepen.
‘Die rakkers!’, lachte vrouw Laval.
Voordat haar man het olielampje meenam naar het andere vertrek, kon Paul niet
nalaten hun hartelijk te bedanken, voor wat zij reeds voor hem gedaan hadden.
‘Ben je dwaas, jongen, geen dank hoor. Je hebt alles aan Jimmy te danken, als die
deugniet niet weggetippeld was, lag je nu nog in die gang.
Toen hij weg was sloot Paul vermoeid de oogen. Nog even luisterde hij naar een
rumoerig geluid in de verroeste papegaaienkooi, waar Jan ongetwijfeld zijn leelijk
makkertje weer eens aan de ooren trok.
En spoedig viel hij in een onrustige sluimering......
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Hoofdstuk XVI
En 's nachts.....
Over het golvende land van Zuid-Limburg goot de maan haar helder wit licht. Alles
was wit door de dikke laag sneeuw, zelfs de telefoondraden, die door bergen en dalen
van paal tot paal lijnden en met moeite de zware vracht torschten. De stormwind was
bedaard en in de natuur was het vredig en stil, als dé heerlijke stilte van een
Kerstnacht.
Het was ongeveer een uur of twee in den vroegen morgen, toen Paul zich oprichtte
van de rustbank. Door het primitieve venster kwam het maanlicht helder in de
rotswoning. De jongen liep naar het raam en keek met doffe oogen naar buiten. De
zware stammen van het sparrenbosch staken scherp af tegen al die ongerepte sneeuw
rondom en af en toe drong de kreet van een nachtvogel tot hem door.
Paul zelf verkeerde in een toestand van gedeeltelijke verdooving. Hij had een
hoogroode kleur en zijn lippen waren kurkdroog. Wanneer een dokter hem op dat
oogenblik gezien zou hebben, zou hij hem onverbiddellijk meteen onder de wol
hebben gestopt. Want Paul had hooge koorts! Hij had een ziekte onder de leden,
hoewel Laval en zijn vrouw in de meening verkeerden, dat hij al weer opknapte.
Het was Laval's plicht geweest, reeds denzelfden dag dat Paul door hem gevonden
was, een dokter te raadplegen en wanneer hij zulks gedaan had, dan was Paul zoo
vlug mogelijk naar een ziekenhuis vervoerd geworden. De vijf dagen dat hij zonder
eten of drinken in de gangen van de vochtige en sombere grot had vertoefd, hadden
zijn krachten gesloopt, en hoe goed vrouw Laval het ook
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met hem gemeend had, de paar borden pap waren niet genoeg geweest, om het
verzwakte lichaam in die primitieve rotswoning sterker te maken.
Hoewel Paul met groote oogen door het raam naar buiten keek, had hij absoluut
geen besef van wat hij zag. Hij was langzaam van de rustbank gestapt mett de handen
tastend voor zich en de oogen wijd geopend. Maar hij wist niet, dat hij was opgestaan.
Op den tast was hij naar het raam geloopen, zonder zich ergens aan te stooten. Nadat
hij enkele minuten stil had staan kijken met nietsziende oogen, liep hij even langzaam
en voorzichtig naar het triplexschot.
Hij opende geluidloos de deur. In de ruimte die hij nu betrad was het volslagen
duister, omdat daar iedere opening in den muur ontbrak. Maar Paul wist van Laval's
woorden, waar zich het gat bevond, dat toegang gaf tot de grot.
En zonder iets te kunnen zien in het duister vond hij onmiddellijk de lage opening,
waar slechts een dunne lap verbleekte landhuisjesstof voor hing. Even later stond hij
gebukt in het smalle gangetje. Zonder licht, zonder overjas, zonder pet en natuurlijk
zonder het minste voedsel.
In dien droomtoestand begon hij het gangetje te volgen. Zoo vond hij spoedig
rechts de toegang naar buiten, doch daar had hij niets te maken. Hij liep rechtdoor,
dus in de richting van het ingewikkelde gangenstelsel van de grot. De gang werd
langzamerhand breeder en hooger en eindelijk kon hij recht op doorloopen. Dat ging
voetje voor voetje, angstig voorzichtig. En steeds hield hij beide handen tastend voor
zich. Maakte de gang een bocht, dan was het alsof hij die bocht vooruit voelde
aankomen en geen enkelen keer raakten zijn vingertoppen den vochtigen muur.
Paul slaapwandelde......
Slaapwandelen op zich zelf is buitengewoon gevaarlijk.
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Er zijn gevallen bekend, dat lijders aan die ziekte soms heele wandelingen in den
nacht ondernamen en verschillende handelingen volbrachten, om daarna weer terug
te gaan naar hun bed en verder rustig door te slapen. Wie eenmaal een slaapwandelaar
is tegengekomen, zal dat niet licht vergeten. De lijder loopt voetje voor voetje, heel
stil en bijna altijd met de handen beschermend voor zich houdend. Vaak heeft hij de
oogen open, doch hij ziet niets. Hij loopt en handelt, zonder het te weten, doch steeds
heeft hij een doel. Vaak is de handeling die een slaapwandelaar volbrengt heel simpel.
Hij zal 's nachts ontwaken, zijn bed verlaten, uit zijn slaapkamer schuivelen en
bijvoorbeeld alleen een kastdeur sluiten in de gang, om daarna terug te keeren en
door te slapen. Maar er zijn ook gevallen bekend, dat ongelukken gebeurden.
Menschen die al slaapwandelende te dicht bij een open venster kwamen en naar
buiten vielen, om maar een voorbeeld op te noemen. Eén maatregel moet steeds voor
oogen gehouden worden. Wanneer men mocht ontwaken en bijvoorbeeld op de gang
iemand van het gezin ziet loopen, op een manier dat men denkt dat hij in zijn slaap
zijn kamer verlaten heeft, dan moet men absoluut zorgen, hem nimmer te
verschrikken. Want plotselinge schrik kan soms den dood beteekenen. In de meeste
gevallen slaagt men er in hem langs een zoet lijntje weer in bed te krijgen, zonder
ook maar iets te spreken en den volgenden morgen zal de slaapwandelaar zich niets
van het gebeurde herinneren.
Het wonderlijke, dat slaapwandelaars zich zelfs in het volslagen duister nergens
tegen stooten, was oorzaak dat ook Paul ondanks de grillige vormen der gangen,
nergens tegen aanliep. Was dit wel het geval geweest, dan zou hij vermoedelijk
wakker geschrikt zijn, doch hij liep verder en verder, passeerde zijgangen en
inhammen, liep trapjes op en af en scheen geen moment te aarzelen. Kwam hij
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bij een twee- of driesprong, dan nam hij een der twee of drie gangen, zonder de
andere gangen op te merken.
En nu was er iets buitengewoons! Iets dat zeer onwaarschijnlijk leek, doch toch
gebeurde. Want hoewel Paul bewusteloos was geweest, toen Laval hem naar de
rotswoning had gedragen, zoodat Paul den weg dus geen seconde had gezien
waarlangs hij gered was, nam hij nu precies dien zelfden weg!
Zonder ook maar eenmaal te wijfelen, koos hij met open, nietsziende oogen de
vlugste en zekerste route.
Doordat hij voetje voor voetje opschoot, vorderde hij niet snel, maar hij hield ook
niet eenmaal stil om te rusten. Toen hij echter een kwartier onderweg was, begonnen
zijn lippen te bewegen en ging hij woorden stamelen. Het was niets anders dan ijlen,
praten tijdens een koortsaanval. En in de stilte van de onderaardsche gangen, in het
absolute donker, klonk zijn heesche stem: ‘Inspecteur Zandstra...... ik ga geld
verdienen...... ik kom al, inspecteur...... nog even geduld...... hoû je maar taai Kool......
ik weet het wel...... je bent niet zoo slecht...... als ik eerst dacht. Deze gang...... dit
trapje...... Liesje...... je krijgt een biefstuk van me...... dorst...... ik heb zoo'n dorst......
Zweetdroppels parelden op zijn voorhoofd, zijn handen waren klam. Maar zoo
ziek als hij was, hij liep door, steeds verder. Slechts één drang was er in hem......
tijdig bij de drie mannen te komen, om hen den uitgang te wijzen. Wanneer Paul
normaal geweest was, zou hij nimmer zoo onvoorbereid de grot zijn ingedrongen.
Zoo zonder licht, zonder voedsel en drinken. Maar sinds het moment, dat hij in Laval's
nederige woning ontwaakt was, had de gedachte aan de drie mannen hem niet verlaten.
En hoewel Laval hem eindelijk scheen te gelooven en zijn woord van eer had gegeven,
dat hij den volgenden morgen met Paul een onderzoek zou gaan instellen, had
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de jongen niet zoolang kunnen wachten. Hij was ingeslapen met de gedachte bij de
ongelukkigen in de grot en hij was van hen gaan droomen. Van Kool met zijn sluwe
oogen en zijn scherpe neus, van Valk met zijn breede schouders en zijn angst voor
spoken en tenslotte van den inspecteur, wiens kalm optreden hem zoo geimponeerd
had.
Toen, in den droom, had er een stem geklonken. Een stem in zijn hart, die hem
herinnerd had aan die drie mannen. En Paul's besluit was genomen, hij zou niet
wachten tot de dageraad aanbrak...... hij kon eenvoudig niet langer wachten. Iedere
seconde, die hij langer op zijn legerstede zou doorbrengen, zou een der drie
opgeslotenen kunnen dooden......
*
Ruim een uur nadat hij voor het venster had gestaan en over het witte dal had gekeken,
bereikte hij eindelijk de plek, waar Laval hem gevonden had. Het was een smalle,
lage gang, stikdonker en tochtig. Laval had verteld, dat Paul ongeveer midden in de
gang had gelegen en nu bleef Paul ook op dat punt staan. Zijn beenen weigerden
hem bijna den dienst, zijn hoofd was nat van het transpireeren en zijn adem zwoegde.
Hij wankelde heen en weer, doch met al de kracht die nog in hem was hield hij zich
staande.
Plotseling klonk een vreemd geluid achter hem. Het was het typische geluid van
kleine pootjes op een harden bodem. Paul bukte zich voorzichtig en zijn handen
tastten boven den grond. Toen voelde hij eensklaps iets zachts en harigs. Een warm
lijfje wreef zich tusschen zijn klamme handen......
