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Hoofdstuk 1: de verjaardag

Het harde gerinkel van de telefoon maakte op luidruchtige wijze een
einde aan de stilte. Cas lag in zijn bed en werd er wakker van. Niet van
plan de telefoon op te nemen, draaide hij zich om en duwde zijn hoofd
in het kussen. Nadat de telefoon voor de vierde keer luid rinkelend de
stilte verbrak, maakte Cas geïrriteerd aanstalten om in beweging te
komen. Hij bedacht zich echter en liet zich met een plof weer
terugvallen op zijn bed. Hij keek op de klok. Het was na tienen. Waar
was zijn vader? Die zou toch al thuis moeten zijn? Hij luisterde
aandachtig. De telefoon ging nogmaals over. Daarna hield het gerinkel
op. Vervolgens hoorde hij de stem van zijn vader. Hij was dus
inderdaad thuis. Cas zuchtte.
Cas was vaak alleen thuis. Zijn moeder, Barbara, was overleden aan
de gevolgen van een auto-ongeluk toen Cas pas zeven jaar was. Ze
werkte in het plaatselijke ziekenhuis achter de receptie en werd op een
avond aangereden door een automobilist die door het rode
verkeerslicht was gereden. De ambulance was snel ter plaatse, maar
het was te laat geweest. Onderweg naar het ziekenhuis overleed ze.
Niet lang na het overlijden van zijn moeder waren ze verhuisd. Zijn
vader en hij. Het vorige huis, waar ze tot het ongeluk jarenlang met zijn
drietjes hadden gewoond, voelde gewoon niet meer als ‘thuis’.
Ondanks dat de verhuizing een definitief einde betekende van een
zeer gelukkige periode, hadden ze er geen spijt van gehad. Zijn vader
was na het ongeluk en tijdens de verhuizing enkele maanden thuis
gebleven. Hij had hun nieuwe huis grotendeels opgeknapt en, met de
hulp van Cas, alle kamers in hun ‘nieuwe’ huis geschilderd in de
kleuren die Cas mooi vond. En ondanks dat zijn vader nu veel van huis
weg was voor zijn werk, had hij het gevoel dat er hierdoor een sterke
basis was gelegd voor de band die ze nu hadden.
Het werd weer stil in huis. Blijkbaar was het telefoongesprek
beëindigd. Cas twijfelde of hij naar beneden zou gaan, maar aan het
geluid van de krakende trap kon hij opmaken dat zijn vader al op weg
naar boven was. Cas wachtte even en zag vervolgens de deur van zijn
slaapkamer langzaam werd geopend. In de deuropening stond zijn
vader die aandachtig in het duister tuurde om te zien of zijn zoon
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wakker was. Cas deed zijn nachtlampje aan en in de oplichtende
kamer zag hij zijn vader schrikken. Waarschijnlijk omdat hij dacht dat
hij Cas per ongeluk wakker had gemaakt.
‘Ik was al wakker hoor pap’, stelde Cas hem gerust.
Zijn vader kwam de kamer binnen.
‘Ik twijfelde al…’, lachte zijn vader opgelucht en ging op de rand van
zijn bed zitten. ‘…Ik ben net thuis’, vervolgde hij zijn zin. ‘Je kent het
wel hè? Drukke dag gehad.’
Cas knikte. Dat kende hij wel ja. Hij moest er zelfs wel een beetje om
lachen. Hij vond het op een bepaalde manier wel grappig dat zijn
vader, die de hele dag op grote bijeenkomsten de meest belangrijke
mensen toesprak, er moeite mee had om zijn zoon uit te leggen
waarom hij zo laat thuis was.
‘Hoe was jouw dag?’, vroeg zijn vader hem echter wel oprecht
geïnteresseerd.
‘Ook druk’, antwoordde Cas en hij liep in gedachten nogmaals de dag
door. Hij had een lange dag op school gehad. Zijn nieuwe school
noemde hij het vaak nog, want pas sinds enkele weken zat Cas in de
brugklas van het ‘Willem van Oranje gymnasium’. Het was wel
wennen. De overstap van de lagere- naar de middelbare school viel
hem zwaarder dan gedacht. Hoewel Cas op de lagere school al had
bewezen goed te kunnen leren, vielen de eerste resultaten op de
nieuwe school tegen.
Die dag was hij na school via de supermarkt terug naar huis gegaan
om boodschappen te doen. Normaal deed zijn vader dit in het
weekend, maar het was de dag voor zijn dertiende verjaardag. Er
moesten dus nog wat extra boodschappen gehaald worden.
Zijn vader had de boodschappen bij binnenkomst op het aanrecht zien
staan en vroeg zich hardop af wat de bedoeling was van al die extra’s.
Cas moest lachen.
‘Pap!, ik kan tante Elise en mijn vrienden toch moeilijk allemaal water
geven, hè?’
Zijn vader keek hem even zwijgend aan en probeerde niet al te
verbaasd te reageren.
‘Tante Elise’, schoot het hem door zijn hoofd… ‘zijn vrienden’?
Langzaam drong het tot hem door. ‘Mijn hemel! Hoe heb ik dit nu weer
kunnen vergeten? Cas is morgen jarig!’
Hij had het kunnen weten. Tante Elise kwam slechts twee keer per jaar
op bezoek. Ze woonde aan de andere kant van het land, maar kwam
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trouw ieder jaar twee keer langs om de verjaardagen van zowel Cas
als zijn vader te vieren.
‘Je bent het toch niet vergeten hè, pap?’, vroeg Cas met zijn ogen vol
ongeloof en op een toon alsof hij verwachtte dat zijn vader misschien
een grapje maakte. ‘Zeg me dat je het niet bent vergeten, hoor’,
voegde hij er aan toe.
‘Nee, natuurlijk niet’, stamelde zijn vader. ‘Ik ben je verjaardag niet
vergeten’, bracht hij vervolgens uit… ‘ehm…Het is je cadeau!’ Het
verbaasde hem hoe makkelijk hij zich er ineens uit wist te kletsen.
‘Ik moet nog wat regelen voor je cadeau’, zei hij alweer een stuk
zekerder. ‘Dat is alles. Morgen als ik uit mijn werk kom, en ik zal
zorgen dat ik dit keer op tijd terug ben, vieren we natuurlijk jouw
dertiende verjaardag knul. Zet jij alles maar vast klaar morgenmiddag,
dan komt alles goed. Ga nu eerst maar eens slapen!’
Zijn vader stond op, liep met enkele grote stappen de slaapkamer uit
en sloot de deur. Hij hoorde Cas het licht van zijn nachtlampje weer uit
doen. Hij haastte zich naar beneden en sloeg zich met zijn hand tegen
zijn voorhoofd. Hoe kon hij de verjaardag van Cas vergeten zijn?
Wederom was hij weer zo ver in zijn werk opgegaan, dan hij één van
de weinige speciale dagen in het leven van zijn zoon waar hij
betrokken bij kon zijn, was vergeten. Hij zuchtte en voelde zich
schuldig. Gelukkig, besefte hij, kon hij zijn fout gedeeltelijk nog
herstellen. Als hij morgen op tijd naar huis zou gaan, zou Cas in ieder
geval niet merken dat hij er daadwerkelijk niet aan had gedacht. Nu
moest hij alleen nog zorgen voor een indrukwekkend cadeau. Een
cadeau waar uit zou blijken dat het met zorg en interesse in het jonge
leven van zijn zoon was uitgezocht. Maar hoe kon hij op zo’n korte
termijn nog met zo’n indrukwekkend geschenk op de proppen komen?
Hij besloot te kijken of het internet hem uitkomst kon bieden en zette
vlug zijn computer aan. Het opstarten van de computer leek een
eeuwigheid te duren. Het was al behoorlijk laat geworden en hij moest
en zou zijn zoon morgen met een cadeau verrassen. Nauwelijks had
hij verbinding met het internet of hij begon de eerste woorden al te
Googlen. ‘Verjaardag’….Enter. Ontelbaar veel sites. ‘Cadeau ’….Enter.
Alweer teveel sites. ‘Verjaardag en Cadeau ’ dan? Opgejaagd door het
gevoel van haast snelde zijn ogen over de gevonden pagina’s om
vervolgens het volgende zoekwoord alweer in te typen. Het moet
speciaal zijn, bleef er maar door zijn hoofd schieten. Laat ik het dit keer
nou eens goed regelen. Een speciaal cadeau, voor een speciale
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dertienjarige knul. En niet zoals afgelopen jaar. Hij had Cas toen
technisch lego gegeven, maar dat bleek niet helemaal de juiste keus
voor een jongen van zijn leeftijd. Cas had het doosje zelfs niet eens
open gemaakt.
Nieuwe zoekwoorden maar weer: ‘Speciaal + dertien jaar + cadeau
’…..enter. Weer een ontelbaar aantal gevonden sites. Gadgets, cd’s,
reizen, boeken…. Boeken! Dat is het: boeken!
Zijn oog viel op een link die opvallend bovenaan de pagina stond. In
een aantal vetgedrukte steekwoorden stond er: www.dertienjaar.nl.
….speciaal boek….dertien jarige….nu bestellen…..morgen in huis……
Interessant genoeg. Hij besloot de pagina te openen en trof een
simpele, in donker rood uitgevoerde website met weinig extra
informatie dan hij zojuist in de zoekresultaten van Google had
gevonden. De tekst was moeilijk leesbaar omdat de zwarte kleur van
de letters slecht afstak tegen de donkerrode achtergrond. Daarnaast
zag de website er niet alleen opvallend eenvoudig uit, het toonde ook
niet meer dan alleen de volgende beschrijving:
Zoekt u een bijzonder cadeau voor een dertienjarige? Bestel dan
nu ons bijzonder toepasselijke boek: DERTIEN
Om nu te bestellen klik HIER. (morgen in huis)

Het is in ieder geval toepasselijk en snel leverbaar, stelde hij zichzelf
gerust. Hoopvol en enigszins met een gerust gevoel klikte hij de
bestelknop aan. Er gebeurde niets. Nogmaals, nogmaals, nogmaals.
Weer niets.
‘Gadverdamme, het zal ook eens meezitten’, vloekte hij tegen de
computer.
Met de muis klikte hij de bestelknop nogmaals een paar keer
gefrustreerd in om de computer vervolgens met een flinke duw van zijn
duim uit te drukken.
‘Dan morgen ergens in de stad maar wat halen’, mopperde hij
zachtjes. ‘Dit schiet niet op.’
De volgende dag werd Cas wakker door het felle zonlicht dat de kamer
binnen kwam nadat zijn vader de gordijnen met twee korte rukjes aan
de kant schoof.
‘Gefeliciteerd jongen, en dat je maar lang mag leven! Wil je dat ik nog
even voor je zing? Lang zal je leven…lang zal je leven…’
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‘PAP!. Alsjeblieft zeg. Ik ben net wakker’, wist Cas er met een schorre
ochtendstem uit te brengen. Hij keek op de klok. Tien voor zeven. ‘Dat
zingen mag je wel laten zitten, hoor. Ik heb liever mijn cadeau alvast’,
grapte hij terwijl hij zich uitrekte.
‘Je cadeau krijg je pas vanavond’, antwoordde zijn vader. ‘Het is heel
speciaal en ik moet er nog wat voor doen’, loog hij tot zijn eigen
verbazing. ‘Je zult dus echt nog even moeten wachten. Maar het is wel
heel speciaal, hoor!’ En terwijl hij bedacht dat hij nu dan ook met iets
wel heel speciaals thuis zou moeten komen, liep hij alweer de kamer
uit.
‘Ja, ja’, dacht Cas, ‘het zal wel net zo speciaal zijn als het technisch
lego dat ik afgelopen jaar kreeg.’ Hij draaide zijn hoofd naar de hoek
van de kamer, waar uit een half openstaand laatje de nog dichte doos
van de lego naar buiten stak. Cas zuchtte. ‘Ik ben toch geen klein kind
meer?’
Toen Cas na een verfrissende douche beneden kwam, zag hij dat zijn
vader de oprit inmiddels verlaten had. Met een paar stevige rukken
aan het stuur en een flinke dot gas verdween de grote auto uit het
zicht.
‘Nou, dit wordt weer een heel bijzondere verjaardag’, mompelde hij
zachtjes tegen zichzelf. Hij pakte een bord en smeerde een boterham
voor zichzelf, waar hij voor de grap een verjaardagskaarsje in stak dat
op tafel lag.
‘Hieperdepiep….Hoera!’, riep hij, blies het kaarsje uit en nam een hap.
‘Lang zal ik leven’, zong hij vrolijk met volle mond verder en nam weer
een hap. Hij moest zijn best doen de halve boterham die hij op deze
manier inmiddels naar binnen had gehapt weg te slikken, maar het
lukte. Nadat hij ook het laatste stuk van zijn boterham in zijn mond had
gepropt, stond hij op. Hij zag op de klok dat hij op moest schieten. Al
kauwend liep hij de gang in waar zijn rugzak met schoolspullen al
stond te wachten. Hij greep zijn jas van de kapstok en vervolgens liep
hij, zich verslikkend in het laatste stukje brood dat hij probeerde weg te
krijgen, met jas en rugzak richting de schuur om zijn fiets naar buiten
te halen. Vlug haalde hij zijn fiets uit de schuur en zette hem tegen de
schutting, die het onder het gewicht van zijn fiets bijna leek te
begeven.
‘Bijna pap. Bijna’, mompelde hij terwijl hij terug naar het huis liep.
De schutting was oud en al enkele jaren aan vervanging toe. De palen
waaraan de houten planken waren bevestigd waren aan de onderkant
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min of meer doorgerot en konden het gewicht van het hout nog maar
nauwelijks tillen. Dat de schutting er nog stond was de schuld van de
buurman. Toen Cas met zijn vader in het huis was komen wonen had
zijn vader al enkele malen geprobeerd de oude buurman over te halen
om samen een nieuwe schutting te plaatsen. De buurman antwoordde
steevast dat hij vond dat de rottende schutting nog prima voldeed.
Omdat ze nieuw in de wijk waren en zijn vader niet meteen de relatie
met de buurman wilde verpesten, was besloten de schutting te laten
staan.
‘Het hoeft maar één keer hard te waaien en dan gaat die schutting
vanzelf wel om’, had Cas zijn vader horen zeggen. Maar, ondanks
enkele nachten met harde wind, was dit tot op heden nog niet gebeurd.
‘Nee toch. Vergeten mijn tanden te poetsen’, bedacht Cas zich plots.
‘Snel nog even doen.’
Terwijl Cas gehaast het huis weer binnen liep om zijn tanden te gaan
poetsen, hoorde hij bij de voordeur iets zwaars op de mat vallen.
‘De post is vroeg vandaag’, bedacht Cas zich. Vlug liep hij richting de
voordeur. Op de stekelige bruine mat lag een zwarte doos met een
donkerrood etiket erop. De doos had het formaat van een
telefoonboek. Cas tilde het pakket van de deurmat. Op het etiket stond
slechts één woord in zwarte letters geschreven: DERTIEN
‘Dat moet voor mij zijn’, bedacht Cas zich. ‘Typisch mijn vader’,
mompelde hij zacht tegen zichzelf. ‘De tijd niet kunnen vinden om de
stad in te gaan en daar iets voor mij uit te zoeken.’
Cas keek op de klok. Kwart voor acht inmiddels. Hij moest nu echt
opschieten. Het huis waar ze woonden stond aan de rand van de stad
en hij moest zeker vijfentwintig minuten fietsen om op school te
komen. Cas zat in de brugklas van het gymnasium. Na de lagere
school was hij samen met zijn vader op diverse scholen gaan kijken,
maar geen enkele school leek hem zo leuk als deze. Daarnaast had hij
veel vrienden die ook naar hetzelfde gymnasium gingen als waar hij nu
op zat. De afstand van vijfentwintig minuten nam hij daarbij voor lief.
Hij legde het pakje op tafel, liep naar de badkamer en poetste snel zijn
tanden. Hij liep weer naar beneden en trok zijn jas weer aan, die hij op
de stoel in de keuken had gehangen toen hij weer binnen was
gekomen. Even twijfelde hij of hij het pakketje nu vast open zou
maken, maar hij besloot hier toch mee te wachten.
‘Het is leuker om straks te kijken wat ik heb gekregen als ik uit school
terug kom’, stelde hij zichzelf voor. ‘Dan heb ik er meer tijd voor.’
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Tante Elise zou zoals altijd pas na zessen komen en zijn vrienden
kwamen pas zaterdagavond. Hij liep naar buiten, sloot de achterdeur
achter zich, draaide deze op slot en vertrok naar school.
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Hoofdstuk 2: het verjaardagscadeau

De school waarop Cas zat stond midden in de stad, net iets buiten de
drukte van de winkelstraat, aan het begin van een groen park. Het
droeg de statige naam ‘Willem van Oranje Gymnasium’. Het was een
voormalig militair gebouw, opgebouwd uit oude donkerrood gebakken
stenen, dat door een handige en zeer creatieve architect was
omgebouwd tot een modern lesinstituut. Toen het gebouw nog dienst
deed als hoofdkwartier binnen de kazerne, had het gebouw nog de
naam ‘Willem de Zwijger kazerne’ geheten. Omdat de schoolleiding de
originele naam van de ‘vader des vaderlands’ meer vond passen was
deze na de verbouwing op de gevel geplaatst. Verder was er aan de
buitenkant van het gebouw ten opzichte van vroeger maar weinig
veranderd. Dat was ook te zien aan twee uitvergrote foto’s van het
gebouw die in de aula van de school hingen. De ene was gemaakt net
na de bouw aan het einde van de negentiende eeuw, de ander net na
de verbouwing bijna 100 jaar later. Zoals op de foto’s was te zien had
het oude gebouw aan de buitenkant nog dezelfde strenge en
authentieke uitstraling die het aan het einde van de negentiende eeuw
ook had gehad, maar de binnenkant van de school was compleet
verbouwd en zeer modern ingericht. Aan de voorkant van het gebouw
lag een groot plein. Op het plein waren een drietal fietsenstallingen
geplaatst en naast het plein was een ruim aantal parkeerplaatsen,
waar leraren en bezoekers hun auto’s konden parkeren. Naast de
fietsenstallingen stonden een aantal oude stenen banken waarop men
in de schoolpauzes even lekker kon zitten. Om het plein heen waren
ook de oude hekken blijven staan, waarmee het schoolterrein iedere
avond werd afgesloten. Indrukwekkend hoge roestbruine ijzeren
hekken met grote punten, die er voor zorgden dat buitenstaanders het
terrein niet makkelijk op konden komen. Een functie die het met name
had gehad toen het schoolterrein nog werd gebruikt door de militairen.
Cas, die flink had doorgefietst en daardoor een toch nog een kwartier
te vroeg op school was aangekomen, zat in inmiddels in de aula van
zijn school. Hij voelde dat hij op zijn schouder werd getikt. Hij keek op
van zijn geschiedenisboek, dat hij nog even had opengeslagen, en
draaide zijn hoofd richting zijn schouder. Niemand. Vreemd.
Vervolgens draaide hij zijn hoofd richting zijn andere schouder.
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‘Gefeliciteerd hè!’ werd er plots hard in zijn gezicht geschreeuwd.
Cas schrok zich rot. Het was Milan, zijn klasgenoot èn beste vriend. Hij
had Cas zien zitten en was zachtjes dichterbij geslopen. Terwijl hij Cas
op zijn rechterschouder had getikt, was hij linksom gelopen en voor
hem gaan staan om het schrikeffect te vergroten. En, hoewel ze het
spelletje wel eens vaker op deze manier hadden gespeeld, was Cas er
toch weer ingetrapt.
‘Ha ha, domoor’, bracht Milan nog lachend uit. ‘Je bent wel ouder maar
nog steeds niet wijzer geworden dus?’ Cas, die zich inmiddels alweer
had hersteld, moest erom lachen. ‘Maar dit is echt de laatste keer dat
ik hier ben ingetrapt hoor, mafkees!’ Ze lachten allebei.
Cas kende Milan al jaren. Het waren de beste vrienden geworden,
sinds ze in groep 3 van de lagere school bij elkaar in de klas waren
gekomen. Alleen de kleuterschool hadden ze apart doorgebracht. Het
was zo’n tweetal waarvan je weet dat als je de één ziet, de ander nooit
ver weg kan zijn. Mensen die het tweetal niet kenden, dachten vaak
dat Cas en Milan broertjes waren, omdat ze bijna altijd samen werden
gezien. Daarnaast leken ze ook nog eens op elkaar met hun
donkerblonde lokken en blauwe ogen, wat het nog moeilijker maakte
de twee van elkaar te onderscheiden. Na school trokken ze vaak
samen op om de leukste avonturen te beleven en in het weekend
logeerden ze ook vaak bij elkaar. Zeker toen de moeder van Cas was
overleden kwam hij regelmatig bij Milan over de vloer. De ouders van
Milan waren erg aardig en ze waren goed op de hoogte van de situatie
waarin Cas zich bevond. De moeder van Milan kende de moeder van
Cas zelfs redelijk goed, omdat ook zij samen op dezelfde middelbare
school hadden gezeten. Regelmatig boden de ouders van Milan Cas
aan om mee te eten omdat ze wisten dat hij thuis meestal alleen at. De
vader van Cas waardeerde het enorm dat ze hem zo gemakkelijk
opnamen in hun gezin, maar hij voelde zich er ook vaak enorm
schuldig over. Hij wist dat Cas daar vond wat hij hem maar niet kon
bieden omdat hij steeds de keuze tussen zijn carrière en zijn zoon leek
te moeten maken. Ook de keuze voor het gymnasium waarop Cas nu
zat, was mede bepaald door het feit dat Milan naar dezelfde school
ging.
Milan was inmiddels bij Cas gaan zitten en had ook nog even een boek
uit zijn tas tevoorschijn gehaald. Terwijl hij het vluchtig doorlas begon
hij een boterham te eten.
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‘Heb je al een cadeau gehad?’, vroeg hij Cas terwijl hij zijn boek door
bleef bladeren.
‘Er is wel wat binnengekomen…’, antwoordde Cas terwijl ook hij de
bladzijden van zijn boek wat ongeïnteresseerd om bleef slaan. ‘…Maar
ik heb er niet meer naar gekeken.’
‘Binnengekomen?’, vroeg Milan hem terwijl hij opkeek uit zijn boek.
‘Wat bedoel je daarmee?’
‘Zoals ik het zeg, flapdrol’, antwoordde Cas hem. ‘Er is vanochtend wel
iets binnengekomen. Met de post. Maar ik weet nog niet wat. Ik vond
het leuker om vanmiddag te kijken wat het is. Ik denk dat mijn vader
weer eens geen tijd heeft gehad om een cadeau te kopen en dat hij
dus iets voor mij besteld heeft, ofzo. Het zat in een zwarte doos en er
stond dertien op, dus het moet wel voor mij zijn lijkt mij. Denk je niet?’
‘Ja, dat zal dan wel’, antwoordde Milan hem.
‘Nou, dat denk ik dus ook’, antwoordde Cas. Hij keek op zijn horloge.
‘Joh, het is drie voor half negen. De les begint zo. Ik heb geschiedenis
in lokaal 2 van bijgebouw D dus ik moet nu echt opschieten, waar moet
jij naartoe?’
‘Ik begin met aardrijkskunde in lokaal 1. Hier in het hoofdgebouw’,
antwoordde Milan met een zuur gezicht terwijl hij de helft van zijn
boterham per ongeluk uit zijn handen liet vallen. Aardrijkskunde was
één van de vakken waar hij al vanaf de eerste dag op deze school het
meeste moeite mee had en Cas kon zien dat hij er dan ook met
tegenzin heen ging.
‘Nou sterkte dan maar!’, bracht Cas lachend uit. ‘Volgens mij hebben
we vandaag verder ook geen enkele les samen. Zie ik je later nog
even?’
De jongens spraken af dat ze elkaar na school nog even zouden
ontmoeten bij de stenen bankjes naast de fietsenstalling voordat ze
naar huis zouden gaan. Milan raapte zijn halve boterham van de grond
op en propte hem in het afvalbakje op de tafel. Daarna gingen ze
beiden hun eigen richting uit op weg naar de les.
Het laatste lesuur was bezig. Wiskunde. Cas had er inmiddels al zeven
lesuren opzitten en het laatste viel hem zwaar. Hij ging liever naar
huis. Hij moest zorgen dat er wat te eten klaar was als zijn tante kwam
en hij was nieuwsgierig naar het cadeau wat hij die morgen op de mat
had aangetroffen. Zijn leraar was het hele uur al bezig met het
uitleggen van de stelling van Pythagoras en had inmiddels het hele
schoolbord, inclusief de inklapbare zijkanten, al volgeschreven en
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getekend. Cas kon niet begrijpen waarom de leraar op zo’n
langdradige manier iets moest uitleggen, wat hij zelf zo simpel vond.
Cas was erg sterk in wiskunde. Hij stond gemiddeld een negen voor
het vak. Vaak had hij wiskundige berekeningen al eerder door dan dat
de leraar het kon uitleggen. Cas zuchtte. Hij had zijn pen weer
opgepakt en was net begonnen met het opschrijven van de
aantekeningen die de leraar met krijt op het bord had geschreven toen
een irritante zoemer aangaf aan dat het laatste lesuur was afgelopen.
Terwijl de leraar zijn verhaal afrondde en zijn aantekeningen met een
wisser van het bord begon te vegen, schoof Cas zijn boeken bijeen en
veegde ze letterlijk van tafel zijn rugtas in.
‘Laat die aantekeningen maar zitten’, dacht hij. ‘Zo moeilijk is dit nu
ook weer niet.’ Cas trok zijn jas aan en met een handige beweging trok
hij de rits van zijn rugzak dicht en slingerde hem op over zijn schouder.
‘Denken jullie nog wel aan het huiswerk voor aanstaande maandag’,
probeerde de leraar iedereen nog mee te geven. ‘Hoofdstuk 4 t/m 6
bestuderen en de sommen 21 tot en met 29 maken.’
Zijn laatste verzoek kwam wat aan de late kant. Samen met wat van
zijn klasgenoten verliet Cas het klaslokaal al, de leraar vertwijfeld
achterlatend of zijn opdracht nog wel was overgekomen.
Zoals beloofd was Cas op één van de bankjes voor de school gaan
zitten waar hij met Milan had afgesproken. Hij had zijn rugtas naast
zich gezet en trok de sluiting open. Uit zijn tas haalde hij een stuk
chocolade tevoorschijn dat hij er die avond ervoor al had ingestopt.
‘Wie wat bewaart, heeft wat voor later’, sprak hij lachend hardop en
brak met zijn tanden een stuk van de reep af.
‘Ja, en als jij nou lekker alles bewaart, dan eet ik het wel voor je op.’
Het was Milan. ‘Wat een vreselijk lange dag was dit, zeg’, vervolgde
hij. ‘Doe mij eens een stuk van die chocolade.’
Cas brak de reep doormidden en gaf het stuk waar nog geen hap van
was genomen aan Milan.
‘Ja, zeven uur is net iets te lang voor een vrijdag’, antwoordde Cas. ‘En
zeker op mijn verjaardag!’ Ze namen allebei nog een flinke hap van de
chocolade.
‘Wist je dat de stelling van Pythagoras alleen maar nieuw was voor de
Grieken? En dat de Babyloniërs al veel langer op de hoogte waren van
het feit dat er een relatie is tussen de zijden van een driehoek?’, bracht
Cas het uit met het zelfde toontje waarop zijn leraar praatte.
‘Wiskunde gehad vandaag?’, vroeg Milan. ‘Zo saai!’
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‘Helemaal goed’, antwoordde Cas. Heel belangrijk om te weten
allemaal, want zonder al deze theorie zul je de formule nooit snappen’,
zei Cas weer op hetzelfde toontje. Ze moesten allebei lachen.
‘Ga je zo nog mee naar mijn huis of zie ik je morgenavond pas?’, vroeg
Cas aan Milan nadat ze waren uitgelachen.
‘Dat wordt pas morgenavond ben ik bang’, zei Milan. ‘Ik moet
vanmiddag mijn folders nog rondbrengen. Daar had ik gisteren geen
zin meer in. Ik heb gisteren moeten leren voor een overhoring die ik
vandaag had. Maar morgen wordt het feest. Ik zorg dat ik er op tijd
ben, dan sturen we je vader meteen weg!’
Cas had met zijn vader afgesproken dat hij tijdens zijn feestje alleen
thuis mocht zijn. Hoewel Cas zich absoluut niet schaamde voor zijn
vader, vond hij het ook wel stoer als zijn vader er op het feestje voor
zijn vrienden niet bij zou zijn. Zijn vader begreep het wel. Hij had
afgesproken dat hij de avond bij de ouders van Milan zou
doorbrengen. Ergens kwam hem dit ook wel goed uit. Hij sprak de
ouders van Milan maar weinig, terwijl zijn zoon meerdere avonden per
week met hen mee at en er zelfs regelmatig logeerde.
‘Ok. Dan zie ik je morgen wel, ik moet nu echt gaan’, zei Cas. ‘Mijn
tante komt eten en er ligt nog een cadeau op mij te wachten.’
‘Oh ja’, riep Milan hardop. ‘Dat vage pakketje van je vader. Nou dat zie
ik dan morgen wel. Het is vast nog meer van dat technisch lego dat je
vorig jaar van hem hebt gekregen.’
‘Flapdrol’, antwoordde Cas. ‘Volgens mij is het heel wat anders dit
keer, want ik heb het pakje al geschud en ik hoorde niks rammelen!’
Thuisgekomen liet Cas zijn rugzak direct van zijn schouder vallen. Met
een doffe klap kwam de tas op de houten vloer terecht. Hij hing zijn jas
aan de kapstok en liep de woonkamer binnen.
‘Cas!! Nogmaals gefeliciteerd jongen’, klonk het ergens aan de
achterkant van het huis. Cas schrok even van het plotselinge geluid
maar herkende direct de stem van zijn vader en liep richting de
keuken. ‘Gefeliciteerd Cas’, herhaalde zijn vader toen hij Cas de
keuken in zag lopen.
‘Wat doe JIJ dan thuis?’, bracht Cas uit. Aan de blik in zijn ogen kon je
zien dat hij nauwelijks kon geloven dat zijn vader al thuis was.
‘Ik zei toch dat ik op tijd thuis zou zijn’, antwoordde zijn vader. ‘Ik ben
maar vast begonnen met de voorbereidingen voor het eten. Ik heb een
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aantal afspraken verzet om er te kunnen zijn, want ik wilde je dit keer
niet teleurstellen.’
Zijn vader was een uur eerder dan Cas thuis gekomen. Hij had zich die
ochtend voorgenomen dat hij koste wat het moest kosten op tijd thuis
wilde zijn om nog een cadeau voor Cas te halen. Thuisgekomen had
hij zich omgekleed en had hij op het punt gestaan naar het
winkelcentrum te vertrekken, toen hij op tafel de zwarte doos met
daarop het woord ‘Dertien’ geschreven had zien liggen.
‘Wat een vreemd pakketje?’, had hij gedacht. Hij had er nog eens goed
naar gekeken. ‘Dat is vreemd. Dertien is precies hetzelfde geschreven
zoals gisterenavond op die website. Maar die bestelling was toch niet
goed gegaan? Of wel?’ Hij had het doosje opgepakt en nog eens
bestudeerd. Ja, het was wel helemaal in dezelfde stijl als op de
website. Was het dan toch gelukt?
‘Nou ja, in ieder geval scheelt dat weer een ritje naar het centrum’, had
hij gedacht. Hij had het pakketje opgepakt en achter de bank gelegd.
‘Dan kan ik hem hier straks mooi mee verrassen’, had hij daarbij
gemompeld. Vervolgens was hij de keuken ingelopen om aan het eten
te beginnen.
Cas keek nog steeds een beetje ongelovig naar zijn vader, die
inmiddels weer achter het fornuis in een aantal pannen aan het roeren
was. Hij zag er best grappig uit zo, vond Cas. Hij zag zijn vader zelden
in andere kleren dan in zijn driedelige pak met stropdas. Alleen in het
weekend trok zijn vader vrijetijdskleding aan. Maar nu zag hij er
helemaal vreemd uit. Omdat hij aan het koken was had hij een te klein
wit schort met roze bloemetjes over zijn kleding aangetrokken. Het
schort was nog van zijn moeder Barbara geweest en dat was ook
duidelijk aan de kleur en het motief te zien. Cas schoot in de lach.
‘Is er iets?’, vroeg zijn vader hem quasi nonchalant terwijl hij probeerde
zijn lach in te houden.
‘Je ziet er niet uit in dat schort, pap’, antwoordde Cas hem terwijl hij
hardop begon te lachen. Zijn vader probeerde zijn lach nog wat langer
in te houden, maar nu hij Cas zo hard hoorde lachen kon hij het niet
meer.
‘Nee, hè?’, bracht hij proestend uit. ‘Haha, ik heb het net zelf ook even
in de spiegel bekeken. Ik zie er inderdaad belachelijk uit.’
‘Weet je aan wie je mij doet denken?’, ging Cas verder, ‘Je doet me
een beetje denken aan tante Elise.’ Nu kwamen ze helemaal niet meer
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bij. Zijn vader deed er nog een schepje bovenop door Tante Elise te
imiteren en met de typische kleine pasjes die tante Elise altijd nam,
door de keuken te lopen. Cas rolde bijna over de grond van de pret.
Het was lang geleden dat ze samen zo hard hadden moeten lachen en
het deed ze beiden goed.
Zijn vader was de eerste die weer een beetje op adem kwam. Hij
stopte met zijn imitatie en deed zijn schort af.
‘Cas, ga je even mee naar de woonkamer?’, begon hij weer wat
serieuzer, ‘Ik wil je het cadeau voor je verjaardag geven.’ Ook Cas
kwam weer wat op adem en liep achter zijn vader aan de woonkamer
in. Ze namen samen plaats op de bank.
‘Dat was weer even ouderwets gezellig lachen, hè?’, begon zijn vader.
‘Ja…’, zei Cas, ‘…ik heb lang niet meer zo hard moeten lachen’ en zijn
gedachten dwaalden even af. Wanneer had hij eigenlijk voor het laatst
zo hard om zijn vader moeten lachen? Hij kon het zich niet eens
precies meer herinneren.
‘We gaan dit vaker doen, Cas’, ging zijn vader verder. Cas keek op. ‘Ik
ga zorgen dat ik wat vaker thuis ben zodat we wat vaker iets samen
kunnen doen. Ik mis je. Terwijl ik niks anders heb gedaan dan werken
is mijn zoon groot geworden. Moet je nou eens kijken. Voor mij zit een
bijna volwassen knaap van dertien jaar, op wie iedere vader apetrots
zou zijn. En ik ben trots op je Cas, alleen ben ik er veel te weinig om je
dat ook te laten merken. Maar dat gaan we nu dus veranderen.’
Cas zweeg. Zijn gedachten maalden verder. Zei zijn vader nou net dat
hij hem miste? Dat hij trots op hem was en dat hij zijn best ging doen
om meer tijd met hem door te brengen? Cas kon het niet geloven.
Zojuist had hij harder gelachen met zijn eigen vader dan ooit daarvoor
en nu ineens ook nog deze beloftes?
‘Ik meen het, Cas’, herhaalde zijn vader. Ik ben je moeder kwijt
geraakt, maar ik wil niet ook nog mijn zoon kwijtraken. Vanaf vandaag
wordt het allemaal anders. Let maar op.’
Cas was te verbaasd om iets te zeggen en zijn vader begreep dat. Hij
zag dat de ogen van Cas waterig begonnen te worden en dat Cas
moeite deed om niet te hoeven huilen. Om het Cas wat makkelijk te
maken, trok hij het cadeau dat hij een uur daarvoor zelf achter de bank
had gelegd tevoorschijn en doorbrak daarmee de stilte.
‘En dan nu je cadeau, jongen. Je had het vanmorgen al gezien zag ik,
maar ik ben blij dat je het nog niet hebt uitgepakt. Dan kan ik het je
persoonlijk geven.’ Zijn vader stak het pakje voor zich uit en hield het
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Cas voor. Cas, die zijn tranen onder bedwang had weten te houden,
nam het cadeautje van zijn vader aan.
‘Ik heb vanmorgen nog gezien dat het door de bus werd gegooid’, zei
Cas alsof hij schuld moest bekennen. Zijn handen begonnen het
zwarte papier dat om het doosje zat los te trekken.
‘Vind je het niet vreemd dat er helemaal geen adres op staat, pap?’,
vroeg Cas aan zijn vader terwijl hij het rode etiket waar zo duidelijk
alleen maar ‘DERTIEN’ op stond door midden scheurde.
‘Ow…’, antwoordde zijn vader, ‘dat had ik nog niet eens gezien.’ Zijn
ogen zochten het stuk papier waar het etiket op zat geplakt om te
kunnen zien of het echt zo was.
‘Ja, dat is inderdaad wel wat vreemd. Ik heb er niet op gelet. Ik vond
het al zo fijn dat het vanmorgen toch nog is bezorgd, ondanks dat
ik….’. Hij stopte even met praten en fronste zijn wenkbrauwen. Cas
stopte met het losscheuren van de verpakking en keek op.
‘Ondanks dat je wat, pap…?’, vroeg hij.
‘Nou, niks bijzonders eigenlijk hoor…’, antwoordde zijn vader een
beetje bedenkelijk kijkend. ‘Pak jij dat cadeautje nu maar uit.’
En terwijl Cas het papier verder begon los te trekken dwaalde zijn
vader verder af in zijn gedachten. Het was inderdaad wel wat vreemd
bedacht hij zich. Hoe was dat pakketje hier terecht gekomen? Hij had
toch helemaal geen adresgegevens ingevuld op het internet? En hoe
wist de postbode waar hij het doosje had moeten afleveren terwijl er
helemaal geen adres op vermeld stond?
Hij stelde zichzelf weer gerust. Ze kunnen tegenwoordig zeker al
meteen zien vanaf welke computer de bestelling komt zodat ze zelf het
adres erbij kunnen zoeken. Ja, dat moest het zijn. Best een handig
systeem eigenlijk. Ben benieuwd wanneer ze me de rekening gaan
sturen. Deze gedachten stelde hem voldoende gerust en hij was
tevreden met zijn eigen antwoord. Cas had inmiddels al het papier van
zijn pakje afgescheurd en hield zijn cadeau in twee handen voor zich
uit.
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Hoofdstuk 3: het boek

‘Super cool’, zei Cas op zo’n toon dat je direct kon weten dat hij het
meende. ‘Wat een stoer boek is dit!’ In zijn handen hield Cas een niet
al te groot boek met een kaft nog zwarter dan het papier dat er
omheen had gezeten. Op de voorkant van het boek stond met
dieprode letters het woord DERTIEN geschreven, wat ook direct het
enige was wat er op stond. Cas liet zijn handen over de kaft en de
letters glijden.
‘Voel dan’, zei hij enthousiast tegen zijn vader. ‘Reliëf. Je kunt de
letters voelen.’ Cas wreef met zijn hand nog een paar keer over de
voorkant van het boek, waar de letters gedeeltelijk bovenop bleken te
liggen. Zijn vader keek er ook naar. Het boek zag er met zijn zwarte
kaft en rode letters behoorlijk chique uit voor een kinderboek, vond hij.
Maar hij vond de zwarte kaft ook wel iets treurigs uitstralen. Hij had
een beetje spijt dat hij niet wat meer tijd had genomen om een
passend cadeau voor Cas uit te zoeken. Hij had geen idee over de
inhoud van het boek.
‘De letters zijn wel klein zeg en er zijn wel meer dan 200 bladzijden.’
Cas had het boek inmiddels opengeslagen om de inhoud te bekijken.
En terwijl hij het boek weer dichtsloeg en omdraaide meldde hij er
achter aan: ‘En ik zie ook geen samenvatting op de achterkant staan.
Weet ik nog niet waar het over gaat.’
Zijn vader rekte zich even kort uit en stond op van de bank.
‘Waarom ga je niet even op je kamer in je nieuwe boek lezen? Ik ben
nu toch thuis en je hoeft niet voor het eten te zorgen. Dat doe ik. Lezen
is de enige manier om er achter te komen waar je boek over gaat,
hoor.’
Cas keek op. Zijn vader had gelijk. Hij hoefde nu inderdaad niet voor
het eten te zorgen en tante Elise zou het komende uur zeker nog niet
op de stoep staan. En hij was wel erg nieuwsgierig naar de inhoud van
het boek. Cas stond ook op van de bank.
‘Goed idee, pap’, zei hij toen hij weer recht opstond. Even viel er een
korte stilte. Hij keek nog een keer naar zijn nieuwe boek en toen naar
zijn vader die nog voor hem stond. ‘En pap, …bedankt voor het
cadeau en bedankt dat je vanmiddag wat eerder thuis bent gekomen.’
Zijn vader gaf hem een knipoog en antwoordde tevreden lachend: ‘Dat
is wel goed kerel. En wen er maar vast aan dat je mij hier weer wat
vaker zult zien. En nu naar boven.’
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In ‘zijn’ studeerkamer aangekomen, liet Cas zich met een plof vallen in
de comfortabele zitzak. Met een licht sissend geluid werd de nog
aanwezige lucht uit de zak weggedrukt. Cas voelde zichzelf
wegzakken in de zachte stof totdat zijn gewicht alle lucht uit de zak
had geperst. Wat zat dit toch altijd lekker. Als hij eenmaal zo ver
weggezakt zat in het kussen, kon hij er maar moeilijk uit komen.
Diverse boeken had hij zittend in deze zitzak doorgeworsteld en hij
was er klaar voor om te beginnen in zijn nieuwste aanwinst. Zijn
rechterhand liet hij naast zich op de grond vallen en met zijn vingers
zocht hij de dimmer van de leeslamp. Deze werd snel gevonden en hij
draaide de knop zo dat het licht boven hem en zijn boek wat feller
werd. Zo, nu was hij er helemaal klaar voor.
Zijn handen gleden nogmaals over de kaft van het boek. Cas had voor
zijn leeftijd behoorlijk veel boeken gelezen en altijd voor hij begon te
lezen, bestudeerde hij eerst grondig de voor- en achterkant. Terwijl hij
zijn hand over het boek liet glijden voelde hij dat de kaft, op de letters
na, best ruw aanvoelde. Cas keek er nog eens goed naar. ‘Het lijkt wel
een soort gespannen linnen’, mompelde hij meer in zichzelf dan
hardop. De letters van de titel waren, in tegenstelling tot de rest van de
kaft, veel gladder. Meer als hard geworden kaarsvet. Cas liet zijn hand
nog eens over de letters heen glijden en bevestigde zichzelf nogmaals
dat het boek er in ieder geval behoorlijk cool uitzag. Hij was klaar voor
de binnenkant, vond hij zelf.
Hij sloeg het boek open. De allereerste pagina was blanco. Het papier
voelde flinterdun aan. Veel dunner dan het papier dat hij meestal in
leesboeken aantrof. Het voelde meer als het papier dat je kon
aantreffen in een bijbel, of een telefoonboek. Hij sloeg de pagina om.
De tweede pagina was, net als de eerste, ook grotendeels blanco.
Alleen het woord Dertien stond net boven het midden van de pagina,
keurig gecentreerd uitgelijnd. Wederom sloeg Cas een pagina om.
‘Hoofdstuk 1’, stond er met dikgedrukte zwarte letters bovenaan de
pagina.
‘Geen hoofdstuktitel?’, vroeg Cas zich af? En waar is de inleiding en
de inhoudsopgave van dit boek eigenlijk? Ze vallen wel met de deur in
huis zo’, merkte Cas op en hij vond het eigenlijk wel een beetje
vreemd.
Zeker om het spannend te houden, was het enige dat hij kon
bedenken. Hij staarde naar pagina drie. ‘Dus het is de bedoeling dat ik
meteen in dit verhaal duik?’, mompelde hij tegen zichzelf. Hij sloeg wat
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meer pagina’s om zodat hij kon zien hoeveel pagina’s hij moest lezen
om door het eerste hoofdstuk heen te komen. Hij ontdekte dat
hoofdstuk twee al op pagina veertien begon. Dat viel in ieder geval
mee. Cas keek naar de klok. Hij had nog meer dan voldoende tijd om
de eerste pagina’s door te lezen. Hij sloeg de pagina’s terug naar
bladzijde drie.
Cas liet zichzelf nog iets dieper wegzakken in zijn kussen en begon te
lezen. ‘Er was eens een land...’, begon de eerste zin. ‘Er was eens’?
Het verhaal begint in ieder geval niet erg origineel, vond Cas. Hij vond
het voor een schrijver te makkelijk om een boek te laten beginnen met
die zin. Meer iets voor saaie sprookjesboeken vond hij. Maar hij las
verder.
Er was inmiddels wat tijd verstreken. Één voor één las Cas de
bladzijden van het boek aandachtig door. Plots keek hij even op uit zijn
boek. Zijn ogen zochten de klok.
‘Ik ben pas tien minuten aan het lezen’, constateerde hij. ‘Ik had wat
eerder naar bed moeten gaan gisteren geloof ik. Ik word er moe van.’
Hij keek naar het paginanummer van de bladzijde waar hij was
gebleven. Bladzijde negen. ‘Ik lees het eerste hoofdstuk uit, maar dan
moet ik echt even wat actievers gaan doen. Straks val ik hier op mijn
verjaardag nog in slaap’, zei hij terwijl hij een gaap niet kon
onderdrukken. Hij zakte nog iets verder weg in de zitzak waarin hij zat,
trok het leeslampje nog iets meer naar zich toe en liet zijn ogen
afdwalen naar de laatste zin die hij had gelezen. ‘….de donkere
heerser van het land: Valder!. Niemand wist hoe Valder er precies
uitzag, maar iedereen wist dat hij bestond. Het was een machtig
persoon en alleen al wanneer de naam Valder klonk, verschenen er
donkere wolken en werd de lucht kil, vochtig en…..’
Met een schok opende Cas zijn ogen die door het lezen even dicht
waren gevallen. Het verbaasde hem opnieuw dat hij door het lezen van
slechts een paar bladzijden zo moe was geworden.
‘Zo’n saai is dit boek nou toch ook weer niet?’, motiveerde hij zichzelf.
Bladzijde elf. ‘Ik ben bijna door hoofdstuk één heen. Nog twee
pagina’s.’ Hij sloeg beide pagina’s even om, om er zeker van te zijn dat
hij dan inderdaad door het eerste hoofdstuk heen zou zijn. ‘Anderhalve
pagina’, verbeterde hij zichzelf. Hij nam het boek weer wat steviger
vast tussen zijn beide handen, alsof hij bang was dat het anders
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tussen zijn vingers uit zou glippen, en begon de laatste alinea’s van
het eerste hoofdstuk te lezen. Cas merkte dat hij steeds meer zijn best
moest doen niet in slaap te vallen maar hij kon niet, en wilde ook niet,
stoppen. Nog maar een klein stukje. Zijn ogen prikten en hij moest bij
elke zin die hij had gelezen even gapen. Het leek alsof zijn lichaam bij
ieder gelezen woord zwaarder werd en hij voelde zijn lichaam nu
letterlijk in zijn zitzak liggen. Zijn armen voelden zwaar en het prikken
in zijn ogen werd erger en erger. De laatste alinea. Cas deed zijn best
om zich te concentreren op de woorden die hij las.
‘Niet in slaapvallen nu, Cas’, sprak hij zichzelf toe. ‘De laatste loodjes,
kom op!’ Zijn ogen rolden over het papier en hadden moeite de
woorden nog scherp te zien. Zijn lichaam voelde aan als een zware
steen. Pagina dertien. De laatste alinea. ‘…Diepe slaap…, dertien
jaar…..’, las Cas. ‘…Duistere heerser…, kom naar mij ….’. Cas las de
laatste woorden met moeite. Zijn ogen waren nu zo zwaar dat hij niet
anders kon dan ze even dicht doen. Het zware gevoel uit zijn lichaam
trok direct weg. Hij voelde zichzelf licht worden. Het leeslampje dat
zojuist nog zo helder boven zijn boek had geschenen leek gedoofd.
Alles om hem heen was zwart geworden en ook het zachte gefluit van
de vogels die buiten in de tuin vrolijk kwetterend rondvlogen, hield op.
Alles werd donker en stil. Cas was in slaap gevallen.
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Hoofdstuk 4: de ontwaking

