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HOOFDSTUK I.
TWEE VREEMDE VOORVALLEN.

„Een heel verschil bij verleden zomer, niet, Jack?"
„Het haalt er niet bij, Frank."
„Ho maar Mexicaansche bandieten. Ho maar Chineesche duivelstoejagers. Geen holen in de Chineezenstad. Zeg, Jack, weet je nog hoe het er van langs
ging toen wij probeerden uit dat roovershol in San
Francisco te ontsnappen? Jö, toen leefden wij in den
zevenden hemel, Jack?"
Geen antwoord.
„Jack?" Iets harder.
Nog geen antwoord.
Van de plek bij de openstaande deur van het radio
station waar hij stond, draaide Frank zich om naar
zijn vriend, die voor het toestel zat.
„O, ben je aan het zoeken," riep hij uit en zweeg
verder. Hij keek weer recht vooruit, waar, op minder
dan een mijl afstands, de volle Julizon de heldere
wateren van den Atlantischen Oceaan bescheen.
Franck Merrick dacht aan de avonturen die hem
en zijn twee vrienden, Jack Hampton en Bob Temple
tijdens hun vorige zomervacantie overkomen waren.
Alle drie jongens waren rijkeluiszoontjes en woonden
op landgoederen op het uiterste puntje van Long
Island. De moeder van Jack was dood. Frank was
wees en woonde bij de Temples in. Zij hadden allen
de Militaire Academie te Harrington Hall afgeloopen,
maar Jack, die een jaar ouder en zijn makkers een klas
vooruit was, had in de lente zijn eindexamen gedaan
en was eerstejaars student aan de Yale-Universiteit.
l
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Het jaar te voren was Jack met zijn vader naar
Nieuw-Mexico gegaan, want deze was ingenieur en
zou daar een reeks nieuwe boringen voor een petroleumsyndicaat verrichten. Mijnheer Hampton was door
Mexicaansche rebellen ontvoerd, maar door de jongens
bevrijd, nadat Bob en Frank en Mijnheer Temple
zich na die bandietenstreek bij Jack gevoegd had
den. Daarna had mijnheer Temple de jongens met
zich genomen naar San Francisco, en daar waren zij
verwikkeld geraakt in een komplot van blanken om
Chineesche koelies binnen het land te smokkelen,
wat volgens de Vreemdelingenwet verboden was.
Het is dus niet te verwonderen dat terwijl Frank
over die avonturen stond te mijmeren, hij nu een beetje
het land kreeg dat hij, vergeleken bij de vorige, het
vooruitzicht had op een vrij saaie vacantie.
Jawel, overdacht hij, zij hadden alles om het zich
zoo pleizierig mogelijk te maken. Daar was bijvoor
beeld hun krachtig radio-station, met vergunning
van de Regeering voor een golflengte van 1800 meter,
tot transoceanische doeleinden door Mijnheer Hamp
ton gebouwd. En verder bezaten Frank en Bob samen
een flink geheel-metalen vliegtuig, ook met radio
uitgerust, geschikt om zoowel over land als te water
te vliegen. Ten slotte was daar nog de nieuwe en
snelle motorboot, die Mijnheer Temple en Mijnheer
Hampton dezen zomer voor het drietal gekocht had
den.
En de plaats waar zij woonden leende zich ook
bij uitstek voor het doorbrengen van een prettige
vacantie. Zij lag geheel aan het einde van Long Island,
mijlen ver van een andere menschelijke woning ver
wijderd, met dichte bosschen, een uitgestrekt een
zaam strand, en de open zee — zij hadden het dus
maar voor het zeggen. Och, dacht Frank, het mocht
dan misschien niet zoo'n afwisselende vacantie worden
als verleden jaar, zij zouden het zich met hun drieën
best aangenaam maken.
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Een nijdige uitroep van Jack deed Frank weer het
hoofd omwenden. Zijn vriend had de koptelefoon
afgenomen.
„Weer die storing?" vroeg Frank.
„Ja," antwoorde Jack, die opstond en zich bij zijn
makker voegde. „Kijk, daar heb je Bob," liet hij vol
gen, en wees naar een breede, zware gestalte, die
over een lagen zandheuvel uit de richting van het
strand aangewandeld kwam.
De oogen van Frank volgden de door Jack aan
gewezen richting. Hoewel Bob nog een heel eind ver
was, was er in de manier waarop hij zijn pas versnelde
en hun wuiven beantwoordde, iets dat de aandacht
van zijn makkers trok.
„Bob heeft wat," zei Frank met overtuiging. „Wat
zou het zijn?"
„Misschien heeft hij wat gevonden toen hij langs
het strand liep."
„Best mogelijk," stemde Frank in. „Ik had geen
zin vanmorgen met hem mee te gaan, ik was zoo
lui alsof ik de lentekoorts had. Dat hij den éénigen
morgen waarop ik niet met hem meeging op iets
stuiten zou, is net iets voor een wanboffer zooals ik."
De gedaante van Bob verdween in een terreinplooi
en Frank, die wist hoe Jack altijd geducht het land
had aan storingen in de radio, begon hem daarover
te spreken, terwijl zij op de komst van Bob wachtten.
„Wat was het nu weer, Jack?" vroeg hij.
„Alweer hetzelfde, maar nu véél erger," antwoordde
Jack. „Ik stemde af op 1375 meter voor ontvangst
en toen kwam weer dat snerpende, huilende, jankende
geluid. En het blijft maar aanhouden. Als het ge
knetter of gespat was, zou ik er wel raad op weten.
Maar iemand zit ergens aanhoudend een golf uit te
zenden, op een lengte nog wel, die nooit gebruikt
wordt. Van 1100 tot 1400 meter, zooals je weet, is
gereserveerde en ongebruikelijke golflengte."
„Wat zou het dan kunnen zijn?" mompelde Frank.
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Bob was hen nu tot gehoorsafstand genaderd en
hij had zoo'n haast dat hij er den draf in zette.
„Wat is er aan de hand?" riep Frank hem toe.
„Zit iemand je achterna?" vroeg Jack, toen de
dikke jongen door het zand zwoegde en vlak bij hen
bleef stilstaan.
„Bob trok zijn gezicht in een plagenden grijns.
„Wat is het je waard om het te weten?"
„Pak hem, jongens. Pak hem beet," riep Jack,
onmiddellijk tot den aanval overgaande.
Zijn armen grepen Bob bij het middel. Tevens
stormde Frank, die ter zijde gestaan had, op hem af.
Hij had de beenen van Bob beneden de knieën te
pakken. In een lachend, wringend kluwen tuimelde
het trio op het zand. Weldra zaten Jack en Frank
schrijlings boven op het lichaam van hun dikken
vriend, en Frank, die op zijn ribben zat, pakte hem
bij zijn krulharen.
„En vertel op nou!" gelastte hij met geveinsde
strengheid. „Als je het verdraait...."
„Ja, ja, plaaggeest," zei Bob terug, „waarom meet
je je niet met een knul van je eigen lengte?"
En na deze opmerking gaf hij aan zijn lichaam een
geweldigen ruk — die, naar Frank later verzekerde,
hem een schok gaf als een „walvisch die door een
harpoen getroffen werd" — en Frank en Jack tui
melden achterover. Nu stond Bob op en klopte het
zand van zijn khaki sportpak.
„Zoo, liggen jullie daar te spartelen?" vroeg hij.
„Waar komen jullie vandaan?"
Toen Frank weer een uitval naar zijn enkel deed,
schopte hij hem terzijde en ging op het zand zitten.
„Hoor eens, schei nu uit met die gekheid. Ik heb
jelui wat te vertellen."
Bob zei het zóó ernstig, dat de twee anderen er door
getroffen werden. Zij krabbelden overeind en kwamen
naast hem zitten. „Schiet af," zei Jack.
„Wat zeg je er van dat ik vanuit zee de sporen
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vond van een man met een houten been, die het
strand bij de Zeesterren-Baai overstak en in gindsche
bosschen verdween?"
De inham waarvan Bob sprak, lag op een afstand
van ongeveer drie mijlen; ongeveer twintig ellen van
het water groeide daar houtgewas, en achter die
bosschen strekte zich een lage heuvelreeks uit.
„Een vent met een houten been?" zei Frank. „Nou,
als dat geen zeeroover is! Maar ga voort. Je verbeel
dingskracht werkt vandaag bizonder!"
„Kwam hij in een boot?" vroeg Jack.
Bob knikte. „Ja. Ik vond de plek waar de boot
op het strand getrokken werd. Maar hij liet haar niet
achter. De boot ging zonder hem weer weg. Hij ver
dween landwaarts in, en ik vond geen sporen dat hij
weer teruggekeerd is."
Jack floot even. „Ffffttt! En volgde je hem?"
„Dat is ook een vraag! Ezel! Of ik hem volgde?
Welnu, jongens...."
„Wat?"
„Ik weet nu waar die vreemde geluiden in onze
koptelefoon vandaan komen."
„Waarempel?" riep Jack opgewonden uit. „Even
voor je kwam was ik er juist helsch van geworden.
En dat is al lang zoo."
„Nu," zei Bob, „dat is niet te verwonderen. Want
toen ik Hinkelepink's spoor volgde, ontdekte ik een
radio-station in het hout, verstopt tusschen de boomen, terwijl het van de landzijde door heuvels ver
borgen wordt. Ik stelde mij eenigen tijd achter een
boom verdekt op, maar zag niemand. Toen haastte
ik mij hierheen om het jullie te vertellen."
Het drietal keek elkaar zwijgend en in gedachten
aan. Toen nam Jack het woord. „Wil ik je eens wat
zeggen, jongens? Daar is iets niet in den haak. Een
geheimzinnig radio-station, een verborgen installatie,
die aanhoudend golven van een ongebruikelijke lengte
uitzendt. En dat heeft een heele week geduurd. Wat
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beduidt dat? En nu duikt er een man met één been
uit zee op en wordt door Bob betrapt."
„Laten wij daar eens een kijkje gaan nemen," stelde
Frank voor en hij sprong reeds op.
„Ik ga mee," verklaarde Bob, zijn voorbeeld vol
gende. „Ik had er al over gedacht eens een kijkje in
het station te gaan nemen terwijl ik alleen was, maar
— ik weet het niet — er was zooiets dat ik het zaakje
niet recht vertrouwde."
„Wacht even, jongens," waarschuwde Jack, die nu
ook overeind gesprongen was. „We kunnen niet klak
keloos ons hoofd in een wespennest steken. Toen Bob
er van afzag in zijn eentje eens een kijkje in dat radio
station te nemen, luisterde hij naar zijn gezond ver
stand. Er is iets geheimzinnigs aan verbonden. Die
plek ligt geheel afgezonderd, er loopt geen enkele weg
langs, en de eenigen die aan dat deel van het strand
komen zijn wij. Hoe is het mogelijk dat het station
daar ongezien gebouwd kon worden? Omdat de mate
rialen en de toestellen per boot aangevoerd werden.
Over land kunnen zij er onmogelijk heengebracht
zijn."
„Maar wat moeten wij dan doen, Jack?" vroeg
Frank ongeduldig. „Je kunt toch niet van ons vergen
dat wij ons dat kalm laten aanleunen zonder een
nader onderzoek in te stellen?"
Zijn stem had zoo dreinend geklonken, als van een
kind dat om iets zeurt, dat Bob en Jack hun lachen
niet konden inhouden. Jack bedaarde het eerst.
„Weet je wat ik denk?" zei hij. „Het is pas middag.
Wij nemen je vliegtuig en bekijken die plek eens
van uit de lucht."
„Ik hoop dat het brave ding heelemaal in orde is,"
merkte Frank op. „Hoe staat het er mee, Bob? Jack
en ik hebben er in twee of drie weken niet naar om
gekeken. Bob heeft er aan zitten knoeien. Toen ik
hem laatst zag scharrelen, scheen hij den motor ge
heel uit elkaar genomen te hebben. Hij deed net alsof
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hij onderdeden zat had voor drie vliegmachines. Heb
je hem weer in elkaar gelapt, Bob?"
„Jawel," antwoordde Bob. „En het zal vliegen,
jongens, dat beloof ik je. Kom, vooruit dan," liet hij
volgen en snelde naar de loods, die niet ver verwijderd
lag, maar van de zandheuvels niet gezien kon worden.
De anderen volgden.

HOOFDSTUK II.
EEN VREEMD VLIEGTUIG VERSCHIJNT.