Het was Jimmy.
Jimmy, door wiens verdwijning Laval Paul bij toeval had gevonden. Jimmy, het
verstandige, watervlugge aapje, dat Paul gevolgd was.
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En Jimmy ging parmantig op zijn achterpootjes staan en trachtte in het donker Paul's
aandacht te trekken. Het was alsof hij zei: ‘Ga toch mee, terug naar huis, Paul...... je
bent ziek en je zult hier verdwalen!’
Maar als Jimmy op menschenmanier had kunnen spreken, dan had Paul hem toch
niet begrepen. Hij bukte zich wat dieper en nam Jimmy voorzichtig op den arm.
En nu alleen met de linkerhand tastend voor zich, vervolgde hij zijn wanhopige
wandeling.
Het aapje nestelde zich ondertusschen warm tegen zijn jasje en sloot zijn pientere
kraaloogjes.
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Hoofdstuk XVII
Verstandig als een mensch....
Een tijdlang liep Paul voetje voor voetje verder, met het aapje tegen zich aangedrukt,
doch spoedig was het alsof hij begon te aarzelen. Een paar maal bleef hij stil staan
en twee maal keerde hij op zijn schreden terug. Eindelijk begaven zijn laatste krachten
hem. Hij bukte zich en liet zich voorzichtig op den kouden grond glijden, zoodat hij
met zijn rug tegen den wand van de gang steunde.
Weer begonnen zijn lippen te bewegen, doch zijn oogen sloten zich en plotseling
gleed zijn hoofd op zijn arm en...... sliep hij door.
Door de onverwachte beweging was Jimmy wakker geschrikt uit zijn sluimering.
Hij liep een paar maal op handen en voeten om Paul heen en scheen den toestand
eens op te nemen. Hoewel het donker was, konden zijn kraaloogjes toch Paul's
lichaam onderscheiden. Het lag roerloos tegen den muur en Jimmy scheen te
begrijpen, dat het voorloopig niet zou opstaan.
Er ging een kwartiertje voorbij, waarin het aapje geduldig wachtte, doch eindelijk
begon dat wachten hem te lang te duren en nu trachtte hij Paul's aandacht te trekken,
door met zijn kleine grijphandjes aan Paul's jasje te trekken. Dit had echter niet het
minste resultaat, want Paul verkeerde in een toestand van verdooving. Zijn ademhaling
was onregelmatig en soms kreunde hij.
Jimmy zag klaarblijkelijk in, dat ook zijn handjes Paul niet konden doen opstaan
en na opnieuw een paar maal om hem te zijn heen geloopen, besloot hij hulp te gaan
halen. Van één zijde kon hij die hulp verwachten, van zijn baas. Hij keerde zijn
pienter snuitje voor den laatsten keer
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naar Paul's gelaat en begon toen zoo snel hij kon terug te rennen.
Met hetzelfde instinct, waarmede een hond een spoor kan volgen, volgde Jimmy
den weg, die eerst Paul en toen hij zelf geloopen had en een kwartier later sprong hij
hijgend van de inspanning onder den lap landhuisjesstof door.
Hoewel het nog geen zes uur in den morgen was, was Laval juist van plan op te
staan. Hij scharrelde door de donkere ruimte, maakte licht door de petroleumlamp
aan te steken en kreeg toen het aapje in de gaten, dat vroolijk tegen hem opsprong.
Laval trok de schamele kleeren aan, die zijn garderobe vertegenwoordigden, en
begroette het diertje hartelijk.
‘Zoo beste jongen!’, lachte hij. ‘Al zoo vroeg wakker? Heb je al gekeken of het
fornuis nog brandt? Tjonge, tjonge, wat is het verduiveld koud. De adem bevriest in
je mond. Maar wat ben je opgewonden, Jimmy, is er wat? Zeg het eens! Heb je
honger? Moet je een pinda? Vooruit, we zullen eens naar onzen zieken logé gaan
kijken.’
Hij voegde de daad bij het woord en opende de deur in het triplexschot. Toen bleef
hij verbaasd staan. De houten rustbank was leeg en de enkele deken, die Paul tot zijn
beschikking had gehad, lag op den grond.
‘Wat zullen we nou hebben?’, mompelde Laval nieuwsgierig en hij liep tot midden
in het vertrek. ‘Het lijkt wel of de jongen 'm gesmeerd heeft. Hij is zeker aardig
opgeknapt en vanochtend vroeg naar buiten gegaan. Wacht, dat kan ik gauw genoeg
zien.’
Hij verdween in het korte gangetje achter den lap landhuisjesstof en stond even
later in den ingang van de grot. Buiten was het donkerder dan midden in den nacht,
omdat de maan schuil was gegaan achter een donker wolkendek, maar Laval had
scherpe oogen en hij tuurde naar den grond, voor het kleine trapje.
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Tot zijn spijt had het niet meer gesneeuwd, zoodat er geen versche sporen van
voetstappen te zien waren. Van het trapje af liep een vastgetrapt paadje, van tientallen
voetsporen.
‘Zoo'n dekselsche kwajongen,’ gromde Laval, terwijl hij met zijn ruige handen
door zijn haar streek. ‘Die is half ziek, zonder jas, het dal ingetippeld. Zijn jas en pet
liggen warempel nog binnen. Ik had gedacht, dat hij wijzer zou zijn. Goed om een
longontsteking op je hals te halen..... Enfin, we zullen maar kalm afwachten, wanneer
hij terugkomt. Wij hebben gedaan voor hem, wat we konden.’
Zoo in zich zelf sprekend liep hij naar binnen, waar Jimmy alweer tegen hem
opsprong. Vrouw Laval was ondertusschen ook opgestaan en haar man vertelde haar
van zijn ontdekking.
‘Maar dat is verschrikkelijk!’ riep ze verschrikt. ‘Hij was gisterenavond nog zwaar
ziek. Weet je wat je doet, Ben? Ga hem achterna, zoo vlug mogelijk en neem zijn
jas mee.’
‘Het dal is zoo groot, vrouw,’ antwoordde hij. ‘Hoe kan ik weten, waar hij naar
toe is gegaan? Als het maar gesneeuwd had, dan kon ik zijn spoor volgen, maar het
wemelt buiten van de voetafdrukken.’
‘Hij is vast naar Valkenburg!’ meende vrouw Laval. ‘Maar ga eerst eens vragen
op het station hier in de plaats. Gaat er niet om half zeven een trein uit Maastricht
naar Valkenburg?’
‘Om twaalf minuten vóór zevenen,’ zei Laval. ‘Die is om zeven uur hier en om
acht minuten over zeven in Valkenburg. Als je me een paar sneden brood geeft, dan
vertrek ik meteen. Laat 's kijken, het is nu kwart over zes, hè? Dan ben ik makkelijk
om kwart voor zeven op het stationnetje en heb ik allen tijd om hem op te pikken,
als hij daar tenminste is, vóór de trein komt.’
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‘En als hij er niet is, dan ga je het dal door, lange de Geul, naar Valkenburg, Ben,’
sprak zijn vrouw weer. ‘Maar ik geloof best, dat hij den trein zal nemen. Herinner
je je wel, dat hij vertelde, dat hij nog wat geld bij zich had?’
‘Maar wat zou hij voor den drommel in Valkenburg eigenlijk willen doen?’ peinsde
Laval. ‘Naar de politie gaan?’
‘Allicht! Misschien was hij bang, dat je niet met hem mee wilde om de drie mannen
op te zoeken.’
Laval haalde de schouders op. ‘Kletspraat van een ziek kind, vrouw,’ zei hij. ‘Ik
heb geen seconde kunnen gelooven van dat verhaal. We leven in een nuchteren tijd
en niet in de middeleeuwen. Paul was ziek en heeft alles gedroomd. Ik hoop maar
dat ze hem meteen op den trein naar zijn woonplaats zetten, dan behoeven wij ons
hoofd niet over hem te breken. Aha, daar heb je Lobbes. Wel jongetje, lekker
geslapen? En daar komt Lowietje me ook al een handje geven.’
‘Jimmy is door het dolle heen, heb je dat al opgemerkt?’ vroeg vrouw Laval, terwijl
ze het fornuis oppookte en daarna een paar boterhammen ging snijden.
‘Misschien heeft hij honger,’ onderstelde haar man en zette het aapje op zijn knie.
Maar Jimmy scheen het ditmaal niet bijster aangenaam te vinden. Hij kneep zijn
handjes om Laval's pols en sprong vervolgens op den grond.
‘Hé, kwaje rekel!’ lachte zijn baas. ‘Voor jou twee anderen, hoor. Komen jullie
maar hier, Lowietje en Lobbes!’
Lobbes heesch zich langzaam en bedaard omhoog en Lowietje volgde wat kwieker
het voorbeeld.
‘Hier is je brood, nou nog een lekker bakje koffie,’ zei vrouw Laval en de aapjes
werden natuurlijk niet vergeten.
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‘Moet je nou eens kijken!’ riep de man opeens. ‘Kijk eens naar Jimmy? Die rakker
schijnt vandaag geen honger te hebben.’
De beide menschen staarden naar het aapje, dat rusteloos heen en weer sprong.
‘Er is iets niet in orde met hem,’ meende de vrouw.
‘Misschien heeft hij de mazelen onder de leden!’ grinnikte haar man. ‘Maak je
maar niets angstig om hem, hoor, over een uurtje valt hij op zijn eten aan als een
tijger op een biefstuk.’
Na een paar minuten had Laval zijn ontbijt verorberd. Hij trok zijn jas aan, ging
kleine Bennie een zoentje brengen en kuste toen zijn vrouw.
‘Als ik wat later dan anders terugkom, weet je waar ik ben,’ zei hij bij het afscheid.
‘Ik ga eerst naar het station, als ik hem daar niet vind wandel ik naar Valkenburg.’
‘Hij zal best op het station zitten. Hé, vergeet zijn jas niet, Ben!’
‘Dat is waar ook!’ antwoordde hij en even later verliet hij de armoedige woning
met Paul's jas en pet bij zich.