Cas werd wakker. Hij voelde een koude tocht langs zijn rug stromen.
De rest van zijn lichaam leek gevoelloos. Hij probeerde zich te
bewegen. Langzaam kwam het gevoel in zijn lijf weer terug. Lekker
voelde hij zich niet. Hij had een stekende hoofdpijn en zijn mond was
droog, net als zijn lippen. Terwijl hij met zijn tong zijn lippen weer wat
vochtig probeerde te maken, opende hij voorzichtig zijn ogen maar hij
kon niets zien in de duisternis waarin hij zich bevond. De grond onder
hem voelde als kaal en koud beton en leek in niets op de zitzak die hij
verwachtte te voelen en waarop hij in slaap was gevallen. Met zijn
hand tastte hij in het duister de grond om hem heen af in de hoop de
dimmer van zijn leeslamp aan te treffen. Maar hij voelde niets anders
dan de koude en harde grond om hem heen. Hij strekte zijn armen en
benen. Zijn lijf deed hem zeer en voelde koud aan. Er stond een
zekere spanning op zijn spieren alsof hij een hele nacht kramp had
gehad.
‘Waar ben ik?’, vroeg hij zich verdwaasd af. ‘Pap?’
Even dacht hij dat zijn vader hem misschien uit de studeerkamer had
gehaald en ergens anders had neergelegd. Dat hij in slaap was
gevallen tijdens het lezen van het boek en dat zijn vader hem had
gevonden en had verplaatst. Dat was het enige dat hij kon bedenken.
‘Pap!’, riep hij nogmaals. Maar zijn stem leek nog niet mee te willen
werken. Door zijn droge mond kwamen de woorden die hij sprak hees
en onverstaanbaar naar buiten. Cas probeerde zich iets te herinneren.
‘Dat boek’, vroeg Cas zich ineens af. ‘Waar is dat boek eigenlijk? En
waar ben ik’. Cas rilde. Hij besloot, ondanks deze onverwachte
situatie, kalm te blijven. Het is hier in ieder geval niet al te warm. Cas
stond op, wreef over zijn zere spieren en probeerde in het duister om
zich heen te kijken. Zijn ogen leken nog niet in staat te kunnen wennen
aan de gitzwarte omgeving waarin hij zich bevond.
‘Ik ben in ieder geval niet thuis’, bevestigde hij zichzelf. Voorzichtig
zette Cas een stapje naar voren, zijn handen voor zich uit stekend
alsof hij verwachtte ergens tegen aan te lopen. Niets. Voorzichtig nam
hij nog eens stap. Cas had nog steeds geen idee waar hij zich bevond.
‘Als ik thuis was geweest dan was ik nu al lang over iets gestruikeld’,
hield hij zichzelf voor. En daar had hij gelijk in, want Cas kwam nou
niet bepaald in aanmerking voor de hoofdprijs van de scholier met de
meest opgeruimde kamer. En het was ook veel kouder dan het thuis
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was. Cas nam nog een stap en stak zijn armen nog wat verder vooruit.
Nog niks. Nog een stap. Ineens voelde Cas iets. Het leek op een
vochtige, koude betonnen muur.
‘Ok’, mompelde hij. ‘Een muur’. De muur was zijn eerste houvast om
de ruimte waarin hij zich bevond verder te kunnen ontdekken. Het lukte
Cas om kalm te blijven. Rustig liet hij zijn handen verder over de ruwe,
klamme muur glijden.
‘Ik ben zeker niet thuis’, bevestigde hij zichzelf nogmaals. Steeds als
zijn handen een stukje muur hadden afgetast, nam Cas weer een
stapje. Langzaam schoof hij zo langs de muur die langer was dan hij
had verwacht. Maar misschien leek dat ook wel zo, bedacht hij zich. In
het duister kon hij geen steek voor ogen zien en hij kon de afstand die
hij langs de muur had afgelegd maar moeilijk inschatten. Zijn handen
raakten een tweede muur, die haaks op de eerste stond.
‘Een hoek, mompelde Cas in zichzelf terwijl hij met zijn handen de
tweede muur af begon te tasten. Rustig ging hij verder. Met zijn
handen probeerde hij zoveel mogelijk van de muur waarlangs hij liep
even aan te raken, om een goed beeld te krijgen van de ruimte die hij
probeerde te ontdekken. Hij probeerde zich hierbij zo ver mogelijk uit
te rekken om ook aan de bovenkant van de muur te kunnen voelen,
maar de muur was hoger dan hij kon reiken. Zijn handen gleden verder
over de muur, maar ineens stopte hij. Hij voelde iets uitsteken en met
zijn hand probeerde hij te ontdekken wat hij had aangetroffen. Hij zakte
door zijn knieën. Ongeveer een meter lager dan waar hij zojuist het
uitsteeksel had ontdekt trof hij er nog één aan. Het waren grote
metalen schanieren. Tenminste, zo voelde het. Van een deur
waarschijnlijk. Zijn handen gleden nog wat verder en hij merkte dat het
materiaal dat hij nu aanraakte anders voelde dan de muur. Het voelde
als…hout.
‘Dit is inderdaad een deur’, zei Cas hardop en hij merkte dat zijn stem
weer wat meer volume had gekregen. De deur die hij had gevonden
was groot en voelde massief aan. Hij reikte verder in de hoop een
deurklink aan te treffen, maar vond er geen. Hij tastte de deur nog
éénmaal helemaal af om er zeker van te zijn dat hij de deurklink niet
had gemist, maar vond ook nu niets dat er op leek. ‘Vreemd’, dacht
Cas. ‘Een deur zonder klink.’ Als dit de enige deur is in deze kamer,
kan ik er dus niet uit.’ Cas werd nerveuzer dan hij tot dan toe was
geweest. Hij had eigenlijk gedacht op de tast wel een weg naar buiten
te kunnen vinden en hij had, misschien tegen beter weten in, verwacht
dat hij éénmaal buiten ook wel zou ontdekken waar hij toch in
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vredesnaam was. Die hoop leek nu vervlogen. Iets minder nauwkeurig
en een beetje opgejaagd door het nerveuze gevoel dat hij had
gekregen begon Cas de kamer verder af te tasten. Onrustiger dan
eerst gleden zijn handen nu van boven naar beneden over de klamme,
koude muur in de hoop nog een punt te vinden waar een deur, of
anders misschien iets van een raam zou zitten. Maar behalve de
overige drie hoeken van de rechthoekige kamer kwam hij niets meer
tegen. Om zeker te zijn dat hij geen enkel punt van de muur had
overgeslagen, was Cas de kamer zelfs twee keer rond gegaan. Hij had
niks anders meer aangetroffen dan die ene gesloten deur. Cas
begreep er helemaal niks van en probeerde zich een voorstelling te
maken van wat er gebeurd zou kunnen zijn. Hij ging op de grond zitten
met zijn rug tegen de muur, en sloot zijn ogen. In gedachten was hij
weer in zijn studeerkamer. Hij zag zichzelf zitten in de zitzak, met het
boek in zijn hand.
‘Ik was aan het lezen’, bedacht Cas zich. ‘Maar wat gebeurde er
daarna?’ Hij probeerde zich te concentreren, maar het lukte niet goed
omdat zijn lijf nog steeds koud en stijf was.
‘Niks meer daarna’, zei hij zachtjes tegen zichzelf. ‘Ik was aan het
lezen en daarna niks. Ik moet in slaap gevallen zijn.’ Cas herinnerde
zich dat hij gapend door het eerste hoofdstuk van zijn boek was
gegaan. ‘Ja, ik ben in slaap gevallen’, concludeerde hij. ‘Dat kan niet
anders. Maar wat is er dan gebeurd toen ik sliep? Hoe ben ik in deze
kamer terecht gekomen? Ben ik ontvoerd? Is het een grapje van mijn
vader, …of mijn vrienden? Rare grap dan. Of is het geen grap? En ben
ik echt ontvoerd? En waar was mijn vader op dat moment dan?
Waarom heeft hij ze niet tegengehouden? En waarom heb ik niks
gemerkt? Zo vast slaap ik toch ook niet? Als ze mij zouden hebben
verplaatst was ik vast en zeker wakker geworden. Misschien zat er wat
in mijn eten, of in mijn drinken. Even denken, wat heb ik allemaal
gehad vandaag? Of was het gisteren?’ Onophoudelijk bleef Cas
vragen op zichzelf afvuren, zonder dat hij een antwoord had op ook
maar één ervan.
‘Dit heeft geen zin’, kwam hij tot de conclusie. ‘Ik moet eerst weten
waar ik nu ben, anders kom ik er nooit achter hoe ik hier ben
gekomen.’ Cas wist dat hij hierin gelijk had. Hoe vreemd de situatie
ook was, zolang hij niet wist waar hij zich bevond zou hij geen steek
verder komen. ‘Ik moet eerst zorgen dat ik weet waar ik ben en hoe ik
hier terecht ben gekomen’, sprak Cas moedig tegen zichzelf. Hij stond
op. Met zijn handen vooruit gestoken liep hij weer door de kamer. Hij
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kon inmiddels iets meer zien dan enkele minuten geleden, omdat zijn
ogen aan de duisternis begonnen te wennen. De passen die hij
maakte werden ook met meer zekerheid genomen. Omdat Cas de
kamer al twee keer rond was gegaan en de muren grondig had
afgetast, wist hij ongeveer hoe groot de ruimte was waar hij zich nu
bevond. Hij dacht dat de kamer ongeveer drie bij vier meter zou
moeten zijn. Cas had een paar passen gezet en voelde dat zijn
handen de zware, houten deur raakte die hij al eerder had gevoeld.
Met een uiterste precisie liet hij zijn handen weer over de deur glijden
om te voelen of hij misschien details had gemist. Hij rekte zich uit en
voelde zo hoog als hij kon. Daarna liet hij zijn handen van de linkerkant
naar de rechterkant glijden, terwijl hij ze telkens een paar centimeter
liet zakken. Hij hoopte een raampje of een luikje te ontdekken, of
misschien wel iets van tralies. Maar helaas. Behalve de schanieren,
waar hij niks anders aan kon ontdekken dan dat ze groot en koud
waren, voelde Cas alleen maar hout. Hij draaide zich om en liet zich
tegen de deur aan langzaam naar beneden glijden, tot hij met zijn
billen de grond raakten. Zittend tegen de deur probeerde hij te
bedenken wat hij verder nog kon doen, toen hij merkte dat een koude
luchtstroom langs zijn billen en benen trok. Hij schoof met zijn hand
langs zijn benen naar achteren en ontdekte dat de deur niet tot aan de
grond reikte, maar er enkele centimeters boven hing. Cas dook met
zijn gezicht naar de grond om te zien of hij er onder door kon kijken. Hij
schatte dat de deur ongeveer vijf centimeter boven de grond hing.
Door zijn gezicht goed tegen de grond te drukken, lukte het hem om
met één oog onder de deur door te kijken. Hoewel het erg duister was
in de gang waarin hij nu keek, kon hij toch voldoende zien om wat
belangrijke zaken te ontdekken. Hij zag dat de gang vrij smal was en
precies tegenover de deur waarachter Cas zich bevond meende hij
aan de andere kant van de gang ook zo’n soort gelijke deur te zien. Hij
probeerde wat meer naar links en rechts te kijken. Een paar meter
naast de deur die hij recht tegen over zich zag, dacht hij nog een deur
te zien, maar het was nog te duister om dat met zekerheid te zeggen.
Cas stond weer op.
‘Ok, er is dus een lange gang met in ieder geval nog één andere
kamer met een grote zware deur’, herhaalde Cas voor zichzelf wat hij
had ontdekt. ‘Misschien ben ik hier dan wel niet alleen’, vervolgde hij.
Hij liet zijn gedachten even de vrije loop. ‘Misschien zit er in die andere
kamer ook wel iemand opgesloten.’ Zijn hart sloeg een keer sneller.
Op een wat ongelukkige manier liet hij zich weer op de grond vallen en
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drukte zijn gezicht tegen de vloer. Zijn ogen zochten naar de deur
tegenover hem. ‘Hallo’, fluisterde hij zachtjes onder de deur door. ‘Is
daar iemand?’. Muisstil bleef Cas op de grond liggen in de hoop dat hij
wat zou horen. Hij spitste zijn oren. Het bleef stil. Enkele seconden
gingen voorbij. ‘Hallo, is daar iemand?’, sprak Cas nogmaals met
zachte stem onder de deur door. Het bleef weer stil. ‘Of zou ik mij
vergissen?’, dacht hij. Nog een keer. ‘Hallo, is daar iemand’?, sprak
Cas nu wat luider. Zijn woorden galmden door de gang. Hij schrok
ervan dat hij zo luid had gesproken. Zijn woorden echoden nog even
door de gang tot het weer helemaal stil werd. Of toch niet? Cas
luisterde aandachtig. Hij staarde naar de deur recht tegenover de zijne.
Hij dacht wat gestommel te horen. Enkele seconden klopte zijn hart in
zijn keel. Hij hield zijn adem in om beter te kunnen luisteren. En
ineens:
‘Hallo?’, klonk het heel zachtjes vanaf de overkant van de gang.
‘Hallo? Hallo!’, sprak Cas zachtjes terug. ‘Ik ben Cas. Ik zit in de kamer
recht tegen over de jouwe’. Cas tuurde naar de overkant. Overmoedig
probeerde hij ook onder die deur door te kijken, maar daarvoor was het
te donker en was de kier tussen de deur en de grond te klein.
‘Ik ben Youri’, klonk het uit de andere kamer. Cas haalde opgelucht
adem. ‘Ik ben hier dus inderdaad niet alleen’, ging het door zijn hoofd.
Even was het stil totdat Youri de stilte weer verbrak.
‘Je moet heel zachtjes praten, Cas. En nog beter is het om helemaal
stil te zijn. Als ze je horen dan komen ze.’
Cas luisterde naar de stem van Youri die een beetje angstig klonk.
Even trok er een rilling over zijn rug waarvan hij niet wist of het kwam
van de koude tocht of omdat hij bang werd van de toon waarop Youri
sprak.
‘Wie dan?’, fluisterde Cas zachtjes terug. ‘Als ik te hard praat, wie
komen er dan?’ Cas hield zijn adem in om goed te kunnen horen wat
Youri zou antwoorden. Het bleef stil aan de andere kant. Plots hoorde
Cas een luid gekraak als dat van een zware deur die open werd
getrokken. Hij schrok en schoof op handen en voeten weg van de deur
waar hij achter zat. ‘Wat was dat?’, schoot er door zijn hoofd. Hij
voelde zijn hart in zijn keel bonzen. Hij sprak zichzelf toe dat hij nu
vooral niet in paniek moest raken, maar dat hij juist nu extra kalm
moest blijven. Hij kroop weer terug richting de deur. Voorzichtig bracht
hij zijn hoofd weer naar de grond en tuurde door de gang.
Voetstappen. Hij hoorde voetstappen. Ze waren nog ver weg, maar
Cas hoorde ze duidelijk dichterbij komen. ‘Er komt iemand aan.’ Hij
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hield zijn adem in. Even bleef hij roerloos liggen. De voetstappen
kwamen dichterbij. Hij kon ze nu heel duidelijk horen. Als door de
bliksem getroffen zo snel schoot hij naar achteren de duisternis van
zijn kamer in. Zijn hart begon nog harder te bonzen. Cas was zo ver
naar achteren gekropen dat hij nu met zijn rug tegen de achterste
muur in de kamer zat, waar hij doodstil bleef zitten. Zelfs nu hij zover
van de deur was verwijderd kon hij de voetstappen nog horen. Hij
schatte dat ze bijna bij zijn deur aangekomen moesten zijn. Aan het
geluid kon Cas horen dat er grote stappen werden genomen. Plots
werd het weer stil. Cas hield zijn adem in en probeerde het bonzen van
zijn hart te onderdrukken wat uiteraard niet lukte. Even gebeurde er
helemaal niets. Cas drukte zich van angst hard met zijn rug tegen de
muur waartegen hij zat alsof hij dacht dat hij op die manier nog wat
verder van de deur kon komen. Net toen hij begon te twijfelen of er nu
wel of niet iemand voor zijn deur stond, schoof er vrij hoog bovenin de
deur een soort klepje open. Cas verstijfde even en probeerde weer te
ontspannen. Het was maar een klein klepje. Hooguit een centimeter of
vijftien breed. Hij had het klepje zelf niet ontdekt. Het zat waarschijnlijk
wat hoger dan tot waar hij had kunnen reiken. Cas staarde naar de
plek in de deur waar het klepje nu open stond. Een donkere schaduw
verscheen voor het klepje en Cas voelde dat iemand door het klepje
naar hem keek. Hij hield zich helemaal stil. Hij kon niet zien door wie of
wat hij werd bekeken. Ineens schoof het klepje weer dicht. Cas
twijfelde of dit een goed of een slecht teken was. Het bleek een goed
teken. Plots klonken er weer voetstappen en Cas kon horen dat het
geluid hiervan zich weer verwijderde van zijn deur. Hij haalde
opgelucht adem. Tot nu toe niets aan de hand. Tenminste, behalve
dan dat hij hier opgesloten zat natuurlijk. Voorzichtig kroop hij weer wat
naar voren. Met zijn handen voor zich uit zocht hij weer naar de deur,
die hij nu vrij gemakkelijk wist te vinden. In de verte hoorde hij een
zware deur dichtslaan. Het werd weer helemaal stil in de gang. ‘Youri’,
fluisterde Cas bijna onhoorbaar onder zijn deur door. ‘Youri, ben je
daar nog?’ Het bleef even stil. Net toen Cas een nieuwe poging wilde
wagen hoorde hij een andere stem.
‘Wie is daar?’, klonk het zachtjes. Het geluid van deze stem kwam niet
van achter de deur recht tegenover hem, maar leek eerder van zijn
rechterkant te komen. Cas drukte zijn gezicht nog wat dichter tegen
het koude gesteente van de vloer om te zien of hij zo misschien wat
verder de gang in kon kijken.
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‘Ik ben Cas’, antwoordde hij ondertussen. Ik zit in een andere kamer,
volgens mij links van de jouwe. Wie ben jij?’
‘Ik ben Maaike’, hoorde hij een zachte meisjes stem zeggen. Cas was
blij om haar stem te horen, want hij wist nu in ieder geval al zeker dat
ze met z’n drieën waren.
‘Ok, heel goed’, antwoordde hij wat zelfverzekerder. Youri, ben jij daar
ook nog?’
‘Ja, ik ben er ook en ik hoor jullie allebei. Ik zei toch dat ze zouden
komen’, vervolgde hij. ‘De hele dag zijn ze hier al geweest. Dan komen
ze en kijken ze of er iemand in de cel zit.’
‘Wie zijn dat dan?’, fluisterde Cas nu weer met zijn gezicht naar de
overkant van de gang gericht.
‘Ik weet het niet’, antwoordde Youri. ‘Maar ze zijn al veel vaker
geweest.’
‘Wie of wat het precies was weet ik ook niet’, sprak Maaike plots, ‘maar
om precies te zijn was dit de dertiende keer dat ze de gang in liepen. Ik
heb alle keren geteld en ik weet zeker dat ze hier zojuist al voor de
dertiende keer zijn binnengelopen.’
‘De dertiende keer…’, antwoordde Cas afwezig. Zijn gedachten
dwaalden even af. Hij probeerde zijn gedachten direct weer los te laten
om zich te concentreren op het gesprek met zijn nieuwe lotgenoten.
‘De dertiende keer dus al?’, vroeg hij nu met zijn gezicht richting
Maaike. En vervolgens: ‘Ik zou vandaag ..ehm…nee…ik ben vandaag
dertien jaar geworden.’ Waarom hij deze toevoeging deed wist hij zelf
ook niet precies, maar ergens leek het hem belangrijk het met zijn
mede gevangenen te delen.
‘Wat zeg je nu?’, klok het verbaasd uit de richting van Maaike. En bijna
tegelijker tijd vanuit de richting van Youri: ‘Dertien? Ik ook.’
Even bleven ze alledrie stil omdat ze niet zeker wisten wie er nu iets
moest gaan zeggen. Het was Youri die de stilte weer verbrak.
‘Ik ben ook dertien geworden vandaag en Maaike dus ook zo te horen.’
‘Klopt’, antwoordde Maaike bevestigend.
‘Dat is toch vreemd vinden jullie ook niet?’, fluisterde Cas nu naar
beiden. ‘We zijn alledrie vandaag dertien geworden en er is vandaag
dertien keer iemand de gang ingelopen om te kijken of de cellen al
gevuld zijn. Misschien zijn er hier nog wel veel meer gevangenen. En
het zou mij niets verbazen als die ook allemaal dertien jaar zijn.’
Hoewel Cas slechts een wilde gok deed, kon hij nog niet weten hoe
goed zijn inschatting eigenlijk was.
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‘Ik kreeg ook al het idee dat ik hier niet alleen zou zijn’, antwoordde
Maaike hem. ‘Maar ik heb verder nog niemand gehoord’, zei Cas.
‘Nee’, sprak ook Youri nu, ‘als er nog meer gevangenen zijn hadden
we ze toch moeten kunnen horen. Of zij ons’.
‘Of niet’, bracht Cas in. ‘De gang is behoorlijk lang, dat kon je net aan
het geluid van de voetstappen wel horen. Het zou mij niks verbazen
als er verderop toch nog meer kamers zijn. Maar goed. Of er nu wel of
niet nog anderen zijn, ik wil hier niet blijven. Dat is mij wel duidelijk. Is
er een manier om hier weg te komen?’
‘Niet dat ik heb kunnen ontdekken’, antwoordde Maaike. ‘Alles zit
potdicht.’
‘Ja, hier ook’, bevestigde Youri. ‘Ik heb echt werkelijk geen idee hoe je
hier uit zou moeten kunnen komen.’
Cas zuchtte. ‘Ik heb zelf ook nog geen idee. Maar we zullen toch iets
moeten. Laten we er nog even over nadenken’, stelde hij voor. Zijn
gezicht was koud geworden van de kille harde vloer en zijn benen
begonnen zeer te doen nu hij al een tijdje op zijn knieën zat. Zonder
het antwoord verder af te wachten drukte hij zich omhoog van de vloer
en draaide zich om zodat hij met zijn rug tegen de deur kwam te zitten.
Hij voelde zijn spieren weer iets ontspannen en zijn wang werd weer
warmer. Een aantal minuten zat hij zo. Doodstil, verzonken in zijn
gedachten en zoekend naar een weg uit deze situatie. Ineens voelde
Cas de deur waar hij tegenaan zat bewegen. Door de hele gang klonk
een zeer luid gepiep en gekraak. Cas draaide zich vliegensvlug om en
duwde zich met zijn handen een stukje van de deur vandaan.
Geschrokken probeerde hij op adem te komen. In de luwte van de
duisternis zag hij de loodzware houten deur, die zojuist nog dicht had
gezeten, open gaan. Langzaam, maar zeker. Cas kroop weer terug
richting de deur, en stak zijn hoofd door de deuropening die nu groot
genoeg was om er langsheen te kijken. De gang die zojuist nog zo
donker was geweest werd nu heel flauw verlicht door een fakkel die in
de verte was aangestoken. Cas zag dat er in de gang meerdere
deuren waren en allemaal gingen ze nu automatisch open. Hij stond
op, keek nog eens goed links en rechts de gang in en besloot zijn
kamer uit te komen. Hij was niet de enige. Rechts van hem zag hij een
tenger meisje met heldere blauwe ogen die sterk afstaken bij haar
zwarte haren: Maaike. De deur voor hem, die van de cel waar Youri
gevangen zat, stond nog net niet ver genoeg open. Youri kon er nog
niet uit. Cas liep naar de deur toe. Hij stak zijn hand uit naar Youri die
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zich nu door de ontstane kier probeerde te wurmen in een poging ook
zijn cel te kunnen verlaten.
‘Probeer de deur verder open te trekken’, fluisterde Youri hem toe. Cas
pakte de zijkant van de deur stevig vast en begon er hard aan te
trekken. Even leek het of er niks gebeurde, maar toen begon de deur
een paar centimeters mee te geven. Net genoeg zodat ook Youri zijn
cel kon verlaten.
In de gang hadden zich inmiddels al een aantal andere gevangenen
verzameld. Een verzameling van jongens en meisjes. Een beetje in de
war van hun plotselinge ‘vrijheid’ stonden ze daar. Een aantal
begonnen met elkaar te fluisteren, maar Cas kon niet horen wat er
werd gezegd. Cas zag dat alle deuren in de gang zich nu hadden
geopend. In de schemering kon hij iedereen zien. Hij telde dertien
jongens en meisjes inclusief zichzelf.
‘We zijn dus echt met dertien’, sprak hij zachtjes tegen Youri en
Maaike die aan beide kanten naast hem stonden.
‘Ik had ook al geteld’, fluisterde Maaike terug.
‘En nu?’, vroeg Youri, die net als de anderen moest wennen aan de
nieuwe situatie. ‘Tja, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed’,
antwoordde Cas. ‘Ik begrijp niet waarom alle deuren zo plotseling zijn
geopend. We kunnen in deze gang geen kant uit.’ Cas was nog niet
uitgesproken of een geluid nog harder dan dat de dertien deuren
hadden gemaakt toen ze werden geopend galmde door de gang.
Dertien hoofdjes draaiden zich tegelijkertijd om.
‘Wat is dat?’, schreeuwde Youri boven het geluid uit.
‘Het is de gang, de muur…’, schreeuwde Maaike geschrokken terug.
‘Kijk maar!’ Maaike wees in de richting vanwaar het geluid kwam.
Allemaal tuurden ze naar het einde van de gang in de richting die
Maaike wees. Ze konden weinig zien, want dat gedeelte van de gang
werd nauwelijks nog verlicht door de fakkel die aan de andere kant van
de gang was ontstoken. Maar ondanks de duisternis konden ze
allemaal zien wat er gebeurde. De gang werd korter. Ze zagen het aan
de veranderende schaduwen. Heel langzaam schoof de muur aan het
einde van de gang dichterbij, centimeter voor centimeter. Het maakte
een oorverdovend en schrapend geluid.
‘Ze dwingen ons de andere kant op te lopen’, probeerde Cas boven
het geluid uit te roepen. En vervolgens schreeuwde hij uit alle macht
naar alle andere gevangenen: ‘Die muur komt op ons af, we moeten
opschieten. Richting die fakkel, snel!!’
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Iedereen begon richting de fakkel te lopen. Eerst rustig, maar al gauw
wat sneller. En hoewel de muur maar langzaam dichterbij schoof,
hadden ze al snel allemaal haast het einde van de gang te bereiken.
Het licht van de fakkel maakte het gemakkelijker details te
onderscheiden terwijl ze het einde van de gang naderden. Al gauw
werd duidelijk dat de gang werd afgesloten door een zware houten
deur, net als die van de cellen waaruit ze zojuist waren bevrijd. Als
ratten in de val stond iedereen inmiddels bij de deur te wachten.
‘De muur is nog maar een klein stukje van ons vandaan’, gilde Maaike.
‘Nog maar een meter of twintig. Wat moeten we doen?’
Allen tuurden ze de gang in. Het was onbegrijpelijk dat er van de eerst
zo lange gang, nog maar zo’n klein stukje over was gebleven. En
hoewel de muur maar langzaam op gang was gekomen, werd de
afstand tot de muur nu steeds sneller kleiner.
‘We moeten hier uit kunnen’, sprak Cas hardop om zichzelf moed in te
praten. Met een paar ferme passen stapte hij richting de zware deur
die onmogelijk te openen leek. Een drietal jongens, die zich als eerste
bij de deur hadden verschanst, stapten opzij. Iedereen wist dat er nu
geen tijd meer te verliezen was. Cas legde zijn handen op de deur en
begon te duwen. Tot ieders stomme verbazing kwam er direct
beweging in de deur. Langzaam maar zonder al te veel moeite kon
Cas de deur verder open duwen. De drie jongens die naast Cas waren
gaan staan werden nu wat zelfverzekerder en begonnen Cas te
helpen. Met z’n vieren was het geen probleem de deur verder open te
duwen en al gauw was de opening voldoende groot om iedereen er
door te laten.
‘Opschieten!’, schreeuwde Cas. ‘We hebben bijna geen tijd meer.
Iedereen door de deur. Snel!’
Eén voor één schoven ze nu door de deuropening heen. De jongens
èn de meisjes, in willekeurige volgorde, zo snel mogelijk. Cas, die
helemaal als laatste in de rij stond, keek over zijn schouder naar
achteren. De muur was nog op slechts enkele meters van hem
vandaan.
‘Opschieten’, schreeuwde hij nogmaals zonder paniekerig te klinken.
Zo vlug als ze konden wurmden de jongen en het meisje voor hem
zich soepel door de nauwe deuropening heen. Als laatste was Cas zelf
aan de beurt. Zo vlug als hij kon gleed hij tussen de muur en de deur
door. Hij had zich net de andere ruimte in weten te wurmen toen hij
achter zich de muur tot stilstand hoorde komen, slechts op enkele
centimeters van de deur waar hij zojuist tussendoor was gegaan.
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‘Net op tijd’, zuchtte hij opgelucht. ‘Anders was ik nu geplet.’
Maaike, die als één van de eerste de deuropening door was gegaan
kwam nu naast hem staan. ‘We staan in een kleine hal, boven aan een
trap’, lichtte ze Cas in. ‘We kunnen niks anders dan naar beneden
gaan.’
Cas keek om zich heen. In de ronde ruimte waar ze zich nu bevonden,
hingen drie fakkels. Recht tegenover hem zag hij de trap waarover
Maaike hem zojuist had verteld. Hij liep er naar toe en keek in de
trapopening. Het was een gedraaide stenen trap en Cas kon er maar
een klein stukje van zien. Het trapgat was echter wel minder duister
dan de gang was geweest, want om de twee à drie meter hing een
fakkel die het pad verlichtte. ‘Ik denk dat er inderdaad niks anders opzit
dan dat we naar beneden gaan om te kijken wat daar is’, concludeerde
hij. Hij keek om zich heen. Vierentwintig ogen keken hem aan en een
aantal aanwezigen knikten dat ze het met zijn beslissing eens waren.
‘Ik ben bang dat er inderdaad niks anders op zit’, zei ook Youri en hij
kwam bij Cas staan.
‘Laten we dan gaan’, zei Cas en zette zijn voet op de eerste trede.
‘Allemaal achter elkaar, hand in hand naar beneden. Youri, misschien
is het verstandig dat jij de rij afsluit zodat we zeker weten dat iedereen
er bij is.’ Youri knikte. Hij nam een paar passen naar achteren zodat
iedereen hem voor kon gaan. Maaike was de vierde die de trap betrad.
Hand in hand liepen ze nu in één lange rij de trap af naar beneden. Al
snel bleek dat de trap niet overal even goed werd verlicht omdat een
aantal fakkels waren opgebrand. Maar ondanks dat, en het feit dat er
maar geen einde aan de trap leek te komen, verliep de afdaling zonder
verdere problemen. Cas schatte dat ze ongeveer een minuut of tien
aan het dalen waren toen ze onder aan de trap kwamen. Hij zag nu
twee openstaande deuren. Links van hem zag hij een deuropening die
toegang bood tot een gang waarvan je, ondanks dat er geen
verlichting was, kon zien dat deze doodlopend was. Aan het einde leek
er nog wel een klein houten luik te zitten, maar die was gesloten. De
andere deur, de deur recht voor hem gaf toegang tot een soortgelijke
ruimte als boven, maar dan groter. Deze ruimte werd ook verlicht door
fakkels. Cas keek even over zijn schouder naar achter. Hij zag het
meisje en één van de jongens die hem zojuist hadden geholpen met
het openduwen van de deur en Maaike, die hem met haar blauwe
ogen strak aankeek. Cas keek haar aan alsof hij haar met zijn ogen
probeerde te vragen wat hij nu het beste kon doen. Maaike knikte met
haar hoofd richting de geopende deur en gaf hem een kleine, vlugge
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knipoog. Cas draaide zijn hoofd terug richting de deuropening die
toegang gaf tot de grotere ruimte en zette weer een nieuwe stap.
Achter hem hoorde hij twaalf anderen hetzelfde doen. Als eerste
schoof hij voorzichtig de kamer in. Hij keek links en rechts langs de
muur. De kamer was hoog en zag er kaal en kil uit. Behalve de fakkels
die links en rechts naast de deuren aan de muren hingen was de zaal
verder nauwelijks mooi aangekleed. Cas schatte dat de muren
ongeveer 50 bij 50 lang en wel 4 meter hoog waren. Een kolossale
ruimte. Er waren in totaal vier deuren in de kamer, waarvan er drie
waren gesloten. Één voor één stapten ze de kamer binnen. Het was
Youri die de ruimte als laatste betrad.
Terwijl de meeste bleven staan op de plek waar ze de kamer waren
binnengelopen, was Cas inmiddels samen met Maaike naar de
rechterkant van de kamer gelopen. Daar gaf de enige openstaande
deur toegang tot weer een andere ruimte. De ruimte waar Cas en
Maaike nu voorstonden was een stuk kleiner dan de ruimte waarin ze
nu waren. Deze zaal zag er ook totaal anders uit. Deze kamer,
waarvan Cas dacht dat hij ongeveer de helft zo groot was als de kamer
waarin ze nu stonden, was gevuld met versieringen, spiegels, fakkels
en ….eten!
‘Er staat hier eten’, riep Cas nu naar de anderen die nog afwachtend
aan het andere eind van de kamer stonden. Allemaal liepen ze nu
nieuwsgierig zijn kant op. Iedereen had honger en ze waren benieuwd
wat Cas had aangetroffen. Voor de deuropening bleven ze staan.
Iedereen stond om Cas heen. Aan zijn linkerzijde stond Maaike, aan
zijn rechterzijde Youri.
‘Zouden we daarom hier naar toe zijn gelokt?’, vroeg Maaike zich
hardop af. ‘Om te eten?’
‘Ik heb al een tijdje niks gegeten. Het zou natuurlijk heel goed kunnen’,
antwoordde Cas haar.
‘Nou, ik vertrouw het niet’, protesteerde Youri. Cas en Maaike keken
hem aan.
‘Wie zegt mij dat al dat eten niet is vergiftigd of dat er iets anders mee
gedaan is?’
‘Ja…’, zei Cas voorzichtig. ‘Dat weet ik ook niet. Maar wat moeten we
anders. We kunnen verder geen kant op.’
Iedereen wist dat Cas gelijk had. Hoewel ze een redelijk stuk hadden
moeten lopen was er geen enkele mogelijkheid geweest een andere
route te kiezen dan de route die ze hadden gelopen. En behalve dat,
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zag het eten er ook wel erg aantrekkelijk uit. Bijna iedereen had een
knorrende maag van de honger en de verleiding was groot.
‘Wat zullen we doen?’, vroeg Cas zich hardop af in de hoop dat
iemand anders het antwoord zou geven.
‘Ik zeg dat we gewoon iets gaan eten nu het kan’, antwoordde een
lange slungelig jongen die midden tussen de anderen stond. ‘Je weet
maar nooit wanneer we weer de kans krijgen’, voegde hij er aan toe.
Cas, Maaike en Youri keken hem aan. Daar had hij wel een goed punt.
Ze moesten toch een keer iets eten, en je wist inderdaad niet wanneer
de volgende mogelijkheid zich zou voordoen.
‘Ok’, besloot Cas, ‘Laten we wat gaan eten.’ Met een paar voorzichtige
stappen, betrad hij de versierde kamer waar overvloedig veel eten
heerlijk stond te dampen. Op een extra lange houten tafel met
daaromheen precies dertien stoelen, stonden onder meer gebraden
kippen, schnitzels, bakken met sla, meloen en andere soorten
groenten en fruit. Voorzichtig schoof iedereen aan en het geschuif van
de houten stoelen maakte de sfeer bijna gezellig. Als een druk
familiediner tijdens de kerstdagen. De mengeling van alle etenswaren
rook heerlijk en het smaakte allemaal erg goed. Maar ondanks dat was
er wel een vreemde spanning te voelen. Iedereen genoot zichtbaar
van het eten, maar er werd amper gesproken. Youri verbrak de stilte
aan tafel.
‘Ik snap er niks van, hoor’, zei hij smakkend tussen twee happen door
tegen de anderen. ‘Eerst zitten we allemaal gevangen in onze cel, en
nu krijgen we een heerlijke maaltijd aangeboden. Dat is toch vreemd?
Ik vertrouw het nog steeds niet helemaal.’
‘Het is inderdaad wel vreemd’, antwoordde Cas. Maar we moeten ook
niet vergeten dat we ondanks dit heerlijke eten nog steeds gevangen
zitten. En wie weet wat ons hierna nog allemaal staat te wachten.’
Maaike die tegenover de jongens aan de tafel zat knikte. ‘Ik heb een
angstig voorgevoel dat dit eten voorlopig één van de laatste dingen zal
zijn waar we van kunnen genieten’, sprak ze toen ze haar mond leeg
had. Ze was nog maar net uitgesproken, of één van de fakkels aan de
muur doofde.
‘Opgebrand zeker’, sprak iemand aan het andere einde van de tafel.
Cas keek naar de gedoofde fakkel. Vervolgens keek hij naar Youri.
‘Niks opgebrand’, fluisterde hij omdat hij de anderen niet meteen
ongerust wilde maken. ‘Ik voelde een kille wind blazen. Tocht?’
Youri stopte met kauwen en slikte zijn laatste hap in één keer door. ‘Ik
ook’, fluisterde hij terug, en samen keken ze in de richting van Maaike.
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Ook Maaike keek ongerust. Op dat moment voelden ze plots allemaal
de kille wind, die opnieuw door de kamer woei. Van de drie fakkels die
nog branden doofden er direct twee en de kamer was nu nauwelijks
nog verlicht.
‘De deur’, schreeuwde Youri plotseling naar Cas. ‘De deur gaat dicht!’
Cas keek op. Met het inmiddels herkenbare piepende en schrapende
geluid zag Cas in het flauwe licht van de enige nog brandende fakkel
dat de deur van de kamer zich automatisch begon te sluiten.
De sfeer in de kamer sloeg direct om. Niemand was meer aan het eten
en een aantal hadden hun stoel inmiddels van de tafel weggeschoven.
Er ontstond paniek en door het rumoer dat daarmee gepaard ging kon
Cas zich niet meer verstaanbaar maken. De kille wind, of misschien
was het toch wel tocht, blies nu ook de laatste fakkel in de kamer uit en
het enige licht dat nu nog de kamer in kwam was dat van de fakkels in
de naast gelegen kamer. Maar ook dit licht werd snel minder door de
sluitende deur.
‘Snel’, riep Cas tegen Youri die ongeveer de enige was die hem boven
het geroezemoes en het kabaal van de sluitende deur nog kon
verstaan. ‘We moeten hier weg, het gaat helemaal fout.’
Met zijn hand greep hij Youri. Met zijn ogen zocht hij naar Maaike. Dit
bleek niet makkelijk te zijn in de inmiddels bijna helemaal verduisterde
kamer.
Youri, die wist dat Cas haar probeerde te vinden, schreeuwde hard:
‘Daar Cas, dáár!’
‘Kom mee Maaike’, schreeuwde Cas nu in de richting die Youri hem
aanwees. In de duisternis zag hij nu het gezicht van Maaike
verschijnen en met z’n drieën snelden ze zich nu naar de deur. Links
en rechts om zich heen voelden ze de anderen die ook een poging
leken te doen om bij de sluitende deur te komen. Iedereen probeerde
nu als eerste zijn eigen hachje te redden. Cas kwam als tweede bij de
deur aan, gevolgd door Maaike en Youri. De slungelige jongen, die het
eerder nog zo’n goed idee had gevonden te gaan eten, was ze net
voor.
‘Kom op’, schreeuwde Cas paniekerig. ‘We kunnen er nog door, snel!’
Hij wist dat ze heel snel moesten zijn, de deur was bijna dicht. Als
eerste schoof Maaike tussen de kier door, vervolgens Youri. Als laatste
ging Cas. Het leek bijna onmogelijk nog tussen de deur en de muur
door te kruipen, maar het lukte hem wel. Alleen met zijn shirt kwam hij
tussen de deur en de muur vast te zitten. Om los te komen trok hij het
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shirt bij zijn mouw kapot. Opgelucht stonden ze nu in de grote lege
kamer.
‘Kijk’, bracht Maaike met een klein gilletje uit. ‘Die deur sluit zich nu
ook.’ Met haar vinger wees ze in de richting van de sluitende deur.
Verschrikt keken de overige drie naar het andere eind van de kamer
waar de enige nog open deur begon te sluiten.
‘Dat gaan we niet halen’, sprak Cas verschrikt en bijna direct kwamen
ze allemaal in beweging om toch een poging te doen. De afstand
tussen het viertal en de deur schatte Cas nog op ongeveer 25 meter.
‘Kijk nou, de deur sluit zich niet verder’, riep Maaike verbaasd terwijl ze
bleven rennen.
‘Klopt’, antwoordde Youri haar terwijl hij vaart begon te minderen. ‘Kijk
maar eens op de grond.’
Allemaal keken ze nu naar de vloer bij de deuropening. Het metalen
omhulsel van een gedoofde fakkel lag op de grond en zat vastgeklemd
tussen de deur en de muur. Hierdoor had de deur zich niet helemaal
kunnen sluiten.
‘Hoe komt die daar?’, vroeg Maaike zich hardop af.
‘Ik heb hem er voor de zekerheid tussen gelegd toen we de kamer
betraden’, sprak Youri nu met een zelfverzekerd glimlachje op zijn
mond. ‘Ik zei toch dat ik het allemaal niet zo vertrouwde hier.’
‘Goed gedaan, Youri’, sprak Cas. Ze stonden inmiddels bij de deur en
met zijn handen pakte Cas de deur vast. Met al zijn kracht begon hij
aan de deur te trekken, maar deze gaf nauwelijks mee. ‘Wacht, ik zal
je helpen’, sprak de slungelige jongen die ook had kunnen ontsnappen
uit de kamer. Cas keek hem instemmend aan. ‘Ik heet trouwens
Benjamin’, voegde hij er aan toe.
‘Wacht’, zei Youri. ‘Met zijn drieën kunnen we nog harder trekken.’
Alledrie pakten ze een stuk deur vast en begonnen er met al hun
kracht aan te trekken. ‘We moeten opschieten’, sprak Maaike die naast
de deur stond te wachten. ‘Het wordt hier killer.’ Maaike was nog niet
uitgesproken, of een kille wind blies in één keer alle in de ruimte
aanwezige fakkels uit. Plots was het pikkedonker.
‘Wat is dat toch?’, zei Youri terwijl hij bleef trekken aan de deur. Zijn
stem klonk angstig.
‘Ik denk dat iets, of iemand, ons probeert tegen te houden’,
antwoordde Maaike hem.
‘We kunnen er door’, riep Cas die inmiddels met één hand had gevoeld
hoever ze de deur open hadden getrokken.
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‘We doen het als volgt. Eerst Benjamin en Maaike. Youri en ik houden
de deur vast. Vervolgens gaat Youri. Als jullie alledrie aan de andere
kant staan, duw je met z’n drieën tegen de deur aan zodat deze niet
alsnog voor mijn neus dichtklapt. Ik ga er als laatste door.’ De
instructies waren duidelijk. Omdat het erg donker was in de kamer
moest alles grotendeels op de tast gebeuren. Als eerste lukte het
Maaike om de ruimte te verlaten door zich tussen deur en muur door te
wringen. Vervolgens liet Benjamin de deur los en schoot hij langs het
koude steen en zware hout de andere ruimte in. Samen met Maaike
begon hij te duwen tegen de deur, die steeds meer zijn best leek te
doen om alsnog te sluiten. Cas voelde de deur trekken en het
tegenhouden ervan werd steeds zwaarder.
‘Nu jij, Youri’, beval hij hem bijna. Youri telde af van drie naar één en
liet de deur los. Cas voelde de kracht waarmee de deur probeerde te
sluiten toenemen. De deur won weer wat terrein waardoor de
beschikbare opening nauwer werd. Ondanks dat lukte het Youri om
eenvoudig tussen de deur door te glippen. Het was een pluspunt dat
hij tenger gebouwd was. Met zijn laatste krachten trok Cas aan de deur
in een poging de kier weer wat te vergroten. Hij voelde dat ze weer wat
terrein begonnen te winnen toen Youri aan de andere kant van de deur
mee begon te duwen. Met zijn drieën moesten ze er nu voor zorgen
dat de opening groot genoeg bleef zodat ook Cas er nog doorheen
kon. De ruimte waarin Cas stond, was nu niet alleen helemaal duister,
maar het was er ook in hele korte tijd ijskoud geworden. Hij werd er
zelfs een beetje bang van en hij wilde dan ook niets liever dan hier zo
snel mogelijk weg zijn.
‘Ik tel af’, gilde hij naar de anderen achter de deur. ‘Drie….twee…één..’
Cas liet de deur los. De anderen konden dit direct voelen. Heel
langzaam won de deur weer wat terrein. Cas gleed tussen de deur en
de muur door. Hij kon het zware hout van de deur tegen zijn borstkas
voelen.
‘Duwen! Anders wordt hij geplet’, schreeuwde Maaike naar de
anderen. Met hun laatste krachten drukten ze zo hard als ze nog
konden tegen de deur. Met hun laatste inspanningen lukte het om
weer wat extra centimeters te winnen en Cas voelde de druk op zijn
borst afnemen. Behendig en snel wurmde hij zich nu tussen de deur
door en liet zich op de grond vallen.
‘Laat maar los’, zei hij terwijl hij opgelucht adem haalde. Meteen lieten
de andere drie los waarop de deur met een doffe dreun dichtsloeg.
‘Dat scheelde niet veel’, zuchtte Maaike.
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Ze stonden nu weer in de ruimte onder aan de trap. Deze ruimte werd
nog steeds verlicht door een aantal brandende fakkels zodat ze weer
wat zicht hadden.
‘Ik weet niet wat dat was’, zuchtte Cas. ‘Dit is niet normaal meer. Het
werd er ineens echt ijskoud en ik voelde de deur letterlijk steeds harder
trekken. Waar zijn we toch?’
‘Je kunt je beter afvragen waar we nu naar toe moeten’, antwoordde
Youri hem. ‘Ik wil hier geen minuut langer blijven.’
‘Ik ook niet’, zei Benjamin die nog altijd na stond te hijgen. ‘Maar waar
wil je heen? Of we gaan de trap weer op naar boven, en staan we zo
óf voor een muur of in de gang waar onze cellen waren. Of we gaan dit
doodlopende gangetje in en dan zitten we meteen als ratten in de val.
Met zijn vinger wees hij naar het gangetje rechts van hem. ‘Zeg het
maar.’
Cas zag het gangetje. Hij herinnerde zich dat hij deze afslag op de
heenweg ook had gezien. De deur van de gang stond nog open en de
gang werd redelijk verlicht door het licht dat vanuit het trappenhuis
scheen.
‘Misschien loopt de gang niet helemaal dood’, sprak hij bedeesd. Hij
was weer opgestaan en op adem gekomen. ‘Er zit daar achterin een
houten luikje.’ Misschien komen we daardoor nog ergens.’ Hij keek
naar Maaike want hij wist dat zij dit gangetje op de heenweg ook had
gezien.
‘Ik denk dat we het in ieder geval moeten proberen’, zei ze zacht maar
op zekere toon. ‘Als we naar boven gaan komen we ook niet verder.
Het is precies zoals Benjamin het al zei: als de muur al
teruggeschoven is, komen we weer in de doodlopende gang met onze
cellen. Daar komen we ook niet veel verder.’
‘En wat als dat houten luikje nou niet open kan en ook deze deur zich
achter ons sluit?’, vroeg Youri zich af terwijl hij wees naar de
openstaande deur die toegang gaf tot de gang.
‘We hebben geen keus’, beantwoorde Cas zijn vraag. ‘Ik stel voor dat
we niet meer wachten en het proberen via het houten luikje in deze
gang. Wie is het hier niet mee eens?’
Omdat er geen andere mogelijkheid leek te zijn dan de mogelijkheid
die Cas voorstelde, stemden ze er alledrie mee in. ‘Kom op dan’, sprak
hij zelfverzekerd. Als eerste stapte hij voorzichtig de gang in. De
anderen hielden de deur wantrouwend in de gaten. Er gebeurde niks.
Als tweede stapte Maaike de gang in en wederom kwam er geen
beweging in de deur. Voorzichtig schoven de twee wat verder. Pasje
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voor pasje steeds verder de gang in. Omdat er nog steeds geen
tekenen waren dat ook deze deur zich plots zou gaan sluiten, volgden
nu ook Benjamin en Youri. Met kleine pasjes en volledig op hun hoede
stapten ze de gang binnen. Even bleven ze allemaal doodstil staan
toen Youri en Benjamin volledig in de gang stonden. Ze hielden hun
adem in. Enkele seconden gingen voorbij. Er gebeurde niks. Het was
Benjamin die als eerste adem haalde.
‘Niks aan de hand’, sprak hij opgelucht. ‘Helemaal niks….’ Hij was nog
niet uitgesproken of ineens, met een oorverdovende klap en zo snel
dat je het bijna niet eens kon zien, sloeg de deur dicht. Maaike gaf een
gil die nauwelijks boven de dreun uitkwam. De anderen waren zo
stomverbaasd over de kracht en de snelheid waarmee de loodzware
deur nu dicht was geslagen dat ze amper iets uit konden brengen. De
gang was ineens pikkedonker geworden. Ze zagen geen hand meer
voor ogen. Cas, die als eerste over de schrik heen was, wist dat er nu
geen weg meer terug was. Als ze het houten deurtje niet zouden
kunnen openen zaten ze opgesloten in deze gang. Op de tast zocht hij
de anderen.
‘Waar zijn jullie?’, sprak hij met luide stem in de duisternis. Zijn
woorden galmden door de gang.
‘Hier’, klonk het uit drie verschillende richtingen.
‘Goed’, sprak Cas nu iets minder luid. ‘We vervolgen gewoon ons plan.
Als iedereen met zijn handen tegen de muur richting het einde van de
gang schuift zijn we zo allemaal weer bij elkaar.’ Iedereen begreep wat
hij bedoelde en ze zochten allemaal naar de muur. Vervolgens
schoven ze langs de muur richting het einde van de gang naar het
houtenluikje. De gang was niet lang en het duurde dan ook maar even
voordat ze allemaal bij het houten luikje stonden. Cas begon met zijn
handen het luikje af te tasten zoals hij dat ook had gedaan met de
muren en de grote houten deur in zijn cel. Heel voorzichtig van boven
naar beneden, van links naar rechts. Hij voelde dat het luikje ongeveer
50 bij 50 centimeter groot moest zijn. Precies groot genoeg om er
doorheen te kunnen als ze het zouden kunnen openen. Hij voelde de
koude schanieren van het luikje, maar een slot of sleutelgat kon hij niet
ontdekken.
‘Voel jij eens’, zei hij tegen Youri. ‘Ik voel niks dan het hout en de
schanieren’. Ze wisselden van plaats en nu begon Youri het hout af te
tasten. Centimeter voor centimeter gleden zijn handen langs het hout.
‘Nee’, zei hij na een paar seconden. ‘Ik voel geen sleutelgat of
handgrepen. Maar wat ik wel heb ontdekt is dat het hout aan de
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onderkant van de deur wat zachter is dan de rest. Het lijkt wel rot of
zoiets. Misschien omdat het hier zo vochtig is.’
‘Laat mij eens voelen’, zei Cas en hij schoof langs de muur terug naar
het deurtje. Zijn handen gleden over het hout van de deur naar
beneden en hij kon voelen wat Youri bedoelde. ‘Het hout is hier
inderdaad rot. Ik kan er zelfs een stukje met mijn vinger in prikken’,
bevestigde hij de conclusie van Youri. ‘Hadden we maar iets om het
hout mee weg te schrapen.’
‘Dat hebben we. Ik heb een mes meegenomen.’ Het was de stem van
Benjamin die in het duister klonk. ‘Dat leek me wel handig. Ik kon het
nog net van tafel pakken in de eetkamer voordat de paniek uitbrak.’
‘Perfect’, antwoordde Maaike. ‘Goed gedaan, Benjamin! Probeer er
eens mee in het hout te steken.’ Cas en Youri schoven weer wat
verder weg van de muur zodat Benjamin er bij kon. Het duurde even
voordat hij het rotte stukje had ontdekt, maar het lukte hem direct om
met zijn mes wat van het rotte hout weg te snijden. Na een paar
minuten voelde hij dat er al een redelijk gat was ontstaan.
‘Als je er helemaal doorheen kunt komen…’, sprak Cas, ‘…dan hebben
we in ieder geval een houvast om aan het luik te kunnen trekken.
Benjamin begreep wat hij bedoelde en stak zijn mes weer een aantal
malen diep in het rotte hout. Hij voelde dat het mes er maar weinig
moeite mee had zich in het rotte hout te boren. Hij haalde nog een
paar keer goed uit en met een paar flinke steken stak hij zijn mes diep
in het natte hout. Hij voelde dat het mes bijna geen weerstand meer
had. Ineens viel er een flauw straaltje licht de kamer binnen. Benjamin
wist direct dat hij met zijn mes dwars door de deur had gestoken.
‘Perfect’, juichte Youri. ‘Je bent er doorheen.’
Allemaal haalden ze opgelucht adem. Ze wisten nu zeker dat er via het
houten luikje een weg naar buiten was.
‘Het wordt hier frisser’, zei Maaike en een rilling trok over haar rug.
‘Je hebt gelijk’, antwoordde Cas. ‘Het wordt hier steeds kouder. We
moeten opschieten.’ Met zijn mes had Benjamin het gat inmiddels wat
groter kunnen maken en hij kon er nu bijna met zijn hand doorheen.
‘We zullen het gat nog wat groter moeten maken zodat we er in ieder
geval met één hand doorheen kunnen’, zei hij bedachtzaam. Direct
begon hij weer met zijn mes in het rotte stuk hout te prikken. Al snel
was het gat groot genoeg.
‘Zo’, zei Benjamin en hij prikte zijn mes in een ander stuk hout van het
luik. ‘Meer kan ik er niet van maken’. Ze keken naar het gat. Het was
Youri die als eerste een poging wilde wagen. Hij stak zijn hand door
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het gat, vouwde zijn vingers aan de andere kant krom en begon te
trekken. Het luik gaf iets mee, maar Youri kon niet hard genoeg
trekken om de deur open te breken.
‘Mag ik eens?’, vroeg Cas. Youri stapte opzij en nu was het de beurt
aan Cas die met al zijn kracht aan de deur begon te trekken.
‘We moeten opschieten jongens’, zei Maaike en ze klonk onrustig.
Ze had gelijk. In de kamer werd het nu met de minuut frisser en er hing
een vreemde spanning alsof er wat stond te gebeuren. Cas trok met al
zijn kracht aan het deurtje en opeens….. Met een luid gekraak hoorde
hij het hout breken. Met zijn hand tastte Benjamin het luikje af om te
voelen waar het hout was gebroken.
‘Het scharnier!’, riep hij verheugd. ‘Je hebt het schanier kapot
getrokken. De bovenkant van de deur hangt los.’
Cas had het inmiddels zelf ook al gevoeld en samen met Youri pakte
hij de losse hoek van het luikje vast. Nu ging het vrij eenvoudig.
Samen trokken ze zo hard ze konden aan het hout en vrijwel direct
scheurde het andere schanier los. Met een hoop kabaal kletterde het
zware houten luikje op de stenen grond. Door het flauwe licht dat van
buiten de gang in stroomde konden ze weer wat meer zien. Cas was
de eerste die zijn hoofd door het ontstane gat naar buiten stak.
‘Gadverdamme!’, riep hij uit. ‘We zitten zeker op een meter of twintig
hoog en dit gebouw wordt omringd door een soort gracht of sloot. Dat
wordt springen.’
Ook Youri stak zijn hoofd door het luik. Samen keken ze naar links en
naar rechts om te zien of er nog andere opties waren. Er waren geen
andere opties. Ze moesten gaan springen.
Plots klonk er een dreun. De deur aan het begin van de gang zwaaide
met dezelfde vaart als dat ze gesloten was weer open.
‘Kijk daar!!’, schreeuwde Maaike en ze wees naar de deuropening.
‘Wat is dat?’
Aan het begin van de gang zagen ze iets dat leek op de schim van een
mens, maar dan zeker een stuk groter.
‘We moeten nú springen’, gilde Cas tegen de anderen. ‘Er zit niks
anders op. Maaike, jij eerst’.
Maaike keek door het luik naar beneden en zag het water in de gracht
diep onder haar. Vervolgens keek ze naar de deur aan het begin van
de gang. Een reusachtig mensachtig wezen gekleed in een soort
monnikenhabijt was inmiddels de gang binnen gekomen en liep met
grote passen recht op ze af.
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‘NU!!’, schreeuwde Cas. Maaike klom in het gat in de muur en sprong
zonder verder na te denken met een gil de diepte in. Inmiddels had
Cas Youri naar voren getrokken en hij duwde hem naar het gat. Youri
klom in de opening en net toen hij beneden zich de plons hoorde
waarmee Maaike in het water terecht kwam, zette hij zich af.
‘Nu jij’, riep Cas tegen Benjamin. Maar Benjamin weigerde. ‘Jij hebt al
zoveel voor mij en de anderen gedaan, jij moet nu eerst’. Cas keek
achterom. Het reusachtige menswezen was nu bijna bij hen. Geen tijd
voor discussie meer. Cas stapte in de opening en zette zich af. In zijn
val gilde hij: ‘Benjamin, springen!!’.
Maar het was te laat. Net toen Benjamin zich in de opening wilde
afzetten om te springen werd hij bij zijn haren vast gegrepen en met
een ongelooflijke kracht weer naar binnen getrokken. Hij kon nog net
de plons horen waarmee Cas in het water terecht kwam.
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Hoofdstuk 5: Onno

Drijfnat sleepten Maaike, Youri en Cas zich bibberend op de oever aan
de rand van het bos dat om de burcht waaruit ze waren ontsnapt heen
lag. Ze hadden een flink stuk door ijskoud water gezwommen en
waren uiteindelijk vanuit de slotgracht terecht gekomen in een gedeelte
dat over ging in een brede sloot. Het zwemmen ging ze makkelijker af
dan verwacht. Waarschijnlijk kwam het omdat de burcht waaruit ze
waren gesprongen op een hoge heuvel lag. In het water van de
slotgracht waren ze ongemerkt een flink stuk stroomafwaarts
gedreven. Ze besloten op deze plek uit het water te komen omdat de
plek voldoende beschut was.
Er waren nog geen tekenen dat ze werden achtervolgt. Tijdens het
zwemmen hadden ze regelmatig achterom gekeken maar het bleef
opvallend rustig in de oude burcht. Cas kwam als eerste het water uit,
een paar seconden later gevolgd door Maaike en Youri. Vermoeid en
koud gingen ze alledrie tegen een boom aan in het zachte gras zitten.
Er werd niet gesproken. Zwijgend overdachten ze alledrie de
gebeurtenissen die elkaar zojuist snel hadden opgevolgd. Na een
poosje, toen ze alledrie weer een beetje op adem waren gekomen,
was het Maaike die als eerste weer sprak.
‘Wat gebeurde er daarboven?’, vroeg ze aan Cas. ‘Waarom heeft
Benjamin het niet gered?’
Cas keek op, zweeg nog even, bracht zijn blik vervolgens naar de
grond en antwoordde zuchtend: ‘Het was mijn bedoeling dat Benjamin
zou springen, maar liet mij voorgaan. En we hadden geen tijd meer…’
Uit de manier waarop hij het zei, kon Maaike opmaken dat hij zich er
enorm schuldig over voelde.
Cas zweeg weer even en vervolgde: ‘Benjamin stond er op dat ik als
eerste ging. Ik had hem voor moeten laten gaan.’
Youri keek hem verbaasd aan terwijl Cas naar de grond bleef staren.
‘Als jij Benjamin voor had laten gaan, dan had jij het zelf niet gered’,
bracht hij er tegen in. ‘Die reus of wat het ook was kwam te snel
dichterbij. Eén van jullie had het dus sowieso niet gered en in dit geval
was het Benjamin. Jij kunt er niks aan doen. Het was hij of jij.’
Cas zweeg en knikte om Youri te laten weten dat hij het begreep. Hij
wist dat hij geluk had gehad en dat het niet zijn schuld was. Maar wat
zou er nu met Benjamin zijn gebeurd? Het was Benjamin zelf geweest
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die er op stond dat Cas als eerste zou springen. En als hij op dat
moment in discussie was gegaan, hadden ze het inderdaad
waarschijnlijk allebei niet gered. …Waarschijnlijk…., ging het door zijn
hoofd. Hij hoopte maar dat het goed zou gaan met Benjamin. Maar de
gedachte dat Benjamin, en natuurlijk de andere negen gevangenen
daar nog zaten beangstigde hem enorm.
‘Valt jullie niet wat op?’, zei Maaike ineens.
De jongens keken haar aan. Er waren de afgelopen uren een heleboel
dingen opgevallen, maar ze wisten niet precies waar Maaike op
doelde. Ze keek beide jongens even stilletjes aan. Toen ging ze
verder: ‘Het is zo donker en zo mistig.’
Youri knikte. ‘Dat klopt. Maar wat is daar precies zo opvallend aan?’,
vroeg hij omdat hij haar nog niet begreep.
Maaike keek hem aan en begon uit te leggen wat ze bedoelde. ‘Nou,
we hebben zeker een half uur gezwommen, maar ondertussen is het
niet lichter, maar ook niet donkerder geworden. Je zou verwachten dat
nu of de nacht of de dag aan zou moeten breken. Maar tot nu toe
gebeurt geen van beide.’
‘Nee, daar heb je gelijk in’, antwoordde Cas.
Even viel er een stilte. Alledrie keken ze even om zich heen en
vervolgens omhoog naar de lucht. Er leek inderdaad niks te zijn
veranderd het afgelopen halve uur. Het zag er een beetje uit zoals het
er uit kon zien heel laat in de nacht, net voordat er een nieuwe ochtend
aan moest gaan breken.
‘Misschien moeten we hier maar ook niet te lang blijven zitten’,
vervolgde hij. ‘Zo ver van die burcht zijn we nog niet en ik heb het
angstige gevoel dat er zeker naar ons zal worden gezocht. We kunnen
ons beter een stuk dieper in het bos verstoppen en daar bedenken wat
we nu verder moeten gaan doen. Het is nu nog voldoende licht om op
pad te gaan en omdat we nog niet zo lang geleden voldoende hebben
kunnen eten zijn we nu nog sterk genoeg.’
Daar waren Maaike en Youri het wel mee eens. Het zou onverstandig
zijn hier te blijven zitten juist nu de omstandigheden nog zo goed
waren om te maken dat ze hier wegkwamen.
Nadat ze ongeveer net zo lang gezeten hadden als dat ze voor hun
gevoel hadden gezwommen stond Maaike op. Ze vond dat ze
voldoende van de zwemtocht was uitgerust en ze was er klaar voor om
het bos in te gaan. Van de jongens verwachtte ze minstens hetzelfde.
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‘Kom op’, zei ze op een motiverende toon. ‘Ik ben er klaar voor en jullie
kunnen volgens mij ook wel weer!’
Youri en Cas keken elkaar even aan en knikten bevestigend. Ze
konden inderdaad wel weer. Allebei stonden ze op en klopten het zand
af dat op hun natte broek bleef plakken.
‘Dan moeten we nu ook gaan’, zei Cas toen hij klaar was en dat
deden ze. Cas liep voorop en bepaalde hierdoor in zekere mate de
route. Al na een paar minuten hield hij stil. Ze stonden direct voor een
keuze. Vanaf het punt waar ze nu waren konden ze kiezen uit een
drietal bospaden. Aan Cas zijn linkerhand was een smal, bemost pad
dat direct langs het water terug omhoog liep richting de oude burcht
waaruit ze zojuist waren ontsnapt. Hij keek in de richting van het pad
en in de verte zag hij de grauwe vieze burcht staan, omgeven door een
sluier van mist. Ondanks dat het er rustig oogde, zag het er behoorlijk
dreigend uit. Terug lopen naar de burcht was natuurlijk geen optie en
het linkerpad viel daarom direct af. Cas keek naar rechts. Aan deze
kant liep ook een smal pad, maar deze ging gelukkig wel de goede
kant op. Met zijn ogen volgde hij het eerste stuk van het pad zo ver hij
in de schemering kon, maar het leek in de verte tegen een ander stuk
van de heuvel op naar boven te lopen.
‘Niet verstandig om te gaan klimmen’, vond hij. Hij keek achterom.
Youri en Maaike stonden vlak achter hem en hadden alle opties
inmiddels ook afgewogen.
‘Kies jij maar’, zei Youri.
Cas koos de middelste van de drie. Dit pad liep recht vooruit, was voor
zover hij kon zien breed genoeg om naast elkaar te lopen èn, niet
geheel onbelangrijk, dit pad leidde ze dieper het bos in. Het enige
nadeel was dat dit pad ook direct de meest voor de hand liggende
keuze was. Indien iemand naar ze op zoek zou gaan, zouden ze via dit
pad gemakkelijk terug te vinden zijn. Maar dat was een probleem voor
later. Hij vond dat ze eerst maar eens weg moesten gaan van de plek
waar ze nu stonden. Hier zouden ze zeker worden gevonden.
Ze sloegen het pad in en begonnen nu in een flink tempo te lopen. Ze
voelden zich nog energiek genoeg en waren van plan om zo ver
mogelijk van deze plek te komen, in een zo kort mogelijke tijd. Cas liep
het grootste stuk van de reis voorop. Hij was blij dat hij die morgen,
voordat hij naar school ging, zijn beste schoenen had aangetrokken.
Hij had dit eigenlijk gedaan omdat hij jarig was, maar ze kwamen nu
ook heel goed van pas. Hij had die ochtend natuurlijk nooit kunnen
bedenken dat hij er nog zulke grote afstanden mee zou moeten gaan
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lopen. Zijn kleding voelde ondertussen alweer redelijk droog aan,
alhoewel hij zich afvroeg of ze wel helemaal droog zouden worden in
de vochtige en mistige omgeving.
Zoals ze hadden ingeschat was het pad goed begaanbaar en ze
konden dan ook snel vele meters maken. Af en toe werd het pad wat
breder zodat ze naast elkaar konden lopen en wat makkelijker konden
praten. Maar veruit het grootste gedeelte liepen ze achter elkaar. Cas
zorgde ervoor dat zijn twee volgers op tijd gewaarschuwd werden voor
overhangende takken en uitstekende wortels zodat er geen
ongelukken konden gebeuren. Ze liepen alweer een tijdje over een
smal gedeelte van het pad toen het pad weer wat breder en minder
hobbelig begon te worden. Cas tuurde zover als hij kon in de verte om
te zien of het pad voorlopig zo goed bewandelbaar zou blijven. Toen
dat het geval leek nodigde hij Maaike en Youri uit weer naast hem te
komen lopen.
‘Volgens mij kan het wel weer even’, zei hij.
Maaike en Youri kwamen direct naar voren. Met z’n drieën naast
elkaar liep het veel leuker dan achter elkaar. Youri begon dan ook
meteen weer te praten.
‘Dus jullie zijn vandaag ook allebei dertien geworden?’, vroeg hij ze
waarmee hij terug kwam op het gesprek dat ze al kort hadden gehad
toen ze nog in hun cellen zaten. Hij had al de hele wandeltocht
nagedacht hoe het kon zo kon zijn dat ze hier allemaal terecht waren
gekomen, en was nu wel benieuwd naar het verhaal van Cas en
Maaike.
‘Ik wel’, zei Cas.
‘En ik ook’, volgde Maaike.
Youri bleef even stil en ging toen verder. ‘En’, zei hij, ‘we waren daar
opgesloten met tien anderen, toch? Met zijn dertienen dus.’
‘Klopt volgens mij ook’, antwoordde Cas.
‘En laat me raden’, ging Youri wederom concluderend verder, ‘jullie
kregen ook een boek met de naam DERTIEN voor je verjaardag?’
Maaike en Cas stopte met lopen en keken naar Youri die nog een paar
passen doorliep. In gedachten was hij zo bezig alle puzzelstukjes op
hun plaats te leggen dat hij niet doorhad dat ze waren gestopt. Toen hij
na een paar passen doorkreeg dat hij nog de enige was die doorliep,
stopte ook hij en keek achterom.
‘Ik heb gelijk, hè?’, vroeg hij ze. ‘Wij zijn hier allemaal terecht gekomen
omdat we in dat boek hebben zitten lezen. Of niet soms?’
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Maaike en Youri stonden ongeveer op vijfmeter verwijderd van Youri
maar aan hun gezichten kon hij al zien dat hij gelijk had.
‘Ik heb gelijk’, concludeerde Youri hardop voor zichzelf.
‘Je hebt gelijk’, bevestigde Cas hem. ‘Ik ben in slaap gevallen terwijl ik
in dat boek aan het lezen was. Het ging over een duister rijk…’ Hij
hield even stil. ‘Zoiets als dit hier, bedenk ik me nu. En één of andere
duistere heerser. Maar ik ben er niet ver in gekomen. Na een paar
bladzijden werd ik ontzettend moe. Zo moe dat ik na het eerste
hoofdstuk in slaap moet zijn gevallen. En toen ik weer wakker werd zat
ik ineens opgesloten in die cel.’ Cas zweeg maar Maaike nam het van
hem over.
‘Ik ben ook na het eerste hoofdstuk in slaap gevallen. Precies op
bladzijde dertien en toen werd ook ik wakker in die cel.’ Cas keek haar
aan en vervolgens keken ze samen naar Youri die weer wat dichterbij
was komen lopen.
‘Dat is dan duidelijk’, zei hij. ‘Dan zijn we dus alledrie op bladzijde
dertien in slaap gevallen.’
Het viel even stil totdat Cas weer begon te lopen. Wat er net allemaal
was gezegd beangstigde hem een beetje en het spoorde hem aan
ervoor te zorgen dat ze nog verder van de burcht zouden komen dan
ze al waren.
‘We moeten doorgaan nu we nog fit genoeg zijn’, zei hij om van
onderwerp te kunnen veranderen. Tijdens het lopen dacht hij verder na
over de conclusie die ze zojuist hadden getrokken. Hij had er een heel
vreemd gevoel van in zijn maag gekregen. Op de één of andere
manier begon het nu pas tot hem door te dringen hoe ernstig de
situatie eigenlijk was. Het zag er voorlopig niet naar uit dat hij snel naar
huis zou kunnen. Zijn vader was inmiddels vast doodongerust en er
was tot nu toe nog geen enkele mogelijkheid om hem te laten weten
dat het naar omstandigheden goed met hem ging. Dat hij zich geen
zorgen hoefde te maken en dat hij er alles aan zou doen om zo snel
mogelijk naar huis te komen. Tenminste, als hij nog wel naar huis kon.
Cas had geen enkel idee waar hij zich nu bevond. Laat staan dat hij
kon bedenken wat de route naar huis zou zijn. En er was nog een
probleem. Nu waren ze nog fit en energiek. Ze hadden gelukkig
alledrie, weliswaar tegen wil en dank, genoeg geslapen en gegeten.
Maar over niet al te lange tijd zouden ze er in ieder geval voor moeten
zorgen dat er weer wat te eten zou zijn en Cas wist ook dat er moment
zou komen dat ze ergens zouden moeten slapen. Maar waar? In het
bos waar ze nu in liepen had Cas nog geen levende ziel gezien. Ze
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waren geen enkel huisje gepasseerd en op een enkele vogel, hun
eigen voetstappen en hun gepraat na, hadden ze nog geen enkel
ander geluid gehoord. Het was beangstigend stil om hen heen. Achter
hem hoorde hij de voetstappen van Youri en Maaike. Ook zij zwegen.
Cas bedacht dat ook zij waarschijnlijk in gedachten waren, nadenkend
over de situatie waarin ze terecht waren gekomen. En wat was er toch
met het getal dertien dat in alles een soort hoofdrol leek te spelen? Dat
het meer dan ooit bewezen was dat het ongeluk bracht wist Cas nu
wel. Waar hij nu was voelde hij zich in ieder geval alles behalve
dolgelukkig. Maar wat was er nog meer met dertien? Waarom had het
boek de naam ‘Dertien’ en waarom waren er twaalf andere
gevangenen geweest? En wat was de bedoeling van hun
gevangenschap? Waren ze hier zomaar terecht gekomen of waren ze
gevangen genomen met een bepaald doel? En door wie waren ze nu
precies gevangen genomen? Ze hadden op die enkele reusachtige
bewaker na niemand gezien. Niemand die ze uitleg had gegeven over
het hoe en het waarom van hun verblijf. Niemand bij het eten en
niemand, weer op die enkele bewaker na dan, had ze tegen gehouden
toen ze op de vlucht waren geslagen.
‘Alhoewel…’, zei Cas ineens hard op zonder dat hij er erg in had.
‘Niemand…?’
Youri werd door de opmerking van Cas uit zijn eigen gedachten
gehaald.
‘Huh…wat zei je?’, mompelde hij voor zich uit. Op dat moment viel het
Cas zelf pas op dat hij zijn laatste opmerking hardop had gesproken.
‘Ik vroeg me af wie ons gevangen heeft genomen’, antwoordde hij. ‘Ik
bedacht me net dat we behalve die ene bewaker niemand anders
hebben gezien. Maar ik bedacht me net ook dat we wel telkens die
koude wind voelden opkomen toen we probeerden weg te komen.
Eerst in de eetkamer en toen in die gang bij dat luik.’
‘Ik zat aan hetzelfde te denken’, gaf Youri toe. ‘Het was mij ook
opgevallen dat het telkens zo koud werd toen we probeerden weg te
komen, net alsof….’
‘Alsof er toch iemand in de buurt was bedoel je?’, onderbrak Maaike
hem.
‘Ja’, antwoordde Youri. ‘Alsof er toch iemand in de buurt was. Zo
voelde het precies.’
‘Dat is ook wat ik dacht, antwoordde Cas. ‘Het leek wel of die koude
wind ons volgde. En vanaf het moment dat we dat akelige gebouw uit
zijn gesprongen, heb ik het ook niet meer zo gevoeld.’
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Alledrie zwegen ze en vielen ze weer even terug in hun eigen
gedachten. Cas was blij dat Youri en Maaike dezelfde dingen waren
opgevallen. Ze hadden dezelfde gedachten en voelden waarschijnlijk
ook dezelfde angsten. En nu moesten ze samen gaan zoeken naar de
oplossing voor hun probleem: de weg naar huis.
‘We gaan hier tijdelijk van het pad af, oké?’, stelde Cas de anderen
voor. ‘Het lijkt mij wel verstandig om niet constant dezelfde route te
blijven lopen. Als we toch achtervolgd worden, moeten we onze gang
wel zo goed mogelijk verborgen proberen te houden. Dit pad ligt te
veel voor de hand.’
‘Is goed’, antwoordde Maaike.
‘Zal ik nu even voorop lopen?’, vroeg Youri.
Youri liep direct langs Cas en Maaike heen, de gebaande weg af,
dieper het bos in. Omdat ze nu niet meer op het meest voor de hand
liggende pad liepen, werd het lopen een stuk zwaarder en ging het
minder snel. De grond onder hun voeten was ongelijk en zeer
regelmatig moesten er knoesten en uitstekende takken worden
ontweken. Het bos leek ook steeds dichter begroeid te zijn. En je kon
door de nog steeds aanwezige mist, niet veel verder dan een meter of
dertig vooruit kijken.
Ze hadden inmiddels een heel stuk gelopen door het dichtbegroeide
bos en het viel niet mee alle takken, kuilen, knoesten en stukken steen
te ontwijken. Maar de route verliep goed. Ze waren ondertussen een
flink stuk dieper het bos in. Tot opeens….
‘Auw’, klonk het met een klein gilletje achter Cas en vervolgens was er
een klein plofje te horen. Cas en Youri keken geschrokken achterom.
Het was Maaike en ze lag tussen de bladeren op de grond. Ze was
met haar voet in de kuil gestapt die Cas en Youri net keurig hadden
weten te ontwijken.
‘Mijn enkel’, zei ze terwijl ze op haar lip beet van de pijn. ‘Ik heb mijn
enkel verstuikt in die rotkuil hier!’ Met een boos gezicht wees ze naar
de kuil.
Cas kwam naast haar zitten. ‘Kun je er nog op staan?’, vroeg hij
bezorgd.
Ook Youri kwam teruggelopen. Samen trokken ze Maaike omhoog aan
haar armen en gaven haar de ondersteuning die ze nodig had.
‘Het gaat….auw..het gaat wel weer hoor, loop maar door.’
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Cas keek haar aan. Het was hem al eerder opgevallen dat Maaike een
behoorlijk stoer meisje was, maar hij kon aan haar gezicht zien dat ze
teveel pijn had om te menen wat ze zei.
‘Niks ervan’, zei hij. ‘We hebben al een behoorlijk stuk gelopen en we
moeten maar eens op zoek gaan naar een plek om te rusten. We
moeten ook nog op zoek naar iets te eten voor straks.’
‘Je hebt gelijk’, viel Youri hem bij, die ook zag dat het beter was als
Maaike niet veel verder meer zou lopen. ‘Ik stel voor dat ik hier in de
buurt ga zoeken naar een plek waar we tijdelijk kunnen blijven en dat
we daarna gaan kijken of er hier nog iets te eten te vinden is.’
Al snel daarna ging Youri op pad. Ze spraken af dat hij om de paar
minuten naar Cas zou roepen waar hij was, om ervoor te zorgen dat hij
ze nog terug zou kunnen vinden. Als Cas Youri zou horen roepen, zou
hij iets terug roepen om te laten weten waar ze zaten. Youri zou
ondertussen in een zo groot mogelijke cirkel om de plek waar ze nu
zaten zoeken naar een plaats waar ze tijdelijk konden blijven. Youri
ging op pad. Na een paar minuten deed hij zijn eerste ‘afstandcheck’.
‘Ca-haaaas’, klonk de stem van Youri vanuit de verte.
‘We horen je nog luid en duidelijk’, gilde Cas naar hem terug zodat
Youri ongeveer wist op welke afstand hij zich van hen bevond. Het
bleef weer even stil.
Cas keek naar Maaike en vroeg hoe het met haar enkel was.
‘Hij is toch nog behoorlijk dik geworden’, gaf ze toe. Ze had inmiddels
haar sjaal stevig om haar enkel geknoopt ter ondersteuning.
‘Misschien is het toch beter om er nu zo min mogelijk op te lopen. Dan
kijken we morgen weer verder. Sorry, hoor!’, voegde ze er aan toe.
‘Maakt niet uit, joh’, antwoordde Cas oprecht. ‘We moesten toch een
keer stoppen en er is tot nu toe geen enkele aanwijzing dat we worden
achtervolgd.’
Terwijl hij dat zei hoorde hij achter zich een tak zacht maar duidelijk
kraken. Hij schrok, keek achterom maar zag niets.
‘Youri?’, riep hij zachtjes. Er kwam geen antwoord. ‘Youri?’, riep hij
nogmaals, maar nu iets luider. Weer niks. Hij tuurde in de mist. Hij
hoorde niks meer en kon ook niets zien. Hij draaide zijn hoofd terug
naar Maaike die hem vertwijfeld aan zat te kijken.
‘Hoorde jij ook iets?’, vroeg hij aan Maaike.
‘Nee, eigenlijk niet’, gaf ze toe. ‘Wat is er dan?’
‘Ik zal het mij wel verbeeld hebben’, antwoordde hij. ‘Misschien is het
toch Youri geweest. Waar zou hij nu eigenlijk zijn?’
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‘Yourieeeeeee’, gilde hij het bos in. Het bleef even stil.
‘Hieeeeerooooo’, kwam het daarna uit de verte terug. Cas keek in de
richting van het geluid dat van een totaal andere plek kwam dan waar
hij zojuist een tak had horen kraken. Hij vond het toch wat vreemd,
maar in ieder geval liep Youri nog in de buurt rond. Niet veel later
kwam hij alweer aanlopen.
‘En?’, vroeg Cas hem hoopvol.
‘Een redelijk egaal stuk grond van een paar vierkante meter groot op
nog geen vijftig meter van hier. Mooi omringd door wat stuiken en
bomen, dus goed beschut’, antwoordde hij zichtbaar trots dat hij een
goede plek had gevonden.
‘Goed bezig vriend’, zei Cas opgelucht. En tegen Maaike: ‘Denk je dat
je nog een meter of vijftig kunt lopen met die enkel?’
‘Dat moet wel lukken’, gaf ze aan. Daar zou ze wel voor zorgen, want
ze baalde al genoeg dat ze door haar in deze situatie terecht waren
gekomen.
Cas en Youri trokken Maaike weer omhoog, duwden hun schouders
onder haar armen en met z’n drieën begonnen ze het laatste kleine
stukje te lopen. Het ging moeizaam door het hoge aantal
overhangende takken en de aanwezige kuilen en knoesten, maar het
ging. Niet veel later stonden ze op de plek die Youri voor ze had
gevonden. Het zag er op het eerste gezicht prima uit. Mooi beschut,
bezaaid met gras en groot genoeg om er te kunnen zitten en liggen.
Het had zelfs wel iets knus. Cas vond het lijken op zo’n plek waar je
met schoolkamp een mooi kampvuur kon bouwen, maar dan in het
klein.
Ze lieten Maaike aan hun hand zakken zodat ze in het zachte gras kon
gaan zitten. Net voordat ze de grond met haar billen raakte, liet Cas
haar los en keek geschrokken achterom. Omdat Cas Maaike zo
plotseling losliet, kon Youri haar niet meer in evenwicht houden. Ze
duikelde, met haar linkerbil eerst, op de grond om vervolgens bijna
omver te rollen.
‘Wat doe je nu?’, zei Youri verbaasd. ‘Waarom laat je haar zo
plotseling los?’
Cas, die nu besefte wat hij had gedaan, draaide geschrokken zijn
hoofd weer om en keek naar Maaike terwijl hij zijn hand weer uitstak
om haar rechtop te trekken.
‘Hoorden jullie dat dan niet?’, zei hij nadat hij Maaike rechtop had
getrokken. ‘Ik hoorde weer iets kraken in de verte.’
‘Hoezo wéér…?’, vroeg Youri argwanend.
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‘Toen jij weg was dacht Cas dat hij een tak hoorde kraken en het
geluid kwam uit een heel andere richting dan waar jij was’, antwoordde
Maaike terwijl ze goed ging zitten.
‘Ja’, ging Cas verder, ‘ik weet zeker dat ik iets heb gehoord, maar
misschien is het wel een dier geweest ofzo. Ik heb in ieder geval niet
gemerkt dat het koeler werd en dat die kille, koude wind weer voorbij
kwam.’
‘Nee’, zei Youri. ‘Gelukkig niet, zeg. ‘Maar ik hoorde niks, hoor. En we
zitten hier goed beschut, dus ik zou me ook maar niet al te veel zorgen
maken. We kunnen ons beter druk maken over het eten dat we nog
niet hebben.’
‘Je hebt gelijk’, gaf Cas toe. ‘Ik stel voor dat ik nu eerst wat ga zoeken.
We gebruiken hetzelfde systeem als net. Ik zal om de paar minuten
roepen om te laten weten waar ik ben.’
Terwijl Maaike en Youri nog moesten instemmen met zijn plan, liep
Cas het bos al in.
‘Nou’, zei Youri tegen Maaike terwijl Cas in de mist verdween. ‘Daar
zitten we dan. Ver weg in een bos en wie weet hoe ver van huis. Denk
jij dat we ooit weer de weg naar huis zullen vinden?’
‘Ik weet het niet’, antwoordde Maaike. ‘Het is allemaal nog zo vreemd.
We zitten hier omdat we alledrie hetzelfde boek hebben gelezen en op
bladzijde dertien in slaap zijn gevallen. Het is toch onbegrijpelijk dat we
wakker werden in die cel. Ik snap er helemaal niks van.’
‘Nee…’, zuchtte Youri, ‘…ik ook niet. Maar ik wil hier zo snel mogelijk
vandaan en weer terug naar huis. Ik vind het hier helemaal niks. En ik
maak me zorgen om onze families. Ze zullen zich afvragen waar we
zijn. Ik weet niet eens hoelang we al van huis weg zijn en hoelang we
al in die cel hebben gelegen voordat we wakker werden.’
‘Ik denk niet dat het langer was dan één dag’, antwoordde Maaike. ‘Ik
weet het niet zeker maar ik denk dat we nog geen hele dag van huis
weg zijn’.
‘Ik hoop dat je gelijk hebt’, zei Youri.
‘Youriiiiiiii’, klonk het ineens door het mistige, donkere bos. Youri
schrok heel even voordat hij besefte dat het Cas was die zijn eerste
afstandcheck deed.
‘Het is Cas maar hoor angsthaas’, bracht Maaike het lachend uit.
Youri schaamde zich een beetje dat hij zo was geschrokken van het
roepen van Cas in het bijzijn van Maaike.
‘Jahaaa, hier!’, schreeuwde hij vervolgens terug in de richting vanwaar
de stem van Cas had geklonken. En vervolgens wat zachter maar op
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een zo stoer mogelijke toon tegen Maaike: ‘Ik schrok omdat het net
juist even zo stil was. Ik ben helemaal geen angsthaas.’
Ze moesten allebei lachen.
‘Stil eens’, fluisterde Maaike ineens.
‘Wat is er?’, wilde Youri vragen maar hij kreeg de kans niet om zijn zin
af te maken.
‘Stttt’, kapte Maaike hem kort af.
Youri keek haar vragend aan. Heel even zaten ze zwijgend tegenover
elkaar. Plots klonk er niet ver achter Youri een vreemd geluid.
‘Dus toch’, fluisterde Maaike uiterst zacht naar Youri. ‘Ik dacht net al
dat ik wat hoorde’.
‘Het is vast Cas’, fluisterde Youri terug naar haar. Wacht maar. ‘Kom
maar tevoorschijn Cas’, zei Youri nu ineens met luide stem. ‘We
trappen er niet in!’ Het bleef doodstil.
‘Straks was het Cas helemaal niet, domoor’, zei Maaike zachtjes en ze
keek hem boos aan. Hoe kon hij nu zo stom zijn, dacht ze. Misschien
waren ze toch gevolgd en had Youri hun schuilplaats nu met zijn actie
verraden. Extra onhandig omdat ze wist dat ze het met zo’n dikke
enkel niet op een lopen zou kunnen zetten.
Youri keek haar aan en het was wel duidelijk dat hij enorme spijt had
van zijn domme actie. Omdat hij wilde laten zien dat hij geen
angsthaas was, had hij nu misschien wel hun schuilplaats verraden.
Ineens klonk er weer geluid. Maaike en Youri spitsen de oren en het
was nu duidelijk dat er iemand dichterbij kwam. Te voet. Het zachte
gekraak van brekende takjes onder grote voeten was goed hoorbaar in
de stilte om hun heen.
Youri stond op. Hij voelde dat hij iets moest doen aan de situatie, waar
ze nu gedeeltelijk door zijn schuld in terecht waren gekomen. Hij keek
in de mist om te zien wie er aan kwam. Zijn hart bonsde in zijn keel.
Vluchtig keek hij naar Maaike, die de sjaal om haar enkel nog wat
steviger aanknoopte voor het geval ze toch een poging moest doen om
te rennen.
Youri zag een schim in de duisternis opkomen. Zijn hart sloeg harder
dan ooit tevoren en hij voelde dat er een zenuwtrekje opkwam in zijn
linkerbeen.
‘Cool blijven nu’, probeerde hij zichzelf in gedachten moed in te praten.
‘Wie is daar?’, vroeg hij zo stoer mogelijk. Zijn woorden ebden weg in
de mist. Het bleef stil. Angstaanjagend stil. Heel even. En toen ineens
een reactie.
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‘Jullie hoeven niet bang te zijn hoor’, klonk het met een lage
vriendelijke stem. ‘Ik wilde jullie niet laten schrikken. Ik ben Onno en ik
kom met goede bedoelingen.’
Maaike en Youri hadden het idee dat hun hart even stil bleef staan,
maar toen dat niet het geval bleek te zijn, haalden ze opgelucht adem.
Uit de mist en de duisternis stapte een vrij grote man naar voren. Youri
zag dat hij heldere donkere ogen, stug zwart haar en een
stoppelbaardje had, maar ondanks zijn robuuste verschijning was de
uitdrukking op zijn gezicht vriendelijk waardoor hij niet al te dreigend
overkwam.
‘Het spijt me dat ik jullie laat schrikken’, verontschuldigde hij zich. Hij
stak zijn hand uit in de richting van Youri die aarzelend zijn hand
begon te schudden. Maaike ondernam een poging om iets omhoog te
komen om ook de hand van Onno te kunnen bereiken, maar het was
niet nodig. Onno bukte ver genoeg zodat ze kon blijven zitten.
‘Blijf rustig zitten, meisje’, stelde hij haar gerust. ‘Zo te zien kun jij het
beter even rustig aan doen.’
‘Yoehoeeee’, klonk het ineens weer een meter of veertig verderop.
‘Horen jullie mij nog?’ Het was Cas, die nog steeds in het bos zocht
naar eten.
‘Dat is die derde die bij jullie hoort neem ik aan?’, sprak Onno rustig.
‘Klopt’, antwoordde Maaike. ‘Dat is Cas, hij is op zoek naar wat te
eten.’
‘Roep dan maar dat hij terug kan komen’, stelde Onno voor. ‘Ik heb
eten genoeg bij me voor ons alle vier.’
Youri twijfelde even maar riep vervolgens zo hard als hij kon dat Cas
terug moest komen en niet veel later stapte Cas tussen de struiken
door het veldje op. Even schrok hij van de aanwezigheid van Onno.
Waren ze ontdekt?
‘Dit is Onno’, sprak Youri, die het vertwijfelde gezicht van Cas zag.
Youri, die samen met Onno bij Maaike was gaan zitten, stond weer op.
Ook Onno kwam overeind. Nu kon Cas pas goed zien hoe groot de
man wel niet was. Hij moest bijna twee meter zijn, schatte hij.
Onno stapte naar voren en stelde zich aan Cas voor. ‘Onno’, zei hij
met zijn donkere stem op zeer zelfverzekerde toon. Cas schudde
vertwijfeld zijn hand.
‘Cas’, zei hij zo stoer als hij kon. Maar ondertussen maalde het in zijn
hoofd. Kon hij deze man vertrouwen? Hoe had hij hun gevonden? En
wat kwam hij doen?
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‘Ik zal je zo meteen alles uitleggen’, sprak Onno wederom met een
zelfverzekerde toon. Hij zag het wantrouwen in de ogen van Cas. ‘Ik
weet dat jullie vele vragen hebben en op de meeste heb ik een
antwoord. Maar laten we eerst wat eten.’
Hoewel Cas twijfelde over de goede bedoelingen van Onno, sprak het
woord eten hem wel aan. Hij was ongeveer twintig minuten aan het
zoeken geweest en had helemaal niets kunnen vinden wat ook maar
op eten leek. Geen besjes, geen wilde dieren, niets. Ze gingen
allemaal naast Maaike in het gras zitten en Onno opende een grote
leren tas die hij om zijn schouder had hangen. Uit de tas haalde hij een
grote kan met koffie tevoorschijn, en een kleine jute zak vol met kleine
donkere broodjes en fruit. Bij het zien van al dat eten beseften Cas en
de anderen pas, dat ze al weer behoorlijk trek hadden gekregen. Het
was moeilijk in te schatten, maar waarschijnlijk hadden ze na hun
ontsnapping zeker al enkele uren door het bos gedwaald.
Er werd gegeten. De twijfel die Cas over Onno had gehad verdween
snel. Hij was ondanks zijn postuur erg vriendelijk en hij maakte een
zeer ontspannen indruk. Cas merkte dat hij door de aanwezigheid van
een volwassene wat ontspande. Als er echt gevaar op de loer had
gelegen had Onno hier zeker niet zo ontspannen zijn eten met hen
gedeeld. Nadat ze de eerste broodjes hadden opgegeten en het eerste
kopje koffie hadden gedronken, vertelden Cas, Youri en Maaike hun
verhaal aan Onno. Ze vertelden over het boek dat ze hadden
ontvangen en hoe ze al snel in slaap waren gevallen. Over hoe ze
wakker werden in een cel en hoe ze tijdens het eten hadden weten te
ontsnappen. Ze vertelden alles. Onno, die het hele verhaal had
aangehoord, knikte tijdens het praten een aantal keer begrijpelijk, maar
had verder de hele tijd gezwegen. Toen Cas, die het grootste deel van
het verhaal voor zijn rekening had genomen was uitgesproken, was
het de beurt aan Onno.
‘Waar zal ik beginnen?’, zei hij lachend. ‘Mijn naam is dus Onno. Ik
geloof dat ik 26 jaar oud ben, maar dat weet ik niet zeker. Net als jullie
heb ook ik ooit een boek thuis ontvangen op mijn dertiende verjaardag
en ben ik tijdens het lezen ervan in slaap gevallen. Ik kwam ook in
dezelfde cellen terecht als jullie. Ik zat daar, wederom net als jullie,
opgesloten. Op een gegeven moment kregen wij eten aangeboden,
alleen werd het eten naar ons toe gebracht door grote bewakers. Wij
hoefden niet zoals jullie naar het eten toe.’
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Cas, Maaike en Youri waren stil en luisterden aandachtig. Onno
schonk iedereen nog een beetje koffie in om warm te blijven en
vervolgens ging hij verder.
‘Nadat we gegeten hadden werden onze celdeuren ontgrendeld. We
werden net als jullie gedwongen één kant op te lopen omdat de muur
aan het einde van de gang dichterbij kwam schuiven. Ik telde het
aantal andere gevangenen en kwam op een totaal van dertien, zowel
jongens als meisjes. Terwijl we de trap af naar beneden liepen werd ik
ineens enorm bang. Ik vond het natuurlijk al eng en vreemd dat ik
wakker was geworden in een cel, maar op weg naar beneden besefte
ik pas goed dat de situatie waarin ik terecht was gekomen helemaal
niet oké was. Ik liet steeds meer anderen voorgaan zodat ik uiteindelijk
de laatste was die de trap af liep. Vervolgens liet ik steeds meer ruimte
tussen mijzelf en mijn voorgangers ontstaan zodat ik wat meer tijd had
om te bedenken wat ik zou gaan doen. Ik moest en ik zou wegkomen.’
Onno nam een slokje van zijn koffie en ging verder. ‘Onder aan de trap
aangekomen zag ik de anderen staan, verzameld in een grote ruimte.
De ruimte waar jullie ook terecht zijn gekomen. Ik bleef staan. Het
werd plots veel kouder dan het al was. De zaal waarin iedereen stond
werd donker en ik zag dat de deur tussen mij en de kamer zich plots
als vanzelf begon te sluiten. Een aantal van mijn medegevangenen
deden nog een poging om terug te rennen naar de deur, maar
niemand haalde het. De deur sloeg dicht met mijn twaalf mede
lotgenoten aan de ene kant en ik aan de andere.
‘Het ging bijna net zoals bij ons’, onderbrak Cas hem. Onno keek hem
aan.
‘Het ging precies zoals bij jullie, op het eten na dan. Maar goed, ik
stond daar en ik wist niet wat ik moest doen. Ik hoorde de anderen aan
de andere kant van de deur gillen van angst tot het steeds stiller werd.
Wat er gebeurde weet ik niet maar ik wist dat ik moest maken dat ik
wegkwam. Ik keek om mij heen en zag links van mij een deur.
Dezelfde als die waar jullie doorgegaan zijn. Alleen was er aan het
einde nog geen luik. Er was een raam. Waarschijnlijk is dat luik in de
plaats gekomen van dat raam, nadat ik er door ben ontsnapt. Ik denk
niet dat ze hadden gedacht dat een ventje van mijn leeftijd van zo’n
grote hoogte naar beneden zou springen.
‘Ongelooflijk’, stamelde Youri. ‘Precies 13 jaar later doen wij exact
hetzelfde.’
‘Ja, klopt’, antwoordde Onno.
‘Vertel verder’, zei Maaike. ‘Je was buiten en toen?’
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‘Om een heel lang verhaal kort te maken, ik heb rond veel gezworven
en tot op de dag van vandaag doe ik dat nog en tot in de lengte van
dagen zal ik dat moeten blijven doen. Dat is het.’
Cas dronk de laatste slok van zijn koffie, die hij alleen dronk om warm
te blijven want lusten deed hij het niet. Vervolgens ging hij rechtop
staan en begon onrustig heen en weer te lopen.
‘Maar ik snap er niks van’, begon hij. ‘Na al die jaren zwerf je nu dus
nog steeds rond. Is er dan geen weg naar huis? Zijn er dan helemaal
geen andere mensen hier?’
‘Ja’, zei Youri. ‘Hoe zit dat hier eigenlijk? We zijn nog helemaal
niemand tegengekomen. Op jou na dan. Zijn we hier echt helemaal
alleen of zijn er nog anderen?’
‘Ga nog even zitten’, gebood Onno. ‘Dan zal ik jullie vertellen waar je
bent en waarom ik niet meer terug naar huis kan gaan.’
Cas ging weer zitten en Onno begon weer te vertellen.
‘Toen ik een jaar of dertien jaar geleden wist te ontsnappen, had ik
geen idee waar ik terecht was gekomen. En ik was, in tegenstelling tot
jullie, helemaal alleen. In eerste instantie heb ik dezelfde route als jullie
gevolgd. Ik ben het bos ingelopen. Na een hele tijd lopen moet ik
ergens op een open veldje in het gras in slaap gevallen zijn. Ik had
honger en was moe en kon geen stap meer verzetten. Toen ik wakker
werd lag ik in een bed. Eerst dacht ik dat ik weer gevangen genomen
was, maar dat bleek later juist helemaal niet het geval. Ik was
gevonden door een boer en zijn vrouw die in een boerderijtje woonden
op ongeveer twee uur van het grasveldje waar ik in slaap was
gevallen.’ Onno hield even stil om na te denken over het vervolg van
zijn verhaal. Hij ging verder. ‘De boer en zijn vrouw waren aardige
mensen. Ze verzorgden mij, gaven mij eten en lieten mij rusten. Maar
ze spraken bijna geen woord. Ze waren muisstil en nogal schuchter.
Alsof ze bang waren. Ook buiten was het altijd opvallend stil. Er kwam
ook nooit iemand langs. Het maakte mij bang. Pas na een tijdje kwam
ik erachter dat het huisje aan de rand van een piepklein dorpje stond
waar de boer éénmaal per week naar toe ging om wat spullen te ruilen
om te kunnen eten.’
‘Vrolijke bedoeling, dus’, grapte Youri.
‘Dit is nog niet eens het belangrijkste deel van mijn verhaal’, zei Onno.
‘Laat me je de rest vertellen, dat zul je minder grappig vinden.’
Youri, die inzag dat de situatie inderdaad alles behalve grappig was,
hield zich weer stil. Cas, Maaike en Youri schoven iets dichter bij
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elkaar. Door het lange stilzitten hadden ze het steeds kouder gekregen
en het verhaal van Onno begon nu echt spannend te worden. Hij
vertelde verder.
‘Toen ik uitgerust was en mijn krachten weer terug had, kreeg ik van
de boer en boerin een brief. Waarschijnlijk omdat ze niet konden of
wilden praten. De inhoud maakte een hoop duidelijk.’
‘Wat stond er in dan?’, vroeg Cas nieuwsgierig.
‘Heel kort samengevat’, antwoordde Onno, ‘stond er dat ik geluk had
gehad, omdat ik was ontsnapt aan het offer van …. Valder.’ Onno bleef
even stil.
‘Walder?’, herhaalde Maaike zachtjes.
‘Nee’, antwoordde Onno, ‘Valder’.
Cas en Youri keken elkaar aan. Valder? Die naam hadden ze toch ook
in dat boek gelezen? Net toen ze dit aan Onno wilden vertellen, ging
hij alweer verder met zijn verhaal.
‘Valder is de heerser in dit gebied, deze wereld. Niemand heeft hem
ooit gezien, maar zijn aanwezigheid wordt door iedereen gevoeld. En
dat gevoel maakt de mensen hier doodsbang. Als Valder in je buurt is,
wordt het koud. Het wordt zelfs ijskoud. En als hij wil, laat hij het zo
koud worden dat al je ledematen stijf beginnen te worden. Je bevriest.
Alles doet je pijn. En op een gegeven moment, net als je het gevoel
krijgt dat je de pijn niet meer voelt, stopt je hart met kloppen. En als dat
gebeurt dan ben je….’.
‘Dood’?, vulde Maaike voorzichtig voor hem in.
‘Juist’, antwoordde Onno. ‘Dood.’
Het viel even stil. Iedereen keek elkaar even aan en ineens werd de
ernst van de situatie bij iedereen nog meer duidelijk dan het tot nu toe
was geweest. Tot nu toe leek het allemaal een spannend avontuur te
zijn. Een avontuur waarvan ze niet wisten waar het ze zou brengen.
Maar door alles wat Onno tot nu toe had verteld was het allemaal
anders geworden.
‘Maar wat wil die Valder dan, behalve mensen bang of dood maken?’,
vroeg Cas nieuwsgierig aan Onno.
‘Dat zal ik je ook vertellen’, antwoordde Onno rustig. ‘Dan weten jullie
ook meteen waarom jullie hier naar toe zijn gehaald.’
‘Gekidnapt bedoel je’, pruttelde Youri tegen.
‘Valder…’, ging Onno verder daarmee de opmerking van Youri
negerend, ‘…heerst in deze wereld. Een wereld die bestaat in de
schaduw van de aarde. Dat klinkt misschien vaag maar ik zal het
uitleggen. Valder heerst in de schaduw van de wereld over deze
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schemerwereld. Deze wereld is bij de mensen op aarde onbekend.
Niemand weet er van af en niemand zal het ooit kunnen vinden.
Tenzij…. Het is Valders enige en grootste wens ook over de aarde te
kunnen heersen. Pas dan heeft hij echt macht. Hier is Valder redelijk
sterk, maar in de echte wereld waar jullie en ik vandaan komen, kan hij
niets. Niets totdat hij…’. Onno zweeg even. ‘Laat ik het anders zeggen.
Valder heeft geen vaste vorm. Men kan hem voelen, maar niet zien. Hij
mist zijn lichaam. Valder is als een dwalende ziel die er op uit is over
iedereen en alles te willen heersen. Maar in de staat waarin hij nu
verkeerd, kan dat niet. Hij moet een vaste vorm hebben, een lichaam.
Zonder een lichaam zijn de krachten die hij bezit onvoldoende sterk en
kan hij niet heersen over de aarde.’
‘Dus hij heeft van één van ons een lichaam nodig, ofzo?’, vroeg Youri
die nog steeds niet begreep wat dit alles met hen te maken had.
‘Nee’, antwoordde Onno. ‘Valder heeft een eigen lichaam’.
‘Nu snap ik er niks meer van’, bracht Cas in. ‘Net had hij nog geen
lichaam, en nu heeft hij ineens wel een eigen lichaam.’
‘Klopt’, bevestigde Onno. ‘Hij heeft wel een eigen lichaam, maar zijn
lichaam is gescheiden van zijn ziel. En om zijn lichaam weer te kunnen
samenbrengen met zijn ziel, zal er een offer moeten plaats vinden.
Zoals het hier wordt genoemd: het offer van Valder.’
‘Dat offer waar jij van bent ontsnapt’, concludeerde Maaike. ‘Ik begrijp
het volgens mij. Jij was hierheen gehaald om als offer te dienen. En wij
dus ook.’
‘Jij snapt het, meisje’, antwoordde Onno. ‘Jullie zouden zijn geofferd
als jullie niet, net als ik, waren ontsnapt.’
‘Waaruit bestaat dat offer dan?’, vroeg Cas nu nog nieuwsgieriger.
‘Valder moet een offer brengen van dertien dertien jarigen om zijn
lichaam en ziel weer bij elkaar te kunnen brengen. Daarom waren jullie
hier. Eens in de dertien jaar krijgt Valder de kans om zo’n offer te
brengen. En het is hem blijkbaar weer gelukt om op tijd dertien dertien
jarigen te verzamelen. Net als toen ik dertien was. Alleen is het nu ook
voor de tweede keer iemand gelukt te ontsnappen. En dat is een groot
probleem voor hem, want hij kan het offer alleen brengen als hij alle
dertien jarigen compleet heeft.’
‘Ongelooflijk!, bracht Youri uit. ‘Wie verzint zoiets? En nu dan? Nu
moeten wij ons hele leven blijven ronddolen in het bos, net als jij?
Waarom kunnen we niet naar huis? En waarom ben je niet bij de boer
en die boerin gebleven?’
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‘Ik weet dat er nog een hoop vragen zijn’, antwoordde Onno. Ik zal mijn
verhaal afmaken en dan moeten we hier weg. We zitten te lang op
dezelfde plek en we hebben de naam Valder inmiddels te vaak laten
vallen. Hij is er gevoelig voor als men over hem praat, daarom zwijgen
de meeste mensen alleen nog maar. Als je maar lang genoeg over
hem blijft praten, weet hij je uiteindelijk te vinden. En dat moeten we
voorkomen. Maar goed, het antwoord op je vragen. In de brief die ik
van de boer en de boerin had gekregen, stond dat ik moest gaan. Ik
kon daar niet blijven omdat ik maar heel weinig tijd over had.’
‘Over had voor wat?’, vroeg Maaike.
‘Tijd over had, om definitief te ontsnappen uit de handen van Valder en
terug te keren naar huis.’
‘Naar huis?’, vroegen Cas en Youri nu tegelijk. ‘Is er een weg naar
huis?’ Ze leken opgelucht. Misschien kwam het dan toch allemaal
goed.
‘Er is een weg naar huis’, antwoordde Onno.
‘En waarom ben jij dan nog steeds hier?’, vroeg Maaike nu met een
lichte klank van wantrouwen in haar stem.
‘De weg naar huis is er slechts tijdelijk’, antwoordde Onno. ‘En niet
alleen is die weg er tijdelijk, de weg is ook nog eens heel erg moeilijk
te bereiken.’
‘Maakt niet uit’, antwoordde Cas nu dapper. ‘Als er een weg naar huis
is, dan moeten we zorgen dat we die gaan vinden.’
‘En dat is nou precies het probleem’, antwoordde Onno met een
serieuze toon in zijn stem. ‘Als die weg zo gemakkelijk te vinden was,
dacht je dan dat ik hier nog steeds zou zijn?’
Cas keek hem aan. Misschien was hij iets te voorspoedig geweest met
zijn reactie. Onno zag er niet bang en dom uit en als er een
gemakkelijke weg naar huis te vinden was, dan had Onno hem zeker
gevonden.
‘Ik zal jullie zeggen waarom het zo moeilijk is, want dat stond ook in de
brief’, ging Onno verder. ‘Er is een weg naar huis, maar tegelijker tijd is
‘ie er ook weer niet. Tenminste hij is er wel, maar voordat de weg naar
huis gevonden kan worden, moeten er eerst…’, hij zweeg weer even,
‘…zeven opdrachten worden uitgevoerd.’
Onno keek naar zijn luisteraars. Cas, Youri en Maaike keken hem
zwijgend aan. Hij wist dat alles wat hij zei nogal verwarrend over
kwam. ‘Zie het maar als volgt’, begon hij opnieuw. ‘Valder heeft het
probleem dat hij eerst een offer moet brengen voordat zijn ziel en
lichaam bij elkaar kunnen komen. Zo is het ook als je de weg naar huis
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wilt vinden. Dan moeten er eerst zeven opdrachten worden voltooid.
Dat is ons offer, bij wijze van spreken. Er is echter wel één groot
verschil. Valder moet een offer brengen dat in het teken staat van het
getal dertien, wat alles met ongeluk heeft te maken. De opdrachten die
jullie moeten uitvoeren, hebben juist alles met de voortekenen van
geluk te maken. Daarom zijn het er zeven, het geluksgetal.’
‘Dus als ik het goed begrijp, moeten we eerst zeven stomme
opdrachten doen voordat we naar huis kunnen?’, concludeerde Youri
samenvattend.
‘Klopt helemaal’, antwoordde Onno. ‘Maar dat is nog niet alles. Er is
nog een voorwaarde. Alle opdrachten moeten zijn voltooid voordat
jullie veertien jaar oud zijn.
Binnen een jaar dus.’
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Hoofdstuk 6: de opdrachten