Zooals gezegd, was de afstand tusschen het radio
station en de loods op de gronden van de Temples
niet groot, en de jongens hadden haar weldra bereikt.
Bob ontsloot de breede dubbele deuren en schoof ze
open, en het drietal rolde het vliegtuig naar buiten
op de plankieren, waar Jack de schroef in beweging
zette, terwijl Bob de hefboomen bediende. De machine
stoof vooruit, Jack liep er naast en werd door Frank
aan boord geheschen.
De machine hobbelde over de zandvlakte en steeg
zoo snel omhoog dat Bob goedkeurend knikte. De
arbeid dien hij met zooveel liefde aan zijn vliegtuig
besteed had, was niet voor niets geweest. Het ver
keerde in puike conditie.
Zij vlogen niet ver van de kust, maar daarna stuur
de Bob eerst over het water, maakte toen een zwaai
naar rechts en het vliegtuig zette koers naar het
Westen. De Oceaan lag aan hun voeten, en, door de
warme zon beschenen, werd de spiegel door een zacht
briesje slechts matig geplooid. Aan den zuidelijken
gezichtseinder vertoonden zich een paar rookpluimen,
niet dan flauw te onderscheiden. Zij waren afkomstig
van groote stoomers, op weg naar de wereldstad.
Héél in de verte noordwaarts, zagen zij een paar zei
len : visschersbooten, of een kustschoener.
Een uitroep ontsnapte aan de lippen van Frank
en hij boog zich over den rand; hij greep Jack bij
den arm en wees met zijn vrije hand. Maar Jack had
een koptelefoon opgezet en fronste zijn wenkbrauwen.
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Hij wierp slechts een haastigen blik in de door Frank
aangewezen richting en sloot toen zijn oogen als wilde
hij al zijn gedachten op één punt samentrekken.
Frank bleef kijken, bukte zich toen, nam een veld
kijker uit een taschje aan den binnenkant van de
machine, stelde hem naar zijn oogen en zocht het
luchtruim af. Na langen tijd gestaard te hebben,
nam hij den kijker van zijn oogen weg, greep de
microfoon die aan zijn borst gegespt was en sprak
er door met Bob; „Bob, er is een vliegtuig boven ons
hoofd. Zóó hoog, dat je het met het bloote oog niet
zien kunt. Maar ik kreeg het in de gaten voor het die
hoogte bereikt had en keek het door mijn kijker na.
Die vent vliegt zoo hoog dat de zon onze oogen belet
hem te zien. En, Bob, ik heb zoo'n idee dat hij loert
waar wij heen gaan. Wij zijn nu vlak boven de Zee
sterren-Baai. Vlieg rechtuit. Maak geen wending land
waarts."
Bob knikte, en het vliegtuig bleef westwaarts van
de kust afhouden. Frank maakte weer gebruik van
zijn kijker en zocht den hemel af, den straal van het
brandpunt geleidelijk vergrootende. Nu bereikte een
uitroep van Frank en een haastig verzoek door de
microfoon de ooren van Bob: „Zet den motor stop,
Bob, en daal op het water. Vlug! Ik zal het je dade
lijk uitleggen."
Gehoorzaam zette Bob den motor af, en het vlieg
tuig daalde in een lange glijvlucht op het water, onge
veer honderd ellen buiten de zandige, verlaten kust.
Bob en Jack rukten hun koptelefoons af, en keer
den zich vragend tot Frank.
„Hier," riep Frank, en hij duwde Bob zijn kijker
in de hand. „Kijk zelf. Die vliegmachine landt een
eind achter ons, ik geloof bij de Zeesterren-Baai."
Maar Bob was te laat om te kunnen nagaan of de
door Frank aangeduide plaats juist was. Hij schroefde
den kijker in en keerde zich tot zijn makker.
„Vertel ons hoe het in elkaar zit," zei hij.
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„Nu dan," antwoorde Jack. „Ik hoorde wat je
tegen Bob zei, maar had geen kijker, dus kon niet
zien. In het eerst, toen je me dien stomp gaf, zat ik
te denken over het vreemdsoortige van die storing
in onze radio, en piekerde er over wat het kon zijn.
Dus ik snapte je niet dadelijk. Je wilde me zeker
op dat andere vliegtuig wijzen?"
Frank knikte. „Juist," zei hij, „het was toen nog
maar een zwarte stip, maar ik kon het met het bloote
oog onderscheiden. Evenwel, onmiddellijk daarna ver
dween het."
„En waaruit maakte je op dat het andere vliegtuig
onze bewegingen gadesloeg?" vroeg Bob.
Frank lachte half verlegen. „Och, zoo maar een
denkbeeld van me," zei hij.
Zijn beide makkers wisselden een veelbeteekenend
spottend glimlachje. Het was tusschen hen een uit
gemaakte zaak dat Frank overgevoelig was, en ten
gevolge daarvan uiterst vatbaar voor indrukken, menschen en gebeurtenissen betreffende, die op het oogenblik door niets gerechtvaardigd werden, maar later
juist bleken te zijn. Frank was de kleinste van het
trio, van slechts middelmatige lengte, maar gespierd
gebouwd, terwijl Bob en Jack zes voet lang waren,
en Bob bovendien een krachtigen lichaamsbouw be
zat.
„Zag je weer spoken?" schertste Bob.
Maar zij werden onmiddellijk weer ernstig, toen
Frank, de spottende opmerking latende voor hetgeen
zij was, zich vooroverboog en met zijn voorstel voor
den dag kwam: „Dat vliegtuig landde, en het landde,
naar ik geloof, bij de Zeesterren-Baai. Laten wij
terugvliegen en eens kijken. In ieder geval, wat voor
machine het is."
„Geen kwaad denkbeeld," viel Jack hem bij.
Nadat zij neergestreken waren, was Bob langzaam
over het water blijven taxiën, ten einde den motor
langzaam op gang en de schroef in beweging te houden.
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Nu schakelde hij de versnelling in, liet de glijdende
machine stijgen, zoodat zij vooruit schoot en weldra
weer het luchtruim doorkliefde.
Eenige minuten vlogen zij zwijgend voort, op ge
ringe hoogte en op korten afstand uit de kust. Bob's
aandacht werd geheel door het vliegtuig in beslag
genomen, maar Jack en Frank hielden hun waakzame
oogen niet van de kust af. Weldra zagen zij hetgeen
waarnaar zij uitkeken. Een vreemd vliegtuig reed op
de kabbelende golfjes van de Zeesterren-Baai. Er was
niemand aan boord. Op het strand was evenmin een
sterveling te zien. De kleine zandstrook, tusschen de
twee horens van de baai, strekte zich leeg en verlaten
tot aan den boschrand uit.
Bob liet zijn machine dalen tot zij bijna over het
water streek, en allen waren in de gelegenheid een
deugdelijken blik op den vreemdeling te slaan, al
vorens Bob weer steeg en van de plek vloog. Frank
keek achter zich en richtte zijn kijker er op. Maar
van tusschen de boomen kwam niemand te voor
schijn en, voor zoover zij konden opmaken, waren zij
onopgemerkt gebleven.
Zij keerden nu zoo snel mogelijk naar hun eigen
landingsterrein terug, stegen uit, en rolden het vlieg
tuig in de hangar. Eerst toen zij de deuren weer ge
sloten hadden, zetten zij zich naast elkaar op een
plankier buiten de loods en beraadslaagden wat hen
nu te doen stond. Na van dichtbij een blik op het
vreemde vliegtuig geworpen te hebben en haastig
naar huis teruggekeerd te zijn, had ieder er zijn eigen
opmerkingen over gemaakt, maar zij waren te druk
bezig geweest met hun eigen gedachten om er uit
voerig over te- spreken.
De aanwezigheid van het vliegtuig had hen van
hun oorspronkelijk voornemen over het geheime radio
station heen te vliegen doen afzien. Zij hadden besloten
hun aanwezigheid niet te verraden, aangezien, indien
de veronderstelling van Frank dat het andere vlieg-
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tuig hen bespied had, juist was, het achterdocht had
kunnen wekken dat zij teruggekeerd waren, wat
oorzaak zou zijn dat de geheimzinnige vreemdelin
gen zich tegen hen wapenen zouden.
„Wie zij ook zijn, zij kunnen op een volmaakt
geoorloofde onderneming uit zijn," merkte Jack op,
toen alle drie gezeten waren.
„En het zou gekkenwerk van ons zijn, ons te be
moeien met iets dat ons niet aangaat," zei Bob.
„Denken jelui er ook niet zoo over?"
„Ja."
„Maar hoor eens," viel Frank in. „Ik heb zoo'n
gevoel dat er achter die zaak iets schuilt dat het
daglicht niet zien mag. Ik, in de eerste plaats, ben
er voor dat wij ons best doen te weten te komen wat
er aan de hand is."
Jack bewaarde verscheidene oogenblikken het stil
zwijgen.
„Dat is voor mij op 't oogenblik de kwestie niet,"
zei hij. „Of die menschen met hun vliegtuig en hun
geheime radio-installatie op iets geoorloofds uit zijn
of niet, laat mij in zooverre koud. Wat mij bezig houdt
— en dat moet bij jelui ook het geval zijn zou ik
zeggen — is de bouw van die vliegmachine."
De anderen vielen hem met levendig hoofdknik
ken bij.
„Wat een prulding," gaf Frank als zijn meening.
„Ik had het te druk en kon dus niet goed zien,"
verklaarde Bob. „Maar toch viel mij op dat de neus
zoo kort was. Het lijkt wel alsof er in 't geheel geen
motor in staat."
„Dat zag ik ook," stemde Frank in. „Zoo'n vlieg
tuig zag ik nog nooit. En ontwerpen voor zoo een
kan ik mij ook niet herinneren. Het moet een vlieg
tuig zijn dat in het buitenland gebouwd is; een van
die één-persoons dingetjes, die de Duitschers en de
Franschen construeeren."
Jack schudde peinzend het hoofd.
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„Het heeft iets héél vreemds aan zich," merkte hij
op. „Een bizonder klein ding, met zoo goed als geen
ruimte voor den motor. En ik wilde je nog op een
tweede bizonderheid wijzen: het moet waarschijnlijk
vroeger eenigen tijd hier in het rond gevlogen heb
ben, en wij hoorden het heelemaal niet. En hier,
waar het zoo stil en rustig is, waar geen andere gelui
den dempend werken, moet een vliegmachine op ver
ren afstand hoorbaar zijn."
„Waarom denk je dat het hier vroeger een tijdje
rondgevlogen heeft?" vroeg Bob.
„Wel, de gemakkelijkheid waarmee de piloot land
de, bewijst dat hij meermalen aan de Zeesterren-Baai
geweest is. En omdat wij geen spoor van hem zagen,
moet hij na zijn landing recht naar dat geheime radio
station geloopen zijn."
„Wij zijn in geen drie weken in de lucht geweest,"
zei Frank. „Dat vliegtuig kan in dien tusschentijd
best gekomen en gegaan zijn zonder door ons opge
merkt te worden. Maar, zooals Jack zegt, het kan niet
anders of wij hadden het te eeniger tijd moeten hooren.
Hebben een van jelui den laatsten tijd het geronk van
een vliegtuig gehoord?" beriep hij zich op de ande
ren. „Ik niet."
Bob en Jack schudden beiden ontkennend het
hoofd.
„Géén vliegtuig is ooit dezen kant uitgekomen,"
zei Bob. „Zij vliegen ten Zuiden of ten Noorden van
ons, maar niet hier. Ik heb geen steek gehoord."
Jack stond op en rekte zich uit. „Welnu, dan stel
ik voor niet op verder onderzoek naar deze geheim
zinnige geschiedenis uit te gaan, en niet de kans te
loopen met hagel uit een geweer ontvangen te worden."
„Maar Jack," kwam Bob, de haantje de voorste,
daar tegenop, „wij willen wel eens weten wat daar
omgaat. Iemand kan niet dulden dat er op den drem
pel van zijn huis geheimzinnigheden voorvallen zonder
het naadje van de kous te willen weten."
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Frank zat in gedachten. „Gelijk heb je, ouwe jon
gen," zei hij. „Maar toch, ik ben het eens met Jack.
Als wij de zaak eens aan Oom George en Mijnheer
Hampton voorlegden, onder het diner vanmiddag?
Jack en zijn vader komen vanavond bij ons, zooals
je weet."
„Best," antwoordde Jack. „Wij kunnen hen in
lichten, en misschien is hun iets bekend van den
eigenaar van de gronden rond de Zeesterren-Baai,
waar dat geheime draadlooze station opgericht is."
Dikke Bob gromde. Dit uitstel was hem volstrekt
niet naar den zin.
„Kom, ouwe kankeraar," lachte Frank, „ik zal je
wat anders geven om over te denken. Voor wij aan
tafel gaan blijft het nog verscheidene uren voldoende
licht. Ik zal je met tennis wat op je kop geven. Della
en ik zullen spelen tegen jou en Jack, en ik verzeker
je dat je geen tijd zult hebben om over andere dingen
te denken."
Della was de zuster van Bob, twee jaren jonger
dan hij. Frank, wiens ouders gestorven waren, die
bij de Temples woonde en van Mijnheer Temple, zijn
voogd, altijd als „Oom George" sprak, hield zeer veel
van haar. De twee anderen hielden nooit op hem
met Della te plagen. Terwijl zij zich van de loods naar
het huis van de Temples en de tennisbanen begaven,
verzuimde Bob dus ook nu de gelegenheid niet.
„Hoor hem eens," schimpte hij, „hij zal zoo dik
wijls naar zijn partner kijken dat hij van het spelen
niets terecht brengt. Jack en ik zullen ons heusch
niet tegen je behoeven in te spannen."

HOOFDSTUK III.
HET SPOOKHUIS.

Della was slank van leden, vlug van oog en sterk van
pols, een geboren tennisspeelster. Wat Frank betrof,
was tennis de eenige tak van sport waarin hij boven
zijn vrienden uitmuntte. De uitslag was, dat niet
tegenstaande het sterke spel van Jack en Bob, Frank
en Della twee sets, met 7—5 en 8—6 wonnen.
Toen de tweede set six-all stond, verscheen Mijn
heer Hampton ten tooneele, vergezeld door een kwiek
man van middelbaren leeftijd, met een mager gezicht,
en gekleed in de uniform van kolonel der genie van
de Vereenigde Staten. Mijnheer Temple en zijn vrouw
kwamen naar buiten om hun gasten te begroeten, en
alle vier werden belangstellende toeschouwers bij het
eindspel, dat vinnig gestreden werd: telkens op deuce
kwam, maar eindelijk door Della en Frank gewonnen
werd.
„Nu, nu, Jack," merkte Mijnheer Hampton schert
send op, toen de spelers zich na het einde bij de toe
schouwers gevoegd hadden, „ik geloof dat je een
galante bui had en daarom Della hebt laten winnen."
Jack grijnsde. Hij en Bob wisten dat zij met hun
nederlaag genoeg geplaagd zouden worden, maar hij
nam het van den besten kant op.
„Galant? Kunt ge begrijpen," schimpte hij. „Wij
zouden dat stel kinderen verslagen hebben als wij
er kans toe gezien hadden. Maar het was een on
mogelijkheid. Della heeft een manier van serveeren
die Miss Lenglen te schande maken zou. En als Frank
tennist, is hij gewoon niet te houden."
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Deze lof, dien hij zijn tegenstanders edelmoedig
toezwaaide, werd met algemeen gelach begroet. Toen
keerde Mijnheer Hampton zich tot zijn metgezel en
stelde de spelers aan dezen voor als aan „Kolonel
Graham."
Vervolgens spoedden de spelers zich weg om zich
voor het diner te gaan verkleeden.
„Zullen wij aan tafel over onze ervaringen spre
ken?" vroeg Frank, die zijn haren borstelde, terwijl
Bob over zijn schouder heen in den spiegel keek om
zijn das te strikken.
„Waarom niet?" vroeg Bob.
„Nu, omdat die Kolonel Graham er bij is. Wie is
hij, 'jtusschen twee haakjes, Jack?"
Jack kon het hem niet zeggen. Hij herinnerde zich
of meende zich te herinneren, dat hij zijn vader had
hooren spreken van een vriend, Graham geheeten,
die een zeer knap ingenieur was.
„Maar als hij een vriend van vader is," liet Jack
vol vertrouwen volgen, „dan kun je er van op aan
dat hij van de rechte soort is. Wij kunnen in zijn
bijzijn gerust over die dingen praten als het zoo is!"
Tijdens het diner bleek dat Kolonel Graham inder
daad een vriend van Mijnheer Hampton was. Jaren
geleden hadden zij samen aan de Technische Hoogeschool van Massachusetts gestudeerd. Tijdens den
Wereldoorlog was Kolonel Graham reserve-officier bij
de Genie geworden, en na het sluiten van den vrede,
terwijl duizenden andere officieren gedemobiliseerd
werden, was hij uit hoofde van zijn buitengewone ver
diensten bij het korps beroepsofficieren overgegaan.
Terwijl het gesprek aan tafel hoofdzakelijk door de
oudere menschen gevoerd werd, stelden de jongens
en Della zich tevreden met luisteren, tenzij het woord
tot hen gericht werd. Kolonel Graham was een schit
terend causeur, en éénmaal rakelde hij een reeks
oorlogsgeschiedenissen op, waarbij de jongens geen
tijd hadden hem in de rede te vallen en hen evenmin
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den lust daartoe bekroop. Hij had deel uitgemaakt
van het handjevol Amerikaansche ingenieurs, door
Generaal Byng tot een schijnleger geprest om den
Duitschers den doortocht bij Cambrai te beletten,
en zijn roerende schildering van die dagen en nachten
van bovenmenschelijke pogingen om den vijand in
bedwang te houden tot versterkingen zouden zijn aan
gerukt, deed de jongens bijna hun diner vergeten en
op hun stoel heen en weer rijden.
Mijnheer Hampton was een volbloed radio-liefhebber.
Alleen zijn belangstelling in de ontwikkeling van de
radio, had hem aanleiding gegeven het station op zijn
landgoed te bouwen, want hij wilde daar transoceanische proeven nemen. Het was dus geen wonder dat
het gesprek als vanzelf op radio kwam. Kolonel Gra
ham was er goed van op de hoogte, en hij wist te ver
tellen van verscheidene officieren die destijds aan de
Technische Hoogeschool van Massachusetts van regeeringswege proeven genomen hadden met automo
bielen, tanks en motorbooten, alle door radio bestuurd.
Een uitroep van Jack vestigde de aandacht op dezen,
en Jack werd er haast verlegen van.
„Maar Jack," berispte zijn vader hem zacht. En hij keek
zijn zoon vragend aan, als wachtte hij een verklaring.
Frank kwam hem te hulp. Ook zijn vlug begrip had
het gewicht van de opmerking van Kolonel Graham
terstond gevat.
„Ik weet waaraan Jack dacht, Mijnheer Hampton,"
zei hij. „Hij dacht aan door radio bestuurde vlieg
tuigen."
Kolonel Graham lachte. „Jawel," merkte hij gedul
dig op. „Ik zei dat die regeerings-deskundigen alleen,
proeven namen met door radio bestuurde auto's, tanks
en motorbooten. Maar het spreekt van zelf dat dusda
nige vliegtuigen ook door hen in studie genomen zijn.
Bedoel je dat soms?" vroeg hij, Jack vragend aanzien
de. „Ik heb gehoord, geloof ik, dat jelui jongelui veel
belang stellen in de vliegsport."
2
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„Neen, mijnheer," antwoordde Jack met een lich
ten blos, „dat was het niet. Om u de waarheid te zeg
gen, zagen wij vandaag een vliegtuig van vreemdsoortigen bouw. En wij hadden reden om aan te nemen dat
het door radio bestuurd werd. In het eerst begreep ik
er niets van. Ik dacht in het geheel niet aan radio
besturing. Maar uw mededeelingen omtrent die offi
cieren aan de Technische deden een licht bij mij op
gaan, en nu begrijp ik dat het vliegtuig in kwestie
draadloos bestuurd werd."
Frank en Bob knikten goedkeurend. Hun oogen glin
sterden. Mijnheer Hampton, Mijnheer Temple en Kolo
nel Graham verheelden hun belangstelling niet. Della
boog zich dicht tot Frank over en wierp hem een ver
wijtenden blik toe. Zij legde een hand op zijn arm. „En
daar heb je me geen woord van gezegd," zei zij.
„Had ik daar dan den tijd voor?" antwoordde Frank
met gedempte stem.
Mijnheer Hampton was begonnen te spreken.
„Waar zag je dat vliegtuig, Jack?" vroeg hij.
„Wel, vader," antwoordde Jack, „hier dicht in de
nabijheid." Toen zweeg hij en keek zijn vrienden aan.
„Zal ik het vertellen?"
„Ga maar verder," moedigde Frank aan.
Bob knikte toestemmend.
Nu vertelde Jack het avontuur dat hen dien morgen
overkomen was zoo beknopt mogelijk, en hij maakte
tevens melding van de storing die zij den laatsten tijd
in hun koptelefoons ondervonden hadden, bestaande
uit een scherp en onophoudelijk geknetter op een
golflengte van 1375 meter. Terwijl Jack voortging,
groefde zich op het voorhoofd van Mijnheer Temple
een diepe rimpel. Toen Jack uitgesproken scheen, boog
Mijnheer Temple zich voorover.
„Ik verbeeldde mij reeds dat die man iets verdachts
over zich had," zei hij.
„Welke man?" vroeg Mijnheer Hampton.
"Wel, die kerel die de oude bezitting van Brownell
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kocht. Je weet waar zij ligt. Er behooren ongeveer 750
acres land bij, hoofdzakelijk hout. Die inham, de Zee
sterren-Baai, zooals de jongens haar noemen, behoort
er ook bij. En te midden van de boomen staat een oud
huis. Het is geheel afgelegen, woningen in de nabijheid
zijn er niet, en het staat op den koop toe in een kwaden
reuk. Een paar van de oudste kolonisten hier in den
omtrek zeggen dat het er spookt."
„Het maakt dus deel uit van het goed van Brownell?"
vroeg Mijnheer Hampton.
De jongens zagen elkaar aan. Della kneep Frank
onder de tafel stiekem in zijn hand. Het beloofde
belangwekkend te worden. Het huis van Brownell riep
ijzingwekkende herinneringen uit hun prille jeugd bij
hen wakker. De oude Brownell, de kapitein van een
Amerikaanschen walvischvaarder, was reeds lang dood.
Het huis had jaren lang leeg en te koop gestaan. Het
gerucht ging dat hij tijdens zijn reizen ter walvischvangst op de hooge zeeën zeerooverij gepleegd had, en
dat hij, ongestraft de zee vaarwel gezegd en hier in
eenzaamheid het groote huis gebouwd had, om zich
te onttrekken aan de wraaknemingen van zijn oude
spitsbroeders, die hij bedrogen had. Maar niettemin
hadden zij hem weten te vinden en hem vermoord. En
nu spookte zijn schim daar nog rond, beweerde men.
„Ja," hernam Mijnheer Temple, in antwoord op de
vraag van Mijnheer Hampton. „De Zeesterren-Baai en
al het omringende land, waar Bob dat geheime radio
station ontdekte, behoort bij het goed van Brownell."
„En wie heeft het nu gekocht?" vroeg Bob, aan
allen die vraag uit den mond nemende.
„Ik ken zelfs zijn naam niet," erkende Mijnheer
Temple. „Maar ik herinner mij wel een paar dingen
die mij verteld zijn door McKay, een makelaar in on
roerende goederen uit de stad, die de bezitting jaren
lang in handen gehad heeft. Hij zei mij dat de kerel die
haar gekocht had op hem den indruk gemaakt had van
iemand, die pas in het bezit van vermogen gekomen is
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en dat hij er onmogelijk een verklaring voor kon vin
den wat hij er mee wou uitvoeren. Die nieuwe-rijken
maken het liefst een massa bombarie, maar zij koopen geen eenzaam en afgelegen huis aan het einde van
de wereld, waar nooit menschen komen. Zij verlangen
gezien te worden.
„Maar deze man, integendeel, scheen zich het liefst
levend te willen begraven — hij moest een huis hebben
aan den zeekant, waar geen sterveling ooit een voet
zette. Ziedaar wat hij mij te overdenken gaf. En zoo
kwam het dat McKay de bezitting aan hem verkocht.
„Later deelde McKay mij nog mee dat de nieuwe
eigenaar een hoog hek van prikkeldraad rond de be
zitting, en overal bordjes „Verboden Toegang" had
laten aanbrengen. Volgens McKay laat hij zelfs rondes
loopen om te beletten dat iemand zijn grond betreedt."
„Aan de landzijde van dat oude huis, vader, is een
ijzerdraadversperring gemaakt, bevestigd aan hooge,
stalen masten," viel Bob in. „Ik stiet er laatst op. Zij
zijn er nog niet mee tot aan de kust gekomen, hoewel
ik vermoed dat zulks het plan is."
„Nu, dat geeft zeker te denken," merkte Mijnheer
Ilampton op. „Ik zou wel eens willen weten...." Hij
hield plotseling peinzend op.
„Wat dan, vader?" vroeg Jack.
„Och," antwoordde deze. „New-York is ontegenzeggelijk het middelpunt van machtige groepen man
nen die het verbod om dranken in het land in te voeren
op alle mogelijke wijzen beproeven te ontduiken. Veel
van die dranken wordt per schip van de Bahama's en
de West-Indische Eilanden aangevoerd, om vervolgens
aan land gesmokkeld te worden. Misschien is het huis
van Brownell, door een ouderwetschen zeeschuimer
gesticht, nu het verblijf van den modernen zeeschuimer,
die de zaken vanaf deze afgelegen plek bestuurt."