Hij had nog geen tien stappen door de sneeuw gedaan, toen een bruin hoopje als
een bal vanaf het trapje achter hem aan schoot. Het was Jimmy.
‘Vort...... naar huis, klein mirakel!’ lachte de man.
Hij nam de aap op en bracht hem terug. Zijn vrouw greep hem stevig beet en toen
vertrok Laval voor den tweeden keer.
Zijn vrouw had alle moeite om Jimmy goed en wel binnen te krijgen. Daar ging
hij als een dolle te keer, zoodat Lobbes en Lowietje bang voor hem werden en Jako
en Jan in de papagaaienkooi vergaten in elkanders staart en ooren te bijten. Jimmy
scheen met alle geweld naar buiten te willen en om dit te voorkomen werd Jimmy
bij Jan en Jako in de kooi opgesloten.
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Van uit deze gevangenis bleef hij vrouw Laval met zijn pientere oogjes smeekend
aankijken, alsof hij wilde vragen, waarom zij hem niet begreep.
Terwijl moeder Laval haar zoontje aankleedde, wandelde haar man ondertusschen
naar het stationnetje. Toen hij daar aankwam was het nog schemerdonker. Hij
behoefde niet lang te zoeken, want spoedig begreep hij dat Paul zich daar niet bevond.
Voor alle zekerheid bleef hij wachten, tot de trein uit Maastricht arriveerde, doch
wie er in de coupé's stapte, geen Paul......
‘Dan maar de Geul langs naar Valkenburg,’ mompelde Laval en nadat hij de kraag
van zijn verschoten overjas had opgezet, zette hij er een flinken pas in.
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Hoofdstuk XVIII
Avonturen van Jimmy
Een papegaaienkooi kan een heel geschikte verblijfplaats zijn voor een vogel, voor
apen is zij totaal ongeschikt. Althans voor verstandige apen. Dat niet alle apen
verstandig zijn, is bekend. In dat opzicht lijken deze dieren verrassend veel op
menschen.
Jako en Jan bijvoorbeeld waren niet verstandig, al had Jan soms oogenblikken,
dat hij slim kon zijn. Maar Jimmy was wel verstandig en toen vrouw Laval hem ten
einde raad in de kooi had gezet, had zij niet kunnen vermoeden, dat Jimmy met deze
handeling niet accoord zou gaan.
Behalve verstandig was Jimmy ook rusteloos. Toen hij een half uurtje achter de
groen uitgeslagen koperen tralie's had zitten gluren, kreeg hij zin om zich te gaan
bewegen, maar de kooi was klein en zoodoende kwam er niet veel van. Eenmaal
probeerde Jan hem aan de ooren te trekken, doch Jimmy werd zoo woedend, dat Jan
verschrikt achter Jako wegschool.
Wat later was Jimmy druk bezig met het koperen traliedeurtje. Hij stak zijn lange,
dunne arm tusschen de tralie's door en zanikte net zoo lang aan de knip tot deze los
sprong. Het deurtje floepte open en in minder dan geen tijd was Jimmy uit de kooi
op de tafel en van de tafel op den grond gesprongen.
Vrouw Laval zag het te laat, doch kon de kooi sluiten, voordat Jan het voorbeeld
van zijn ouderen vriend kon volgen. Wat Jako betrof, hij nam niet eens de moeite
om eens naar beneden te kijken, waar Jimmy naar toe ging.
Deze stoorde zich niet aan vrouw Laval, die hem met een paar apennootjes bij
zich trachtte te lokken. Voordat zij het wist, was mijnheer Jimmy achter de lap
landhuis-
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jesstof verdwenen en een minuut later sprong hij buiten van het trapje af en rende
hij het dal in.
Met zijn apeninstinct kon hij spoedig het spoor van zijn baas vinden, doch op den
straatweg raakte hij het kwijt, daar een aap niet die fijne reukzenuwen heeft van een
hond. Jimmy liep een paar maal in een kringetje en bleef toen verdrietig staan. Dat
was zijn noodlot, want voordat hij wist wat er gebeurde, hadden twee kleine handjes
hem stevig beetgepakt en zweefde hij in de lucht.
Hij was in de macht van een jongen van een jaar of twaalf, die op weg was naar
school. Een leuke pientere jongen, die zonder eenige vrees het dier tegen zich
aandrukte. Jimmy trachtte weg te komen, maar de jongen liet hem niet los. Hij keerde
zich om en schreeuwde luid naar een paar vriendjes: ‘Hé, jóh, ik heb een aap
gevangen! Kom eens kijken, een levendige aap!’
Drie minuten later was Jimmy omringd door een troepje schreeuwende en verbaasde
kameraadjes. Stel je voor, die René, zoo maar een aap gevangen. Hoe was het
mogelijk!
‘Neem 'm mee naar school, joh! Breng 'm naar de p'liesie, René! Laat 'm eens
dansen, kan ie pootjes geven?’ klonk het door elkaar.
Om de waarheid te zeggen, wist René niet wat te doen. Het beste leek hem, de aap
mee te nemen naar school. Dan was er een kans, dat de meester zou zeggen: ‘Die
aap kunnen we hier niet hebben, hoor; breng 'm maar naar je huis of naar het
politiebureau!’ En dan had ie fijn nog een uurtje den tijd. Maar het liep toch even
anders. De leeraar zei wel, dat René Jimmy maar naar huis moest brengen, maar toen
René tien stappen van den terugweg had af gelegd, nam mijnheer Jimmy onverwachts
een koenen sprong en zat in minder dan geen tijd boven in een kastanjeboom. René
stond verwezen naar boven te kijken en het huilen stond hem nader dan het lachen,

Hans de la Rive Box, Paul's avontuur in Limburg. Een spannend verhaal voor jongens

126
want hij had in gedachten al heele plannen met het aapje gemaakt. Hij zou hem mak
maken en een leuk hok voor hem timmeren en hem Gijs noemen, maar dat behoefde
allemaal niet meer. Want hoewel de talrijke omstanders de arme René als het ware
bekogelden met raadgevingen, slaagde niemand er in Jimmy naar beneden te krijgen
en eindelijk droop de menigte af, René het laatst.
Jimmy, hij was verstandig, wachtte rustig zijn tijd af. Toen het op straat bedaarde
met de drukte van kijklustigen, klom hij voorzichtig naar beneden. Hij had tenminste
al geleerd, dat straten gevaarlijk voor hem waren en daarom haastte hij zich in de
richting der boomen.
Zoo kwam hij bij de Geul en verborgen onder een struik rustte hij uit van de
vermoeienissen. Eindelijk klom hij langs de glooiïng naar boven, waar de weg was,
die van Houtum - Sint Gerlach naar Valkenburg liep. Van Valkenburg afkomende
bevindt zich rechts van dien weg de Geul en links de begroeide berghelling, waaronder
zich de grotten bevinden.
Van deze berghelling, die geheel door de sneeuw bedekt was, naderde eensklaps
een nieuw gevaar voor Jimmy. Een jonge herdershond, op zoek naar avontuur, kreeg
het wonderlijke bruine wezen plotseling in de gaten en stormde blaffend en luidruchtig
op Jimmy af. Deze voelde zijn haren ter berge rijzen en ontkwam alleen, doordat hij
een geweldigen sprong naar beneden nam. De herdershond sprong hem na, duikelde
tweemaal over zijn kop en plofte in de Geul. Jimmy dacht er niet aan om eens om
te kijken. Hij rende de glooiïng weer op, tartte alle gevaar van den weg en holde zoo
hard in de richting Valkenburg, dat de herder, die hem nog een tijdje nazat, het
eindelijk opgaf.
Jimmy matigde zijn vaart pas, toen zijn krachten hem begaven. Hij begon wat
langzamer te loopen en waagde
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het eens achter zich te kijken. Van den herder was geen spoor meer te bekennen en
mijnheer Jimmy kwam langzamerhand tot bedaren. Hij was juist van plan om zich
langs de berghelling naar boven te begeven, om eens op zijn gemak in een boom uit
te blazen, toen hij een wonderlijke ontdekking deed.
Hij kreeg plotseling een bekende geur in zijn neusje. De geur van zijn baas! En
op hetzelfde oogenblik rook hij de voetstappen van Laval.
Mijnheer Jimmy was alle moeheid als bij tooverslag vergeten. Hij begon het spoor
van zijn meester te volgen en zoo kwam het dat Laval het aapje geheel onverwachts
zag opduiken.
Onder den rook van Valkenburg was hij een kameraad tegengekomen en vanzelf
was hij blijven praten. De vijf minuten werden er tien en toen Jimmy op het tooneel
verscheen had hij zijn vriend alles verteld van Paul en was er al een half uur
verstreken.
Jimmy, uitgelaten van blijdschap, sprong om Laval's beenen en deed alles om
Laval te beduiden terug te keeren naar huis.
‘Het lijkt wel of die aap je mee terug wil hebben,’ zei de vriend dan ook.
‘Het is zoo'n duivel!’ lachte Laval. ‘Geloof maar, dat mijn vrouw hem ergens heeft
opgesloten. Misschien wel in de kooi bij Jan en Jako, maar Jimmy is zoo slim als
een mensch en heeft 'm natuurlijk gesmeerd. Maar nou je het zegt, zou ik ook gaan
denken, dat ie me mee terug wil hebben.’
Toen kreeg de vriend een ingeving.
‘Ben!’ riep hij. ‘Misschien is de jongen onderwijl thuis gekomen en heeft je vrouw
Jimmy los gelaten om je te zoeken. Zooals het dier om je heen springt, is het net een
politiehond.’
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Laval opende de mond van verbazing. Zijn rood gezicht werd nog rooder.
‘Drommels, Willem, dat is best mogelijk. Wacht, ik zal eens een eindje
terugloopen!’
Hij voegde de daad bij het woord en onmiddellijk zette Jimmy het op een hollen,
in de tegenovergestelde richting van Valkenburg.
‘Nou...... zoo slim als een mensch!’ riep de vriend. ‘Wees verstandig, Ben en volg
dien aap. De jongen is vast en zeker al weer thuis!’
Laval nam afscheid van hem. ‘In ieder geval zal ik Jimmy maar volgen,’ lachte
hij. Ze gaven elkaar een hand en gingen ieder huns weegs.