‘Oké’, begon Youri na een korte stilte. Ze hadden allemaal even tijd
nodig gehad om alles wat Onno verteld had op hen in te laten werken.
‘Er zijn dus zeven opdrachten die moeten worden uitgevoerd voordat
wij huiswaarts kunnen keren. En de enige voorwaarde is dat ze
worden uitgevoerd voordat wij veertien worden. Binnen een jaar dus.
En het is vast onmogelijk hier weg te komen zonder de opdrachten uit
te voeren?’
‘Klopt’, bevestigde Onno terwijl hij zijn rugzak probeerde te openen.
‘Is dat waarom jij hier nog bent?’, vroeg Maaike aan Onno. ‘Je hebt de
weg naar huis niet kunnen vinden omdat je de zeven opdrachten niet
op tijd hebt kunnen voltooien?’
Onno stopte met het peuteren aan zijn rugzak. ‘Dat is zo’, bevestigde
hij. Hij keek Maaike, Youri en Cas aan. ‘Toen ik las over de zeven
opdrachten ben ik er meteen aan begonnen. Ik wilde niets liever dan
zo snel mogelijk naar huis. Maar ik was alleen en de opdrachten waren
zwaar, heel zwaar. De tijd verstreek en ik wist dat het moeilijk zou
worden om ze binnen een jaar te voltooien. Ik heb er een paar kunnen
volbrengen, maar ik kreeg het niet voor elkaar om alle opdrachten te
voltooien voordat ik veertien werd.’
‘En toen was het dus te laat?’, vroeg Cas om zeker te weten dat hij de
hele situatie goed had begrepen.
‘En toen was het te laat. Ik kon niet meer naar huis. Het enige voordeel
was dat het Valder ook niet gelukt was om mij opnieuw gevangen te
nemen binnen dat jaar waardoor hij zijn offer niet heeft kunnen
brengen.’
‘En daarom probeert hij het nu weer?’, vroeg Maaike.
‘Dat weet ik wel zeker’, antwoordde Onno.
‘Wat een mooie boel, zeg’, riep Youri uit. ‘Die Valder figuur blijft het
dus net zo lang proberen totdat het hem lukt en nu zijn wij aan de
beurt. En nu we zijn ontsnapt, hebben we een jaar lang de tijd om
zeven moeilijke opdrachten uit te voeren en uit handen te blijven van
Valder en als het dan een béé-tje meezit kunnen we misschien nog
wel naar huis’. Youri sprak de zinnen met een bepaald cynisme uit.
Cas, Maaike en Onno hoorden het wel, maar zeiden er niks van. Ze
konden het hem ook niet kwalijk nemen. Het afgelopen uur hadden
hoop en wanhoop elkaar afgewisseld door het verhaal dat Onno ze
had verteld. En nu leek het erop dat het bijna onmogelijk was om ooit
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nog huiswaarts te kunnen keren. Het was Onno tenslotte ook niet
gelukt.
‘Onno?’, sprak Cas, ‘weet je nog precies wat de zeven opdrachten
inhielden?’
‘Natuurlijk weet ik dat’, antwoordde Onno. ‘Ze stonden uitgebreid
omschreven in de brief die ik kreeg van mijn gastouders. Hoe zij aan
de informatie kwamen ben ik nooit te weten gekomen, maar ik
vertrouwde volledig op alles wat ze mij gaven. Ik heb die brief nog altijd
bij mij. Hij zit onder in mijn tas. Ik probeerde hem al te pakken.’
Onno begon weer te peuteren aan de knoop van het touwtje van zijn
rugzak en toen hij het eindelijk los had haalde hij wat spullen uit zijn
tas. Cas, Youri en Maaike keken hoe hij de inhoud van zijn tas voor
zich op de grond begon uit te stallen. Er kwam een sleutel, een
zakmes, een stuk touw en een doosje lucifers, nog meer touw, een
stuk papier, houtskool en nog veel meer te voorschijn. En voordat er
ineens een dikke enveloppe gevuld met papieren uit zijn tas
tevoorschijn kwam, had hij de complete inhoud van zijn tas al voor zich
uitgestald.
‘Hier heb ik hem!’, sprak Onno opgelucht omdat hij de bundel eindelijk
gevonden had tussen al zijn spulletjes. Hij hield het dikke pakketje
omhoog. Vervolgens haalde hij het pak papieren uit de enveloppe en
vouwde de briefjes met de geschreven tekst uiteen. Vluchtig las hij de
tekst door. Omdat hij de brief lang niet meer tevoorschijn had gehaald,
moest hij even zoeken naar de parafen die de zeven opdrachten
beschreven.
‘Hebbes’, zei hij eindelijk.
Cas, Youri en Maaike keken nieuwsgierig over zijn schouder mee,
naar de inhoud van de brief. In een fraai geschreven handschrift
stonden er, verdeeld over twee pagina’s, zeven opdrachten
beschreven. Op een ander briefje stonden de opdrachten nogmaals,
maar dan opgesomd zonder toelichting.
‘Lees voor!’, zei Cas alsof hij een opdracht uitdeelde. ‘Ik ben zo
ontzettend nieuwsgierig naar wat de opdrachten zijn.’
‘Nou, ga zitten dan’, zei Onno. ‘Dan lees ik ze jullie voor.’
Het drietal nam weer plaats in een kringetje om Onno heen terwijl hij
de briefjes gladstreek. Toen ze een goed plekje hadden gevonden om
te zitten, begon Onno met het voorlezen van de zeven opdrachten.
‘De opdrachten’, sprak Onno rustig. ‘Het zijn er dus zeven. Ik zal ze
eerst allemaal noemen en jullie vervolgens de beschrijving van de
opdrachten geven.’
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Onno begon de opdrachten één voor één op te lezen. Omdat het zo
mistig was en het ondertussen wat donkerder was geworden, hield hij
het briefje op slechts enkele centimeters van zijn ogen. Toen hij klaar
was toonde hij ze het briefje waar ze op stonden beschreven. Cas,
Youri en Maaike namen het briefje van hem aan en lazen de
opdrachten nog eens rustig na. Cas kreeg het briefje als laatste. Hij
tuurde op het vergeelde velletje met de zwarte letters.
Opdracht één:
Opdracht twee:
Opdracht drie:
Opdracht vier:
Opdracht vijf:
Opdracht zes:
Opdracht zeven:

De peulvrucht met de negen erwten
Een gevonden gouden cent
De witte vlinder
Het dwaallicht aan de linkerhand
Een vliegende vleermuis in de schemering
Een ontmoeting met een wilde leeuw
Regen op de begrafenis

‘Ik snap er nog niet veel van’, zei Cas nadat hij de opdrachten één voor
één nog eens had doorgelopen.
‘Dat komt nog wel’, antwoordde Onno die het briefje met de
opdrachten weer in ontvangst nam. ‘Er is meer. Ik heb hier een korte
beschrijving per opdracht staan. Hij toonde ze de twee pagina’s met de
beschrijvingen. Ik zal ze jullie vertellen.’
‘Oké’, zei Cas in de hoop dat er dan meer duidelijk zou worden over
wat hen te wachten stond. ‘Kom maar op.’
Onno begon voor te lezen.
‘Opdracht één: De peulvrucht met de negen erwten. Daar waar het
gras groen is en de zon schijnt, zal de grond vruchtbaar zijn. Zoek de
peulvrucht met de negen erwten. Neem haar met je mee op reis. Ze
zal je geluk brengen.
Opdracht twee: Een gevonden gouden cent. Vind een gouden cent en
neem haar mee op reis. Ze zal je geluk brengen.
Opdracht drie: De witte vlinder. Al sinds de duisternis haar intrede
deed, houdt de witte vlinder zich schuil, bang als ze is voor de
duisternis. Vind de witte vlinder en vraag haar om raad. Deze zal wijs
zijn.
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Opdracht vier: Een vliegende vleermuis in de schemering. De
vleermuizen houden zich schuil in het bos. Eén keer per dag vliegen
ze hun ronde op zoek naar eten om vervolgens terug te keren naar
hun schuilplaats. Vang een vliegende vleermuis in de schemering en
neem haar mee op reis. Ze zal je geluk brengen.
Opdracht vijf: Het dwaallicht aan de linkerhand. Een dwaallicht vind je
bij het moeras. Maar pas op. Benader een dwaallicht vanaf je
linkerhand. Alleen dan zal ze je geluk brengen en je een waardevol
geschenk aanbieden.
Opdracht zes: Een ontmoeting met een wilde leeuw. De wilde leeuw
houdt niet van bezoek. Ze is schuchter en op haar hoede. Toch heeft
ze belangrijke informatie voor je. Zorg dat je de wilde leeuw ontmoet
en ze je de informatie geeft. De informatie heb je nodig om de weg
naar huis te kunnen vinden.
Opdracht zeven: Regen op de begrafenis. Wees niet bedroeft als het
regent op de begrafenis. De regen brengt geluk en je hebt het nodig
om de weg naar huis te vinden.
‘Deze beschrijvingen maken het er nog niet veel duidelijk op hoor’,
zuchtte Cas teleurgesteld. Hij had gehoopt op wat meer duidelijkheid.
‘Het zijn allemaal slechts vage beschrijvingen. Hoe moeten we die
opdrachten volbrengen, als we niet eens weten waar we nu zijn?’
‘Ik weet waar we zijn en ik weet waar jullie ongeveer naar toe moeten’,
antwoordde Onno op zijn vraag. ‘Ik zal met jullie meegaan.’
Maaike en Youri keken Onno aan. Dat was waar ook, bedachten ze
zich, Onno had een aantal van de opdrachten al een keer eerder
uitgevoerd. Hij kon ze helpen. Cas sprong omhoog. ‘Dat zou
fantastisch zijn’, juichte hij.
‘Mag ik je nog wat vragen, Onno?’, zei Maaike nadat Cas was
uitgejoeld.
‘Tuurlijk’, antwoordde Onno.
‘Jij hebt een aantal van die opdrachten al eens eerder uitgevoerd,
toch? Dat betekent toch dat….’
‘Ik weet wat je wilt zeggen’, onderbrak Onno haar. ‘Ik heb ze eerder
uitgevoerd, dus zou ik al in het bezit moeten zijn van de peulvrucht, de
cent, de vlinder, de vleermuis en de informatie van de leeuw. Dat
bedoel je toch?’
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‘Ja’, antwoordde Maaike, die op de een of andere manier opgelucht
was dat ze haar vraag niet meer hoefde te stellen omdat ze bang was
dat het wantrouwend over zou komen.
Onno keek naar de grond en sloot zijn ogen. ‘Ik heb alles in mijn bezit
gehad’, zuchtte hij terwijl hij zijn blik weer omhoog wende. Cas en
Youri keken hem aan. ‘Maar ik heb alles moeten gebruiken in een
poging mijn weg terug naar huis te vinden. Toen mijn poging mislukte,
was ik meteen al mijn gevonden attributen weer kwijt. Ik heb trouwens
ook nooit gedacht dat ik ze nog eens opnieuw nodig zou hebben. Ik
heb dertien jaar geleden gewoonweg alles op alles gezet om de weg
naar huis te vinden’.
‘Ik begrijp het’, zei Cas.
‘Wij begrijpen het’, verbeterde Youri hem.
‘Het enige dat ik nu kan doen’, ging Onno verder, ‘is jullie helpen alle
opdrachten uit te voeren zodat jullie mijn ervaringen kunnen gebruiken.
Ik ken hier wat mensen en ik ken hier inmiddels ook aardig de weg.’
‘Het zou fantastisch zijn als je ons zou willen helpen’, sprak Youri en hij
meende het voor de volle honderd procent. Niet alleen konden ze alle
hulp die ze aangeboden kregen goed gebruiken, hij wist dat het ook
nog eens bijna onmogelijk zou zijn om op eigen houtje de opdrachten
uit te voeren. Met de hulp van Onno hadden ze tenminste nog een
kans.
‘Zou je dat echt willen doen?’, vroeg Cas vertwijfeld.
‘Natuurlijk’, zei Onno. ‘Voor mij zit er niks anders meer op dan mijn
dagen hier te slijten. Ik kom hier niet meer weg. Maar voor jullie is er
nog een kans om huiswaarts te keren. We hebben iets minder dan een
jaar de tijd, maar met zijn vieren kunnen we er voor zorgen dat we de
opdrachten dit keer op tijd voltooien.’
‘Waarom moeten we eigenlijk al die opdrachten uitvoeren voordat de
weg naar huis beschikbaar komt?’, vroeg Maaike nieuwsgierig.
‘Dat zal ik je uitleggen’, antwoordde Onno. ‘Voor zover het je nog niet
was opgevallen hebben de zeven opdrachten allemaal te maken met
voortekenen van geluk. Het vinden van een cent, regen op een
begrafenis, allemaal! En geluk heb je hier wel nodig. Door de
opdrachten uit te voeren verzamel je een aantal gelukbrengers die je
hard nodig hebt om Valder te kunnen weerstaan. Valder is niet
bepaald iemand die jullie makkelijk zal laten gaan nu hij jullie eenmaal
binnen zijn rijk heeft. Voor je vrijheid zul je moeten vechten.’
‘Vechten?’, herhaalde Youri bedeesd. ‘Moeten wij de strijd aan met
iemand die we niet eens kunnen zien? Iemand die de macht heeft ons
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door middel van een stom boek hierheen te halen. Nou, dat dacht ik
mooi niet.’
‘Ik snap dat het idee je beangstigd maar het is de enige manier’, ging
Onno verder. ‘Daarom zullen echt alle opdrachten moeten worden
uitgevoerd. Je hebt het maximale geluk nodig om uit deze ongelukkige
situatie weg te kunnen komen. Het is het enige dat Valder kan
verzwakken.’
‘Omdat Valder staat voor het ultieme ongeluk zeker’, vroeg Cas?
‘Ja, zoiets wel denk ik. Of voor het ultieme kwaad’, antwoordde Onno.
‘Maar hoe ging het bij jou dan, toen je de opdrachten had uitgevoerd?’,
ging Cas verder omdat hij nieuwsgierig was geworden naar wat hen
allemaal te wachten stond.
‘Ik heb helaas niet alle opdrachten kunnen uitvoeren’, vervolgde Onno.
‘Ik raakte in tijdsnood omdat ik al een hele poos bij mijn gastouders
had doorgebracht voordat ik aan de opdrachten kon beginnen.
Hierdoor raakte ik in paniek en ik besloot, ondanks dat ik niet alle
opdrachten had volbracht, terug te gaan naar de burcht waaruit ik was
ontsnapt. Ik had geen idee wat ik daar zou treffen, maar ik voelde
gewoon dat ik daar moest zijn om een kans te maken weer naar huis
te kunnen. Terwijl ik steeds dichterbij de burcht kwam voelde ik de
aanwezigheid van Valder steeds sterker worden. Ik merkte dat ik de
verzamelde spullen kon gebruiken om zijn krachten te verzwakken,
maar ik kwam geluk en kennis te kort omdat ik niet alle opdrachten had
voltooid.’
‘Welke niet dan?’, vroeg Maaike die zag dat Cas en Youri dezelfde
vraag wilden gaan stellen’.
‘De laatste twee’, antwoordde Onno terwijl hij zijn blik weer naar de
grond wendde. Ik heb de wilde leeuw niet gevonden en ik had geen
idee hoe ik moest zorgen voor regen op een begrafenis.’
‘Nee’, zei Cas, ‘dat lijken mij ook niet bepaald de meest eenvoudige
opdrachten die er tussen zitten’.
‘Precies’, antwoordde Onno terwijl hij naar de grond bleef staren. ‘En ik
kwam in tijdsnood’. Hij keek weer op. ‘Ik denk dat de informatie van de
wilde leeuw zo belangrijk is dat je het zonder die informatie niet zult
redden. Ik weet zeker dat als we alle opdrachten binnen een jaar
weten uit te voeren, jullie weer naar huis kunnen.’
‘Laten we het hopen’, zei Youri bij wie de moed na het woordje
‘vechten’ nog verder in de schoenen was gezakt dan dat het al zat. Hij
was helemaal geen vechtersbaas en het idee dat hij misschien de
strijd aan moest gaan met Valder sprak hem totaal niet aan.
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‘Ik denk dat het goed komt’, zei Cas. ‘Laten we zorgen dat we nu eerst
wat rust krijgen zodat we morgen kunnen beginnen aan onze tocht.
We moeten die opdrachten weten te volbrengen’.
‘Ik weet zeker dat het goed komt’, viel Maaike hem bij. ‘We zullen
waarschijnlijk alles op alles moeten zetten, maar dat heb ik er wel voor
over, want ik wil niets liever dan weer naar huis.’
‘En jij?’, vroeg Onno aan Youri die bleef zwijgen.
Even bleef hij stil. Youri wilde het liefste nu meteen naar huis maar hij
wist dat die optie onmogelijk was. Maar als hij in ieder geval de kans
wilde krijgen terug te keren naar huis, zat er niks anders op dan de
opdrachten uit te voeren en de confrontatie aan te gaan.
‘We gaan ervoor’, zei hij tenslotte.
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Hoofdstuk 7: de peulvrucht met de negen erwten

De volgende dag werden ze wakker in het vochtige gras waar ze die
avond daarvoor primitief wat bedjes hadden gemaakt. De ontmoeting
met Onno en het gesprek dat daarop volgde was veel intensiever
geweest dan ze hadden verwacht en ze hadden besloten op de plek
waar ze waren te blijven slapen. Voordat ze daartoe hadden besloten
waren Onno en Cas eerst op een korte verkenning geweest, waarbij ze
het gebied direct rondom hun ‘schuilplaats’ goed hadden uitgekamd.
De naam Valder was die avond zo vaak gevallen dat Onno er zeker
van wilde zijn dat de kust nog veilig was. Toen hij voldoende gerust
gesteld was en het veilig genoeg leek, hadden ze handenvol van de
hoogste sprieten gras die ze hadden kunnen vinden geplukt en er een
zacht bedje van gevormd. Precies groot genoeg om er met z’n vieren
te kunnen liggen. Wat extra kledingstukken die Onno bij zich droeg
deden hierbij dienst als kussen. Omdat het vochtig en koud was, was
het niet erg dat de slaapplaats zo klein was geworden. Ze moesten
dicht tegen elkaar aanliggen maar zo bleven ze in ieder geval lekker
warm.
Cas was de eerste die zijn ogen opendeed. Het viel hem direct op dat
het lichter om hem heen was dan toen hij in slaap was gevallen. Maar,
hoewel het nu lichter was, bleef het zicht beperkt door de grote slierten
mist die om hen heen hingen. Al snel werd ook Onno wakker en direct
daarna Maaike en Youri.
‘Lekker geslapen allemaal?’, vroeg Cas die de eerste slaap uit zijn
ogen had gewreven.
‘Prima geslapen eigenlijk’, antwoordde Maaike. ‘Het is hier buiten stiller
dan thuis in mijn eigen slaapkamer.’
‘Het is hier ’s nachts zelfs doodstil’, antwoordde Cas. ‘Het is bijna eng
zo stil.’
‘Ik denk ook dat we direct nadat we wat gegeten hebben moeten
gaan’, zei Onno die ook rechtop was gaan zitten. ‘We zijn hier nu echt
lang genoeg geweest. Laten we proberen te profiteren van de
voorsprong die we nu nog hebben.’
‘Hoe is het eigenlijk met je enkel?’, vroeg Youri aan Maaike terwijl hij
opstond.
‘Goed dat je het vraagt, ik heb er helemaal niet meer aan gedacht’,
antwoordde ze. ‘Ik voel er ook niet zo veel meer van.’
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Maaike stond op en zette wat druk op het been waarvan haar enkel de
vorige dag nog zo pijnlijk was geweest. ‘Het valt gelukkig mee, ik kan
wel weer lopen volgens mij hoor’, sprak ze tevreden over de snelle
genezing.
‘Mooi’, antwoordde Onno en Cas bijna tegelijk. ‘Dan kunnen we
vandaag inderdaad verder.’
Terwijl iedereen opstond om zich even te rekken en te strekken en te
wassen met het kleine beetje water dat Onno hiervoor af had gestaan,
keek Onno naar de hoeveelheid eten die hij nog in zijn rugzak had
zitten. Hij zag dat er nog zeker genoeg voorraad was om het eerste
gedeelte van de dag door te komen, maar dat zijn voorraad wel nodig
moest worden aangevuld. Toen iedereen gewassen was en zich weer
fit voelde, verdeelde hij ongeveer de helft van het nog aanwezige eten
onder zijn nieuwe vrienden.
‘Ik stel voor dat we eerst naar een dorp gaan op ongeveer vier uur
lopen vanaf hier om onze voorraad aan te vullen’, sprak Onno terwijl
iedereen op z’n broodje zat te kauwen. ‘Mijn voorraad raakt op en met
z’n vieren kunnen we waarschijnlijk voldoende eten met ons
meenemen om de eerste opdracht uit te voeren. Ik ken iemand in het
dorp die er voor kan zorgen we dat we nog één keer een goede
nachtrust hebben zodat we er morgen echt op uit kunnen trekken.’
Zoals gezegd werd gedaan. Nadat ze waren uitgegeten hadden ze alle
spullen weer bij elkaar gepakt en hun tocht vervolgd. Dit keer liep
Onno voorop omdat hij precies wist welke kant ze op moesten en wat
de meest begaanbare paden waren, zonder dat ze teveel zouden
opvallen. Youri liep achter hem, met daarachter Maaike. Cas liep als
laatste in het rijtje. Zo kon hij niet alleen de omgeving direct achter hen
goed in de gaten houden, maar ook Maaike die erg haar best deed zo
goed als het kon het tempo bij te houden. Aan de manier waarop
Maaike liep zag Cas wel dat het een goed idee was dat ze vandaag
nog wat rust zouden houden in het dorp. Zo had Maaike nog iets meer
tijd om te herstellen voor de tocht die ze nog moesten gaan afleggen.
Onno, die de hele weg zoals afgesproken al voorop liep, hield het
tempo hoog en al snel waren ze op niet al te grote afstand meer van
het dorp waar ze naar toe moesten. Ze stonden nu aan de rand van
het bos en voor hen lag een groot veld, dat voorheen waarschijnlijk
voor de landbouw werd gebruikt. Omdat het de zon al sinds jaar en
dag niet meer gelukt was om door de dikke mist heen te schijnen was
er van actieve landbouw nu geen sprake meer. Het veld voor hen was
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verwilderd, deels kaal en zag er alles behalve vruchtbaar uit. Ondanks
de mist konden ze de contouren van het dorp aan de andere kant van
het verwilderde stuk landbouwgrond duidelijk onderscheiden.
Tenminste, Cas dacht iets van een kerkje te zien nadat Onno hem had
gewezen waarheen hij ongeveer moest kijken.
‘Ik ken daar iemand’, zei Onno, ‘maar het lijkt me wel beter als ik eerst
alleen het dorp in ga om te kijken of het veilig genoeg is.’
‘Vertrouw je het daar niet helemaal dan?’, vroeg Maaike die niet
precies begreep waarom Onno het dorp eerst zelf wilde verkennen.
‘Nou’, antwoordde Onno, ‘de mensen vertrouw ik wel. Maar ik vertrouw
Valder niet. Ik maak me zorgen om het feit dat we nog geen enkel
signaal hebben gehad dat we worden gevolgd. Als ik terug denk aan
de tijd dat ik ben ontsnapt, weet ik nog dat de wachters van Valder mij
constant op de hielen zaten. Daarom vind ik het nu zo verdacht. Het
lijkt zo rustig.’
‘Misschien hebben we geluk’, zei Cas die de dreiging niet zo voelde.
‘Dat zou kunnen’, antwoordde Onno terwijl hij nog eens in de verte
tuurde. ‘Maar ik zeg het je, zorg dat je altijd op je hoede blijft. Valder
zal alles op alles zetten jullie binnen het jaar weer achter slot en
grendel te krijgen zodat hij zijn offer kan volbrengen. Er staat veel op
het spel. Als het hem niet lukt, moet hij wachten totdat hij het weer kan
proberen. En ik ben bang dat zijn geduld al lang op is. Hij zal woedend
zijn dat het ook nu weer iemand is gelukt te ontsnappen voordat het
offer gebracht kon worden. Het zou me niks verbazen als hij ons al op
het spoor is.’
Zonder dat Onno het wist had hij meer gelijk dan hij kon vermoeden.
Terwijl hij, met zijn drie reisgenoten aan de rand van het bos stond te
overleggen, spitste iemand dieper in het bos zijn oren. Het was één
van de wachters van Valder uit de burcht en hij was ze inderdaad op
het spoor.
Onno had inmiddels zijn plan met de drie anderen overlegd. Hij zou
zoals hij had bedacht als eerste het dorp binnen gaan. Hij zou er op
zoek gaan naar een oude kennis, of eigenlijk: een kennis van zijn
gastouders. Hij wist niet precies meer hoe de man heette of waar hij
deze man kon vinden, maar hij wist zeker dat hij in dit dorp moest
wonen. Toen hij klein was kwam deze man vaak bij zijn gastouders op
bezoek en dan vertelde hij Onno over zijn dorp. Hij wist voor honderd
procent zeker dat deze man te vertrouwen was. Zodra Onno de man
zou hebben gevonden zou hij met een brandende fakkel aan de
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overkant van het veld drie keer zwaaien. Het felle licht zou, ondanks
de mist, zichtbaar zijn aan de andere kant. Cas, Maaike en Youri
wisten dan dat de kust veilig genoeg was en dat Onno het onderdak en
de hulp die hij zocht had gevonden. Nadat Onno met de fakkel had
gezwaaid zouden zij, zo snel ze konden, het veld doorkruisen en naar
de overkant komen waar Onno ze zou opvangen. Tot die tijd zouden
ze zich aan de rand van het bos schuil houden. Als het mis zou gaan
en het dorp volgens Onno niet veilig genoeg was, zou hij niet met de
fakkel zwaaien maar terug komen. Hij zou dan nog wel proberen
voldoende eten mee te nemen.
‘Is het iedereen duidelijk?’, vroeg hij nadat hij zijn plan uit de doeken
had gedaan.
‘Helemaal duidelijk’, antwoordde Youri en ook Cas en Maaike knikte
dat ze het hadden begrepen.
‘Perfect’, vervolgde Onno. ‘Dan gaan we het zo doen. Ik ga op pad en
zie jullie straks weer. Hier óf in het dorp. Laten we hopen dat het in het
dorp is.’
Onno trok zijn rugzak van zijn schouders haalde met zijn hand een
zakje naar boven. ‘Het laatste eten wat ik nog bij mij heb. Ik laat het bij
jullie achter zodat jullie iets te eten hebben als het wat langer mocht
duren dan verwacht. Ik zal proberen zo snel mogelijk mijn kennis te
vinden.’
Nadat hij het zakje eten aan Cas had overhandigd, gooide hij zijn
rugzak weer over zijn schouder en begon het veld in te lopen, in de
richting van het dorp.
‘Nou daar staan we dan’, zei Youri nadat Onno door de mist uit zicht
hun begon te raken. ‘Ik hoop dat hij die man snel vindt. Ik vind het
maar niks om hier zo aan de rand van dit bos te moeten blijven staan.’
‘Nee, ik ook niet’, antwoordde Cas. ‘Ik ben wel blij dat Onno ons heeft
gevonden, hij kent de weg en weet van de opdrachten.’
‘Laten we hier dan maar gaan zitten en wachten’, zei Maaike en ze
zocht een zacht plekje uit onder een boom. ‘Het zal nog wel even
duren voordat we mogen komen.’
Ze gingen vlak bij elkaar onder de bomen zitten, maar wel met zicht op
het veld. Zo konden ze in de mist blijven turen om het direct te zien als
Onno met zijn fakkel begon te zwaaien.
Ze zaten al een tijdje op deze plek toen Cas ineens, heel voorzichtig,
wat meer rechtop ging zitten.
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‘Hoorden jullie dat ook?’, vroeg hij zachtjes.
Maaike en Youri keken hem aan.
‘Niet weer hè?’, grapte Maaike, hiermee doelend op de vorige avond
toen Cas de eerste was die hoorde dat ze door iemand, wat later Onno
bleek te zijn, werden achtervolgd.
‘Serieus’, fluisterde Cas nog zachter. ‘Ik weet zeker dat ik….’
Hij kon zijn zin niet afmaken. Uit de mist verscheen ineens het grote
gestalte van één van de wachters van Valder. Cas herkende hem
direct. Het was dezelfde wachter die hij had gezien bij zijn ontsnapping
vlak voordat hij uit het raam in de gracht was gesprongen. Cas
verstijfde een ogenblik, ontspande weer en keek vervolgens in de
richting van Maaike. Hij zag Maaike zitten. Ze leek net zo erg te zijn
geschrokken als hij. Hij draaide zijn hoofd richting Youri. Hij schrok
omdat hij hem niet zag. Verbaasd keek hij een keer vluchtig om zich
heen. Waar was Youri? De plek op de grond waar hij zojuist nog had
gezeten was leeg. Cas keek weer naar Maaike die ook zag dat Youri
was verdwenen. Tijd om er verder over na te denken hadden ze niet.
De wachter stapte nu met grote passen in de richting van Cas. Cas
keek om zich heen. Hij kon geen kant op. De wachter was te dichtbij
en de boom waartegen hij zat werd aan twee kanten omringt door
dichtbegroeide struiken met grote stekels.
‘Rennen Cas!!!’, klonk het ineens schuin achter de wachter. Het was
Youri. Hij had een grote, dikke, knoestige stok in zijn handen. De
wachter reageerde op zijn stem en stopte met lopen. Hij keek om in de
richting van Youri en voor hij het kon beseffen kreeg hij de stok, die
Youri in zijn hand hield, met volle kracht tegen de zijkant van zijn
gezicht. Cas en Maaike maakten direct van de gelegenheid gebruik en
sprongen op. De wachter schreeuwde het uit van de pijn en stond
enkele seconden te wankelen op zijn benen. De klap kwam zo
onverwachts en hard aan dat het Cas en Maaike lukte langs hem te
komen zonder dat hij ze kon grijpen. Net toen het er op leek dat de
wachter zijn oriëntatie weer terug begon te krijgen, sloeg Youri hem
nogmaals met de stok. Dit maal achter op zijn been. Door deze klap
moest de wachter zichzelf op de grond laten vallen om zijn pijnlijke
beenspier te ontlasten.
‘Knap gedaan Youri’, riep Cas terwijl hij voorbij kwam rennen. ‘Maar nu
moet je meekomen’. Hij greep Youri bij zijn arm en trok hem een stukje
mee. De wachter bleef liggend op de grond en kermend van de pijn
achter. Zo hard als ze konden renden ze van de plek weg.
‘Waar moeten we heen?’, schreeuwde Youri naar Cas.
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‘Volg mij maar’, gilde Cas terug.
Cas rende zo hard als hij kon over het pad met aan zijn linkerhand het
bos en aan zijn rechterhand het veld. Af en toe keek hij achterom om
te zien of Youri en Maaike nog achter hem aan kwamen. Door de dikke
slierten mist waren ze al gauw uit het zicht van de wachter verdwenen,
die voor zover ze hadden kunnen zien nog niet was opgestaan. Plots
sloeg Cas linksaf het bos in.
‘Waar gaan we heen?’, riep Maaike die nu vlak achter Cas liep. ‘Het
dorp ligt aan de andere kant!’
‘Weet ik’, riep Cas terug. ‘Maar ik wil zo min mogelijk de indruk wekken
dat we daar naar toe moeten. Als die wachter denkt dat we het bos
weer zijn in gerend, dan gaat hij ons misschien eerst daar zoeken.’
Met Maaike en Youri achter zich aan rende Cas het bos in waarbij hij
zo min mogelijk koos voor de meest logische weg. De snelheid ging er
op deze manier wel behoorlijk uit, maar toch hadden ze al gauw het
idee dat het de logge wachter niet was gelukt om ze bij te houden. Cas
minderde vaart totdat Youri en Maaike bij hem waren. Ze stopten met
lopen om weer een beetje op adem te kunnen komen.
‘Bedankt zeg’, zei Cas tegen Youri en hij gaf hem een klopje tegen zijn
schouder. ‘Als jij niet zo snel had gereageerd, dan zaten we nu weer
achter slot en grendel. Hij had mij in ieder geval bijna te pakken.’
‘Onno zei toch dat we goed moesten blijven opletten omdat Valder ons
zeker zou proberen op te sporen’, zei Youri trots. ‘Nou, dat heeft hij
niet tegen dovemans oren gezegd. Ik had die stok al zien liggen en
toen jij zei dat je wat dacht te horen, ben ik meteen achter mijn boom
gekropen en heb ik die stok gepakt.’
‘Ik zal je nooit meer een angsthaas noemen hoor’, zei Maaike en ze
gniffelden alledrie zachtjes.
‘Maar wat nu?’, vroeg Youri en hij keek Cas aan. ‘Vanaf hier kunnen
we niet zien of Onno het afgesproken teken geeft. En als Onno het
dorp niet veilig genoeg vindt en terugkomt naar de afgesproken plek
dan zal hij ons daar niet aantreffen. Misschien loopt hij dan zelfs wel in
de handen van die wachter.’
‘Ik denk dat we niet meer op het teken van Onno moeten wachten,
maar dat we nu direct naar dat dorp moeten gaan’, zei Cas beslist.
‘Maar ben je dan niet bang dat die wachter ons in het veld zal zien
lopen?’, vroeg Maaike terecht.
‘We nemen een omweg’, antwoordde Cas. ‘Toen we zojuist langs het
veld renden, zag ik dat het veld iets verderop zo verwilderd is, dat we
daar ongezien kunnen oversteken. We komen dan wel op een andere
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plek in het dorp uit, maar ook daar is de beschutting juist in ons
voordeel. Éénmaal aan de andere kant aangekomen kan één van ons
zoeken naar Onno om hem te waarschuwen en dan beslissen we
verder wat we moeten doen.’
Zoals Cas het had bedacht gebeurde het. Langzaam en geruisloos
liepen ze weer terug in de richting van het pad dat het bos en de
voormalige akker van elkaar gescheiden hield. Bij het pad
aangekomen tuurden ze zover als ze konden in de richting waar ze
vandaan waren komen rennen. Er was niks te zien geweest en dus
waren ze overgestoken, het verwilderde deel van de akker op. Het was
met recht verwilderd te noemen want ze hadden de grootste moeite
door het hoge gras en het stugge onkruid heen te bewegen. De tocht
verliep dan ook langzaam en Cas hoopte maar dat Onno zijn tijd nodig
had om zijn kennis te vinden. Ze moesten voorkomen dat Onno het
afgesproken teken zou geven, want dat zou nu juist de aandacht van
de wachter kunnen trekken. En dat was het laatste dat ze wilden. Ze
hoopten hem nu juist weer even kwijt te zijn.
Ze waren al een flinke tijd onderweg, toen Cas ineens halt hield. Hij
liep voorop en zag dat ze nu niet ver meer van het dorp waren. De
begroeiing waar ze doorheen liepen leek al minder dik te worden en
als ze nog verder zouden lopen, zouden ze hun beschutting kwijt
raken.
‘Ik stel voor dat één van ons opzoek gaat naar Onno en dat de andere
twee hier blijven wachten’, zei Cas met gedempte stem. ‘Dan vallen we
het minste op. Wie gaat er?’
‘Ik ga wel’, zei Youri. En met een knipoog voegde hij er aan toe: ‘ik ben
nu toch al de held aan het uithangen.’
‘Ok’, antwoordde Cas. ‘Maar doe wel voorzichtig. Voor hetzelfde geld
is het ons niet gelukt die wachter af te schudden, of heeft hij zelf
bedacht dat we naar het dorp gegaan zouden kunnen zijn.’
‘Ik doe voorzichtig’, zei Youri en voorzichtig stapte hij langs Maaike en
Cas. ‘Ik ben binnen een uur terug.’
Cas liet Youri voorbij gaan en zag hem even later in de richting van het
dorp verdwijnen achter het boerderijtje dat niet ver van hen vandaan
stond.
‘Hoe weten we nu wanneer er één uur voorij is’, vroeg Maaike aan
Cas. ‘We hebben geen horloge.’
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‘We kunnen de tijd zien op de kerktoren iets verderop’. Cas wees in de
richting van de top van de toren. Door de mist heen konden ze zien dat
het inmiddels al laat in de middag was.
Cas en Maaike gingen tussen het onkruid zitten en wachtten.
Langzaam streek de tijd voorbij en Cas stond iedere vijf minuten op om
op de klok van de toren te zien of het uur al om was. Toen hij voor de
negende keer opstond zag hij wat beweging achter het boerderijtje. Hij
keek nog eens goed en toen zag hij dat het Onno, Youri en nog
iemand was.
‘Dat moet die kennis zijn’, zei hij hardop.
Hij pakte Maaike bij haar hand en trok haar omhoog. ‘Ze zijn er’, zei hij.
Samen kwamen ze tussen de struiken vandaan.
‘Cas!’, riep Onno opgelucht. ‘Wat ben ik blij jullie te zien. Youri vond mij
net op tijd. Ik stond op het punt het afgesproken signaal te geven. Ik
heb mijn oude vriend gevonden. Mag ik jullie aan hem voorstellen: dit
is Jochem.’
Cas en Maaike schudde de hand van Jochem. Jochem zag er
vriendelijk en betrouwbaar uit, vond Cas. Hij had guitige blauwe ogen,
een korte donkere baard, was niet al te groot en liep een beetje
gebogen.
‘Kom’, zei Onno nadat ze met Jochem kennis hadden gemaakt.
Jochem woont hier niet ver vandaan, en volgens mij is de kust veilig.
We kunnen bij hem de nacht doorbrengen en een voorraad aanleggen
voor onze tocht. Morgenochtend vroeg zullen we vertrekken.’
Met zijn vijven liepen ze naar het knusse huisje van Jochem dat net
iets buiten de kern van het dorp lag. Eenmaal aangekomen toonde
Jochem de kamer waar ze de nacht konden doorbrengen. Het was een
kleine kamer, maar er paste precies vier matrasjes naast elkaar en
toen deze er eenmaal goed in lagen zag het er een stuk comfortabeler
uit dan het gras waar ze de nacht daarvoor hadden moeten
doorbrengen.
Voordat ze naar bed gingen brachten ze de rest van de avond
voornamelijk door met eten en praten. Jochem vertelde de drie
jongelingen over de tijd dat ook Onno nog een jonge knaap was
geweest en Cas vertelde over het bizarre avontuur dat ze tot nu toe in
deze voor hen onbekende wereld hadden meegemaakt. Hoewel Cas
er natuurlijk nog behoorlijk vol van was, verbaasde het avontuurlijke
verhaal Jochem allerminst. Hij kende het soortgelijke verhaal van
Onno en hij was blij dat het ook dit keer iemand was gelukt aan het
offer van Valder te ontsnappen. Hij moest er niet aan denken hoe het
77

in het dorp zou worden als Valder zijn lichaam en ziel bij elkaar wist te
brengen. Toen de klok in het dorp elf uur sloeg was het tijd om naar
bed te gaan.
‘Morgenochtend vertrekken we om 6 uur, net voordat de nacht voorbij
is’, zei Onno en hij keek naar de klok. ‘Hoogste tijd dus om naar bed te
gaan.’
‘Gaan jullie maar slapen’, zei Jochem vriendelijk tegen zijn bezoekers,
‘Ik houd de wacht en ik zal zorgen dat er morgenochtend een goed
ontbijtje voor jullie klaar staat. Ik zal er ook voor zorgen dat jullie
voldoende proviand hebben voor onderweg.’
Omdat iedereen behoorlijk moe was sliepen ze, op Jochem na, al snel.
Jochem was nog druk in de weer met het verzamelen van een grote
voorraad proviand, en zo nu en dan liep hij even naar buiten om te
kijken of de omgeving nog veilig was.
De volgende ochtend stonden ze iets na vijf uur op. De nacht was
pikkendonker en het leek daarom extra moeilijk om uit bed te komen.
Jochem, die nog steeds geen nachtrust had gehad, was druk in de
weer met het verzorgen van een ontbijt. Terwijl zijn logees om de beurt
naar de badkamer gingen om zich op te frissen, dekte hij de tafel, zette
koffie en bakje wat broodjes. Onno was de eerste die aan tafel
aanschoof.
‘Je verwent ons Jochem’, zei hij terwijl hij goedkeurend over de tafel
keek.
‘Jullie hebben een zware reis voor de boeg, en dat weet je’,
antwoordde Jochem. ‘Dit is het minste wat ik kan doen. Ik hoop dat jij
je hebt beseft dat die drie het zonder jou waarschijnlijk niet zullen
redden?’
Onno keek op.
‘Ik meen het’, ging Jochem verder. ‘Ze kijken tegen je op en ze
vertrouwen volledig op je. Ik zie in hun ogen het verlangen om weer
thuis te zijn, ook al houden ze zich behoorlijk groot.’
‘Ik weet het’, beaamde Onno. ‘Ik weet hoe zij zich voelen. Ik zal er
alles aan doen om ze te helpen met die opdrachten. Ze zullen weer
huiswaarts keren’.
Onno was net uitgesproken toen Cas en Maaike binnenliepen.
‘Zo, Jochem’, zei Cas terwijl hij naar het uitgebreide ontbijt keek. ‘Dat
ziet er goed uit zeg.’
Cas en Maaike schoven ook aan tafel aan en niet veel later volgde
Youri.
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‘Ik heb drie rugtassen klaar staan’, zei Jochem terwijl iedereen zijn
buikje zo goed mogelijk probeerde te vullen. ‘Voor iedereen eentje,
behalve voor Onno want van jou heb ik je eigen tas gevuld. Onno tilde
zijn rugtas die naast hem op de grond stond met één hand iets
omhoog en hij voelde dat de tas aanzienlijk zwaarder was dan de
vorige avond.
Jochem ging verder. In iedere rugzak zitten wat schone kleren die ik
wel kan missen, een goed zakmes, een zaklamp, lucifers, eten en
drinken’.
‘In iedere rugzak?’, vroeg Cas alsof hij het niet kon geloven.
‘Jullie hebben een zware tocht voor de boeg’, zei Jochem en hij keek
Cas doordringend aan. ‘Wees zuinig op wat ik je nu meegeef, want je
zult het hard nodig hebben.’
‘Hoe kunnen we je bedanken?, vroeg Cas toen Jochem was
uitgesproken en ook aan tafel aanschoof.
‘Zorgen jullie maar dat jullie de opdrachten voltooien en dat je thuis
komt’, antwoordde Jochem met een knipoog. ‘Dan ben ik tevreden.’
Na het eten werden de laatste spullen bij elkaar gepakt en al gauw
waren ze klaar voor vertrek. Cas, Youri en Maaike wisten nog niet
waar ze naar toe gingen, maar Onno had al laten weten dat hij een
plan had bedacht. Hij zou het ze onderweg vertellen om tijd te winnen.
Nadat er uitgebreid afscheidt genomen was van Jochem en ze hem
nog een paar keer hadden bedankt voor alle moeite die hij voor ze
gedaan had, vertrokken ze. Onno liep voorop, met Cas schuin achter
zich en daarachter Youri en Maaike. Al gauw liepen ze het dorp uit en
net voordat ze hem voorgoed uit het oog zouden verliezen zwaaiden
ze nog éénmaal naar Jochem die zijn vetrekkende gasten ook nog
maar net kon zien. Onno sloeg linksaf een pad op dat door een
heideachtig gebied leek te lopen.
‘Ok’, zei Onno toen hij het gevoel had dat ze eindelijk echt op weg
waren. ‘Ik zal jullie vertellen over opdracht één en hoe we het moeten
gaan aanpakken..’
Cas, Youri en Maaike kwamen iets dichterbij hem lopen zodat ze Onno
goed konden verstaan.
‘Opdracht één is dat we een peulvrucht met negen erwten moeten
gaan vinden’, begon hij. ‘Deze peulvrucht zullen we op onze reis mee
moeten nemen omdat het ons geluk zal brengen. Zonder de peulvrucht
zul je nooit slagen. We hebben haar geluk nodig.’
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‘Maar waar vinden we die peulvruchten dan?’, vroeg Cas terwijl hij om
zich heen keek.
‘Niet hier in ieder geval’, antwoordde Onno. ‘Er is één plek waar ze nog
geoogst worden. Zoals het in de omschrijving van de opdracht stond,
moet het een plek zijn waar de zon nog regelmatig schijnt. En zoals
jullie wel weten is dat niet hier. Ik ben dertien jaar geleden ook op die
plek geweest, maar het heeft me veel tijd gekost om er te komen. De
invloeden van Valder reiken ver net als de mist en de kou. Het zou mij
ook niks verbazen als we nog verder moeten reizen dan ik dertien jaar
geleden al moest.’
‘Maar daarmee verliezen we dus enorm veel tijd’, zei Maaike
teleurgesteld.
‘Als we zouden gaan lopen wel’, antwoordde Onno.
‘Wat bedoel je daarmee?’, vroeg Maaike die nieuwsgierig werd door
het antwoord van Onno.
‘Nou, precies zoals ik het zeg. Als we zouden gaan lopen wel’,
antwoordde Onno zo mysterieus mogelijk als hij kon. ‘Wacht nou maar
af. Er is een plek op een dag of zes lopen vanaf hier waar ik met jullie
heen wil. Als we daar zijn zal het jullie allemaal duidelijk worden.’
En zo begon de tocht. Zes lange dagen en nachten werd er gelopen,
gegeten en gerust. De route die werd gelopen was overwegend vlak,
maar toch vielen vooral de eerste dagen zwaar bij het drietal. Onno
had er minder moeite mee. Al jaren zwierf hij op deze manier door de
bossen van dit land. Hij was het gewend grote afstanden per voet af te
leggen. Maar toen de zesde dag aanbrak zag ook Onno er vermoeid
uit.
‘We moeten nog een klein stukje’, sprak hij. Vanaf hier is het nog
slechts enkele uren lopen. Vóór de middag zullen we er zijn.’
‘Waar zullen we zijn?’, vroeg Cas die er al vijf dagen lang achter
probeerde te komen waar Onno ze heen leidde.
Nog even volhouden mijn vriend’, sprak Onno rustig. ‘Je zult het straks
zien. Ik beloof je dat je goed zult kunnen rusten en dat je blij zult zijn
met wat we er zullen vinden.’
Cas snapte er niks van. Hij keek naar Maaike en Youri, maar ook zij
haalden de schouders op.
‘Ik heb ook geen idee hoor’, zuchtte Youri terwijl hij zijn schouders
weer liet zakken. ‘Maar laten we doorlopen, want mijn voeten voelen
alsof ik op spijkers loop.’