HOOFDSTUK IV.
OP HET SPOOR.

Na den volgenden morgen tamelijk laat ontbeten
te hebben, want, nu het vacantie was, behoefden de
jongens geen strenge bepalingen omtrent vroeg op
staan in acht te nemen en sliepen zij lekker uit, ver
toonde Jack zich aan het huis van de Temples, en zon
der er gras over te laten groeien, stak het drietal de
hoofden bijeen. Mijnheer Temple, die aan het hoofd
van een groote exportzaak stond, was 's morgens vroeg
reeds per auto naar de stad vertrokken. En samen met
zijn gast, had Mijnheer Hampton hetzelfde gedaan,
vertelde Jack.
„Jongelui," zei Jack, „toen ik vanmorgen wakker
werd, bedacht ik dadelijk dat dit geheim te kostbaar
was om er niet eens wat dieper in door te dringen."
De oogen van Frank begonnen te schitteren. „Pre
cies hetzelfde wat door mij gevoeld werd," verklaarde
hij. „Reeds onder het aankleeden merkte ik tegen Bob
op dat wij boften, want het kwam juist in een oogenblik, toen wij ons zeer bezorgd maakten dat wij een
saaien zomer zouden doorbrengen. Maar zie, de For
tuin wilde het anders, en legt een opwindend avontuur
zoo maar aan onze voeten."
Dikke Bob geeuwde. „Och," zei hij, „jullie knaapjes
weten niet wat goed voor je is. Jelui willen zeker weer
net zoo'n hoop spektakel maken als verleden zomer. Waar
om moeten jelui nu weer je neus in deze zaaksteken?"
Zij zaten in de kamer die Bob met Frank deelde, en
een kussen opnemende, bewerkte hij zijn vriend daar
mee en ging boven op hem zitten.
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„Luister niet naar hem, Jack," riep hij hijgende, een
gevolg van de ontstane worsteling. „Hij is altijd zoo
ongenietbaar als hij pas op is."
Bob liet het er niet bij zitten, maar Jack hield zich
bescheiden op een afstand. Tot het kussen openscheurde.
Bob had Frank dwars over zijn knie gekregen en maakte
zich gereed diens zitvlak te bewerken, toen Jack op
trad.
„Luister nu eens naar rede, jongens," verzocht hij.
„Ik heb een voorstel."
„Zullen wij zijn voorstel aanhooren, Frank?" vroeg
Bob, nu volledig wakker, met een breeden grijns. „Of
zullen we hem eens door elkaar rammelen?"
„Leen aan Zijn Koninklijke Hoogheid het oor,"
schreeuwde Frank, die weer op den grond stond. „Lang
zal hij leven! Hoera!"
„Als het u behaagt," keerde Bob zich spottend tot
Jack. „Mijn vriend roept genade voor u in. Maar zorg
dat het een behoorlijk voorstel is. Vooruit er mee, nu."
Jack, die in een gemakkelijken stoel neergezonken
was, boog zich voorover.
„Jelui herinneren je wat er gisteravond van die
dranksmokkelaars in en om New-York gezegd werd?"
vroeg hij.
De anderen knikten.
Nadat het gesprek den vorigen avond, naar aanlei
ding van de mededeelingen van de jongens omtrent
hun geheimzinnige buren, en van de verhalen van
Mijnheer Hampton over dranksmokkelaars, over die
onderwerpen voortgezet was, hadden de jongens van
de oudere mannen verrassende feiten over den toestand
vernomen.
Sedert de drooglegging van de Vereenigde Staten,
was hun verteld, was het smokkelen van sterke dranken
tot zulk een onrustbarende hoogte gestegen, dat er
tusschen de smokkelaars en de regeeringsbeambten
letterlijk een toestand van oorlog heerschte. Afzonder
lijke schepen en zelfs geheele vloten werden door de
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smokkelaars in de vaart gebracht om op de WestIndische Eilanden drank in te nemen en deze op Long
Island en de kusten van New-Jersey aan land te bren
gen. Ten einde aan dezen handel paal en perk te stellen,
had de Regeering de zoogenaamde „Droge-Marine"
opgericht, bij welke een ongekend aantal snelle onderzee-jagers ingedeeld werden. Kolonel Graham, zoowel
als Mijnheer Hampton en Mijnheer Temple, hadden
daarbij de stoutste staaltjes van brutaliteit van de zijde
van de smokkelaars, aan welker waarheid niet getwijfeld
mocht worden en die hen ter oore gekomen waren ver
teld, en zelfs melding gemaakt van een geval, waarbij
de smokkelaars de regeeringsambtenaren zoodanig bij
den neus genomen hadden, dat zij des nachts een pak
huis op Manhattan volgestopt hadden met dranken,
om deze in spoorwegwagens verder te vervoeren, ter
wijl een douane-onderzeeër, zonder iets te vermoeden,
kalm langs de kade patrouilleerde. Maar er waren ook
andere verhalen gedaan; hoe de bordjes verhangen
waren, bij gelegenheid dat een onderzeeër een schot
boorde door den boeg van een vaartuig dat er als een
visschersschoener uit Gloucester uitzag, maar toen
beproefde te ontsnappen, en na achterhaling binnen de
strook van drie mijlen uit de kust en visitatie, voor
een waarde van dertigduizend dollar aan West-Indische
rum aan boord bleek te hebben.
Een paar van deze voorvallen hadden natuurlijk hun
weg in de couranten gevonden. Andere waren weer
niet bekend geraakt. Maar daar zij ver van New-York
woonden en niet bepaald de „Gemengde Berichten"
naplozen, daar er andere dingen waren waarin zij belang
stelden, waren de jongens niet van den eigenlijken toe
stand op de hoogte. Wat zij dus nu hoorden, kwam als
een overweldigende openbaring tot hen.
„Welnu dan," ging Jack voort, terwijl Bob en Frank
zich op hun gemak zetten om hem aan te hooren, „na
al wat wij gisteren omtrent die dranksmokkelaars
hoorden, lijkt het zeker aannemelijk, niet waar, dat
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de man die het spookhuis van Brownell gekocht heeft,
daar een geheim radio-station installeerde en van een
draadloos bestuurd vliegtuig bezoek ontvangt, iets
met die smokkelaars uitstaande heeft?"
„Jawel, Jack," merkte Frank op. „Maar waar wil je
heen?"
„Nergens anders dan dat wij op eigen gelegenheid
een onderzoek moeten instellen."
„Als je voorstelt dat wij rond het huis van Brownell
gaan neuzen, snuffelen en bespieden, dan ben ik er
tegen," zei Bob. „Nadat ik gisteren dat radiostation
ontdekt had, ben ik hard van de plek weggeloopen,
omdat ik voelde dat er gevaar in de lucht zat. Waar er
een hoog hek opgericht is en gewapende mannen uit
New-York in de bosschen tegen indringers waken, is
mijn meening dat het instellen van een onderzoek niet
raadzaam is. Als ik net zoo'n klein ventje was als
Frank, hier,"— en met zijn hand bracht hij de haren
van zijn vriend in de war — „dan misschien. Dan zou
den zij mij niet kunnen raken. Maar, ik bied hun een
veel te mooie doelschijf aan."
Jack glimlachte en knikte dat hij het met hem eens was.
„Volkomen met je accoord," zei hij. „Vader zegt
altijd dat alleen een koppige idioot zijn hoofd nutteloos
in het gevaar steekt. Maar het is niet dat soort van
onderzoek wat ik bedoelde."
„Welk dan?" vroeg Frank.
„Nu, in de eerste plaats is het vandaag een uitge
zochte dag voor een vliegtocht," antwoordde Jack, en
hij wees naar het open venster, waar buiten de zonne
schijn verrukkelijk over het land lag en zich in de verte
in de zee spiegelde. „Jullie kerels maffen 's morgens
veel te lang. Jullie hebben er geen flauw benul van
wat een mooie dag het is; warm, onbewolkt en zoo
goed als geen wind."
„Wat heeft een vliegtocht daarmee te maken?"
viel Bob uit. „Zoowat alles wat er uit de lucht te
zien valt zagen wij gisteren ook. En als wij weer gaan

— 25 —

vliegen, zou het >de achterdocht kunnen opwekken."
„Ik dacht over een tochtje naar Mineola," hernam
Jack. „Daar kunnen wij het oude beestje op het vlieg
veld achterlaten en met een auto zijn wij binnen het
uur in New-York. Als wij daar eenmaal zijn, kunnen
wij McKay, je vaders makelaar, best eens uithooren
wat voor snuiter het is, die het huis van Brownell
gekocht heeft."
„En wat verder, gladjanus?"
„O, Bob, wees niet zoo hatelijk," vermaande Jack.
„En al werd het nu eens niets ? Dan hebben wij in ieder
geval een aangenaam tochtje gemaakt."
Bob grijnslachte. „Ik ben heelemaal niet hatelijk,
Jack," zei hij. „Ik wou alleen maar eens weten wat je in
het schild voerde. Is het je alleen om een vliegtochtje
te doen, mij wel. Ik ben van de partij. De machine is
heelemaal opgekalefaterd sedert ik haar nagezien heb,
en dat uitstapje van gisteren doet mij verlangen naar
meer. Maar is het je er om te doen dieper in dat geheim
door te dringen, dan zal ik eens een voorstel doen. Als
wij de kommiezen van de Drankwet eens inlichtten ? Wie
weet hoe dankbaar zij ons zouden zijn voor onzen wenk."
„Een prachtidee van je, dikke lobbes," riep Frank,
hem op zijn breeden schouder slaande.
Ook Jack knikte goedkeurend. Den vorigen zomer
hadden de jongens meegewerkt aan het verijdelen van
een internationaal komplot, dat, in strijd met de bepa
lingen van de Chineesche Landverhuizerswet, op de
Californische kust Chineesche koelies had willen bin
nensmokkelen. Als gevolg daarvan, hadden zij kennis
gemaakt met Inspecteur Burton van den Geheimen
Douane Dienst, en waren zelfs naar Washington ont
boden om den persoonlijken dank van den Chef van
dien Dienst in ontvangst te nemen tot belooning voor
de bewezen diensten, en aan den President voorgesteld
te worden. Hun avonturen tijdens dat opwindende
tijdperk werden verhaald in „De Radio-Jongens bij
den Geheimen Dienst."
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„Best," zei Jack, opspringende. „Vooruit dan en
laten wij gaan. Het is nu tien uur. Als wij voortmaken,
zijn de zestig mijlen naar Mineola spoedig afgelegd,
brengen wij het vliegtuig onder dak en zijn tegen den
middag in New-York. Daar hebben wij dan twee of drie
uren den tijd en tegen het diner zijn wij weer thuis."
„Afgesproken," zei Bob. „Ik zal Della waarschuwen
waar wij heen gaan, dan behoeft Moeder zich niet on
gerust te maken. Zij had zware hoofdpijn, en is misschien
te bed gebleven. Gaan jullie maar vast naar de loods en
rol de machine naar buiten. Ik kom dadelijk bij jelui."
Jack en Frank gingen haastig op weg, terwijl Bob
zijn boodschap volbracht. Toen hij zich bij zijn vrien
den voegde, stond de machine reeds op het plankier.
„Jij bent bestuurder op den heenweg, Bob," zei
Frank, „en ik breng jelui thuis."
De vlucht naar het vliegveld van Mineola, waar Bob
en Frank, en ook Mijnheer Temple, hun opleiding tot
vliegenier genoten hadden, werd zonder bizonderheden
volbracht. Voornemens zijnde geen argwaan op te
wekken bij posten die mogelijk uitgezet waren, hield
Bob koers over het water, ruim een mijl buiten de kust
langs de Zeesterren-Baai. Door zijn kijker ziende,
deelde Frank mee dat het kleine vliegtuig verdwenen
was en dat noch in den inham, noch in de bosschen
waarin het radio-station verborgen was, eenig teeken
van leven te bespeuren viel.
Mechaniciens, die hen kenden, ontfermden zich over
hun vliegtuig zoodra zij uitgestapt waren. Hoewel zij
van plan geweest waren een auto naar New-York te
huren, vernamen ze dat er nog gelegenheid bestond een
sneltrein te nemen, zoodat zij van dezen gebruik maak
ten. Na een vlugge reis verlieten zij den trein, die hen
onder den tunnel van East River en onder Manhattan
door gebracht had, en beklommen de trap naar de
groote wachtkamer van de Pennsylvania Terminal.
Het was nog verscheidene minuten voor twaalven.
„Ik heb geen ergen honger," merkte Jack op. „Als
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jullie er net zoo over denken, moesten wij de lunch uit
stellen tot wij Mijnheer McKay gesproken hebben.
Misschien treffen wij hem nog op zijn kantoor aan. Maar
lunchen wij eerst, dan is het niet met zekerheid te zeggen
wanneer wij hem wèl spreken kunnen. Die zakenlui
nemen dikwijls drie of vier uren voor hun lunch."
„Wijs jij den weg maar," zei Frank. „Weet je waar
zijn kantoor is?"
„Op Times Square," antwoordde Bob. „Ik ben er
ééns met vader geweest. Kom. Wij zullen den ondergrondsche nemen. Er is maar één tusschenstation."
De drie jongens waren in de wereldstad goed thuis,
daar zij hun leven lang op Long Island gewoond had
den. Hoewel zij ver van New-York woonden, kwamen
zij daar dikwijls. Zij verlieten de groote wachtkamer,
namen den ondergrondsche naar West Side, en stapten
eenige minuten later aan het station Times Square uit
den trein. Naar boven geklommen, loodste Bob hen
naar een kolossaal hoog kantoorgebouw. Een lift
bracht hen naar de twintigste verdieping en daar be
traden zij de wachtkamer van een fraaie reeks kantoren,
waar de J. B. McKay Landgoederen Maatschappij ze
telde, en vroegen aan de jonge vrouwelijke bediende
die hen te woord stond, naar den directeur. Hier even
wel wachtte hen een teleurstelling. Mijnheer McKay
was niet in de stad.
„Maar de secretaris van Mijnheer McKay is er wel," zei
het meisje, die blijkbaar met hun verslagenheid begaan
was. „Als ge even wachten wilt, zal ik hem roepen."
Zij sprak een oogenblik door de telefoon en knikte
hen vroolijk toe.
„Mijnheer Higginbotham zal u ontvangen," zei zij.
„Hij zit in het kantoor op dien hoek."
Jack was besluiteloos. Hij keek zijn vrienden eens aan.
„Zullen wij het bij hem probeeren?"
„Het is te probeeren," zei Frank. „Waarschijnlijk
kan hij ons de inlichtingen die wij verlangen geven,
evengoed als Mijnheer McKay."
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De aangewezen richting volgende, kwamen zij in
een ruim kantoorlokaal, met notenhouten meubels en
notenhouten beschot. Twee groote vensters verleenden
een wijd uitzicht op Broadway in de diepte en westelijk
op de Hudson rivier en de kust van Jersey. Een kleine
man met scherpe oogjes, grijze haren en smetteloos in
het grijs gekleed, stond bij hun binnenkomen van zijn
schrijfbureau op en zag hen onderzoekend aan.
Jack liet geen tijd met plichtplegingen verloren
gaan, maar na zich en zijn makkers bekend gemaakt te
hebben, deelde hij dadelijk het doel van hun bezoek
mee. Zij wenschten te weten wie de man was, die de
oude bezitting van Brownell gekocht had, en wat men
van hem wist.
Hoe hij heette ? Dat kon Mijnheer Higginbotham zich
niet herinneren. Hij wist niet zeker of hij dat wel zoo
dadelijk zou kunnen opzoeken. Die oude bezitting van
Brownell? Waarom stelden de jonge heeren daar zoo'n
belang in? Ja, hij herinnerde zich de plaats heel goed.
Het scherpe oog van Frank meende te ontdekken
dat de man van de vragen van Jack een weinig schrikte.
En zonder eenige schijnbare reden kwam het hem ook
voor dat Higginbotham een zeer voorzichtige houding
aannam. Dat geheimzinnige zesde zintuig, dat hem
reeds meermalen goede diensten bewezen had, sprak
weer tot hem. Voor Jack had kunnen antwoorden,
nam hij de leiding van het gesprek over.
„Och," zei hij losjes, „wij zijn buren, zijn een beetje
nieuwsgierig uitgevallen en wilden graag eens weten
wie het spookhuis gekocht heeft. Ziedaar alles. Mijn oom,
Mijnheer Temple, is een vriend van Mijnheer McKay,
en, nu wij toch in de buurt waren, liepen wij eens even
aan om iets nieuws te weten te komen. Meer niet. Het
spijt ons u lastig gevallen te zijn. Goeden middag."
En na de verbaasde Jack en Bob bij den arm geno
men te hebben, trok hij hen zacht met zich mee naar
de deur.