Jimmy was uitgelaten van blijdschap. Telkens rende hij een eind vooruit, keerde
dan langzaam terug en keek zijn meester aan, alsof hij wilde zeggen: ‘Waarom loop
je niet wat vlugger?’
‘Ja, ja, kalm maar aan,’ grinnikte Laval dan, maar binnen het half uur beklom hij
het wankele trapje voor zijn woning. Zijn vrouw kwam hem daar tegemoet.
‘En......? Hoe is het? Je bent gauw terug. Is hij op het politiebureau?’
‘Niet dat ik weet,’ antwoordde haar man. ‘Zie je, Jimmy kwam me achterop en
toen dacht ik, misschien heb jij hem los gelaten om mij terug te halen. Ik dacht, dat
de jongen hier was terug gekomen.’
‘Ik heb niets gezien,’ antwoordde ze. Hij volgde haar naar binnen en trok zijn jas
uit.
‘Hoe kwam Jimmy dan buiten?’
De vrouw lachte. ‘Hij schoof de knip van het deurtje van de kooi en was weg,
voordat ik het kon verhinderen.’
Laval ging zitten op een der weinig krakende stoelen en streelde Jimmy's
glanzenden rug.
‘Er is toch iets niet in orde met het dier’, mompelde
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.....binnen het half uur beklom hij het wankele trapje voor zijn woning.
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hij en wat luider zei hij: ‘Wat is er dan, mijn jongen? Waarom ben je dan zoo
onrustig?’
‘Puttelaar is hier geweest,’ vertelde vrouw Laval, terwijl zij peinzend naar Jimmy
keek. ‘Hij vroeg of je vanmiddag bij hem kon komen. Hij moet vijf honderd
Kerstsparren verzenden met de auto van Leenders en nu is Piet, zijn knecht ziek. Ik
geloof, dat je een rijksdaalder kon verdienen met hem te helpen laden.’
‘Ik ga er meteen op af’, zei Laval ijverig. ‘Misschien kan ik me voor de rest van
den morgen ook nog nuttig maken. Om de waarheid te zeggen voel ik er niet veel
voor, om nog naar Valkenburg te gaan. Als de jongen zich naar de politie heeft
begeven, dan zal hij vandaag of morgen wel met een agent hier komen, om zijn jas
te halen.’
‘Waar heb je zijn pet gelegd?’ vroeg vrouw Laval, op den grond kijkend.
Laval zelf had zijn jas al weer aangeschoten. ‘Ik heb jas en pet op die stoel daar
gelegd. Dat weet ik zeker.’
Ze zochten enkele minuten, toen gaf vrouw Laval een kreet. ‘Kijk eens naar
Jimmy!’
‘Wel drie dubbele Oran-Oetang van een Chimpansee!’ riep Laval. ‘Kom eens hier,
deugniet!’
Jimmy, met Paul's pet stevig tusschen zijn donkere handjes geklemd, dacht er niet
aan. Integendeel! Hij sleepte de pet in de richting van het triplexschot en zijn
kraaloogjes waren recht in de oogen van Laval gericht.
‘Wat mankeert die aap toch vandaag?’ riep vrouw Laval.
‘Apenkuren’, grinnikte haar man. Hij deed een plotselinge poging om de pet te
bemachtigen, doch voordat hij er op bedacht was, rende Jimmy weg. Laval, gierend
van pret, volgde hem tot in het kromme gangetje dat zich voorbij de lap van
landhuisjesstof splitste.
‘Hé!’ liet de man zich verwonderd ontvallen. ‘Wou
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je niet naar buiten? Dat doe je anders graag, mijn jongen!’
Maar Jimmy dacht er niet aan om naar buiten te vluchten. Hij liep in de richting
van de grot en sleepte de pet nog steeds met zich mee.
Op hetzelfde oogenblik kreeg Laval een schok van schrik. Als...... als Paul......
eens niet naar buiten, maar net als Jimmy...... naar binnen...... naar de grot was
gegaan......?
De gedachte trof hem als een zweepslag. Hij bleef doodstil staan en streek toen
langs zijn voorhoofd met de oogen gesloten. Razend snel werkten zijn hersenen.
Allerlei gedachten gingen door zijn hoofd. Als de jongen eens koorts had gekregen
en in zóó'n toestand was opgestaan......? Als hij werkelijk zonder jas en pet en
misschien zonder licht in de grot was gedrongen om de drie mannen, die slechts in
zijn verbeelding bestonden, te gaan zoeken?
Laval keerde met een ernstig gezicht naar zijn vrouw terug en Jimmy volgde hem
langzaam en met tegenzin.
‘Wat scheelt jou,’ vroeg zijn vrouw nieuwsgierig.
‘Ik weet het niet, ik geloof, dat ik de kluts heelemaal kwijt ben’, antwoordde hij.
‘Zie je...... ik dacht ineens zoo...... als de jongen eens niet naar buiten...... maar
vannacht naar de grot is geloopen?’
Vrouw Laval staarde hem met open mond en verbaasde oogen aan.
En toen antwoordde ze met zachte stem:
‘Oh, Ben...... daar heb ik geen oogenblik aan gedacht. Je moet onmiddellijk gaan
kijken’.
‘Dat zal ik zéker!’, zei Laval grimmig. ‘En moge de jongen nog in leven zijn......’
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Hoofdstuk XVIIII
Een man en een aap
In allerijl maakte Laval zijn toebereidselen. Terwijl zijn vrouw een kruik vulde met
water en het blauwe kannetje van hem met koffie, sneed Laval zelf een paar dikke
boterhammen, welke hij in een papier wikkelde en bij zich stak. Vervolgens haalde
hij een paar toortsen te voorschijn, welke hij alleen gebruikte, als hij de grot soms
in ging en stak een extra doosje lucifers in zijn zak. Enkele minuten later was hij
gereed om de onderaardsche gangen in te gaan. Jimmy vertikte het eenvoudig om
Paul's pet los te laten en om niet de kans te loopen dat het dier het hoofddeksel zou
vernielen, nam Laval het hem toch niet zonder moeite af. Jimmy blies bijna van
woede, doch toen hij bemerkte, dat zijn meester van plan was in de grot te gaan,
bedaardde hij en begon hij weer ongeduldig en rusteloos heen en weer te springen.
‘Zorg in vrede's naam, dat je niet verdwaalt, Ben!’, smeekte zijn vrouw, toen hij
haar een kus gaf. Kleine Bennie staarde vader met groote, niet begrijpende oogen
aan. Hij nam hem liefkoozend op den arm en beloofde het kereltje spoedig terug te
komen.
‘En Jimmy gaat met je mee?’, vroeg zijn moeder.
‘Ik geloof, dat Jimmy een echte speurder is!’, antwoordde haar man, glimlachend.
‘Misschien ruikt hij den jongen wel’.
‘Wel ja, een aap is bij jou een politie-hond’, kon zij niet nalaten lachend op te
merken.
‘In ieder geval heeft Jimmy al getoond, menschenverstand te hebben, vrouw!’
‘Dát is zoo!’, beaamde zij en met haar ventje aan de hand, bracht zij haar man tot
in het smalle gangetje. Hier
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nam hij voor het laatst afscheid van moeder en zoon en na een der toortsen te hebben
aangestoken, volgde hij Jimmy in de ingewanden der aarde.
*
Terwijl hij het dier achterna liep, lette hij terdege op de route, die het nam, want
niemand wist beter dan hij, hoe verraderlijk de grot was, achter de rotswoning.
Spoeviel het hem echter op, dat Jimmy precies den weg koos, die hij zelf genomen
had, toen hij met Paul in de armen naar huis was geloopen!
Deze weg was de kortste en de veiligste. Veilig met het oog op de periodieke
instortingen in de gangen, een der ergste gevaren in de grotten. Worden in gangen
van voor het publiek te bezichtigen grotten instortingen gevreesd, dan worden die
gangen onverbiddelijk afgesloten, om ongelukken te voorkomen.
In deze grot echter, waar geen publiek werd toegelaten, waren geen afsluitingen
gemaakt en ook geen borden bevestigd, die op dat gevaar de aandacht vestigden,
maar Ben Laval had een scherp oog en een geoefend oor en hij zou zich noodeloos
nooit in gangen wagen, die hij niet volkomen vertrouwen kon.
Nu vreesde hij echter, dat Paul, zoo hij inderdaad de grot was binnengedrongen,
afgeweken was van de veilige route en in een dier gevaarlijke gangen terecht was
gekomen. In dat geval moest hij zelf dubbel oppassen, ten eerste om niet te verdwalen
en ten tweede om niet verpletterd te worden. Want de instortingen in mijnen en
grotten gebeuren volkomen onverwachts en bijna altijd, wanneer er trillingen
veroorzaakt worden.
Gelukkig echter bleef Jimmy steeds den ouden, bekenden weg door de breede en
hooge gangen volgen en naarmate de minuten verstreken, drong het tot Laval door,
dat het nu wel zoo goed als zeker was, dat hij Paul zou vinden en vermoedelijk wel
in de buurt van de plek, waar
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hij hem reeds eerder gevonden had, bijna zes dagen geleden!
Het aapje was onvermoeid. Telkens uitte hij zijn blijdschap en sprong hij tegen
zijn baas op, alsof hij hem wilde aanzetten nog sneller te loopen.
Eindelijk hadden man en aapje bijna de plek bereikt, waar hij Paul het eerst had
zien liggen. Plotseling rende Jimmy een hoek om, alleen vooruit door de duisternis.
Laval, die van het harde loopen naar adem hijgde, wischte zich het voorhoofd af,
klemde de tanden op elkaar en verdween ook om den hoek......
Opeens gaf hij een kreet van blijdschap. Twintig meter voor hem zag hij een donker
lichaam op den grond liggen. Als een kleine, donkere schim vloog Jimmy er op af.
‘Paul!’ riep de man, ‘Paul!’ Met een dreunend geluid echode zijn stem door de
holle ruimte.
*
Heel in de verte hoorde Paul die stem. Hij hoorde zijn naam roepen, hij bewoog zich
onrustig. En plotseling voelde hij een zacht, harig wezen tegen zijn wang wrijven...