80

De laatste uren waren het zwaarste van allemaal. Maar ze moesten
door. Het was nog maar zo’n klein stukje en ze waren erg nieuwsgierig
naar wat Onno voor ze in petto had. Na een kleine drie uur lopen hield
Onno ineens halt.
‘Daar!’, sprak hij opgewonden. ‘We zijn er.’
Cas, Maaike en Youri tuurden door de mist in de richting die Onno
aanwees. In de verte zagen ze een klein verlaten boerderijtje staan,
met daaromheen enkele grote schuren.
‘Een boerderij?’, vroeg Cas om zeker te zijn dat hij zag wat Onno
bedoelde.
‘Ja’, antwoordde Onno tevreden. ‘Precies zoals ik hem twee jaar
geleden heb achtergelaten.’
‘Twee jaar geleden…?’, herhaalde Maaike.
‘Ik heb hier een tijdje gewoond’, antwoordde Onno. ‘Maar dat doet er
nu eigenlijk niet toe. Kom ik zal het jullie laten zien.’
Ze liepen naar de boerderij toe, en Onno zag er zichtbaar tevreden uit.
De boerderij, die hij ruim twee jaar geleden had achtergelaten, was
nog altijd in een redelijk goede conditie. Hij liep naar de voordeur van
het gebouw, viste een sleutel uit zijn tas, en opende de deur.
‘Welkom in mijn huis’, zei hij terwijl hij de deur voor zijn gasten open
zwaaide.
Cas was de eerste die naar binnen liep. Hoewel het tijdens de
afwezigheid van Onno behoorlijk stoffig was geworden zag het er toch
nog redelijk goed uit. En stonden een paar houten meubeltjes en er zat
een klein keukentje in. Onno liep direct door naar achteren, met achter
hem aan Youri en Maaike die nieuwsgierig om zich heen keken.
‘En dit…’, zei hij terwijl hij twee deuren openzwaaide die zich dicht
naast elkaar bevonden, ‘…zal jullie helemaal bevallen.’
Cas kwam aanlopen en samen met Maaike en Youri keek hij de ruimte
in die zich achter de deuren bevond. Slaapkamers. Twee redelijk grote
slaapkamers, met in elke kamer een tweepersoons bed.
‘Eindelijk!!’, gilde Youri enthousiast. ‘Een fatsoenlijk bed!’
Hij liep de kamer binnen om de matrassen te inspecteren, gevolgd
door de anderen. De matrassen voelden koud, maar droog en zacht
aan.
‘Dat wordt lekker slapen’, zei Youri opgewekt. ‘Heerlijk!’
Iedereen moest lachen. De verrassing van Onno was de moeite waard
geweest. Hier konden ze weer even herstellen.
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De volgende morgen verschenen ze allemaal pas laat aan het ontbijt.
Ze hadden voor het eerst die week een fatsoenlijke nachtrust gehad,
en er was geen enkele reden geweest om die dag vroeg op te staan.
‘Lekker geslapen?’, zei Onno toen Maaike, Cas en Youri de keuken
binnenliepen.
‘Heerlijk geslapen’, antwoordde Cas.
‘Prima geslapen’, antwoordde Maaike en Youri tegelijk.
Cas had samen met Youri een bed gedeeld, Maaike sliep in een kamer
alleen en Onno had een eigen bedstee op de eerste verdieping van
het huis.
‘Goed zo’, zei Onno tevreden. ‘Ik ben blij dat jullie uitgerust zijn. Ik heb
straks namelijk nog een verrassing voor jullie.’
‘Nog een verrassing?’, vroeg Cas nieuwsgierig.
‘Ja, nog één’, zei Onno. ‘Je zult het straks wel zien. Maar eerst eten.’
Ze genoten van het ontbijt dat Onno had klaargemaakt. Onno had zelfs
koffie kunnen zetten van een oude voorraad koffiebonen die hij bij zijn
vertrek twee jaar geleden had achtergelaten.
Na het ontbijt vond Onno het tijd voor verrassing nummer twee. Met
drie nieuwsgierige aagjes achter hem aan, liep Onno langs de
boerderij naar een grote schuur die er schuin achter stond.
‘Ok’, sprak Onno officieel. ‘Aanschouw verrassing twee!’ Met een
soepele beweging haalde het hengsel van de deur uit het slot en
schoof hij de grote houten deur aan de kant.
Maaike, Cas en Youri keken nieuwsgierig naar binnen, benieuwd naar
dat waar Onno zo geheimzinnig over leek te doen.
‘Nou’, vroeg Onno toen de reactie die hij hoopte te krijgen uitbleef.
‘Ik zie alleen maar een hele grote rietenmand’, stamelde Cas terwijl uit
zijn stem bleek dat hij twijfelde of dat wel hetgeen was wat Onno als
verrassing had bewaard.
‘Precies!’, zei Onno terwijl hij zijn stem verhief. ‘Is ie niet schit-te-rend?’
‘Ja’, stamelde Cas verder. ‘Hij is schit-te-rend. Maar wat kun je ermee
als ik vragen mag?’
Nu pas begreep Onno waarom zijn drie gasten niet zo enthousiast
reageerden als hij had gehoopt.
‘Oh, jullie zien helemaal niet wat het is’, zei hij lachend.
‘Wat is er met die mand dan?’, vroeg Maaike die nu wel eens wilde
weten waarom Onno zo enthousiast was over zijn verrassing.
‘Kijk eens goed’, zei Onno nog steeds lachend. ‘Dat, mijn vrienden, is
de mand van een luchtballon.’
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Cas, Maaike en Youri keken nog eens goed. Maar natuurlijk. Het was
inderdaad een mand die je normaal aan een luchtballon zag hangen.
Maar zonder de luchtballon hadden ze het niet meteen gezien. Zonder
de luchtballon was het slechts een grote kale rieten mand.
‘Maar dat is fantastisch’, bracht Cas het nu uit. ‘Ik snap wat je er mee
wilt doen Onno.’
‘Nou, nu ik weet wat het is weet ik nog steeds niet precies wat je er
mee wilt doen hoor’, zei Youri nu en hij keek bedenkelijk.
‘Het is een geweldig plan’, zei Cas die precies wist wat Onno met de
ballon van plan was. ‘Met een luchtballon kunnen we ten eerste sneller
reizen, maar belangrijker nog….met een luchtballon kunnen we ons
verplaatsen boven de mist. Daardoor hebben we een veel beter
uitzicht!’
‘Je vergeet nog één ding’, zei Onno om Cas aan te vullen. ‘Met die
ballon kunnen we veel makkelijker op zoek naar een plek waar geen
mist is. Een plek die nog niet beïnvloed is door de machten van Valder.
En op die plek kunnen we zoeken naar vruchtbaar land. Land waar
nog wordt geoogst. En dáár kunnen wij dan zoeken naar een
peulvrucht met negen erwten.’
‘Maar dat is briljant’, juichte Youri die het eindelijk begreep.
‘Maar Onno’, vroeg Maaike, ‘waar is de ballon die bij de mand hoort
eigenlijk?’
‘Hmm…’, zei Onno. ‘Dat is waar ook. Er is nog wel één ‘maar’….’
‘Wat voor een ‘maar’ Onno?’, vroeg Maaike.
‘De laatste keer dat ik met de ballon heb gevaren is de ballon zwaar
beschadigd geraakt. Voordat we er mee weg kunnen, zullen we hem
eerst moeten repareren.’
‘Dat moet toch wel lukken’, sprak Cas optimistisch. ‘We zijn met z’n
vieren. Als we allemaal ons best doen hangt die ballon zo weer in de
lucht.’
En dus gingen ze direct aan de slag. Allereerst werden de vijf
onderdelen van de ballon in de schuur uitééngestald. Naast elkaar, op
de stoffige ondergrond van de schuur, lagen het omhulsel, de
branders, de mand, een paar gasflessen en het branderframe. Met
name het omhulsel bleek tijdens de laatste vlucht behoorlijk
beschadigd te zijn. Een korte inspectie leerde dat een flink stuk van de
stof was losgescheurd en dat er diverse gaten in de stof zaten, op
willekeurige plekken. Onno, die de vraagtekens in de ogen van zijn
gasten had gezien, had uitgelegd dat hij een noodlanding had moeten
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maken tijdens zijn laatste vlucht. Hierdoor was hij met zijn ballon
precies in het bos geland en was deze door de takken van de hoge
bomen grotendeels kapot gescheurd. Ook bleek tijdens de inspectie
van de onderdelen al snel dat tijdens de noodlanding niet alleen de
ballon kapot had gescheurd, maar dat ook het branderframe flink was
beschadigd. Hierdoor konden de gasflessen niet meer goed in het
frame worden gehangen waardoor de branders bij een nieuwe vlucht
de ballon niet zouden vullen met hete lucht, maar de hele ballon in de
brand zouden steken. Er moest dus nog wel het één en ander
gebeuren voordat de ballon de lucht weer in zou kunnen.
Ze verdeelden de taken. Maaike en Cas begonnen zo goed en kwaad
als het ging met het inventariseren van alle schade aan het omhulsel.
Overal waar een gaatje of scheurtje zat, werd met krijt een kruisje
gezet op de donkerblauwe ballon. Zo konden ze goed zien hoeveel
schade er precies aan het doek was. Daarna kwamen ze voor een
groter probleem te staan. Het dichtnaaien van de gaatjes. Het lukte
Maaike vrij goed de kleine gaatjes dicht te naaien zonder dat hiervoor
extra stof nodig was. Met kleine behendige steekjes trok ze de gaatjes
dicht waardoor je er nauwelijks meer iets van kon zien. Maar er waren
ook grote gaten. Deze waren te groot om de stof simpelweg bij elkaar
te pakken en dicht te naaien. Voor deze grotere gaten hadden ze extra
stof nodig. Gelukkig had Onno nog stof liggen al bleek het slechts om
een klein restant te gaan. Ze moesten dus zuinig aan doen. Terwijl
Maaike met naald en draad zo fijn mogelijk de stof aan elkaar
probeerde te naaien, zorgde Cas er voor dat er geen stof werd verpilt.
Nauwkeurig liep hij nogmaals de gaten na die met stof moesten
worden afgedekt om vervolgens minstens zo nauwkeurig een stuk stof
af te knippen dat precies groot genoeg was om het gat te dichten. Hoe
nauwkeuriger Cas dit deed, des te meer grote gaten met het restant
stof konden worden gedicht.
Youri en Onno hielden zich bezig met het kromgebogen frame. Het
frame bleek behoorlijk stevig te zijn en het frame simpelweg weer
rechtbuigen lukte dan ook niet echt goed. Het frame zou breken of
scheuren wanneer ze er kracht op zouden zetten. Ze stonden voor een
moeilijke keus. Toch proberen te buigen met de kans op breken óf
helemaal nabouwen met hout wat aanzienlijk langer zou duren. Ze
besloten het frame toch van hout na te bouwen omdat het
waarschijnlijk de meest duurzame oplossing zou zijn. En hoe beter ze
de ballon konden maken, des te meer kans hadden ze dat ze de ballon
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langer als vervoermiddel konden gebruiken. Dat zou een hele boel tijd
kunnen schelen omdat ze anders alle afstanden te voet zouden
moeten afleggen. Het nabouwen van het frame in hout bleek zoals
verwacht nog een hele klus, vooral omdat de materialen die ze konden
gebruiken beperkt waren. Nadat ze al het geschikte hout uit de schuur
en de nabije omgeving hadden verzameld, maakten ze de balans op.
Eerst werden alle stukken verzameld hout naar grootte gesorteerd en
bij elkaar gelegd. Het moest genoeg zijn. Daarna maakten ze van de
stevigste en meest rechte takken grote gelijke delen door overbodige
takken en knoesten af te zagen. Dit was het meeste werk. Niet alleen
moesten de takken op maat worden gezaagd en de knoesten worden
verwijderd, ook moesten de takken zoveel mogelijk egaal worden
geschuurd om een zo recht mogelijk eindresultaat te krijgen. Dagen
lang waren ze bezig al het gevonden hout en de takken om te toveren
tot mooie en bruikbare houten delen. Vervolgens werd het metalen
frame nauwkeurig nagebouwd waarbij Youri met handige knopen, die
hij tijdens zijn jongste jaren bij de scouting al had geleerd, de delen
aan elkaar bond. Het eindresultaat mocht er dan ook zijn. Het
houtenframe was minstens zo mooi geworden als het metalen frame
ooit geweest was en het zag er zeer stevig en betrouwbaar uit.
Aan het einde van twee weken hard werken leek de hele klus
geklaard. De gaten in de ballon waren gedicht, de brander kon weer
hangen in zijn nieuwe houten frame en Onno had tussendoor ook nog
kans gezien wat schade aan de mand te herstellen. Ook was hij
samen met Youri nog een paar keer op pad geweest om eten te
zoeken. Ze hadden geluk gehad. Onno had een wild konijntje weten te
vangen en Youri een vis in een nabij gelegen beekje. Daarnaast
vonden ze in het bos een struik waarvan de bessen eetbaar waren en
Maaike had er een soort dikke jamachtige moes van gemaakt die
prima smaakte.
‘Als het morgen niet al te slecht weer is buiten, kunnen we een
proefvlucht maken’, zei Onno terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd
veegde. Hij had samen met Youri alle onderdelen van de ballon bij
elkaar gelegd. ‘En als de proefvlucht slaagt’, ging hij verder, ‘dan wil ik
overmorgen weer op pad gaan. We liggen goed op schema, maar het
in natuurlijk zonde om onnodig tijd te verliezen. Wie weet wat er ons
nog te wachten staat.’
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Iedereen was het met zijn voorstel eens en de volgende morgen stond
iedereen dan ook al vroeg paraat om te zorgen dat er een geslaagde
proefvlucht kon plaatsvinden. Onno legde uit hoe hij te werk wilde
gaan.
‘Ok, luister bemanning’, sprak hij ze gekscherend toe. ‘We zetten alle
onderdelen van de ballon in elkaar en vullen hem met hete lucht. Twee
van jullie gaan in de mand één blijft er bij mij. Ik stel zelf voor dat Youri
bij mij blijft. De mand wordt aan de grond vastgezet met een stevig
touw.’
Hij toonde een lang en dik stuk toe dat hij gevonden had en een pin
waarmee hij het in de grond kon verankeren.
‘Vervolgens zal de ballon stijgen. We laten hem zo hoog komen als het
touw lang is en laten hem dan even in de lucht om te zien of de ballon
het houdt. Na een kwartiertje komen jullie weer naar beneden. Als er
verder geen bijzonderheden zijn en dit loopt geslaagd, dan kunnen we
morgen weg. Nog vragen?’
De bemanning knikte van niet. Er waren geen vragen. Alles was
duidelijk.
‘Ok’, ging Onno verder en hij keek daarbij naar Maaike en Youri.
‘Terwijl Cas en ik de ballon klaar maken voor de vlucht mogen jullie
wat zandzakken maken om de ballon aan de grond te helpen houden
totdat deze warm genoeg is om te stijgen’. Hij gaf een handje vol jute
zakken aan Maaike en Youri die ermee wegliepen in de richting van
een braakliggend stuk land net naast de boerderij. Niet veel later
kwamen ze alweer terug met ieder een zak vol met zand. Ze moesten
vijf keer lopen om alle zakken op te halen. Inmiddels hadden Cas en
Onno de onderdelen van de ballon al in elkaar gezet. En konden ze
van start.
Het duurde een tijdje voordat de ballon voldoende warm was om te
stijgen, maar plots riep Onno: ‘Maaike, Cas, in de mand. Vlug!’
Maaike en Cas spongen in de mand en al direct voelde ze dat de
ballon opwaarts begon te trekken. Blijf warme lucht inblazen
instrueerde Onno. Langzaam steeg de ballon op. Op een meter op
twintig bleef de ballon hangen omdat het touw strak stond. Verder
konden ze niet. Alles ging goed en na een kwartier konden ze alweer
naar beneden. De ballon had het gehouden. Volgens de instructies die
Onno gaf liet Cas de ballon weer langzaam zakken totdat hij en
Maaike weer met beide benen op de grond stonden. Proefvlucht
geslaagd!
‘Fantastisch’, riep Onno. ‘Het werkt. Morgen kunnen we vertrekken.’
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De volgende dag brak aan en iedereen was vroeg wakker. Vandaag
zouden ze hun reis vervolgen. Op zoek naar een veld met
peulvruchten en daar opzoek naar die ene peulvrucht die ze geluk
moest gaan brengen tijdens hun verdere reis: de peulvrucht met de
negen erwten.
Mede vanwege de generale repetitie van de vorige dag verliep alles
vrij soepel. Nadat alles spullen die op reis mee moesten waren
verzamelt werd de ballon klaar gemaakt voor vertrek. Het duurde niet
lang of ze konden allemaal aan boord van het mandje en niet veel later
vertrokken ze dan ook. Langzaam steeg de ballon op. De boerderij
onder hen verdween door de mist al vrij snel uit zicht en Cas vroeg
zich af of hij deze plek ooit nog weer zou terug zien. Ondanks dat hij
zijn eigen thuis vreselijk miste had hij plezier gehad tijdens zijn verblijf
op de boerderij en het klussen aan de ballon. Het deed hem denken
aan de klussen die hij samen met zijn vader had gedaan toen ze net
waren verhuisd.
De ballon bleef stijgen. Al gauw bereikte ze de hoogte die ze gehoopt
hadden te bereiken. De ballon steeg uit boven de laag hangende mist
en voor het eerst zagen ze tijdens hun verblijf in deze vreemde wereld
een heldere blauwe lucht.
‘Prachtig’, zuchtte Youri. ‘Dat heb ik gemist zeg.’ Hij draaide zich een
paar keer om in het krappe mandje en bekeek de omgeving van alle
kanten.
‘Je hebt gelijk’, antwoordde Cas. ‘Ik merk nu ook pas hoe fijn het is die
heldere blauwe hemel te kunnen zien.’
De ballon gleed in stilte door de lucht en met een behoorlijk snelheid.
De wind blies ze naar het oosten en Onno hoopte maar dat ze hiermee
de goede kant op gingen. Ze hadden gas genoeg om twee, hooguit
drie uur in de lucht te blijven. Maar met deze snelheid konden ze in
ieder geval een aanzienlijke afstand afleggen. De tijd verstreek en
iedereen in het mandje was stil. Allemaal keken ze om zich heen en
tuurden ze de omgeving af om te zien of er beneden hen wat
veranderde. Na anderhalf uur ballonvaren leek het alsof de mist
beneden hen minder begon te worden. Youri was de eerste die het
zag.
‘Kijk daar’, had hij gezegd, ‘ik zie boomtoppen.’ Direct zagen ze het
allemaal. Al snel werd de grond onder hen steeds meer zichtbaar en
het leek alsof ze de mist achter zich begonnen te laten.
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‘Ons plannetje werkt’, juichte Maaike. ‘We komen in een stuk land
waar de macht van Valder nog niet reikt. Het wordt zelfs al een beetje
zonnig.’
Ze keken allemaal over de rand van het mandje naar beneden op de
steeds zonniger wordende ondergrond. Ze konden voelen dat de lucht
om hen heen warmer begon te worden.
‘Tijd om te gaan landen’, zei Onno terwijl hij in de verte tuurde om een
mooie plek op te zoeken. ‘Hoe sneller we nu aan de grond staan, des
te meer gas houden we over voor een nieuwe vlucht. Misschien
kunnen we zelfs de flessen hier zelfs wel ergens laten vullen zodat we
nog andere reizen kunnen maken. Volgens mij zie ik daar ik de verte
een klein dorpje.’ Onno wees is de richting waar hij het dorpje dacht te
zien. Vervolgens liet de ballon langzaam zakken.
‘Zien jullie dat groene veldje daar beneden?’, vroeg hij zijn bemanning.
‘Daar gaan we landen. We hebben nog steeds een aardige snelheid,
dus zet je zo meteen maar schrap.’
De ballon daalde nu vrij snel en het veldje kwam steeds dichterbij. Ze
konden steeds meer details zien van de omgeving waar ze gingen
landen. Het zag er allemaal een stuk beter uit dan de plek waar ze nog
niet zo lang geleden waren vertrokken. De bomen stonden in mooi in
bloei, het gras was helder groen en het water in het beekje dat onder
hen stroomde was helder en zag er bijzonder fris uit. De ballon daalde
ondertussen verder en ze kwamen nu snel dichter bij de grond.
‘Ok jongens en meisjes, dames en heren’, riep Onno nu serieus, ‘WIJ
GAAN LANDEN!!’ Als een behendige ballonvaarder bracht Onno de
ballon naar de grond. Net voordat de ballon de grond raakte keek
Maaike nog eens goed naar het grasveldje waarop ze gingen landen.
‘Kijk!’, sprak ze verbaasd. ‘Dat is helemaal geen gras. Dat zijn….’
Maar ze kon haar zin niet afmaken. De mand raakte de grond met een
onverwacht harde klap waardoor deze op z’n kant schoof. Het gras
brak de val enigszins omdat het veel hoger stond dan ze van bovenaf
hadden kunnen zien. Onno, Maaike, Cas en Youri rolden over elkaar
heen terwijl de ballon het mandje nog een paar meter achter zich aan
trok. Toen de eindelijk helemaal stil stonden maakte Maaike alsnog
haar zin af omdat ze haar ontdekking direct wilde delen.
‘Kijk dan…!’, sprak ze vrolijk terwijl iedereen nog overeind probeerde te
krabbelen en keek of er niemand gewond was geraakt. ‘Het is geen
gras, het zijn …. Peulvruchten!’
Direct keek iedereen op. De mannen waren zo druk bezig geweest met
de landing dat ze bij de daling niet goed hadden gekeken naar het
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veldje waarop ze terecht waren gekomen. In hun ogen was het gras
geweest. Niks bleek echter minder waar. Ze lagen in een prachtig
groen veld vol met peulvruchten, zoveel als ze wilden en zo ver als ze
konden zien.
‘Een voltreffer’, gilde Youri en hij spong op uit de mand om het veldje
te inspecteren.
‘Wat een geluk’, juichte Cas. ‘In één keer raak!. Dit zal ons een hoop
tijd schelen zeg! We hoeven alleen nog maar op zoek te gaan naar …’
‘Een peulvrucht met negen erwten?’, vulde Onno zijn zin aan. Cas
keek op.
‘Ja’, zei hij, dat is alles.
‘Heb je al om je heen gekeken’?, vroeg Onno terwijl hij over het veld
uitkeek.
Cas keek om zich heen. Ze stonden in een veld dat ze groot was dat
hij het einde ervan niet kon zien.
‘Ok’, zei Cas. Ik begrijp wat je bedoelt. Misschien gaat het zoeken naar
een peulvrucht met negen erwten toch iets langer duren dan ik dacht.
Maar ik weet zeker dat we er hier één zullen vinden’.
‘Al gevonden’, sprak Maaike en in haar hand hield ze een dikke boon.
Cas en Onno keken haar vol ongeloof aan en ook Youri kwam terug
om te kijken wat Maaike in haar hand hield.
‘Ik heb er al één gevonden’, antwoordde Maaike. Ze hield de boon
voor zich uit zodat iedereen kon zien dat het waar was. Op haar hand
lag een dikke groene boon met precies negen verdikte stukken
waaronder zich negen erwten moesten bevinden.
‘We zijn echt met onze neus in de boter gevallen’, ging Maaike verder
nu iedereen haar ontdekking had gezien. ‘Dit is namelijk niet de enige
boon met negen erwten’, vervolgde ze. ‘Kijk maar eens om je heen,
het hele veld staat er vol mee.’
Cas, Onno en Youri keken om zich heen naar de bonen die in hun
nabijheid hingen en controleerde wat Maaike beweerde. Wat Maaike
zei was waar. Iedere boon had precies negen erwten.
‘Wat een geluk’, Cas spong een keer in de lucht van blijdschap. ‘Als
alle opdrachten zo makkelijk zijn, dan komen we zeker thuis. Opdracht
één voltooid.’
Youri en Maaike sloten zich bij hem aan en met z’n drieën maakten ze
in een kringetje een klein dansje. Onno stond iets verderop en
inspecteerde zijn luchtballon. Ze hadden inderdaad onvoorspelbaar
veel geluk, bedacht hij. Zelfs de ballon was tijdens de landing niet
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beschadigd zodat ze er zeker nog een nieuwe vlucht mee zouden
kunnen maken. Als ze tenminste extra gas zouden kunnen vinden.
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Hoofdstuk 8: een gevonden gouden cent

Met een aantal gevonden peulvruchten op zak en daarmee de eerste
opdracht voltooid hebbende besloten ze het dorp dat ze even verderop
hadden zien liggen te gaan bezoeken. Ze hoopten er wat gas in te
kunnen slaan voor een volgende ballonvlucht en wellicht ook nog wat
extra proviand voor onderweg.
Onno had samen met Cas de ballon verborgen onder een aantal
struiken net iets voorbij de rand van het veld waarin ze waren geland.
Omdat ze niet van plan waren heel lang in het nabij gelegen dorp te
blijven vanwege de vele opdrachten die ze nog moesten voltooien,
hadden ze bedacht dat de ballon voorlopig veilig onder de struiken kon
blijven liggen.
Nog euforisch over de snelheid waarmee opdracht één werd voltooid,
liepen ze met zijn vieren over het pad dat van het veld naar het dorp
leek te leiden.
‘Wat is de volgende opdracht Onno?’, vroeg Youri die zich niet meer
kon herinneren welke uitdaging ze nu stond te wachten.
‘De volgende lijkt een beetje op de eerste’, antwoordde Onno. ‘We
moeten een gouden cent zien te vinden, die brengt….’. Maar voordat
Onno uit kon spreken voelde hij dat hij met zijn voet ter hoogte van zijn
enkel ergens tegenaan was gelopen. Hij wilde naar beneden kijken,
maar nog voordat hij dat kon doen zag hij iets op zich afkomen en
direct daarna voelde hij hoe een groot zwart net met kleine mazen over
hem en de drie anderen heen viel.
‘Een valkuil’, schreeuwde Onno woest. Terwijl hij en de anderen
zichzelf uit de verstrikking van het net probeerde te draaien zagen ze
een groepje kleine potige mannetjes op hen afkomen. Ze hadden
knuppels in hun handen.
‘We komen hier niet uit’, schreeuwde Cas naar Onno. ‘Wat moeten we
doen?’
Maar het was al te laat. Na een paar gemene tikken te hebben
gekregen met een stok voelde Cas hoe zijn spieren verslapte en hij
zijn bewust zijn verloor. Net voordat hij tegen de grond ging zag hij hoe
ook de anderen door hun knieën zakten.
Met een barstende koppijn werd Cas wakker. Zijn blik was nog wazig.
Hij probeerde zich te concentreren. Naast hem zag hij Youri en Maaike
liggen. Onno zag hij niet. Hij wreef in zijn ogen om zijn zicht weer
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scherper te krijgen. Het lukte, een beetje. Maaike en Youri waren nog
buitenwesten. Hij keek om zich heen. Ze waren opgesloten. Het hok
waarin ze gevangen zaten zag er wel heel anders uit dat de kamers
waarin ze opgesloten zaten in de burcht. In plaats van vier koude
muren en een grote zware deur bestond deze ruimte uit drie betonnen
muren en een rij tralies. Het had iets weg van een ouderwetse
gevangenis cel zoals Cas dat wel eens in cowboy films had gezien.
Cas stond op en liep zo goed als het ging in de richting van de tralies.
Hij drukte zijn gezichte er tegen aan en keek naar link en naar rechts.
Hij zag dat er een gang was met meerdere cellen en dat er aan het
einde van de gang een niet al te hoge deur was. Verder zag hij niets.
‘Onno?’, riep hij zachtjes. Er kwam direct antwoord.
‘Ook wakker?’. De stem van Onno leek uit de cel naast die van Cas en
zijn vrienden te komen.
‘Onno!’, juichte Cas zachtjes, blij om te horen dat hij niet ver weg bleek
te zijn. ‘Weet jij wat er gebeurd is?’
‘Ik denk dat we gevangen zijn genomen door de dorpelingen’,
antwoordde Onno.
‘Maar waar zijn die dorpelingen nu dan?’, ging Cas verder.
‘Waarschijnlijk denken ze dat we nog wel even buitenwesten zullen
liggen’, antwoordde Onno en hij wreef over zijn achterhoofd. ‘We
hebben een paar rake klappen gehad.’
Inmiddels kwamen Youri en Maaike door het gesprek tussen Cas en
Onno ook weer bij bewustzijn. Samen kwamen ze naast Cas staan die
nog steeds met zijn gezicht tegen de tralies gedrukt stond en de gang
in keek.
‘We moeten hier natuurlijk wel zo snel mogelijk weg’, sprak hij toen ze
allemaal weer volledig bij bewust zijn waren gekomen.
‘Ja, maar hoe?’, vroeg Youri. Hij keek bedenkelijk naar de tralies en
trok er een keer aan om te voelen of ze echt zo vast zaten als dat ze
leken te zitten.
Plots zwaaide er aan het einde van de gang een deurtje open.
Geschrokken. maar tegelijkertijd nieuwsgierig, keken Onno, Cas,
Maaike en Youri naar links. Door het deurtje kwam een klein potig
mannetje aangelopen. Cas schatte dat hij hooguit één meter vijftig
groot zou zijn. Maar hij was wel breed voor zijn lengte. Door de
combinatie van klein en breed zag het mannetje er eerder grappig dan
gevaarlijk uit. Maar ze konden en wilden hem hierdoor niet
onderschatten. Ondanks zijn vreemde proportionele verhoudingen zag
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het mannetje er niet uit alsof hij kwam voor een gezellig praatje met
zijn gevangenen. De blik in zijn ogen verried dat hij woest was.
Het mannetje kwam dichterbij gelopen en stopte toen hij voor de tralies
van de cel stond waar Cas, Maaike en Youri in zaten opgesloten. Hij
bleef stil voor de cel staan en probeerde zijn gevangenen zo
doordringend mogelijk als hij kon aan te kijken. Het lukte hem aardig
om zijn ‘gasten’ hiermee te intimideren. Cas voelde zich erg
ongemakkelijk toen het mannetje hem maar aan bleef staren. Onno
probeerde zoveel mogelijk mee te krijgen van wat er zich voor de cel
naast hem afspeelde en drukte zijn gezicht zo dicht mogelijk tegen de
tralies. Plots vertrok het strakke gezicht van het mannetje. Hij deed
een stap naar voren tot hij vlak voor de tralies stond. Zijn gezicht
begon rood aan te lopen en net toen het leek alsof het mannetje zou
gaan ontploffen begon hij tussen de tralies door tegen zijn gevangenen
te schreeuwen.
‘ONTHOOFDEN!!!’, schreeuwde het mannetje. Hij schreeuwde zo hard
dat speeksel uit zijn mond net voor de voeten van Youri op de grond
terecht kwam.
‘WE GAAN JULLIE ONTHOOFDEN’, bulderde hij opnieuw. Youri,
Maaike en Cas deinsden achteruit.
‘JULLIE GAAN ERAAN. EN DENK MAAR NIET DAT JULLIE ONS
KLEIN ZULLEN KRIJGEN HOOR. MOOI NIET. EN IEDEREEN DIE
DAT WEL PROBEERT….’. Hij bleef enkele seconden stil voor hij
verder ging…’….KOP ERAF!’.
Cas en Maaike keken elkaar verbaasd aan. Wat was dit voor een
eigenaardig mannetje en waarom stond hij hier zo naar ze te bulderen.
Ze begrepen het niet. Cas deed een poging uit te leggen wie ze waren
en vooral waarom ze hier naar toe waren gekomen.
‘Ehm…mijnheer’, sprak hij voorzichtig toen het er op leek dat het
mannetje uitgeschreeuwd was.
‘HOUD JE KOP, MISBAKSEL’, begon het mannetje direct weer te
schreeuwen. ‘SCHURK, BANDIET. WAT DENK JE WEL?. MAANDAG
GAAT JE KOP ERAF. EN DIE VAN JULLIE OOK’. Hij wees in de
richting van Maaike en Youri, maar ook naar de cel van Onno. ‘JE
KOP GAAT ERAF, SCHAVUIT! ALS JE DAT MAAR WEET! EN
PROBEER VOORAL NIET OM VERGIFFENIS TE SMEKEN WANT
DÁÁR ZIJN WIJ TOTAAL ONGEVOELIG VOOR. DAT HEEFT GEEN
ZIN. ABSOLUUT ONGEVOELIG VOOR’. Het mannetje werd weer stil
en zijn rood aangelopen hoofd leek weer een tintje lichter te kleuren.
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‘Wat een druktemaker’, dacht Cas die geen nieuwe poging deed
alsnog een gesprek te beginnen omdat het mannetje zich alweer een
kwart had omgedraaid. Met grote passen liep hij weg, nog altijd
mompelend dat hun hoofden zouden rollen maandag.
‘Wat was dat voor vreemde kerel?’, zei Youri toen het mannetje de
deur achter zich had dichtgeslagen. ‘Amper groter dan een smurf en
schreeuwen alsof zijn leven er vanaf hangt.’
‘Het is ons leven dat er vanaf hangt hoor, geloof ik’, zei Maaike
bedeesd.
‘Ja’, zei Onno nu vanuit de andere cel. ‘Het was absoluut een raar
kereltje, maar ik geloof wel dat we het serieus moeten nemen. Als we
niks doen gaat ons hoofd er volgende week af. Het is nu woensdag.’
‘Maar wat kunnen we doen?’, vroeg Cas en hij hoopte dat iemand al
een plannetje had bedacht.
‘Ik weet het nog niet’, zei Onno. ‘We moeten er goed over nadenken.
Praten of smeken heeft geen zin. Je zag wat er gebeurde. Hij begon
meteen te schreeuwen dat ze daar toch echt totaal ongevoelig voor
waren.’
‘Ja’, zuchtte Cas. ‘Ik kreeg niet eens de kans. Ik vraag me af waar die
blaaskop wel gevoelig voor zou zijn.’
Dagen gingen voorbij. Af en toe bracht iemand eten, maar verder
zagen ze niemand. Wel hoorden ze dat er niet ver van hun vandaan
druk werd gezaagd en getimmerd. Er werd iets gebouwd. Volgens
Onno kon dat maar één angstaanjagend ding betekenen: ze zouden
publiekelijk worden onthoofd en ze waren nu bezig op een nabij
gelegen plein het podium te bouwen waarop het zou gaan gebeuren.
Ondertussen was het al zondag en nog steeds had niemand een
briljant idee gehad om te kunnen ontsnappen uit deze uitzichtloze
situatie. Ze hadden geprobeerd de tralies los te trekken, ze hadden
alle muren afgetast in de hoop een verborgen luik of zoiets te vinden
en ze hadden enkele malen een poging gedaan alsnog een gesprek je
aan te knopen met een ander klein breed mannetje, dat iedere dag
twee keer eten kwam brengen. Maar ook dit mannetje was voor geen
enkele reden vatbaar. Telkens als iemand een gesprekje met hem
wilde aanknopen begon het mannetje te tieren en te schelden. Hij
schreeuwde daarbij zonodig nog harder dan dat het eerste mannetje
had gedaan. En ook dit mannetje liet tijdens zijn komst steeds duidelijk
blijken dat hij totaal ongevoelig was voor smeekbedes of geslijm.
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Iedere keer als Cas of één van de anderen voorzichtig probeerde een
gesprekje met hem te beginnen was dat het eerste wat hij begon te
roepen. ‘SMEKEN HEEFT GEEN ZIN. DÁÁR ZIJN WIJ TOTAAL
ONGEVOELIG VOOR’. Cas was op het laatst zo boos en gefrustreerd
dat hij terug begon te schreeuwen.
‘Ik weet dat je dáár totaal ongevoelig voor bent hoor, klein
schreeuwerig rotmannetje. Waar ben je dan wel gevoelig voor?’
Maar daarop kreeg Cas geen antwoord. En zo ging ook de zondag
voorbij en zaten ze nog steeds opgesloten.
De nacht van zondag op maandag konden ze niet slapen. Stil, bang en
boos zaten ze alle vier met hun rug tegen de muur. In gedachten
waren ze allemaal ergens anders. Cas was thuis. Hij dacht aan Milan
en hoe erg hij het zou vinden als hij Milan nooit meer terug zou zien.
En zijn vader. Hij miste zijn vader nog het meest van allemaal. Hij
miste zelfs tante Elise, die hij eigenlijk maar twee keer per jaar zag.
Ook Youri en Maaike dachten aan thuis. En aan de dag die nog moest
komen. Morgen zouden ze worden onthoofd en dan was het allemaal
afgelopen.
‘Rot boek, rot opdrachten, rot bonen’, schreeuwde Maaike het ineens
uit en ze begon te huilen. Youri en Cas begonnen haar te troosten. ‘Bij
de eerste opdracht hadden we nog zoveel geluk’, snikte ze. ‘Ik dacht
echt dat het zou gaan lukken. Dat we alle opdrachten zouden kunnen
voltooien en dan naar huis zouden kunnen gaan. Maar nu….’ Haar
adem stokte en snikkend probeerde ze weer op adem te komen. ‘En
nu worden we morgen onthoofd.’ Ze begon weer harder te huilen.
‘Ik weet het’, sprak Cas opvallend rustig terwijl hij een troostende arm
om haar heen sloeg. Hij staarde in het niets. ‘We moeten morgen
ontsnappen. We moeten er voor zorgen dat we morgen weg kunnen
komen voordat ze ook maar één van ons kunnen onthoofden. Dat
moet gewoon.’
‘En hoe wil je dat dan doen?’, sprak Onno vanuit de andere cel.
‘Ik weet het niet’, sprak Cas bedenkelijk. ‘Maar we moeten morgen
iedere kans aangrijpen die we krijgen. Dat is wel duidelijk.’
De nacht ging voorbij en er werd verder weinig meer gepraat. Ieder
was weer in de eigen gedachten verzonken en probeerde op zijn of
haar manier met de spanning om te gaan. Af en toe begon Maaike
opnieuw stilletjes te snikken. Langzaam werd het weer licht buiten. De
zon kwam op. Niet lang daarna begon het rumoeriger op straat te
worden. Het hele dorp leek zich te verzamelen op de plek waar de
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dagen ervoor nog zo druk werd gezaagd en getimmerd. Toen het
rumoer buiten op zijn hoogtepunt leek, zwaaide plots het kleine deurtje
aan het einde van de gang open. Door de deuropening kwam dit keer
niet één mannetje, maar er kwamen er wel tien. Alle tien klein en breed
en met een donkerrood aangelopen gezicht en een woeste blik in de
ogen. Direct nadat de mannetjes door de deur kwamen lopen begon
Cas met een pleidooi dat hij blijkbaar die nacht had ingestudeerd.
‘Alstublieft’, begon hij. ‘Wij zijn nog zo jong en we zijn hier met de
beste bedoelingen. U ziet ons vast voor de verkeerde aan. Wij komen
in vrede. Wij zijn ontsnapt uit de burcht van Valder en zijn bezig om
een aantal opdrachten te vervullen. Wij willen graag naar huis. Onze
ouders en vrienden zullen ons missen en wij missen hen.’ Cas ging
maar door en ook Youri begon te smeken of ze hen toch vrij zouden
kunnen laten. Ze kwamen er echter al snel achter dat het geen enkele
zin had om nu nog op deze mannetjes in te praten. Al vanaf de eerste
zin die Cas had uitgesproken, begonnen ze alle tien door elkaar te
schreeuwen: ‘HET HEEFT GEEN ZIN TE SMEKEN. DÁÁR ZIJN WIJ
TOTAAL ONGEVOELIG VOOR.’ Ze bleven de zin maar herhalen en
schreeuwden daarbij zo hard dat ze de smeekbedes van Cas en Youri
waarschijnlijk niet eens konden horen.
De celdeur van beide cellen werd geopend. Bij de ingang van de deur
bleven twee mannetjes staan en de rest ging naar binnen. Twee
mannetjes in de cel van Onno, de rest bij Youri, Cas en Maaike. De
mannetjes bonden de handen van hun gevangenen op hun rug vast en
vervolgens werden ze aan hun armen de cel uitgetrokken. Het ging er
hardhandig aan toe, en omdat de mannetjes nog steeds door elkaar
heen aan het schreeuwen waren was de situatie behoorlijk chaotisch.
Omdat ze die nacht nauwelijks, of eigenlijk niet, hadden geslapen
konden Cas en zijn vrienden maar weinig weerstand bieden. Ze
voelden zich verslagen en konden nog maar nauwelijks bevatten wat
ze nu stond te wachten. Zelfs Onno kon het niet opbrengen veel
weerstand te bieden. De afgelopen dagen had hij zich suf gepiekerd
hoe ze zich uit deze situatie konden krijgen, maar geen enkel goed
idee was hem te binnen geschoten. De mannetjes waren simpelweg
niet voor reden vatbaar en de cellen zaten potdicht.
Aan hun armen werden ze door het kleine deurtje naar buiten
getrokken. Het felle zonlicht had een verblindend effect en Cas moest
een aantal keer goed met zijn ogen knipperen voordat zijn zicht beter
werd. Toen hij eenmaal weer wat beter kon zien zag hij dat het geluid
wat hij hoorde werd veroorzaakt door enkele honderden dorpelingen
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die speciaal voor de onthoofding naar het plein waren gekomen. Het
viel Cas op hoeveel de dorpelingen op elkaar leken. Ze waren allemaal
niet groter dan één meter vijftig, dik of breed en hadden een groot rood
hoofd van het schreeuwen of simpelweg vanwege hun onbegrijpelijke
behoefte de hele dag boos te willen kijken.
Cas, Maaike, Youri en Onno werden tussen de menigte door naar het
podium gebracht. Met het naderende einde wachtend deden ze alle
vier nog enkele pogingen het publiek van hun onschuld te overtuigen.
Bijna tegelijkertijd kraamden ze zinnen uit als: ‘Alstublieft! Wij zijn
onschuldig. Wij komen in vrede, wij hebben niets gedaan. Wij horen bij
de goeden.’ En zo ging het maar door. Maar niemand wilde naar de
smeekbedes luisteren. Telkens als één van hen begon te praten,
begonnen de dorpelingen direct te schreeuwen:
‘JULLIE WORDEN ONTHOOFD. SMEKEN HEEFT GEEN ZIN. DÁÁR
ZIJN WIJ TOTAAL ONGEVOELIG VOOR!’ Ze werden er wanhopig
van.
Ondertussen waren ze aangekomen bij het podium waar de
onthoofding plaats moest gaan vinden. De dorpelingen werden steeds
wilder en begonnen massaal in koor te roepen ‘KOP ER AF! KOP ER
AF!’, terwijl Cas, Onno, Maaike en Youri het podium op werden
getrokken. De situatie werd wanhopig. Het hoofd van Cas was leeg.
Geen enkele gedachte ging nog in hem om. Zwijgend en bang stond
hij op het podium naast zijn vrienden. Daaromheen stonden enkele
honderden woeste rood aangelopen druktemakers die niet konden
wachten tot ze verlost werden van de indringers die hun dorp waren
binnengekomen. Terwijl het geschreeuw om de onthoofding non-stop
door bleef gaan werd het Maaike ineens allemaal teveel. Ze zakte door
haar benen zodat ze op haar knieën op het podium kwam te zitten en
barstte in snikken uit. Eerst zachtjes maar al gauw steeds harder. Ze
zei er verder niets bij, maar huilde grote tranen van verdriet en angst.
Cas, Youri en Onno keken haar aan. Wat er verschrikkelijk moment.
Plots leek er wat te gebeuren. Cas keek om zich heen. Het werd stiller.
Vervolgens keek hij naar Onno en Youri die nu net als Cas
stomverbaasd om zich hen keken. Terwijl Maaike snikkend op het
podium zat werd het rondom het podium met de seconde stiller. Na
enkele seconden was het zelfs doodstil waardoor het enige wat nog
hoorbaar was het snikken van Maaike bleek te zijn. Sinds hun
aankomst in het dorp had Cas het nog niet eerder zo stil meegemaakt.
Zelf ’s nachts niet. De blaaskoppen staarden massaal naar het
huilende inééngedoken meisje. Maaike leek nog niet door te hebben
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dat het om haar heen zo stil was geworden. Het voltallige publiek
zweeg nu. Enkele van de dorpelingen hadden het water in de ogen
staan en niet lang daarna begonnen vooraan de eerste dikkoppen met
Maaike mee te huilen.
Cas viel bijna om van verbazing. Hij keek nog eens om zich heen en
vervolgens naar Onno en Youri. Zelfs bij het mannetje op het podium,
dat daar hoogstwaarschijnlijk stond om de onthoofding uit te voeren,
rolden nu grote tranen over zijn geïrriteerde rode wangen. Cas
begreep niet waarom de schreeuwerige dorpelingen nu ineens zo
massaal begonnen te huilen. Het duurde niet lang voordat het hele
plein in tranen was uitgebarsten. Één van de mannetjes vooraan
begon plots tussen het snikken door te roepen: ‘Niet meer huilen
meisje! Want dáár zijn wij veels te gevoelig voor.’
‘Dat is het!’, dacht Cas. De mannetjes zijn gevoelig voor huilende
vrouwen. Ongelooflijk. Wie had dat kunnen bedenken. Cas keerde zich
naar Maaike die nu pas door leek te hebben wat er tijdens haar huilbui
was gebeurd. Haar heftige huilen ging over in een licht snikken.
‘Ga door Maaike’, sprak Cas zachtjes. ‘Het werkt, ze kunnen er niet
tegen. Dit is het enige waar ze dus wel gevoelig voor zijn.’
Maaike keek om haar heen, vouwde haar handen voor haar betraande
gezicht en probeerde nu zo overtuigend mogelijk door te huilen. Het
bleef werken. Één van de blaaskoppen die hen gevangen had
genomen kwam nu vanaf de linkerkant het podium op lopen. Dit
mannetje had blijkbaar een grote invloed in het dorp want kort nadat hij
verscheen op het podium werd het weer stil op het plein. Alle
dorpelingen droogde hun tranen en hun boze blikken waren veranderd
in blikken van medelijden.
Toen het helemaal stil was op het plein, op het geacteerde snikken van
Maaike na, begon het mannetje te praten. Dit keer zachtjes en zonder
te schreeuwen. Hij keek naar Maaike en de jongens.
‘Het spijt ons’, begon hij rustig en verzachtend. ‘Het spijt ons dat wij
jullie zoveel verdriet hebben gedaan.’ Hij keek naar Maaike. ‘Stop
alsjeblieft met huilen jongedame. Wij kunnen daar niet tegen. Huilende
vrouwen breken ons hart. Daar zijn we veels te gevoelig voor. Wij laten
jullie vrij en brengen jullie naar mijn huis waar wij een goede maaltijd
en een goed gesprek kunnen hebben.’
Maaike stopte met haar huilact en keek naar Cas. Die keek op zijn
beurt weer naar Onno en Youri. Ze knikten instemmend over het
voorstel van het mannetje en direct voelden ze hoe de touwen om hun
handen werden losgeknoopt.
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Het mannetje dat ze had uitgenodigd bij hem thuis voor een goede
maaltijd en een goed gesprek bleek midden in het dorp in een
prachtige boerderij te wonen. Hij was zoals wij dat zouden noemen de
burgemeester van het dorp. Hij heette het viertal welkom in zijn woning
en gebood hen plaats te nemen aan de lange eettafel in de
woonkeuken aan de achterkant van de boerderij. Van een bediende
kregen ze vrijwel direct een groot glas koud drinken aangeboden en
niet lang daarna kwamen er grote schalen met broodjes op tafel. De
gastheer verontschuldigde zich hiervoor en gaf aan dat dit het enige
was dat hij op zo’n korte termijn had kunnen regelen. Cas en de
anderen vonden dit natuurlijk alles behalve erg. Het verkoelende
drinken en de heerlijke verse broodjes smaakten als kaviaar na een
week lang niks anders dan eenvoudig gevangenis eten te hebben
gekregen. Maaike had zo’n dorst dat ze haar glas in enkele grote
slokken leeg dronk. Onno keek verbaasd naar Maaike toen ze het glas
na enkele grote slokken leeg op tafel terugzette. Maaike die door kreeg
dat er naar haar werd gekeken, liet het glas los en veegde verlegen
haar mond af.
‘Ik had zo’n ongelofelijke dorst’, hikte ze.
Iedereen schoot in de lach. Het was ook wel een vreemde situatie.
Nog geen vijftien minuten geleden werden ze bijna onthoofd en nu
zaten ze aan heerlijke broodjes en drank.
Na het gelach viel er een korte stilte. De kleine brede gastheer stond
op van zijn stoel en begon te praten.
‘Het spijt me nogmaals dat we jullie zo uitermate onbeleefd hebben
ontvangen’, was het eerste dat hij zei. ‘Laat mij u uit leggen waarom wij
zo onbeleefd waren’, ging hij verder. ‘U moet weten, het gevaar ligt op
de loer. ’
‘Valder’, onderbrak Onno hem.
‘Juist’, bevestigde de kleine spreker. ‘Valder! Zoals u hebt ervaren is
ons dorp nog vrij van alle kwaad. We leven hier gelukkig. De zon
schijnt hier nog dagelijks, we hebben goede oogsten… kortom: we
hebben het goed. Maar we zijn als de dood dat Valder zijn macht zal
uitbreiden en ook ons dorp zal proberen in te nemen. Vandaar dat we
het uit alle macht beschermen. Al lang geleden is het hier iedereen
verplicht om minstens twee uur per dag aan krachttraining te doen.
Daarom zijn we allemaal zo breed. Voordat we gingen trainen waren
wij slechts weerloze, tengere wezens. Nu zijn we fysiek sterker dan
ooit. Daarnaast hebben we enkele jaren geleden een wachtpost
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opgericht die door alle dorpbewoners wordt bemand. Dit is het groepje
geweest dat jullie heeft aangetroffen in het bos en jullie mee heeft
genomen naar het gevang. Een standaard procedure die we hebben
afgesproken. We hadden hem alleen nog nooit in de praktijk
uitgeprobeerd. Jullie waren de eerste vreemdelingen die ons dorp
betraden. Kortzichtig als we waren gingen we er meteen vanuit dat
jullie kwamen in opdracht van Valder. We zagen jullie aankomen in
een soort van mysterieuze vliegmachine.’
‘Dat was een luchtballon’, onderbrak Youri de man omdat hij verbaasd
was dat ze dat niet kenden.
‘We kennen het niet’, ging het mannetje verder. ‘Enfin, jullie werden in
het gevang gegooid volgens onze standaard procedure. Een andere
afspraak die we hebben gemaakt is dat we in de nabijheid van onze
gevangenen alleen schreeuwend communiceren zodat er niet op ons
ingepraat kan worden. Wij zijn een gevoelig volkje en iemand zou er
misbruik van kunnen maken. En alles ging goed, totdat deze
jongedame hier begon te huilen. Zoals ik al zei….we zijn een gevoelig
volkje en als iemand huilt, zeker een jongedame, dan breekt dat ons
hart.’
‘Een gevoelig volkje…’, herhaalde Cas. ‘U had bijna vier onschuldige
mensen laten onthoofden.’
‘U moet goed begrijpen dat het dreigende gevaar de ondergang van
ons vredelievende dorp kan betekenen’, ging het mannetje op serieuze
toon verder. ‘Wij nemen dan ook geen enkel risico. En hoe
vredelievend we ook, als het gevaar dreigt moeten we bikkelhard zijn
om ons dorp te beschermen.’
Cas zuchtte. Hij kon het kereltje wel begrijpen en tenslotte was alles
toch weer goed gekomen.
Het mannetje maakte zijn verhaal af.
‘Nogmaals: het spijt me dat wij jullie zo onvriendelijk hebben
behandeld, maar ik verwacht jullie begrip. En om de pijn enigszins te
verzachten zullen wij alles doen om u te geven waarvoor u gekomen
bent. Ik vertrouw u nu.’
‘Nou…’, begon Onno en hij nam een slok van het tweede glas drinken
dat voor hem was neergezet voordat hij zijn zin vervolgde. ‘Wellicht
kunt u ons inderdaad wel met iets helpen.’
‘Geen enkel probleem’, antwoordde het mannetje. ‘Zeg mij wat u hier
heeft gebracht en wat u zoekt.’
Cas vertelde het hele verhaal. Hoe ze in de burcht van Valder
gevangen waren genomen, hoe ze waren ontsnapt en hoe ze Onno
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hadden ontmoet. Maar ook over de opdrachten en de mogelijkheid om
door de opdrachten te voltooien weer huiswaarts te kunnen keren. Het
mannetje luisterde vol aandacht. Als laatste vertelde Cas over de
geslaagde eerste opdracht en dat ze nu de tweede opdracht moesten
voltooien voordat ze weer verder konden.
‘Wat een verhaal. Ik heb nog niet eerder van de opdrachten gehoord.
Jullie zijn dus nu opzoek naar een gouden cent?’, herhaalde het
mannetje één van de laatste zinnen die Cas had gesproken.
‘Misschien kan ik jullie dan inderdaad wel helpen.’
Cas, Youri, Maaike en Onno wachtten met spanning af naar wat het
brede kereltje nu ging zeggen.
‘Er is hier al jaren geen geld meer in omloop’, sprak hij rustig. ‘We
leven van de onderlinge ruilhandel hier in het dorp. Maar dat was jaren
geleden wel anders. Er was geld in overvloed. Niet al te ver
hiervandaan staat een oude put. Daar kwamen de mensen vroeger om
er wat geld in te gooien zodat ze een wens konden doen.
Tegenwoordig komt er niemand meer. Het ligt in een stuk bos wat al
onder de invloed is van Valder. Donker, mistig. Maar ik weet zeker dat
er op de bodem van de put veel geld moet liggen. Ik durf te wedden
dat je daar zult vinden wat je zoekt. Een gouden cent. Als er dáár geen
ligt, dan kun je het wel vergeten.’
‘Dan moeten we dáár heen’, riep Cas enthousiast. ‘Daar kunnen we
onze tweede opdracht voltooien.’
Onno knikte instemmend. De kans was groot dat ze daar inderdaad
zouden vinden wat ze zochten. Hij vertelde over zijn eigen zoektocht
dertien jaar geleden. Hij had er veel langer over gedaan een gouden
cent te vinden. Stad en land had hij afgezocht maar hij had niks
kunnen vinden. Omdat hij niet meer wist waar hij verder nog kon
zoeken was hij een aantal dagen blijven hangen in een klein, maar
gezellig dorpje. Het was er mooi weer geweest en hij kon er slapen in
de buitenlucht, onder de sterren. Op een ochtend liep hij van zijn
slaapplaats het dorp in om een paar broodjes te halen bij de bakker
voor het ontbijt. Het was nog stil in het dorp in de vroege ochtend.
Toen hij de straat in liep waar de bakker zijn winkeltje had merkte hij
dat er wat vreemds aan de hand was. De deur van de bakker stond
wagenwijd open, maar de lichten in de winkel waren nog uit. En de
bakker zelf was nergens te bekennen geweest. Onno was dichterbij
gekomen en toen hij door de openstaande deur van de bakkerij naar
binnen keek was hij zich rot geschrokken. Hij zag de bakker
vastgebonden op de grond liggen. Een klein, vies en gemeen uitziend
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kereltje was bezig om de inhoud van de kluis van de bakker, waarin
alle omzetten van een week werden bewaard, in een grote jute zak te
legen. Een overval. Toen de overvaller Onno in de deuropening zag
staan was deze zich ook rot geschrokken en hij had het direct op een
lopen gezet. De enige uitgang die hij echter kon nemen, was die waar
Onno stond. Het mannetje had het erop gewaagd en was met volle
vaart op Onno af komen rennen. Onno, die toen zelf pas dertien jaar
was, had het niet gedurfd de overvaller tegen te houden, maar hij bleef
wel zo in het pad van de overvaller staan dat deze er amper langs kon.
Met een flinke vaart klapte hij dan ook met jute zak en al tegen Onno
op, waardoor een groot gedeelte van de inhoud van de zak over de
grond rolde. De overvaller maakte direct dat hij wegkwam en liet zijn
buit achter. Onno had de bakker bevrijd en samen hadden ze al het
geld dat ze terug konden vinden bij elkaar geraapt en terug in de kluis
gelegd. De bakker had Onno bedankt en gaf aan dat Onno voortaan
altijd gratis broodjes mocht komen halen als hij honger had en in de
buurt was. Onno had een paar lekkere broodjes uitgezocht en wilde
weer vertrekken tot zijn oog viel op een muntje dat nog in de
deuropening lag.
‘Hier ligt nog een muntje’, had hij naar de bakker geroepen, en hij had
zich gebukt om het op te pakken. Pas toen zag hij dat het niet zomaar
een muntje bleek te zijn, maar een gouden cent. Dé gouden cent. Hier
had hij weken naar gezocht. Met het muntje in zijn hand keek hij naar
de bakker.
‘Je mag het houden hoor’, had de bakker geroepen. ‘Als bedankje. Het
zal je geluk brengen.’
Onno had niks meer gezegd. Met het muntje in zijn hand liep hij terug
naar zijn slaapplaats. ‘Het zal mij geluk brengen. Dat zeker’, had hij
gedacht.
‘Ik nodig jullie uit nog enkele dagen in ons dorp te blijven’, ging de
gastheer verder. ‘Jullie moeten weer op krachten komen na een week
gevangenschap. Daarna wijzen we jullie de weg naar de wensput voor
zover we kunnen. Daar waar de zon stopt met schijnen moeten we
jullie helaas weer alleen laten. De mist betreden wij niet’
‘Geen probleem’, sprak Onno. ‘Toon ons de weg en wij zullen die put
wel vinden. Toch?’ Hij keek naar de anderen. Alle drie knikte ze van ja.
‘Prima’, antwoordde het brede mannetje. Ik zal jullie laten zien waar je
kunt verblijven. Over een paar dagen kunnen jullie weer op pad.’
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Het mannetje toonde ze de ruimte die speciaal voor logees
gereserveerd bleek. Een aantal dagen brachten ze door in het dorp en
het leek ze goed te doen. De sfeer was natuurlijk veel beter dat toen
ze nog als gevangenen behandeld werden en de dorpelingen waren
nu uitermate vriendelijk. Op de vijfde dag van hun verblijf verzamelden
ze hun spullen om zich klaar te maken voor het vertrek van de
volgende dag. De luchtballon, die nog verstopt had gelegen in de
stuiken aan de rand van het dorp, hadden ze opgehaald. Deze mocht
zolang als nodig in de schuur van hun gastheer blijven liggen. Hij zou
er voor zorgen dat er niks mee kon gebeuren en als ze hem nodig
hadden konden ze hem direct weer komen ophalen.
Op de ochtend van de zesde dag stonden ze al vroeg klaar. Hun
gastheer en drie andere mannen zouden het viertal meenemen voor
zover ze konden in de richting van de wensput. Het lag niet heel ver
van het dorp vandaan, maar omdat de put in de schaduw van het rijk
van Valder lag moesten ze ongeveer een halve dag alleen verder
lopen. De eerste helft van de route verliep eenvoudig. Toen het weer
begon om te slaan en de zon nog met moeite door de dikke slierten
mist kon schijnen werden de mannetjes stiller. Niet lang daarna sprak
hun gastheer:
‘Tot hier gaan wij, maar niet verder. Volg het pad en jullie komen
vanzelf bij de put. Wij wensen jullie veel succes met het voltooien van
de opdrachten en een voorspoedige terugkeer naar huis. Mochten
jullie ooit nog in de buurt van ons dorp zijn, kom dan gerust langs. Het
ontvangst zal dit keer een stuk aangenamer zijn. Jullie zijn altijd
welkom!’
Cas stapte als eerste op de burgemeester af en bedankte hem voor al
zijn zorgen en vriendelijke woorden. Ondanks dat ze de eerste week
als echte gevangenen waren behandeld zou Cas het vriendelijke volkje
nooit meer vergeten. Ook de anderen namen afscheidt en al gauw
vervolgden ze de reis met z’n vieren. De mannetjes keerde terug naar
hun dorp.
Het werd weer frisser omdat de zon nauwelijks meer door de wolken
heen kwam met haar warme zonnestralen. Ze waren inmiddels over de
helft en als ze dit pad zouden blijven volgen kwamen ze vanzelf bij de
wensput. Tenminste dat had het mannetje gezegd. En het klopte. Na
een uur of drie lopen kwamen ze op een open plek in het bos en in het
midden van deze open plek stond een grote stenen put. De put zag er
slecht uit. Het was duidelijk dat er al jaren niemand meer naar om had
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gekeken. De put was begroeid met mos en de meeste stenen leken los
te zitten.
‘De wensput’, juichte Youri en hij versnelde zijn pas om er als eerste bij
te zijn. ‘Gevonden!’ Hij stak zijn hoofd over de rand en keek de put in.
‘Het is er hartstikke donker….onker…onker…en waarschijnlijk ook
behoorlijk diep…iep…iep….’, concludeerde hij hardop. In de put
echoden zijn woorden. Ook de anderen kwamen aanlopen en
verzamelden zich om de put om erin te kijken.
‘Wat had jij dan gedacht…acht ….acht…?’, antwoordde Cas die naast
hem over de rand stond heen te kijken.
Youri keek op. ‘Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nooit eerder in een put
gekeken. Maar hoe weten we nu of er geld ligt op de bodem en hoe
vinden wij onze gouden cent?’
Cas duwde zichzelf weg van de rand waarbij wat cement van tussen
de stenen los brokkelde en de put inviel. ‘Niet al te stevig meer’, zei hij
tegen Onno. ‘Maar we moeten die put in.’
Maaike die ook stond te kijken naar de wensput kwam met een idee.
‘Er hangt daar een flinke emmer. Ik denk dat ik de lichtste ben van ons
allemaal. En de kleinste. Als jullie mij nou eens met de emmer de put
in laten zakken zodat ik op de bodem het geld bij elkaar kan rapen?’
De jongens keken elkaar aan. Het was een erg eenvoudig maar prima
idee.
‘Durf je dat?’, vroeg Youri voorzichtig.
‘Natuurlijk’, antwoordde Maaike dapper en ze keek naar de put. Ok, hij
zag er inderdaad niet al te stevig meer uit, maar ze moesten wat. En
ze hadden de peulvrucht met de negen erwten bij zich. Die moest toch
geluk brengen?
Ze spraken af dat ze het zouden gaan doen zoals Maaike had
voorgesteld. Maar eerst moest er worden gegeten en geslapen. Ze
hadden de hele dag gelopen en ze wisten niet hoe makkelijk of moeilijk
het zou worden om Maaike in de put te laten zoeken naar het geld. Ze
zouden er de volgende dag in ieder geval veel meer tijd en energie
voor hebben.
De volgende dag, tijdens het ontbijt spraken ze af hoe ze het gingen
doen. Maaike zou in de emmer stappen en de jongens zouden haar
langzaam naar beneden laten zakken. Eenmaal op de bodem
aangekomen zou Maaike zoveel mogelijk geld in de emmer gooien en
vervolgens zouden de jongens de emmer met geld naar boven hijsen.
Vervolgens zouden ze de emmer weer laten zakken en Maaike naar
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boven halen. Als ze geluk hadden was het in één keer raak. Als ze
pech zouden hebben moesten ze het op dezelfde manier nog een
aantal keer proberen. Na het ontbijt gingen ze direct aan de slag. Onno
controleerde het touw dat sterk genoeg leek te zijn. En hoewel het hout
van de emmer begroeid was met mos, leek ook deze stevig genoeg
om het gewicht van Maaike te dragen. Voorzichtig lieten ze Maaike in
de emmer stappen. Even leek ze te twijfelen aan haar eigen plan toen
de langs de emmer naar beneden keek, in het duistere zwart van de
put. Maar ze besefte heel goed dat er maar weinig alternatieven waren
en daarom sloot ze haar ogen en nam ze hurkend een goede positie in
de krappe emmer in. Ze paste net. Toen ze helemaal goed zat
begonnen de jongens haar langzaam te laten zakken. Rustig aan
zakte de emmer de put in en niet lang daarna verdween Maaike in het
donker. Ondanks dat haar woorden echoden tijdens het praten konden
ze haar goed horen.
‘Hoe gaat het...et…et..?’, sprak Youri zachtjes in de put.
‘Goed…oed…oed…’, antwoordde Maaike vanuit de put terug.
‘Ben je al op de bodem…odem…odem…?’, fluisterde Cas nu zachtjes
naar beneden.
‘Nee, nog niet…iet …iet….Het is het wel fris…is…is…’, fluisterde ze
terug.
Ze lieten haar langzaam verder zakken. Plots hoorde ze Maaike
zeggen: ‘Water…ater...ater…Stop even…even…even…Volgens mij
ben ik beneden…eden …eden..’
De jongens hielden het touw nu stevig vast zodat Maaike niet verder
zou zakken.
‘Ja, hoor…oor…oor…’, fluisterde Maaike omhoog. ‘Ik ben er…er…er.
Even kijken of ik hier kan staan…aan…aan.’
De jongens voelden de emmer onder aan het touw schommelen terwijl
Maaike er uit probeerde te klimmen. Vervolgens hoorden ze een plons.
‘Gelukt…ukt …ukt…’, sprak ze enthousiast. Ik kan hier
staan…aan…aan…. En zo te voelen ligt hier aardig wat
geld…eld…eld.’
‘Hartstikke mooi’, sprak Cas enthousiast. ‘Vul die emmer dan halen we
het geld omhoog.’
Ze voelde hoe Maaike geld in de emmer begon te werpen en
langzaam werd deze steeds iets zwaarder. Al snel was de emmer
grotendeels gevuld met muntjes. Toen Maaike dacht dat ze het meeste
geld uit de put in de emmer had zitten gaf ze de jongens een seintje.
Deze begonnen op hun beurt de emmer omhoog te takelen zodat ze
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hem zouden kunnen legen. Maaike zag niks in de donkere put maar
merkte aan het geluid van het geld in de emmer dat deze omhoog
werd gehaald. Ze taste in het duister met haar handen om zich heen.
Ze voelde de glibberige wand van de put en ging er met haar rug
tegenaan staan om te wachten tot de emmer weer naar beneden zou
komen.
De emmer was bijna boven toen er iets mis ging. Een schanier van het
katrol waaraan de emmer hing brak met een harde knal door midden
waardoor de emmer aan één kant los schoot. Het gewicht van het geld
liet de emmer direct kantelen en met een enorm kabaal kletterde al het
geld uit de emmer terug de put in. Iedereen schrok. Maaike zag niks
maar hoorde direct dat het mis was. Ze drukte zich onder in de put zo
dicht mogelijk als ze kon tegen de wand van de put maar kon daarmee
niet voorkomen dat er een pijnlijke regen van geld over haar heen
kwam. Terwijl ze zichzelf zoveel mogelijk met haar handen probeerde
te beschermen, plonsde al het muntgeld om haar heen terug in het
water. Daarna werd het stil.
‘Maaike….aaike…aaike…!’, gilde Cas naar beneden terwijl hij de
emmer aan de kant trok.
‘Alles is ok…ok…ok’, riep ze terug naar boven. Ze hoorde Cas
opgelucht adem halen.
‘Wat moeten we nu doen?’, vroeg Cas en hij keek naar Onno.
Onno had het touw en de emmer in zijn hand en keek bedenkelijk naar
de gebroken katrol.
‘We halen haar omhoog’, sprak hij zo rustig mogelijk. Ze moet daar
weg. Deze put is te onveilig.’
‘Maar hoe?’, vroeg Youri terwijl hij nog eens een blik in de put wierp.
‘We gooien het touw naar beneden en trekken haar zelf omhoog’,
besloot Onno. ‘Als ze zelf een beetje mee kan helpen moet dat lukken.
Kom op!’
Maaike had het gesprek kunnen volgen en stond al met haar handen
uitgestrekt om het touw te kunnen voelen zodra deze beneden zou
zijn. Toen Onno het touw naar beneden wierp had ze het dan ook
meteen te pakken. Snel bond ze het een keer om haar middel.
‘We kunnen…unnen…unnen…’, riep ze toen ze het touw goed vast
had geknoopt.
Direct voelde ze hoe haar lichaam uit het water werd getrokken. Boven
aan de put trokken de jongens haar met al hun kracht stukje bij beetje
omhoog. Hoewel Maaike niet al te zwaar was en ze haar vrij
eenvoudig omhoog konden trekken moesten ze toch heel voorzichtig
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te werk gaan. De put was oud en iedere keer als ze Maaike een paar
centimeter omhoog trokken, brokkelde er stukjes van de put af
waardoor er steen en gruis naar beneden viel. Maaike kreeg soms
kleine stukjes op haar hoofd. Ze had ook wat gruis in haar ogen
gekregen waardoor ze deze nauwelijks goed open kon houden. Maar
er was geen andere weg. Ze moesten haar wel op deze manier
omhoog trekken en er voor zorgen dat ze veilig en ongedeerd boven
kwam. Hoe ze de muntjes later weer in handen zouden krijgen dat was
voor later zorg. Even leek het mis te gaan. Een groot gedeelte van de
muur begon te scheuren. Maaike was bijna boven. Nog meer steen en
gruis brokkelde af en viel naar beneden. Ze hoorde Maaike twee keer
hard ‘AU’ roepen, toen twee flinke brokstukken haar precies op het
hoofd raakte. Nog een paar centimeter. De jongens trokken zo
voorzichtig als ze konden verder. Eindelijk kon ze zichzelf uit de put
trekken. Terwijl Onno en Cas het touw stevig vast bleven houden
schoot Youri haar te hulp. Voorzichtig trok hij haar over de scherpe
randen van de beschadigde put. Ze was boven. Cas en Onno lieten
het touw los en kwamen naar haar en Youri toe. Maaike zag er
behoorlijk gehavend uit. Haar gezicht zat vol schrammen en één van
haar handen bloedde omdat ze zich had gesneden. Maar verder
voelde ze zich gelukkig prima.
‘Mijn god’, zuchtte Cas terwijl hij puffend naast Maaike in het zand ging
zitten. ‘Ik dacht even dat het helemaal mis zou gaan.’
‘Het valt gelukkig mee’, antwoordde Maaike terwijl ze zichzelf nog eens
grondig inspecteerde. ‘Een paar schrammen maar verder gaat het wel.
Ik ben gelukkig weer boven. Maar hoe we die muntjes nu alsnog uit de
put kunnen krijgen weet ik niet. Ik ga in ieder geval niet meer naar
beneden.’
‘Nee’, zei Youri terwijl hij naar de put keek. ‘Niemand gaat daar meer
naar beneden, veels te gevaarlijk.’
‘Ja’, zei Cas. ‘We zullen iets anders moeten verzinnen of ergens
anders moeten gaan zoeken. Wat een enorme pech. Die peulvruchten
brengen ons ook geen geluk. Ik dacht echt dat we hier snel klaar
zouden kunnen zijn. Kom Maaike, trek zoveel mogelijk van je natte
kleding uit. In de tas zitten nog wel wat droge.’
Maaike stond op. Ze moest inderdaad zo snel mogelijk uit haar natte
kleding. Als ze nu ook nog kou zou vatten waren ze alleen maar verder
van huis.
‘Kom maar mee’, zei Cas. ‘Dan pakken we de tassen.’
Maaike zette een stap maar zakte direct door haar been.
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‘Wat is er’, zei Cas geschrokken. Onno en Youri keken haar aan.
‘Weer je enkel?’
‘Nee’, antwoordde Maaike terwijl ze haar schoenveters los begon te
peuteren. Er zit een steentje in mijn schoen. Het doet zeer als ik er op
loop.’
Maaike trok haar schoen uit. Vies bruin water liep er uit terwijl ze haar
schoen schuin hield om het steentje eruit te laten rollen.
‘Nou, nu komt er niks’, sprak ze geïrriteerd. ‘Ik voelde net toch echts
iets hards’. Ze schudde haar schoen woest heen en weer. ‘Hup, eruit!’
‘Kijk!’, zei Youri, daar ligt wat. Hij bukte om van de grond te pakken wat
hij zag liggen.
‘Getverdemme’, zei Cas terwijl hij keek wat Youri in zijn hand hield.
‘Wat is het’?
‘Veeg het eens schoon’, zei Onno die er nu ook bij kwam staan.
Youri schudde de modder van zijn hand en keek met grote ogen naar
wat hij nu in zijn hand hield.
‘Het is…het is…’, stamelde hij. ‘Het is een cent. Het is een gouden
cent.’
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Hoofdstuk 9: een Witte Vlinder