HOOFDSTUK V.
DE ACHTERVOLGING VAN HET „RADIo"-VLIEGTUIG.

Eerst toen zij goed en wel weer op straat waren,
verwaardigde Frank zich een uitlegging van zijn vreemd
soortig gedrag te geven. Jack, die er den brui aan gaf
nog langer in het onzekere te verkeeren, greep hem bij
den arm, draaide hem naar zich toe en stond vlak te
genover hem.
„En nu, vooruit," zei hij. „Waarom heb je ons op
stel en sprong uit dat kantoor meegetrokken ? En waar
om heb je Mijnheer Higginbotham de redenen niet ge
zegd waarom wij iets meer wilden te weten komen
omtrent den man die het huis van Brownell gekocht
heeft ?
Dikke Bob keek zijn vrind, die kleiner was dan hij,
guitig aan.
„Ik wed dat ik het weet," zei hij. „Frank had weer
een bevlieging. Niet?"
„Ja," erkende Frank, „en ik wist niet beter dan
er naar te handelen. Maar het was een sterke. Iets in
mijn binnenste zei mij dat die Higginbotham niet te
vertrouwen was. Hij had zoo'n achterbakschen en ge
slepen blik in zijn oogen. En toen wij hem omtrent het
huis van Brownell begonnen te vragen kreeg hij een
kleinen schrik. Ik weet het niet zoo precies. Het was
niets bepaalds, niets dat ik jelui op het oogenblik ver
klaren kan. Eigenlijk schaam ik mij nu een beetje over
mezelf."
Bob legde een arm op zijn schouder.
„Laat maar waaien, hoor," zei hij. „Niet meer aan
denken. Ik zal mij over je bevliegingen niet meer vroo-

— 30 —

lijk maken. Maar, wat nu gedaan? Naar de douanen
of eerst lunchen?"
„Eerst een stukje eten," antwoordde Jack.
Hij was over het mislukken van zijn voornemen Mijn
heer McKay uit te hooren niet erg in zijn hum. Bob, die
hem las als een open boek, grijnsde en gaf hem een klap
op den schouder dat het klonk.
„Hoe staat het met jouw portemonnaie, kerel?"
vroeg hij. „Ik heb geen geld bij me. Waar zullen wij
heengaan, naar Child's Restaurant of de Knicker
bocker Grill?"
Zij stonden op den hoek van Broadway en de 42e
Straat, vlak tegenover het Knickerbocker. Bob, die
veel van lekker eten hield, wierp er smachtende blik
ken naar.
„Daarvoor heb ik op 't oogenblik niet genoeg geld
bij me," zei Jack. „En dan, veel tijd om aan eten te
besteden hebben wij niet. Duurt te lang. Wij moeten
weer bijtijds weg. Maar op iets meer dan een broodje
kan ik je wel trakteeren, vooruit maar dus. Ik weet
een restaurant in de 42e Straat."
Jack ging hen voor door het opgepropte verkeer dat
zich ieder uur van den dag en letterlijk ook van den
nacht langs Times Square beweegt. Zij traden een
klein restaurant in de 42e Straat binnen en bestelden
een lunch, in minder dan geen tijd gereed.
Terwijl zij zich deze lieten smaken, stiet Bob opeens
een uitroep uit.
„Ik had vader willen telefoneeren en hem laten weten
dat wij in de stad zijn en waarom," zei hij. „Maar nu is
het te laat. Hij is nu lunchen."
Jack wist dat het onmogelijk was zijn vader telefo
nisch te bereiken. Mijnheer Hampton had den vorigen
avond gezegd dat hij dien dag met Kolonel Graham
een paar ingenieursontwerpen zou bestudeeren en hij
had slechts een flauw vermoeden waar dat gebeuren
zou.
„En nu naar den Geheimen Dienst," zei Jack, toen
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zij met eten gereed waren. „Gelukkig heb ik de intro
ductie van Inspecteur Burton in mijn zak. En het adres
staat er ook op — aan het einde van Park Row. Dus
maar weer in den ondergrondsche. Maar dezen keer, de
East Side lijn naar Brooklyn Bridge."
Weer volgden de jongens den menschenstroom in
de 42e Straat, liepen oostwaarts naar het groote sta
tion, stapten in een trein en werden bliksemsnel naar
hun bestemming vervoerd.
In Park Row was het ook zeer druk op dit middaguur,
waarop alle werkezels uit de torenhooge wolkenkrab
bers, waar vele bankzaken huizen, zuidwaarts gingen.
Jack en Bob, die veel van drukte hielden, voelden zich
tusschen deze menschenzee als een vischje in het wa
ter, maar de fijner besnaarde Frank, die niets van
herrie moest hebben, werd er kregel van.
Hij spoorde zijn makkers tot voortmaken aan. „Laat
nu dat gekijk in het rond," zei hij, „en laten wij doorloopen. Hoe gauwer ik uit dat menschengekrioel van
daan ben, hoe liever. Die samenscholingen van NewYorkers geven iemand geen gelegenheid eens flink zijn
borstkas uit te zetten, dan op gevaar af de ribben van
een ander te laten kraken."
„Hier zijn wij er al," zei Jack, en hij liep een groot
kantoor binnen in Beneden Broadway, met zijn oude
St. Pauluskerk en begraafplaats, die nu vol was van
schaftende kantoorbedienden, die tusschen de graven
hun boterhammen liepen op te peuzelen.
Weer bracht een lift het drietal tot dicht bij den
hemel. Op de veertiende verdieping stapten zij uit,
liepen naar een kantoordeur waarop niets anders
vermeld stond dan het nummer „12" en traden
binnen.
„Inspecteur Condon, als 't u belieft," zei Jack tot
een vet jongmensch met een lange sigaar in den
mond, die in zijn hemdsmouwen aan zijn lessenaar
een hoogen stapel papieren zat te doorworstelen.
De dikke smoker stond op en stak zijn hand uit.
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lerwijl hij dit deed, glunderde zijn prettig gezicht.
„Hij staat hier voor u," zei hij.
Jack wist niet goed hoe hij het had. Hij had niet
verwacht dat zoo'n jonge man zulk een verantwoor
delijke betrekking zou bekleeden. Deze man kon hoog
stens 26 of 28 jaren oud zijn. Jack kwam zijn verbazing
evenwel spoedig te boven, stelde zich en zijn mak
kers voor, en toonde den introductiebrief, hem het
vorige jaar door Inspecteur Burton uit Washington
meegegeven, maar waarvan zij tot dusverre nog geen
gebruik gemaakt hadden.
„Zoo," merkte Inspecteur Condon op, na gelezen
te hebben, „zijt gij de drie heertjes die verleden jaar
dat zaakje in Californië hielpen opknappen? Nu, het
is mij recht aangenaam kennis te maken. Neemt
plaats. Waarmee kan ik u van dienst zijn?"
„Dat staat nog te bezien," zei Jack. „Wij zijn
namelijk iets héél zonderlings tegen het lijf geloopen,
en wij dachten dat gij er misschien belang in zoudt
stellen. Als gij dus tijd hebt ons aan te hooren, zal
ik met mijn verhaal van wal steken."
„Net zooveel tijd als je wilt, vriendje," antwoordde
Inspecteur Condon welwillend. „Maak dus maar een
begin."
Nu deed Jack het verhaal van het geheime radio
station, het geheimzinnige, waarschijnlijk door radio
bestuurbare vliegtuig, waardoor dus alle lawaai ver
meden werd, en hetgeen Mijnheer Temple hun ten
opzichte van den bewoner van het huis van Brownell,
het „Spookhuis" genaamd, verteld had.
„Ha," zei Inspecteur Condon, „als die kerel drank
smokkelaar is, zit het „Spookhuis" natuurlijk tot de
nok vol met dranken, dat spreekt." En hij lachte.
„Maar, jongelui," ging hij voort, „een onderzoek te
dezer zake gaat eenigszins boven mijn bevoegdheid.
Maar ik zal uw mededeeling ter kennis brengen van
de autoriteiten voor de verscherpte toepassing van
het drankverbod, en die zullen er héél blij mee zijn,
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dat kan ik je verzekeren. In ieder geval bedank ik u,
uit naam van de Regeering, voor uw mededeelingen."
Na nog eenige oogenblikken gesproken te hebben
en nadat Inspecteur Condon hun namen en hun
adressen opgeschreven had, namen de jongens afscheid.
Bij de deur maakte Jack nog een laatste opmerking.
„Als gij ons noodig hebt," zei hij, „kunt gij op ons
rekenen. Wij hebben een radio-station en een vliegtuig
tot onze eigen beschikking, en, niet te vergeten, wij
wonen, zeer geschikt, vlak bij de plek."
„Happig op verdere avonturen, niet waar?" lachte
Inspecteur Condon en hij klopte Jack op den schou
der. „Welnu, het is een mooi aanbod en ik zal het aan
hen die er misschien gebruik van willen maken over
brengen. In dat geval zult ge spoedig van hen hooren.
In een geval als dit, zullen zij zich het gras niet voor
de voeten laten wegmaaien, vermoed ik."
Weer op straat gekomen, viel het oog van Jack
op de klok van den toren van de St. Paul's kerk.
Twee uur.
„Nu, wij zijn met ons avontuur niet bijster hard
opgeschoten," zei hij eenigszins teleurgesteld. „Ik
had gedacht dat het een beetje drukte en opwinding
geven zou, maar het schijnt dat wij integendeel de
heele zaak uit handen gegeven hebben."
„O, zeur niet," zei Frank knorrig. Het lawaai, de
hitte en het stadsrumoer waren op zijn zenuwen gaan
werken. „Kom mee. Laten wij maken dat wij er uit
komen. Ik vind die herrie onuitstaanbaar. Als wij
den ondergrondsche nemen, kunnen wij net nog een
trein naar Mineola pakken."
Het gedreun en gedonder van den ondergrondsche
bevorderde het voeren van een geregeld gesprek niet,
en zij spraken niet veel tot zij in Brooklyn in de zijlijn
naar Mineola overstapten. In het boekenstalletje koch
ten zij een paar middagedities van kranten en met
deze zetten zij zich in den anderen trein.
Het duurde niet lang of Frank, die, nu zij de stad
3
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achter den rug hadden, weer meer op zijn gemak
gekomen was, slaakte, zoodra hij zijn krant op de eerste
bladzijde ingekeken had, een uitroep, die zijn mak
kers deed opzien. Hij las: „ R u m - s m o k k e l a a r s
brengen een aanzienlijke lading sterke
dranken aan land en verschalken de
„Droge Marin e."
„Ik heb daar nog nooit iets van gelezen," zei hij.
„Maar na hetgeen wij gisteren van de brutaliteit van
deze smokkelaars hoorden, en mijn belangstelling in
wat er aan de Zeesterren-Baai eigenlijk gebeurt in
aanmerking genomen, begin ik in te zien dat die
overtredingen van het drankverbod het vraagstuk
van den dag in ons land uitmaken. Ten minste, hier
aan de oostkust, waar die smokkelaars aan de WestIndische eilanden zoo'n gemakkelijke basis hebben."
De anderen betuigden hun instemming en het
gesprek bleef over dit onderwerp loopen tot zij den
trein bij Mineola verlieten. Zij namen een taxi naar
het vliegveld en waren spoedig aan boord van het
vliegtuig. Ditmaal zou Frank het besturen. En na
een vriendelijk vaarwel tot de mechaniciens, vlogen
zij op en ondernamen de thuisreis.
Na veertig minuten van snel vliegen, merkte Bob,
die om wat te doen te hebben het luchtruim met den
kijker afzocht, in de verte een zwarte stip op. Zij
hadden alle drie de koptelefoon opgezet en de micro
foon aan hun borst bevestigd. Door de microfoon
zei Bob tot de anderen: „Ik geloof dat de draadloos
bestuurbare vliegmachine recht voor ons uitvliegt,
naar den zeekant, aan onze rechterhand. Ik zal nu
op golflengte van 1375 meter afstemmen en dan
kunnen wij bemerken of dat aanhoudende geknetter
in de koptelefoons weer hoorbaar is."
„Best," antwoordde Jack, „maar denk om je trommel
vliezen. De storing op die golflengte is bizonder sterk, en
houd je gereed onmiddellijk korter te stemmen, anders
zal je in je hoofd een gevoel krijgen alsof het berst."

— 35 —

Een oogenblik later werd dat hooge, scherpe ge
knetter, waarvan Jack den laatsten tijd zooveel pleizier gehad had, weer in de koptelefoons hoorbaar, en
Bob stemde terstond lager af.
„Alle menschen!" zei hij. „Daar had je het weer.
Het is niets dan de aanhoudende stroom die door het
geheime radio-station uitgezonden wordt om dat kleine
vliegtuig te besturen. Laten wij het in het oog houden,
Frank, en kijken waar het heen gaat. Kom er niet te
dicht bij. Houd dezen afstand. Ik kan het door mijn
kijker zien en zal je aanwijzingen geven als het uit het
oog raakt. Waarschijnlijk heeft het slechts één man
aan boord en heeft hij geen kijker bij zich, zoodat hij
niet bemerken zal dat wij hem volgen.
„Best," zei Frank. „Hier hadden wij naar de kust
moeten zwenken. Maar wij zullen nog eenigen tijd
den koers rechtuit houden."
Hiermee begon de achtervolging van het vliegtuig
boven de zee.

HOOFDSTUK VI.
EEN TUIMELING IN ZEE.