Op het moment, dat hij wist, dat hij leefde en dat de stem aan Laval toebehoorde,
gebeurde er iets ontzettends.
Zonder de minste waarschuwing, begon het ergens boven zijn hoofd te kraken.
Het geluid werd snel sterker en plantte zich eindelijk met oorverdoovend geraas
verder.
Een geweldig stuk graniet viel met een ratelenden slag uit het plafond van de gang,
onmiddellijk gevolgd door een lawine van gruis en mergel.
De gestalte van Laval verdween achter de geweldige massa en 't opwarrelende
stof en gruis doofde de rossige vlam van de toorts.
En daarna werd het langzaam stil. De afschuwelijke doodelijke stilte van de
onderaardsche gang was teruggekomen, maar intenser en benauwender dan
voorheen.....
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Hoofstuk XX
Nachtmerrie....
Toen Paul ontwaakte, was het eerste wat hij zag een schel, wit licht. Hij hoorde een
stem praten, een stem die hij meende te herkennen. En plotseling voelde hij weer het
zachte, streelende gevoel langs zijn wang.
‘Jimmy......,’ fluisterde hij.
De stem in de verte zweeg plotseling en een andere stem zei met een klank van
dankbaarheid: ‘Goddank, ik heb mij niet vergist...... hij komt bij!’
‘Mijnheer Laval...... bent u het? Waar ben ik?’, vroeg Paul en hij opende zijn oogen
heelemaal.
‘Laval?’ vroeg de laatste stem, die erg vriendelijk klonk: ‘Laval? Hier is geen
Laval. Paul...... kijk me eens aan. Zeg, wat is er met jou gebeurd?’
Paul voelde twee handen, die hem in den rug steunden en niet zonder moeite ging
hij zitten. Achter zich voelde hij den killen muur. En opeens herinnerde hij zich alles
weer. Vaag zag hij zich midden in den nacht voor het geplakte en kleine venster
staan in de rotswoning van Laval. Heel flauw wist hij zich te herinneren, dat hij
geloopen had door donkere gangen. Daarna was er een tijd lang niets geweest, niets
dan duisternis en angst en toen was het harige wezentje gekomen...... Jimmy...... en
vlak er achter het rossige licht van een toorts...... Laval!
Maar wat vreemd...... Laval had een geheel andere stem, veel zwaarder. Deze stem
was welluidend en vriendelijk.
‘Paul? Toe, kijk me eens aan, heb je dorst?’
‘Ja...... dorst......’, mompelde hij en keek op. En toen golfde het bloed hem naar
de wangen. Die man...... dat vriendelijke gezicht met die prettige oogen...... dat was
de inspecteur! De inspecteur......
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Hij stootte dat woord uit en was klaar wakker. De inspecteur greep zijn schouders
en lachte opgewekt.
‘Ja, mijn jongen, ik ben het hoor. Schrik je daar zoo van?’
Het werd Paul bijna te machtig, er schoot een brok in zijn keel en met moeite slikte
hij een paar tranen in.
‘Zijn Kool en Valk...... ook gered?’
‘Gered? Dat is een gek woordje, Paul, maar Kool en Valk zijn hier hoor. Kijk,
daar zitten ze.’
‘Ken je me nog?’, klonk een sarcastische stem, die Paul onmiddellijk herkende.
De stem van Kool en Valk deed niets anders dan flauwtjes lachen.
Zij zaten tegen den muur geleund, naast hem en het licht, dat scherpe, witte licht
viel op hun gezichten. Het tooverde een scherpe schaduw op Kool's rechterwang,
door zijn haviksneus.
Langzaam werd Paul kalmer.
‘En waar is mijnheer Laval?’, vroeg hij eindelijk, om zich heen kijkend.
‘Wat bedoel je toch met Laval?’, zei de inspecteur.
‘Laval? Nou, mijnheer Laval natuurlijk en Jimmy. Waar is Jimmy, het aapje!’
‘Jimmy...... het aapje......? Maar mijn jongen...... ik weet van geen aapje af. Droom
je een beetje?’
‘U bent toch gered door Laval? Hebt u hem dan niet gezien?’, hield Paul vol, een
hulpeloozen blik om zich heen werpend. ‘Ik ben vijf dagen door Laval en zijn vrouw
verpleegd en ik geloof, dat ik vannacht uit zijn woning ben gevlucht...... om u te
zoeken. Ik was zoo vreeselijk angstig, dat er iets met u gebeurd was. Toen zag ik het
licht van zijn flambouw! Jimmy kwam toch bij me?’
De inspecteur keek hem onderzoekend aan.
‘Luister eens, Paul. Ik denk, dat je niet goed bent op het oogenblik. Heb je
hoofdpijn?’
‘Alleen maar dorst...... en het suist zoo in mijn ooren’.
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‘Dat dacht ik al. Maar denk nu eens goed na! Herinner je je niet, dat ik je hier achter
liet? Hier...... naast het luik! Kijk, dit luik’.
‘Het luik, inspecteur? Ja, dat weet ik nog. U ging er door om Kool en Valk te gaan
halen...... van dat oogenblik af heb ik u niet meer gezien, hè?’
‘Juist, mijn jongen, ik zie met genoegen, dat je weer wat helder uit je oogen begint
te kijken’.
‘En daarna, inspecteur, moet ik een tijd bewusteloos zijn geweest. Laval zei, dat
ik bijna vijf dagen bewusteloos in hun woning heb gelegen’.
‘Nu dwaal je weer af, Paul. Al weer Laval. Is dat een kennis van je? Luister nu
nog eens goed. Ik verliet je en ging door den kelder en langs de trap met de honderd
treden naar de koepelruimte. Kool en Valk waren zoo verstandig om onmiddellijk
mee te gaan en...... daar zijn we weer’.
Paul opende ontzet zijn mond.
‘Daar zijn we weer......’, herhaalde hij heesch. ‘Bedoelt u...... dat u geen zes dagen
opgesloten bent geweest, zonder eten en drinken?’
‘Zes...... dagen...... opgesloten?’, vroeg de man der wet glimlachend. Het goedige
gezicht van Valk boog zich over Paul heen. ‘Ik geloof, dat hij aardig aan 't ijlen is,
inspecteur’, sprak hij, hoofdschuddend.
‘Paul ijlt niet!’, antwoordde de ander kort. ‘Kom, jongen’, vervolgde hij vriendelijk.
‘Probeer eens op te staan, wij moeten zien, dat we uit deze grot komen. We hebben
allemaal dorst!’
Paul deed een poging om te gaan staan en tot zijn onuitsprekelijke dankbaarheid
slaagde hij daar zonder veel moeite in. Hij voelde zich, op het onaangename suizen
in de ooren na, heel goed. Alleen waren zijn lippen zoo droog als leer.
‘Fijn!’, knikte de inspecteur hem goedkeurend toe. ‘Ik
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zie, dat je weer de oude sterke Paul bent. Wacht, even mijn trouw carbidlantaarntje
opnemen’.
Hij greep de lamp en liet het lichtschijnsel door de gang glijden. Naast zich zag
Paul het stuk-getrapte luik...... Zijn oogen zochten Jimmy, het slimme aapje en Laval
met zijn rood gezicht. Het kon bijna niet waar zijn, dat de inspecteur en de twee
anderen geen vijf dagen opgesloten waren geweest. Hij had er zelf toch de bewijzen
van? Waarom zou Laval er om gelogen hebben? Duidelijk had hij gezegd, dat Paul
bijna vijf dagen in de rotswoning had gelegen.
‘Inspecteur......?’, vroeg hij zenuwachtig. ‘Ik ben nu wakker...... ik kan weer helder
denken. Ik ben heusch heelemaal weer in orde. Wilt u mij iets zeggen?’
‘Natuurlijk, jongen!’
‘Heeft u geen man gezien met een rood hoofd en net zulke breede schouders als
Valk?’
‘Neen, Paul’.
‘Heeft u ook geen aapje gezien? Een aapje, dat zelfs mijn wang aanraakte?’
‘Neen, Paul’.
‘Maar hoe lang bent u dan weg geweest, inspecteur? Ik bedoel vanaf het oogenblik,
dat u mij hier achterliet tot u weer terugkwam?’
‘Op zijn langst tien minuten, mijn jongen!’
‘En was ik toen alleen?’
‘Heelemaal alleen’.
‘Was het hier donker?’
‘Ja, het batterijtje van je lantaarn was opgebruikt’.
‘Sliep ik dan soms?’
‘En of. We hebben moeite gehad om je wakker te krijgen. Het leek wel of je
bewusteloos was’.
Paul haalde diep adem.
‘Maar...... heeft u dan niet het lawaai van de instorting gehoord?’
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‘Instorting?’, schrok de politie-beambte op. ‘Is er een instorting geweest?’
‘Ja, inspecteur...... daar...... kijk...... neen...... waar is het nu? Ik zag het toch
duidelijk...... Hé...... wat vreemd......’
‘Er is niets van een instorting te bekennen’, gromde Kool. ‘Die jongen heeft
gedroomd!’
‘Kool heeft gelijk, zie je wel, Paul, er is niets ingestort. We hadden het dan
trouwens wel gehoord, denk ik’.
‘Inderdaad, ik geloof dat je rare dingen gedroomd hebt, mijn jongen’, stemde de
ander glimlachend toe.
‘Maar dat kan bijna niet’, antwoordde onze jonge vriend. ‘Er zijn zóóveel dingen
gebeurd. Ik kan het nog niet gelooven, inspecteur. Ik heb Laval toch duidelijk
gezien...... hij vond mij eerst, toen u mij hier had achtergelaten en den tweeden keer
vond Jimmy mij, het aapje. Net voor de instorting riep Laval mijn naam en zei hij
dat hij naar mij gezocht had...... op het stationnetje...... en dat hij toen langs de Geul
was geloopen naar Valkenburg, maar Jimmy was hem achterna gegaan......
losgebroken uit de papagaaienkooi...... en nadat Jimmy eerst bijna in een kooi was
gezet door een schooljongen, werd hij haast door een herdershond gepakt...... toen
haalde hij zijn baas in en bracht hem hier......’