Cas kon niet in slaap komen. Het was koud en zijn kleding voelde klam
aan. En hoewel hij erg blij was dat ook de tweede opdracht zo snel
voltooid was dacht hij na over alle opdrachten die ze nog moesten
volbrengen. Cas keek om zich heen. Iedereen lag te slapen. Het was
ook een behoorlijk inspannende dag geweest. Het was bijna mis
gegaan met Maaike in de wensput en toen ze de cent eenmaal hadden
gevonden hadden hij en Youri, hoe onverstandig misschien ook, voor
zijn gevoel wel een kwartier lang staan springen van blijdschap. Hij
dacht er over na. Waarschijnlijk was het gewoon pure ontlading
geweest. Ze hadden in korte tijd nogal niet wat meegemaakt. Een
ballonvaart, gevangenschap, een bijna onthoofding en vandaag de
wensput…. Cas zuchtte. Nog steeds kon hij niet in slaap komen. De
anderen om hem heen leken er geen probleem mee te hebben en
snurkten rustig door. Hij draaide zich om en keek om zich heen in het
duister. Hij kon weinig zien. Amper drie meter zicht waarna de
duisternis hem het zicht ontnam. Beangstigend eigenlijk. Maar het had
zo zijn voordelen. Zo hoefden ze ’s nachts geen beschutting te zoeken.
De kans dat iemand ze in deze duisternis zou vinden was heel klein.
Het was simpelweg te donker. Cas draaide zich weer terug en zuchtte
nogmaals. Nog steeds geen slaap. Voor zijn gevoel kon het niet lang
meer duren voordat de duisternis van de nacht zou veranderen in de
mistige schemering van de ochtend. Dan had hij de hele nacht wakker
gelegen.
Niet lang daarna werd het inderdaad lichter. Onno was de eerste die
wakker werd. Hij opende zijn ogen en keek om zich heen. Als eerste
zag hij Cas en net op het moment dat hij ‘goedemorgen’ wilde gaan
zeggen stak Cas zijn wijsvinger verticaal voor zijn eigen mond om
vervolgens zachtjes ‘Stttt’ te fluisteren. Onno keek hem verbaasd aan.
‘Ik ben al de hele nacht wakker’, fluisterde Cas tegen Onno. ‘Ik moet
echt even mijn benen strekken. Ik heb het koud en ik ben stijf. Maar ik
wil de rest niet wakker maken. Ik kom gauw weer terug, dan kunnen
we met z’n allen ontbijten.’
‘Ok’, fluisterde Onno terug. ‘Maar ga niet te ver weg. Het is nog te koud
en te donker en er hangt veel mist. Je zult ons niet terugvinden.’
‘Ik blijf in de buurt’, zei Cas weer op fluistertoon terwijl hij zich opdrukte
van het kleed waarop hij lag. Onno draaide zich weer om.
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‘Als je maar in de buurt blijft’, herhaalde Onno nog eens zachtjes terwijl
Cas de eerste paar meter op zijn teentjes wegliep. Maaike en Youri
sliepen verder.
Al gauw was Cas een aardig eindje weg van het basiskamp. Toen hij
voor zijn gevoel ver genoeg was stopte hij met lopen.
‘Zo, dat is lekker zeg’, kreunde hij terwijl hij zich een paar keer flink
uitrekte. ‘Als ik nog stijver wordt verander ik in een plank.’ Hij deed
gauw nog wat rek en strekoefeningen die hij zich van de gymlessen
kon herinneren.
Cas keek om zich heen. Het was nog steeds koud en mistig in het bos
en tuurde in de richting waar hij vandaan was komen lopen. Niks te
zien en geen geluid te horen. Hij keek nog eens om zich heen.
‘Mooi bos eigenlijk’, fluisterde hij zachtjes. Hij begon weer wat te lopen
terwijl hij nieuwsgierig om zich heen keek. Het bos was erg dicht
begroeid. De mist hing er als een mysterieuze deken doorheen maar
gaf het daarmee direct een sprookjesachtige uitstraling. Cas kon zien
dat de bomen in het bos oud waren. Aan hun dikke stammen kon je
opmaken dat ze er waarschijnlijk al enkele honderden jaren moesten
staan. Cas deed nog een paar passen. Onder zijn voeten kraakten
vochtige takjes terwijl hij zijn passen maakte. Plots stopte hij met
lopen. Er kraakte nog wat. Het klonk wat harder dan het gekraak van
de takjes onder zijn eigen voeten. Hij draaide zijn hoofd om en
luisterde aandachtig. Niets meer.
‘Ik zal het me verbeeld hebben’, bedacht Cas en terwijl hij zijn hoofd
weer terug draaide nam hij een stap naar voren.
Met een klap kwam hij tot stilstand. Even dacht hij dat hij tegen een
boom was aangelopen maar het bleek vele malen erger. Voor hem
stond een wachter van Valder die wel drie of vier koppen groter was
dan hij zelf. Hij was tegen zijn borstkas aangelopen. Cas voelde het
bloed van schrik uit zijn gezicht wegtrekken. Even dacht hij dat hij
flauw zou vallen. Hij schudde zijn hoofd. Het bloed kwam weer terug.
Net op tijd om te merken dat de wachter inmiddels zijn zware knuppel
hoog in de lucht had gebracht om Cas er flink mee te kunnen raken.
Cas bedacht zich geen moment. Terwijl de knuppel langs de
reusachtige wachter naar beneden suisde, liet Cas zich op de grond
vallen waardoor de knuppel hem op enkele centimeters na miste. De
wachter had niet verwacht dat Cas zo snel kon reageren en bracht zijn
knuppel woest wederom de lucht in om hem vervolgens met
duizelingwekkende vaart terug te brengen naar de grond. Cas rolde
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opzij. Met een enorme dreun raakte de knuppel de grond. De wachter
tilde de knuppel weer op om te zien of hij Cas geraakt had. Niets.
Verbaasd keek hij om zich heen. Cas was direct nadat hij weg was
gerold voor de knuppel opgesprongen en zette het nu op een lopen,
dwars door het dichtbegroeide woud heen.
‘Ik moet maken dat ik hier wegkom’, bedacht Cas zich. ‘En ik moet er
voor zorgen dat mijn vrienden niet in gevaar komen. Als ze nog liggen
te slapen zullen ze niet voldoende tijd hebben om te kunnen vluchten.’
Cas besloot precies de andere kant op te rennen dan vanwaar hij was
gekomen. Hij had de woeste, met zijn knuppel zwaaiende wachter
achter hem aan. Cas spong over boomstammen, kroop onder takken
door, sprong over beekjes maar het lukte hem niet om de wachter af te
schudden. Deze leek vast beraden om zijn vluchtende ex-gevangene
te pakken te krijgen. Ze waren al een flink eind op weg toen Cas rechts
naast zich een riviertje zag stromen. Hij keek achterom. Hij had
inmiddels een kleine voorsprong. Zijn voorsprong was echter erg zo
klein dat hij niet wist hoelang hij het nog vol kon houden om de
wachter voor te blijven. Cas keek om zich heen. Hij zag wat.
‘Perfect’, riep hij en hij snelde zich naar een forse losliggende
boomstronk. Zonder zich te bedenken pakte hij de stronk op en gooide
hem in het stromende water van de rivier. Het stuk hout begon meteen
weg te drijven. Cas keek nog eens om. De wachter was alweer
dichtbij.
‘Één….twee….drie….’, schreeuwde Cas en met een grote aanloop
sprong hij de rivier in het stuk hout achterna. Met een enorme plons
kwam hij te water en met één hand kreeg hij de boomstronk te pakken.
Hij trok zich er overheen en liet zich door de rivier meedrijven. Hij keek
achterom. Hij had geluk. De wachter had zijn achtervolging gestaakt.
Misschien omdat hij niet kon zwemmen, misschien omdat hij bang
was. Cas wist het niet. Hij was hem in ieder geval kwijt en hij had hem
ver genoeg van zijn vrienden weg kunnen lokken. Met een behoorlijke
vaart dreef hij nu de rivier af.
Een minuut of vijf dreef Cas nu op zijn boomstronk stroomafwaarts. Hij
had geprobeerd zijn stronk een beetje te sturen om naar de oever van
de rivier te komen, maar dat was mislukt. Het water stroomde te snel
om goed te kunnen sturen en het leek ook of het water steeds meer
vaart kreeg. Cas keek om zich heen. Zijn voorsprong was ruimschoots
voldoende. Hij kon de plek waar hij het water was ingesprongen al lang
niet meer zien. Hij begon zich een beetje zorgen te maken. Hoe verder
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hij wegdreef hoe lastiger het zou worden om zijn vrienden terug te
vinden. Zeker met die laaghangende mist. Hij keek nog eens goed om
zich heen. Geen mogelijkheid om naar de kant te komen. Hij stak zijn
arm in de lucht. Het leek wel of er een windje opstak. Hij kon het
voelen en hij kon het horen. Een vreemd suizend geluid. Hij luisterde
nog eens goed. Het werd luider. Cas tuurde over het water. Hij kon
niks zien. Het geluid werd nog wat luider. Cas draaide zijn hoofd een
kwartslag om het beter te kunnen horen. Opeens wist hij het. Dat was
niet het geluid van de wind, dat was het geluid van een…..waterval!
Cas greep zich vast aan zijn stronk, liet zich wat verder in het water
zakken en begon met zijn benen zo hard als hij kon te spartelen. Hij
hoopte zo de stronk toch bij te kunnen sturen in de richting van de
oever, die niet eens zo heel ver weg meer was. Maar het was te laat.
De stroming was inmiddels zo snel en zo sterk dat Cas en zijn
boomstronk nog maar één richting op konden… rechtdoor, in de
richting van de waterval. Cas greep zich stevig vast aan zijn drijvende
vlot. Het bulderende geluid van het water werd steeds luider en luider.
Cas tuurde over het water. De mist leek wat minder dik te worden en
plots zag hij het. Op nog maar enkele tientallen meters van hem
vandaan hield de rivier op. Tenminste, vanaf dat punt ging de rivier niet
verder recht vooruit, maar enkel nog loodrecht naar beneden. Cas kon
niks meer doen. Met een ongelooflijke snelheid schoot hij nu met zijn
vlot door het water. Vlak voor het punt waar het water met een enorm
kabaal naar beneden kletterde nam hij zoveel lucht in zijn longen als
hij kon en probeerde hij zich te ontspannen. Hij liet zijn stronk los en
duwde zich er tegen af. In een fractie van een seconde schoot het stuk
hout voor zijn ogen de afgrond in. Cas keek er angstig naar. Hij dacht
aan zijn vader en deed een schietgebedje… toen schoot hij zelf de
afgrond in en werd het stil om hem heen.
Cas werd hoestend wakker. Toen hij weer controle leek te hebben
over zijn ademhaling keek hij om zich heen. Even kon hij zich niet
herinneren wat er was gebeurd en dacht hij dat hij bij zijn vrienden op
het veldje bij de put lag. Maar direct daarna herinnerde hij zich de rivier
en de waterval. Hij keek rond. Hij lag met zijn voeten in het water aan
de oever van de rivier en in de verte zag hij de waterval waarvan hij
naar beneden was gestort. Hij draaide zijn hoofd terug. Hij begon weer
te hoesten en probeerde op te staan. Dat lukte niet direct. Hij drukte
zich half omhoog en draaide zijn lichaam tegen een rots om even te
zitten. Hij schudde zijn hoofd. Hij had stevige hoofdpijn en met zijn
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hand kon hij voelen dat hij een behoorlijke bult op zijn voorhoofd had
zitten.
‘Een wonder dat ik nog leef’, dacht hij.
Met twee handen bij elkaar gevouwen nam hij wat water uit de rivier en
gooide dit in zijn gezicht. Zoals verwacht werkte het verfrissend. Hij
deed het nog een keer en ondernam toen een tweede, geslaagde,
poging om op te staan. Wankelend deed hij een paar passen. Hij leek
wel of de rivier zijn oriëntatievermogen had weggespoeld. Als een
dronken oude man liep hij verder tot hij weer ging zitten op een stukje
gras aan de rand van het bos waar de rivier doorheen leek te stromen.
‘Ik moet terug’, schoot het door zijn hoofd. ‘Onno, Maaike, Youri…ik
moet ze vinden. In mijn eentje red ik het hier nooit’. Cas raakte een
beetje in paniek en stond weer op. ‘Ik moet terug’, herhaalde hij nog
een paar keer. Zo goed en kwaad als het ging begon hij langs de rivier
de weg stroomopwaarts te volgen. Zijn hoofd bonkte en zijn lichaam
voelde zwaar aan. Iedere paar meter die hij liep moest hij even
stilstaan omdat het hem duizelde en het zwart werd voor zijn ogen.
Weer een paar meter en weer werd hij duizelig.
‘Het zou me niks verbazen als ik een hersenschudding heb’, zuchtte hij
en hij wankelde weer. Terwijl hij zijn adem uitblies werd alles weer
zwart voor zijn ogen. Hij voelde zijn lichaam verslappen en de hij
hoorde hoe de geluiden om hem heen verstompten. Hij zakte door zijn
knieën en voelde de grond. Toen werd het weer stil om hem heen.
Cas lag alweer enkele uren bewusteloos aan de oever van de rivier,
toen er in de verte een man aan kwam lopen. De man had Cas zien
liggen en kwam dichterbij om te kijken wat er precies aan de hand
was. Toen hij vlak bij Cas was, bleef hij staan. Hij mompelde wat tegen
zichzelf.
‘Hmm.. dat ziet er niet best uit. Niet best uit. Bewusteloos
waarschijnlijk’. Hij pakte de hand van Cas en voelde aan zijn pols.
‘Juist! Zeker bewusteloos. Absoluut. Moeilijke keuze. Meenemen of
laten liggen. Meenemen of laten liggen. Wat zal ik doen? Wat zal ik
doen? Luister knul, ik maak een deal met je. Ik moet een deal met je
maken. Luister je? Hmm…geen deal? Wat wil je dan? Ik moet een
deal met je kunnen maken anders laat ik je liggen hoor. Knul? Hallo?
Geen deal dus. Jammer. Dan blijf je hier liggen. De man draaide zich
om en deed een paar passen toen hij weer stopte.
‘Nee, ik kan je niet laten liggen. Maar ik moet een deal kunnen maken.
Ik moet, kan niet anders. Of nee, wacht…ik kan misschien….Zou dat
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kunnen? Ja waarom niet. Ik maak een deal met mijzelf. Toch een deal.
Toch? Ja! Goed. Een deal. Dit is de deal. Ik neem hem mee naar huis
en in ruil daarvoor mag hij thuis voor mij een lekkere chocoladetaart
maken die ik dan helemaal zelf op mag eten. Oké? Dat moet het zijn,
ja. Meenemen, chocoladetaart, deal? Deal!’
De man twijfelde geen moment meer. Hij liep een paar passen terug,
pakte Cas direct op, gooide hem over zijn schouder en begon te lopen.
‘Mooie deal’, mompelde hij nog een paar keer en hij verdween met
Cas het bos in.
Cas werd wakker. Hij opende zijn ogen en keek naar het plafond van
de kamer waarin hij lag. Hij moest goed nadenken. Waar was hij? De
rivier, de waterval. Hij kon zich een paar dingen herinneren. Maar hoe
was hij hier in dit bed terecht gekomen? En waar waren zijn vrienden?
Hij voelde aan zijn hoofd. Hij herinnerde zich een grote bult, maar hij
voelde er geen. Hij wreef nog eens over zijn voorhoofd. Niks meer. Hij
ging rechtop zitten. Hij had ook geen hoofdpijn meer en hij voelde zich
uitgerust en goed. Maar waar was hij? Hij sloeg de dekens van zich af,
stapte uit bed en liep naar het raam. Heel even werd het zwart voor
zijn ogen, maar dit keer was dat omdat hij te snel was opgestaan. Hij
schoof de gordijnen open en keek naar buiten. De zon scheen volop
en de tuin waarnaar hij keek stond vol met de meest prachtige
bloemen. Hij draaide zich om en liep naar de deur. Voorzichtig opende
hij de deur en keek de woonkamer in van het huis. In de keuken zag hij
een man staan. Cas sloot de deur, opende hem weer maar hield de
deur nu op een kiertje. Door het kiertje keek hij naar de man.
Voor zover Cas kon zien had de man een vriendelijk gezicht en een vrij
normaal postuur. Het enige vreemde dat opviel aan de man waren zijn
lange haren en zijn aparte kleding. Hij droeg een fel rode broek met
daaroverheen een grote zwarte jas. En hij had vreemde puntschoenen
aan.
Cas twijfelde even maar besloot de man te laten weten dat hij wakker
was geworden. Hij opende de deur van zijn kamer, bleef in de
deuropening staan en kuchte een keertje.
De man merkte het geluid op, draaide zich om en kwam op Cas
aflopen.
‘Mooi, je bent wakker jongen’, riep hij enthousiast en hij omarmde Cas
en gaf hem een paar schouderklopjes. ‘Helemaal zoals gepland.
Wakker. Ik wist dat het goed zou komen. Ik zei al tegen mijzelf dat het
goed zou komen. Hoe voel je je? Goed? Voel je je goed?
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‘Ja…’, stamelde Cas die even moest wennen aan de man. ‘Prima
eigenlijk’.
‘Mooi. Ga zitten jongen’, gebood de man hem. ‘Mijn naam is Victor.
Victor Bos. Aangenaam’. Hij stak zijn hand uit naar Cas.
‘Cas’, zei Cas en ook hij stak zijn hand uit.
‘Heel goed jongen, heel goed. Ik heb je gevonden, weet je. Ik vond je
bij de rivier. Je was bewusteloos. Buitenwesten. Bewusteloos was je.
Ik heb direct een eenvoudig dealtje met je gemaakt. Ik moest een
dealtje kunnen maken. Anders had ik je moeten laten liggen. Ik heb je
meegenomen in ruil voor een chocoladetaart die je voor mij mag gaan
bakken. Een hele mooie deal, al zeg ik het zelf. Jij lag daar
buitenwesten, dus ik moest wat hè’?
‘Ehm…nou bedankt’, stamelde Cas. Hij begreep er niet veel van. Dat
hij buitenwesten lag snapte hij wel, maar wat had dat te maken met
een dealtje en chocoladetaart?
‘Maar waar ben ik nu dan?’, vroeg Cas terwijl de man nog steeds erg
in zijn nopjes leek met de deal die hij had gesloten.
‘Je bent veilig hier, hoor’, antwoordde de man. ‘Niks aan de hand. Alles
is hier rustig. Zolang ik geen goede deal met die snuiter kan maken
komt ‘ie mijn terrein niet op. Hij pikt maar in wat hij wil, maar van mijn
land blijft hij af. Tenminste, totdat de deal rond is natuurlijk. Maar dan
moet het wel een hele goede deal zijn.’
Cas snapte er weer niks van. Hoewel de man er vriendelijk en
betrouwbaar uitzag had hij wel erg vreemde trekjes.
‘Welke snuiter?’, vroeg Cas voorzichtig. ‘Bedoelt u Valder?’
Victor sprong op. ‘Juist, Valder. Klopt. Rare snuiter. Vreemd figuur. Als
hij denkt dat hij mijn land kan inpikken zonder er een goede deal
tegenover te zetten, dan heeft hij het helemaal mis. Als er niks
tegenover staat, dan is er geen deal. Hoor je me? Geen deal. Er moet
een deal worden gemaakt!!’
‘Ik begrijp het’, antwoordde Cas, maar eigenlijk begreep hij er geen
snars van.
Victor was naar de keuken gelopen en kwam terug met broodjes en
wat te drinken. ‘Hier’, zei hij tegen Cas. Ik heb wat te eten en te
drinken voor je gemaakt. Moet je straks wel afwassen, deal? En niet
vergeten die taart voor mij te maken, hè?’ De man stak zijn hand uit
naar Cas om de afspraak direct vast te leggen. Cas, die wel honger en
dorst had, schudde zonder dat hij precies wist waarom de uitgestoken
hand van Victor. Hiermee werd de deal gesloten.
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Langzaam begon Cas het eigenaardige gedrag van Victor te begrijpen.
Victor was een geschikte vent maar hij had één hele vreemde
eigenschap. Hij wilde overal een dealtje van maken. Tegen over alles
wat hij deed of afsprak leek iets anders te moeten staan. Toen Cas dat
eenmaal doorhad wist hij er goed mee om te gaan.
‘Hoelang ben ik hier al?’, vroeg Cas aan Victor nadat hij afwas klaar
had en Victor een eenvoudige stuk chocoladetaart voor had
geschoven.
‘Hmm…even denken. Ik geloof een week of zeven’, antwoordde hij en
hij nam direct een flinke hap.
‘Een week of zeven?’, Cas schrok ervan. Hij had gedacht hooguit één
of twee dagen.
Victor zag dat Cas van zijn antwoord schrok.
‘Vertel mij dan eens…’, vroeg Victor, ‘…waar kom je vandaan en wat is
er bij de rivier gebeurd?’
Cas vertelde zijn verhaal. Victor luisterde aandachtig. Af en toe knikte
hij een paar keer begrijpelijk. Cas vertelde over de opdrachten die ze
hadden voltooid en over de opdrachten die ze nog moesten doen.
Toen Cas klaar was met vertellen stond Victor op.
‘Ik kan je helpen’, sprak hij en zijn ogen begonnen te stralen. ‘Helpen
kan ik je.’ Hij werkte vlug het laatste stuk taart naar binnen.
‘Jullie volgende opdacht is het vinden van de Witte Vlinder. Ha, de
Witte Vinder. Ik kan je brengen naar de Witte Vlinder die je zoekt. Ze is
hier niet eens zo gek ver vandaan weet je’
Cas keek de man ongelovig aan. ‘Echt waar?’, zei hij. ‘Maar dat zou
fantastisch zijn.’
‘Dat weet ik’, ging Victor verder. Hij wreef in zijn handen. ‘We kunnen
er een mooie deal van maken, niet? Er moet een deal tegen over
staan, hoor. Je moet er wel iets voor over hebben.’
Natuurlijk, dacht Cas. Een deal. Hij zal me zijn informatie niet zomaar
geven. Niet zonder deal.
‘Luister’, sprak Victor. ‘Ik heb hulp in mijn tuin nodig. Twee weken hulp
in ruil voor de locatie van de witte vlinder. Hulp….vlinder…deal?
Hebben we een deal? We hebben een deal, toch? Toch??’
Victor stak zijn hand alweer uit om de deal direct te kunnen sluiten.
Cas zag dat zijn ogen erbij fonkelden.
Hij dacht na. Hij moest wel akkoord gaan. Tenminste, als hij nog een
kans wilde maken de opdrachten te voltooien zonder de hulp van zijn
vrienden.
‘Ok’, zei hij en stak zijn hand uit: ‘Deal’.
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‘Jahoe!!’. Victor sprong een gat in de lucht. ‘Mooie deal, mooie deal’,
riep hij luid. ‘Morgen beginnen we. Eindelijk hulp met mijn tuin.
Fantastische deal. Geweldige deal!’
De volgende ochtend toen Cas wakker werd was Victor al druk in de
weer. Nog half slaperig kwam hij zijn kamer uit om te ontbijten. Hij zag
dat Victor al bezig was de spullen klaar te zetten in de tuin.
‘Ha, jongen’, riep hij vrolijk naar binnen toen hij Cas zag staan. ‘Je
ontbijt staat klaar. Een lekker stevig ontbijt want we gaan hard werken.
De komende twee weken gaan we mijn tuin compleet veranderen.
Eindelijk hulp. Eindelijk hulp. Wat een deal. Ga maar snel eten dan
kunnen we aan de slag. Lekker snel aan de slag.’
En zo ging het twee weken lang. Victor had grootse plannen met zijn
tuin en Cas hielp hem van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat. Het was
hard werken, maar Cas wist dat er geen andere optie was. Het was
ook niet zo dat hij het werken in de tuin vervelend vond. In tegendeel.
Hij kon veel van Victor leren en ondanks zijn vreemde trekjes was het
een geschikte man. Waar Cas zich meer druk om maakte was het
enorme tijdsverlies dat hij hier opliep en het feit dat hij niet wist waar
zijn vrienden nu waren. En hoe het met ze zou zijn. Zou hij ze ooit nog
weer terug vinden, of moest hij alleen verder om alle opdrachten te
voltooien? Misschien waren ze wel alsnog overmeesterd door die nare
wachter en zaten ze alweer gevangen. Hij maakte zich zorgen, maar
wist dat hij er nu niks aan kon veranderen. Victor zou hem in ruil voor
het harde werken de kans geven de Witte Vlinder te ontmoeten en die
kans kon hij niet laten liggen.
Op de ochtend van de eerste dag na twee weken hard werken werd
Cas wakker gemaakt door Victor.
‘Jongen’, sprak hij zachtjes, ‘het is tijd. Het is tijd, hoor je? Ik zal je
brengen naar de Witte Vlinder. We zullen binnen het uur moeten
vertrekken. Binnen een uur. De Witte Vlinder ontmoet je alleen bij
daglicht. Ze houdt niet zo van de nacht. Ze is gek op de zon en de
warmte.’
Cas was opgestaan en na een vlug ontbijt stonden ze al gauw klaar
om te vertrekken. Victor liep voorop. Het eerste stuk liepen ze over
land dat van Victor zelf was. De zon scheen en de wandeling was
aangenaam. Een groot deel van dit stuk tuin kende Cas omdat hij er
hard in gewerkt had de afgelopen twee weken. Maar na tien minuten
lopen verlieten ze het terrein van Victor en dwaalde ze af verder het
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bos in. De zon bleef vrolijk schijnen en het pad was makkelijk
begaanbaar. Cas en Victor liepen naast elkaar.
‘Ik ben er lang niet geweest’, zei Victor. ‘Bij de Witte Vlinder. Lang niet
geweest. Ik hoop maar dat ze nog niet in de handen van Valder is
gevallen. Dat zou ze waarschijnlijk niet eens overleven. Haar tuin zou
verwelken en de duisternis zou haar depressief maken. Zeker weten.
Hartstikke depressief. Ze kan niet tegen de duisternis. Alhoewel,
misschien als ze er een goede deal van heeft kunnen maken. Dat zou
een slimme oplossing zijn’. Hij keek bedenkelijk. ‘Ja’, mompelde hij.
‘Een goede deal, dat is de enige manier. Goede oplossing.’
‘Ik kan het mij voorstellen dat ze daar depressief van wordt’, sprak
Cas. ‘Van dit land word je sowieso allerminst vrolijk.’
‘Precies…precies’, antwoordde Victor. ‘Allerminst vrolijk. Niks aan.
Deprimerend. Dat is het. En ze kan tegen duisternis, de Witte Vlinder.
Wordt ze lelijk van. En depressief.’
Ze zwegen weer en bleven verder lopen. Nadat ze twee uur zwijgend
naast elkaar door het bos hadden gelopen stopte Victor. Hij keek om
zich heen. Eerst links, toen rechts. Nog een keer links.
‘We moeten er bijna zijn’, zei hij en hij tuurde nog eens in het rond.
‘Daar.’
Cas keek in de richting waarin Victor wees. Hij zag niets.
Victor was inmiddels van het pad af en liep richting een dichtbegroeid
stuk bos. Cas volgde hem, maar kon nog niet precies begrijpen wat
Victor bedoelde. Hij zag enkel een zeer dicht begroeid stuk bos
waarvan het leek dat je er nauwelijks door zou kunnen komen. Zeker
toen ze dichterbij kwamen leek het haast onmogelijk. De struiken en
bomen stonden hier zo dicht bij elkaar dat Cas er niet eens doorheen
kon kijken. Victor stopte met lopen.
‘Hier is het’, riep hij enthousiast. ‘Gevonden!’
Cas kwam naast hem staan en keek hem verbaasd aan. ‘Waar dan?’,
stamelde hij en hij keek nog eens goed om zich heen.
‘Hierachter’, zei Victor en hij wees naar de dichtbegroeide struiken.
Cas zag niks. Victor zag dat Cas hem niet begreep.
‘Vertrouw me maar’, zei hij rustig en vriendelijk. ‘Vertrouw me. Dit is
het. We zijn er. Zeker weten. Hier moeten we zijn, hoor. Wat je hier
achter zult zien zul je niet geloven. Niet geloven. Je zult er de Witte
Vlinder treffen in een prachtige tuin. Een prachtige Witte Vlinder in een
prachtige tuin. Het doet mij deugd om te zien dat ze zich, net als ik,
nog tegen het kwaad van Valder heeft kunnen beschermen. Erg
deugd.’
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‘Maar ehm…hoe komen we daar dan’?, zei Cas terwijl hij de
dichtbegroeide struiken nog eens goed bekeek.
‘We?’, zei Victor? ‘Geen we. Jij. Je gaat alleen. Ik blijf hier. Ik zal hier
wachten zodat ik je vanavond weer mee naar huis kan nemen. Dat is
een onderdeel van onze deal. Ik kan je hier toch niet aan je lot
overlaten, toch? Nee hoor. Part of the deal. Je hebt er hard voor
gewerkt. Maar de Witte Vlinder ontmoeten, dat doe je alleen. Dat is
persoonlijk. Ze is erg persoonlijk. Slechts één tegelijk. Niet meer.
Slechts één.’
Victor stapte naar voren en trok een laag hangend stuk struik aan de
kant.
‘Het is misschien niet de meest welkome ontvangst, maar je zult onder
de struiken door moeten jongen. Het kan niet anders. De Witte Vlinder
moet zichzelf beschermen tegen alle kwade invloeden, dat zul je
begrijpen.’ Victor trok het stuk struik dat hij vasthield nog wat verder
omhoog en wees met zijn vinger naar de ingang. ‘Succes jongen.
Geniet ervan. Ze is prachtig en heel bijzonder. Heel bijzonder. Én
prachtig’.
Cas knikte en bedankte Victor. Vervolgens liet hij zich door zijn benen
zakken en kroop op handen en voeten de struiken in. Victor liet de tak
die hij vasthield zakken en Cas was weg.
Cas hoefde maar een klein stukje te kruipen. Al snel was hij door de
struiken heen. Hij stond op, klopte zijn broek schoon en keek om zich
heen. Hij moest zichzelf knijpen om er achter te komen of hij niet
droomde. Wat hij zag was ongelooflijk en mooier dan alles wat hij tot
dusverre had gezien. Hij stond in een vlindertuin. En niet zomaar één.
Het was een prachtige mooie tuin zoals hij dat kende van een
dierentuin waar hij wel eens was geweest. Alleen was deze tuin vele
male groter. Veel groter. Zelfs groter en mooier dan de ook al
fantastische tuin van Victor. De zon scheen er volop en de meest
bijzondere en sierlijke bloemen en planten maakte van de enorme tuin
een prachtig kleurig geheel. Cas keek goed rond. Om hem heen
dwarrelden vlinders. Honderden, misschien wel duizenden. In alle
maten en alle kleuren. De zon verlichtte hun vleugels waardoor deze
prachtig oplichtten en de kleuren goed zichtbaar werden. Door al dit
prachtigs hing er een vredelievende sfeer in de tuin en Cas genoot er
van om even zo te kunnen staan en te kijken.
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‘Welkom Cas!’, hoorde hij ineens een prachtige stem op bijna muzikale
toon zeggen. Cas keek om zich heen. Niemand. Wie sprak er tegen
hem?
‘Welkom Cas, kom gerust verder’, klonk het weer suikerzoet.
‘Wie is daar?’, vroeg Cas omdat hij behalve de vlinders niemand zag.
‘Ik ben het. Hier voor je’, sprak de zoete zachte stem opnieuw. Cas
keek. Hij zag alleen een mooie rode vlinder die om hem heen bleef
dwarrelen.
‘Ja, je ziet het goed. Ik ben het. De rode vlinder. Welkom Cas’.
‘U bent…u bent…een vlinder’, sprak Cas ongelovig.
‘Ja klopt. Er zijn hier alleen vlinders. Wij communiceren met onze
gedachten. Je hoort mij niet echt. Wat je denkt te horen zijn mijn
gedachten. Jij hoeft ook niet te praten hoor. Je mag ook gewoon
denken wat je wilt zeggen. Zo communiceren wij. In alle stilte.’
Cas bleef stil. Hij stond vol bewondering te kijken naar de prachtige
rode vlinder voor hem. Vervolgens keek hij nog eens om zich heen.
Het was inderdaad doorstil in de tuin, op het geklapper van kleine
vlindervleugeltjes na. Wat een unieke en fantastische plek, dacht hij.
‘Mooi hè?’, fluisterde de vlinder die wist wat er in het hoofd van Cas
omging.
‘Het is fantastisch’, stamelde Cas die nog niet precies wist of hij nu
moest spreken of zwijgen.
‘Kom maar met mij mee, vriend’, sprak de rode vlinder. ‘We weten
waarvoor jij komt. Jij zoekt de Morpho Sulkowski’.
‘De wat..?’, vroeg Cas. ‘De Morfo Sulkauwski? Wat is dat’?
‘Sorry, mijn vriend. Je begrijpt het niet’, sprak de rode vlinder geduldig.
‘Je zoekt de Morpho Sulkowski. Oftewel: de Witte Vlinder. Dat is toch
zo’?
Cas moest lachen. ‘Ja, dat is zo. Ik wist niet dat er ook zo’n officiële
naam voor was. Ik ken alleen de naam Witte Vlinder.’
‘Klopt’, antwoordde de rode vlinder. ‘Zo noemt men haar hier. Morpho
Sulkowski is haar Latijnse naam. Maar je mag ook gewoon Witte
Vlinder zeggen, hoor.’
Ondertussen waren ze al een flink stuk door de tuin gelopen. Cas had
de hele wandeltocht verwonderd om zich heen gekeken. Hij kon er niet
over uit. Wat een fantastische vlindertuin. Dit was zonder twijfel één
van de mooiste plekken waar hij ooit was geweest. Inmiddels was de
rode vlinder stil gaan zitten op een tak vlak voor een hoge, dikke boom
die midden in de tuin leek te staan. Cas stopte met lopen en keek naar
de grote boom. De boom had een stam die wel drie of vier meter dik
120

leek te zijn en was veruit de dikste en hoogste van allemaal. Een groot
gedeelte aan de onderkant van de stam van de boom was hol. Cas
keek naar de rode vlinder.
‘Daar woont ze’, fluisterde de rode vlinder zoet. ‘Als je wilt mag je
meteen naar binnen. Je bent een welkome gast.’
‘Hoe weet ze dat ik er ben?’, vroeg Cas de rode vlinder.
‘Je gedachten, Cas. Het zijn je gedachten. Ze heeft ze al gelezen en
ze weet precies waarvoor je komt. Ze geeft mij aan dat je naar binnen
mag en dat ze je vertrouwt. Ze wacht op je. Ik blijf hier. Ze wil je alleen
ontvangen. Ze ontvangt altijd alleen. Dit is jouw ervaring.’
Cas stapte dichterbij in de richting van de boom. ‘Dan ga ik maar’,
sprak hij zachtjes. Hij was er nog steeds niet aan gewend dat ze zijn
gedachten toch al konden lezen. Hij nam een paar passen en
verdween toen in de opening aan de onderkant van de stam.
Cas stond in de holle stam van de boom. Het was er vrij ruim en aan
alle kanten stroomde er door gaten en kieren zonlicht naar binnen
waardoor het er ook licht was. Cas kon goed rechtop staan. Hij
wachtte. Het leek even te duren, maar plots verscheen ze. De Witte
Vlinder. Ze had opgeklapt met haar vleugels in de schaduw op een
plateautje gezeten waardoor ze nauwelijks opviel. Maar toen ze haar
prachtige grote witte vleugels uitsloeg en het zonlicht er in weerkaatste
was ze onmiskenbaar de meest prachtige vlinder van allemaal. Ze was
groter dan alle anderen en ondanks het feit dat ze wit was,
weerkaatsten alle kleuren van de regenboog in haar vleugels. De
binnenkant van de boom werd hierdoor verlicht in de meest bijzondere
kleuren. Cas was stomverbaasd. De tuin was mooi, maar dit sloeg
alles. Het leek alsof er een engel op hem neerdaalde. Het leek wel of
hij droomde. Op het plateautje vlak voor hem stond ze. Het meest
bijzondere dat hij ooit had gezien. Ze was zo wonderlijk mooi.
‘Welkom Cas’, hoorde hij plots klinken in zijn hoofd.
‘Ehm…aangenaam kennismaken’, antwoordde Cas ongemakkelijk. Hij
wist niet eens precies wat hij hier kwam doen, bedacht hij zich.
‘Ik weet waarom je hier bent’, antwoordde de Witte Vlinder, die zijn
gedachten al had opgevangen. ‘Je bent op de vlucht voor Valder. En je
hebt zeven opdrachten te voltooien zodat je weer naar huis kunt.’
‘Dat klopt’, antwoordde Cas bevestigend. Hij was blij dat hij niet weer
het hele verhaal hoefde te vertellen. Kunt u mij helpen?’, vroeg hij
voorzichtig.

121

‘Ik heb enkel informatie voor je’, antwoordde de Witte Vlinder. ‘Dat lijkt
niet veel, maar de informatie die ik voor je heb is wel van uitermate
groot belang voor de rest van je reis. Je zult mij moeten vertrouwen.
Kun je dat?’
Cas keek de prachtige Vlinder aan. ‘Ik vertrouw u volledig’, liet hij haar
in zijn gedachten weten.
‘Mooi’, antwoordde de Witte Vlinder die zijn gedachten alweer had
opgepikt. ‘Maar voordat je de informatie kunt krijgen moet je eerst
drinken van de ‘dauw der liefde.’ Zie je daar links van je dat blad?’
Cas keek om. Hij zag het. Net voor het raam hing een groot groen
blad.
‘Er hangt een druppel aan het blad. Neem de druppel op je vinger en
neem je vinger in je mond’, gebood de Witte Vlinder hem.
Cas liep naar het blad toe, hield zijn vinger tegen het blad zodat de
druppel op zijn vingertop gleed en nam zijn vinger in zijn mond. Hij
dacht dat het naar water zou smaken maar dat was niet zo. Het
proefde heerlijk zoet. Als honing, maar dan nog lekkerder. Cas
probeerde de smaak van de druppel zo lang mogelijk vast te houden
en liet zijn tong zelfs een keer langs zijn lippen glijden om er zeker van
te zijn dat hij niks had gemist. Toen keen hij weer om. Hij keek naar de
Witte Vlinder. Hij keek nog eens. Hij zag haar niet meer scherp. Wat
was er met hem aan de hand? Hij begon zich nu ook licht in zijn hoofd
te voelen. In zijn buik voelde hij een tinteling en even wist hij niet of
zich nu goed of slecht moest voelen. Hij probeerde zich te
concentreren. Hij keek nog eens naar de vlinder. Werd hij bedonderd?
Hoe hij zich ook probeerde te focussen, hij kreeg zijn beeld niet
scherp. Een mengeling van kleuren draaide voor zijn ogen. Cas hield
zich staande door tegen de boom te leunen. Hij probeerde zich nog
eens te concentreren. Zijn blik werd nu plots weer duidelijker.
‘Kom maar Cas. Kom naar mij!’, hoorde hij vanaf de plek waar zojuist
nog de Witte Vlinder had gezeten.
Cas keek nog eens goed. Er was geen vlinder meer. En die stem… Hij
herkende ineens die stem. Was dat…
‘Mama?’, sprak hij zachtjes met tranen in zijn ogen en hij liep een paar
passen vooruit. Hij veegde zijn tranen weg. Zijn blik werd weer helder.
Voor hem zag hij zijn moeder, gekleed in een prachtige witte jurk. Ze
stond niet ver van de plek waar zojuist de Witte Vlinder nog had
gezeten. Cas kon zijn ogen niet geloven.
‘Mama’, herhaalde hij nog een keer en hij wilde haar omhelzen. Het
lukte niet.
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‘Ik ben het echt Cas. Je moeder’. Ze glimlachte. ‘Je kunt me zien en
horen maar niet aanraken.’
Cas bleef naar zijn moeder staren. Dit was ongelooflijk. Zijn ervaring in
deze tuin werd steeds mooier. Zijn moeder was nog precies zoals hij
zich haar kon herinneren. Precies zoals ze was, vlak voordat ze bij het
ongeluk om het leven kwam.
‘Mama’, stamelde Cas toen hij weer wat uit kon brengen. ‘Ik heb je zo
gemist’.
‘Ik ben iedere dag bij je, mijn zoon. Altijd. Iedere dag al geweest. Ook
als je me niet hoort en ziet zoals nu, ben ik er. Ik bescherm je zoveel
als ik kan.’
Cas liet weer een traan over zijn wang rollen. ‘Ik mis je zo, mama’.
‘Ik heb het goed hier, Cas. Natuurlijk mis ik jullie ook. Maar ik ben
gelukkig. Ik ben uitverkoren om als prachtige vlinder in deze tuin te
mogen wonen, in vrede en met liefde om mij heen. Treur niet om mij.’
Cas knikte. Het was een hele geruststelling dat zijn moeder het nu zo
fijn had. Hij slikte een keer en probeerde zich te vermannen. Ze ging
verder.
‘Ik kan je helpen, Cas. Maar ik kan niet alles voor je doen. Je zult nog
een heleboel zaken zelf moeten opknappen. Ik kan je enkel helpen
door je de informatie te geven die je nodig zult hebben.’ Ze zweeg.
‘Wat dan mama?’, fluisterde Cas. ‘Zeg me hoe ik weer thuis kom en
wat ik moet doen. Ik wil weer naar huis.’
‘Luister goed, Cas. Je zult de weg naar huis vinden als je alle
opdrachten op tijd kunt voltooien. Maar er zal nog veel tegenslag zijn.
Valder zal zijn zoektocht niet opgeven. Hij stuurt steeds meer wachters
op pad om jullie te vinden. Zorg dat je hen voor blijft door ze te slim af
te zijn. Ze zijn sterk maar niet bijzonder intelligent. Jij wel, Cas. Je bent
slim genoeg om het te redden.’ Ze zweeg weer even. Cas keek haar
aan. Hij wist niet zeker of dit alles was wat ze hem zou zeggen.
‘Ik ben trost op je, Cas’, sprak ze liefdevol. ‘Je gaat het redden. Ik weet
het zeker. Maar er is nog één ding….’
Cas keek haar aan. ‘Wat, mama? Wat is er dan?’
‘Op je reis heb je een aantal nieuwe vrienden leren kennen…’.
Cas richtte zijn blik naar de grond. Hij dacht aan zijn vrienden. Waar
zouden ze zijn? Zou hij ze nog weer terug zien.’ Zijn moeder kon deze
gedachten lezen en gaf hem antwoord. ‘Je zult ze weerzien, Cas. Je
kunt op je vrienden vertrouwen. Maar luister goed… Als je ooit voor
een keuze komt te staan, vertrouw dan alleen op jezelf.’
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‘Als ik voor welke keuze kom te staan?’, vroeg Cas omdat hij het niet
helemaal begreep.
Maar zijn moeder leek alweer te verdwijnen. Cas kneep een paar keer
met zijn ogen.
‘Mam!!’, schreeuwde hij. ‘Nog niet weggaan. Blijf bij me. Voor welke
keuze kom ik te staan?’
Maar het was te laat. Zijn moeder verdween weer net zo als ze was
gekomen. Cas hoorde haar laatste woorden.
‘Ik ben trots op je, Cas. Ik moet gaan. Ik hou van je.’ En ze was weg.
Cas deed zijn best zijn tranen in te houden. Hij probeerde zich te
herinneren wat ze had gezegd. ‘Vertrouw dan alleen op jezelf’. Hij
begreep het niet. Wanneer? Waarom?
Hij bleef nog even staan wachten om te zien of zijn moeder nog terug
kwam, maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan zag hij de Witte
Vlinder weer zitten op dezelfde plek als ze was verdwenen. De Witte
Vlinder zat met haar vleugels opgeklapt en ze zweeg. Cas wist dat zijn
moment met haar voorbij was. Hij bedankte haar, maar er gebeurde
niets meer. Hij draaide zich om, veegde zijn ogen droog en stapte de
tuin weer in. De rode vlinder zat nog altijd trouw op hem te wachten.
‘Ik zal je terugbrengen’, sprak de rode vlinder zachtjes. Samen
dwaalden ze door de tuin terug naar de plek waar Cas de tuin was
binnengekomen. Het was ondertussen laat in de middag en de zon
scheen niet meer zo fel als dat ze daarvoor had geschenen. Maar het
was nog altijd aangenaam warm in de tuin. Bij de struik aangekomen
nam Cas afscheid van de rode vlinder en bedankte haar voor de hulp.
Toen liet hij zich op zijn knieën zakken en kroop de struiken in. Terug
naar Victor, die ongetwijfeld nog aan de andere kant van de struiken
stond te wachten. Dat was immers volgens zijn eigen woorden ‘Part of
the deal’.
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Hoofdstuk 10: vliegende vleermuizen in de
schemering
Het was inmiddels laat in de avond. Victor had Cas weer mee
teruggenomen naar zijn huis. Ze zaten rustig aan de grote eettafel die
in het midden van de keuken stond en ze dronken wat. Cas dacht aan
zijn bijzondere ervaring van die middag en aan de opdrachten die nog
moesten worden voltooid. En hij dacht aan zijn vrienden. Hij wilde
graag terug. Terug naar de anderen. Hij miste het gezelschap van zijn
leeftijdsgenootjes en hij was er van overtuigd dat het bijna onmogelijk
zou zijn om alle opdrachten alleen te voltooien. Niet alleen omdat hij
geen idee had wat zijn volgende stap nu zou moeten zijn, maar ook
omdat hij niet de enige wilde zijn die huiswaarts zou keren indien het
hem wel zou lukken om de opdrachten alleen te voltooien. Hij was
gevangen genomen met twaalf anderen en hij kon ze hier onmogelijk
achterlaten.
Zonder dat Cas het door had zat Victor hem al de hele tijd zwijgend
aan te kijken.
‘Je wilt graag terug naar de anderen, hè? Terug. Weg van hier’, vroeg
hij ineens.
Cas keek op en haalde een keer opgelucht adem. Cas was Victor erg
dankbaar. Maar hij wilde inderdaad weg. Hij had alleen nog niet de
juiste woorden gevonden om dit tegen Victor te zeggen. Na alles wat
Victor voor hem had gedaan was het laatste wat hij wilde onbeleefd
over komen door te zeggen dat hij liever wilde vertrekken.
‘Ik begrijp het wel’, ging Victor verder. ‘Ik begrijp het heel goed. Ik zou
je zelfs kunnen helpen’. Victor zweeg.
Cas keek Victor aan. ‘Helpen?’, vroeg hij geïnteresseerd. ‘Hoe dan? Ik
weet niet eens waar de anderen nu zijn’.
‘Dat is geen probleem hoor ‘, antwoordde Victor. ‘Geen enkel probleem
zelfs. Ik kan je helpen. Ik doe het graag. Helpen doe ik graag. Voor je
het weet ben je bij ze terug. Voor je het weet. Zo gepiept.’
Cas keek Victor aan. Hij wist niet wat hij hoorde. Wist Victor echt een
manier om hem te herenigen met zijn reisvrienden? Dat zou
fantastisch zijn.
Victor praatte ondertussen rustig verder. ‘Nou, zal ik je helpen? Wil je
terug? Echt geen enkel probleem, hoor. No problemo. We zouden er

125

een deal van kunnen maken. We zouden er een hele zelfs een hele
aardige deal van kunnen maken, toch? Toch?’
Victor keek Cas aan. Cas zag dat de ogen van Victor begonnen te
fonkelen bij alleen al de gedachten dat er een nieuwe deal viel te
sluiten. Hij wist dat Cas naar huis wilde en hij rook een kans.
‘Natuurlijk’, dacht Cas. ‘Er moet weer iets tegenover staan. De
eeuwige handicap van Victor. Er moet voor alles een deal worden
gemaakt’. Cas moest er om lachen.
‘Waarom lach je’, vroeg Victor en hij leek er geïrriteerd door. Je wilt
toch terug? Toch? Toch? Ik heb echt een goede deal voor je in
gedachten hoor. Een geweldige deal zelfs. Een hele geweldige deal!’
Victors ogen begonnen weer te fonkelen.
‘Ok’, antwoordde Cas die wist dat dit de enige manier was om verder
te komen. Ik ben benieuwd. Wat is je deal?’.
‘Het is fantastisch’, antwoordde Victor. ‘Ik kan er voor zorgen dat je
morgenochtend wakker wordt in het bijzijn van je vrienden, in ruil
voor…..’
Cas keek Victor hoopvol aan. Wat zou hij nu weer van hem willen. Nog
meer hulp in de tuin? Hulp in het huishouden?
Het bleef even stil. Cas zag Victor nadenken. Plots ging hij verder.
‘Ik kan je helpen in ruil voor …..Tijd!’. Hij zweeg.
‘Tijd?’, herhaalde Cas die deze eis van Victor niet zo goed begreep.
‘Wat bedoel je met tijd?
‘Precies zoals ik het zeg’, antwoordde Victor euforisch en de blik in zijn
ogen veranderde. ‘Tijd. Ik wil een deel van je tijd. Je moet er wel wat
voor over hebben hoor, om naar je vrienden terug te kunnen keren.
Een prachtige deal al zeg ik het zelf. Prachtig! Je wilt toch terug? Dan
wordt het kiezen. Wat is belangrijker voor je? De terugkeer naar je
vrienden, of de tijd die je nog over hebt om de opdrachten te
voltooien? Fantastische deal. Fantastische deal.’
Cas begreep er niks van. Hoe kon Victor hem nu voor zo’n moeilijke
keuze stellen? Waarom tijd? Tijd was juist het enige dat hij niet kon
missen. Of ging het hem juist daarom? Wat een stomme eis. Cas
dacht na.
‘Hoeveel tijd wil je dan van mij hebben’?, vroeg hij aan Victor die nog
steeds zachtjes in zichzelf aan het praten was en maar bleef herhalen
wat een fantastische deal dit zou zijn. Cas hoopte dat het antwoord zijn
keuze makkelijker zou maken.
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‘Twee maanden!, gilde Victor het uit. De blik in zijn ogen was nog weer
wilder geworden. ‘Ik wil twee maanden van je tijd. Nu kiezen…Alles of
niets. Alles……of Niets!! Deal?’
Cas herkende Victor nauwelijks nog terug. Van de vriendelijke en
behulpzame man die hij over het algemeen de hele tijd was geweest
veranderde hij nu in iemand die de trekjes had van een verslaafde
gokker. Iemand die alles op alles had gezet in het casino in de hoop
een grote slag te slaan. In de schamele hoop snel maximale winst te
behalen.
Cas dacht na. ‘Waarom zet je me nu voor zo’n moeilijke keuze?’, vroeg
hij vervolgens en hij moest zijn stem verheffen om boven het
onsamenhangende gemompel van Victor heen te komen.
‘Moeilijke keuze?’, herhaalde Victor zichtbaar geïrriteerd en hij keek
op. ‘Er is niks moeilijks aan de keuze. Niks moeilijks. Geen moeilijke
keuze. Het is maar wat je liever hebt. Tijd om je opdrachten te
voltooien of je vrienden om te helpen de opdrachten te voltooien.’
‘Maar ik heb beide nodig’, schreeuwde Cas woedend en hij sloeg met
zijn vuist op tafel om zijn woorden kracht bij te zetten.
‘Dan heb je pech, knul’, gilde Victor het uit. ‘Ik moet hier een goeie deal
van maken anders KUN je niet eens naar huis’.
Cas schrok van Victor die plots zo tegen hem uitviel. Er viel een stilte.
Victor leek hierdoor iets te kalmeren en ging weer rustig op zijn stoel
zitten. Een stuk rustiger dan voorheen ging hij plotseling verder.
‘Het spijt me knul, dat ik zo tegen je uitval. Ik bedoel het echt niet zo
gemeen. Maar ik kan het niet helpen. Ik kan er niks aan doen.
Helemaal niks, begrijp je? Nee, vast niet. Je begrijp me niet.’
‘Ik begrijp er inderdaad niet veel van’, zuchtte Cas. ‘Waarom steeds
een deal? Waarom laat je mij zo’n moeilijke keuze maken?’
‘Ik…ik…’, stamelde Victor. Hij zuchtte. Na een korte stilte vervolgde hij
zijn uitleg. ‘Ik ben vervloekt. Vervloekt begrijp je. Lang geleden. Ik was
altijd één van de meest behulpzame bewoners in dit bos. Nee, nog
steeds ben ik dat. Ik doe alles voor iedereen. Geloof je mij? Alles.
Alleen heb ik dat lang geleden moeten bekopen met deze vloek. Ik…’,
Victor zweeg weer even. Cas zag dat Victor moeite had met de keuze
van zijn woorden en wachtte gespannen af naar wat er ging komen.
‘Jaren geleden was ik verliefd. Tot over mijn oren verliefd. Maar het
was een rare tijd. Valder was supersterk en op rooftocht. Hij nam
overal land in. Waar hij maar kon. Ik besloot mijn geliefde te helpen.
Valder stond op het punt haar land in te pikken, maar ik kon dat met
wat van mijn magische krachten tegenhouden.
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‘Magische krachten’, herhaalde Cas?
‘Sorry. Niet verteld. Mijn vader was magiër en heeft mij een deel van
zijn krachten gegeven toen hij overleed, jaren geleden. Niet veel hoor.
Een deel. Maar goed. Valder was op zijn zachtst gezegd woedend
over het feit dat ik hem had tegengehouden het land van mijn geliefde
in te pikken. Hij vervloekte me. Vanaf dat moment zou ik nooit meer
iemand uit eigen beweging kunnen helpen, tenzij de ander er iets
tegenover zet van gelijke waarde. Wat die gelijke waarde is, kan
helaas alleen ik bepalen. Zo gaat het al jaren. Je kunt je voorstellen
dat de vloek sterker is dan ikzelf en dat ik soms nogal door kan draven.
Zoals zojuist gebeurde. Het spijt me’. Victor zweeg en keek naar de
vloer.
‘Ongelooflijk’, antwoordde Cas. ‘Wat een enorme belemmering voor je.
Had je Valder niet met je eigen magische krachten niet kunnen
stoppen?’
Victor keek op en begon te lachen. ‘Haha. Jongen, dan ken je de
krachten van Valder nog niet. Momenteel is hij misschien dan wel
minder sterk omdat zijn lichaam gescheiden is van zijn ziel, maar
vergis je niet. De krachten van Valder zijn vele malen groter dan die
van mij, hoor. Vele malen. Stukken groter dan die van mij. Óf van
anderen.’
Cas hield zich stil. Misschien was zijn opmerking wel wat naïef
geweest.
‘Maar goed…’, ging Victor plots verder. ‘We moeten het toch nog even
hebben over die deal, vind je niet. Twee maanden van je tijd is de
waarde die ik heb bepaald om je te kunnen herenigen met je vrienden.
Precies twee maanden. Van jouw tijd. Begrijp je? Ik zorg dat je naar ze
terug keert, morgenochtend. Morgenochtend. Maar denk erom, als je
wakker wordt is het precies twee maanden later dan nu. Precies. Weg.
Terug naar je vrienden? Deal?’. Victor stak zijn hand alweer uit. Cas
twijfelde. Hij had geen keuze. Hij wist nu dat Victor vanwege de vloek
onmogelijk iets aan de situatie kon veranderen. En hij wilde graag naar
zijn vrienden terug. Erg graag zelfs.
Cas stak zijn hand uit naar Victor. ‘Victor, bedankt voor alles’, sprak hij
plechtig. ‘Maar het is tijd om te gaan. We hebben een deal’.
De volgende morgen opende Cas zijn ogen en hij keek om zich heen.
Het laatste dat hij zich kon herinneren was dat hij naar bed was
gegaan. Hij pakte het dekbed vast. Hij lag nog steeds in bed. Was het
Victor niet gelukt om zich aan de deal te houden? Was het hem niet
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gelukt Cas te herenigen met zijn vrienden? Cas keek nog eens om
zich heen. Er was wel iets vreemds aan deze kamer. Hij zag er anders
uit dan de kamer waar hij de afgelopen weken had geslapen, en toch
voelde hij zich in deze omgeving vertrouwd. Cas keek nog eens goed
rond.
‘Maar wacht eens…!’, riep hij plots en hij gooide de dekens van zich af.
Gehaast stapte hij uit bed en opende de deur van de kamer.
‘Ik ben weer terug’, gilde hij enthousiast door de deuropening de kamer
in.
Drie geschrokken gezichten keken Cas aan.
‘Cas?’, klonk het verbaasd.
‘Ja. Ik ben het. Ik ben weer terug, Youri.’ Cas keek zijn vrienden
lachend aan. Maaike, Onno en Youri stonden direct op en hij werd
gelijktijdig door alledrie omhelst.
‘Maar hoe…?’, stamelde Youri die het nog niet helemaal kon geloven.
‘Jongens, ik heb een heleboel meegemaakt’, onderbrak Cas hem. ‘Ik
zal jullie zo meteen alles vertellen.’ Cas keek nog eens goed om zich
heen. ‘Ik ben echt terug’, mompelde hij tegen zichzelf. Ongelooflijk.’ Hij
richtte zich weer tot de anderen. ‘Ik moest ook even kijken net hoor.
Het duurde even voordat ik doorhad waar ik nu ben. Ik dacht dat het
Victor niet was gelukt. Maar ik herken alles weer. Geen seconde aan
gedacht dat jullie hierheen terug zouden keren.’
‘Dat leek ons het meest verstandige toen je ineens verdwenen was’,
antwoordde Maaike. ‘Terugkeren naar de boerderij van Onno. We
hebben je eerst enkele dagen gezocht en besloten toen om naar deze
plek terug te keren. Deze plek ken je en we hoopten dat we je hier
uiteindelijk weer zouden treffen. En nu, bijna drie maanden later sta je
hier ineens weer. Ongelooflijk. Maar vertel, hoe ben je hier terecht
gekomen en wie is Victor eigenlijk?’
‘Ga zitten’, gebood Cas haar en hij wees naar een stoel bij de eettafel.
‘En jullie ook’. Hij wees naar Youri en Onno. ‘Ik zal jullie alles vertellen.’
Onno schonk hen wat te drinken in en Cas vertelde alles wat er was
gebeurd. Hoe de wachter hem achterna had gezeten en hoe hij
bewusteloos door de eigenaardige Victor was gevonden aan de oever
van de rivier. Hij vertelde over de dealtjes die met Victor moesten
worden gesloten, en over zijn bijzondere ontmoeting met de Witte
Vlinder. Maaike en Youri luisterde aandachtig. Onno knikte een paar
keer begrijpelijk. Hij had de Witte Vlinder ook ontmoet en de
beschrijving van de gedaanteverwisseling van de Vlinder kwam hem
bekend voor.
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‘Dus bij jou veranderde de Witte Vlinder in een verschijning van je
moeder?’, vroeg hij ter bevestiging.
‘Ja’, antwoordde Cas. ‘Een hele emotionele maar zeer bijzondere
ervaring.’ Hij staarde voor zich uit en dacht weer aan het bijzondere
moment.
‘En, heeft ze je informatie gegeven die nuttig kan zijn voor de rest van
de opdrachten?’, vroeg Onno geïnteresseerd?
Cas, die even in zijn gedachten was weggezonken, keek afwezig op.
‘Huh, wat?’, zei hij om wat tijd te winnen zodat hij zijn gedachten op
een rijtje kon krijgen.
‘Of je informatie hebt gekregen die nuttig kan zijn voor ons?’,
herhaalde Youri de woorden van Onno. ‘Dat was toch waarom je naar
de Witte Vlinder toe moest, vanwege de informatie die ze voor je had?’
Cas dacht na. De informatie van de Witte Vlinder. Wat was er ook
alweer allemaal gezegd? Vertrouwen. Het ging over vertrouwen. Hij
keek op. Alledrie keken ze hem aan. Hij wist niet precies waarom maar
hij merkte dat hij twijfelde of hij alle informatie die ze had gegeven wel
wilde delen. Het was tenslotte zijn eigen bijzondere ervaring. Maar
tegelijkertijd voelde hij dat hij nu iets moest gaan zeggen. Zwijgen zou
alleen maar verdacht overkomen.
‘Ze had het over het vertrouwen dat ik moet hebben als ik voor een
keuze kom te staan’, zei hij daarom uiteindelijk zo vaag mogelijk.
‘Nou’, zuchtte Youri. ‘Daar hebben we lekker wat aan. Had ze niet iets
duidelijker kunnen zijn?’
‘Ja, vaag hè?’, herhaalde Cas en hij probeerde er zo nonchalant
mogelijk over te doen.
Onno keek hem streng aan. Cas werd er een beetje nerveus van.
‘Weet je zeker dat ze het precies zo zei?’, vroeg hij bars. ‘Het is nogal
belangrijk dat we precies weten wat er is gezegd.’
Cas deed of hij even nadacht en probeerde te ontspannen. ‘Ja’, loog
hij toen. ‘Dat was het!’
‘Goed’, zuchtte Onno en zijn blik werd weer wat vriendelijker. ‘Dan
moeten we het daar maar mee doen. We zullen ons nu moeten gaan
richten op opdracht vier.’
‘Dat is waar’, knikte Maaike instemmend. ‘Nog anderhalve maand en
dan kunnen we weer op pad toch Onno?’
‘Anderhalve maand?’, herhaalde Cas.
‘Ja’, antwoordde Onno. ‘We kunnen nu niet op pad.’
‘Waarom niet?’, vroeg Cas terwijl hij Youri en Maaike vragend
aankeek.
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‘Heb je al eens naar buiten gekeken vandaag?’, antwoordde Youri
terwijl hij naar het raam wees. Cas stond op en liep naar het raam.
Buiten zag hij dat het bos bedekt was met een dikke laag sneeuw.
Ondanks dat het er prachtig uitzag, kon hij er niet van genieten.
‘Het is winter’, sprak hij duidelijk bedroeft.
‘Ja, het is winter’, antwoordde Maaike die naast hem kwam staan. ‘Er
ligt al zeker drie weken een flink pak sneeuw. Volgens Onno is het
onmogelijk om nu aan opdracht vier te beginnen. We zullen moeten
wachten tot de sneeuw is verdwenen en de temperatuur weer wat
oploopt. Dat zal nog ongeveer anderhalve maand duren.’
‘Anderhalve maand?”, herhaalde Cas. ‘Anderhalve maand? Maar we
zijn al zoveel tijd verloren.’
Teleurgesteld liep Cas samen met Maaike terug naar de tafel en nam
weer plaats.
‘Anderhalve maand’, herhaalde hij nogmaals mompelend.
‘We hebben nog tijd genoeg’, zei Onno terwijl hij wat te drinken
inschonk. ‘Zodra het kan beginnen we aan opdracht vier.
Cas zuchtte en keek Onno vragend aan. ‘Wat is opdracht vier ook
alweer?’, zei hij uiteindelijk omdat hij wist dat het niet zou helpen
bedroeft te blijven.
‘We moeten een vleermuis vangen in de schemering en meenemen
voor het geluk dat ze geeft’, antwoordde Maaike voordat Onno iets kon
zeggen.
‘Precies’, antwoordde Onno. ‘Één keer per dag, in de schemering van
het duister, vliegen de vleermuizen door de omgeving. Aan ons de
taak om een vleermuis te vangen en mee te nemen op onze verdere
tocht.’
‘Dat een makkie, toch?’, antwoordde Youri stoer.
Onno keek hem zwijgend aan. Youri slikte. Had hij weer voor zijn beurt
gesproken? Was hij wederom te vlug met zijn oordeel over de
opdracht?
‘Dat zal je nog tegen vallen’, verbrak Onno uiteindelijk de stilte.
‘Vleermuizen laten zich erg moeilijk vangen. Het zijn pientere beestjes.’
‘Maar met ons vieren zal het toch zeker wel lukken?’, zei Maaike vol
vertrouwen.
‘Het zal ons wel lukken’, antwoordde Onno koeltjes.
Youri haalde opgelucht adem.
Bijna zes weken gingen voorbij voordat de dooi inzette. Langzaam
verdween de witte deken die over het groene bos lag uitgespreid en
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kreeg het bos haar eigen kleur weer terug. Toen bijna alle sneeuw
verdwenen was zei Onno dat het tijd werd om weer op pad te gaan.
Cas, Youri en Maaike waren erg opgelucht. Ze waren het binnen zitten
meer dan zat. Bovendien gaf het een enorm machteloos gevoel om
niks te kunnen doen terwijl er nog genoeg gedaan moest worden.
Tijdens het ontbijt op de eerste dag nadat de laatste sneeuw was
verdwenen bespraken ze de tactiek die ze gingen hanteren voor
opdracht vier. Onno nam het woord. Allereerst moesten ze erachter
zien te komen waar en hoe laat de vleermuizen hun dagelijkse ronde
vlogen. Onno gaf aan dat hij de vleermuizen meer dan eens had zien
overvliegen niet al te ver van de plek waar ze zich nu bevonden. Een
rustige plek vlakbij een meertje. De laatste keer dat hij ze op die plek
gezien had was echter al weer enkele jaren geleden en hij betwijfelde
het of de vleermuizen nu nog steeds precies diezelfde route zouden
vliegen. Maar het was in ieder geval iets. Ze spraken af dat ze de
volgende dag als eerste zouden gaan posten op de plek die Onno zich
herinnerde. Misschien hadden ze geluk en vlogen de vleermuizen er
inderdaad nog dagelijks rond. Het was het proberen waard, want het
zou ze een hoop tijd besparen als de vleermuizen daar nog steeds
langskwamen. En tijd hadden ze nu hard nodig. Cas had door middel
van een snel rekensommetje berekend dat ze al zeker ruim zes
maanden van huis waren. Ondanks dat hij het gevoel had dat nog op
schema lagen met het voltooien van de opdrachten moesten ze niet
onderschatten dat inmiddels meer dan de helft van hun tijd verstreken
was. Immers, voordat ze veertien jaar zouden worden moesten ze alle
opdrachten hebben voltooid.
Ze moesten ook bedenken hoe ze één van de vleermuizen zouden
kunnen vangen. Dit was waarschijnlijk het lastigste onderdeel van de
opdracht. Zoals Onno al had verteld lieten de vleermuizen zich maar
moeilijk vangen. Omdat de vleermuizen behoorlijk pienter beestjes
waren, was het zeer aannemelijk dat misschien maar één poging
konden wagen. Als ze bij de eerste poging zouden falen zouden de
vleermuizen zich de volgende dag waarschijnlijk niet meer laten zien.
‘Als we nou eens een groot net in de lucht hangen?’, begon Youri die
als eerste een idee opperde. Onno begon te lachen.
‘Je denkt toch niet dat die beestjes daar in trappen? Door middel van
hun echosysteem merken ze meteen dat er wat in de lucht hangt.’
Youri keek teleurgesteld naar de grond. ‘Als er iemand soms een beter
idee heeft…’, mompelde hij.