Het glinsterende, geheel-metalen vliegtuig schoot
boven het water verder, en de jongens waren met
hun geheele ziel bij de achtervolging. Het alleroudste
vuur dat den mensch door het bloed jaagt, is het
vuur voor de jacht. Wij hebben het overgeërfd van
onze vóórhistorische voorvaderen, die van de jacht
leefden, er van aten, er bij minden en overwonnen, en
hun strijd er bij streden in die donkere tijden van
het recht van den sterkste, waarin de wet van tand
en klauw de eenig gangbare was.
De geprikkelde stemming waarin Frank door het
lawaai en het geroezemoes in de overvolle en drukke
stad gekomen was, viel geheel van hem af. Ver be
neden hem, lag de breede Oceaan, vanaf de hoogte
waarop zij vlogen voor het oog een gladde dansvloer,
kalm en ongerimpeld. Recht vooruit was geen land te
zien. Het water strekte zich tot in het oneindige uit,
verder dan het einde van de wereld. Er teekende zich
in het Zuiden geen enkel zeil af, wat een wonder
mocht heeten, hoewel in het Westen verscheidene
rookpluimen bewezen dat stoomschepen onderweg
waren naar een haven, terwijl zich dichterbij een
donkere vlek voordeed die door Bob, met behulp van
zijn kijker, voor een viermast-schoener aangezien werd.
Hij lag veraf, op een mijl of vijftien, schatte Bob.
Het kleine vliegtuig zette koers in zijn richting. Was
het werkelijk naar den schoener onderweg? Dit was
de gedachte die Bob door het hoofd schoot. Hij bracht
haar door de microfoon in woorden over.
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„In het Zuidwesten zie ik een schoener," zei hij.
„Het vliegtuig gaat die richting uit. Vlieg wat lang
zamer, Frank, en haal wat meer uit. Ik wil eens zien
of het werkelijk op dat schip afgaat."
Frank deed wat hem gevraagd werd en veranderde
den koers voldoende om het andere vliegtuig in het
oog te kunnen houden zonder het zoo dicht te naderen
dat het argwaan zou kunnen wekken. Weldra zagen
alle drie de zwarte stip in een lange glijvlucht dalen,
en Bob, die den kijker niet van zijn oogen afhield, riep
opgewonden uit: „Kijk, dat duivelsche ding gaat lan
den. Nu strijkt het op het water neer. Het taxiet
tot vlak bij den schoener."
„Ik ga weer de hoogte in," kondigde Frank aan,
en hij voegde de daad bij het woord.
„Goed bedacht," zei Jack. „Geef mij den kijker
eens even, Bob," wil je?
Bob gaf hem den kijker.
„Ik geloof niet dat zij ons in de gaten hebben,"
verklaarde Jack nu. „Zou dat vliegtuig soms tot
landen gedwongen zijn, denken jullie? Zou het daar
om misschien bij dien schoener neergestreken zijn?
Aan boord daarvan schijnen zij geen poging te doen
om een boot uit te zetten om bij den piloot te komen."
„Gedwongen tot landen! Je tante!" zei Bob, zich
weer van den kijker meester makende. „Weet je wat
ik denk? De piloot maakt een praatje met den schoe
ner. Waarempel, dat is de bedoeling. En de conferen
tie is al afgeloopen ook. Hij is alweer aan het taxiën
en maakt zich tot opstijgen gereed."
Bij de woorden van Bob, koerste Frank onmiddel
lijk in zuidelijke richting. Na het beschrijven van een
wijden cirkel, zoo hoog in de lucht en zoo ver van het
schip dat het niet meer zichtbaar was, bracht hij den
neus van zijn vliegtuig weer in de richting van huis.
„Ik geloof niet dat zij ons gezien hebben," zei
Jack, „noch van het vliegtuig, noch van den schoener.
Er was tenminste niets van te bemerken. Maar daar-
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voor waren wij ook te ver van hen verwijderd, al
hadden zij een kijker gebruikt."
„Ik heb zoo'n idee dat zij het niet deden, maar ik
weet niet hoe het komt," merkte Frank op.
„Dat zij wat niet deden?" vroeg Bob.
„Dat zij ons niet zagen," antwoordde Frank.
Frank had den motor weer aangezet en met een snel
heid van tachtig mijlen per uur, vlogen zij recht op
huis aan. Een uitroep van Bob, die de zee door zijn
kijker was blijven gadeslaan, deed de twee anderen
eensklaps opschrikken.
„Er is zoo'n beetje hommeles met dat kleine vlieg
tuig. Kijk" — een oogenblik van gespannen stilte —
„werkelijk, het valt. Vooruit, Frank. Wij moeten
zien of wij hulp kunnen bieden. Strijk neer. Daar,
naar links."
Frank liet de machine onmiddellijk in spiraalvorm
dalen en na zeer korten tijd waren zij het kleine vlieg
tuig voldoende genaderd om het met het bloote oog
te kunnen zien. Het had op een aanzienlijke hoogte
gevlogen. Terwijl de jongens er de oogen op gevestigd
hielden, dook het naar omlaag, terwijl de piloot wan
hopige pogingen aanwendde om het weer in rechten
stand te krijgen. Hij slaagde er in, al was het dan
ook niet ver van den zeespiegel. Dientengevolge kwam
het vliegtuig in plaats van met den neus naar voren,
met een klinkenden smak plat op het water neer.
Het was een spannend oogenblik, toen het leek alsof
de kleine machine in de golven zou verzinken, maar
het duurde niet lang of zij reed dapper en huppelend
op het water.
Frank streek op de zee neer en taxiede tot vlak bij
het andere vliegtuig. De gedaante van den piloot
hing bewegingloos over het stuur. De jongens dach
ten niet anders of de man had een schok gekregen,
die hem tijdelijk verdoofd had.
„Ik zal tot vlak langszij sturen," zei Frank. „Dan
kan, zoo noodig, een van jelui in de andere machine
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overklimmen en zien wat er gedaan kan worden om
te helpen. Er zal waarschijnlijk niets anders over
blijven dan hem bij ons aan boord te hijschen en hem
zoo aan land te brengen."
„Prachtig," zei Bob en van achter de langzaam
draaiende schroef klom hij van zijn plaats. „Nu zacht
jes aan. Geen botsing, asjeblieft. Ik kan mij in het
water laten zakken, zwemmend een paar slagen doen
en bij hem aan boord klimmen."
Toen de jongens langzaam naderden, begon de
man aan het stuur van het andere vliegtuig zich even
wel te bewegen. Toen lichtte hij het hoofd op en
keek hen met een versuften blik aan.
„Mijnheer Higginbotham." riep Frank uit, en zijn
verbazing kende geen grenzen. „Wel, wat zeg je
daar wel van!"
Het was inderdaad dezelfde man, die hen vroeger
in den middag in het kantoor van Mijnheer McKay
te woord gestaan had.
„Wat komt hij bij alle duivels hier uitvoeren!"
riep Jack, die den ander nu ook herkend had.
Frank had het vliegtuig geheel tot stilliggen ge
bracht. Het dobberde langzaam op en neer met den
golfslag, niet ver van de kleinere machine.
Bob zat nog steeds schrijlings op den rand van
het vliegtuig.
„Hallo!" riep hij, „wij zagen u tuimelen en kwamen
nu eens zien of wij kunnen helpen. Motor defect, of
wat anders?"
Higginbotham had zich spoedig hersteld. Hij zag
zijn ondervrager scherp aan, vervolgens keek hij naar
de anderen. In zijn oogen stond eerst herkenning en
daarna diepe verslagenheid te lezen. Maar hij wist
de laatste spoedig te bemantelen.
„Kijk, zijt gij niet de jongelui die vandaag bij mij
op kantoor waren?" vroeg hij, doende alsof hij het
aanbod van Bob om te helpen niet gehoord had.
„Gij zijt mijnheer Higginbotham, niet waar?" ant-
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woordde Bob. „Ja, wij zijn degenen met wie u gespro
ken heeft."
„En wat voert gij nu in 's hemelsnaam hier uit?"
vroeg Higginbotham uiterst wantrouwig.
„Nu, wij zeiden u immers dat wij hier in de buurt
woonden. Wij waren naar Mineola gevlogen en namen
een auto naar de stad. En wij vlogen juist weer naar
huis toen wij u die tuimeling zagen doen, en kwamen
bij u om te zien wat wij doen konden."
O"
55^*
Higginbotham staarde van den een naar den ander.
Had hij gezien dat zij hem achtervolgden en zijn
bezoek aan den schoener bespied hadden? Deze vraag
stelde ieder van de jongens aan zichzelf. Schijnbaar
had hij het niet gezien, want zijn volgende vraag
luidde: „Maakt gij dikwijls vliegtocht]es hier in de
buurt met uw machine?"
Frank nam de leiding van het gesprek op zich. Als
hij dikke Bob alleen zijn gang liet gaan, zou hij dezen
man misschien onwillekeurig laten bemerken wat de
jongens van hun geheimzinnige buren wisten of waar
van zij hen verdachten. Frank voelde dat zijn typisch
voorgevoel, tijdens de ontmoeting met Higginbotham
op het kantoor bij hem opgekomen, volkomen gerecht
vaardigd werd. Het kon niet anders, of deze man
moest tot den geheimzinnigen bewoner van het huis
van Brownell in betrekking staan. En het stond even
vast dat hij hen voorgelogen had, toen hij beweerd
had den naam van den nieuwen kooper niet meer te
weten.
„Och," zei Frank dus, „wij hebben in geen weken
een tochtje gemaakt tot een paar dagen geleden,
toen wij een proefvlucht ondernamen. Wij hebben
meer dan een maand besteed om de heele machine
grondig na te zien."
Dit, bedacht Frank, zou voldoende zijn om allen
argwaan van Higginbotham af te wenden. De ander
was er klaarblijkelijk op uit om zijn voelhorens uit te
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steken en te weten te komen of zij tijdens hun vlieg
tochten van den laatsten tijd het geheime radio-sta
tion ontdekt of bespied, of iets bemerkt hadden van
het vliegtuig dat draadloos bestuurbaar was.
„En ik wil wedden," zei Frank tot zichzelf, „dat
het een volmaakte verrassing voor hem was te ont
dekken dat een vliegtuig zoo dicht in zijn nabijheid
was. Hij heeft zich waarschijnlijk verbeeld in dit
afgelegen hoekje van de wereld zijn streken ongezien
te kunnen uithalen, en het valt hem niet mee dat
hij ons aantrof."
De gedachten die het brein van Higginbotham
kruisten, waren min of meer van denzelfden aard.
Hoe zou hij deze knapen kunnen kwijtraken zonder
hun te verraden dat zijn vliegtuig een draadloos
bestuurde machine was?
„Ik ben zeer veel aan u verplicht, heeren," zei hij
honigzoet, „voor uw snel opdagen met hulp. Maar
gelukkig heb ik geen hulp noodig. Dit vliegtuig is
geconstrueerd volgens mijn eigen vinding, moet ik u
opmerken, want ik heb reeds bemerkt dat zijn vreemde
lijnen uw aandacht trokken. Ik wilde u vragen mij
niet dichter te naderen, ja, zelfs of gij mij nu zoudt
willen verlaten. Ik moet een paar kleine reparatiën
verrichten, en zal daarna ongetwijfeld weer tot vlie
gen in staat zijn."
„Heel goed, mijnheer," antwoordde Bob gedwee,
en hij klauterde weer naar zijn zitplaats in zijn eigen
vliegtuig. „Wij willen u volstrekt niet hinderen. Goe
den dag."
Na deze woorden koos Frank de ruimte; de schroef,
die door Bob in beweging gebracht was, begon weer
rond te wentelen, het vliegtuig beschreef een cirkel,
steeg op en zette koers naar de kust.
„Wij hebben hem vast en zeker overrompeld",
gichelde Jack. „Hij wist niet wat hij tegen ons zeg
gen moest. In zijn schrik en angst voor ontdekking,
nam hij een houding aan die juist ortzen argwaan
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moest versterken, in plaats van verdrijven. En jij,
Frank, jij verdient de gouden medaille. Je vermoe
dens dat Higginbotham onbetrouwbaar was hebben
stellig niet gelogen."
„Dat zeg ik ook," viel Bob hem bij. „Maar wat voor
ongeval kan hem overkomen zijn, denk je?"
Bob hield zijn kijker op het kleine vliegtuig ge
richt, dat nog steeds op de golfjes dreef.
„Dat is gemakkelijk te raden," antwoordde Jack.
„Er mankeerde het een en ander aan de geheime
radio-installatie en de onafgebroken stroom die zich
voortplant en het vliegtuig drijft, werd daardoor
verbroken. Ziedaar de eenige oplossing die ik er
voor kan vinden. Laten wij eens op 1375 meter
afstemmen, om na te gaan of dat geknetter weer
hoorbaar is."
„Het is er niet meer," verklaarde Bob weldra.
„Geen kik in de koptelefoon. En evenmin zit er eenige
beweging in dat vliegtuig. Maar wat nu ? Stel eens
dat er aan de radio-installatie een defect ontstaan is
dat den eersten tijd niet hersteld kan worden, wat zal
Higginbotham dan doen? Moeten wij verder gaan
en hem aan zijn lot overlaten?"
„Hé," merkte Jack weifelend op, „zou dat niet hard
vochtig zijn? Hij is vier of vijf mijlen uit de kust. Er is
nog een andere weg: wij zouden hem uit ons eigen station
natuurlijk den noodigen stroom kunnen leveren."
„Aï, sakkerloot!" schreeuwde Bob, zijn koptele
foon afrukkende en tegelijkertijd een geringere golf
lengte dan 1375 meter instellende. „Daar is hij weer
met zijn stroom. Wij behoeven ons niet verder bezorgd
over hem te maken. O, jongens, hebben jelui ooit
zoo'n helsch lawaai in je oor gehoord?"
Met veel grimassen, wreef hij zijn tuitende ooren.
Jack deed hetzelfde. De arme Frank, wiens kop
telefoon hem hetzelfde spektakel bezorgd had, kon
zijn handen niet zoo gauw van het stuur afnemen,
maar rukte het ding toen van zijn hoofd.

- 43 —

„Hij stijgt weer op!" riep Bob.
Zonder koptelefoon kon Frank zijn woorden niet
hooren, en hield hij zijn oog naar voren gericht, daar
zij nu boven de kustlijn vlogen. Jack evenwel, die
oplettend achter zich was blijven zien, rukte Bob
den kijker uit de handen en richtte hem op de andere
machine.
En waarlijk, Higginbotham ging alweer de hoogte in.

HOOFDSTUK VII.
EEN BERICHT VAN HET HOOFDBUREAU.

Het was nog geen vijf uur, toen het vliegtuig goed
en wel in de loods gerold was, de deuren dichtge
schoven en gesloten waren, en de jongens weer op het
plankier stonden.
„Als wij nog wat gingen zwemmen voor wij in huis
terugkeerden?" stelde Frank voor. „Niemand kan
ons zien. Wij kunnen ons bij den inham ontkleeden,
tien minuten rondspartelen en dan naar huis gaan.
Het is een snikheete dag en dat bezoek aan de stad
heeft mij het gevoel gegeven dat ik heel wat af te
spoelen heb."
De anderen gingen gretig op zijn voorstel in, en op
weg naar het strand, bespraken zij nog eens de ge
beurtenissen van den dag.
„Het heeft er inderdaad veel van dat je vermoedens
omtrent Higginbotham op goede gronden berusten,"
zei Jack, en hij klopte Frank op den schouder.
„Die jongen is een levend wonder," stemde Bob
in. En, ernstiger, liet hij volgen: „Maar ik zal eens
wat zeggen. Higginbotham is niet de man die dat
vliegtuig den eersten keer naar hier vloog. Ik bedoel
dien kerel wiens sporen ik in het zand ontdekte. Die
vent had een houten been."
„Daar heb je gelijk in," beaamde Jack. „En welke
plaats bekleedt Higginbotham in het heele geval ?
Daar schuilt wat achter."
„Welnu, laten wij eens nagaan wat wij tot zoover
te weten zijn gekomen," zei Frank. „Het is helaas
weinig genoeg. Maar ik mag die geheimzinnigheden
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wel. Ten eerste dan — Bob ontdekt een geheim radio
station. ..."
„Mis," viel Jack hem in de rede. „Ten eerste dan
— ontdek ik die storingen op een golflengte van
1375 meter in de koptelefoons."
„Ja, dat is zoo," erkende Frank. „Nu dan, ten tweede,
ontdekt Bob die geheime radio-installatie waarheen
hij gebracht wordt door de voetstappen in het zand,
gemaakt door een man met een houten been. En luis
ter nu eens. Bob had den indruk dat die man destijds
in een boot gekomen was. Hij zag in het zand teekenen
die er op wezen dat daar een boot op het strand ge
trokken was. Kunnen dat geen sporen geweest zijn
die door het vliegtuig achtergelaten werden?"
„Dat is hetzelfde wat mij een minuut geleden ook
door het hoofd spookte," merkte Bob op.
„In ieder geval," ging Frank voort, „werd kort
daarna het vliegtuig door ons in de Zeesterren-Baai
gezien. Van Oom George vernamen wij dat de bezit
ting van Brownell, het „Spookhuis", onlangs gekocht
werd door een geheimz" nigen vreemdeling, die een
hooge afrastering er omh .en liet bouwen en gewapende
mannen belastte met de taak vreemden den toegang
te ontzeggen. Het ligt er allemaal een vinger dik op."
Intusschen hadden de jongens het strand bereikt.
Zij kleedden zich een flink eind van de grenslijn van
den vloed af uit, en legden hun kleeren op een hoop
Terwijl Frank zijn kleeren uitsloeg, ging hij met
spreken voort.
„Dus besloten wij eens naar de stad te gaan en
Mijnheer McKay te vragen wie de man, die het huis
van Brownell gekocht heeft, eigenlijk was. In plaats
van Mijnheer McKay treffen wij zijn secretaris aan,
Higginbotham, die voorgeeft bedroefd weinig van de
zaak te weten. Maar toch, nauwelijks zijn wij hier
terug, of wij betrappen Higginbotham in het draadloos
bestuurbare vliegtuig, terwijl hij een visite maakt
aan een schoener die buitengaats ligt.
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„Maar, jongens," ging hij voort, van het allerlaatste
kleedingstuk ontdaan en gereed voor een onder
dompeling, „die Higginbotham moet zijn kantoor on
middellijk na ons vertrek verlaten hebben, en kwam
waarschijnlijk per auto hier. Wij bleven twee of drie
uren langer in de stad dan hij, en dit gaf hem een
voorsprong op ons. En nu is de vraag, wat kwam
hij hier doen?"
„Vraag het mij," antwoordde Bob. „Er moet een
groote dranksmokkelarij in het spel zijn, en daar is
hij bij betrokken. Dat klinkt zeer waarschijnlijk.
Misschien maakten onze vragen hem ongerust en
kwam hij hier om te zeggen dat zij zich eenigen tijd
koest moesten houden."
„En ik geloof vast dat hij dat gedaan heeft ook,
Bob," viel Jack hem bij. „Ik wed dat je den spijker
op den kop slaat."
„Nu is het mooi," zei Bob. „Geen verdere praat
jes." En hij schepte twee volle handen vochtig zand,
die hij zijn makkers op het bloote lijf wierp. En toen
was het lieve leventje gaande.
Drie kwartier later, toen zij over het grasperk bij
het huis van de Temples liepen, kwam Della hen
tegemoet van de tennisbanen, waar zij met een vrien
dinnetje gespeeld had.
„Waar hebben jullie gezeten?" riep zij hen toe.
„Er is iemand aan de telefoon geweest, die jelui alle
drie moest hebben. En het laatste uur nog twee of
drie keer."
„Moest hij ons alle drie hebben, Zus?" zei Bob.
„Wie was het?"
„Dat weet ik niet," antwoordde zij. „Hij noemde
zijn naam niet. Maar hij telefoneerde uit New-York,
geloof ik."
De jongens keken elkaar onbegrijpelijk aan. Wie
kon het geweest zijn?
„O, daar komt Mary weer aan," zei Della, naar een
dienstmeisje wijzende dat zij op de zij-veranda ver-
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scheen en den kant van de tennisbanen uitkeek.
„Jongeheer Robert, u wordt aan de telefoon geroe
pen," riep het meisje.
Bob liep zoo hard hij kon naar huis. Jack vlak op
zijn hielen. Frank had niets geen haast.
„Wel, Mijnheer Frank Derrick," zei Della nuffig.
„Verklaar mij uw gedrag eens nader, als 't u belieft.
Wat moesten jelui jongens vandaag te New-York
uitvoeren? Het is bizonder beleefd van jelui, niet
waar, er in je vliegtuig vandoor te gaan, op een dag
nog wel waarop ik een meisje voor je hier gevraagd
heb?"
„Is het een mooi meisje, Della?" vroeg Frank
nieuwsgierig. „Als zij niet knap is wil ik haar niet
zien."
Della wist dat hij haar slechts plaagde, maar zette
het hem betaald.
„Je verbeeldt je toch niet dat een knap meisje
belang in jou zou stellen, wel?" diende zij hem van
antwoord.
Frank lachte en strekte zijn arm uit om haar bij de
schouders te grijpen, maar zij wist hem te ontkomen
en zette het over het grasperk op een loopen, door
hem achtervolgd. Lachende en verhit kwamen zij
aan de tennisbanen, Della nog steeds de voorste.
Hier wenkte Della het andere meisje en had de voor
stelling plaats.
„Hier heb je nu dien ijlhoofdigen Frank Merrick,
van wien ik je verteld heb, Pete," zei zij. „Frank,
dit is mijn eigen boezemvriendin van de school van
Juffrouw Selton, Marjorie Faulkner, beter bekend
als Pete. Als je het met het tennissen van haar win
nen wilt, zul je wat beter je best moeten doen dan
gewoonlijk."
„Heusch? Wat je zegt," zei Frank in denzelfden
schertsenden toon vervallende. „Geef mij een racket
en ik neem het tegen jelui beiden op. Ongeveer 6—0
zou ik zeggen, met mij aan het langste eind. Ik heb
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nog nooit een meisje behoorlijk zien tennissen."
°Jij leelijkerd," lachte Della. „En het kwam nog
wel door mijn spel dat wij het gisteren van Bob en
Jack wonnen. Maar hier is je racket en je hebt maar
te beginnen. Vooruit."
Della had gelijk. De slanke Juffrouw Faulkner,
met haar wipneusje, sproeten, gebruinde gelaatskleur
en alles, bleek een bijna even goede speelster te zijn
als Della zelve. De uitslag was dat hoewel beide games fel
bestreden werden, Frank de eerste twee van de set ver
loor. Hij was op het punt voor het derde game te
serven, toen Bob en Jack, met kenteekenen van de
grootste opwinding, uit het huis hard kwamen aanloopen.
„Hé, Frank!" riepen zij, „kom eens hier."
Frank bleef besluiteloos staan, maar Della riep haar
broer toe: „Hij heeft het zoo vreeselijk zwaar te ver
antwoorden, Bob. Jelui kunnen beter hier komen en
hem een handje helpen."
De aanwezigheid van het vreemde meisje opmerken
de, kwamen Bob en Jack nader, waarna Della zich op
nieuw van de voorstelling kweet. Bob, die in tegen
woordigheid van meisjes tamelijk verlegen was, scheen
zich dadelijk op zijn gemak te voelen en vergat blijk
baar de gewichtige dingen die hij met Frank te be
handelen had. Hij en Juffrouw Faulkner werden ter
stond in een druk gesprek gewikkeld, waaraan de
anderen part noch deel hadden. Jack nam de gelegen
heid waar om Frank terzijde te nemen.
„Zeg," begon hij, „er is reeds iets aan den knikker.
Die oproep kwam van het bureau van den Dienst voor
de Naleving van het Drankverbod in New-York. De
Chef zei dat Inspecteur Condon onze berichten gerap
porteerd had, dadelijk nadat wij afscheid van hem
genomen hadden. Hij komt vanavond hier bij ons. Hij
dacht de reis in drie uren te kunnen doen, zei hij, en
verwachtte te negen uur hier te zijn."
„Is dat zoo?" zei Frank. „En is Oom George al thuis
gekomen?"