Een bulderend gelach daverde door de gang. Het was Valk, die met open mond
naar het wonderlijke relaas had zitten luisteren. En Kool met zijn scherpe neus en
zijn slimme vossenoogen zei:
‘Hij is stapel krankzinnig’.
‘Zwijgen jullie!’, sprak de inspecteur streng. ‘Begrijpen jullie niet, dat de jongen
een angstigen droom heeft gehad? Weet je wat ik geloof, Paul? Dat je bang bent
geworden, doordat je lantaarn uitging. Je bent een beetje zenuwachtig geworden en
in je droom heb je fantastische dingen meegemaakt. Zei je niet, dat een aapje je wang
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had aangeraakt? Dat is ongetwijfeld mijn mouw geweest en het geluid van die
instorting, dat je in je droomen meende te hooren, werd vermoedelijk veroorzaakt
door het lawaai dat Valk maakte, toen hij zich door de nauwe opening van het luik,
naast je, werkte’.
‘Alle menschen......’, stamelde Paul verward. ‘Dus ik heb al die dingen gedroomd
in tien minuten?’
‘Niet eens in tien minuten. Weet je wel, dat je in één enkele minuut van een heel
leven kan droomen? De beelden flitsen dan als filmbeelden, die in een razend tempo
afgedraaid worden, door je hoofd. En jouw droom werd veroorzaakt door het uitgaan
van je lantaarn. Toen dat gebeurde heb je ongetwijfeld aan een mogelijkheid gedacht,
dat er iets onaangenaams zou kunnen gebeuren... Van schrik heb je het bewustzijn
verloren en misschien ook van moeheid, dat weet ik niet’.
‘Eén ding is heerlijk, dat u drieën leeft. Ik was al zoo angstig, dat er iets
verschrikkelijks met u gebeurd zou zijn!’, zei Paul mat.
‘Ja, we leven......’, herhaalde de ander. ‘En nu moeten we zien, dat we een uitgang
vinden’.
Kool en Valk stonden op en Kool rekte zich behagelijk uit. Doch noch de
inspecteur, noch Paul zag de plagende uitdrukking in zijn vossenoogen.
Want beiden waren te veel vervuld van den eenigen wensch, dien zij koesterden:
buiten te zijn!
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Hoofdstuk XXI
Het licht, dat verblindt
De kwestie is nu zoo’, sprak de politiebeambte. ‘Dat we methodisch te werk moeten
gaan. Jij kent deze grot immers niet, hè Paul?’
‘Neen, inspecteur, ik ben hier, voor zoover ik mij kan herinneren, nooit eerder
geweest, maar ik geloof wel, dat deze gang toebehoort aan een grot, die voor het
publiek toegankelijk is’.
‘Dan zou het dus de grot zijn, waarvan de ingang gelegen is aan den weg langs
het Geuldal, niet waar?’
‘Ja, dat zou ik dan wel denken, maar u kunt er niet te vast op rekenen, inspecteur,
want het is ook mogelijk, dat we ons heelemaal aan de andere zijde bevinden. Als
ik een kompas bij me had, dan zou ik het wel precies kunnen nagaan’.
‘In welke zak zit jouw kompas, Kool?’, vroeg de inspecteur, zich plotseling tot
het magere mannetje wendend.
‘In mijn rechterbinnenzak’, antwoordde Kool automatisch. Doch toen hij den
tevreden trek op het gezicht van den inspecteur zag, werd hij woedend en begreep
hij, dat hij den man nog heel wat had kunnen sarren met zijn kompas.. Nu haalde de
politieman eenvoudig het instrumentje uit den aangegeven zak en spoedig lag het op
den grond en boog Paul zich er over.
‘Daar is het Noorden, en hier het Westen. Ten opzichte van deze gang bevindt de
grot hiernaast zich dus in het Oosten. Daaruit volgt, dat deze gang niet tot de publieke
grot behoort, die u bedoelt, inspecteur’.
‘Daar behoeven we niet aan te twijfelen, jongen!’, antwoordde de inspecteur, met
een goedkeurend knikje. Hij

Hans de la Rive Box, Paul's avontuur in Limburg. Een spannend verhaal voor jongens

142
stak het kompas in een van zijn eigen zakken en keek de gang door.
‘Het ergste is, dat we zoowel naar het Noorden als naar den anderen kant kunnen
loopen’, merkte hij op. ‘Toch zullen we allen bij elkaar blijven. Wat denk je er van
om eerst eens recht door te loopen, Paul?’
Paul, die om de waarheid te zeggen wel een beetje gevleid was, met het feit, dat
de inspecteur zijn meening wilde weten, knikte. ‘Hadden we maar wit zand of een
touw, dan konden we altijd den weg terug vinden!’
‘Touw heb ik wel, maar niet veel’, mengde Valk zich in het gesprek, die in
tegenstelling met Kool even hard naar de buitenlucht verlangde als de inspecteur en
Paul.
‘Waar heb je het?’, vroeg de inspecteur.
‘Hier’, wees Valk. Het was inderdaad niet veel, slechts een meter of tien.
‘In het ergste geval kunnen we het uit elkaar pluizen’, zei onze jonge vriend. ‘Het
is samengesteld uit vijf dunne strengen, dan hebben we al ongeveer vijftig meter!’
‘Nóg niets, maar we zullen het zuinig bewaren. Vooruit, niet langer treuzelen.
Jullie blijven voor ons loopen!’, commandeerde de politieman, zich tot de beide
smokkelaars wendend.
Kool bromde wat, doch achtte het geraden het bevel maar op te volgen en Valk
bleef aan zijn zijde. Paul en de inspecteur volgden op korten afstand. Zij volgden de
gang, die de eerste honderd meter geen zijgangen had, doch toen kwamen zij al
spoedig op een driesprong.
‘Halt!’, klonk de stem van den inspecteur en zij bleven staan.
‘Hier in, denkt u ook niet?’, vroeg Paul, na aandachtig den bodem van de drie
gangen te hebben bekeken.
‘Juist, alleen hier vinden we de sporen terug van
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vroeger bezoek,’ was het antwoord. ‘Deze gangen in, mannen!’
Weer liepen ze een tijdje door, de gang helde naar beneden, wat Paul geen goed
voorteeken vond en juist toen hij zijn meening te kennen gaf, gaf Valk een
gesmoorden kreet.
‘Hier loopt ze dood,’ riep Kool kwaad en sarrend liet hij er op volgen: ‘Zoo zie
je, Otto, de politie zal je den weg wel wijzen.’
De inspecteur was zoo verstandig de hatelijke woorden niet te verstaan. Hij wachtte
geduldig, tot ‘mijnheer’ Kool hem gepasseerd was en dus weer vóór Paul en hem
liep en toen gingen ze weer terug. Nu werd 't moeilijker bij den driesprong, maar
Paul liet het witte licht van de carbidlamp over den grond glijden en spiedde overal
rond.
‘Ik zou maar één weg weten, inspecteur,’ zei hij opeens. ‘We moeten heelemaal
terug en bij het luik de andere richting nemen. Kijkt u zelf maar, deze twee gangen
die we zouden kunnen nemen, zijn de laatste jaren niet meer betreden. Het stof ligt
er een vinger dik op den bodem.’
Met heel wat minder opgewektheid aanvaardden zij den terugtocht. Toen zij het
ingetrapte luik passeerden voelde Paul een rilling langs zijn rug sidderen. Nóg kon
hij niet goed begrijpen, dat Ben Laval en zijn vrouw en kleine Bennie en al die apen
heelemaal niet bestonden. Hij had die figuren en gebeurtenissen zóó duidelijk
gezien...... dat hij weer begon te twijfelen. Maar toen hij terzijde keek naar het bleeke
ernstige gezicht van den inspecteur, wiens vroolijke oogen niet meer glansden en
die nu evenals Kool en Valk ook een beetje voorover liep, alsof hij zwaar vermoeid
was, toen kon hij toch ook niet aannemen, dat deze man hem iets had wijs gemaakt,
dat niet waar was.
Zwijgend vervolgden zij de gang, die eerder breeder dan smaller werd. Toen ze
op een tweesprong kwamen,
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namen zij, alsof het van zelf sprak, den breedsten ingang en toen voelden zij alle
vier, dat de bodem langzaam begon te stijgen.
‘Dát is altijd een goed voorteeken, als je naar een uitgang zoekt,’ kon Paul niet
nalaten vroolijk uit te roepen. Valk keerde zich zenuwachtig om.
‘Meen je dat? Verduiveld...... ik begin er genoeg van te krijgen.’
‘Zwijgen!’, commandeerde de inspecteur barsch. Valk, die dezen klank in de stem
van den politieman nog niet gehoord had, zweeg verschrikt en meende al een revolver
op zijn breeden rug gericht te zien. Ook Kool keek wat minder uitdagend uit zijn
slimme oogen en de inspecteur zelf gaf Paul een knipoogje.
Deze begreep hem en lachte flauwtjes. De inspecteur wilde, nu er kans was, dat
zij misschien spoedig in het daglicht terug zouden komen, niet de kans loopen, dat
de beide mannen een poging tot ontvluchting zouden wagen. En van dat oogenblik
af was zijn houding ten opzichte van de smokkelaars veranderd. Zoo vriendelijk en
opgewekt als hij tegen onzen jongen vriend was, zoo kil en barsch was hij tegen
Kool. Met Valk ging hij weer heel anders om, want Valk toonde eenig berouw en
had zijn eerste brutaliteit volkomen afgelegd. Kool echter hield niet op hatelijke
opmerkingen te maken en trachtte den inspecteur en ook Paul te sarren.
Dit werd plotseling zoo erg, dat de inspecteur zonder een waarschuwing te uiten,
zijn revolver trok en het wapen voor Kool's gelaat hield.
‘Als je nu den moed hebt om nog één zoo'n uitdrukking te gebruiken, schiet ik je
zonder pardon neer!’, dreigde hij. Kool knipperde met zijn oogleden en werd wat
bleeker. Diep in zijn keel gromde het, doch hij zweeg.
‘Goed begrepen?’, voegde de ander er aan toe. ‘Jij laffe kerel.’
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Weer zweeg Kool, doch de blik in zijn loerende oogen gaf het antwoord, dat
bevestigend was. De schrik zat er nu tenminste bij hem in.