132

‘Laten we eerst maar eens gaan kijken of de vleermuizen ergens te
vinden zijn. Als we hun vliegroute weten, bedenken we vast ook wel
een goede manier om er één te vangen’, stelde Onno voor. ‘Ik zal jullie
vandaag nog naar de plek brengen waar ik ze voor het laatst heb
gezien. Het is hier nog geen half uur lopen vandaan. We kunnen om
de beurt zes uur posten.’
‘Prima’, antwoordde Maaike. En ook Cas en Youri knikten
instemmend.
De volgende dag liepen ze met z’n vieren het bos in op weg naar de
plek die Onno in gedachten had. Uiteindelijk bleek het iets verder dan
Onno zich herinnerde, maar na een kleine drie kwartier lopen kwamen
ze bij een klein meertje aan.
‘Hier is het’, wees Onno. ‘Hier heb ik ze voor het laatst gezien, ik denk
een jaar of twee geleden.’
Youri keek omhoog en hoopte dat hij misschien direct enkele
vleermuizen voorbij zou zien vliegen. Maar er gebeurde niets.
‘Jammer’, zuchtte hij terwijl hij zijn schouders ophaalde. En tegen Cas
knipoogde hij; ‘Het had toch gekund?’
‘Wie blijft er als eerste posten?’, vroeg Maaike en ze keek de anderen
vragend aan. Het bleef even stil.
‘Dan blijf ik’, ging ze stoer verder en ze nam zittend plaats tegen een
boom aan de rand van het water en begon naar de lucht te turen.
‘Prima’, antwoordde Onno. ‘Over zes uur zal één van ons je komen
aflossen. Hij deed een greep in een grote tas die hij had meegenomen.
‘Hier, neem dit.’ In zijn hand hield hij een grote zachte deken. ‘Het zal
je warm houden.’
Maaike nam de deken aan, wikkelde zich erin en ging weer in dezelfde
houding tegen de boom zitten. ‘Bedankt en tot straks’, zei ze terwijl ze
haar blik weer omhoog bracht. De jongens keken elkaar lachend aan
en ze gaven elkaar een knipoog.
‘Tot straks’, zeiden ze tegelijkertijd op dezelfde toon als Maaike dat
had gedaan en samen met Onno liepen ze terug in de richting waar ze
vandaan waren gekomen.
Eenmaal weer aangekomen op de boerderij van Onno verdeelden ze
de taken. Ze spraken af in welke volgorde ze elkaar zouden afwisselen
en wanneer er kon worden geslapen. Onno zou Maaike als eerste
opvolgen, vervolgens zou Youri gaan en als laatste Cas die daarna
weer door Maaike zou worden afgelost. Ze spraken af telkens een
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meter of 50 verder langs het meertje te gaan zitten zodat ze steeds
een ander stuk van de lucht in de gaten konden houden.
Ze hadden inmiddels enkele dagen gepost maar nog altijd was er geen
enkel teken geweest dat er vleermuizen in de omgeving van het meer
rondvlogen. Youri was de eerste die zich hardop begon af te vragen of
ze wel op de juiste plek zochten, maar Onno hield vol dat ze nog
langer moesten blijven posten. Hij had er alle vertrouwen in dat ze de
groep vleermuizen vroeg of laat zouden gaan tegenkomen. Zonder
verder tegen te sputteren gaf iedereen gehoor aan het verzoek van
Onno nog even vol te houden. Wederom verstreken de dagen en nog
altijd was er geen enkel teken geweest van zelfs maar één enkele
vleermuis. Ze waren inmiddels al twee weken bezig en omdat ze
steeds vijftig meter opschoven waren ze ondertussen al op meer dan
twee kilometer verwijderd van de plek waar ze waren begonnen. Het
heen en weer lopen begon iedereen dan ook aardig op te breken.
‘Hoelang wil je nog doorgaan met posten?’, vroeg Cas aan Onno toen
Youri voor de zoveelste keer was vertrokken om Maaike af te lossen.
Onno keek Cas aan. ‘Nog een paar dagen jongen…nog een paar
dagen. Ik denk echt dat we goed zitten daar.’
Cas zweeg even en dacht na. ‘Ok’, zuchtte hij toen. ‘Maar als we aan
het einde van de week nog steeds geen enkele vleermuis hebben
gezien, dan moeten we wat anders gaan bedenken.’
‘Prima’, antwoordde Onno afwezig. Hij was inmiddels opgestaan en
keek door het raam van de woonkamer naar buiten. ‘Nog een paar
dagen’, mompelde hij.
Cas, die binnen enkele uren Youri moest gaan aflossen, plofte op een
stoel en probeerde wat te rusten. Niet veel later kwam Maaike binnen.
‘Weer niks’, zei ze bedeesd. Dat ze teleurgesteld was over het
resultaat klonk duidelijk in haar stem door. ‘Misschien heeft Youri dit
keer meer geluk’, voegde ze er aan toe. ‘Cas, hij is een behoorlijk stuk
verder gaan zitten. Denk daaraan als je hem zoekt.’
‘Is goed’, mompelde Cas die bijna in slaap viel. ‘Ik vind hem wel.’
Cas schrok wakker. Hij keek om zich heen en zag dat zowel Onno als
Maaike in slaap waren gevallen. Hij keek op de klok. Er waren
inmiddels enkele uren verstreken en Cas wist dat Youri zich
waarschijnlijk begon af te vragen waar zijn aflossing bleef.
‘Hè, verdorie’, bromde Cas. ‘Ik moet opschieten’. Zo vlug als hij kon
raapte hij wat spullen bijeen en al gauw was hij op weg. Hij wisselde
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stukjes lopen af met korte afstandjes rennen en het duurde niet lang
voordat hij langs de plek liep waar ze waren begonnen met posten.
Omdat ze zich steeds hadden verplaatst moest hij nu nog zeker 25
minuten verder lopen. Hij versnelde zijn pas nog een beetje. Hij wilde
niet dat Youri zich erg ongerust zou maken. Binnen twintig minuten
was hij op de plek waar hij zijn laatste post had gehad. Youri moest
binnen een straal van hooguit honderd vijftig meter zitten, maar hij zag
hem nog niet. Hij liep wat verder en herinnerde zich de woorden van
Maaike. Youri was een flink stuk verder gaan zitten, had ze gezegd. Hij
liep verder.
Met een schok werd Maaike wakker. Blijkbaar was ze ook in slaap
gevallen. Haar spieren voelden stijf aan door de ongelukkige houding
waarin ze in de stoel had gelegen. Onno lag een stukje verder op en
sliep nog steeds. Het was wel duidelijk dat het continu posten in het
bos iedereen begon op te breken. Ze keek nog eens de kamer rond.
Waar was Youri eigenlijk? Cas was toch vertrokken om hem af te
lossen? Waarom was Youri er nog niet? Ze stond op, rekte haar
spieren en liep naar de overige kamers in de boerderij om te zien of
Youri misschien ook even ergens was gaan liggen. Ze vond hem niet.
Voorzichtig liep ze terug naar de kamer waar Onno nog lag te slapen
en zachtjes schudde ze hem wat heen en weer. Het duurde even maar
uiteindelijk werd Onno er wakker van. Met slaperige ogen keek hij
Maaike aan.
‘Weet jij waar Youri is?’, vroeg ze voorzichtig.
‘Youri?’, antwoordde Onno schor. ‘Nee, geen idee.’
‘Cas is al uren weg, dus Youri had allang terug moeten zijn’, ging
Maaike verder. ‘Het is al bijna weer mijn beurt om te posten.’
Onno wreef in een keer in zijn ogen, geeuwde en ging rechtop zitten.
‘Vreemd’, antwoordde hij en hij keek in de richting van de klok.
‘Misschien is er iets gebeurd’, sprak Maaike nu hardop.
‘Welnee’, antwoordde Onno. ‘Waarschijnlijk is Youri bij Cas gebleven.
Of beter nog; misschien hebben ze de vleermuizen wel ontdekt.’
Maaike bleef stil en dacht na. Ze was niet helemaal gerust. De
afgelopen drie weken hadden ze zich keurig aan het schema
gehouden dat ze hadden opgesteld en tot nu toe was er geen enkele
keer van de afspraken afgeweken.
Onno zag Maaike peinzen. ‘Weet je wat?’, stelde hij voor. ‘Het is bijna
jouw beurt. Ga anders vast op pad om Cas af te lossen. Je zult zien
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dat Youri daar waarschijnlijk nog is, en anders kom je hem misschien
onderweg wel ergens tegen.’
‘En jij dan?’, vroeg Maaike.
‘Ik zal hier blijven voor het geval Youri thuiskomt zonder dat jij hem
bent tegengekomen.’
‘Ok’, antwoordde Maaike en ze begon wat spullen te verzamelen. ‘Dan
ga ik nu direct. Tot straks.’
Zonder verder te aarzelen ging Maaike naar buiten. In een hoog tempo
volgde ze de weg die ze al vele malen had afgelegd. Ondertussen
keek ze goed rond of ze Youri misschien ergens zag. Het zou
natuurlijk kunnen dat ze inderdaad de vleermuizen hebben ontdekt,
bedacht ze. Dat zou fantastisch zijn.
Na ruim een uur lopen kwam ze op de plek waar ze Youri het laatst
had zien posten. Ze zag hem niet direct. Ze keek wat verder om te zien
of ze dan in ieder geval Cas zag zitten. Maar Cas zag ze ook niet. Ze
liep nog wat verder langs het pad maar al gauw keerde ze om. Ze was
al veel verder gelopen dan waar ze Youri en Cas had verwacht aan te
treffen.
‘Youri, Cas?’, riep ze zachtjes. Haar woorden ebden weg in de flauwe
slierten mist om haar heen. Geen antwoord. Nog een keer. Iets harder.
‘Youri, Cas!’ Maar nog steeds niks. Een rilling trok over haar rug. Was
het kouder geworden? Misschien was het de angst. Ze vertrouwde de
situatie helemaal niet. Ze keek nog eens goed rond, riep nog twee keer
de namen van haar vrienden en besloot toen dat het beter zou zijn als
ze terug naar Onno zou keren. Als Cas en Youri daar inmiddels niet
zouden zijn, zouden ze misschien beter samen terug kunnen komen
om te zoeken.
Ze draaide zich om, en slaakte direct een harde gil. Ze keek recht in de
ogen van één van de wachters van Valder die haar direct met zijn
grote handen beetgreep en haar de mond snoerde. Ze spartelde wild
in het rond en wist de wachter enkele keren hard tegen het been te
raken, maar dat hielp niks. Plots voelde ze een harde klap op haar
achterhoofd van iemand die blijkbaar achter haar was komen staan.
Daarna werd alles om haar heen donker en stil.
‘Maaike?’, was het eerste dat ze iemand hoorde fluisteren nadat ze
haar ogen weer voorzichtig een beetje open deed. ‘Maaike?’
Maaike keek op. Voor zich zag ze twee bekende schimmen. ‘Cas!’,
fluisterde ze zacht. ‘Youri!’ Ze opende haar ogen en ging rechtop
zitten. Direct greep ze naar de zere plek op haar hoofd. Ze voelde een
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behoorlijke bult. Ze keek om zich heen. Ze zaten in een kooi. Een
grote houten kooi. En de kooi bewoog. De kooi hing aan twee lange
balken en aan de uiteinden van beide balken liepen grote wachters
van Valder. Vier in totaal.
‘We zijn erbij’, zuchtte Youri. ‘De wachters van Valder hebben ons
gevonden en weer gevangen genomen. We werden totaal verrast.
Eerst ik en toen Cas. En nu jij. Alleen Onno hebben ze niet te pakken’
‘Onno is ook een stuk minder interessant voor Valder’, fluisterde Cas.
‘Wij zijn dertien jaar, hij niet. Wij moeten worden teruggebracht zodat
hij zijn offer kan brengen.’
Maaike keek om zich heen. De wachters leken zich niet te storen aan
hun gesprek en liepen ongestoord en onvermoeibaar door met de
balken van de kooi op hun schouders. Wat waren die wachters toch
enorm groot.
‘En nu?’, fluisterde Maaike.
‘Wachten’, antwoordde Cas. ‘Uit deze kooi kunnen we onmogelijk
ontsnappen. We moeten wachten en hopen dat er nog een
mogelijkheid komt. Er moet gewoon nog een mogelijkheid komen.
Onno is er tenslotte ook altijd nog. Wie weet schiet hij ons snel te hulp.’
Maaike zuchtte en ging in een andere houding zitten. Cas had gelijk.
Nu konden ze in ieder geval niets doen.
Na ongeveer een minuut of veertig met de kooi gelopen te hebben
hielden de wachters ineens halt. Ze zetten de kooi op de grond en
staarden naar de lucht.
‘Wat is er aan de hand?’, fluisterde Youri naar Cas die inmiddels weer
in een andere houding was gaan zitten zodat hij beter kon zien wat er
gebeurde. Hij zag dat de wachters onrustig naar de hemel staarden.
Het was een vrij heldere nacht en in vergelijking tot andere dagen hing
er deze nacht maar weinig mist in het bos.
‘Ik weet het niet’, antwoordde Cas en hij probeerde te ontdekken waar
de wachters zich zo ongerust over maakten.
‘Kijk daar!’, riep Maaike net voordat de wachters de kooi weer
vastgrepen. ‘Een vleermuis.’
Cas en Youri keken omhoog. Boven zich zagen ze ineens een
vleermuis vliegen die groter was dan ze ooit hadden gezien in boeken
of films. Het beest leek wel een spanwijdte van een meter te hebben.
De wachters hadden het beest op hetzelfde moment ontdekt en waren
duidelijk niet blij met haar komst. Zo vlug als ze konden renden ze nu
met de kooi door het bos alsof ze voor de vleermuis op de vlucht
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waren. Maaike, Youri en Cas moesten zich stevig aan de houten
constructie van de kooi vasthouden om te voorkomen dat ze over
elkaar heen zouden rollen.
‘Kijk!’, gilde Maaike opnieuw. ‘Het is er niet één. Het zijn er veel meer.’
Maaike wees naar de lucht.
In een snel tempo leek de lucht boven hen zich nu met vleermuizen te
vullen. Het werden er meer en meer. Het klappen van hun vleugels
maakte behoorlijk veel lawaai. De wachters leken er zenuwachtig van
te worden en probeerde zo hard als ze konden met de kooi door te
lopen.
‘Het lijkt wel of de wachters bang zijn voor de vleermuizen’,
schreeuwde Youri boven het lawaai van de vleermuizen uit.
‘Volgens mij ook’, gilde Cas terug. ‘Het zijn het er wel honderden.’
‘Maar wat willen ze dan?’, vroeg Maaike die nog maar amper boven
het geluid uit kon komen. Maar die vraag kon niet meer beantwoord
worden. Met een oorverdovend kabaal zetten de vleermuizen nu
plotseling de aanval in. Met enorme snelheden stortten ze zich ter
aarde. Voorop vloog de eerste vleermuis die ze hadden gezien. De
grootste. Met daar achteraan enkele honderden kleinere exemplaren.
‘Houd je vast jongens!’, schreeuwde Cas net voordat de vleermuizen
de wachters bereikten.
Met een klap viel de kooi op de grond. Cas, Youri en Maaike zagen
hoe enkele honderden vleermuizen de grote wachters aanvielen die
geen enkele kans leken te hebben om zich te verdedigen. Zo goed en
zo kwaad als ze konden probeerde ze aan de vleermuizen te
ontsnappen door het wild zwaaiend op een lopen te zetten.
‘De vleermuizen verjagen de wachters’, juichte Cas van blijdschap.
‘Kijk dan, ze helpen ons!’
Youri en Maaike zagen het ook. Op een uiterst geraffineerde manier
wisten de vleermuizen de wachters steeds verder te verjagen.
Ondertussen was Cas de eerste die van de situatie gebruik maakte.
Als een gek begon hij te trekken aan de touwen waarmee de deur van
de houten kooi was dichtgebonden. Het lukte hem niet direct het touw
los te krijgen, maar hij kreeg hulp uit onverwachte hoek. Vlak voor hem
op de grond stond ineens die eerste grote vleermuis die ze hadden
zien vliegen. Cas schok ervan en viel. Dit exemplaar was echt veel
groter dan de exemplaren die ze op school in de biologieboekjes
voorgeschoteld hadden gekregen. De grote vleermuis kwam dichterbij
en Cas deinsde naar achteren. Hij twijfelde of de vleermuizen hun echt
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te hulp waren geschoten of dat ze hem, en Maaike en Youri, misschien
als makkelijke prooi zagen. Ze zaten tenslotte nog altijd in de kooi.
De vleermuis spreidde haar vleugels en met twee forse slagen nam ze
plaats bovenop de kooi. Op die manier kon ze precies bij het touw
waarmee de kooi was dichtgebonden en Cas zag hoe ze aan het touw
begon te knagen.
‘Ze wil ons bevrijden’, fluisterde Youri die vlak achter Cas stond.
‘Ja, volgens mij ook’, antwoordde Cas. ‘Maar doet ze dat om ons te
helpen of om ons op te eten?’, vervolgde hij. Hij voelde hoe Youri zich
aan hem vastgreep. ‘Angsthaas’, dacht hij en hij moest er ondanks de
situatie stiekem om lachen.
Het duurde niet lang of het touw van de kooi was doorgeknaagd. De
deur van de kooi sprong open. Cas keek naar Youri en Maaike. Waren
de vleermuizen te vertrouwen? Maaike knikte. Cas begreep dat ze
hiermee bedoelde dat ze het veilig genoeg vond om de kooi te
verlaten. De andere vleermuizen keerden geleidelijk aan allemaal
terug en namen stuk voor stuk plaats voor de kooi. De grote vleermuis
zat nog altijd boven op de kooi. De wachters waren in geen velden of
wegen meer te bekennen.
Eenmaal uit de kooi gekropen bleven Cas, Maaike en Youri staan. Ze
stonden precies tussen de honderden vleermuizen en die ene grote
vleermuis in. Ze twijfelden over wat ze zouden gaan doen.
Het werd stiller om hen heen. Het leek erop dat alle vleermuizen waren
teruggekeerd en plaats hadden genomen voor de kooi. Doodstil zaten
ze daar, in afwachting van wat er nu ging komen. Cas draaide zich om
en zag hoe de grote vleermuis iets naar voren kwam en op de rand
van de kooi voor hen kwam zitten. Maaike en Youri keken elkaar
vertwijfeld aan en kwamen nog wat dichter bij Cas staan. Met z’n
drieën bij elkaar wachtten ze af.
Plots gebeurde er iets bijzonders. De grote vleermuis kwam omhoog
uit haar zittende positie totdat ze in de volle lengte voor hen stond.
Cas, Maaike en Youri kropen nog wat dichter tegen elkaar aan. Ze
twijfelden weer of de vleermuizen nu wel of niet met goede
bedoelingen kwamen. Ineens klonk er een stem. Een vrouwenstem. Ze
noemde de naam ‘Cas’.
Youri en Maaike keken elkaar verbaasd aan maar wisten allebei zeker
dat ze de stem hadden gehoord. Hun blikken zochten naar Cas, die
inmiddels een pas naar voren had genomen en nu recht voor de
vleermuis stond.
‘Cas?’, fluisterde Maaike onzeker. ‘Wat doe je?’
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Maar Cas leek haar niet meer te horen. Met ongeloof in zijn ogen
staarde hij naar de vleermuis, die rustig bleef zitten. Van top tot teen
nam hij het beest in zich op.
‘Mam?’, fluisterde hij opeens zachtjes.
Maaike en Youri keken elkaar verbaasd aan? ‘Mam?’
‘Ik ben het inderdaad, Cas’, hoorden ze de stem zeggen.
‘Maar ….hoe….hoe…’, stamelde Cas.
‘Kijk eens goed om je heen, Cas’, ging de stem vriendelijk verder. We
zien er misschien uit als vleermuizen, maar we zijn het allemaal. Alle
vlinders uit de vlindertuin zijn meegekomen om je te helpen.’
Cas keek om zich heen. Nog steeds zaten er honderden vleermuizen
zwijgend in het veld rondom de kooi.
‘Ik begrijp het niet. Wat is er met jullie gebeurd? Waarom zien jullie
eruit als vleermuizen?’
‘We zien er niet alleen uit als vleermuizen Cas. We zijn vleermuizen’,
antwoordde de grote vleermuis. ‘De prijs die we hebben moeten
betalen om onze vlindertuin te kunnen verlaten.’
‘Prijs die jullie moesten betalen? Maar waarom?’, vroeg Cas opnieuw
en hij klonk verdrietig. ‘En waarom vleermuizen?’
‘Cas, ooit konden wij als vlinder vrij rondvliegen, waar we maar wilden.
Maar Valder houdt niet van vlinders. Hij houdt nergens van. Jaren
geleden heeft hij ons verbannen uit zijn land. Met tegenzin vertrokken
we, maar al snel vonden we de prachtige vlindertuin, ver weg van alles
wat met Valder te maken heeft. Daar zijn we gaan wonen en werden
wij weer gelukkig. Maar het was Valder niet genoeg. Toen hij hoorde
dat wij een nieuw onderkomen hadden gevonden waar we gelukkig
konden leven heeft hij een vloek over ons uitgesproken. Wij zouden
nooit meer onze tuin kunnen verlaten. Als we dat toch zouden doen,
zoals nu, dan zouden we bij de allereerste aanraking met de duisternis
veranderen in vleermuizen, de lievelingsbeesten van Valder. Met die
vloek werd onze prachtige tuin, meteen onze gevangenis.’
‘Maar waarom hebben jullie de vlindertuin dan toch verlaten?’, vroeg
Cas bedeesd.
‘Cas’, antwoordde de stem, ‘je bent mijn zoon. Je was in gevaar. Ik
besloot je te gaan helpen, ondanks de vloek, en alle vlinders in de tuin
wilden mee, geen enkele vlinder uitgezonderd.’
Cas keek om zich heen. Even kort keek hij naar Maaike en Youri die
nog steeds niet konden geloven wat er voor hun neus gebeurde.
‘Maar zijn jullie nu voor altijd vleermuizen?’, sprak Cas intens bedroefd.
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De grote Vleermuis zuchtte en zweeg. ‘Helaas wel, Cas’, antwoordde
de vrouwenstem na een korte stilte.
Cas veegde een traan van zijn wangen en zakte door zijn benen zodat
hij op zijn knieën op de grond kwam te zitten. Verdrietig sloeg hij zijn
handen voor zijn ogen. Maaike kwam direct bij hem staan en legde
haar hand op zijn schouder. Youri stond er bedeesd bij en deed moeite
zijn tranen tegen te houden.
‘Het is allemaal mijn schuld’, proestte Cas tussen het snikken door.
‘Dankzij mij zijn jullie nu geen vlinders meer.’
De grote Vleermuis nam een pas naar voren en ging recht voor Cas
zitten.
‘Cas…’, klonk de stem nog altijd even zacht en vriendelijk. ‘We hebben
het er allemaal voor over gehad. We wisten waar we aan begonnen en
niemand twijfelde of we je te hulp moesten schieten. Neem het jezelf
niet kwalijk. Het is niet jouw schuld. Het is de schuld van Valder.’
Plots stond Cas op en veegde de tranen uit zijn ogen weg. ‘Dan gaan
we ervoor zorgen dat hij dit gaat oplossen’, sprak hij resoluut. Hij keek
Youri en Maaike aan.
‘U heeft gelijk mevrouw de vleermuis’, antwoordde Youri. ‘En er is er
inderdaad maar één die dit voor ons kan oplossen en dat is …’
‘Onno?’, zei Maaike vragend.
‘Nee, niet Onno. Dat is..’.
‘Onno!’, riep Cas.
‘Nee’, herhaalde Youri geïrriteerd. ‘Valder natuurlijk.’
‘Dat bedoel ik niet’, antwoordde Cas terwijl hij Youri bij de kaak pakte
en zijn hoofd een kwartslag draaide. ‘Onno is hier! Kijk!’
‘Jongens’, riep Onno vanaf een afstandje terwijl hij snel dichterbij
kwam. ‘Wat is er aan de hand? Wat doen jullie hier?’. Hij keek rond en
zag plots ook alle vleermuizen zitten. ‘En wat…?’
‘Dat vertellen we je straks allemaal wel’, antwoordde Cas terwijl hij op
Onno afliep. ‘Ik wil je eerst aan iemand voorstellen?’. Cas draaide zich
om maar tegelijkertijd zag hij de grote vleermuis de vleugels spreiden
en met een aantal ferme slagen verdween ze hoog in de lucht. Met
een hoop lawaai kwamen de overige vleermuizen direct achter haar
aan. Al gauw was het hele veld weer leeg.
‘Mam!’, gilde Cas en met een kort sprintje probeerde hij de
vleermuizen nog bij te houden. Zonder te begrijpen wat Cas deed bleef
Onno staan en keek vragend in de richting van Youri en Maaike.
‘Mam!’, gilde Cas nog een keer. ‘Wacht!’ Maar het was te laat. De
vleermuizen verdwenen in de verte en om hen heen werd het weer stil.
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Cas stopte met rennen en liep rustig terug naar Onno die zich
inmiddels bij Maaike en Youri had gevoegd.
‘Ik begrijp het niet’, zuchtte hij terwijl hij zijn schouders ophaalde.
‘Waarom zijn ze nu zo plotseling vertrokken?’
‘Nou, ik begrijp er ook niks van’, antwoordde Onno. ‘Wat doen jullie
hier helemaal? Van wie is die grote kooi, wat kwamen die vleermuizen
hier doen en waarom bleven jullie zo lang weg?’
Cas keek nog één keer naar de lucht om te zien of de vleermuizen nog
terug kwamen en zuchtte toen dit niet het geval bleek. ‘Dat leggen we
je allemaal nog wel uit. Kom, laten we teruggaan naar de boerderij’.
‘Maar hebben jullie nog wel een vleermuis weten te vangen?’, wilde
Onno weten voor ze vertrokken.
‘Nee’, antwoordde Youri. Het zit namelijk zo…’. Maaike onderbrak
hem.
‘Kijk daar!’, zei ze en ze wees naar de grond een stukje verderop. Niet
ver van hen vandaan zat nog één vleermuis die blijkbaar niet met de
rest was vertrokken. ‘Er is er één achtergebleven.’
Cas zag het ook en liep op het beestje af. Hij stak zijn hand uit en
direct nam het beest plaats op zijn uitgestoken arm.
‘Deze gaat met ons mee’, zei hij beslist. ‘Deze gaat ons geluk
brengen’. Hij keek het beestje aan. Even wachtte hij of de vleermuis
misschien iets ging zeggen maar het bleef stil. ‘Kom we gaan’, zei hij
toen en met een paar passen verdwenen ze het bos in op weg terug
naar de boerderij van Onno.
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Hoofdstuk 11: een dwaallicht aan de linkerhand

Op de boerderij van Onno aangekomen vonden ze dat het tijd was om
eerst eens goed uit te rusten. Ze hadden bijna drie weken lang
dagelijks gepost en dat was hen niet in de koude kleren gaan zitten. Ze
waren moe en ze voelden zich vies. Enkele dagen lang deden ze dan
ook weinig meer dan slapen, eten, hangen en nog meer slapen. De
vleermuis, die prima in dat ritme mee leek te komen, had ondertussen
een plekje voor zichzelf gevonden in de kleine oude kelder van het
gebouw. Na een dag of vier vond Cas het mooi geweest. Hij voelde
zich weer fit en ook de anderen gaven aan voldoende hersteld te zijn
om er weer op uit te trekken. Op de ochtend van de vijfde dag op de
boerderij namen ze plaats aan de tafel om de aanpak van de volgende
opdracht te bespreken.
‘Een dwaallicht…’, begon Maaike. ‘Ik weet niet eens wat een dwaallicht
is eerlijk gezegd.’
Cas, die het wel wist, wilde antwoorden maar voor hij de kans kreeg
nam Onno het woord al.
‘Dwaallichtjes verschijnen bij een moeras’, zei hij onderwijzend. ‘Er zijn
twee beschrijvingen voor een dwaallicht. De één zegt dat het de
zieltjes zijn van mensen die in het moeras zijn omgekomen, de ander
zegt dat het niet veel meer is dan ontsnappend gas van hout dat in het
moeras ligt te rotten.’
‘Ik ga er van uit dat het dat laatste is’, zei Youri zelfverzekerd.
Onno keek hem zwijgend aan. Youri begon aan zijn eigen opmerking
te twijfelen.
‘Toch?’, vroeg hij iets minder zelfverzekerd terwijl hij Maaike en Cas
aan keek.
‘Denk ervan wat je wilt’, antwoordde Onno. ‘Ik ben er niet zeker van. Ik
heb teveel onverklaarbare verschijnselen gezien om zonder meer aan
te nemen dat het ‘slechts’ gas van rottend hout is.’
Youri zweeg en Cas en Maaike haalden hun schouders op om aan te
geven dat ze het ook niet precies wisten.
‘Maar wat houdt die opdracht precies in Onno? Wat moeten we doen?
Waar moeten we naartoe?’
‘Het moeras natuurlijk’, zuchtte Onno. ‘Dat zei ik net. Alleen daar vind
je dwaallichtjes.’
‘Dat snap ik ook wel’, zei Cas en uit de manier waarop hij het zei klonk
het alsof hij zich een beetje irriteerde aan de lakse houding van Onno.
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‘Maar wáár precies moeten we zijn, en wat precies moeten we daar
dan doen?’
‘Oké, luister’, antwoordde Onno nu serieus. ‘Dit wordt geen
gemakkelijke opdracht.’
Cas, Youri en Maaike gingen wat meer recht op zitten om goed te
luisteren naar wat Onno zou gaan zeggen.
‘Luister. Er is in dit land een groot moeras. Een heel groot moeras. Ik
weet zeker dat we daar een dwaallichtje kunnen vinden. Er is wel één
nadeel. Het moeras is hier ver vandaan. Veel verder dan de afstanden
die jullie tot nu toe hebben moeten afleggen. We zullen dus lang
moeten reizen. Ik heb het niet over enkele dagen, maar over anderhalf,
twee maanden zeker’.
‘Twee maanden’?, jammerde Youri die moest denken aan alle
afstanden die hij al had gelopen. ‘Dat is hartstikke ver!’
‘Het is het enige moeras dat ik kan bedenken’, vervolgde Onno.
‘Dan zullen we daar heen gaan’, antwoordde Cas beslist. ‘Er zit niks
anders op.’
‘Helemaal mee eens’, antwoordde Maaike. ‘We moeten alles op alles
zetten om te zorgen dat we alle opdrachten voltooien. We kunnen nu
niet opgeven hoor’.
‘Ok’, antwoordde Youri. ‘Ik weet het. We moeten door. Wanneer
vertrekken we?’
Alledrie keken ze nu Onno aan. Hij wist waar ze naartoe moesten, dus
moest hij ook maar beslissen wanneer ze zouden vertrekken.
‘Ehm…’, antwoordde Onno. ‘We zullen ons goed moeten
voorbereiden. Ik vind dat we het beste kunnen vertrekken over drie
dagen. Het is een lange tocht dus we moeten goed inpakken.’
‘Kunnen we niet met de luchtballon’, vroeg Cas.
“O ja, dat hebben we je nog niet verteld’, antwoordde Youri. ‘Toen jij bij
Victor was zijn wij teruggegaan naar dat rare volkje dat onze ballon
nog had. We dachten dat we daarmee wel terug naar de boerderij
zouden kunnen varen. Toen we daar aan kwamen bleek dat ze zelf
hadden geëxperimenteerd met de ballon. Ze hebben geprobeerd te
vliegen. Maar omdat ze geen idee hadden hoe ze de ballon moesten
bedienen hebben ze het hele ding met de brander in de fik gestoken.
Per ongeluk. We hebben er drie weken over gedaan om weer bij de
boerderij te komen. Jammer genoeg kunnen we de ballon dus niet
meer gebruiken.’
‘We zullen moeten lopen’, vulde Onno Youri aan.
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‘Ok’, antwoordde Cas. ‘Geen probleem. Over drie dagen vertrekken
we.’
‘Ok’, antwoordde ook Maaike.
‘Deal’, antwoordde Youri.
De drie dagen die ze nog hadden voor het vertrek werden nuttig
besteed. Onno zorgde er samen met de jongens voor dat de rugtassen
werden gepakt. Ze vulden de grote tassen met alles waarvan ze
dachten dat ze het nodig zouden kunnen hebben. Naast de
gebruikelijke bagage zoals een zakmes, touw, een zaklamp,
slaapspullen en een kompas, werd er ook een voorraad eten
aangelegd. De jongens hadden in het bos twee keer een wild konijn
weten te vangen die ze vervolgens eigenhandig gaar hadden gekookt.
Onno had op zijn beurt ergens een hele voorraad groenten in blik
vandaan weten te ‘toveren’ en hij had zelfs wat fruit. Ondertussen hield
Maaike zich bezig met de kleding voor de reis. Allereerst had ze alle
kleding eens grondig gewassen. De afgelopen maanden hadden ze
dat regelmatig gedaan, maar alleen in een rivier, en zonder zeep. Nu
zorgde Maaike ervoor dat de kleren eens goed schoon werden
gemaakt en toen ze klaar was zagen de kledingstukken er dan ook
weer heerlijk fris uit. Ze zorgde er ook voor dat alle kapotte
kledingstukken weer werden hersteld. Als laatste had ze zelfs nog tijd
over om zelf wat kledingstukken te maken van wat stukken stof die
Onno nog ergens had liggen. Heel behendig maakte ze er een paar
simpele T-shirts en een paar truien bij, voor ieder één. Aan het einde
van de derde dag namen ze allemaal weer plaats rond de eettafel en
genoten ze van een goede, laatste maaltijd.
‘Volgens mij zijn we er klaar voor’, zei Onno terwijl hij een flinke hap uit
een stuk konijnenbout nam.
‘Ik denk het ook’, antwoordde Cas. ‘Morgen om zes uur in de ochtend
zullen we vertrekken.’
En zo gebeurde het ook. Na een onrustige nacht stonden ze allemaal
keurig om zes uur paraat voor vertrek. Onno keek nog een laatste keer
of hij alles bij zich had, en trok toen de deur van de boerderij achter
zich dicht. De sleutel verborg hij weer op dezelfde plaats als waar hij
dat altijd deed. Ondertussen nam de vleermuis plaats op de schouder
van Cas. En toen waren ze klaar om te gaan lopen. Het begin van een
lange tocht die volgens Onno zeker één, maar waarschijnlijk zelfs wel
twee maanden in beslag zou kunnen gaan nemen.
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Het eerste stuk van de reis verliep erg voorspoedig. In slechts een
paar dagen tijd hadden ze al een flinke afstand afgelegd. Ze hadden
het voordeel dat de paden goed begaanbaar waren, waardoor ze het
tempo er goed in konden houden. Na enkele dagen urenlang in hoog
tempo gelopen te hebben hield Cas ineens halt.
‘Het komt me hier zo bekend voor allemaal’, zei hij bedenkelijk en hij
keek eens goed om zich heen.
Ook Youri stopte met lopen en keek eens goed om zich heen.
‘Nu je het zegt’, mompelde hij. ‘Het komt mij ook bekend voor hier.’
‘Dat kan wel kloppen’, antwoordde Onno glimlachend. ‘We zijn weer in
de buurt van de burcht van Valder.’
‘Wat??’, riep Youri geschrokken. ‘De burcht van Valder? Wat doen we
hier? Waarom moeten we daar naartoe?’
‘Ja’, viel Cas hem bij. ‘Is dat niet veel te gevaarlijk? Gezien de situatie
bedoel ik. Valder zal ons nog steeds aan het zoeken zijn.’
‘Ik weet het’, antwoordde Onno rustig. ‘Maar we moeten langs de
burcht om naar het moeras te kunnen. Het moeras ligt helemaal aan
de andere kant van het land en Valders burcht staat precies in het
midden.’
‘Dan zullen we moeten omlopen’, antwoordde Cas beslist. ‘Ik ben niet
van plan om als een mak lammetje in de armen van Valder te lopen.’
‘Maak je er niet zo druk om’, antwoordde Onno. ‘Het laatste dat Valder
verwacht is dat jullie zo dicht bij hem in de buurt zijn. Hij zal jullie juist
ver weg zoeken. We lopen gewoon door in de richting van….’
‘Nee’, zei Maaike terwijl ze voor Onno en Cas kwam staan. Ze keek
Onno aan. ‘Ik ben het met Cas eens. Ik loop liever om dan dat ik weer
naar die burcht ga. Het risico is mij veel te groot.’
‘En mij ook’, zei Youri terwijl ook hij dichterbij kwam staan om zich in
de discussie te mengen.
‘Kom op zeg’, antwoordde Onno geïrriteerd en hij keek ze alledrie stuk
voor stuk aan. ‘We gaan toch niet nóg een week extra omlopen alleen
omdat jullie niet langs die burcht durven hè? Of wel?’
‘Jawel’, antwoordde Cas nog steeds beslist. Onno keek alsof hij het
niet kon geloven. ‘Dat meen je toch niet? Jullie willen écht omlopen.
Het scheelt zeker een week hoor!’, sputterde hij tegen.
‘Maakt niet uit’, antwoordde Maaike. ‘Dan maar een week extra. Ik laat
me niet zo makkelijk gevangen nemen. Daarvoor zijn we al te ver
gekomen.’
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Onno zuchtte teleurgesteld. ‘Ok!’, antwoordde hij. ‘Jullie je zin. Maar
dan straks geen gezeur over zere voeten hoor. Jullie willen het zelf.’
Vervolgens draaide hij zich om en begon weer te lopen, dit keer in een
iets afwijkende richting.
Cas, Youri en Maaike volgden hem. Al snel herkenden ze de omgeving
niet meer. Het stelde ze weer gerust. Hoewel ze vlakbij de burcht van
Valder waren geweest liepen ze er in ieder geval nu weer met een
grote boog omheen.
Ze waren alweer een paar dagen onderweg en de tocht verliep
wederom voorspoedig. Ze hadden afgesproken niet langer te lopen
dan 10 uur op één dag. Van acht uur in de ochtend tot zes uur in de
middag. En daar hielden ze zich ook strikt aan. Zo hoopten ze te
voorkomen dat ze op moesten geven omdat ze het niet vol zouden
houden vanwege oververmoeidheid of andere klachten. Op de
rustplaats verdeelden ze iedere avond de taken. Maaike en Youri
zorgden meestal voor het eten terwijl Cas en Onno zorgden voor een
goede slaapplaats. Na het eten brachten ze hun tijd meestal door met
vertellen van verhalen of moppen. Maar het kwam ook regelmatig
voor dat ze ook daar te moe voor waren. Zwijgend ging ieder dan z’n
eigen gang. De één ging vroeg onder de dekens de ander verzorgde
z’n blaren. Maar het werd nooit echt laat. Iedere avond lagen ze op tijd
onder de warme dekens in hun zelfgemaakt tent (wat uit niet veel meer
bestond dan een gespannen zeiltje), zodat ze de volgende ochtend
weer goed uitgerust op pad konden gaan.
Na vijf weken dagelijks te hebben gelopen werd het Youri toch teveel.
Zwijgend bleef hij staan waardoor het even duurde voordat de anderen
door hadden dat Youri achter bleef. Maaike merkte de afwezigheid van
Youri als eerste op en draaide zich om. In de verte zag ze Youri, die
inmiddels was gaan zitten. Met zijn handen voor zijn gezicht zat hij op
de grond en schudde zijn hoofd jammerend heen en weer. Maaike
waarschuwde Cas en Onno en met z’n drieën liepen ze terug naar
Youri.
‘Ik kan het niet meer’, jammerde Youri terwijl de anderen kwamen
aanlopen. ‘Ik kan het echt niet meer hoor. Ik ben een enorme oen, ik
weet het. Maar ik ben op.’
Maaike kwam naast hem zitten en legde haar arm om zijn schouders.
‘Het spijt me. Ga maar door zonder mij hoor’, jammerde Youri verder.
‘Ik wil nog wel, maar mijn benen zijn op. Echt waar. Mijn voeten zijn zo
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dik van de blaren dat ik niet eens meer kan zien of ik nog wel vijf tenen
heb.’
Maaike moest lachen. ‘Nou, dat zal toch wel meevallen? Je tenen
zullen er allemaal nog wel aanzitten, denk je niet?’
Youri zweeg en Maaike keek Cas en Onno vragend aan omdat ze
verder ook niet meer zo goed wist wat ze moest zeggen.
‘Kom op Youri’, zei Cas terwijl hij ook naast hem kwam zitten. De
vleermuis sloeg een paar keer wild met z’n vleugels door de
onverwachte beweging die Cas hierbij maakte maar kwam direct weer
tot rust. Youri schrok er even van en keek op uit zijn handen. Cas keek
hem strak aan.
‘Het kan nooit zo ver meer zijn Youri. We zijn al zo’n eind gekomen.
Nog even volhouden en dan zijn we er.’
‘Ik kan echt niet meer’, antwoordde Youri wanhopig. ‘Gaan jullie maar
zonder mij.’
‘Dat nooit’, antwoordde Maaike.
Onno stond voor het drietal en volgde het gesprek. Terwijl Youri maar
bleef jammeren dat hij echt niet meer verder kon, haalde hij uit zijn tas
een zakje met wat groene blaadjes en ging voor hem op de grond
zitten. Uit de waterfles liet hij wat water in een beker lopen en
vervolgens voegde hij wat van de groene blaadjes bij het water. Met
zijn vinger roerde hij net zolang in de beker totdat de blaadjes zó fijn
waren gemalen dat er een soort papje was ontstaan.
Maaike en Cas hadden de hele tijd zwijgend gevolgd wat Onno deed
en ook Youri keek zo nu en dan nieuwsgierig op.
‘Hier’, zei Onno toen het papje was zoals hij had gewild. Hij hield de
beker naar voren. Trek je schoenen uit en smeer dit op je voeten.
Vannacht blijven we hier, maar morgen gaan we weer verder!’
‘Wat is het dan?’, vroeg Youri nadat hij de beker in ontvangst had
genomen.
Maar Onno was alweer opgestaan en liep zwijgend weg van het drietal
om vervolgens een stuk verderop alleen op een boomstronk te gaan
zitten.
‘Wat is er met hem?’, vroeg Maaike zich hardop af.
‘Ik weet het niet’, antwoordde Cas. ‘Hij zal ook wel moe zijn denk ik,
maar hij wil snel verder. Dat is wel duidelijk.’
‘Maar wat is dit nou voor papje?’, vroeg Youri nog maar een keer
terwijl hij wantrouwend in de beker keek.
‘Kun je dat niet ruiken dan?’, antwoordde Maaike terwijl ze Youri met
zijn neus nog wat verder in de beker duwde. ‘Het is water met gemalen
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muntblaadjes. Munt is erg verfrissend dus ik denk dat het de bedoeling
is dat je het op je voeten smeert zodat ze wat minder pijn zullen doen.’
Youri keek Maaike aan. Daar zat wel wat in vond hij. Hij trok direct zijn
schoenen en sokken uit en begon zijn gezwollen voeten met het
groene spul in te smeren. Maaike en Cas zorgen ondertussen voor wat
eten en samen bouwden ze de slaapplaats weer op. Onno hield zich
afzijdig en dat lieten ze ook maar zo. Ze zaten inmiddels al zo lang met
elkaar opgescheept dat het begrijpelijk was dat Onno zich even terug
wilde trekken.
De volgende morgen was Youri de eerste die wakker werd. Meteen
keek hij naar zijn voeten en ze waren warempel inderdaad weer
geslonken tot normale verhoudingen. Enthousiast schudde hij de
anderen wakker.
‘Mijn voeten zijn weer normaal. Ze doen geen pijn meer. We kunnen
verder!’
‘Dat is heel mooi’, antwoordde Onno die als eerste rechtop ging zitten.
Hij wreef de slaap uit zijn ogen en keek naar de voeten van Youri, die
er inderdaad weer een stuk normaler uitzagen.
Ook Cas en Maaike zaten inmiddels rechtop. Ook zij wreven de slaap
uit hun ogen en niet lang daarna was het kamp alweer afgebroken en
waren ze klaar om hun reis te vervolgen. Volgens Onno kon het
moeras niet al te ver meer zijn. Hij herkende de omgeving. Hij was hier
al eerder geweest en dacht dat het nu nog ongeveer twee weken zou
duren voordat ze bij het moeras aan zouden komen. Moedig liepen ze
dan ook met een stevige pas door, met de vleermuis zoals altijd
zwijgend op de schouder van Cas. Youri, die vooral de laatste week de
zwakste schakel van het reisgezelschap was geweest, liep nu trots
voorop. Zijn voeten deden hem geen pijn meer en hij was blij met het
‘wondermiddeltje’ dat Onno hem had gegeven. Het hield de snelheid er
weer in. Vanaf dat moment werden bij iedereen de zere plekken
dagelijks even aangestipt met het papje van muntwater.
De omgeving waarin ze liepen was de laatste weken steeds
veranderd. Ze hadden gelopen in bos, over rotsgrond en over
zandvlakten. Nu waren ze terechtgekomen in een gedeelte dat met
name bestond uit bos, afgewisseld met grote stukken vlakke heide.
Ondanks de wisselende omgeving waarmee ze onderweg te maken
kregen, was er altijd één overeenkomst waar ze ook waren. Mist. Er
was altijd mist. Een teken dat de invloed van Valder al ver reikte. Ze
hielden dan ook goed in de gaten of ze niet werden gevolgd en of de
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route nog veilig genoeg was. Tot nu toe waren er geen tekenen
geweest van komend onheil.
Ze hadden ruim zeven weken gelopen. En omdat ze erg moe waren
hadden ze al vroeg in de middag een klein kampeerplekje ingericht in
de buurt van een fris ogend beekje. Al vroeg in de avond waren ze in
een diepe slaap gevallen. Na een rustige nacht was het Onno die als
eerste de volgende ochtend vroeg wakker werd. Hij stond direct op en
waste zich snel in het beekje. Toen hij terug kwam waren Cas en
Maaike ook wakker. Youri sliep nog.
‘Doen jullie maar rustig aan’, zei Onno tegen Cas en Maaike. ‘Ik denk
dat we er bijna zijn. Het moeras kan niet ver meer zijn. Ik ga alleen op
verkenning en kom jullie halen zodra ik het gevonden heb. Met een
beetje geluk kunnen we vanavond kamperen aan de rand van het
moeras.’
‘Dat zou mooi zijn’, antwoordde Cas en zijn ogen zochten de vleermuis
die rustig aan een tak van een nabij gelegen boom hing. ‘Nou jongen’,
zei Cas mompelend tegen het beestje, ‘laat maar eens zien dat je
geluk brengt’. Het beestje draaide een keer met het hoofd om te laten
zien dat ze niet sliep, maar maakte verder geen enkel geluid.
‘Geluk of geen geluk..’, sprak Onno, ‘die opdracht zullen we moeten
vervullen. Ik kom zo snel mogelijk terug’. Hij zweeg, pakte zijn rugzak
en begon te lopen.
‘Nou, ik ben benieuwd’, zuchtte Maaike. ‘Ik ben dat lopen helemaal zat.
En moet je mijn kleren eens zien’. Met haar hand pakte ze een stuk
stof op dat er vaal een rafelig uit zag. ‘Hier kan ik ook niet lang meer in
blijven rondlopen, toch?’
‘We moeten nog even volhouden’, antwoordde Cas. ‘We kunnen deze
opdracht nu binnen een paar dagen voltooien als het meezit. Dan
hoeven we er nog maar twee’.
Ondertussen was Youri rechtop gaan zitten en hij keek nog wat suf om
zich heen.
‘Is het nog geen tijd om te vertrekken?’, zei hij toen hij helemaal bij
bewustzijn was. ‘Waar is Onno?’
‘Onno denkt dat we er bijna zijn’, antwoordde Maaike. ‘Hij is op
verkenning.’
‘Bijna zijn?’, riep Youri opgelucht. ‘Dat zou mooi zijn zeg. Ik had al zo’n
vermoeden. Het stikt hier van de muggen. Die zitten toch altijd bij een
moeras?’
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Maaike en Cas keken elkaar aan. Dat was waar ook. De laatste dagen
was het ze al opgevallen hoeveel muggen er om hen heen vlogen. Dat
kon inderdaad wel eens betekenen dat ze echt in de buurt van het
moeras waren.
Een uur of drie later kwam Onno terug. Cas en Youri hadden inmiddels
het kamp alweer opgeruimd en zaten nu samen met Maaike onder een
boom te wachten.
‘En?’, vroeg Cas hoopvol toen Onno dichtbij genoeg was om hen te
kunnen horen.
Onno zei niks tot hij vlak voor ze stond.
‘En?’, herhaalde Cas nog maar eens. ‘Heb je het moeras gevonden?’
Onno begon te glimlachen. Eerst een beetje maar uiteindelijk grijnsde
hij breed.
‘Natuurlijk heb ik het gevonden’, antwoordde hij uiteindelijk trots. ‘Laat
dat maar aan mij over!’
‘Oké dan’, riep Youri en hij sprong omhoog van blijdschap. ‘We zijn er.
We zijn er!’
‘Het is nog ongeveer een uur hier vandaan’, ging Onno verder. ‘Pak
alle spullen maar. Vanavond zitten we bij het moeras en kunnen wij
opzoek naar ons dwaallicht.’
Snel werden alle spullen bijeen geraapt en binnen niet al te lange tijd
stonden ze klaar voor vertrek. Als trouwe honden volgden ze Onno die
nu precies wist hoe ze verder moesten lopen.
Precies na een uur lopen hield Onno halt.
‘Daar’, zei hij en met zijn vinger wees hij in de mist.
Cas, Youri en Maaike keken langs zijn vinger in de verte en zagen een
uitgestrekt gebied voor hen liggen. Wat ze zagen had nog het meeste
weg van een uitgestrekte heide. Youri wilde alweer doorlopen.
‘Waar ga je naar toe’, zei Onno toen hij Youri langszij zag komen.
‘Verderop kijken natuurlijk. Vanaf hier kun je er bijna niks van zien
toch?’
‘Ik snap het’, antwoordde Onno en hij gaf Maaike en Cas een knipoog.
‘Loop er maar naartoe. Je merkt het vanzelf als je in het moeras staat.
Dan zak je namelijk heel langzaam steeds iets verder weg.’
Youri bleef stil staan. Cas en Maaike probeerden hun lachen in te
houden maar ze wisten zeker dat Youri ze kon horen gniffelen.
‘Ok, Ok’, zei Youri terwijl hij zich omdraaide en terug begon te lopen.
‘Misschien kan ik het vanaf hier toch beter zien dan ik dacht. Het lijkt
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mij beter om hier ons kamp op te slaan. Wat jullie?’ Met een smak
gooide hij de tas van zijn schouder op de grond.
‘Lijkt ons een prima idee Youri’, antwoordde Cas terwijl ze nu allemaal
in lachen uitbarstten.
Het kamp werd vlug opgezet en niet veel later werd er van een
eenvoudige lunch genoten. Omdat Onno de kans op het zien van een
dwaallichtje in verband met de duisternis het grootst achtte in de
nachtelijke uren, werd er verder die middag zoveel mogelijk gerust. Zo
konden ze ’s avonds en ‘s nachts om de beurt posten. Ze spraken af
dat ze dat in koppels van twee zouden doen. Onno zou samen met
Youri beginnen.
Na het eten gingen Youri en Onno direct posten. Ze waren nog fit
genoeg en zo konden Maaike en Cas eerst nog rusten en rond
middernacht het posten van hen overnemen. Ze namen plaatst op een
redelijk droog stukje gras aan de rand van het moeras op een kleine
honderd vijftig meter van hun kamp. Zwijgend zaten ze het eerste uur
naast elkaar.
‘Niet veel aan hè, dat posten’, zei Youri uiteindelijk om de stilte te
verbreken.
‘Nee, het is afwachten nu’, antwoordde Onno zonder Youri aan te
kijken. ‘We kunnen geluk hebben en vanavond nog iets te zien krijgen,
maar het kan ook dagen duren’.
Youri zuchtte. Het werd weer stil. Nog een uur verstreek en Youri
kreeg steeds meer moeite zijn ogen open te houden. Ook Onno kon
zich nog maar met moeite concentreren. Maar ze hielden
knikkebollend vol.
‘Onno!’, zei Youri plotseling. Onno schrok en keek op.
‘Wat?’, zei hij terwijl hij geschrokken om zich heen keek. ‘Een
dwaallicht?’
‘Nee’, antwoordde Youri. ‘Ik was benieuwd of je sliep’. Onno zuchtte.
‘Nee, ik sliep niet’, loog hij en hij ging weer wat meer rechtop zitten.
‘Ik wist het niet zeker’, zei Youri. ‘Moeten we nog lang posten denk je?’
‘Geen idee’, antwoordde Onno vermoeid. ‘Nog even volhouden. We
worden vanzelf afgelost.’
Het werd weer stil. Weer verstreek de tijd in stilte. Samen tuurde ze
geconcentreerd in het donker over het mistige moeras. Hoewel ze erg
hun best deden iets te ontdekken gebeurde er niets.
Plotseling viel er een lichte schaduw langs hen heen. Onno en Youri
schrokken ervan. Ze keken op. Cas stond grijzend voor ze.
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‘Tijd voor de aflossing’, sprak hij luid. Zijn woorden ebden weg over het
moeras. Maaike stond vlak achter hem.
‘Jee, je laat me schrikken man’, zei Youri terwijl hij zichzelf tegen de
boom duwde waar hij tegenaan was gaan zitten.
‘Haha, je was toch niet in slaap gevallen hè?’, ging de wakkere Cas
vrolijk en met een cynische ondertoon verder.
Onno stond op. ‘Er gebeurt hier helemaal niks’, antwoordde hij
geïrriteerd. Hij leek zich ervoor te schamen dat hij bijna sliep. ‘Hopelijk
hebben jullie meer geluk’. Met een paar grote passen liep hij terug
naar het kamp. Youri stond op, gaf Cas een schouderklop en liep
direct achter Onno aan.
‘Tot morgenochtend’, riep hij terwijl hij in de mist verdween. ‘Veel
succes.’
‘Slaapkoppen’, zei Cas terwijl hij plaatsnam naast Maaike die
inmiddels was gaan zitten. Cas had zoals gewoonlijk de vleermuis op
zijn schouder meegenomen. Het beestje nam rustig plaats op een tak
in de boom naast hen.
‘Kijk’, zei Maaike. Het lijkt wel of ie ons wil helpen’. Ze wees naar de
vleermuis die inderdaad zo was gaan zitten dat ie uitzicht had op het
moeras.
‘Een vleermuis voelt zich beter thuis in het donker dan in het licht.
Misschien ontdekt ie wel wat’, antwoordde Cas.
‘Wie weet’, antwoordde Maaike en ze kroop wat dichter tegen Cas
aan. ‘Het is best koud hè?’
Cas zweeg. Hij vond het leuk dat hij met Maaike kon posten. Hij was
ondertussen erg op haar gesteld geraakt en haar aanwezigheid gaf
hem een rustig gevoel. Samen staarden ze over het moeras.
Ze zaten al een paar uur. Plotseling schrok Maaike wakker van een
geluid dat ze niet direct thuis kon brengen. Was ze in slaap gevallen?
Verward keek ze om zich heen. Het was de vleermuis die onrustig
boven haar heen en weer bleef cirkelen. Ze keek naast zich. Cas was
weg.
‘Cas!’, fluisterde ze zachtjes. Er kwam geen reactie. Ze fluisterde zijn
naam nog eens maar nu iets harder: ‘Cas!’. Weer geen reactie. De
vleermuis, die ondertussen had gezien dat Maaike wakker was
geworden, begon nog meer lawaai te maken dan ze al deed. Maaike
stond op.
‘CAS!’, sprak ze nu aanzienlijk luider. ‘CAS!’. Het bleef stil.
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Plotseling hoorde Maaike achter zich voetstappen die zich vlug in haar
richting leken te bewegen. Maaike keek verschrikt om. Achter haar
stonden Onno en Youri.
‘Wat is er aan de hand’, hijgde Youri met zijn ogen nog half gesloten.
‘We hoorden je roepen. Waar is Cas?’
‘Ik weet het niet’, antwoordde Maaike. ‘Ik moet in slaap gevallen zijn. Ik
werd wakker door het lawaai van de vleermuis.’
Onno en Youri keken omhoog. Boven hen vloog de vleermuis nog
steeds onrustig heen en weer en ze maakte daarbij een krijsend
geluid.
‘Het lijkt wel of ze ons iets wil zeggen’, sprak Onno terwijl hij naar
boven bleef kijken.
‘Misschien weet de vleermuis wel waar Cas is’, antwoordde Youri.
Youri was nog maar net uitgesproken of de vleermuis kwam met een
behoorlijke vaart naar beneden gevlogen om vlak voor Youri weer
omhoog te schieten. Vervolgens verdween ze even boven het moeras
om snel daarna weer te verschijnen.
‘Ik denk dat je gelijk hebt Youri’, schreeuwde Onno. ‘Kom mee,
volgens mij wil ze dat we haar volgen.’
Met z’n drieën liepen ze gehaast in de richting die de vleermuis aan
leek te geven. Om hen heen was het mistig en duister.
‘Ik heb een angstig voorgevoel’, zuchtte Maaike terwijl ze Youri stevig
vast greep bij zijn hand. Youri zei niks maar kneep even heel zacht in
haar hand waarmee hij wilde zeggen; ‘Ik ook Maaike’.
Na een kleine vijf minuten lopen hield Onno halt. Youri moest
oppassen dat hij niet tegen hem opliep, zo plotseling bleef Onno staan.
‘Wat is er aan de hand?’, vroeg Youri terwijl hij een geschikt plekje
zocht om te staan.
‘De vleermuis gaat niet verder. Ze blijft daar cirkelen. Dáár, boven het
moeras!’, antwoordde Onno terwijl hij omhoog wees.
‘Cas?’, gilde Maaike in de duisternis. Cas!’
‘Maaike’, hoorden ze plots gillen vanuit de mist.
‘Cas is daar!’, gilde Maaike in de richting van Onno en Youri. Maar
Onno had het al door. Samen met Youri probeerde hij dieper het
moeras in te lopen. Hun voeten zochten naar vaste stukjes grond die
stevig genoeg waren om niet in het moeras weg te zakken. Maaike
volgde direct.
‘We komen eraan Cas’, riep ze in de mist terwijl ze Onno en Youri
probeerde bij te houden.
‘Schiet op’, schreeuwde Cas vanuit de mist terug. ‘Ik zak weg.’
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Al snel zagen ze Cas. Hij zat muurvast in het moeras en was er al een
flink stuk in weggezakt. Met zijn schouders en hoofd stak hij nog net
boven de groenige modder uit. Onno, die geen goede grond kon
vinden om dichterbij te komen, liet zich plat op het laatste stukje
stevige aarde vallen. Met zijn arm probeerde hij Cas te bereiken, maar
de afstand was nog te groot.
‘Ik moet zijn gaan slaapwandelen’, probeerde Cas zich te
verontschuldigen.
‘Stil Cas. Houd vol!’, gilde Onno terwijl hij probeerde dichterbij te
schuiven. Maaike en Youri stonden hulpeloos aan de kant. ‘Houd vol
Cas’, schreeuwde ze om de beurt. Maar het leek tevergeefs. Des te
meer Cas probeerde los te komen uit het moeras, of zijn best deed de
arm van Onno te bereiken, des te meer zakte hij er in weg.
‘Rustig blijven Cas’, zei Onno terwijl hij weer opstond.
‘Een stok’, zei Youri en hij begon haastig om zich heen te kijken. ‘We
hebben een stok nodig’.
Ook Maaike keek in het rond. Niets. ‘Terug naar het bos’, zei Youri nu
duidelijk in paniek.
‘Ik wacht hier’, zei Onno. ‘Schiet op!’.
Youri en Maaike zette het direct op een lopen. Aan de rand van het
bos zochten ze naarstig naar een goede stok om Cas het moeras mee
uit te trekken, maar ze vonden er geen. Tenminste, niet in de tijd die ze
hadden. Zenuwachtig zochten ze een paar vierkante meter van het
omliggende bos af voordat ze besloten terug te gaan.
‘En?’, gilde Onno al vanaf een afstandje toen hij het tweetal terug zag
komen.
‘Niks’, schreeuwde Youri paniekerig terug. ‘We hebben helemaal niks’.
‘Ik zak weg’, gilde Cas.
Direct keken Onno, Maaike en Youri op. Ze zagen hoe Cas moeite
deed zijn gezicht boven de modder te houden. Zijn schouders waren
ondertussen al helemaal niet meer te zien.
‘Nee’, gilde Maaike terwijl ze probeerde steun te zoeken op stukken
grond waarvan ze wist dat ze er in weg zou zakken. Youri trok haar
terug.
‘Dat kan niet Maaike. Dat kan echt niet.’
‘Maar we kunnen Cas daar toch niet zomaar laten verdrinken?’.
Nog voordat Maaike uitgesproken was, zagen ze hoe Cas kopje onder
ging in de modder. Hij probeerde nog iets te roepen maar zelfs
daarvoor was het al te laat. Ze zagen alleen nog een stuk van zijn arm.
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‘Neeeee’, gilde Maaike hartverscheurend door de dikke mist. Haar
woorden leken te zweven boven het moeras. Boven hen vloog de
vleermuis nog onrustiger dan daarvoor heen en weer waarbij ze een
schril schreeuwend geluid produceerde. Plotseling werd het stil.
Doodstil. Een oogverblindend wit licht zorgde ervoor dat zowel Onno
als Maaike en Youri direct ineen doken met de handen stevig voor hun
ogen om te voorkomen dat het licht hen zou verblinden. Direct nadat
het felle licht verscheen leek het alweer minder te worden. Voorzichtig
keken Youri en Onno op.
‘Wat was dat?’, fluisterde Youri angstig.
‘Kijk daar’, zei Maaike terwijl ook zei haar handen voor de ogen weg
had gehaald. ‘Wat is dat daar?’
In de verte zagen ze een zacht wit licht dat opvallend snel in hun
richting leek te komen.
‘Is dat een…dwaallicht?’, stamelde Youri terwijl hij zijn ogen er niet
vanaf kon houden.
‘Dat…Dat is nou een dwaallicht’, antwoordde Onno terwijl hij doodstil
bleef staan. Dat de afgelopen minuten nogal hectisch waren verlopen
was nu absoluut niet meer merkbaar. Met het licht was er een soort
rust gekomen die de paniek deed vergeten. Zelfs de vleermuis hield
zich rustig. Zwijgend keken Maaike, Youri en Onno naar het licht dat
nu bijna bij hen was. Toen hield het licht halt. Precies boven de plek
waar Cas zojuist was verdwenen bleef het hangen. Onno, Maaike en
Youri zwegen nog steeds, maar keken nieuwsgierig naar wat er ging
gebeuren. Plots werd het licht weer feller. Al snel was het licht zo
ontzettend fel dat ze wederom ineen moesten duiken met de handen
voor de ogen om te voorkomen dat het felle licht hen zou verblinden.
Een paar keer hoorden ze het in de lucht boven hen donderen en
zagen ze felle flitsen voor hun oogleden voorbij schieten. Angstig
kropen Youri en Maaike tegen elkaar aan. Onno lag iets verder op zijn
buik met zijn gezicht naar de grond. Toen werd het weer stil rondom
hen en werd het licht weer minder fel. Binnen enkele seconden was
het weer volledig duister. Youri kroop overeind en haalde de handen
voor zijn ogen vandaan. Maaike deed precies het zelfde en ook Onno
draaide zich weer om.
‘Cas!’, gilde Maaike direct zodra ze weer zicht had. Ze spong op. Voor
hen stond Cas, doordenkt van modder, maar levend. Maaike vloog
hem om de nek. ‘Cas! Je leeft. Je leeft!’
Youri en Onno waren inmiddels ook opgestaan en aarzelden niet om
er direct een groepsknuffel van te maken.
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‘Het dwaallicht heeft je leven gered’, zei Youri terwijl hij Cas nog eens
goed bekeek.
‘Ik dacht dat ik er geweest was’, antwoordde Cas vermoeid. ‘Ik dacht
dat ik werd opgehaald door een engel. Dat licht was zo ontzettend fel.
En nu sta ik hier.’
‘Het dwaallicht heeft niet alleen je leven gered’, antwoordde Maaike.
‘Kijk daar eens.’
Cas keek in de richting die Maaike aanwees maar zag niks.
‘Waar?’, vroeg hij.
‘Hier links van je’, antwoordde ze terwijl ze iets van de grond raapte
dat naast de voeten van Cas lag. ‘Kijk.’ In haar hand hield ze een soort
doorzichtige ronde knikker. In de knikker leek een klein wit lichtje te
schijnen.
‘Wat is het?’, vroeg Youri terwijl hij met zijn hoofd nieuwsgierig
dichterbij kwam.
‘Ik weet het niet’, antwoordde Maaike terwijl ze de knikker nog eens
aan alle kanten bekeek.
‘Dat is je geschenk’, antwoordde Onno kalm. ‘Het dwaallicht zou je een
waardevol geschenk brengen stond er in de opdracht. Dit zal het zijn.’
Cas nam de knikker over van Maaike en bestudeerde het nieuwsgierig.
‘Maar wat kunnen we er dan mee?’, vroeg hij nadat hij het een aantal
keer aan alle kanten had bekeken.
‘Ik weet het niet’, antwoordde Onno en hij kwam een stapje dichterbij
om de knikker eens goed te kunnen bekijken.
‘Kijk!’, riep Maaike ineens verbaasd. ‘Het licht op. Het wordt feller.’
Onno deinsde achteruit.
‘Ik zie het ja’, antwoordde hij geschrokken terwijl hij weer een pasje
terug nam. ‘Het zal wellicht een soort zaklamp zijn’, antwoordde hij
terwijl hij geen nieuwe poging meer deed de knikker vast te houden.
‘Nou, dat is best handig hier’, sprak Cas terwijl hij in het licht om zich
heen keek. ‘Kijk het wordt alweer minder fel.’
‘Laten we dan maar snel terug gaan naar het kamp’, antwoordde Onno
terwijl hij de eerste passen al zette. ‘Je vat nog kou zo.’
Met Onno voorop liepen ze het moeras uit, op weg terug naar het
kamp. Cas had inmiddels de vleermuis alweer op zijn schouder. De
knikker met het lichtje hield hij stevig in zijn hand geklemd.
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Hoofdstuk 12: een ontmoeting met een wilde leeuw