— 49 —

„Neen, en hij komt niet thuis ook. Hij schijnt reeds
eerder bericht gezonden te hebben dat hij voor zaken
een dag of twee naar Philadelphia moest. Hij heeft op
zijn kantoor altijd een gepakte reistasch gereed staan,
weet je, als zoo'n dringend geval zich soms mocht
voordoen."
Frank knikte, maar keek daarna peinzend.
„Zijn tegenwoordigheid hier was wenschelijk," zei
hij. „Maar, in ieder geval, jouw vader is er ook nog."
Jack schudde het hoofd. „Mis, man. Vader zei gis
terenavond al dat hij vannacht in zijn club zou logeeren."
„Welnu," hernam Frank. „Dan zullen wij dat zaakje
alleen moeten afhandelen. Maar ik heb zoo'n vermoe
den dat die man ons alleen eens uit de eerste hand wil
hooren, misschien plan heeft tot morgenochtend te
blijven, om dan voor zichzelf uit te maken hoe hij han
delen zal. Hoogstens kan hij ons vragen hem morgen in
ons vliegtuig mee te nemen om hem het huis van Brownell eens te laten zien."
„Wat zei Bob tegen hem?"
„Hij zei het goed te keuren dat hij hier kwam,"
antwoordde Jack. „Wat moest hij anders zeggen? Wij
hebben Inspecteur Condon gezegd dat wij ons ter be
schikking van de Regeering stelden. Ik geloof dat ik
verstandig doe met hem voor te stellen bij ons aan huis
te logeeren. Dan behoeven wij Mevrouw Temple niet
met noodelooze uitleggingen lastig te vallen."
Frank knikte. Hoewel vriendelijk genoeg van aard,
werd Mevrouw Temple zoodanig door maatschappe
lijke en wereldsche verplichtingen in beslag genomen,
dat zij voor de jongens maar weinig tijd over had. En
het eigenlijke van de zaak was, dat Frank niet eens
zeker wist of zij dien avond voor het diner thuis zou
zijn. Kon dus de vreemde man zijn intrek bij Jack ne
men, dan was dit een gemakkelijke oplossing. De moe
der van Jack was overleden en een huishoudster deed
met het noodige personeel het huishouden voor zijn
4
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vader en hem. Zij was een geschikte vrouw, en Jack had
haar alleen maar te vragen om de logeerkamer in orde
te brengen en het zou geschieden.
„Hé, Frank," riep Bob, hun onderhoud storende,
„hoe zou je dat vinden? Juffrouw Faulkner en ik zullen
tegen Della en jou spelen. Wij kunnen nog best een set
spelen voor wij ons voor het diner moeten gaan kleeden."
„Akkoord," zei Frank en hij nam zijn racket ter
hand, terwijl Jack zich op zijn gemak op den grasrand
zette om toe te kijken.
Bob overtrof inderdaad zichzelf, en als Frank Della
onder het spelen moest naderen, fluisterde hij haar her
haaldelijk in het oor dat haar broer het leelijk te pakken
scheen te hebben en tegenover het vreemde meisje eens
flink wilde toonen „wat hij kon". Zeer in haar schik,
knikte Della hem toe dat zij het met hem eens was.
Niettemin spanden Della en Frank ook hun uiterste
krachten in, en het spel stond three-all, toen Jack hen
van terzijde toeschreeuwde dat als zij bijtijds wilden
zijn voor het diner, het hun dure plicht was het spel
te staken. Het diner bij de Temples werd steeds prompt
te zeven uur opgediend, en geen minuut later. Dus werd
aan het spel een einde gemaakt.
„Kom mee, Jack," zei Frank, zijn arm door dien
van zijn makker stekende, „je vader is niet thuis en
ik wil niet dat je plechtig in eenzaamheid zit te schran
sen. Je blijft bij ons eten."

HOOFDSTUK VIII.
EEN BERAADSLAGING.

„Die Higginbotham is niet de hoofdpersoon bij die
dranksmokkelarij," merkte Kapitein Folsom op.
Kapitein Folsom zat in de bibliotheek van de Tem
ples, door de jongens omringd. Het was niet ver van
tien uur. Vanaf het oogenblik van zijn aankomst, iets
over negenen, had hij met de jongens zitten beraadsla
gen, en al hetgeen zij omtrent hun buren ontdekt of
vermoed hadden, was door hen tot in de kleinste bizonderheden meegedeeld.
Kapitein Folsom was een officier met een eervollen
staat van dienst, die in de Argonnen zijn linkerarm
verloren had en wien men na zijn herstel een verant
woordelijke betrekking bij den Dienst van de Droog
legging opgedragen had. Hij was in algemeenen dienst.
Hij was niet voortdurend aan het bureau te New-York
verbonden, maar wanneer overtredingen van de wet in
de hoofdstad een onrustbarende vlucht namen en bizondere aandacht vereischten, werd hem uit Washington
opgedragen om met een troepje speciaal daartoe aan
gewezen agenten in te grijpen. Luitenant Summers,
van de Marine, de commandant van de divisie onder
zeeërs, bekend als de „Droge Marine," werkte met hem
samen, had hij aan de jongens verteld.
In het begin van de dertig, was hij nog tamelijk jong;
hij had een sterk sprekend gezicht, een herkulische
gestalte en eerlijke grijze oogen, en maakte op de jon
gens een prettigen indruk.
„Neen, herhaalde hij met nadruk, „die Higginbotham
is niet de voornaamste persoon bij dat duivelswerk.
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Iemand, die zich totaal achter de schermen houdt
heeft alle touwtjes in handen; iemand die alle bewe
gingen van die smokkelaarsbenden in dit deel van de
wereld regelt en bestuurt. Ik wed dat als wij hem ooit
ontmaskeren kunnen, wij onze eigen ooren en oogen
niet zullen gelooven, want uit zekere gegevens die mij
tot dusverre bereikt hebben, zal hij blijken een man te
zijn, die in de zakenwereld een voorname en zeer voor
aanstaande positie bekleedt."
„Maar waarom zou zoo'n man zich met dranksmok
kelarij afgeven?" vroeg Jack verbaasd.
Kapitein Folsom glimlachte. „Beste jongen," zei
hij „waar om zoo te zeggen „grof geld" te verdienen is,
zult ge altijd menschen dingen zien doen, waartoe zij
niet in staat geacht werden. En met het smokkelen van
whisky is zeker een massa geld te verdienen. Het lijkt
mij dat sedert het land „drooggelegd" is, gij jongelui
de ontwikkeling van den toestand niet met voldoende
belangstelling gevolgd hebt. Welnu, het is een lange
geschiedenis, en ik zal dan ook niet tot in bizonderheden afdalen. Maar nauwelijks was de wet op de droog
legging in werking getreden, of in iedere stad kwamen de
dranksmokkelaars als paddestoelen uit den grond.
Velen van hen behoorden natuurlijk tot die menschen,
die het er altijd op voorzien hebben de wet te schenden.
Anderen, daarentegen, behoorden tot hen, die gewoon
lijk niet als wetsovertreders beschouwd worden. Maar
in het onderhavige geval, oordeelden zij dat er een on
rechtvaardigheid begaan was, dat de vrijheid van den
mensch was aangetast, omdat men iedereen in den
lande het gebruik van sterken drank wilde verbieden.
Zij vonden dat dit een kwestie was die het individu
geheel met zichzelf moet uitmaken en dat een ieder
voor zich moet weten of hij een borrel drinkt of niet.
„Derhalve werd het niet naleven van de wet, door
die menschen niet als een wetsovertreding beschouwd.
„Een tweede omstandigheid om die meening goed te
praten bestond hierin, dat er met het smokkelen van
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drank aanzienlijke geldsommen te verdienen waren.
Sterke drank werd verkocht tegen fabelachtige prijzen.
Dat is natuurlijk nog het geval, maar ik spreek over
het allereerste stadium van den toestand. Menschen,
die nooit eerder sterken drank in eenige hoeveelheid op
gedaan hadden, kochten nu wijn of whisky per kist,
betaalden daarvoor 100 dollars en meer, en achtten
zich gelukkig als zij er een bemachtigen konden. Onder
vrienden bluften zij er openlijk op, dat zij een kist ster
ken drank „op den kop hadden weten te tikken."
„Zoodoende heeft de dranksmokkelarij ten huidigen
dage kolossale afmetingen aangenomen. Te New-York
worden menschen aangetroffen die nu millionnair zijn,
maar weinige jaren geleden geen cent bezaten, en zij
verdienden hun vermogen met het smokkelen van
drank.
„In den beginne handelden deze smokkelaars ieder
voor zich, en in sommige landsgedeelten is dat nog
steeds het geval. Maar den laatsten tijd zijn er te NewYork teekenen te bespeuren dat het een of ander orga
nisatie-genie de leiding in handen genomen heeft en de
andere dranksmokkelaars naar zijn hand heeft weten
te zetten. Den allerlaatsten tijd heeft zich bij ons de
overtuiging gevestigd, dat een syndicaat of trust, waar
schijnlijk door één enkel man beheerd en bestuurd, den
geheelen smokkelhandel in sterke dranken in handen
heeft."
„Maar gelooft gij niet," viel Frank in, „dat de man
die de oude bezitting van Brownell gekocht heeft die
hoofdfiguur zou kunnen zijn?"
Kapitein Folsom knikte. „In de eerste plaats, „her
nam hij, „heeft mijn collega Luitenant Summers, van
de divisie-onderzeeërs, mij verteld dat men aan boord
van die booten den laatsten tijd zeer veel hinder onder
vonden heeft dat er in de koptelefoons ijselijke gelui
den opgevangen worden, krassen en knetteren en sner
pen en zoo meer. Deskundigen in codes zijn daarnaar te
werk gegaan, maar men is niets wijzer geworden.
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„Hij begreep er niets van. En hij begrijpt er nog niets
van. Maar wij hebben opgemerkt dat na iedere uitvoe
ring van die „Mexicaansche hondenmuziek" een groote
partij sterke dranken aan de markt kwam. En wij zijn
reeds zoover dat wij vermoeden dat die dranken op
Long Island of New-Jersey uit zee aangevoerd werden
in booten, die draadloos bestuurd werden van uit een
krachtig draadloos land-station. Volgens deze theorie,
worden die booten natuurlijk geladen uit het een of
ander schip dat een lading drank aan boord heeft uit
West-Indië en ter hoogte van de kust verschijnt.
Draadloos bestuurbare booten, automobielen en vlieg
tuigen, worden volgens Luitenant Summers door een
reeks van scheuten en stooten voortbewogen. Zooals
ge ziet, klinkt onze theorie voldoende aannemelijk, en,
is zij juist, dan is het besturen waarschijnlijk vanuit dit
geheime radio-station geschied."
Dikke Bob zat diep in gedachten verzonken. Hij
sprak zelden, maar als hij het deed waren zijn opmer
kingen doorgaans gezond.
„Wat zou, in dit geval, het voordeel zijn dat zij aan
dit draadloos bestuurbare vliegtuig hebben?" vroeg hij.
„Blijkbaar wordt het vliegtuig gebruikt voor de ver
binding tusschen schip en wal. Maar, als men een radio
station heeft, waarom kunnen die berichten dan niet in
code overgeseind worden?"
Kapitein Folsom dacht ernstig na.
„Daar is iets van waar," merkte hij op.
„Die samenzweerders hebben misschien den veiligsten
weg verkozen," bracht Frank in het midden. „Zij gaan
uit van het denkbeeld dat code-seinen onderschept en
ontcijferd kunnen worden. Daarom gebruiken zij hun
radio voor het overbrengen van krachtgolven en niet
voor het uitzenden van boodschappen. Het vliegtuig is
hun boodschapper."
Jack knikte goedkeurend. „Ja," zei hij, „het denk
beeld van Frank lijkt mij juist. En verder, door het
uitzenden van een draadloos bestuurd vliegtuig zijn
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die kerels in staat mijlen ver boven de zee te patrouil
leeren wanneer er een schip is dat zijn lading moet
lossen. En wat dat betreft, kan het vliegtuig ook boven
het land een oog in het zeil houden. Ge begrijpt dat voor
dat soort werk een draadloos bestuurd vliegtuig van
oneindig nut is, te meer, waar het zich letterlijk geruischloos voortbeweegt."
Kapitein Folsom gaf zich met de vlakke hand een
slag op de knie die klonk als een klok.
„Wis en waarempel!" riep hij uit. „Ik geloof dat gij
jongelui het bij het rechte einde hebben. Dit verkennings-vliegtuig is het antwoord op hetgeen ons de laat
ste weken zoo raadselachtig toegeschenen heeft. Het
is ons bekend dat ergens sterke dranken uit een schip
gelost worden, maar ondanks onze ijverigste pogingen,
zoowel te water als te land, is het ons niet mogen ge
lukken de smokkelschepen of de smokkelaars aan land
te snappen. Welnu, dit vliegtuig waarschuwt de schepen
of er douane-onderzeeërs in de buurt zijn, en bestuurt
eveneens het landen van draadloos bestuurde booten
met hun lading op zoodanige plaatsen waar niet ge
surveilleerd wordt. Ja, mijnheer, ik geloof vast dat zij
aldus te werk gaan."
Hij zweeg en bleef met gerimpeld voorhoofd in diep
gepeins verzonken. De jongens eerbiedigden dit stil
zwijgen, en ook zij waren met hun eigen gedachten
bezig.
„Er is één ding dat gedaan moet worden," zei Kapi
tein Folsom eindelijk.
Er stond een glans van vastberadenheid in zijn oogen.
„Gij bedoelt dat het draadloos bestuurbare vliegtuig
uitgeschakeld moet worden?" viel Frank haastig in.
„Ge hebt mijn gedachten geraden," antwoordde Ka
pitein Folsom. „Ja, dat had ik willen voorstellen. De
vraag is maar, hoe het te doen is, zonder eenig over
tuigend bewijs tegen dien Higginbotham of dien geheimzinnigen kerel die het huis van Brownell bewoont. Ik kan
niets verzinnen."
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„Jack weet alles van radio af," merkte Bob op. „Mis
schien weet hij iets."
Allen keerden zich tot Jack.
„Het is zeker niet mogelijk er eenvoudig op los te
trekken en het vliegtuig en het radio-station te ver
meesteren?" vroeg hij.
Kapitein Folsom schudde het hoofd. „Neen," zei hij,
dat kan niet, om verscheidene redenen. Ten eerste heb
ben wij, zooals ik zei, geen enkel overtuigend bewijs dat
Higginbotham of wie ook, die met de zaak in betrekking
staat, een wetsovertreder is. Het zou zelfs mogelijk zijn
dat degeen die achter de schermen zit, van de Regeering
vergunning heeft tot het houden van een radio-station.
De macht van die dranksmokkelaars reikt ver, en zij
hebben hun relaties in de hoogste ambtenaarskringen.
En daarom kunnen wij onmogelijk openlijk aanval
len."
Hij boog zich verder voorover en vervolgde ernstig:
„Maar in de tweede plaats, wat voor goeds zouden wij
daarmee bereiken? Voor den Hoogen Piet zou het
een bewijs wezen dat wij hem op het spoor zijn. En dat
willen wij juist niet. Wij moeten hem het vuur na aan
de schenen leggen. Want ik geloof dat gij jongelui ons
iets aan de hand gedaan hebt om dat mogelijk te maken.
Maar van den anderen kant — dat vliegtuig moet on
schadelijk gemaakt worden."
„Hoor eens," kwam Jack plotseling voor den dag.
„Het zou al héél gek moeten loopen als wij, met ons
vliegtuig en ons eigen radio-station, een van de krach
tigste particuliere stations van de wereld, en stellig in
Amerika, het zou al héél gek moeten loopen, zeg ik, als
wij daarmee niet iets konden verrichten wat onze voor
nemens in de hand werkt. Maar laten wij er eens over
nadenken. Wij zullen er eens over slapen. Ik heb reeds
de kiem van zoo'n plannetje in mijn hooofd. Maar
nu ben ik te moe. Het is een veelbewogen dag geweest.
Als we allen ons bed eens opzochten en er morgen weer
over begonnen als wij frisch zijn?"
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„Prachtidee, Jack," verklaarde Bob, ongegeneerd
geeuwende. „Ik ben ook op."
„Best dan," zei Kapitein Folsom. „Intusschen zal
ik uw vriendelijk aanbod vannacht hier te logeeren
gaarne aannemen."
„O, met alle genoegen," antwoordde Jack hartelijk.
„Komt u maar mee. Wel te rusten, jongens. Kom
morgenochtend na het ontbijt bij mij. Slaap lekker."
Na elkaar goeden nacht gewenscht te hebben ging
het gezelschap uiteen, Frank en Bob naar hun eigen
kamers, Jack en zijn gast naar het huis van de Hamptons. Geen hunner had het flauwste voorgevoel van de
vreemdsoortige gebeurtenissen die de nacht zou brengen.