De gang begon meer en meer te stijgen. Eindelijk werd zij wat smaller...... en
eensklaps gaf Paul een gil van vreugde. Een flauw lichtschijnsel werd plotseling
zichtbaar...... juist in een bocht twintig meter voor hen.
‘Halt!’, klonk het korte commando. ‘Neem jij de lamp even, mijn jongen.’
Paul greep de carbidlamp. Zijn beenen trilden, hij wist...... hij wist heel zeker, dat
zij vlak bij een uitgang stonden. Een ijskoude tocht veegde als een enorme bezem
over den bodem van de gang.
Ook Valk verkeerde in een opgewonden stemming, maar Kool bleef heel bedaard
en zelfs meende Paul een glans van spijt in zijn oogen te zien.
De inspecteur haalde een kettinkje uit zijn binnenzak, waar een slotje aan bevestigd
was. Deze ketting verbond hij tusschen de handboeien van de beide mannen en daarna
knipte hij het slotje dicht.
‘Voorwaarts......,’ zei hij toen.
Paul holde al vooruit, in de bocht hield hij stil. Een machtig gevoel van overgroote
dankbaarheid jegens God, welde in hem op. De tranen sprongen in zijn oogen, doch
hij merkte het niet.
Iets verder, waar de gang heel laag en smal werd was een verblindend licht, dat
de oogzenuwen gevoelig prikkelde. Het was een onnoemlijk helder licht, dat scheen
te branden als een lokkend, gouden vuur. Een licht, dat je een gevoel gaf, dat je heel,
heel klein was. Een licht dat het fel-witte schijnsel van de carbidlamp maakte tot een
kinderachtig flauw pitje.
Een licht, dat zelfs Kool den adem benam en hem verlegen deed kuchen......
En toch was het alleen maar het daglicht, waar je
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anders nooit op lette. Het daglicht, dat je evenmin extra waardeert als de zuurstof in
de lucht die je inademt om te blijven leven.
‘Het daglicht!!’, schreeuwde Paul opgetogen.
‘Ik heb een gevoel of ik al dien tijd blind ben geweest......,’ prevelde Valk kleintjes.
En toen stonden ze in den uitgang van de grot. Vier paar hongerige oogen keken
in het dal, waar alles bedekt was onder de dikke sprei van sneeuw. Vier paar oogen
volgden de zilverblinkende Geul en de zwarte figuur van een boer, die langzaam
over den weg, ver beneden hen, naar Valkenburg fietste.
Kool was de eerste, die tot de werkelijkheid terugkeerde. Hij bukte zich en schepte,
zoo goed en kwaad als het ging, met zijn geboeide handen een bergje sneeuw op.
Toen bracht hij zijn handen naar zijn mond en slurpte de sneeuw op met de gretigheid
van een mensch, die naar water snakt.
En dit voorbeeld werd door de drie anderen met dankbare oogen gevolgd.
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Vier paar hongerige oogen keken in het dal.....
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Hoofstuk XXII
Weer naar huis!
Zwijgend, doch ieder bezig met eigen gedachten, daalden zij langs de besneeuwde
helling van den berg naar beneden en spoedig stonden zij op den bochtigen weg.
Hier was het, dat Paul voor het eerst weer eens op zijn horloge keek.
‘Kwart voor drie!’, zei hij.
De inspecteur knikte.
‘Ik had liever, dat het kwart voor vijf was’, antwoordde hij, raadselachtig. Kool
keek hem onderzoekend aan.
‘Waarom?’, vroeg hij nieuwsgierig.
‘Ach......’, antwoordde de ander, ‘dat is voor jullie wat prettiger, niet waar? Om
kwart voor vijf is het donker’.
Kool en Valk begrepen deze opmerking en wisten haar naar waarde te schatten.
Niets is vreeselijker voor een arrestant, dan bij daglicht geboeid te worden.
‘We...... we zouden in de grot kunnen wachten, tot het donker is’, merkte Paul
zwakjes op. De inspecteur glimlachte.
‘Dat zou je niet meevallen, Paul. Jij zal wel het meest naar huis verlangen, zou ik
denken. Bovendien moeten we alle vier wat warms gaan drinken en iets gebruiken.
We zullen dus maar niet langer staan beraadslagen en er een flinken pas inzetten. Je
kunt goed merken, dat de temperatuur in de grot hooger was dan hier!’
Hij haalde een sleuteltje uit een vestzakje en tot groote verbazing van Kool en
Valk opende hij het slot van de ketting tusschen hun boeien. Daarna ontdeed hij beide
mannen van de lastige en vernederende stalen banden.
‘Wat beteekent dat?’, vroeg Valk schuw en hij begon verwoed zijn polsen te
wrijven.
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‘Dat beteekent niets’, antwoordde de inspecteur. ‘Ik vertrouw, dat jullie als fatsoenlijke
mannen Paul en mij zullen volgen naar Valkenburg’.
‘Wat mij betreft, zal ik dat vertrouwen niet beschamen’, zei Valk snel en hij keek
dankbaarder uit zijn oogen. Kool zei niets. Zijn blikken gleden langzaam over de
witte helling van den berg achter hem......
‘En wat Kool aangaat’, vulde de inspecteur ernstig aan. ‘Hij zal zijn hersenen wel
weten te gebruiken. Eén verkeerde beweging en hij krijgt onverbiddelijk een kogel
in zijn beenen’.
Kool grinnikte.
‘Ik zal heusch wel meetippelen’, antwoordde hij schouderophalend.
Als vier gewone wandelaars begaven zij zich naar Valkenburg. De voorbijgangers
konden niet vermoeden, dat zij een vreeselijk avontuur achter den rug hadden en dat
zij niet zonder grond verschillende malen gevreesd hadden nimmer uit de ingewanden
der aarde te voorschijn te komen. Althans levend.
Het politiebureau was vrij spoedig bereikt. Paul moest slechts enkele minuten
wachten in een leeg vertrek, toen kwam de inspecteur al weer terug.
‘Kool en Valk kunnen zich over eenige oogenblikken te goed doen aan warme
soep, Paul’, zei hij opgewekt. ‘Voel je daar ook niets voor?’
‘Ik rammel......,’ bekende onze vriend naar waarheid.
‘Dan gaan we allereerst den inwendigen mensch versterken, mijn jongen. Kom
maar mee, hier vlak bij is een geschikt restaurant’.
Spoedig zaten zij tegenover elkaar aan een tafeltje en in de keuken werd met de
meeste haast een eenvoudige maaltijd bereid. Zoowel de inspecteur als Paul liet zich
niet onbetuigd en de laatste, die over zijn ergste moeheid
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heen was, voelde zich door het warme voedsel verkwikken. Het was al half vijf, toen
ze het restaurant verlieten.
‘Hoe laat gaat er nu een trein naar huis?’, was Paul's eerste vraag, toen ze op straat
stonden.
‘Dat heb ik al onderzocht, mijn jongen. De laatste trein, waarmede je vanavond
nog in Acht kunt komen, vertrekt om twee minuten over zeven uit Maastricht, dan
moet je met den trein van zes uur een en dertig uit Valkenburg’.
‘Die kan ik nog gemakkelijk halen. En hoe laat ben ik vanavond in Eindhoven,
inspecteur?’
‘Ik meen, dat de trein daar om vijf minuten over half negen binnen loopt, Paul. Je
kan dus om ruim negen uur weer thuis zijn. Maar nu iets anders, heb je genoeg geld
bij je voor de reis?’
‘Nog ruim negen gulden, inspecteur’, antwoordde Paul wat bleekjes. Dit ontging
den ander niet.
‘Ja, dat is zeker genoeg, maar je zult nu wel spijt hebben, dat je dat bankbiljet van
tien gulden aangebroken hebt, hè? Laat het maar aan mij over, dan krijg je straks
van de politie een vrijkaartje naar Acht. De beloofde belooning van Kool en Valk
kan ik je natuurlijk niet geven, hoewel het mij erg spijt’.
Paul glimlachte.
‘Oh, inspecteur, ik ben veel te blij, dat alles zoo is afgeloopen. Het is alleen erg
jammer voor mijnheer en mevrouw Zandstra. U kunt zich niet indenken, hoe arm
die menschen het hebben en ik was al dol verheugd, dat ik iets zou kunnen verdienen
om hen te helpen’.
Hij zweeg opeens en een blos verfde zich op zijn wangen. De inspecteur praatte
vlug door, waar Paul hem dankbaar voor was, doch hij hoorde nauwelijks wat de
politiebeambte vertelde.
Hij beet zich op de lippen en liep zwijgend naast den ander voort, totdat zij het
politiebureau binnen gingen.
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Paul werd in een stemmig vertrek gelaten, waar een heer met een streng, doch
goedhartig gezicht hem begroette.
‘Hier is het jongmensch, commissaris’, zei de inspecteur. ‘We hebben beiden eens
fijn gegeten’, voegde hij er lachend aan toe.
‘En smaakte het, Paul?’, vroeg de commissaris.
Paul voelde zich dadelijk op zijn gemak en op verzoek van den vriendelijken man
vertelde hij precies, wat er gebeurd was, sinds zijn ontmoeting met Kool en Valk in
het treintje van Boxtel naar Eindhoven. Toen hij met een zucht zweeg, zag hij pas
hoe een jongeman, die in een der hoeken van het vertrek achter een bureau zat,
ophield met schrijven.
‘Je heele verhaal staat nu zwart op wit, Paul’, sprak de commissaris. ‘Wil je me
eens zeggen, dat je alles naar waarheid verteld hebt?’
‘Ik verzeker u, dat ik alles volgens de waarheid verteld heb,’ antwoordde Paul.
‘Prachtig, mijn jongen, dan ben je nu van ons af. Ik heb, onmiddellijk, toen de
inspecteur zich hier vanmiddag meldde, mijnheer Zandstra voor je opgebeld. Hij
was natuurlijk blij, dat hij iets naders van je hoorde en hij zal vanavond op het
Eindhovensche station op je wachten, om je af te halen’.
‘En moet Paul de reis alleen maken?’, vroeg de inspecteur.