Het was een koude nacht. Cas, die door zijn ervaring in het moeras
toch al behoorlijk afgekoeld was, lag rillend onder een deken tussen
Maaike en Youri in. Zo nu en dan kropen ze alledrie wat dichter tegen
elkaar aan om het in ieder geval zo warm mogelijk te hebben. Onno
lag wat verderop onder zijn eigen deken. Hij sliep niet. Hij dacht na
over het vervolg van de reis. Youri was ook wakker. Hij lag met zijn
gezicht in de richting van Onno. Hij wist dat Onno ook wakker was,
maar hij hield zich stil. Geconcentreerd probeerde hij te luisteren naar
de geluiden die Onno maakte. Af en toe leek het alsof hij Onno hoorde
mompelen, maar het was te zacht om daadwerkelijk de woorden te
kunnen horen. Youri knipperde een paar keer met zijn prikkende ogen
en zuchtte. Hij draaide zich voorzichtig om en keek naar het tentzeil
dat vlak boven hem hing. Hij dacht na. Ze waren al zo lang van huis.
Hij wist niet eens precies meer hoelang. Ongeveer negen maanden?
In zijn hoofd probeerde hij de weken te tellen die voorbij waren
gegaan. Er konden misschien al wel tien maanden voorbij zijn. De tijd
begon te dringen. Ze hadden nog twee opdrachten te gaan. Hij zuchtte
nogmaals. Twee opdrachten in twee maanden. Het was krap maar niet
onmogelijk.
De volgende morgen zaten ze alle vier zwijgend aan het ontbijt dat
Onno al vroeg had verzameld. Het bestond uit noten, besjes en een
speciaal soort sla dat in de moerassige omgeving in overvloed bleek te
groeien. Ze dronken water dat Onno een paar dagen eerder uit een fris
beekje had geschept en in een grote thermosfles had bewaard. Cas
had het nog altijd koud en zat rillend met een deken over zijn
schouders tegen een boom.
‘Wat nu?’, zei hij ineens terwijl hij zijn hand uitstak om de vleermuis uit
te nodigen bij hem te komen zitten. De vleermuis kwam meteen
aanvliegen.
‘De volgende opdracht staat voor de deur en de tijd begint te dringen’,
antwoordde Onno terwijl hij niet op of om keek. ‘We zijn al een hele tijd
onderweg.’
‘Dat klopt’, antwoordde Youri. ‘Als ik het goed heb geteld zijn we nu al
zo’n tien maanden van huis.’
‘Ik denk dat we haast moeten gaan maken om de laatste twee
opdrachten te voltooien’, ging Onno verder.
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‘Welke opdracht moeten we nu eerst doen?’, vroeg Maaike en ze keek
Onno aan.
‘We moeten op zoek naar de wilde leeuw’, antwoordde Onno. ‘En ik
denk dat ik ook al weet waar. Niet eens zo heel ver hiervandaan is een
groen, zeer bosrijk stuk land dat in de afgelopen honderden jaren zo
sterk is verwilderd dat het veel weg heeft van een jungle. En het is er
warm. De krachten van Valder reiken niet zo ver. Tenminste, toen ik er
een jaar geleden vlakbij was nog niet. Daar, in die jungle, is de kans
denk ik het grootst om een echte wilde leeuw te vinden.’
‘Dan moeten we daar dus naartoe?’, zei Youri vragend terwijl hij
opstond en het zand van zijn billen begon te kloppen.
‘Dat klopt’, antwoordde Onno. ‘Maar de vraag is of jullie het aan
kunnen om nu meteen verder te reizen voor de volgende opdracht.’
‘Tuurlijk’, antwoordde Youri stoer.
‘Ik heb het vooral over Cas’, antwoordde Onno rustig.
Youri, die even vergeten was dat Cas er na zijn avontuur in het moeras
niet zo best aan toe was, ging weer zitten terwijl zijn hoofd langzaam
rood begon te kleuren.
‘Sorry Cas’, mompelde hij verlegen. ‘Ik was even vergeten dat ..’
‘Maakt niet uit joh’, antwoordde Cas bibberend terwijl hij probeerde niet
te gaan klappertanden. ‘Onno heeft gelijk. De tijd begint te dingen dus
we moeten wel verder. We moeten terug naar de burcht van Valder
voordat het jaar om is. Anders is alles voor niks geweest en zullen we
hier voor altijd moeten blijven rondzwerven, net als Onno.’
‘Maar we kunnen alleen verder als jij je goed genoeg voelt om te
reizen Cas’, antwoordde Maaike terwijl ze Cas aankeek.
‘Ik voel me goed genoeg’, loog Cas die zich alles behalve lekker
voelde.
‘Dan gaan we morgen verder’, besloot Onno.
‘Hoe ver moeten we nu eigenlijk weer lopen om bij die jungle te
komen?’, vroeg Youri terwijl hij een paar keer over zijn door takken en
prikstruiken gehavende onderbenen wreef.
‘Ik verwacht ongeveer twee weken’, antwoordde Onno.
‘Dat valt mee’, antwoordde Cas terwijl hij weer begon te
klappertanden.
‘Rust jij vandaag eerst nog maar eens goed uit’, sprak Maaike hem
bemoederend toe. ‘Straks wordt je nog hartstikke ziek’. Ze stak haar
hand uit en trok Cas overeind. De vleermuis, die inmiddels weer op de
schouder van Cas had plaatsgenomen, bleef rustig zitten.
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Toen ze de volgende dag opstonden voelde Cas zich iets beter. Na het
ontbijt braken ze rustig het kamp op en maakte ze zich klaar voor het
vervolg van hun reis. Onno probeerde aan de hand van de flauwe
straaltjes zon die door de mist de aarde bereikten, te bepalen in welke
richting ze verder moesten lopen. Ongeveer een uur nadat ze waren
opgestaan stonden ze klaar voor vertrek. Maaike had Cas een extra
deken omgeslagen zodat hij warm kon blijven. Youri droeg zijn rugzak.
De vleermuis had zoals altijd weer plaatsgenomen op de schouder van
Cas en in zijn hand hield Cas de glazen knikker met het dwaallichtje
dat flauwtjes bleef schijnen.
Het eerste stuk van de reis begon voorspoedig. Zoals ze dat gewend
waren liepen ze in hoog tempo in de richting die Onno aangaf. Cas, die
nog altijd met de deken over zijn schouders liep, merkte dat hij meer
moeite had met het tempo dan voorheen. Dat kwam ook omdat hij
steeds vaker en harder moest hoesten en begon te snotteren. Na twee
dagen lopen, toen Cas bijna een halve minuut non-stop aan het
hoesten was, hield Maaike halt. Ook Youri en Onno stopten met lopen
en keken om.
‘Gaat het wel?’, vroeg Maaike terwijl ze Cas een arm om zijn
schouders sloeg. Ze was vergeten dat de vleermuis nog altijd op zijn
andere schouder zat en met een paar flinke slagen vloog de vleermuis
op.
‘Je ziet behoorlijk bleek Cas en je voorhoofd is vol zweetdruppels’, zei
ze bezorgd terwijl ze hem goed aankeek.
‘Het gaat wel’, zuchtte Cas. ‘We moeten door. We moeten de laatste
opdrachten voltooien. Ik wil naar huis.’ Terwijl Cas zijn laatste zin
uitsprak werd het hem even zwart voor de ogen. Maaike kon merken
dat Cas zich aan haar vasthield om zich staande te houden.
‘Dit gaat zo niet hoor’, sprak ze boos. ‘Volgens mij heb je nog flinke
koorts ook. We moeten stoppen!’
Youri en Onno stonden inmiddels naast Maaike en keken de zwetende
Cas bezorgd aan.
‘Het is zo te zien inderdaad genoeg voor vandaag’, zei Onno terwijl hij
zijn spullen op de grond liet vallen. ‘We moeten vanaf nu gewoon per
dag kijken hoever we komen.’
Youri en Onno bouwden snel een deel van hun kamp weer op terwijl
Maaike bij Cas bleef. Niet lang daarna lag Cas te slapen. Hij sliep
onrustig door de koorts, maar hij sliep. Maaike, Youri en Onno zaten
iets verderop bij een klein kampvuurtje dat Onno had weten te
ontsteken op de vochtige ondergrond.
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‘Wat doen we als Cas nog zieker wordt?’, vroeg Youri bezorgd aan
Onno.
‘Ik weet het niet’, antwoordde Onno. ‘Zonder hem kunnen we niet
verder. We moeten hem in ieder geval iedere dag zo veel mogelijk
laten rusten. Hopelijk knapt hij dan weer op.’
En zo liepen ze nog enkele dagen door. Iedere dag een paar uurtjes,
net zolang als Cas het vol hield. Maar Cas werd zieker. Per dag nam
het aantal uur dat ze konden lopen af. Cas hoestte bijna achter elkaar
door. Hij werd ook steeds bleker waardoor hij er een stuk slechter
uitzag dan een paar dagen eerder. Zelf ontkende hij natuurlijk dat hij
zich slechter voelde, maar ze konden het allemaal duidelijk aan hem
zien. Vooral Maaike maakte zich ongerust. Zij liep het grootste
gedeelte van de reis naast hem en ze dacht dat ze hem de laatste
uren zelfs had horen ijlen. Onsamenhangend mompelde Cas woorden
die Maaike niet of nauwelijks kon verstaan. Net toen Maaike Onno en
Youri wilde roepen om te zeggen dat de reis voor vandaag weer lang
genoeg had geduurd zakte Cas plotseling door zijn benen. In plaats
van te roepen slaakte Maaike een harde gil. Onno en Youri keken
direct om.
‘Jongens, kom’, gilde Maaike terwijl ze Cas in een zittende houding
probeerde te trekken.
Binnen enkele seconden stonden Onno en Youri bij haar om te helpen.
Door een klein beetje water in zijn gezicht te gooien probeerde Onno
Cas te laten schrikken zodat hij weer bij zou komen. Het lukte
gedeeltelijk. Cas opende zijn ogen en begon direct verwarrende taal uit
te slaan.
‘Hij ijlt’, zei Youri bezorgd terwijl hij zijn hand op het voorhoofd van Cas
legde. ‘En hij is warmer dan voorheen. Zijn koorts is hoger geworden.’
‘Ok’, antwoordde Onno. ‘Dit kan zo niet verder. We moeten iets anders
verzinnen.’
‘Wat dan’, zuchtte Youri. ‘Hoever is het nog?’
‘Niet zo heel ver meer’, antwoordde Onno. Nog drie, vier dagen lopen
schat ik.’
‘Als ik nou hier bij Cas blijf, dan kunnen jullie door’, antwoordde Maaike
terwijl ze Cas een keer door zijn haren streek om hem gerust te
stellen.
‘We kunnen jullie hier toch niet achterlaten?’, zei Youri terwijl hij Onno
vragend aankeek om bevestiging van zijn antwoord te zoeken.
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‘Het is volgens mij de enige optie die we hebben’, antwoordde Onno
waarmee hij de opmerking van Youri naast zich neer legde. ‘We
moeten door anders komen we in tijdnood.’
‘Maar we kunnen Cas en Maaike hier toch niet zomaar achterlaten?’,
sputterde Youri tegen.
‘We zullen zorgen dat er genoeg eten en drinken is en dat ze goed
beschut kunnen zitten. Gelukkig is het hier al lang niet meer zo koud
als bij dat moeras. Cas raakt hier in ieder geval niet nog eens
onderkoeld. Ik stel voor dat wij de rest van de dag gebruiken om het
kamp goed op te bouwen en de voedselvoorraad zo goed mogelijk aan
te vullen zodat jij en ik morgen verder op pad kunnen op zoek naar de
wilde leeuw.’
Youri wist dat er geen andere keus was en dus gingen ze aan de slag.
Cas lag ondertussen onder warme dekens te slapen en het leek alsof
hij daardoor weer wat rustiger werd.
De volgende dag werd er vroeg afscheid genomen. Cas, die nog
steeds onder de dekens lag, was heel even wakker geworden om zijn
vrienden een goede reis te wensen. Hij zag er slecht uit. De nacht had
hem weinig goed gedaan. Zijn koorts was niet verder opgelopen, maar
ze nam ook niet af. Onno maakte haast. Hij was heel duidelijk: hij wilde
geen tijd meer verliezen. Nadat hij samen met Maaike en Youri de
belangrijkste afspraken die ze hadden gemaakt nog een keer had
doorgelopen, vertrokken ze. Onno voorop, Youri er achter aan. Nadat
Youri een allerlaatste keer naar Maaike had gezwaaid waren ze al snel
uit het zicht van Maaike verdwenen. Nadat Youri een tijdje zwijgend
achter Onno had aangelopen, kwam hij naast hem wandelen.
‘Hoe ernstig is Cas er aan toe?’, vroeg hij voorzichtig omdat hij goed
begreep dat Onno niet voor niets het tempo hoog hield.
‘Ik weet het niet zeker’, antwoordde Onno serieus. ‘Cas zag er
vanochtend slecht uit. We moeten zorgen dat we snel de wilde leeuw
vinden en terug gaan naar de burcht van Valder. Anders…’. Onno
zweeg.
‘Anders wat…?’, vroeg Youri nieuwsgierig.
‘Ik ben bang dat Cas het niet lang vol zal houden in deze toestand’,
antwoordde Onno eerlijk. Hij zag dat Youri van zijn antwoord schrok.
‘Wat bedoel je?’, vroeg Youri terwijl hij eigenlijk het antwoord al wel
wist.
‘Je weet wat ik bedoel’, antwoordde Onno terwijl hij halt hield. ‘Cas
moet zo snel mogelijk weg uit deze wereld en terug naar huis. Net
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zoals jij en Maaike. We maken deze laatste opdracht af en gaan
daarna terug naar de burcht.’
‘En de laatste opdracht dan?’, vroeg Youri terwijl ze weer begonnen te
lopen.
‘Dat zien we dan wel weer!’, antwoordde Onno nors. Youri wist dat hij
een vraag stelde waar ook Onno waarschijnlijk geen antwoord op wist
en hij hield zijn mond.
Nadat ze de hele dag hadden gelopen werd het tijd om een geschikte
plek te vinden voor een goede nachtrust. Het zoeken naar een goede
plek nam weinig tijd in beslag. De omgeving was gedurende de dag
snel veranderd van een kale heide in een bosrijke omgeving waar het
aan het einde van de dag zelfs even leek of de zon wilde gaan
schijnen. Maar daarvoor was het net te laat. Voordat de zon kans
kreeg om goed door te breken veranderde de dag in de avond en werd
het snel donkerder.
Onno en Youri hadden een klein kampje opgezet onder een hoge,
dikke boom met zoveel takken en bladeren dat de warmte van de
aarde er goed onder bleef hangen. Na het eten duurde het dan ook
niet lang voordat ze beiden lagen te slapen. Ze konden merken dat
ook hun krachten afnamen door de lange reis en de kleine porties
eten.
De volgende morgen werd Youri wakker door de eerste zonnestalen
van de dag die voorzichtig tussen de takken en bladeren boven hem
heen begonnen te schijnen. Ook Onno werd er wakker van. Net toen
Youri zichzelf omhoog wilde drukken om op te staan hoorde hij een
schreeuwend geluid niet ver boven hem. Geschrokken keken ze
allebei omhoog. Ze zagen niets. Ze luisterden nog eens goed. Het
geluid werd steeds harder. Daar was iemand. Ze hoorde nu duidelijk
iemand hard schreeuwen. Plotseling schoot er vlak voor hun neus
iemand schreeuwend langs.
‘Aaaaaaaaaaahhhhh
oewahoewaaaaaaaaahhhh
oewahoewaaaaaaaaaaahhhhh!’, klonk het.
Youri en Onno keken nog eens goed. Aan een dikke tak, die wel wat
weg had van een liaan, hing een klein, stevig mannetje met een grote
bos donkerbruine krulletjes. Met een enorme vaart schoot hij hangend
aan de tak een paar keer luid roepend heen en weer tot hij uiteindelijk
tegen de stam van één van de dikste bomen in hun omgeving tot
stilstand kwam. Met een harde klap smakte het mannetje tegen de
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boom. Vervolgens viel hij ongeveer drie meter naar beneden en rolde
op slechts een paar meter afstand van Youri het gras in.
Youri en Onno waren inmiddels van de schrik bekomen. Snel stonden
ze op en liepen naar hem toe.
‘Wie…wie bent u? Gaat het wel met u?’, stamelde Youri verbaasd.
Het kleine dikke mannetje met de vrolijke krulletjes schudde zijn hoofd
een paar keer heen en weer, en inspecteerde vluchtig zijn lichaam.
‘Ehm…wie ehm..bent u?’, vroeg Youri nogmaals voorzichtig omdat het
mannetje niet leek te reageren.
Nu pas merkte het kleine mannetje zijn bezoekers op. Hij keek hen
geïrriteerd aan.
‘Wie ik ben? Ik ben JaJa en ik doe Tarzan na, nou goed?’, antwoordde
het kereltje fel.
Onno en Youri keken elkaar vragend aan.
‘Wat denk je zelf?’, ging het mannetje verder. ‘Ik ben JaJa, de
bosjesman!’. Nog voordat ze konden reageren stond JaJa alweer op
om vervolgens in de eerste de beste boom te klimmen die voorhanden
was. Onno en Youri zagen hoe JaJa met moeite omhoog klom via de
stevige takken. Maar al snel was JaJa hoog genoeg om opnieuw aan
een liaan vanuit de boom naar beneden te slingeren. Wederom luid
roepend
kwam
JaJa
voorbij.
‘Aaaaaaaaaaahhhhh
oewahoewaaaaaaaaahhhh oewahoewaaaaaaaaaaahhhhh!’, klonk het
opnieuw door het woud. Onno en Youri moesten een stapje opzij doen
om te voorkomen dat JaJa frontaal tegen ze aan zou botsen.
‘Mijnheer…mijnheer!’, riep Youri hem na. ‘Mijnheer, wacht nog even.
Misschien kunt u ons wel helpen.’
Onno keek Youri verrast aan. ‘Dat is waar ook’, dacht hij. ‘JaJa zou ze
misschien wel kunnen vertellen waar ze de wilde leeuw konden
vinden.’
Het roepen van Youri leidde JaJa af. Terwijl hij afgeleid om zich heen
keek om te horen wat Youri naar hem riep, kwam hij voor de tweede
keer tegen een boom tot stilstand. Kreunend en zuchtend lag hij, op
bijna dezelfde plek als de eerste keer, in het gras. Onno en Youri
kwamen bezorgd aanlopen. Terwijl ze dichterbij kwamen hoorden
Onno en Youri hoe JaJa tegen zichzelf mopperde.
‘Zo wordt het natuurlijk nooit iets’, mompelde hij zacht terwijl hij zichzelf
weer schoon probeerde te kloppen. Net toen Youri voor de tweede
keer zijn vraag aan JaJa wilde stellen keek JaJa naar hem op. Youri
was ongeveer een dertig centimeter groter dan JaJa.
‘Wat wil je van me?’, vroeg JaJa nog steeds geïrriteerd.
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‘Sorry dat we u zo lastig vallen in uw drukke bezigheden hoor’,
antwoordde Youri verlegen, ‘maar we zoeken de wilde leeuw die hier
niet ver vandaan in de jungle zou moeten wonen. Kunt u ons
misschien vertellen waar we de leeuw kunnen vinden?’
‘Jullie zoeken een leeuw?’, vroeg JaJa.
‘Ja, precies’, antwoordde Youri.
‘Een grote gele leeuw?’, vroeg JaJa verder.
‘Ja. Een grote wilde gele leeuw. Klopt”, antwoordde Youri nog eens
bevestigend.
‘Met lange zwarte donkere manen?’, vroeg JaJa weer verder.
‘Ja, precies ja. U kent hem?’, vroeg Youri hoopvol. Onno stond er
zwijgend bij en keek JaJa samen met Youri vragend aan.
‘Nee!’, antwoordde JaJa en hij barstte in lachen uit. ‘Grapje!’
Youri keek Onno vragend aan. ‘Ik snap hem niet’, fluisterde hij
zachtjes.
‘Waar hebben jullie hem voor nodig?’, vroeg JaJa en hij klonk ineens
achterdochtig. Hij keek Youri en Onno brutaal aan. Vervolgens bekeek
hij Onno eens goed en bestudeerde hem rustig van top tot teen.
Ondanks dat Onno zeker een halve meter groter was dan JaJa, leek
de krullenbol totaal niet onder de indruk van zijn gezelschap.
‘Waar we hem voor nodig hebben?’, zuchtte Youri. Hij dacht aan Cas,
aan Maaike en aan thuis. ‘Heeft u even?’, antwoordde hij tenslotte
vragend. ‘Het ligt allemaal nogal ingewikkeld.’
‘Nou…. even dan’, antwoordde JaJa onverwacht mild. Hij leek de ernst
van de situatie waarin Onno en Youri zich bevonden in te zien.
Ze namen met z’n drieën plaats in zacht gras onder een dikke boom.
De zon had ondertussen een temperatuur bereikt die Onno en Youri
lang niet hadden gevoeld. Het werd zelfs aangenaam om buiten te zijn.
Daar, in de zon onder de boom, vertelde Youri en Onno alles aan
JaJa. Alles over de opdrachten, de reis en hun zieke vriend, Cas, die
ze samen met Maaike achter hadden moeten laten. Aan het eind van
het verhaal stond de niet al te grote JaJa op en stampte een keer met
zijn voet op de grond.
‘Ik kan jullie helpen’, zei hij beslist. ‘Ik breng jullie de leeuw. Maar eerst
moeten we snel zorgen dat jullie vriend weer beter wordt.
Morgenochtend gaan we gaan hem halen en nemen hem mee naar
mijn bescheiden huisje. Daar zal hij snel herstellen.’
De volgende morgen waren ze al vroeg op pad. Dit keer liepen ze niet
meer met z’n tweeën maar met z’n drieën. JaJa probeerde zo goed als
hij met zijn korte benen kon het hoge tempo dat Youri en Onno
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aanhielden te volgen. Ondanks zijn lengte lukte hem dat aardig. Na
een hele dag gelopen te hebben zagen ze in de verte het kamp dat ze
hadden achtergelaten. Maaike zat voor het tentzeil op de grond en was
bezig om wat eten klaar te maken. Pas toen ze heel dichtbij waren
merkte Maaike haar bezoek op. Verbaasd sprong ze omhoog en vloog
ze Youri en Onno in de armen.
‘Jullie zijn er alweer!’, juichte ze. ‘Is het gelukt? Hebben jullie de leeuw
gevonden?’
‘Nee’, antwoordde Onno. ‘Maar we hebben wel iemand gevonden die
ons daarbij kan helpen. ‘Mag ik je voorstellen? Dit is JaJa.’
JaJa stapte naar voren en schudde steviger dan ze had verwacht de
hand van Maaike.
‘JaJa’, sprak hij hard maar vriendelijk. ‘Aangenaam.’
‘Maaike’, antwoordde Maaike.
‘Hij is een bosjesman of zo iets’, fluisterde Youri haar vanachter zijn
hand toe terwijl JaJa zich had omgedraaid om onder het tentzeil te
gluren.
‘En dat is Cas?’, vroeg JaJa nieuwsgierig terwijl hij al met één voet in
de simpele tent stond.
‘Ja’, antwoordde Onno als eerste. ‘Dat is Cas. Zoals je kunt zien is hij
er slecht aan toe.’
‘Ik zie het …ik zie het ….’, mompelde JaJa terwijl hij zijn hand op het
voorhoofd van de slapende Cas legde. Youri kwam naast JaJa staan.
‘Hmm….’, zuchtte JaJa zoals Youri dat dokters altijd hoorde doen.
‘Hoge koorts. Dat is duidelijk. Maar het komt wel goed. We nemen hem
morgenochtend mee naar mijn huis. Ik woon hier op ongeveer een dag
lopen
vandaan.
Daar
kan
hij
herstellen.’
De volgende dag liepen ze achter JaJa aan op weg naar zijn huis. Cas
was wakker en het eerste stuk van de reis lukte het hem om
zelfstandig met de groep mee te lopen met de vleermuis zoals
gebruikelijk op zijn schouder. Maar al snel werd het hem toch teveel.
Zwetend van de koorts hield hij halt.
‘Verder kan ik echt niet’, hijgde hij vermoeid.
Onno en Youri kwamen naar hem toe.
‘Spring maar achterop’, zei Onno terwijl hij met zijn rug naar Cas toe
iets door zijn benen zakte. ‘De rest van de reis zal ik je dragen’.
‘Maar dat is toch veel te zwaar?’, zei Cas terwijl hij om zich heen zocht
naar alternatieven.
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‘Weet jij iets beters dan?’, antwoordde Onno terwijl hij nog iets verder
door zijn benen zakte om Cas de gelegenheid te geven achterop zijn
rug te springen.
‘Ja’, antwoordde Cas. ‘Ik weet iets beters.’
Onno ging weer recht staan en draaide zich om.
‘Nou?’, vroeg hij nieuwsgierig.
‘Kijk daar’. Met een bevende hand van de koorts wees Cas in de
richting van twee grote lange stokken die naast een dikke boom op de
grond lagen. ‘Van die twee stokken kunnen we een brancard maken
waarmee jullie mij veel makkelijker kunnen dragen.’
‘Briljant’, zei Maaike die ondertussen bij de jongens was komen staan
en Cas een warme arm om zijn schouders sloeg.
‘Wat is een brancard?’, vroeg Youri voorzichtig omdat hij niet zeker
was of hij zich er voor moest schamen dat hij niet wist wat een
brancard was.’
‘Twee stokken met een stuk zeil ertussen gespannen. Je weet wel zo’n
draagbaar bed waarmee je iemand kunt verplaatsen’, antwoordde
Maaike terwijl ze Cas warm bleef wrijven.
‘Oh ja’, antwoordde Youri terwijl Onno de stokken ondertussen al had
opgehaald. ‘Goed idee zeg!’
‘Kom op’, zei Onno tegen Youri en JaJa. Help eens even een handje.
Met z’n drieën maakten ze snel van de stokken en het tentzeil een
eenvoudige brancard waar Cas makkelijk op kon liggen. Youri en
Onno tilden de brancard met Cas erop van de grond en begonnen te
lopen.
‘Geweldig’, juichte Maaike terwijl ze in haar handen klapte. ‘We kunnen
verder.’
En zo gingen ze verder. Hoewel het absoluut niet comfortabel was kon
Cas prima liggen. Om de beurt wisselden ze elkaar af met dragen
zodat ze het zo lang mogelijk vol konden houden. Een aantal korte
stops en een flinke wandeling later kwamen ze aan bij een groot
ijzeren hekwerk dat dwars door het dichtbegroeide bos leek te lopen.
‘Zo’, zei JaJa terwijl hij uit het kleine kleedje dat hij droeg een sleutel
tevoorschijn haalde. ‘Welkom bij mijn huis.’
Onno, Youri en Maaike keken elkaar aan.
‘Welk huis?’, vroeg Onno terwijl hij zo ver mogelijk achter het hek
probeerde te kijken.
‘Je kunt het vanaf hier nog niet goed zien’, antwoordde JaJa terwijl hij
de deur van het grote ijzeren hek openschoof. ‘We moeten nog een
kleine vijf minuten lopen. Ik hoop dat het jullie bevalt.’
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Terwijl JaJa het grote hek achter hen dicht maakte liepen Youri, Onno
en Maaike met Cas over het pad dat JaJa had aangewezen. Het pad
liep in een grote bocht door het bos heen. Na nog geen vijf minuten te
hebben gelopen hielden ze halt. Voor hen zagen ze een uitgestrekt
veld met daarop een gigantisch groot landhuis staan.
‘Nogmaals, welkom bij mijn huis’, zei JaJa terwijl hij hen voorging en
naar de voordeur van het enorme gebouw liep.
Youri en Onno keken elkaar stomverbaasd aan. Woonde JaJa hier?
Terwijl ze met grote ogen om zich heen keken liepen ze zwijgend
achter JaJa aan die inmiddels de voordeur had bereikt. Nog voordat hij
iets had gezegd of gedaan ging de grote houten voordeur open. In de
deuropening stond een vrouwtje nog kleiner dan JaJa. ‘We hebben
gasten, Fraulein Imme’, zei JaJa plechtig. ‘Zorgt u ervoor dat ze zich
hier helemaal thuis voelen? En zorg extra goed voor die bleke jongen
daar op de brancard. Hij heeft hoge koorts en kan wel wat goede
zorgen gebruiken.’
Zonder verder iets te zeggen gebood ze Youri en Onno met Cas mee
te lopen. In de hal van het landhuis was een hoge brede trap.
Bovenaan de trap was een lange gang met enkele deuren. Fraulein
Imme liep door één van de grote houten deuren een kamer binnen en
Youri en Onno volgden, nog steeds stomverbaasd dat JaJa in dit grote
huis bleek te wonen. De kamer bleek een luxe slaapkamer te zijn met
in het midden een groot bed.
‘Dat bed is wel twee bij twee meter’, fluisterde Youri naar Onno terwijl
ze Cas er op aanwijzing van Fraulein Imme in legde. De vleermuis, die
tot dan toe op de brancard was blijven zitten, vloog met een paar
slagen met zijn vleugels weg en ging iets verderop in de kamer in de
opening van het raam zitten. Youri keek hem na.
‘Het is fantastisch’, antwoordde Onno ondertussen terwijl hij een stapje
opzij deed om Fraulein Imme haar gang te laten gaan. Behendig
stopte ze Cas in, die meteen als een blok in slaap viel. De glazen
knikker met het dwaallichtje dat Cas nog altijd bij zich had nam ze
voorzichtig uit zijn handen en legde het naast hem op een tafeltje. Het
flauwe licht weerkaatste tegen de muur als een nachtlampje.
‘Gaat u gerust naar beneden’, sprak ze plotseling zacht maar met een
zwaar Duits accent. Mijnheer JaJa verwacht u in de huiskamer waar ik
zo thee zal serveren.’
Beneden aangekomen zat Maaike al in een heerlijke zachte stoel te
wachten.
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‘JaJa komt er zo aan’, sprak ze vrolijk. ‘Wat een fantastisch huis hè?’
‘Nou en of’, antwoordde Youri. Hier kan Cas lekker uitrusten en beter
worden.
‘Het bevalt u dus?’, sprak JaJa ineens terwijl hij de woonkamer binnen
kwam lopen. Tot hun verbazing zag JaJa er een stuk anders uit dan
tien minuten geleden. Hij was fris gedoucht en droeg een mooi pak dat
hem prima stond. Zijn wilde bos haar was mooi strak achterover zijn
hoofd gekamd. Hij zag eruit als een heer.
‘Het is ongelooflijk’, antwoordde Onno terwijl hij Maaike en Youri
aankeek om te zien of zij net zo onder de indruk waren van de
gedaante verwisseling van JaJa als hij.
‘U ehm…ziet er zo anders uit nu’, stamelde Youri waarmee hij de
gedachten van Onno beantwoordde. ‘U…., u was toch bosjesman?’
JaJa moest lachen. ‘Bosjesman? Hoe kom je dáár nu bij, jongen?’
‘Dat zei u toch gisteren, in het bos?’, vroeg Youri verbaasd.
JaJa moest nog harder lachen. ‘Je zult me verkeerd hebben verstaan
hoor jongen. Ik zei: ik ben JaJa en ik heb geld verdiend bij bosjes man!
Daarom woon in nu in dit huis en leid ik een zeer luxe leven. Ik ben
stinkend rijk!’
‘Maar wat deed u dan in het bos?’, vroeg Maaike nieuwsgierig.
‘Daar ben ik wel vaker’, antwoordde JaJa terwijl Fraulein Imme
iedereen thee inschonk. ‘Liaan slingeren is een hobby van me die ik
nog niet goed onder de knie heb. Weet je wat het is? De hele dag die
luxe om je heen gaat vervelen. Daarom trek ik er wel eens in mijn
eentje op uit om een paar dagen in het bos door te brengen op een
zo’n eenvoudig mogelijke manier.’
‘Nu begrijp ik het’, antwoordde Maaike.
‘Maar goed. Jullie zijn hier natuurlijk niet voor niets. Jullie zoeken de
leeuw, toch? Die grote, enge, vreselijke leeuw.’
‘Wat zegt u? Is hij groot en eng?’, vroeg Youri bezorgd.
‘Nou, heel erg hoor. Ik heb zelden zo een vreselijk gemeen beest
gezien. Ik hoop dat je weet waar je aan begint. Hij is echt vreselijk eng
hoor!’, antwoordde JaJa.
‘En toch moeten we hem vinden’, antwoordde Maaike. ‘Het is onze
laatste opdracht en we kunnen deze kans nu niet meer laten schieten.
We willen naar huis.’
‘Ik begrijp het helemaal jongedame’, antwoordde JaJa terwijl hij zijn
handen samenvouwde. ‘Maar deze leeuw….tjonge jonge hij is toch zo
vreselijk gemeen. Maar goed. Als jullie het dan perse willen dan gaan
we hem zoeken. Meestal is hij hier niet ver vandaan hoor. We zullen
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even afwachten hoe Cas zich hier hersteld onder toeziend oog van
mijn geweldige assistente Fraulein Imme en dan trekken we er zo snel
mogelijk op uit.’
De volgende morgen zaten ze in de eetkamer klaar voor het ontbijt.
Net toen Youri een eerste vers afgebakken broodje uit het
broodmandje wilde pakken hoorde ze ineens achter hen: ‘Hé, wachten
jullie tegenwoordig niet meer op mij?’
Tegelijk keken ze alledrie om. In de deuropening stond Cas breed
lachend met een iets te kleine badjas aan. Hij zag er prima uit. JaJa
stond trots naast hem.
‘Ik zei toch dat Fraulein Imme een geweldige assistente is’, sprak hij
lachend. Maaike vloog van tafel en omhelsde de wakkere Cas. Ook
Youri en Onno omhelsden hem.
‘Goed dat je je weer beter voelt!’, zei Youri. ‘Leuke badjas trouwens’
zei hij er vervolgens achteraan terwijl hij Maaike een knipoog gaf.
‘Die is van mij’, antwoordde JaJa die wist wat Youri bedoelde. ‘Hij is
misschien inderdaad wel wat aan de kleine kant.’
‘Hij zit prima hoor’, antwoordde Cas beleeft en samen schoven ze aan
tafel aan.
Omdat het lang geleden was dat ze zo goed hadden gegeten, namen
ze het er goed van. Meer dan twee uur zaten ze aan tafel en haalden
ze herinneringen op over thuis en over de opdrachten die ze hadden
voltooid. Na het ontbijt gaf JaJa zijn gasten een uitgebreide rondleiding
door zijn mooie huis.
‘En hier’, zei JaJa terwijl hij ze de laatste kamer van het huis liet zien,
‘kunnen jullie je zo omkleden.’
‘Omkleden?’, vroeg Youri terwijl hij voorzichtig zijn hoofd om de hoek
van de deuropening stak.
In de kamer stonden vier verschillende paspoppen met kleding die je
op safari in de jungle aan zou trekken.
‘Dit is jullie jungleoutfit voor vanmiddag’, zei JaJa plechtig. ‘Als we op
leeuwenjacht gaan moeten jullie er natuurlijk wel gepast bijlopen hè?’
Ze liepen de kamer in en zochten alledrie een paspop uit waar de
juiste maat kleding op hing. JaJa had zijn best gedaan, want voor
iedereen was er een passende set.
‘Ik zie jullie zo beneden’, zei JaJa terwijl hij ze in de kamer achterliet en
de deur achter zich dicht gooide.
Toen ze omgekleed beneden aankwamen stond JaJa al klaar. Hij had
zich inmiddels ook omgekleed. Hoewel Youri, Maaike, Onno en Cas er
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fantastisch uitzagen in hun nieuwe kleding, vielen ze in het niet bij
JaJa. Volledig uitgedost stond hij klaar. Compleet met geweer,
verrekijker, rugtas en wandelstok.
‘Zo’, zei hij terwijl hij twee patronen in zijn geweer schoof. ‘Wij gaan op
leeuwenjacht. Zijn jullie er klaar voor?’
Natuurlijk waren ze er klaar voor. Ze waren uitgerust, hadden goed
gegeten en zagen er uit als echte jagers. Vol vertrouwen gingen ze
met JaJa mee.
Direct zodra ze bij JaJa de tuin in liepen dook JaJa op de grond.
Zonder dat ze precies wisten waarom deden de anderen hetzelfde.
Uitermate behendig kroop JaJa als een slang door het gras totdat hij
uiteindelijk aan de rand van het bos achter een boom ging staan. Youri
en Cas keken elkaar vertwijfeld aan en besloten uiteindelijk maar
hetzelfde te doen als hun gastheer. Ook Maaike en Onno volgden.
Toen ze naast JaJa achter een paar bomen stonden vroeg Cas
waarom ze zo voorzichtig deden.
‘Sttttt’, siste JaJa. ‘We zoeken een ui-ter-mate gevaarlijke leeuw weet
je nog? Hij kan overal zijn, dus wees altijd op je hoede.’
Cas wilde nog tegensputteren dat het hem toch zeer onwaarschijnlijk
leek dat de leeuw zich aan de rand van het grasveld van het landhuis
van JaJa schuil zou houden maar hij kreeg de kans niet. Met een paar
vreemde sprongen dook JaJa vooruit en kwam iets verderop in een
paar bosjes terecht. Direct kwam hij weer omhoog met in zijn handen
een verrekijker waarmee hij de omgeving in zich opnam.
‘Het is veilig!’, riep hij nadat hij een paar keer met de kijker om zich
heen had gekeken. ‘Jullie kunnen komen.’
Voorzichtig slopen ze achter JaJa aan, die steeds verder in zijn eigen
tuin verdween. Zo nu en dan klom hij een stuk in een boom om te zien
of alles nog steeds veilig was. Na meer dan een uur als een stel
commando’s door de achtertuin van JaJa te hebben geslopen was
Onno het zat. Zonder zich te bedenken stond hij op uit de kuil waarin
ze op dat moment zaten en begon terug naar het landhuis te lopen.
‘Ik heb het gehad met dit spelletje’, riep hij terwijl hij JaJa boos
aankeek. ‘Je houdt ons voor de gek.’
‘Nee. Helemaal niet. Voorzichtig toch!’, gilde JaJa. ‘De leeuw kan in de
buurt zijn. Zoek toch alsjeblieft dekking.’
‘Niks ervan’, antwoordde Onno beslist. ‘Ik ga terug. Dit slaat nergens
op. Dat beest zit echt niet in je achtertuin hoor!’ En hij liep door.
Maaike, Cas en Youri twijfelden wat ze zouden doen. Achter Onno, óf
achter de excentrieke JaJa aan. Hield hij hen echt voor de gek of niet?
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Net toen Cas tegen JaJa wilde zeggen dat het hem beter leek dat ze
allemaal terug zouden gaan, hoorde hij Maaike en Youri gillen.
Geschrokken keek hij om. Hij zag nog net hoe Onno wegdook terwijl
een grote gele leeuw met lange zwarte manen met een enorme kracht
uit de bosjes sprong. Voordat Cas wat kon zeggen, schoot JaJa hem
al hard roepend voorbij.
‘Aaaaaaaaaaah oewahoewhaaaaaaaaaaa oewahoewhaaaaaaaa!’,
gilde hij. Vervolgens sprong hij, zonder zich te bedenken, over de
liggende Onno heen waarbij hij boven op de leeuw terecht kwam.
Samen rolden ze over de grond. De leeuw brulde hierbij luid. Maaike
sloeg angstig de handen voor haar ogen en gilde af en toe wanneer ze
hoorde dat de leeuw JaJa woest bulderend te lijf ging. Onno was
inmiddels weggekropen en zat niet ver van de vechtende JaJa achter
een boom.
‘Wat moeten we doen?’, schreeuwde Cas vanuit de kuil naar Onno.
‘Ik weet het niet’, gilde Onno terug. ‘De leeuw is enorm!’
Ondertussen rolden de leeuw en JaJa over de grond. JaJa hield zich
stevig vast aan de manen van het beest en schreeuwde hierbij
woorden als: ‘kom maar op’ en ‘ik lust je rauw.’
‘JaJa is erg dapper voor z’n lengte, vind je niet?’, zei Youri tegen Cas
die nog steeds niet wist hoe hij JaJa kon helpen.
‘Hij is gek!’, antwoordde Cas. ‘Dit wint hij nooit. We moeten hem
helpen.’ Cas keek om zich heen of hij iets konden vinden om de leeuw
te verjagen. Hij vond zo snel niks.
‘Kijk’, gilde Maaike plotseling. ‘Hij heeft hem.’
Verbaasd keken Youri en Cas allebei om. Iets verderop zagen ze hoe
JaJa boven op de leeuw zat en met alle macht naar hem gilde: ‘Geef je
over! Geef je over! Geef jij je over?’
Cas en Youri keken elkaar aan. Dit kon toch niet. De kleine JaJa die
de grote leeuw te pakken had? Ze stonden op uit de kuil.
‘Ok, ok! Ik geef me over’, hoorden ze de leeuw ineens zeggen. ‘Maar
houd op met kietelen JaJa. Ik heb het niet meer!’
Youri en Cas begrepen er niks meer van. Voorzichtig kwamen ze
dichterbij. Ook Maaike en Onno volgden.
Ze zagen hoe JaJa lachend van de al net zo hard lachende leeuw af
rolde.
‘Hadden we jullie toch even mooi te pakken hè?’, lachte JaJa terwijl hij
probeerde op te staan. ‘Mag ik jullie voorstellen aan één van mijn
beste vrienden: Otto de Leeuw.’
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Terwijl Otto de Leeuw zichzelf overeind hielp en zijn vacht een paar
keer goed heen en weer schudde liep JaJa naar Otto toe en gaf hem
een knuffel.
‘Goed gedaan vriend’, zei hij terwijl hij hem een keer goed over de bol
aaide. ‘Ik win nog altijd van je.’
‘Wie zijn dit’?, vroeg Otto de Leeuw met deftige stem aan JaJa toen ze
uitgeknuffeld waren.
‘ O, sorry Otto’, antwoordde JaJa. ‘Dit zijn nieuwe vrienden van mij.
Van links naar rechts: Maaike, Onno, Youri en Cas. Vrienden, dit is
Otto.’
‘Aangenaam kennismaken Otto’, antwoordde Cas terwijl hij een stapje
naar voren deed. ‘ U bent dus helemaal niet zo wild als JaJa het deed
voorkomen?’
‘Ik wild?’, lachte Otto. ‘Welnee, ik doe geen vlieg kwaad. Ik woon al
jaren hier in deze tuin bij mijn goede vriend JaJa.’
‘Kom’, zei JaJa terwijl hij het geweer op zijn schouder zwaaide.
‘Genoeg gespeeld. Ik nodig jullie allemaal uit voor een heerlijk kopje
thee.’ Zonder zich te bedenken liep hij samen met Otto richting zijn
landhuis. Onno, Maaike, Youri en Cas volgden.
‘Waarom zochten jullie mij eigenlijk?’, vroeg Otto de Leeuw toen
iedereen een heerlijk dampend kopje thee voor zijn neus had staan. Ze
zaten in een prachtige serre met uitzicht op de tuin.
‘Het is één van onze opdrachten’, antwoordde Cas. ‘We moesten u
vinden
want…’
‘Dat klopt’, zei Onno. ‘We moesten u vinden.’
Cas keek verbaasd naar Onno. Waarom onderbrak hij hem zo
plotseling. Hij ging verder.
‘We moesten u vinden omdat u belangrijke informatie voor ons zou
hebben. Informatie die we nodig hebben om weer thuis te kunnen
komen. In onze eigen wereld bedoel ik dan.’
Otto de Leeuw moest hard lachen. Hij moest zo hard lachen dat het
meer klonk als woest bulderen. Maaike hield haar handen tegen haar
oren.
‘Sorry hoor’, zei Otto toen hij was uitgelachen. ‘Ik liet me even gaan.
Zoiets raars heb ik nog niet eerder gehoord. Hoe komen jullie daarbij?’
‘Nou’, antwoordde Youri. ‘Dat heeft Onno ons…’
‘Dat staat op dit perkamentje’, viel Onno hem in de reden. Voorzichtig
haalde hij het verfrommelde papiertje uit zijn rugtas. Otto de Leeuw
nam het aan. JaJa kwam nieuwsgierig naast hem staan.
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‘Hmm….’, zuchtte JaJa terwijl hij op zijn tenen over de schouder van
Otto heen keek. Nooit eerder van gehoord.’
‘Ik ook niet’, zei Otto terwijl hij Onno het briefje teruggaf. ‘Het spijt me
vrienden, maar ik zou niet weten hoe ik jullie kan helpen. Ik heb geen
geheime informatie voor jullie. Echt niet.’
Cas spong op uit zijn luxe stoel. ‘Dat moet!’, riep hij. ‘We zijn niet voor
niks helemaal hier naar toe gekomen. We hebben bijna geen tijd meer.
Ons jaar is al bijna om. We moeten terug naar de burcht van Valder.
Denk eens goed na!’
‘Het spijt me echt!’, antwoordde Otto oprecht. ‘Ik weet niet waar je het
over hebt.’
Cas kon aan Otto zien dat hij het meende. Teleurgesteld liet hij zich
weer in zijn stoel ploffen.
‘Stomme opdrachten’, mompelde hij. ‘Hoe komen we nu ooit nog
thuis?’
‘Otto, heb je even’, zei JaJa terwijl hij opstond en naar een andere
kamer liep.
‘Excuseert u ons even, alstublieft’. Otto liep met JaJa mee naar de
andere kamer. Met een klap sloeg de deur tussen de beide ruimtes
dicht.
Cas keek zijn vrienden vragend aan en haalde zijn schouders op.
Zwijgend bleven ze alleen in de kamer achter.
Na ongeveer vijf minuten vloog de deur weer open. Otto en JaJa
kwamen weer binnen en gingen ieder weer op hun eigen plek zitten.
‘Vrienden’, sprak JaJa tenslotte terwijl hij zijn handen samenvouwde.
‘Mijn vriend Otto en ik hier hebben besloten jullie te helpen. Wij gaan
met jullie mee naar de burcht van Valder en helpen jullie de weg naar
huis terug te vinden.’
Cas ging rechtop zitten. ‘Maar dat is fantastisch’, juichte hij. Maar
voordat hij verder iets kon zeggen stond Onno op.
‘Dat kunnen wij echt niet van u vragen hoor’, zei hij terwijl hij terwijl hij
voor JaJa kwam staan. ‘Ik bedoel, we hebben het tot nu toe prima
gered en ik weet zeker dat ze het zullen gaan halen. Ook zonder uw
hulp. Het is daar veel te gevaarlijk voor u om…’
Inmiddels waren Cas, Youri en Maaike ook opgestaan uit hun stoelen.
‘Ahum’, kuchte Cas terwijl hij Onno gebood mee te komen. ‘Excuseert
u ons even, alstublieft’, zei hij met dezelfde woorden die JaJa eerder
had gebuikt terwijl ze met z´n vieren richting de andere kamer liepen. ‘
We zijn zo terug’. Ook nu sloeg de deur met een klap dicht.
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‘Wat doe je nou Onno?’, zei Cas zodra hij de deur dicht hoorde vallen.
‘We kunnen hun hulp toch juist heel goed gebruiken? Als je zo
doorgaat zien ze er straks nog vanaf!’
‘We kunnen het gewoon niet van ze vragen’, antwoordde Onno. ‘Het is
al gevaarlijk genoeg. Je wilt er toch geen volslagen vreemden bij
betrekken. En wie zegt dat ze zich daar zullen redden?’
‘Volgens mij zullen ze zich daar prima redden, en trouwens, ze bieden
het toch zelf aan?’
‘Ik ben het met Cas eens hoor’, antwoordde Maaike. ‘ Hoe meer hulp
we krijgen, hoe beter.’
‘Helemaal mee eens’, antwoordde Youri.
Onno zuchtte diep. ‘Dan moeten jullie het zelf maar weten. Als er
straks onschuldige slachtoffers vallen heb ik jullie gewaarschuwd
hoor.’
Cas zwaaide de deur open en liep de kamer weer in met achter zich
Maaike, Youri en Onno.
‘We accepteren jullie aanbod heel graag’, sprak hij toen hij voor JaJa
en Otto stond.
‘Prima’, antwoordde JaJa. ‘We zullen ons goed voorbereiden. Fraulein
Imme, kunt u mijn gasten nog een keer thee inschenken?’
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Hoofdstuk 13: regen op een begrafenis

Cas zat samen met Onno en Youri in de serre van het huis van JaJa.
Er waren een paar dagen voorbij gegaan en ze hadden een heleboel
voorbereidingen getroffen voor de reis terug naar de burcht van
Valder. Samen met JaJa hadden ze een verschillende spullen
verzameld die handig van pas konden komen. Kleding, gereedschap,
eten. Maar ze hadden vooral goed gerust. De reis terug zou zwaar
worden. Ze wisten dat het er nu om ging spannen. Het kon niet anders
dan dat ze de confrontatie met Valder aan zouden moeten gaan op
hun weg terug naar de burcht. De alles beslissende confrontatie. Nog
even en dan was het erop of eronder. Naar huis of voor altijd
gevangen.
Wat het volgens Cas extra moeilijk maakte was dat ze geen idee
hadden wat ze bij de burcht moesten gaan doen. Ze hadden nog geen
enkele aanwijzing over hoe ze vanuit daar de weg terug naar huis
zouden kunnen vinden. Onno kon het ze ook niet vertellen. Ook
maakte Cas zich zorgen over het feit dat ze nog niet alle opdrachten
hadden weten te voltooien. Volgens de brief die Onno van zijn
gastouders gekregen had waren er zeven opdrachten. En ze hadden
er pas zes gehad. Cas had er met Onno over gesproken. Onno wist
ook niet precies wat er met de laatste opdracht werd bedoeld.
‘Wat bedoelen ze precies met ‘regen op een begrafenis?’, had Cas
hem gevraagd. Hij vond de opdracht totaal niet duidelijk. Maar Onno
leek zich er minder zorgen om te maken. Hij maakte zich meer druk
over de tijd die ze nog over hadden. Over iets minder dan zes weken
zouden Cas en zijn vrienden een jaar van huis zijn. Over iets minder
dan zes weken was het alweer een jaar geleden dat ze hadden weten
te ontsnappen aan hun lot, het ‘offer van Valder’. Gingen ze niet
vóórdat deze laatste zes weken voorbij waren terug naar de burcht van
Valder, dan zouden ze nooit meer thuis komen.
Cas zuchtte een keer en keek om zich heen. Youri was in slaap
gevallen en hing half achterover in de kussens van de bank. Onno las
een boek over de geschiedenis van het landhuis waar JaJa in woonde
dat hij had gevonden in één van de kamers die JaJa ze had laten zien.
Geen van allen had dan ook door dat Maaike aan was komen lopen.
Voorzichtig stak ze haar hoofd om de hoek van de ingang van de
serre.
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‘Cas, kan ik je even spreken?’, vroeg Maaike zachtjes en ze wenkte
hem. Cas knipperde een keer met zijn ogen en keek om. Hij zag
Maaike staan die hem nogmaals wenkte.
‘Kan ik je even spreken?’, herhaalde ze zacht. Cas stond op en zonder
iets te zeggen liep hij achter Maaike aan de tuin in waarbij hij de
slapende Youri en de lezende Onno achter liet. Toen ze ver genoeg
van het huis van JaJa waren om ongestoord te kunnen praten hield
Maaike halt.
‘Wat is er aan de hand?’, vroeg Cas ernstig terwijl hij Maaike aankeek.
‘Ik moet je iets vertellen’, begon Maaike voorzichtig. ‘Het gaat over
Onno.’
‘Over Onno?’, antwoordde Cas. ‘Hoezo? Wat is er met Onno?’
‘Ik weet het niet’, antwoordde Maaike. Ze wendde haar blik naar de
grond. ‘Hij ….hij doet af en toe zo vreemd. Is dat je niet opgevallen?’
Ze keek weer op.
‘Onno die vreemd doet? Nee, helemaal niet’, antwoordde Cas. “Hoe
kom je daarbij?’
‘Ik weet het niet precies’, antwoordde Maaike. ‘Het is moeilijk uit te
leggen. Ik heb de laatste tijd moeite om hem nog te vertrouwen.’
‘Maar dankzij Onno zijn we juist gekomen waar we nu zijn’, zei Cas
verontwaardigd. “Zonder hem hadden we het toch nooit gehaald?
Twijfel je nu ineens aan hem? Hij is al bijna een jaar met ons op pad.’
“Ik weet het ook niet precies’, antwoordde Maaike. “Het is een gevoel.
Ik kan het niet helpen. Ik weet ook wel dat er geen enkele aanleiding is
om hem niet te vertrouwen. Ik wilde je het alleen even zeggen. We
hebben een hele belangrijke reis voor de boeg en we kunnen ons geen
enkele misstap meer veroorloven. Ik denk niet dat we veel kansen
zullen krijgen om Valder te verslaan.’
Cas sloeg zijn arm om Maaike heen. ‘Dat denk ik ook niet’, antwoordde
hij. ‘Maar maak je niet al te druk. Ik weet zeker dat het goed komt.
Over een paar weekjes zijn we weer thuis. Let jij maar op.’
“Ik hoop het maar’, antwoordde Maaike. ‘We zijn hier nu lang genoeg
geweest.’
“En wat betreft Onno’, ging Cas verder. ‘Ik zal een oogje in het zeil
houden. Maar geloof mij nou maar er is niks mis met Onno. Je bent
gewoon iets meer op je hoede dan normaal omdat we steeds dichter
bij het einde komen. Dat is logisch toch?’
‘Dat zal ook wel”, zuchtte Maaike. ‘Ik wil onderhand ook wel heel erg
graag naar huis.’
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‘Ik ook’, antwoordde Cas. ‘Nog even volhouden.’. Cas haalde zijn arm
van de schouders van Maaike en samen liepen ze terug naar de serre.
‘Wanneer vertrekken we eigenlijk?’, vroeg Youri die weer wakker was
geworden en Maaike en Cas binnen zag komen wandelen.
‘Wat mij betreft zo snel mogelijk’, antwoordde Cas terwijl hij op de bank
naast Youri kwam zitten. ‘De tijd begint best te dringen.’
‘Wat ons betreft kunnen we snel op pad’, antwoordde JaJa die
inmiddels ook samen met Otto de Leeuw in de serre zat. ‘Otto en ik
zijn er klaar voor.’
‘Dan stel ik voor dat we overmorgen vertrekken’, zei Cas.
Iedereen was het daarmee eens.
‘Wat is precies ons plan?’, vroeg Maaike nieuwsgierig. Onno die zich
tot nu toe stil had gehouden stond op.
‘Luister’, zei hij serieus. ‘Wat ons precies te wachten staat weet
niemand. Maar we moeten op het ergste zijn voorbereid. Valder weet
ook dat de tijd voor jullie begint te dringen en ik weet zeker dat hij onze
komst verwacht. We moeten oppassen dat we niet rechtstreeks in een
val lopen. Ik stel daarom voor dat we eerst proberen zo dicht mogelijk
bij de burcht in de buurt te komen zonder opgemerkt te worden. Er
staat op een paar uur lopen van de burcht een klein houten schuurtje.
Het is niet heel groot maar vanuit daar kunnen we onze aanval wel
goed voorbereiden. Ik verwacht dat Valder extra wachters heeft
ingezet om ons op te sporen. We zullen dus uiterst voorzichtig moeten
zijn.’
‘Ik kan voor jullie de omgeving daar goed in de gaten houden’, zei Otto
de Leeuw. ‘Ik ben gespecialiseerd in sluipen en besluipen.’
‘En we kunnen misschien ook wel de vleermuis inzetten’, ging Youri
verder. ‘Die ziet vanuit de lucht natuurlijk ook een heleboel.’
‘Waar is je vleermuis eigenlijk Cas?’, vroeg Maaike terwijl ze de serre
rondkeek.
Cas stond op. ‘Nu je het zegt’, antwoordde hij. ‘Ik weet het eigenlijk
niet.’ Hij keek om zich heen. ‘Ik heb hem vandaag helemaal nog niet
gezien.’
‘Misschien is hij nog boven’, zei Maaike. Cas was al onderweg. Niet
veel later kwam hij met lege handen terug.
‘Ook niet’, sprak hij teleurgesteld. ‘Ik begrijp er niets van. Waar is die
vleermuis nou ineens gebleven?’
‘Dat beestje komt straks wel weer aanvliegen’, zei Onno nors omdat hij
geen zin had om nog langer op Cas te moeten wachten voordat hij met
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zijn verhaal verder kon. “Volgens mij hebben we nu belangrijkere
zaken aan ons hoofd.’
‘Die vleermuis hebben we anders wel nodig op onze reis’, antwoordde
Cas verontwaardigd. ‘De vleermuis met ons meenemen was één van
de opdrachten.’
Onno zuchtte. ‘Ja, sorry’, antwoordde hij. ‘Dat weet ik ook wel. Maar
goed. Wacht nou eerst maar eens gewoon af. De vleermuis komt echt
wel weer terug.’
Cas draaide zich om en keek naar Youri en Maaike die hun schouders
ophaalden. Vervolgens plofte hij weer op de bank en zweeg.
‘Fraulein Imme. Fraulein Imme’, riep JaJa plotseling. Met kleine snelle
pasjes kwam Fraulein Imme aanlopen.
‘U riep mij mijnheer?’, sprak ze met haar onmiskenbare Duitse accent.
“Jazeker, Fraulein. Wij zullen overmorgen vertrekken. Kunt u er voor
zorgen dat alle spullen dan klaar staan? Ik wens mij te kleden in mijn
speciale outfit. Dan begrijpt u wel wat ik bedoel.’ Hij glimlachte en gaf
Fraulein Imme een knipoog.
‘Jazeker mijnheer. Ik begrijp precies welke outfit u bedoelt. Ik zorg
ervoor dat het klaar ligt’ antwoordde ze. Vervolgens draaide ze zich om
en liep weg.
‘En dan nog wat Fraulein’, zei JaJa. Fraulein Imme hield halt. ‘Mijnheer
Cas hier is zijn vleermuis kwijt. Waarschuwt u ons even als u hem
ziet?’
Fraulein Imme knikte beleeft van ja en liep verder.
‘Zo! Geregeld”, sprak JaJa tevreden. ‘Overmorgen gaan we op pad.’
De ochtend van het vertrek was aangebroken. Fraulein Imme had alle
spullen die op de kamers klaar stonden voor de reis verzameld en
klaargezet in de hal. Cas zat in de serre. Aan de ontbijttafel wachtte hij
op zijn vrienden. Youri was de eerste die aan kwam lopen. Hij had net
als Cas zijn nieuwe safarikleding aangetrokken. Dat leek hem wel
geschikt voor de reis die ze nu voor de boeg hadden. Niet veel later
kwamen ook Maaike en Onno beneden, tevens gekleed in hun nieuwe
kleren. Als laatste schoof Otto de Leeuw aan. JaJa ontbrak. Hij had
zich door Fraulein Imme laten excuseren omdat hij nog druk bezig was
met de voorbereidingen voor de reis. Hij zou ze na het ontbijt beneden
in de hal treffen.
Er werd uitgebreid ontbeten. Ondertussen werd er druk gespeculeerd
over wat hen te wachten stond de komende weken. Dat deze laatste
tocht zwaarder zou worden dan alle opdrachten die ze tot nu toe
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hadden volbracht stond voor iedereen vast. Maar iedereen was er
goed op voorbereid en ze gingen de reis dan ook allemaal met veel
vertrouwen tegemoet.
Na het ontbijt werden de laatste spullen bij elkaar gezocht. Niet veel
later stond iedereen klaar voor vertrek in de hal van het landhuis.
Alleen JaJa ontbrak nog. Fraulein Imme gaf aan dat hij ieder moment
zou komen en ondertussen hielp ze iedereen de zware rugzakken op
de rug te nemen.
‘Heb je de vleermuis nog steeds niet teruggezien?’, vroeg Youri aan
Cas terwijl hij de rugzak op zijn schouders nam die Fraulein Imme hem
aanbood.
‘Nee”, antwoordde Cas. ‘Niet meer gezien.’ Hij keek Fraulein Imme
aan in de hoop dat zei misschien de vleermuis nog had gezien, maar
ze schudde van niet.
‘Ik snap er niks van hoor. Het lijkt wel of ie is verdwenen.’
‘Dat is inderdaad vreemd’, antwoordde Youri. ‘Eerst was hij niet bij je
weg te krijgen, en nu is ie onvindbaar.’
“Is iedereen klaar voor vertrek?’, klonk het ineens vanaf boven aan de
trap. Iedereen keek omhoog. Boven aan de trap stond JaJa. Hij had
zijn safarikleding weer aangetrokken maar dit keer droeg hij nog veel
meer met zich mee. Op zijn rug droeg hij een enorme rugzak die bijna
groter leek te zijn dan hijzelf. Aan de linkerkant van de rugzak
bungelde een horloge en aan de rechterkant een kompas. Bovenop
zat een slaapmatje geknoopt en aan de achterkant hing een slaapzak.
Aan zijn riem hing een enorm groot kapmes, uit de zakken aan de
zijkant van zijn broek hing een stuk touw en op zijn hoofd droeg hij een
rieten safarihoed. Cas en Youri keken elkaar aan en moesten moeite
doen om niet te gaan lachen. JaJa had het gelukkig niet door.
‘Nou’, zei Onno zonder te blikken of te blozen. ‘Je bent nogal wat van
plan JaJa?’
‘Ja jongens’, antwoordde JaJa die probeerde zonder zijn evenwicht te
verliezen van de trap af naar beneden te komen. ‘Je moet het goed
doen, of je moet het niet doen. Ik houd niet van het halve werk.’
Nu ook JaJa klaar was konden ze op pad. Cas liep voorop naar de
voordeur die Fraulein Imme inmiddels had geopend. Voordat hij naar
buiten liep, schudde Cas de hand van Fraulein Imme en bedankte haar
voor haar speciale zorgen. De anderen deden hetzelfde.
‘Zul je goed op het huis passen Fraulein?’, zei JaJa en hij gaf haar een
kus op haar wang. ‘Wel, tot gauw dan maar hè?’ Met een paar grote
stappen liep hij de tuin in achter de anderen aan.
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De eerste paar dagen dat ze op pad waren verliepen voorspoedig.
JaJa had al snel door dat hij misschien wat te overijverig was
begonnen aan de tocht. Iedere ochtend dat ze hun kampeerplek weer
moesten inpakken liet hij spullen achter zodat zijn rugzak
langzaamaan wat lichter begon te worden. De anderen zeiden hier
niks over. Ze moesten er stiekem een beetje om lachen. Hoe had JaJa
nou kunnen denken dat hij met zijn lengte zo’n zware rugzak over zo’n
grote afstand zou kunnen dragen?
Na weer een dag gelopen te hebben hadden ze hun kamp opgebouwd
ergens op een prachtige grote kale plek, midden in het bos. Er stonden
vier tentjes. Daar had JaJa voor gezorgd. JaJa en Otto sliepen samen
in een tent, net als Youri en Cas. Onno en Maaike sliepen alleen. Cas
vond wel dat de plek in eerste instantie veel te opvallend was. Op het
open veld kon je van grote afstand het tentje van de reizigers zien
staan. Maar zowel JaJa als Onno vonden dat ze het risico nu nog wel
konden nemen. Ze waren immers nog op flinke afstand van het bos
waar de burcht van Valder stond. Daarnaast was er nog geen enkel
teken dat Valder ze op het spoor was. Cas had zich er bij neergelegd.
Terwijl de anderen inmiddels al in een diepe slaap waren zat hij,
samen met Youri, onder de sterrenhemel tegen een boom in het gras.
Omdat de nachten nog altijd behoorlijk fris waren hadden ze allebei
een warme deken omgeslagen.
‘Dit is één van de helderste nachten die ik hier heb meegemaakt’, zei
Cas terwijl hij naar de lucht staarde.
‘Zeker weten’, antwoordde Youri. ‘Het is prachtig. Maar het is wel fris.
Kijk maar. Als ik hard uitadem kun je de damp uit mijn mond zien
komen’. Hij wikkelde zich nog wat steviger in zijn deken. Het viel even
stil.
‘Maaike zei tegen me dat ze vindt dat Onno zich af en toe een beetje
vreemd gedraagt’, zei Cas plotseling. Hij schrok er zelf van dat hij het
zei. Hoewel hij het gevoel had dat hij er prima met Youri over kon
praten, had Maaike de inhoud van het gesprek misschien liever onder
hun beide gehouden, bedacht hij zich te laat.
Youri keek Cas aan. ‘Zei ze dat?’, zei hij zachtjes terwijl hij een keer
om zich heen keek om te zien of ze echt de enige waren die buiten
zaten.
‘Ja’, antwoordde Cas. ‘Ze vertrouwt hem soms niet helemaal. Maar ze
weet niet precies waarom.’
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‘Ik….ik heb dat gevoel ook al een paar keer gehad als ik heel eerlijk
ben’, antwoordde Youri nog zachter. Cas keek hem verbaasd aan. Dit
antwoord had hij totaal niet verwacht.
‘Wat zeg je nu?’, vroeg hij om zeker te zijn dat hij Youri goed gehoord
had.
‘Ja’, antwoordde Youri. “Ik begrijp wat Maaike bedoelt.’
‘Maar waarom dan?’, vroeg Cas verbaasd maar nieuwsgierig.
‘Het zijn van die kleine dingetjes’, zuchtte Youri. ‘Ik dacht dat het mij
als enige opviel. Maar ik ben blij dat Maaike het ook heeft gemerkt.’
‘Maar welke dingetjes dan’, vroeg Cas verder.
‘Ik heb hem ’s nachts wel eens horen mompelen’, fluisterde Youri.
‘Wat zei hij dan?’, vroeg Cas nóg nieuwsgieriger.
‘Dat kon ik niet verstaan’, antwoordde Youri nuchter.
‘Ja!’, zuchtte Cas teleurgesteld. “Dat zegt dan toch helemaal niks.’
Youri keek hem aan. ‘Ok, antwoordde hij. ‘Er is meer. Ik vond het heel
vreemd dat hij ons een paar weken geleden bijna dóór de burcht heen
liet lopen toen we op weg waren naar het moeras. Hij weet toch hoe
graag Valder ons daar wil hebben. En dat niet alleen, ik vond dat hij er
ook nog eens flink over door bleef zeuren toen we niet wilden. Het leek
wel of hij ons daar juist heen probeerde te lokken.’
‘Ach welnee’, antwoordde Cas. “Hij heeft toch gezegd waarom dat
was. Het was de snelste weg richting het moeras. Hij dacht vast dat
het geen kwaad zou kunnen. Er is toch ook helemaal niks gebeurd. Ik
geloof niet dat we ons zorgen hoeven te maken om Onno hoor. En
trouwens, JaJa en Otto zijn nu toch ook bij ons? Of twijfel je ook aan
hen?’
Youri zweeg. Even wilde hij nog zeggen dat het ook Onno was
geweest die JaJa en Otto eigenlijk niet mee wilde hebben, maar hij zei
er niks over. Misschien had Cas wel gelijk. Onno had ze natuurlijk wel
al bijna een heel jaar lang geholpen.’
Cas en Youri bleven nog even onder de boom in de openlucht zitten
praten tot ze uiteindelijk een uur nadat de anderen naar bed waren
gegaan in hun tentje kropen. Wat ze niet door hadden was dat iemand
ze vanuit de bosjes had afgeluisterd. Vlak nadat Cas en Youri in hun
tentje waren gaan liggen verdween deze onbekende in de duisternis.
De volgende dag gingen ze wederom vroeg op pad. Cas en Youri
liepen voorop. Achter hen liepen Onno en Maaike en daar achter JaJa
en Otto de Leeuw. Het tempo zat er goed in. Het was duidelijk dat
JaJa het hoge tempo beter vol kon houden nu hij in een paar dagen
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tijd zeker de helft van de inhoud van zijn rugzak had achtergelaten op
de diverse kampeerplekken. Zachtjes zingend gaf hij het tempo aan.
‘Stil eens!’, zei Onno ineens kortaf. JaJa hield direct op met zingen.
Cas en Youri keken achterom. Plots slaakte Maaike een gil.
‘CAS, YOURI, VOOR JE!’, gilde ze plotseling hard. Youri en Cas
keken weer om. Voor hen stonden drie grote wachters. Alle drie
hielden ze grote stukken hout in hun handen die nergens anders voor
dienden dan om mee te slaan. Terwijl Cas en Youri nog verstijft voor
zich uit stonden te kijken, zwaaide de eerste wachter zijn slaghout al in
de lucht. Voordat Cas precies doorhad wat er gebeurde vloog Onno
langs hem heen terwijl hij Youri aan de kant duwde. Hierdoor raakte
het stuk hout Youri net niet. Vervolgens sloeg Onno de wachter zo
hard in zijn maag dat deze een keer naar adem hapte, naar zijn buik
greep en dubbel sloeg. JaJa en Otto de Leeuw stonden inmiddels ook
niet stil. Luid brullend stormde Otto op de twee wachters af die nu
zwaaiend met hun stukken hout richting Onno kwamen. De wachters
schrokken hiervan maar deinsden niet direct terug. Pas toen Otto
tijdens het brullen zijn grote messcherpe tanden liet zien deden ze een
stapje achteruit. Net op tijd, want het had niet zo lang meer geduurd
voordat ze Onno een flinke klap hadden kunnen verkopen. Terwijl Otto
de wachters op afstand hield, pakte Onno de knuppel van de wachter
die nog altijd op de grond lag. JaJa was inmiddels via een kleine
omweg achter de wachter terecht gekomen en ging nu op zijn handen
en voeten vlak achter de wachters op de grond zitten. Samen met de
bulderende Otto dreef Onno de wachters verder naar achteren. De
wachters, die niet doorhadden dat JaJa zo dicht achter ze zat, deden
nog een paar stappen achteruit tot ze opeens onverwachts tegen de
knielende JaJa aanliepen en daardoor achterover over hem heen
vielen. Nu lagen alledrie de wachters op de grond. Gauw stond JaJa
op. Otto, JaJa en Onno kwamen om de liggende wachters heen staan
die duidelijk bang waren voor wat er nu gebeuren ging. Ze hadden vast
niet verwacht zo makkelijk verslagen te worden. Onno hief zijn stuk
slaghout hoog in de lucht en dreigde er mee de wachters te slaan. De
wachters keken angstig naar het grote stuk hout waar ze nog niet zo
heel lang geleden zelf iemand hadden proberen neer te slaan. Onno
hield het stuk hout nog iets hoger om hard te kunnen slaan, maar liet
het stuk hout toen plotseling zakken. In plaats de belagers tot moes te
slaan sprak hij ze hard toe.
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‘Jullie hebben vijf tellen om te maken dat je wegkomt voordat ik je
alsnog plat sla of deze woeste leeuw je opeet.’ Otto brulde nog een
keer waarop de wachters ineen kropen van angst.
‘En zeg maar tegen Valder dat hij ons beter met rust kan laten want
anders ….’ Hij hield op met praten en zwaaide een keer met de houten
knuppel. Het was voldoende. Otto deed een stap opzij zodat de
wachters een vluchtweg hadden en die bedachten zich dan ook geen
moment. Ze sprongen op en vluchtten weg.
Cas, Maaike en Youri kwamen dichterbij.
‘Nou, dat scheelde weer niet veel’, zuchtte Youri. ‘Onno, je hebt mijn
leven gered. Als jij me niet aan de kant had geduwd had die wachter
me hartstikke plat geslagen.’
‘Geen probleem’, antwoordde Onno terwijl hij nonchalant het zand van
zijn broek begon te kloppen. ‘Die zien we voorlopig niet terug.’
Cas keek de anderen aan. “En wat doen we nu?’, vroeg hij.
Ze besloten even een korte loop pauze in te lassen maar al gauw
gingen ze weer op pad. Al met al waren ze al een uur opgehouden en
de reis was nog ver.
Dagen en vervolgens weken gingen voorbij. Van de wachters die ze
waren tegengekomen hadden ze geen last meer gehad. Ze waren
alweer ruim vijf weken op pad toen Onno ineens halt hield.
‘Daar!’, wees hij zichtbaar trots in de verte. ‘We zijn er. Precies op tijd.
Daar is het schuurtje wat ik bedoelde. Het staat er nog steeds.’
De anderen kwamen naast hem staan en keken in de richting die hij
aanwees. In de verte, in een ondiep dal en niet ver weg, zagen ze
inderdaad een schuurtje staan.
‘Eindelijk’, zuchtte Youri opgelucht. ‘We zijn er.’ Hij wilde alweer verder
lopen maar Onno hield hem tegen.
‘Wacht’, sprak hij kortaf. ‘We weten niet of de kust veilig is. We zijn nu
namelijk ook niet zo ver meer van de burcht van Valder. Als je goed
kijkt kun je het daar in de verte zelfs zien liggen.’
Iedereen draaide zijn hoofd nu in de richting die Onno aanwees en ze
zagen in de verte inderdaad de burcht liggen, midden in het bos op
een kleine heuvel.’
‘Onno heeft gelijk’, antwoordde JaJa. ‘Het is beter dat er eerst iemand
gaat kijken of het veilig genoeg is voordat we er met z’n allen naar toe
lopen. Voor hetzelfde geld wemelt het in het bos van de wachters.’
‘Ik ga wel’, zei Otto de Leeuw en hij stapte naar voren. ‘Zoals ik al
eerder heb gezegd ben ik een specialist in het sluipen en besluipen. Ik
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kan ongemerkt dichtbij de schuur komen en de omgeving verkennen.
Als de kust veilig is haal ik jullie weer op.’
‘Prima’, antwoordde Onno. ‘Dan wachten wij hier.’
Otto de Leeuw verliet de anderen en volgde het pad in de richting van
het schuurtje. Al gauw konden ze hem niet meer zien.
Twee uren gingen voorbij. Maaike, Cas en Youri zaten tegen een
boom aan en vertelden elkaar over het eerste dat ze zouden doen als
ze weer thuis waren. Cas vertelde dat hij als eerste zijn vader zou
omhelzen en zijn vriend Milan zou gaan opzoeken. Youri wist zeker dat
hij eerst een week op bed zou gaan liggen om lekker te slapen in een
warm bedje. Maaike twijfelde nog wat ze zou doen. Of uren knuffelen
met haar hondje Snoezel of met haar moeder gaan winkelen voor
nieuwe, en vooral schone, kleren.
‘Laten we er eerst maar eens voor zorgen dat jullie überhaupt thuis
komen’, zei Onno die het gesprek had aangehoord en met JaJa bij hen
kwam zitten. Niet veel later kwam Otto de Leeuw weer terug.
‘Helemaal veilig’, zei hij rustig terwijl hij een paar slokken water nam uit
een plas regenwater.
‘Laten we dan nu meteen naar die schuur toe gaan’, zei Maaike terwijl
ze opstond. ‘Dan kunnen we in ieder geval binnen zitten. Warm en
droog’
Iedereen was het met haar eens dat het een goed idee was om het
laatste stukje door te lopen. Ze konden dan inderdaad lekker binnen
zitten en zich goed voorbereiden op het allerlaatste stuk terug naar de
burcht.
Ondanks dat het niet ver had geleken was het zeker nog bijna een uur
lopen. Toen ze bij het schuurtje aankwamen bleek deze op slot te
zitten.
‘Laat mij maar’, zei Cas terwijl hij JaJa vroeg het zakmes uit zijn tas te
halen. Behendig stak hij het mes in het hangslot dat aan de deur hing
en al na een paar tellen had hij het slot los.
‘Van een vriendje geleerd’, zei hij blozend toen hij de verbaasde
gezichten van zijn vrienden zag. Ze gingen de schuur binnen. Het was
niet groot maar het was er droog en er stonden vier stoelen en een
tafel in. Aan de stof op de meubels kon je zien dat er lang niemand
meer in de schuur was geweest.
‘Perfect’, zei Onno terwijl hij de schuur bekeek. ‘Vanuit hier kunnen we
ons goed voorbereiden op het laatste stuk.’
De spullen werden uitgepakt en voor de schuur werden twee van de
vier tentjes opgezet die dienst konden doen als extra slaapruimte.
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Twee bielzen die niet ver van de schuur werden gevonden, werden
naar binnen gesjouwd en deden dienst als bank. Zo was er voor
iedereen een zitplaats. Voor de schuur werd voorzichtig een klein
kampvuurtje aangestoken. Ze hielden het vuurtje express klein zodat
de rook hen niet zou verraden. Op het vuur werd wat water uit een
nabij gelegen beekje gekookt in een gietijzeren emmer die aan de
zijkant van de schuur hing. Van het water zetten ze kruidenthee.
Heerlijke, warme, dampende kopjes thee.
Youri en Maaike zouden de eerste nacht doorbrengen in de tentjes. Ze
hadden zich daarvoor vrijwillig opgegeven. Als alles goed ging zouden
ze maar twee of hooguit drie nachten op deze plek blijven om zich voor
te bereiden. De laatste twee, drie dagen die daarna nog overbleven
hadden ze hun tijd hard nodig om terug te keren naar de burcht van
Valder.
Terwijl Onno samen met Cas de meubels in de schuur aan de kant
schoof, verlieten Maaike en Youri de schuur om naar hun tentje te
gaan. Het was een mistige, koude nacht en ze kropen dan ook snel in
hun warme slaapzak. Ook in de schuur duurde het niet lang voordat
het kaarsje, dat de hele avond voor licht had gezorgd, werd
uitgeblazen. Kort daarna lag iedereen te slapen.
Voor de volgende morgen was afgesproken dat ze vroeg zouden
ontbijten. Toen het eerste daglicht door de ramen begon te schijnen
waren de bedden in de schuur dan ook alweer opgeruimd. Terwijl Cas
en Onno de bielzen weer terug legden op de plek waar ze de avond
ervoor ook hadden gelegen kwamen Youri en Maaike binnen.
‘Goed geslapen allemaal?’, vroeg Youri geeuwend terwijl hij zich op
een bielzen liet ploffen.
‘Prima’, antwoordde Cas en Onno. ‘Jullie?’
‘Mwah, kan beter’, zei Youri terwijl hij voor de tweede keer achtereen
begon te geeuwen. ‘Het was best wel koud buiten. Wat is het plan voor
vandaag eigenlijk?’
Terwijl Maaike voor iedereen heet water voor de thee inschonk, namen
ze allemaal plaats rondom de tafel waar JaJa het ontbijt al had
klaargezet.
‘We zullen de omgeving goed moeten verkennen’, begon Onno terwijl
hij zijn handen om de beker met warm water vouwde en een keer in
het dampende water blies. ‘Ik stel voor dat Otto en ik vandaag op pad
gaan om te zien hoe veilig we hier zitten en hoe we de burcht het
beste kunnen benaderen.’ Otto knikte instemmend. De anderen ook.
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Niet lang nadat ze het ontbijt hadden opgeruimd gingen Otto en Onno
op pad. Ze namen niet veel meer mee dan één enkele rugzak met wat
proviand en wat losse spulletjes. Maaike, Youri, Cas en JaJa bleven
achter.
‘Nou’, zei JaJa terwijl Onno en Otto in de verte uit het zicht verdwenen.
‘En nu?’
‘Wachten’, antwoordde Cas terwijl hij naar de restanten van het
kampvuurtje van de vorige avond liep. ‘Misschien kunnen we het
kampvuur weer aansteken zodat we er omheen kunnen zitten. Lekker
warm. Dan krijgen we het in ieder geval niet koud.’
‘Prima idee’, zei Youri die zich de koude van de nacht nog maar al te
goed kon herinneren. Hij begon meteen wat hout bijeen te rapen.
Maaike hielp hem. Ondertussen was Cas al bezig het kampvuur van
de vorige avond een beetje uit elkaar te trekken. Onder de opgebrande
stukken hout smeulde nog wat restjes en Cas kon de warmte meteen
voelen.
‘Gooi er maar op’, zei hij tegen Maaike die als eerste met wat kleine
takken kwam aanlopen. Terwijl Maaike het hout op de smeulende
restjes gooide, zakte JaJa door zijn hurken en begon in de smeulende
restjes te blazen. Het vuur laaide direct op. Cas haalde ondertussen
samen met Youri de twee bielzen van binnen op zodat ze een bankje
hadden. Al snel was het vuur warm genoeg om er lekker bij te gaan
zitten. Met z’n vieren zaten ze op een rijtje en vertelden elkaar
verhalen.
Ze zaten al een tijdje toen Youri ineens naast zich keek en opstond.
‘Wat is dat dan?, zei hij tegen Cas terwijl hij naar zijn broekzak wees.
‘Je broekzak geeft licht.’ Cas keek naar zijn broekzak die inderdaad
licht gaf.
‘Dat is de knikker met het dwaallichtje’, antwoordde Cas terwijl hij het
ding uit zijn broekzak haalde. Kijk maar.’ Hij hield de knikker voor zich
op zijn hand.
‘Een knikker met een dwaallichtje?’, vroeg JaJa nieuwsgierig terwijl hij
er met zijn neus bijna bovenop zat.
‘Ja’, antwoordde Cas. ‘Meegenomen uit het moeras waarin ik bijna
was verdronken. Een geschenk van het dwaallicht dat mijn leven
redde.’
‘Maar waarom geeft de knikker ineens zo veel licht?’, vroeg Maaike
terwijl ze er net als JaJa nieuwsgierig naar keek.
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‘Ik heb geen idee eigenlijk’, antwoordde Cas. De enige keer dat ik hem
zo fel heb zien schijnen was in het moeras toen ik hem aan Onno liet
zien. De rest van de tijd heb ik hem constant in mijn hand of in mijn
broekzak gehouden.’
‘Vreemd’, antwoordde Youri. ‘Zit er niet ergens een klein knopje dan
waarmee je hem aan of uit kunt zetten?’
Cas en JaJa bekeken de knikker nog eens goed maar konden geen
enkele oneffenheid op de knikker ontdekken.
‘Nee, niks hoor’, antwoordde Cas terwijl hij de knikker tussen duim en
wijsvinger omhoog hield zodat iedereen er naar kon kijken.
Plots werd het licht in de knikker nog feller. Maaike en JaJa knepen
hun ogen een beetje dicht om niet verblind te worden door het felle
licht. In plaats van zijn ogen dicht te knijpen keek Cas weg van de
knikker terwijl hij het ding hoog in de lucht bleef houden. Precies op dat
moment zag hij een schaduw die op de zijkant van de schuur viel.
Direct liet hij de knikker uit zijn handen vallen. Verbaasd keken de
anderen op. Ze schrokken. Om hen heen stonden meer dan tien grote
wachters met grote knuppels in hun handen. Maaike slaakte een gil.
‘CAS!’, gilde Youri. ‘BUKKEN!’
Achter Cas stond één van de grootste wachters die op het punt stond
Cas een flinke klap met zijn knuppel te verkopen. Cas liet zich op de
grond vallen, een trucje waarmee hij eerder succes had gehad, maar
dit keer had hij pech. Met een enorme kracht bracht de wachter zijn
knuppel in de richting van Cas en ondanks dat Cas zich op de grond
had laten vallen raakte de knuppel hem tegen zijn been.
‘Nee!’, schreeuwde Maaike terwijl ze de wachter tegen het been
schopte. De wachter keek direct om en haalde meteen weer uit met
zijn knuppel. Dit keer in de richting van Maaike. Maaike schrok en
deed een paar stappen naar achteren. Hierdoor kreeg Cas de kans
weer op te staan, wat maar moeizaam ging met zijn zere been. Terwijl
Maaike achteruit stapte had ze niet door dat een andere wachter klaar
stond om haar vast te pakken. Youri, die het zag gebeuren, probeerde
het nog te voorkomen door een grote steen tegen het hoofd van de
wachter te gooien, maar het was al te laat. Onverschrokken pakte de
wachter Maaike beet die meteen wild begon te spartelen en te
schreeuwen.
‘Laat me los lelijk monster!’, schreeuwde ze terwijl ze probeerde in zijn
handen te bijten. Maar het lukte haar niet om los te komen.
Ondertussen was ook JaJa de strijd met één van de wachters
aangegaan. Uit het kampvuur had hij een stok getrokken die half in de
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brand stond. Wild zwaaiend liep hij ermee in de richting van drie
wachters die zich iets terug leken te trekken. Ook Youri deed een
poging een stok te pakken, maar terwijl hij bukte om er één uit het
kampvuur te graaien werd hij door één van de andere wachters omver
geduwd. Cas zag dat en met een kleine sprong vloog hij de wachter
om zijn nek. Hij greep hem zo goed van achteren vast dat het de
wachter veel moeite kostte hem van zich af te gooien. Ondertussen
had Youri alsnog een stok uit het kampvuur te pakken gekregen en net
op het moment dat de wachter Cas van zijn schouders wist te werpen
hield Youri de brandende stok vlakbij het gezicht van de wachter die
schreeuwend van de pijn zijn handen voor zijn ogen sloeg.
‘Cas! Ze hebben Maaike’, gilde Youri geschrokken terwijl hij met zijn
brandende stok in de richting van het bos wees.
Cas keek op en zag dat de wachter die Maaike te pakken had zich
steeds verder terug trok, het bos in.
‘Nee!’, gilde Cas terwijl hij probeerde al hinkend twee wachters voorbij
te komen. Maar hij kwam niet ver. Omdat hij even niet goed had
opgelet lukte het één van de wachters Cas nogmaals te raken met zijn
stok. Dit keer werd Cas op zijn hoofd geraakt. Direct greep Cas naar
zijn zere hoofd maar het was al te laat. Nog voordat hij met zijn hand
zijn hoofd had bereikt verloor hij zijn bewustzijn al en viel op de grond.
JaJa die zag dat Cas buitenwesten lag probeerde het direct van hem
over te nemen. Terwijl hij één van de twee wachters met de brandende
stok op afstand hield probeerde hij langs de andere te komen. Maar
ook die poging mislukte. Onverwachts behendig greep de wachter
JaJa bij één van zijn benen en trok hem op zijn kop hangend en
schreeuwend de lucht in. JaJa liet hierbij de brandende stok uit zijn
hand vallen.
‘Laat me los lelijk ding!’, schreeuwde JaJa druk zwaaiend om te
proberen los te komen. Maar het lukte hem niet. Moeiteloos hield de
reusachtige wachter de kleine JaJa nog wat hoger in de lucht,
bungelend aan één been. Het lukte Youri niet om hem te helpen. Druk
zwaaiend met zijn vuurstok probeerde hij eerst Cas te bereiken
voordat één van de wachters hem zou pakken. Ondertussen verdween
ook de tweede wachter, de wachter die JaJa vast hield, het bos in.
Net toen Youri bij Cas was lukte het één van de wachters hem de
brandende stok afhandig te maken. Nu zat hij hulpeloos, zonder stok,
naast de nog altijd bewusteloze Cas op de grond. Net toen hij dacht
dat ze de strijd hadden verloren klonk er boven hem plots een hels
kabaal. Hij schrok er niet van. Hij kende het geluid. Het waren de…
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‘Vleermuizen!’, juichte Youri tegen de bewusteloze Cas terwijl hij vanuit
zijn hurken op sprong.
‘Cas, we zijn gered! De vleermuizen komen ons weer te hulp.’ Youri
keek omhoog en wees naar de lucht. Helemaal voorop vloog de grote
vleermuis en daarachter enkele honderden anderen. De wachters
zagen inmiddels ook wat er gebeurde en geschrokken trokken ze zich
direct terug. In de paniek die bij de wachters ontstond wist JaJa zijn
been los te trekken uit de handen van de wachter die hem vast hield
en met een smak viel hij op de grond. Direct krabbelde hij omhoog en
zette het op een lopen, terug naar de schuur. De wachter deed geen
poging meer hem weer te pakken. In plaats daarvan draaide hij zich
om en zette het ook op een lopen, precies de andere kant op. Ook de
andere wachters maakten dat ze wegkwamen toen de honderden
vleermuizen zich met een enorm lawaai boven op hen leken te storten.
Kort nadat de wachters allemaal door de krijsende vleermuizen waren
verjaagd kwam Cas weer bij zijn positieven.
‘Waar is Maaike? Waar is Maaike?’, was het eerste dat hij zei toen hij
zijn ogen opendeed en haar niet zag staan.
Youri hielp Cas omhoog terwijl hij het antwoord op zijn vraag
ongemakkelijk mompelde.
‘Ze is…ehm…we hebben haar niet…Ze is meegenomen Cas.’
Cas spong op maar zakte meteen weer door zijn benen omdat het
hem door het snelle opstaan begon te duizelen. Youri hield hem vast.
‘Dat kan niet’, zei Cas toen het weer minder zwart voor zijn ogen werd.
‘Dat kan niet!’ JaJa sloeg zijn arm om Cas heen.
‘We halen het meisje wel weer terug’, zei hij zachtjes.
Ondertussen waren alle vleermuizen terug gekomen naar de schuur.
Met z’n allen zaten ze nu op de schuur, in de bomen en op de grond te
wachten. De grote vleermuis landde als laatste, vlakbij Cas. Cas keek
haar aan.
‘Bedankt’, stamelde hij. ‘Zonder jullie hadden we de wachters niet
kunnen verslaan.’
‘Graag gedaan’, antwoordde de grote vleermuis.
‘Maar hoe wisten jullie dat we in de problemen zaten?’, vroeg Youri
nieuwsgierig.
‘Dat wisten we niet”, antwoordde de vleermuis met haar bekende
zachte lieve stem. ‘We hoorden dat jullie onderweg naar de burcht van
Valder waren en dat jullie wel wat hulp konden gebruiken. Dus zijn we
met z’n allen terug gekomen. Met dank aan je reisgenootje.’
‘Mijn reisgenootje?’, vroeg Cas verbaasd.
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‘Ja’, antwoordde de grote vleermuis. ‘Je reisgenootje.’ De grote
vleermuis stapte opzij. Achter haar zat een vleermuis die Cas direct
herkende. Het was de vleermuis die de laatste weken met hem was
meegereisd.
‘Ik heb haar gevraagd een oogje in het zeil te houden en ons te
waarschuwen als je hulp nodig had. Vlak voordat jullie uit het huis van
jullie nieuwe vriend vertrokken is ze ons op komen halen.’
Cas stak zijn hand uit en direct vloog de kleinere vleermuis naar hem
toe om vervolgens op zijn schouder plaats te nemen.
‘Mag ik jullie dan direct aan onze nieuwe vriend voorstellen?’, zei Cas
vervolgens. ‘Dit is JaJa’. Hij stapte opzij zodat JaJa plotseling alleen
tussen alle vleermuizen stond.
‘Aangenaam kennismaken’, sprak hij beleefd terwijl hij een paar
keurige buigingen maakte in alle richtingen.
‘Maaike!”, zei Cas die zich plotseling de realiteit herinnerde. ‘De
wachters hebben Maaike. We moeten achter haar aan.’
‘We zullen haar bevrijden Cas’, sprak de grote vleermuis rustig. ‘Maar
niet nu direct. We moeten geen overhaaste beslissingen nemen nu.
Hebben jullie al een aanvalsplan bedacht?’
Cas, die al was begonnen met het pakken van wat belangrijke spullen,
hield weer halt. Even zei hij niks maar dacht hij na.
‘Nee’, antwoordde hij tenslotte eerlijk omdat hij wist dat de grote
vleermuis gelijk had. ‘We hebben eigenlijk nog steeds geen plan.’
‘Ik wel’, sprak de grote Vleermuis. ‘Laten we het daar eerst eens over
hebben.’ Zonder verder wat te zeggen vloog ze met een paar slagen
tussen Cas, Youri en JaJa door de schuur binnen. De andere
vleermuizen bleven rustig zitten waar ze zaten.
‘Maar Otto en Onno dan?’, zei Cas. Maar ze hoorde het al niet meer.
Zonder verder nog wat te zeggen ging Cas haar daarom maar
achterna en ook Youri en JaJa volgde.
Na enkele uren in de schuur te hebben doorgebracht kwamen ze naar
buiten. Youri, Cas en JaJa waren volledig bepakt en bezakt en hadden
alles bij zich wat ze dachten nodig te kunnen hebben. In zijn hand hield
Cas een briefje. Uiterst zorgvuldig vouwde hij het een paar keer dubbel
om het vervolgens met een klein spijkertje en een stuk hout tegen de
houten deur vast te slaan.
´Voor Onno en Otto´, stond erop geschreven. Hij keek nog even
twijfelend naar de grote vleermuis. ´Weten we zeker dat we niet op ze
blijven wachten?´, vroeg hij onzeker.
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´Vertrouw mij´, antwoordde de grote vleermuis. ´We kunnen niet meer
wachten nu. De tijd is gekomen om voor eens en voor altijd de strijd
met Valder aan te gaan voordat het te laat is. Onno en Otto komen ons
wel achterna. Hebben jullie het hele plan begrepen?´
‘Zeker weten’, antwoordde Cas en ook Youri knikte van ja.
‘En kun je goed genoeg lopen met je zere been?’, ging de vleermuis
verder. Cas knikte.
‘Dan gaan we. We zien jullie op het afgesproken moment. En onthoud
het goed Cas. Ook al zul je ons niet kunnen zien, we houden jullie
vanuit de lucht in de gaten. We laten jullie niet alleen! Als je ons nodig
hebt dan zijn we er.’ Na deze laatste woorden gesproken te hebben
vloog de grote Vleermuis hoog de lucht in. Direct volgden de andere
vleermuizen en al snel was er geen enkele vleermuis meer te
bekennen en werd het onaangenaam stil om hen heen. Helemaal
alleen stonden Youri, JaJa en Cas voor de schuur. Cas trok nog één
keer de rugzak goed op zijn rug .
‘Dan gaan we maar’, sprak hij moedig. En zo vertrokken ze, in de
richting van de burcht, via de weg die ze met de grote Vleermuis
hadden afgesproken.
Na ongeveer anderhalf uur gelopen te hebben waren ze al behoorlijk
dicht in de buurt van de burcht gekomen. Heel voorzichtig liepen ze
over de minst voor de hand liggende paden verder. Op misschien nog
hooguit 2 kilometer afstand stond de burcht van Valder. Om de burcht
heen hing een dikke mist en hoog in de lucht hingen donkere, bijna
zwarte wolken waaruit soms een enkele bliksemflits te voorschijn
kwam die de schemering in het bos even kort oplichtte.
‘Nu weet ik weer waarom ik deze kant nooit op ben gegaan”, zuchtte
JaJa terwijl hij naar de lucht keek. ‘Er hangt een zeer onaangename
sfeer in dit deel van het bos. Zeer onaangenaam en zeer onwelkom.’
‘Ja’, antwoordde Cas terwijl hij stil bleef staan. ‘Het ziet er nog veel
dreigender uit dan toen wij hier bijna een jaar geleden zijn ontsnapt.
Het lijkt wel of Valder is voorbereid op onze komst.’
‘Of misschien begint hij een beetje ongeduldig te worden’, vulde Youri
hem aan. ‘Hoe dan ook, volgens mij heeft hij een heel slecht humeur.’
‘Ik weet het wel zeker’, antwoordde Cas. ‘Tot nu toe heeft hij alleen
Maaike en de tien anderen. Nog altijd niet genoeg om zijn offer te
kunnen doen.’
‘Jongens snel’, zei JaJa plotseling terwijl hij zich direct de bosjes in
wierp. Zonder verder vragen te stellen deden Cas en Youri hetzelfde.
Net op tijd. Niet zo ver van waar het pad waar ze hadden gelopen
192