HOOFDSTUK IX.
DE VIJAND TAST AAN.

Midden in den nacht werd Jack met een schrik wak
ker en bleef eenige oogenblikken liggen luisteren, zich
afvragende wat de oorzaak kon geweest zijn. Het vol
gende oogenblik hoorde hij buiten zijn venster roepen:
„Jack, Jack, word wakker!"
Het was de stem van Frank. Jack vloog zijn bed uit
en snelde naar het openstaande venster aan de zijde
van het huis dat naar het huis van de Temples ge
keerd was. Buiten in den maneschijn stond Frank, die
over zijn pyjama heen een broek aangeschoten had en
de handen als een trechter voor den mond hield.
„Wat is er aan de hand?" vroeg Jack.
„De vliegtuigloods staat in brand. Tom Barnum zag
de vlammen van uit ons radio-station en kwam ons
dadelijk waarschuwen. Ik ga weer terug. Volg zoo hard
als je kan."
En Frank was weer naar de loods gesneld, onder het
loopen zijn broek ophoudende. Jack kon niet nalaten
even te glimlachen over het bespottelijke schouwspel
dat zijn vriend aanbood. Weldra schoot hij een paar
kleedingstukken aan, bestaande uit broek, hemd en
schoenen. Terwijl hij daarmee bezig was, hoorde hij
de slaperige stem van Kapitein Folsom in de aangren
zende kamer.
„Ben je al opgestaan, jonge vriend? Ik meende stem
men te hooren. Is er wat aan de hand?"
„Ja," antwoordde Jack, naar de gemeenschapsdeur
loopende. „Tom Barnum, de monteur-bewaker van ons
radio-station, dat niet ver van de vliegtuigloods van
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de lemples verwijderd ligt, heeft gemeld dat die loods
in brand staat. Frank en Bob zijn reeds op weg daar
heen en kwamen mij waarschuwen."
„Brand?" riep Kapitein Folsom, zich in bed oprich
tende en de hand uitstrekkende naar zijn broek. „Dat
is leelijk. Nog wel nu wij juist zoo'n behoefte aan dat
vliegtuig hadden om die schavuiten op hun tabernakel
te zitten. Een halve minuut, jongen, en ik ga met je
mee. Het is niet zoo'n héél makkelijk werkje om met
één hand je broek aan te trekken."
„Kan ik u soms helpen?" bood Jack aan. „Ik ben
al heelemaal klaar. Kom, laat mij uw schoenen vastrijgen."
„Nu, als je er op staat," zei Kapitein Folsom.
Terwijl Jack de schoenen van den ander handig dichtreeg, zei hij op gejaagden toon: „Zoudt ge denken,
mijnheer, dat die schurken haar in brand gestoken
hebben? Het zou een ramp zijn als het vliegtuig juist
nu door de vlammen vernield werd, niet waar? Zie
daar. Het is klaar."
„Zeer vriendelijk van je," zei Kapitein Folsom. „Ga
maar voor, dan volg ik. Wat de brand betreft, wil ik
mij mijn meening voorbehouden tot ik me persoonlijk
overtuigd heb. Maar die dranksmokkelaars kennen geen
vooroordeelen, en als zij het denkbeeld opgevat hadden
dat het vliegtuig tegen hen aangewend zou worden,
zouden zij er geen been in zien het te laten verbranden."
Van den kant van het huis waar hun kamers gelegen
waren, konden Jack en zijn gast onmogelijk iets van
den brand zien, daar de loods aan den tegenovergestelden kant lag. Maar zoodra zij hun neus buiten de
deur gestoken hadden, teekende de gloed zich boven
een tusschengelegen boschje vurig tegen den hemel af.
Zonder zich in verdere gissingen te verdiepen, liepen
Jack en Kapitein Folsom zoo hard zij konden naar de
plek des onheils. De loods stond op een grooten afstand
en zij kwamen geheel buiten adem daar aan.
Zij zagen het vliegtuig als een gezengde vogel op het
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zand aan de voorzijde van de loods staan; Frank en
Bob, Tom Barnum en de oude Davey, de tuinman van
Mijnheer Hampton, in een groep er omheen.
„De vleugels zijn vernield, Jack," zei Bob bij diens
nadering tot zijn makker. „Maar, dank zij Tom's snel
optreden met den extincteur, kwamen de vlammen niet
bij de tanks, en de oude kast zal weer tot vliegen in
staat zijn zoodra wij haar een paar nieuwe vleugels
aangepast hebben."
Jack wendde zijn blik naar de loods. De zijkanten
en het dak waren van gegolfd ijzer. Bij het bouwen was
het eenige waarvoor hout gebruikt was het plankier.
Er was slechts één oogopslag voor noodig om zich te
overtuigen dat de vloer opgebroken was en de planken
binnen in de loods opgestapeld waren, waar zij nog
lagen te smeulen.
„Hoe is het gekomen?" vroeg hij.
Het antwoord kwam verward van allen tegelijk,
maar weldra kon hij er uit wijs worden. De een of an
dere onverlaat had blijkbaar de deuren van de loods
opengebroken, de houten planken van den grond ge
rukt, er een stapel van gemaakt en ze aangestoken.
Waarschijnlijk was de schuldige op die manier te werk
gegaan om zeker te zijn dat hij het eigen veege lijf kon
bergen, alvorens de brand ontdekt werd. Wat evenwel
niet door hem opgemerkt werd was, dat er in een hoek
achter in de loods een groote bus met brandbluschmiddelen stond, en, na naar het huis van de Temples
getelefoneerd te hebben, was Tom Barnum zóó vlug
bij de loods verschenen, dat hij het geheel verbranden
van het vliegtuig had kunnen beletten. De oude Davey,
een lichte slaper, was uit zijn huisje komen aanvliegen
en toen Bob en Frank aangekomen waren, vonden zij
de twee mannen bezig met de brandende deelen van
het vliegtuig af te rukken en het naar buiten te rollen.
„Het is wel eigenaardig," bromd oude Davey,
zwaarwichtig het hoofd schuddende, „wel héél eigen
aardig, wat een spul de jonge heeren met die vlieg-
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machine hebben. Zouden de Mexicaansche duivels 'm
dat geleverd hebben?"
„Neen, Davey," zei Jack. „Dezen keer niet. Een an
der stelletje schavuiten heeft dit op zijn geweten."
„Waar heeft hij het over als ik vragen mag?" mengde
Kapitein Folsom, wiens nieuwsgierigheid opgewekt was,
zich in het geval.
Jack vertelde hem in het kort hoe verleden jaar twee
leden van een bende Mexicaansche bandieten, die aan
het petroleum-syndicaat aan welks hoofd zijn vader
stond, den oorlog verklaard hadden, in het stille te
huis op Long Island verschenen waren, het vliegtuig
gestolen hadden en er mee naar Nieuw-Mexico gevlogen
waren, en het daar gebruikt hadden om Mijnheer Hampton te ontvoeren. De jongens, vertelde Jack er bij,
hadden niet alleen de bevrijding van Mijnheer Hampton weten te verkrijgen, maar hun vliegtuig bovendien,
zooals in „De Radio-Jongens aan de Mexicaansche
grens" verhaald is.
„Maar het is een te lang verhaal om er nu het fijne
van te vertellen," besloot Jack, na de bovenstaande
korte trekken vermeld te hebben. „Op een anderen
keer zal ik u de bizonderheden eens vertellen als gij er
belang in stelt."
„Ik stel er zeker belang in," antwoordde Kapitein
Folsom, Jack met eenigen eerbied aanziende. „Als ik
bedenk dat dit alles door u, knapen, verricht is!"
„O, het was zoo'n leuke tijd," zei Jack haastig, door
den lof van den ander verlegen geworden. „Maar kom
aan, laat ons eens zien wat de anderen doen."
Het bleek dat de anderen bezig waren met het uit
strooien van de overgebleven brandbluschmiddelen over
de smeulende planken en het uitslaan en uittrappen van
de laatste opflikkeringen van de vlammen. Toen alles
gedoofd was, tastte Bob naar den schakelaar van het
electrisch licht en ontstak de lampen.
„Wie het deed, hij deed het in verduivelde haast,"
merkte hij op. „Ik
"
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„Ik wat?" vroeg Jack.
„O, ik zou alleen maar willen weten waarom hij zijn
werk onafgedaan liet. Tom," ging hij voort, zich tot
Tom Barnum wendende, „brandde het al erg toen jij
de vlammen zag?"
„Zoo bar erg niet," antwoordde de ander, zijn rond,
goedmoedig bakkes in een rookwolk uit zijn pijp gehuld.
„Ik kon niet stilliggen. Een beetje te zwaar gegeten,
denk ik. Ik stak dus een pijpje op en ging wat buiten
loopen, dan zou ik misschien slaperig worden, dacht
ik. Mijn kamertje is aan de achterzijde van het kracht
station, zooals u weet. Nu, ik was pas buiten, of ik zag
hier een licht. Een klein, dansend lichtje maar. Maar
het was 2 uur in den nacht en ik wist dat geen van u
allen daar zijn kon. Ik redeneerde dus, dat is óf brand,
óf een inbreker, en telefoneerde naar het huis en kwam
toen vlug hierheen."
„Dat is het dus," zei Bob. „Dat verklaart alles.
Het verwonderde mij dat de brandstichter zijn werk
niet degelijker verricht heeft, maar nu begrijp ik het.
Je hebt hem waarschijnlijk op de vlucht gejaagd."
„Best mogelijk," hernam Tom. „Hij kan mij ook heb
ben hooren schreeuwen terwijl ik langs het huisje van
den ouden Davey rende."
„Welnu," zei Frank, „wij zullen de machine weer in
de loods rollen. Tot zij van nieuwe vleugels voorzien is
kunnen wij er niets mee uitvoeren, maar ik wil haar niet
den heelen nacht buiten laten staan."
Iedereen hielp een handje mee, maar toen Bob klaar
stond om de schuifdeuren weer op hun plaats te bren
gen, onderzocht hij de sluiting en slaakte een kreet.
„Niet eens opengebroken," zei hij misnoegd. „Ik
moet vergeten hebben de deuren gisteren af te sluiten.
Ik groet jelui."
Hij deed de deuren eerst deugdelijk op slot, en ieder
keerde naar het huis terug.
„Wie dat gedaan heeft kan niet ver weg zijn," merkte
Kapitein Folsom op. „Als wij aan het zoeken gegaan
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waren, zouden wij misschien een spoor van hem ont
dekt hebben, maar nu is het te laat. Zooals ik reeds eer
der tot Mijnheer Hampton zei, ben ik overtuigd dat
onze vrienden de dranksmokkelaars den brand ge
sticht hebben. Toen zij ontdekten dat uw vliegtuig hier
thuis behoorde, werden zij bang dat het hen in hun
plannen zou dwarsboomen en besloten zij het te ver
nielen."
„Nu, vernield hebben ze het," zei Bob, „althans voor
vannacht en den eersten tijd."
Zij legden het grootste gedeelte van den weg in som
ber stilzwijgen af, hoewel de stem van den ouden Davey, een onverbeterlijken kletsmajoor, tot hen door
drong van de plek waar hij met Tom Barnum voor hen
uit liep. Waar hun wegen zich scheidden, wachtte het
tweetal de anderen op om hen „Goeden nacht" te wenschen.
„Hoor eens," zei Jack eensklaps tot zijn makkers,
zoodra Tom en Davey huns weegs gegaan waren, „ik
heb een denkbeeld. Laten wij eens naar het radio-sta
tion gaan, alleen voor de mop, en door den aether
luisteren of wij die storingen op een golflengte van 1375
meter opvangen kunnen. Misschien hooren wij dan ook
die scheuten en stooten, waarvan Kapitein Folsom sprak. Het is maar een paar stappen uit onzen
weg."
Bob geeuwde slaperig en strompelde zonder een woord
te zeggen voor hen uit, en Frank volgde hem. Jack riep
Tom Barnum iets toe en liep hen vooruit, terwijl Ka
pitein Folsom zich bij zijn makkers voegde.
Toen de anderen aankwamen, stond de deur van het
zendstation open, de lichten waren ontstoken, en Jack
zat reeds aan de instrumententafel, de koptelefoon op
het hoofd, terwijl zijn handen met den afstemmer
bezig waren.
Bob ging op den buitendrempel zitten, Frank, die
een arm rond zijn schouder sloeg, naast zich. Zij trok
ken zich de schade die aan hun vliegtuig toegebracht
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was, geweldig aan. Kapitein Folsom wierp hen een
medelijdenden blik toe en trad het station binnen.
„Doe een koptelefoon om," zei Jack, hem een wenk
gevende.
De ander deed wat hem gezegd werd.
„Bij George!" riep hij na een oogenblik uit.

HOOFDSTUK X.
EEN NACHTELIJKE EXPEDITIE.