‘Paul is nog niet meerderjarig’, zei de commissaris. ‘Ik geloof zeker, dat we hem
hier een hand ten afscheid kunnen geven, want hij is flink genoeg om de reis in zijn
eentje te doen; maar hij zal wel moe zijn en ook om andere redenen lijkt het mij
geschikter, dat hij tot Eindhoven gezelschap heeft’.
‘Die moeite behoeft u gerust niet te maken, mijnheer
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de commissaris’, zei Paul lachend. ‘Ik zal niet verdwalen of in den trein naar Aken
stappen of zoo’.
Maar de commissaris wilde daar niets van weten. ‘We hebben hier op het oogenblik
een inspecteur, die even aardig is als jouw inspecteur, Paul,’ zei hij, met een knipoogje
naar Paul's metgezel in de grot. ‘En hij zal je tot Eindhoven brengen, hij heet van
Balen’.
‘Collega van Balen zal wel zóó nieuwsgierig naar je avonturen zijn, dat je, voordat
je het weet, thuis bent!’, voegde de inspecteur er bij en hij klopte Paul eens op den
schouder.
‘Hoe laat gaat een trein naar Maastricht?’, vroeg de commissaris.
‘Achttien een en dertig!’, zei Paul onmiddellijk. De beide mannen lachten.
‘Mooi, dan vertrekken jullie om zes uur hier van het bureau. Wil je tot zoolang
hier blijven, Paul?’
Toen moest onze vriend eensklaps aan iets denken, dat hij iemand beloofd had.
Hij kreeg er een kleur van en keek van den een naar den ander.
‘Wat wou je vragen, Paul?’
‘Ziet u......’, stamelde onze vriend verlegen. ‘Voordat ik naar het station ga......
zou ik zoo graag even een boodschap willen doen. Iets koopen’.
‘Maar daar is heelemaal geen bezwaar tegen’, verzekerde de commissaris hem.
‘Als je maar zorgt, dat je om zes uur precies hier weer present bent. Ken je den weg
in Valkenburg?’
‘Ik ben hier in het Zuiden geboren, mijnheer de commissaris en ik heb hier jaren
gewoond. De winkel waar ik naar toe wil, is hier vlak bij’.
‘Maak dan maar gauw, dat je weg komt!’, lachte de vriendelijke man en Paul liet
zich dit geen tweemaal zeggen.
Hij zette zijn pet op en verliet het politiebureau. Spoe-
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dig had hij den winkel bereikt en werd hij geholpen. Het was een...... slagerswinkel
en Paul kocht met een opgewonden gezicht een biefstuk.
‘Zulke reusachtige biefstukken verkoop ik niet, jongmensch’, zei de slager
verbaasd. ‘Lieve deugd, hebben jullie zoo'n groot gezin. Stel je voor, een biefstuk
van drie pond!’
‘Ik heb er niet veel verstand van, ziet u’, bekende Paul blozend. ‘Maar geeft u me
dan maar twee van een pond elk’.
‘Dat gaat beter’, lachte de man en voerde de bestelling uit. Paul betaalde en om
de waarheid te zeggen wist hij vijf minuten later niet eens meer hoeveel hij betaald
had. Het kon hem op dat oogenblik niets schelen. Hij had eindelijk zijn zin! Hij had
een biefstuk bij zich voor Liesje en een tweede exemplaar voor mijnheer en mevrouw.
Op den terugweg naar het bureau stelde hij zich voor hoe verheugd vooral mevrouw
zou zijn met het cadeau en hij verlangde zoo vurig naar het kleine huisje in Acht,
dat hij hijgend van het snelle loopen enkele minuten later voor den inspecteur stond.
‘Wel, wel’, zei deze, ‘allen tijd hoor. Mag ik je voorstellen aan mijnheer van
Balen?’
Inspecteur van Balen gaf hem een stevige hand. Een jongeman met een grappig
blond snorretje en tintelende blauwe oogen.
‘Gelukkig treffen we een sneltrein, jongmensch!’, ‘we zullen zoo langzamerhand
maar 'ns opstappen, hè?’
‘En flink doorloopen!’, voegde Paul er aan toe, die doodsbenauwd was, dat hij te
laat op het station zou arriveeren.
Het werd een hartelijk afscheid tusschen den inspecteur en hem.
‘Ik hoop je later nog eens te ontmoeten, Paul!’, zei
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Lieve deugd, hebben jullie zoo'n groot gezin.

Hans de la Rive Box, Paul's avontuur in Limburg. Een spannend verhaal voor jongens

155
hij oprecht. ‘En als je me soms eens noodig mocht hebben, dan kan je me altijd
schrijven. Hier is mijn kaartje. En nu wensch ik je een goede reis en wel thuis!’
‘Ik dank u nog wel hartelijk voor alles, wat u voor mij gedaan hebt’, zei hij.
‘Niets geen dank, mijn jongen, dat was mijn plicht’.
Ook de commissaris reikte hem de hand en toen gaf inspecteur van Balen het sein
tot vertrek. Zijn collega liep nog een eindje mee.
‘Misschien kom ik nog wel eens in Acht, Paul, dan zal ik je niet vergeten!’, zei
hij lachend.
Voor het laatst gaven zij elkaar een hand. Toen keerde de vriendelijke man terug.
Noch Paul, noch hij kon op dat oogenblik denken, dat zij elkaar inderdaad eerder
zouden weerzien, dan zij vermoedden.*)
Spoedig was het station bereikt en inspecteur van Balen zorgde er voor, dat de
minuten die zij nog moesten wachten, vlug voorbij gingen, door aan een stuk door
te babbelen.
Ze stapten in een lekker verwarmd coupé en hadden het rijk alleen. Toen de trein
zich zuchtend in beweging zette, kon Paul niet nalaten hetzelfde te doen. Het was
een zucht van opluchting en dankbaarheid.
Inspecteur van Balen wierp een blik naar buiten. Het was aarde-donker, doch tegen
de ruiten begonnen witte vlokken te kleven.
‘Het sneeuwt weer......’, merkte hij nuchter op.

*) Zie vervolg op dit verhaal: ‘MET EEN MOTORBOOT OP AVONTUUR!’
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Hoofstuk XXIII
Een man, een man, een woord, een woord!
Precies op den vastgestelden tijd stopte de trein van Maastricht in Eindhoven. Als
een haas verliet Paul de coupé, zoodat de inspecteur en de overige reizigers in lachen
uitbarstten.
Paul rende het lange, koude perron op met zoekende oogen. Plotseling zag hij
mijnheer Zandstra, die langzaam langs den trein liep, in ieder coupé kijkend. En drie
tellen later hadden zij elkaar begroet, beiden even onder den indruk van dit heerlijke
oogenblik.
‘Jongen, jongen!’, zei mijnheer. ‘Wat ben ik blij, dat je weer bij me bent. Heb je
het niet koud? Heb je wel gegeten? Zullen we eerst iets gaan gebruiken of heb je
alleen dorst?’
Paul lachte.
‘Ik verlang alleen naar huis’, zei hij naar waarheid. ‘Maar daar komt inspecteur
van Balen aan, die me van Valkenburg af gezelschap heeft gehouden’.
De heeren stelden zich aan elkaar voor en gaven elkaar een hand.
‘Blijft u vannacht bij ons logeeren?’, vroeg mijnheer Zandstra.
Maar daar kon de politie-beambte niet aan denken.
‘Ik moet vanavond nog door naar Boxtel en moet nu meteen afscheid van u nemen.
Dag Paul, het beste en als je nog eens in Zuid-Limburg komt, dan meld je je maar
aan het politie-bureau’.
Vlug gaven zij elkaar de hand en toen verdween hij. Naast mijnheer haastte Paul
zich naar den uitgang. Hij klemde zijn pakjes stevig tegen zich aan.
‘Hoe is het met Liesje? Heeft u al weer werk?’
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En tot Paul's onuitsprekelijke verbazing begon mijnheer te stralen van blijdschap.
‘En of, mijn jongen, ik heb een fijne betrekking gekregen. Stel je voor, een vaste
betrekking. Morgen zal ik vertellen, hoe dat in zijn werk is gegaan. Wacht, hier staat
de autobus, stap maar in’.
Tijdens de rit naar Acht merkte Paul, dat hij erg vermoeid was. Hij werd wat stiller
en hij had moeite om de oogen open te houden. Maar toen hij eindelijk het welbekende
huisje zag, trok die moeheid als door een tooverslag weer weg. Hij holde naar het
hekje, opende het en op hetzelfde moment werd de voordeur geopend en lag hij in
mevrouw's armen.
Noch zij, noch Paul kon iets zeggen, maar beiden hadden tranen in de oogen.
Mijnheer sloot de voordeur en bekeek glimlachend dat tooneeltje.
‘Hé, wat kom jij doen?’, riep hij eensklaps verbaasd.
Een teere gedaante kwam zonder geluid en licht als een veertje langs de trap naar
beneden. Liesje op haar pantoffels in haar gestreepte pyama, met een omslagdoek
om en een glans van onuitsprekelijke blijheid in de oogen.
‘Paul!’, riep ze zachtjes. ‘O, Paul...... ben je daar weer? Ik ben zoo blij’.
Mevrouw sloeg haar armen om hun schouders en duwde het tweetal de huiskamer
in, omdat het in de gang zoo koud is.
En daar kwamen de tongen los. Paul was opgewonden en rende naar de gangdeur.
‘Waar zijn die pakjes? Die pakjes, die ik heb meegebracht?’
‘Hier...... hier......’, lachte mijnheer.
Met een plechtig gebaar reikte Paul vervolgens de beide pakjes aan mevrouw en
het meisje over.
‘Alle menschen. Wat zou daar wel in zitten? Het is zacht......’, riep mevrouw.
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Liesje had het papier het eerst afgewikkeld. Toen zij de verrassing zag wist zij niet
wat ze zou doen, lachen of huilen.
Paul kuchte zijn ontroering weg.
‘Het is de moeite niet waard, hoor, maar ik had het je immers beloofd. Alleen heeft
de reis naar den slagerswinkel wat langer geduurd, dan ik gedacht had!’
Mevrouw sloeg haar arm om zijn schouders. Haar zachte oogen glansden van
ontroering en ze zeide:
‘Ik ben trotsch op je, jongen!’,
EINDE.
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