stonden twee van Valders wachters. Cas kon ze vanuit de struiken net
zien staan.
‘Het lijkt wel alsof ze op wacht staan’, zei hij terwijl hij Youri even liet
kijken.
“Je hebt gelijk’, fluisterde hij terug. ‘Ze staan op wacht. Kijk maar.
Achter hen loopt een pad omhoog de heuvel op.’
‘Het zou mij niks verbazen als dat pad direct naar de burcht van Valder
leidt’, zei JaJa die als laatste mocht kijken.
‘Dan zijn we té dichtbij’, zei Cas terwijl hij zich achterwaarts begon te
bewegen. ‘Kom, als de grote vleermuis gelijk heeft, dan kunnen we de
burcht veel beter van een iets andere kant benaderen. Als alles klopt is
er nog één pad waar geen wachters staan. Één pad dat zo moeilijk
begaanbaar is, dat Valder er vast niet aan denkt dat wij juist die route
zullen nemen. Kom.’
JaJa en Youri volgden Cas die iets verderop in de struiken verdween.
Toen ze ver genoeg van de wachters waren verwijderd, durfden ze
weer rechtop te lopen. Na ongeveer een uur gelopen te hebben zag
Cas de plek waar de grote vleermuis het over had gehad. De plek die
de ingang van het enige onbewaakte pad naar de burcht verborg. Een
hoge en steile zwarte rotsblok omgeven door prikkende struiken.
Voorzichtig naderden ze de rots. Toen ze zeker wisten dat er geen
wachters in de buurt kropen ze tussen de struiken vandaan en staken
het pad over. Nu stonden ze voor de grote zwarte rots.
‘Tot nu toe klopt alles wat de grote vleermuis ons heeft verteld’, zei
Cas zachtjes. ‘Achter deze rots ligt als het goed is het pad waarover
wij onopgemerkt naar de burcht kunnen komen. Als we er tenminste
op de één of andere manier voorbij komen.’
‘Dat wordt geen makkie’, zei JaJa terwijl hij de struiken aan beide
kanten van de rots bekeek. ‘Zeer dichtbegroeid en grote scherpe
stekels.’
‘Is er echt geen andere mogelijkheid?’, vroeg Youri bezorgd.
‘Nee’, antwoordde Cas. ‘Dat heb je wel kunnen zien. De paden worden
bewaakt door wachters en de rest van de heuvel waarop de burcht
staat is te steil om te beklimmen.’
‘En misschien toch via het water dan?’, vroeg Youri.
‘Daar hebben we het al over gehad’, antwoordde Cas. ‘Ontsnappen via
het water was één, maar terug via het water is wat anders. Hoe wil je
vanuit het water de burcht in komen? En dat niet alleen, het is bijna
onmogelijk om stroomopwaarts te zwemmen.’ Daar had Youri verder
ook geen antwoord op.
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‘Stil eens’, zei JaJa. Ik hoor weer iets. Snel verstop je.’
Zo onopvallend als ze konden staken ze het smalle pad over om in de
struiken te verdwijnen. Doodstil wachten ze af. Ze hoorden
voetstappen, waarschijnlijk van wachters die hun ronde deden. Ineens
werd het stil. Youri, Cas en JaJa hielden hun adem in. Ze hoorden niks
meer. Na enkele tientallen seconden was Cas de eerste die voorzichtig
sprak.
‘We moeten weg van hier’, fluisterde hij zo zacht als hij kon. ‘Voor ze
ons ontdekken.’ Voorzichtig kroop hij achteruit. Plotseling slaakte hij
een zachte gil. Geschrokken keken Youri en JaJa om.
‘Jullie!?!’, hoorde ze Cas zachtjes met enige enthousiasme in zijn stem
zeggen. ‘Jullie!?!’, hoorde ze vervolgens een andere stem hetzelfde
zeggen. Het waren Onno en Otto die zich, net als Youri, JaJa en Cas
in de struiken hadden verstopt omdat ze dachten dat er wachters aan
kwamen.
‘Wat doen jullie hier?’, vroeg Cas terwijl Onno iets aan de kant schoof
zodat ook Otto de Leeuw zich bij de rest kon voegen.
‘Dat kan ik beter aan jullie vragen’, antwoordde Onno op zijn beurt.
‘Jullie zouden toch bij de schuur blijven totdat we terug zouden zijn?’
‘Ze hebben Maaike meegenomen’, zuchtte Cas. ‘Er waren wel twaalf
wachters. We konden ze niet aan. En toen namen ze Maaike mee.’
‘Gelukkig konden wij uit handen van die wachters blijven, omdat…’, zei
Youri, maar hij kreeg de kans niet om zijn zin af te maken omdat Cas
hem ongemerkt een harde por gaf.
‘Omdat we wisten te vluchten’, maakte Cas zijn zin af. Het leek Cas
om de één of andere reden beter Onno niks over de vleermuizen te
vertellen.
‘Precies’, antwoordde Youri om het verhaal van Cas nog
geloofwaardiger te maken. ‘We konden net op tijd vluchten.’
“Compleet met bagage?’, vroeg Onno verbaasd terwijl hij naar de
rugzakken op de schouders van Youri en Cas wees.
‘Ja’, antwoordde Cas die schrok van de helderheid waarmee Onno
dacht. ‘Die ehm…hadden we al klaargezet zodat we snel konden
vertrekken als jullie ons op zouden komen halen. We hadden verder
toch niks te doen daar.’
‘Hm, ok’, zei Onno die het verhaal van Cas gelukkig aannemelijk
genoeg vond.
‘En jullie?’, vroeg JaJa aan Otto. ‘Hoe komen jullie hier zo verzeild’?
‘Ok, luister’, antwoordde Onno die Otto niet de kans gaf te spreken.
‘Op enkele tientallen meters hiervandaan ligt een groot rotsblok
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omgeven door prikstruiken die de ingang van een geheim pad naar de
burcht verborgen houdt. We wilden juist gaan kijken of er een manier is
om voorbij de rots en de struiken te komen, zodat we de burcht via het
geheime pad kunnen benaderen. Dat verwacht Valder vast niet. Net
toen we bij de rots kwamen hoorden we stemmen en voetstappen.
Toen verborgen we ons hier in de struiken en kwamen we jullie tegen.
We dachten dat jullie wachters waren.’
‘Wat een geluk dan hè?’, zei Cas terwijl hij Youri en JaJa en knipoog
gaf.
‘Kom mee’, zei Onno terwijl hij uit zijn zithouding op stond. ‘We gaan
bij de rots kijken.’
Met z’n allen liepen ze achter Onno aan. Het pad door het bos waar de
rots aan lag zag er verlaten uit. Er was geen enkel teken dat er gevaar
op de loer lag. Daarom staken ze één voor één het pad over en liepen
ze voorzichtig naar het zwarte gesteente toe. Toen ze bij de rots waren
bleven ze staan.
‘Het is nog erger dan voorheen’, zuchtte Onno terwijl hij langs de rots
liep totdat hij door de prikkende struiken werd tegen gehouden. ‘Het is
zeer dicht begroeid.’
‘Kunnen we er niet overheen klimmen’, zei Youri terwijl hij een eerste
poging deed zich aan de rots vast te grijpen. Maar de rots was te steil
en door het ruwe gesteente met scherpe kantjes nauwelijks met de
blote hand te beklimmen door onervaren klimmers.
‘Dat lukt ons niet’, zei Onno beslist. ‘Niet zonder een goede
klimuitrusting.’
‘Ik heb wel een idee’, zei JaJa die zich een beetje afzijdig had
gehouden. Iedereen keek om naar de kleine JaJa. ‘Ja…’, ging hij
verder. ‘Het is misschien niet zo’n heel ingewikkeld plan hoor, maar
volgens mij moet het lukken.’
‘Vertel eens?’, zei Onno.
‘Heb je nog touw?’, vroeg JaJa waarop Onno direct een lang stuk touw
uit zijn tas haalde.
‘Jazeker. Touw genoeg.’, antwoordde hij en hij hield een flink stuk in
de lucht. Maar wat wil je ermee?’
‘Ik ga naar de andere kant van de rots waar ik het touw aan een grote
boom vast maak. Vervolgens gooi ik het andere stuk over de rots naar
jullie toe zodat jullie jezelf via het touw omhoog kunnen trekken.’,
lichtte JaJa zijn plan toe.
‘Dat klikt inderdaad heel simpel’, antwoordde Cas. ‘Maar je vergeet
één ding. Je komt nooit aan de andere kant van die rots.’
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‘Jullie niet’, sprak JaJa vrolijk. ‘Maar ik en Otto wel.’ Otto keek op.
‘Hoe dan?’, vroeg Youri nieuwsgierig.
‘Kijk maar eens naar de onderkant van de struiken’, zei JaJa en hij
wees naar de grond. ‘Helemaal onderaan de stam is het iets minder
dicht begroeid en hebben de takken nauwelijks scherpe stekels. Jullie
zijn te groot om er onderdoor te kruipen maar ik denk dat het mij wel
zal lukken. En Otto ook wel. Zijn vacht beschermt hem en hij is er
behendig genoeg voor.’
Cas en Onno zaten ondertussen al op hun hurken en keken onder de
stuiken door. JaJa had gelijk. Ze hadden te hoog gekeken. Onderaan
was er net genoeg ruimte voor JaJa om er onderdoor te kruipen.
‘Ok’, antwoordde Onno tenslotte. ‘Het lijkt me in ieder geval het
proberen waard. Hier heb je mijn touw.’
‘En trek dit over je eigen kleding aan’, zei Cas terwijl hij het shirt wat
Maaike eerder voor hem had gemaakt uit zijn tas trok. ‘Het is gemaakt
van een zeer stug materiaal en het heeft lange mouwen. Zo is de kans
dat je geprikt wordt nog kleiner.’
JaJa trok het shirt, dat eigenlijk veel te groot voor hem was, aan en
hing het touw van Onno over zijn schouder en onder zijn arm.
‘Het begint te regenen’, zei Youri ineens terwijl hij zijn handen ophield
met zijn handpalmen omhoog. Cas keek naar de lucht. Er vielen
inderdaad regendruppels uit de lucht. Eerst nog zachtjes, maar binnen
enkele minuten regende het al behoorlijk hard.
‘Geen goed teken jongens’, zei Onno terwijl hij bedenkelijk naar de
lucht keek. ‘Geen goed teken. Ik heb het gevoel dat Valder weet dat
we eraan komen. Hij heeft alleen niet genoeg kracht op dit moment om
er precies achter te komen waar we zijn.’
‘Dan kunnen we dus geen seconde meer verliezen’, zei JaJa terwijl hij
zich plat op de grond liet vallen om vervolgens al tijgerend met touw en
al in de prikstruiken te verdwijnen. ‘Otto? Kom je’, klonk het nog.
Ook Otto sloop uiterst behendig tussen de eerste takken door om
vervolgens te verdwijnen. Een paar minuten gingen voorbij. De regen
leek nog iets heftiger te worden en er klonk zelfs een harde
donderklap. Plotseling zag Cas een stuk touw door de lucht aan
komen en met een klein sprongetje wist hij het in één keer te pakken te
krijgen.
‘Hebbes’, riep hij en hij gaf een paar korte rukken aan het touw zodat
JaJa wist dat Cas het touw te pakken had. Vervolgens trok hij het touw
strak en zette hij één voet tegen de steile wand van het enorme
rotsblok.
196

‘Nou, daar gaat ie dan’, zei hij terwijl hij zichzelf omhoog begon te
trekken. Het ging hem vrij goed af. Al snel had hij het eerste stuk rots
beklommen en kwam hij op een wat vlakker gedeelte. Vervolgens
pakte Youri het touw om net als Cas met een paar flinke stappen tegen
de wand op te klimmen. Onno volgde als laatste. Door de regen was
het gesteente gladder geworden waardoor Onno er moeite mee leek te
hebben tegen de rots op te klimmen. Behalve de gladheid van de rots
werkte ook zijn lengte en gewicht niet bepaald mee. Maar uiteindelijk
lukte het hem om bovenop de rots te komen zodat hij zich aan de
andere kant weer kon laten zakken. Iets wat hem veel makkelijker af
leek te gaan.
‘Zo’, zei JaJa terwijl hij het touw weer terug haalde. ‘Eerste hindernis
voor….’ Maar hij kon zijn zin niet afmaken. De lucht werd plots door
een enorme bliksemflits verlicht en direct daarop volgde een enorme
donderknal. Deze tweede leek veel harder dan de eerste. Het was
bijna alsof ze de grond konden voelen trillen.
‘Wat een noodweer ineens’, zei Cas die zijn stem moest verheffen om
boven het gerommel in de lucht en het kletterende geluid van de regen
uit te kunnen komen.
‘We moeten opschieten’, zei Onno terwijl hij langs het pad tegen de
berg op keek. ‘Het begint te waaien en het is ook nog eens bijna
avond. Het wordt zo meteen pikkedonker. Laten we proberen zo ver
mogelijk door te lopen.’
‘Is dat wel verstandig?’, vroeg Youri die het onder deze
omstandigheden nou niet bepaald een goed idee vond om door te
lopen.
‘We zullen wel moeten’, antwoordde Onno. ‘Ik heb nog eens zitten
rekenen en volgens mij is morgen de laatste dag voordat jullie jaar om
is.’
‘Wat?”, antwoordde Cas terwijl hij het in zijn hoofd probeerde na te
rekenen. ‘Morgen al de laatste dag? Ik dacht dat we nog zeker een
paar dagen extra over hadden.’
‘Volgens mij niet meer’, antwoordde Onno. ‘Maar laten we niet teveel
tijd verliezen om het na te rekenen. Laten we gaan.’
Voorzichtig liepen ze met z’n allen via het pad tegen de berg op
omhoog. Omdat het een zandpad was en de regen nog steeds met
bakken tegelijk uit de lucht kwam zetten was het pad snel modderig
geworden. Er liepen zelfs al modderstraaltjes de berg af. Hierdoor
werd het pad steeds gladder.
‘Cas’, zei Youri terwijl hij naar hem wees. ‘Het dwaallichtje’.
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Cas keek naar zijn broekzak die werd opgelicht. Het was het
dwaallichtje dat plots weer feller was beginnen te schijnen.
‘Misschien kun je het licht gebruiken als zaklamp’, zei Youri terwijl Cas
de lichtgevende knikker uit zijn broekzak viste. Het bleek geen slecht
idee. Met de knikker in zijn hand konden ze al veel meer zien in de
duisternis dan daarvoor.
‘Perfect’, juichte JaJa. ‘Nu zal het lopen weer een stuk eenvoudiger
gaan. Kom Otto. Volg Cas.’
Cas was inmiddels Onno voorbij gelopen en liep nu met de knikker
tussen duim en wijsvinger voorop. Achter hem liepen JaJa, Youri en
Otto. Dit keer sloot Onno de rij.
Terwijl ze het tempo weer iets konden verhogen schoot er opnieuw
een flits door de lucht en klonk er wederom een fikse donderknal. Op
een afstand van niet veel meer dan honderd meter vanwaar Cas en
zijn vrienden liepen sloeg de bliksem in een boom die direct in twee
stukken scheurde en in de brand vloog.
‘Valder!’, gilde Onno van achteren uit de rij naar voren.
‘Wat zullen we doen dan?’, gilde Cas terug terwijl hij zich met zijn
lichtgevende knikker omdraaide zodat hij Onno zag staan.
‘Doorlopen!’, gilde Onno terug. ‘We moeten door nu. We moeten door
naar de burcht.’
‘En dan?’, gilde Cas terug. JaJa, Otto en Youri stonden er zwijgend
tussen in.
‘Ik weet het niet precies’, antwoordde Onno.
Cas draaide zich weer om en liep verder. De anderen volgden. Na
ongeveer een uur te hebben gelopen stonden ze op steenworp afstand
van de burcht verscholen in de bosjes. Wind en regen sloeg hen om
de oren. Youri was naast Cas komen staan.
‘Hoe komen we binnen?’, zei hij terwijl hij over het onrustige dansende
water van de slotgracht en naar de hoge muren van de burcht keek.
‘Ik weet het niet’, antwoordde Cas terwijl hij zijn schouders ophaalde.
‘Je had het bij mij thuis over de opdrachten die jullie hebben voltooid’,
zei JaJa die naast hen was komen staan.
‘Tuurlijk’, zei Youri terwijl hij Cas tegen de schouder sloeg. ‘De
opdrachten. We hebben altijd nog de peulvrucht met de negen erwten
en de gouden cent. Die zouden nu van pas kunnen komen. Misschien
wordt het tijd ze eens tevoorschijn te halen?’
‘Je hebt gelijk’, antwoordde Cas terwijl hij de glazen knikker met het
nog altijd schijnende licht aan Youri gaf.
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Het duurde even voordat Cas de gouden cent en de peulvrucht met de
negen erwten uit zijn rugzak had gehaald. Toen hij ze had hield hij ze
allebei liggend op zijn vlakke hand voor zich uit.
‘Hier zijn ze’, antwoordde hij. ‘En nu?’
‘Ik weet het niet’, antwoordde Youri teleurgesteld omdat er niet direct
iets leek te gebeuren. ‘Onno, jij een idee?’ Het bleef stil. Youri draaide
zich om. ‘Onno?’
Nu keken ook JaJa, Otto en Cas op. Waar was Onno gebleven?
‘Onno!’, riep Youri nu iets harder. ‘ON-NOOOO!’
Plots klonk er weer een donderslag en werd de lucht wederom
opgelicht door een felle lichtflits. Direct volgde er een tweede knal en
een flits. Omdat de knal van vlak voor hen leek te komen keken Otto,
JaJa, Cas en Youri geschrokken om. Terwijl het licht van de flits weer
langzaam weg trok zagen ze plots Onno staan. Hij stond op ongeveer
50 meter afstand van hen op de ophaalbrug van de burcht. Youri hield
de knikker met het dwaallicht hoog in de lucht om het beter te kunnen
zien. Het lichtje leek feller dan ooit te schijnen waardoor een groot
gebied werd verlicht.
‘Onno?”, herhaalde Youri nog een keer maar nu zachter. ‘Wat doet
Onno daar Cas?’. Direct werd de lucht weer verlicht door een
bliksemflits.
“Ik weet het niet’, antwoordde Cas. ‘Het lijkt wel of hij slaapt of onder
hypnose is ofzo. Hij heeft zijn hoofd naar beneden en zijn ogen zijn
dicht.’
‘Dit belooft niet veel goeds jongens’, zei JaJa terwijl hij iets dichter bij
Otto ging staan die zijn kop zo hoog mogelijk uit de struiken had
gestoken om te zien wat er gebeurde. Dit belooft niet veel goeds.’ JaJa
was nog niet uitgesproken of ineens keek Onno op vanaf de brug. Het
viertal deinsde iets achteruit van de schrik. Uit Onno’s ogen kwam een
rood licht en achter hem en onder hem verschenen donkere, bijna
zwarte wolken. Het begon nog harder te regenen en weer klonk er een
donderslag.
‘Wat….wat is dat?’, stotterde Youri terwijl hij zich vastgreep aan Cas
die zelf ook bijna omviel van de schrik.
‘Ik…ik…’, stamelde Cas. Maar voordat hij nog iets kon zeggen klonk
de stem van Onno ineens alsof hij vlak bij hen stond.
‘Mijn tijd is gekomen!!!’, hoorden ze hem zeggen. Zijn stem klonk
zwaarder en donkerder dan anders.
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‘Eindelijk zijn jullie weer terug waar jullie horen te zijn. Eindelijk is het
tijd. Tijd om alsnog het offer te brengen waarvoor ik jullie hier naar toe
heb gehaald.’
‘Natuurlijk’, gilde JaJa plotseling. ‘Dat is het.’
‘Wat natuurlijk?’, schreeuwde Youri terug. ‘Wat is het? Wat? Zeg dan’?
‘Snap je het dan niet?”, probeerde JaJa boven het lawaai van de
donder uit te roepen. Onno is…’
“Valder!’, zei Cas voordat JaJa dit kon doen. “Onno is Valder. Maar
natuurlijk. Wat ongelooflijk dom van ons’
‘Hahahahahahahaha’, hoorden ze ineens de stem van Onno bulderen.
‘Onnozelen. Dat kun je wel zeggen jongen. Een heel jaar lang heb ik
met jullie meegereisd. Een heel jaar lang zodat ik jullie zonder enige
argwaan terug kon leiden naar mijn thuis. En vandaag precies op de
allerlaatste dag van jullie jaar sterven jullie alsnog als ik het ultieme
offer uit zal brengen. Eindelijk heb ik jullie alle dertien weer compleet.
‘Maar waarom heb je ons niet direct gevangen genomen. En waarom
heb je ons dan verteld van de opdrachten?’, gilde Cas terug.
‘Ik moest eerst jullie vertrouwen winnen’, bulderde Onno terug. ‘Anders
was het voor mij onder deze omstandigheden zeer moeilijk geweest
jullie terug naar de burcht te krijgen. Dus heb ik een verhaal over de
zeven opdrachten verzonnen en besloot ik met jullie mee te reizen net
zolang tot ik voldoende van jullie vertrouwen gewonnen had. Een paar
keer heb ik geprobeerd jullie naar mijn burcht te lokken, maar telkens
gooide er één van jullie roet in het eten. Ik moest dus geduldig blijven
en mijn kans afwachten.’
‘Er is dus helemaal geen weg terug naar huis door de zeven
opdrachten uit te voeren?’
‘Nee natuurlijk niet’, bulderde Onno nog harder lachend. ‘Jullie zijn
voor mij! En vandaag is mijn tijd dan eindelijk gekomen. Vandaag zal ik
mijn lichaam en mijn ziel weer voor altijd kunnen herenigen. Tijd om
naar mij toe te komen jongens!’
‘Dus al die tijd heb je tegen ons gelogen, verrader!’, schreeuwde Cas
woest. ‘Een jaar lang hebben wij verspilt aan het uitvoeren van
opdrachten. Een jaar van ons leven hebben wij in deze rotwereld rond
moeten dolen met gevaar voor eigen leven terwijl dit volkomen zinloos
was? Alle puzzelstukjes vallen nu plots in elkaar. Hoe heb ik zo dom
kunnen zijn. Het feit dat je ons vond in het bos. Het feit dat wij als
enige werden gevangen door de wachters en jij ons pas te hulp kwam
toen de vleermuizen ons al hadden bevrijd. Het feit dat je JaJa en Otto
niet mee wilde hebben op onze reis. Je vreemde gedrag. Je
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zogenaamde reddingsactie van een paar dagen terug. Alles wordt me
nu duidelijk. Verrader!’
Onno kon alleen maar hard lachen terwijl Cas zijn hart flink aan het
luchten was. Toen Cas uitgesproken was hield Onno op met lachen.
‘Genoeg gelachen’, klonk hij opeens dreigend! Na deze woorden werd
het plotseling doodstil.
‘Wat gebeurt er?’, jammerde Youri angstig terwijl hij over Cas zijn
schouder mee probeerde te kijken.
‘Kijk naar Onno’, antwoordde Otto. “Wat doet hij?’
Onno, die nog steeds op de ophaalbrug stond, hief zijn handen naar
de hemel. Boven hem kwamen donkere wolken samen. Een paar
donderslagen en lichtflitsen volgde. Plotseling lichtten Onno’s handen
op. Het licht werd feller en feller. In het licht kon je zijn handen niet
meer zien. Vervolgens liet Onno zijn armen zakken en stak hij zijn
handen uit in de richting van Cas, Youri, JaJa en Otto.
Die voelden ineens hoe ze door Onno werden aangetrokken. Als een
magneet.
‘Houd jullie vast jongens’, gilde JaJa terwijl hij de stam van een niet al
te dikke boom vast greep. ‘Houd je vast!!’. Allemaal grepen ze zich
vast.
‘Het heeft geen zin’, hoorde ze Onno terwijl ze voelden dat de
aantrekkingskracht sterker werd. ‘Ik ben vele malen sterker dan jullie.
Uiteindelijk win ik toch. Jullie kunnen mij nooit verslaan.’
‘Daar zou ik niet al te zeker van zijn’, hoorde Onno ineens achter zich.
Hierdoor verloor hij heel even zijn concentratie. Otto, Cas, Youri en
JaJa merkte dit direct en opgelucht konden ze even op adem komen.
Onno had zich inmiddels verbaasd omgedraaid om te zien wie er
tegen hem sprak. Zijn ogen waren nog steeds fel rood en zijn handen
verlicht.
‘Jij’?, riep hij terwijl hij zijn nieuwe tegenstander herkende.
‘In levende lijve Onno’, antwoordde Victor. ‘Of moet ik zeggen:
Valder?’
‘Wie is dat?’, zei vroeg Youri terwijl hij Cas aankeek.
‘Dat is Victor. Victor Bos’, antwoordde Cas kortaf maar opgelucht.
Onno begon te lachen. ‘Wat denk je? Dat je ze kunt helpen, mislukte
goochelaar. Jouw toverkrachten zijn helemaal niks vergeleken met die
van mij.’
Ik kan je misschien niet alleen aan’, antwoordde Victor. ‘Niet alleen.
Maar als we je met z’n allen tegelijk aanpakken lukt het vast beter.
Vast veel beter. Ik heb een paar dealtjes kunnen sluiten Valder.
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Fantastische dealtjes. Je weet wel. Het is jouw eigen vloek geweest
die je over mij hebt uitgesproken. Maar kijk maar eens om je heen.’
Met een klein plofje en wat rook verdween Victor net zo snel als hij
was gekomen. Onno draaide zich woest om, om te zien waar Victor
was gebleven. Hij zag hem niet. Wel zag hij wat anders. In het felle
licht van de knikker die Youri nog steeds in zijn bevende hand omhoog
hield, zag hij vlak voor de ophaalbrug een heleboel kleine brede
mannetjes staan.
‘De blaaskoppen!’, juichte Youri. ‘Kijk! Het zijn de blaaskoppen!’
‘En kijk daar!’, gilde JaJa enthousiast. De vleermuizen. Ze zijn er.
Precies zoals beloofd. Hoog in de lucht verschenen enkele honderden
vleermuizen.
Onno die nog altijd op de brug stond keek verward om zich heen. Voor
hem de blaaskoppen, achter hem de vleermuizen. Hier had hij niet op
gerekend. Woest schreeuwde hij iets onverstaanbaars waarop een
aantal felle bliksemflitsen direct een paar bomen door midden spleten.
Met veel kabaal hoorden ze hoe het hout van de bomen scheurden.
Één boom stond zo dichtbij de blaaskoppen dat er een aantal opzij
schoten om niet door vallend hout of hete vlammen geraakt te worden.
Maar ze trokken zich niet terug. Terwijl Onno zich herstelde van zijn
krachtinspanning die hem zichtbaar moeite leek te kosten, lieten de
vleermuizen zich met een hard krijsend geluid naar beneden vallen,
precies boven de brug waar Onno stond. Onno bedacht zich geen
moment. Hij stak zijn armen in de lucht en direct schoot er een enorme
lichtbundel vanuit zijn handen richting de hemel. Geschrokken schoten
de vleermuizen uit elkaar. Naar links en naar rechts.
Ondertussen leken ook de blaaskoppen de aanval in te hebben gezet.
Vloekend en schreeuwend kwamen ze woest de ophaalbrug
opgestormd.
‘Hij is nog niet volledig op krachten’, zei JaJa die samen met Cas,
Youri en Otto nog steeds in de struiken zat. ‘Hij heeft een jaar lang zijn
krachten gespaard voor het geval hij deze strijd zou moeten leveren.
Hij is sterk maar niet onverslaanbaar. Kom. Dit is het moment om actie
te ondernemen. We gaan Maaike en de anderen bevrijden.’
Terwijl Otto, JaJa, Youri en Cas van de ontstane verwarring gebruik
maakten, wist Onno ondertussen aan zijn belagers te ontsnappen.
Totaal onverwachts verdween hij in de rook van de wolken die om hem
heen hingen.
´Waar is hij gebleven?´, hoorde Cas de blaaskoppen schreeuwen
terwijl ze wild met hun armen zwaaiend de rook in liepen.
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´Dit is onze kans jongens´, fluisterde JaJa terwijl hij Otto, Cas en Youri
gebood achter hem aan te komen. ´We kunnen nu vast via de
ophaalbrug naar binnen.´
Zo snel als ze konden liepen ze naar de brug. Het was donker en nog
altijd kwam de regen met bakken uit de lucht. Onno zagen ze niet
meer. Op de brug liepen ze snel tussen de blaaskoppen door die zich
nog steeds afvroegen waar Onno was gebleven. Hier en daar
herkende Cas een paar blaaskoppen en terwijl hij ze vlug allemaal
groette, liepen ze haastig verder. Boven de burcht cirkelden de
vleermuizen die, net als de aanvallers op de grond, ook niet wisten
waar Onno was gebleven. Net toen Cas met de anderen het grote
ijzeren hek bereikte, die voor hen de toegang tot de burcht afsloot,
werd Cas op zijn schouder getikt.
´Hulp nodig mijn jongen?´, hoorde hij achter zich. Het was Victor.
´Victor`, juichte Cas die blij was met zijn komst. ´Wat doe je hier?´
´De vleermuizen hebben ons allemaal opgetrommeld Cas`,
antwoordde Victor breed grijnzend. ´Iedereen is er. De Blaaskoppen,
Jochem, de Vleermuizen… Het is tijd om voor eens en voor altijd met
Valder af te rekenen. En wees maar niet bang. Ik hoef dit keer geen
dealtje met je te sluiten. Dit keer is de deal voor mijzelf. Als we Valder
verslaan met z´n allen zal ik verlost zijn van mijn vloek. Het proberen is
dus in ieder geval zeker de moeite waard!´
´We moeten wél opschieten heren´, zei JaJa die met Otto voor het
gesloten hek stond. ´Als Onno zich hier weer laat zien zijn we erbij. We
moeten naar binnen.´
´Laat mij maar even´, antwoordde Victor terwijl hij Youri en Cas aan de
kant duwde. Ook Otto en JaJa stapte opzij.
Victor begon iets te mompelen wat de anderen niet konden verstaan.
Er gebeurde niets. Cas greep in zijn broekzak en haalde de peulvrucht
eruit. De gouden cent kreeg hij zo snel niet te pakken.
´Misschien brengt hij geluk´, zei Cas terwijl hij hem in zij hand hield.
Victor mompelde nog een keer hetzelfde maar nu iets harder. Vol
spanning keken Cas, Youri, JaJa en Otto naar het hek. Het leek ietsje
van de grond te komen, maar het was onvoldoende. Victor zuchtte.
´Nog één keer dan´.
´Wacht!´, zei Cas terwijl hij met een paar passen de brug op liep.
´Mannen!`, schreeuwde hij vervolgens. ´Help ons even!´
De blaaskoppen die nog op de brug stonden keken op. Direct kwamen
ze aangerend om Cas te helpen.
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´Het hek`, zei Cas terwijl Victor aanstalten maakte om opnieuw zijn
onverstaanbare spreuk te mompelen. Dit keer lukte het beter. Met
behulp van de blaaskoppen die met al hun kracht mee hielpen het hek
van de grond te krijgen, lukte het Victor het hek iets meer dan vijftig
centimeter van de grond te krijgen.
´Dit ding werkt helemaal niet´, zei Cas terwijl hij de peulvrucht boos
van zich af wierp. Vervolgens liet hij zich snel op de grond vallen om
onder het hek door te kruipen. De anderen volgden. ´Kom Victor´, gilde
Cas vervolgens naar Victor. ´Snel!´. De Blaaskoppen hielden met hun
laatste krachten het hek omhoog, dat enkele centimeters naar
beneden zakte toen Victor stopte met het uitspreken van de spreuk.
Maar het lukte Victor onder het hek door te komen. Direct daarna lieten
de blaaskoppen het hek los.
´Bedankt vrienden´, riep Cas terwijl ze het plein voor de burcht
overstaken om beschutting te zoeken. Maar de blaaskoppen hadden
zich al omgedraaid. Samen met de anderen gingen ze op zoek naar
een andere ingang om de aanval verder in te kunnen zetten.
De regen viel ondertussen nog harder uit de hemel dan daarvoor en
om de paar minuten waren er lichtflitsen en donderslagen te horen.
Cas en de anderen hadden nog maar net een beschutte plek iets
naast de ingang van de burcht gevonden toen ze de angstaanjagende
stem van Onno plots weer hoorden. Bulderend van het lachen stond hij
op een balkon net iets boven de hoofdingang van de burcht. Voor hem
stond Maaike, die door Onno stevig aan haar haren werd
vastgehouden.
´Tijd om jullie over te geven!´, bulderde Onno vanaf het balkon. Vanaf
de plek waar ze zich schuil hielden konden Cas en Youri Onno met
Maaike zien staan.
`Alleen als je alle anderen vrijlaat!´, gilde Youri terug terwijl hij uit zijn
schuilplaats te voorschijn kwam. JaJa probeerde hem nog aan zijn
kraag vast te grijpen, maar hij greep net mis. Ineens stond Youri oog in
oog met Onno zonder beschutting. Onno bedacht zich geen moment.
Hij hief één van zijn handen omhoog terwijl hij met de andere het haar
van Maaike stevig vast bleef houden. Uit de donkere wolken boven
Onno schoot een bliksemflits in de richting van zijn hand die hij
vervolgens moeiteloos doorgeleidde in de richting van Youri. Youri had
inmiddels ontdekt hoe dom zijn actie was geweest. Volledig ontredderd
stond hij op de binnenplaats van de Burcht terwijl de bliksemfits op
hem af schoot. Youri kroop ineen terwijl hij dacht geraakt te worden
door de flits maar in plaats daarvan gebeurde er niets met hem. Wat
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Youri niet had gezien was dat de vleermuis, die een groot deel van de
reis op de schouder van Cas met hen mee had gereisd, zich in een
duikvlucht voor de bliksem had geworden. Hierdoor werd deze geraakt
in plaats van Youri. Terwijl hij Cas keihard ´Neeeeee!´, hoorde
schreeuwen schoot JaJa de schuilplaats uit om Youri terug de
schuilplaats in te trekken. Cas vloog van verdriet Victor om zijn nek,
die de levenloze vleermuis voor zich op het plein neer zag vallen.
´Onno!´, schreeuwde Cas woest en volledig in de war vanuit zijn
schuilplaats terwijl hij Victor weer los liet. ´Laat de anderen nu gaan of
we komen ze halen!´
Onno kon alleen maar hardop lachen terwijl hij Maaike harder aan haar
haren trok. Aan haar gezicht kon je zien dat het pijn deed maar op één
klein gilletje na gaf ze geen kick.
Onno had inmiddels zijn hand weer in de lucht om een volgende
bliksemschicht op zijn belagers af te vuren. Met een enorme knal sloeg
de bliksem in, net naast het de plek waar Cas en zijn vrienden zich
verscholen. Het dakje waar ze onder stonden leek het onder dit geweld
te begeven.
´We moeten hier weg´, brulde Otto terwijl hij zag dat het dak op het
punt van instorten stond.
´Maar waarheen?´, zei JaJa terwijl hij om zich heen keek.
`Daar´, wees Youri naar de overkant van het plein. `Kijk daar!`
Aan de overkant van het plein zagen ze hoe de blaaskoppen over de
muur kwamen klimmen.
´De peulvrucht´, juichte Youri enthousiast. ´Kijk dan! De peulvrucht die
je weg hebt gegooid is enorm gegroeid! Ze zijn via de stam omhoog
geklommen!´
Tegelijkertijd zetten ook de vleermuizen opnieuw de aanval in. Onno,
die nu ook zag dat de blaaskoppen over de muur kwamen, had niet in
de gaten dat de grote vleermuis inmiddels bijna bij hem was. Toen hij
dat besefte was hij te laat. Terwijl hij een mislukte poging deed een
bliksemschicht af te vuren op de blaaskoppen, waarvan er een aantal
inmiddels al over het plein naar de hoofddeur van de Burcht renden,
draaide hij zich om. Met een paar grote slagen kwam de grote
Vleermuis nu zo snel dichterbij dat het Onno enkel lukte haar te
ontwijken door Maaike los te laten. De grote Vleermuis raakte Onno
hierdoor amper. Het lukte haar wel Onno met één van haar nagels
over zijn gezicht te krabben. Woest greep Onno naar zijn wang terwijl
zijn wond direct begon te bloeden.
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Maaike, die niet zo goed wist wat ze met haar plotselinge vrijheid
aanmoest, keek ondertussen hulpeloos naar beneden. Net toen ze één
been over het balkon zwaaide om van het veel te hoge balkon naar
beneden te springen, hoorde ze boven haar iemand ´vang!´ roepen. Ze
keek omhoog. Uit het raam een paar meter boven het balkon zag ze
het gezicht van een man die ze bijna een jaar eerder hadden ontmoet.
´Jochem!´, schreeuwde ze. ´Help!´
Jochem had een touw in zijn hand waarvan hij het uiteinde naar
Maaike had gegooid die het direct wist te vangen. Snel trok ze het
touw om haar middel en bond er een knoop in. Jochem hield het
andere uiteinde stevig vast en heel behendig liet Maaike zich nu aan
het touw vanaf het balkon naar beneden zakken.
Onno was ondertussen weer hersteld van de aanval van de vleermuis.
Met een bebloede wang greep hij naar het touw waar Maaike aan hing
en begon haar terug omhoog te trekken. Maar hij was te laat. Maaike
liet het touw los en liet zich van een paar meter hoogte naar beneden
vallen. Ze kwam hard op de grond terecht, precies op haar zwakke
enkel. De enkel die ze eerder al een keer had verstuikt. Met moeite
probeerde ze op te staan. Cas, Youri, Otto en JaJa waren ondertussen
net op tijd onder het afdakje vandaan gekomen. Terwijl ze op Maaike
af kwamen rennen hoorden ze het dakje onder luid gekraak instorten.
Cas en Youri hielpen Maaike omhoog terwijl enkele bewakers van
Onno inmiddels een aantal blaaskoppen hadden verslagen en nu
kwamen aangerend om Onno te helpen bij zijn strijd.
´Rennen!´, schreeuwde Victor terwijl hij JaJa en Otto wees waar ze
naar toe moesten lopen. Otto brulde een keer luid toen één van de
bewakers een poging deed om JaJa te pakken te krijgen. Het gebulder
was over het hele plein te horen. De bewaker schrok en deinsde naar
achteren. Vervolgens kreeg hij een klap met een grote stok die één
van de blaaskoppen te pakken had gekregen. Bewusteloos viel hij
neer. ´Kom!´, schreeuwde Victor nogmaals, dit keer naar Youri en Cas
die Maaike zo goed en kwaad als het ging probeerde te ondersteunen
in haar vlucht.
Onno stond nog altijd op zijn balkon. Woedend aanschouwde hij wat er
beneden op het plein gebeurde. Zijn ogen vlamden met een rode
gloed. Terwijl hij in een vreemde taal hardop allerlei woorden uitsprak,
hief hij zijn handen weer naar de hemel. Direct wakkerde de wind aan
en met een oorverdovend gekletter plensde de regen nu op het plein.
Ze konden de lucht horen rommelen. Terwijl Onno zijn handen naar de
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hemel geheven hield, zagen ze hoe kleine lichtflitsen zich boven hem
bundelden.
´Schiet op!´, schreeuwde Victor naar Cas, Youri en Maaike terwijl hij
zelf zijn nieuwe schuilplaats aan de overkant van het plein bereikte.
´Hij maakt zich op voor een megaknaller!
Cas keek omhoog en zag Onno staan. Hij zag er dreigender uit dan
ooit. De onverstaanbare woorden die Onno sprak leken de bliksem te
bundelen.
´Doorrennen!´, schreeuwde Cas tegen Youri en Maaike terwijl hij ze
beide vooruit duwde in de richting van Victor. ´Kom op! Lopen!´
Zelf bleef hij staan. Hij dacht aan zijn gesprek met de Witte Vlinder in
de vlindertuin. ´Als je ooit voor de keuze komt te staan, vertrouw dan
alleen op jezelf´, hoorde Cas de stem van zijn moeder in zijn hoofd
herhalen. Dit was het moment. Hij vertrouwde op niemand anders
meer dan zichzelf.
Youri draaide zich om, om te zien wat er gebeurde. Hij zag hoe Cas
weerloos midden op het plein stond. Terwijl hij Maaike los wilde laten
om Cas te gaan halen werd hij bij zijn arm gegrepen door JaJa en
Victor die hem en Maaike de schuilplaats in trokken.
´Cas!´, gilde Youri terwijl hij zich los probeerde te trekken. `Cas, wat
doe je?!´
´Als hij mij dood…’, schreeuwde Cas zo hard mogelijk boven het
lawaai uit. ´Als hij mij dood dan zijn er geen dertien ….´ Hij kon zijn zin
niet af maken. Zwijgend stond hij nu midden op het plein. Hoog in de
lucht hoorde hij de vleermuizen en aan weerszijden van hem de
blaaskoppen die nog altijd in een heftige strijd met de bewakers waren.
Hij keek omhoog en zag Onno die nu omhuld werd door donkere
wolken. Felle bliksemschichten schoten vanuit de wolken naar zijn
handen en terug. Nadat hij nog een keer enkele onverstaanbare
woorden krachtig had herhaald, richtte hij zijn handen ineens in de
richting van Cas. Vanuit drie richtingen hoorde Cas ineens zijn naam
schreeuwen. Zijn vrienden, Jochem, de grote Vleermuis…. Allen zagen
ze wat er gebeurde terwijl ze er niets meer aan konden doen. Met een
enorme snelheid schoot een bundel van bliksemstralen in de richting
van Cas die inmiddels zijn ogen had gesloten om zich voor te bereiden
op de inslag. Youri had zich los weten te trekken uit de handen van
JaJa en Victor en terwijl Maaike hem nog terug riep, stormde hij op
Cas af. Maar het was te laat. Met een enorme kracht raakte de bliksem
Cas die door de impact een paar meter naar achter vloog en tegen een
muur tot stilstand kwam. Daar bleef hij doodstil liggen. Tegelijkertijd
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gebeurde er iets totaal onverwachts. De bliksem die Cas had geraakt
schoot met minstens dezelfde snelheid terug richting Onno. Onno had
geen tijd meer te reageren. Voordat hij goed en wel besefte wat er
gebeurde, werd hij door zijn eigen bliksemschicht geraakt. Youri die op
het plein stond zag hoe de getroffen Onno naar zijn hart greep. Terwijl
hij wild schreeuwend en met zijn armen om zich heen zwaaiend over
het balkon heen en weer liep zagen de anderen dat er bliksemflitsen
aan alle kanten uit zijn lichaam schoten. Direct daarna voelden ze de
grond trillen.
´We moeten hier wegwezen´, gilde Victor. ´We moeten gaan. Weg!
Naar de poort. We moeten naar de poort!´ Terwijl de blaaskoppen zich
omdraaide en zich ook naar de poort begaven, zag JaJa dat Youri Cas
inmiddels had bereikt.
´Hij leeft nog! Hij leeft nog!´, gilde hij terwijl hij achter hem neerknielde
om hem rechtop te duwen. Direct kwamen JaJa en Victor hem te hulp
terwijl Otto Maaike zoveel mogelijk steun gaf in haar vlucht naar de
poort.
JaJa en Victor knielden naast de kreunende Cas neer. Al hoestend
van de rook om hen heen greep Cas naar zijn pijnlijke borst. Uit een
klein zakje aan de binnenkant van het shirt dat hij droeg haalde hij de
gouden cent tevoorschijn die door de blikseminslag totaal vervormd
was.
´Daarom kon ik hem net bij de poort niet vinden´, kuchte hij
glimlachend. ‘De cent heeft mijn leven gered. Het is toch een
geluksmuntje.’ Youri haalde opgelucht adem.
´We moeten hier weg Cas,´ zei Victor terwijl ze de grond weer voelden
trillen. ´Hier snel weg wezen. Kun je lopen?´
´Nee!`, antwoordde Cas terwijl Youri hem omhoog hielp. ´We kunnen
hier niet weg. Niet zonder de anderen! We kunnen niet zonder de
anderen!´
`Het is te laat Cas. Het is te laat! We moeten maken dat we hier
wegkomen! De hele boel stort zo meteen nog in elkaar´
´Nee´, gilde Cas. ´Neeeeee!´
Maar hij werd door JaJa en Victor meegetrokken. Terwijl ze zich naar
de poort begaven, die door de blaaskoppen inmiddels was geopend,
keek Cas nog één keer achterom. Op het balkon zagen ze hoe de
schreeuwende Onno door zijn eigen bliksemschichten uitéén werd
getrokken tot hij uiteindelijk opging in de rook. Daarna trilde de grond
weer, dit keer nog heftiger.
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´Wegwezen`, gilde JaJa terwijl een gedeelte van één van de hoogste
torens van de burcht in stortte.
Cas wist dat hun enige kans voorbij was. Ze konden de andere tien nu
niet meer uit de burcht redden. Terwijl hij en Maaike werden
ondersteund vluchtten ze zo snel mogelijk en zo ver mogelijk weg van
de burcht met achter hen de blaaskoppen, Jochem en de vleermuizen.
Toen ze ver genoeg waren keken ze achterom. Op nog geen
tweehonderd meter van hen vandaan keken ze toe hoe de burcht met
veel kabaal ineen stortte en met de rook in de grond leek te
verdwijnen. Cas keek naar de lucht. Hij zag hoe de donkere wolken
vanuit de hele omgeving naar de plek van de burcht toe werden
getrokken. Alsof ze terug werden geroepen naar de plek waar ze ooit
vandaan waren gekomen. Terwijl de laatste muren van de burcht in de
rook oplosten, werd het stiller om hen heen. Zwijgend stonden ze op
het open veld. Het werd lichter. Achter een zee van donkere wolken
kwam een waterval van licht te voorschijn. Zonlicht. En terwijl de
laatste grijze wolken boven de burcht oplosten werd het om hen heen
rustig, warm en licht. Zwijgend keken ze toe.
´Kijk´, riep Maaike toen alle rook en wolken waren verdwenen. ´Daar
boven op de heuvel.´ Ze wees in de richting van de plek waar de
burcht had gestaan. Boven op de heuvel in het licht van de stralende
zon, stonden tien verbaasde kinderen overrompeld door hun vrijheid.
´Benjamin!´, schreeuwde Cas zwaaiend met zijn armen. ´Benjamin!´
Direct kwam Benjamin de heuvel aflopen, gevolgd door de anderen.
Benjamin en Cas omhelsden elkaar als eerste, gevolgd door de
anderen.
Terwijl iedereen elkaar begroette werd Cas op zijn schouder getikt
door JaJa.
´Er is iemand die iets tegen je wilt zeggen, geloof ik´, zei hij zachtjes.
Cas draaide zich om. Voor hem zag hij de grote Witte Vlinder zitten.
Precies zoals hij haar herinnerde van zijn ontmoeting in de vlindertuin.
Cas glimlachte en keek haar aan. Maaike en Youri kwamen naast hem
staan. Achter hen stonden de anderen.
´Cas’, sprak ze vriendelijk. ‘Het is jullie gelukt. Jullie hebben ons
voorgoed verlost van Valder.’ Ze glimlachte. Cas glimlachte verlegen
terug.
‘De zon schijnt. We zijn vrij. Dit wordt weer een prachtig land. Dankzij
jullie!’ ging de Witte Vlinder verder.
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´Ja´, zuchtte Cas. ´Het is ons gelukt. Valder is verslagen. En iedereen
is weer vrij…’ Hij keek naar de grond en zweeg.
‘Ben je daar dan niet blij mee?’, vroeg de Witte Vlinder.
‘Jawel’, antwoordde Cas terwijl hij op keek. ‘Maar we hadden alleen zo
graag naar huis gegaan.´ Hij keek naar Maaike en Youri die
bevestigend knikten.
´Maar er is geen hoop meer’, ging Cas verder. ‘Er is geen weg naar
huis. Onno heeft alle opdrachten zelf verzonnen om ons uiteindelijk
hierheen te lokken. De zeven opdrachten, ze hadden geen enkel nut.
Geen één.´
´Is dat werkelijk zo?´, zei de Witte Vlinder vriendelijk.
Cas knikte.
´Ik geloof het niet, hoor!´, antwoordde ze glimlachend.
´Niet?’, herhaalde hij terwijl hij de Witte Vlinder verbaasd aankeek. De
Witte Vlinder schudde van niet. Maaike en Youri kwamen nog iets
dichter bij staan om te horen wat de Witte Vlinder te zeggen had.
´Cas…`, ging de Witte Vlinder verder. ´Denk nog eens goed na. Onno
mag die opdrachten dan misschien wel verzonnen hebben om jullie
terug te lokken naar de burcht, maar heb je dan niet gemerkt dat alle
opdrachten stuk voor stuk de moeite waard geweest zijn? Dat ze je
stuk voor stuk hebben gebracht wat Onno je heeft beloofd?´
Cas dacht even na. Misschien had de Witte Vlinder wel gelijk. Zonder
de opdrachten hadden ze Jochem, de blaaskoppen, Victor en de
Vleermuizen nooit ontmoet. Zonder de opdrachten hadden de
Blaaskoppen de Burcht niet via de bonenstaak kunnen bestormen.
Zonder de opdrachten was er geen licht in de duisternis geweest en
had de gouden cent zijn leven nooit gered. Cas zuchtte en glimlachte
nog een keer.
´U heeft gelijk´, zei hij vervolgens. `De opdrachten hebben ons
inderdaad de vrijheid bezorgd. Maar de weg naar huis heeft het ons
niet gebracht. We hebben maar zes van de zeven opdrachten kunnen
voltooien.´
‘Nee Cas’, antwoordde de Witte Vlinder. Alle opdrachten zijn voltooid.
Alle zeven opdrachten.’
´Ik snap het niet´, antwoordde Cas die niet begreep waar de Witte
Vlinder het over had. Maar Maaike snapte het wel.
´Maar natuurlijk´, riep ze terwijl ze Cas om de nek vloog. ´De laatste
opdracht. Regen op een begrafenis. Cas….met de dood van Onno
hebben we direct de laatste opdracht voltooid. De dood van Onno
brengt ons de weg naar huis.´
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´Precies, Cas’, bevestigde de Witte Vlinder lachend. ‘Jullie kunnen
naar huis. Jullie kunnen echt naar huis!´
Youri kwam er nu ook bij staan en terwijl hij Maaike en Cas beetpakte
deden ze met z´n drieën een vreugdedansje.
‘We kunnen naar huis! We kunnen naar huis!’, zongen ze.
`Het is tijd voor een afscheid, jongens´, zei JaJa terwijl hij zijn hand op
de schouder van Cas legde. Otto de Leeuw kwam er bij staan. Cas
stopte met dansen en draaide zich om.
‘Je hebt gelijk’, antwoordde hij. Hij omhelsde JaJa en bedankte hem en
Otto voor zijn hulp.
‘Ik zal jullie nooit vergeten’, zei hij toen hij JaJa los liet. ‘Bedankt voor
alles.’
‘Heel graag gedaan, jonge vriend’, antwoordde JaJa. ‘Je bent een erg
moedige knaap. Het allerbeste voor de toekomst gewenst.’
Vervolgens namen JaJa en Otto afscheid van Youri en Maaike.
Daarna volgden alle anderen. Victor, die voorgoed van zijn vloek
verlost was, de blaaskoppen, die niet meer vijandig hoefden te zijn en
hun leven weer in vrede en vriendschap konden leiden, Jochem….
Allemaal. Stuk voor stuk namen ze afscheid en iedereen ging
huiswaarts.
Na een tijdje was bijna iedereen vertrokken. Alleen de grote Witte
Vlinder bleef over. Cas en de twaalf anderen stonden naast elkaar en
keken naar de plek waar de burcht had gestaan. De plek zag er nu
anders uit. Vreedzamer, groener.
‘Hoe zou het thuis zijn?’, vroeg Cas zich hardop af.
‘Thuis is alles in orde’, antwoordde de Witte Vlinder. Cas draaide zich
om en keek de vlinder aan. In het volle zonlicht was ze ontzettend
mooi.
‘Ja?’, vroeg Cas.
‘Ja!”, antwoordde de Witte Vlinder. ‘Het wordt tijd dat jullie gaan.’
‘Bedankt voor alles’, zei Cas en een traan rolde over zijn wang. ‘Ik zal
onze ontmoeting nooit vergeten.’
‘Zolang je mij niet vergeet, zal ik altijd bij je zijn’, antwoordde de Witte
Vlinder. ‘Net zoals jij altijd bij mij zult zijn, omdat ik jou nooit zal
vergeten.’
Nog een traan rolde over Cas zijn wang. Met de mouw van zijn shirt
veegde hij zijn traan weg. Maaike en Youri kwamen naast hem staan
en sloegen allebei een arm om hem heen.
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‘Bedankt’, fluisterden ze zachtjes. En terwijl de Witte Vlinder zich
omdraaide en met een paar flinke slagen in de lucht verdween lieten
ze alledrie een traan.
Pas toen ze de Witte Vlinder niet meer konden zien lieten ze elkaar
los. Vermoeid liet Cas zich achterover in het gras vallen. Hij keek
omhoog naar de blauwe hemel en de stralende zon. Het was warm
geworden en Cas werd er moe van. De anderen kwamen naast hem
liggen. En terwijl hij met de zon in zijn gezicht zijn ogen sloot en links
en recht van hem de hand van Maaike en Youri vastgreep, zuchtte hij:
´Het was me het jaartje wel, hè?´!
´Nou, en of´, zuchtte Youri met zijn ogen dicht. ´Het was me het jaartje
wel.´
´Zeker weten´, antwoordde Maaike terwijl ook zij haar ogen sloot. ´En
jullie zijn een fantastisch stel vrienden!´
Het bleef even stil. Cas probeerde zich te concentreren op de geluiden
om hem heen. Van verschillende kanten hoorde hij mensen gapen. Al
snel werden de geluiden zwakker. Ze leken van steeds verder weg te
komen. Hij voelde de handen van Maaike en Youri in de zijne liggen en
kneep er een keer zachtjes in.
‘Jullie zal ik ook nooit vergeten’, zei hij. ´Bedankt voor een hele
bijzondere tijd´.
‘Jij ook bedankt voor een hele bijzondere tijd´, herhaalde Maaike en
Youri bijna gelijktijdig. Cas voelde hoe ze hem zachtjes terug knepen.
Het werd stil om hem heen.
`Cas? CAS!
Cas werd wakker. Het lukte hem niet direct zijn ogen te openen. Zijn
oogleden voelden zwaar aan. Werd hij geroepen? Hoorde hij zijn
naam?
´Cas!´, klonk hij nogmaals.
´Youri´, mompelde hij zacht terwijl hij zijn ogen een klein beetje opende
om aan het felle licht boven hem te wennen.
´Ik ben het Cas!´, hoorde hij nogmaals iemand zeggen en terwijl hij zijn
ogen nog iets verder opende zag hij vlak boven zich de schaduw van
een man.
´Onno?´, vroeg Cas terwijl hij zijn blik scherper probeerde te krijgen.
´Cas! Je bent... Je bent wakker!´
Nu pas herkende Cas de stem. Hij probeerde zich te concentreren en
opende zijn ogen nog iets verder.
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´Pap?´, fluisterde Cas vol ongeloof terwijl hij zijn armen uitstak. En
terwijl zijn vader hem omhelsde, zuchtte hij opgelucht: ‘Ik ben weer
thuis!´
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