Verscheidene minuten lang luisterden Jack en Kapi
tein Folsom met klimmende aandacht naar het ge
knetter en het gesnerp van die scheuten en schokken,
die volkomen overeenkwamen met de geluiden, reeds
bij andere gelegenheden door de ambtenaren van de
Drooglegging opgevangen en die voor anderen niets
beteekenden, maar hier juist vol beteekenis waren.
Dit feit is niet moeilijk te verklaren. Jack kende het
Morse alphabet en de Vastelandsche codes. Wat hij
nu hoorde viel daarbuiten. Het station waarmee hij
in verbinding was en waarnaar hij luisterde, verzond
dus boodschappen in een geheimzinnig code, of, wat
waarschijnlijker was, het zond golven ter besturing uit.
En, alles in aanmerking genomen, was deze laatste ver
onderstelling het meest gerechtvaardigd.
Intusschen zaten Bob en Frank, onwetend van alles
wat er voorviel, moedeloos buiten in de warme nacht
lucht op de stoep, treurende over de vernieling van hun
vliegmachine.
Eindelijk deed Kapitein Folsom zijn koptelefoon af,
en, ziende dat Jack dat voorbeeld gevolgd had, zag hij
hem met verbijsterde blikken aan.
„Dat is om gek van te worden," merkte hij tot Jack
op. „Als ik er een sikkepit van weet, zijn de smokke
laars op het oogenblik vermoedelijk bezig hun dranken
ergens aan de kust aan land te smokkelen met behulp
van een draadloos bestuurde boot, of draadloos be
stuurde booten."
Jack bleef in gepeins. „Weet ge wat ik denk?" zei
5
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hij eindelijk. „Ik geloof dat zij bezig zijn die drank vlak
in onze nabijheid aan land te brengen. Ten eerste,
klinkt dat geluid in de ontvangers zeer helder en van
zeer dichtbij. Maar, dat zegt nog niet heel veel. De
nacht leent zich bij uitstek voor uitzenden; het is hel
der en de lucht is bijna volkomen in evenwicht. Maar
er komt nog wat anders bij, en daarin verdiep ik mij
juist."
„Wat is dat dan?" vroeg Kapitein Folsom.
„Ik peins er over dat zij probeerden het vliegtuig te
vernielen en wat zij daarmee voor konden hebben."
„Ahem."
„Begrijpt ge," ging Jack voort, „als de smokkelaars
zich voorgenomen hadden vannacht hun slag te slaan,
en door de laatste gebeurtenissen bevangen waren door
de vrees dat wij öf iets omtrent hen vernomen hadden,
öf hen verdachten, zouden zij tot de overweging geko
men kunnen zijn dat het onverstandig was, ons om
zoo te zeggen, vrijheid van handelen te laten. Veron
derstel eens dat wij met ons vliegtuig ineens op hen
neergestreken waren, wat dan? Daar is bij voorbeeld
die Higginbotham. Hij heeft zich niet laten misleiden
door onze verklaring van onze aanwezigheid, toen hij
in zijn draadloos bestuurd vliegtuig vloog en in het
water tuimelde. En voorts, en dat is het voornaamste
punt van alle, wij zijn op zijn kantoor gekomen met de
bedoeling iets naders uit te visschen omtrent den
nieuwen kooper van de bezitting van Brownell. O, hoe
meer ik er over nadenk, des te sterker ben ik van mee
ning dat hij niet anders kon denken, of wij hadden een
spoor van de dranksmokkelaars ontdekt."
Kapitein Folsom knikte. „Dat alles is gezonde taal,"
verklaarde hij. „vooral uw afleiding dat zij den drank
in onze onmiddellijke nabijheid aan land smokkelen.
Maar luister eens," liet hij volgen, als was hij tot een
plotseling besluit gekomen, „waar slaapt die man,
Tom Barnum?"
„Hij heeft een kamer, die met het krachtstation hier
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in verbinding staat," antwoordde Jack eenigszins ver
rast. „Waarom, als ik vragen mag?"
„Wel, ik heb zooveel vertrouwen in uw veronder
stelling dat ik eens op onderzoek wil uitgaan. Die
Barnum lijkt mij een flinke, pootige vent. En hij kent
den omtrek natuurlijk op zijn duimpje. Ik zal hem vra
gen mij te vergezellen."
De oogen van Jack glinsterden. „En hoe staat het
daarbij met ons?" vroeg hij.
„O, ik mag het niet op mijn verantwoording nemen u,
jongelui, daarbij te betrekken. Ik acht er eenig gevaar
aan verbonden."
„Nu," zei Jack, het gevaar zou geen nieuwtje voor
ons zijn. Als gij ons niet bepaald verbiedt u te verge
zellen, gaan wij mee. Ik ben er fel op. En ik behoef het
niet nader aan Bob of Frank te vragen of zij het ook
niet zijn. En dan, ge dient ook te bedenken dat het
hun vliegtuig was dat door die schavuiten vernield
werd. Zij moeten er naar hunkeren het hun betaald
te zetten."
Kapitein Folsom was nog in tweestrijd.
„Jelui zijn ongewapend," bracht hij in het midden.
„En het zou kunnen, best kunnen, weet ge, dat wij in
een toestand geraakten waarin wij ons verdedigen moes
ten."
„O, als dat al uw bezwaren zijn," hernam Jack, op
staande, „bekommer u er dan niet over. Tom Barnum
houdt er hier een heel arsenaal op na. Hij heeft minstens
een half dozijn revolvers en automatische pistolen.
Wat ons betreft, wij zijn vrij goede schutters en gewoon
met vuurwapens om te gaan. En luister nu eens, Kapi
tein Folsom," bepleitte hij zijn zaak verder en legde een
hand op den eenigen arm van den ander, „ik weet wat
ge bij uzelf denkt. Ge prakkizeert er over wat nut het u
zou kunnen brengen u drie onbesuisde jongens op den
hals te schuiven. Maar daarin maakt ge een vergissing.
Wij hebben hoopen netelige toestanden onder de oogen
gezien, alle drie, zoo goed als één, en ik verzeker u dat
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wij geleerd hebben ons verstand er bij te houden. Ik
kan u beloven dat wij u niet tot last zullen zijn."
Het gezicht van Kapitein Folsom helderde op.
„Goed," zei hij met warmte, „dat is gesproken als een
man. Ik zal u allen met blijdschap meenemen."
„En Tom Barnum zal ons ook vergezellen," ant
woordde Jack. „Men kan zich in ieder kritiek oogenblik op hem verlaten. Blijf hier wachten tot ik hem
wakker gepord en de jongens gewaarschuwd heb."
Jack liet den ander alleen en deelde het voornemen
aan zijn makkers mee. Dit was juist wat zij noodig
hadden om losgerukt te worden uit de neerslach
tigheid, waarin de schade aan hun vliegtuig hen gedom
peld had. Daarna begaf hij zich naar het kwartier van
Tom Barnum. Tom was nog niet weer naar bed ge
gaan. Hij verlangde vurig aan het avontuur deel te
nemen. Met drie of vier revolvers, voegden Jack en
Tom zich weer bij de anderen.
„Waarmee wilt gij beginnen, Kapitein Folsom?"
vroeg Jack, toen allen tot vertrek gereed waren en alles
in het station goed afgesloten was.
„Ten eerste dan, hoe ver is die Zeesterren-Baai van
hier?"
„Tusschen de twee en drie mijlen," antwoordde Bob.
„Maar het is eb en wij kunnen over het zand loopen,
zoodat wij er met een geforceerden marsch over een
half uur of iets meer kunnen zijn."
„Is er nog een andere plek waar kleine booten ge
makkelijk kunnen landen, een plek, die ook schappelijk
in de nabijheid is?"
De jongens en Tom Barnum schudden ontkennend
het hoofd.
„Dat is verreweg de meest geschikte plek," zei
Jack.
„Welnu, dan stel ik voor dat wij de Baai tot dichtbij
naderen, onder dekking van de boomen, die zich daar,
naar ik begrepen heb, tot ver op het strand uitstrekken."
„Zij omzoomen de baai," merkte Bob op.
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„Goed. Als wij dus goed oppassen kunnen wij on
bemerkt dicht genoeg naderen om te zien wat daar
gebeurt, altijd in de veronderstelling dat er een landing
plaats heeft, zooals wij vermoeden."
„De bezitting van Brownell wordt tegenwoordig
door gewapende mannen bewaakt," mengde Tom Bar
num zich in het gesprek, nadat Jack hem de zaak in
het kort uitgelegd had. „Misschien hebben die kerels
schildwachten uitgezet."
„Welnu, in ieder geval moeten wij zeer voorzichtig
zijn zoodra wij de Baai naderen," hernam Kapitein
Folsom. „En nu, als allen gereed zijn, dan gaan we.
Iedere seconde talmen is zooveel tijd verloren. Zij zul
len drommels hard voortmaken. Als wij iets wijzer
willen worden, moeten wij ons haasten."
„Prachtig," mompelde Bob en hij stapte weg. „Als
die kerel die probeerde mijn vliegtuig te verbranden in
mijn handen valt," riep hij wraakgierig uit, „zal ik
hem een souveniertje aan zijn gemeenen streek geven!"
De anderen volgden hem, en in den maneschijn stap
ten allen stevig door over het zand, dat door de eb
hard geworden was.
Bob scheen verschrikkelijke haast te hebben, maar
gelukkig waren alle leden van de expeditie jong en aan
lichaamsoefening gewoon, zoodat het geen van allen
moeilijk viel met hun gangmaker gelijken tred te hou
den. Integendeel, drie van hen tenminste, waren ver
rukt over hetgeen hen misschien te wachten stond,
en over het onverwachte avontuur, te twee uur in
den nacht ondernomen.
Toen zij den eersten van de beide horens die de Zeesterren-Baai omsloten genaderd waren, hield Bob
halt en de anderen stonden om hem heen.
„Daar recht vooruit," zei Bob, wijzende en Kapitein
Folsom aansprekende, „ligt ons doel. Ik denk dat het
niet raadzaam is nog verder over het strand te loopen."
Kapitein Folsom knikte. „Juist. Wij zullen naar
gindsche boomen gaan, ik, met Jack, voorop." On-
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willekeurig was hij er toe overgegaan de jongens bij
hun voornaam te noemen. „De anderen blijven achter
ons."
In deze volgorde zetten zij hun weg tusschen het
hout voort, dicht onder de buitenste boomenrij blij
vende. De maan scheen helder op het water en het
zand en verlichtte den boschrand bijna sprookjes
achtig.
„Loop gebukt en maak van iedere dekking gebruik,"
fluisterde Kapitein Folsom, toen hij gezien had hoe de
toestand was. En sluipende en van boom tot boom
springende, zetten zij hun marsch voort, tot een ge
smoorde uitroep van Jack, die zijn metgezel iets voor
uit was, dezen deed stilstaan. De anderen voegden
zich bij hen.
„Afrastering," fluisterde Jack, kort en bondig.
En jawel. Daar stonden zij voor een hooge prikkel
draad-afrastering, strak van den eenen stalen mast naar
den anderen gespannen en zeer hoog.
„Maar wij kunnen de Baai van hier niet zien," fluis
terde Jack verder. „Eerst een eindje verder kunnen wij
er een blik op werpen. Wij moeten öf over dit gevalletje
heen klimmen, öf weer op de baai aanhouden en een
omtrekkende beweging maken. De afrastering is nog
niet doorgetrokken tot aan het water, wel, Bob?"
„Neen, en ik zag haar niet, toen ik verscheidene
dagen geleden hier was," antwoordde Bob zachtjes.
„Ik denk wel dat zij er toen was, maar zij moet mij ont
gaan zijn. Er was geen afrastering aan de strandzijde,
en ik volgde de waterlijn."
„Daar staat vlakbij een dikke boom," zei Frank,
wijzende. „Een een tak hangt over de afrastering heen.
Wij zouden tegen den boom op kunnen klauteren en
ons langs den * tak aan de andere zijde kunnen laten
neervallen."
„Ik vrees dat ik dat niet zou kunnen," merkte Kapi
tein Folsom eenvoudig op. Mijn a r m . . . . "
„O, neem mij niet kwalijk," verontschuldigde zich
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de teergevoelige Frank, zich stilzwijgend een verwijt
makende dat hij de verminking van den ander ver
geten had.
„Ik ben niet zoo gauw op mijn teenen getrapt,"
antwoordde Kapitein Folsom, en grimmig liet hij vol
gen: „Maar de Duitscher die mij zoo toegetakeld heeft
betaalde er voor met zijn leven."
Er heerschte een drukkend stilzwijgen.
„Maar hoe dan ook," zei Jack, het verbrekende, „het
zou een halsbrekend werkje voor ieder van ons zijn om
via dien boom over de afrastering te klimmen. Dat hek
is minstens tien voet hoog, en bovenaan steken de
prikkels venijnig vooruit. En die tak hangt minstens
twaalf voet boven den grond en ziet er niet erg stevig
uit. Het schijnt dat ons niets anders overblijft dan
om de afrastering heen te loopen en zoo de baai te
bereiken."
„Dan maar dadelijk," drong Bob ongeduldig aan.
„Nu ik eenmaal zoover ben sta ik er op aan de Zee
sterren-Baai eens een kijkje te nemen. Ik heb net zoo'n
bevlieging als Frank anders, dat daar iets gaande is."
Hij was op het punt zich naar den rand van het boschje te begeven, die van hier niet gezien kon worden,
omdat hij wat verder weg was dan elders, waar Jack
hen den weg gewezen had, toen Frank plotseling met
gejaagde stem zei: „Wacht, Bob, wacht even. Ik
meende iets te hooren." En tegelijkertijd hield hij zijn
makker terug. Allen lieten zich plat op den grond vallen
en luisterden aandachtig.
Het volgende oogenblik drongen stemmen die zacht
met elkaar spraken hen in de ooren, en nog iets later
onderscheidden zij aan de andere zijde van de af
rastering twee gedaanten, die zich in hun richting be
wogen.

HOOFDSTUK XI.
GEKNIPT.

„Ik hoorde iemand schreeuwen en snel naderen, of
ik had het er beter afgebracht. Maar in ieder geval, dat
vliegtuig zal den eersten tijd niet tot vliegen in staat
zijn."
Deze opmerking werd door een van de beide mannen
gemaakt, toen zij, in hun gesprek verdiept, op een af
stand van nog geen tien voet, aan de andere zijde van
het hek langs hen gingen. De spreker was een kort,in
eengedrongen, krachtig gebouwd man, en hij sprak met
een schorre neusstem, die hem als een boef uit de sloppen
van de steden deed kennen. Hij droeg een pet, die zoo
diep over zijn oogen getrokken was dat zijn gelaats
trekken onherkenbaar waren. En hij had een houten
been!
Het gezicht van den ander werd door de maan vol
beschenen, en de jongens herkenden hem als Higginbotham. Bob, die in de rij die zij vormden het dichtst
bij het strand was, slaakte een kreet, dien hij evenwel
terstond onderdrukte. Schijnbaar werd zijn uitroep
niet gehoord, want Higginbotham en zijn spits
broeder vervolgden hun weg, zich blijkbaar onbewust
van de aanwezigheid van anderen.
„Die jonge rekels," zei Higginbotham met zijn be
schaafde, tamelijk hooge stem. En hij sprak met eenige
warmte. „Ik zal ze leeren hun neus in andermans zaken
te steken."
De andere man gaf iets ten antwoord, maar het was
onverstaanbaar voor het troepje dat zich verborgen
hield, en zij vervolgden hun weg tot buiten gehoors-
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afstand. Maar het was voldoende geweest. Zoo niet
eerder, was het nu duidelijk aan wie de schuld van de
beschadiging van het vliegtuig lag. En het was tevens
uitgekomen dat Higginbotham betrokken was bij deze
of gene onderneming die het daglicht schuwde.
Verscheidene seconden langer, nadat Higginbotham
en de andere man buiten het gehoor en tusschen de
boomen verdwenen waren, hield Jack zich rustig,
maar inwendig kookte hij. Toen keerde hij zich tot
Kapitein Folsom en Tom Barnum, die naast hem lagen.
„Wat een gemeene streek," fluisterde hij veront
waardigd. „Arme Bob en Frank. Dat hun vliegtuig
vernield moest worden alleen omdat die schurk ver
moedde dat wij probeerden achter zijn geheimen te
komen. Ik wou dat ik hem bij zijn kraag had."
Maar plotseling verried zijn stem een toon van angst.
„Zie, waar zijn Bob en Frank gebleven?" vroeg hij.
„Een oogenblik geleden waren zij nog hier."
Hij keek ontsteld in het rond. De twee anderen even
zoo. Maar Frank en Bob waren nergens te zien. Met
een uitroep op de lippen, sprong Jack op.
„Kom," drong hij aan. „Ik wil wedden dat Bob
besloten heeft op den man af te gaan die probeerde zijn
vliegtuig te verbranden en het hem betaald te zetten.
Als hij zich driftig maakt, gaat hij tot de daad over
ook." '
Met snelle schreden liep hij langs het rasterwerk naar
het strand. De anderen volgden hem op de hielen.
Weldra zagen zij door de boomen heen water glinsteren,
en kregen op eenigen afstand voor zich uit, twee ge
daanten in het gezicht, die zich aan den anderen kant
van de afrastering uit het bosch in de richting van
het strand bewogen. Jack verhaastte zijn tred, maar
zelfs terwijl hij dit deed, slopen twee andere gedaanten,
eveneens uit het bosch, achter de twee voorste aan.
Onwillekeurig stiet Jack een waarschuwingskreet uit.
Het tweede paar sprong op de ruggen van het voorste,
waardoor dit tweetal op den grond viel. Het volgende
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oogenblik waren de vloeken en de verwenschingen niet
van de lucht, en vier gedaanten worstelden en rolden
over het zand.
„Vooruit, makkers," schreeuwde Jack, en het op
een draf zettende, vloog hij voor de anderen uit.
Hij kwam buiten de boomen en ontdekte dat het
rasterwerk aan den rand van het bosch je plotseling
een einde nam. En hij was er van overtuigd dat Bob
en Frank tot hier gegaan en Higginbotham en den
anderen schavuit op den rug gesprongen waren.
Want aldus was zijn uitlegging van hetgeen hij gezien
had.
Toen hij genaderd was, was de worsteling afgeloopen.
Zij had kort geduurd maar was krachtig geweest.
Frank zat schrijlings op den rug van Higginbotham
en drukte diens gezicht in het zand om zijn noodkreten
te smoren. Bob had zijn armen en beenen om het corpus
van den stadsroover geslagen, en deze, uit wiens mond
de vloeken gekomen waren, lag met het aangezicht
naar boven, dat in den maneschijn zichtbaar verwron
gen was. Bob lag bovenop hem geknield. Toen Jack
bij hen gekomen was, zei hij juist: „Ik zal je leeren
voortaan een beetje voorzichtiger te zijn wiens vlieg
machine je verbrandt."
De aandacht van Jack werd door een uitroep van
Kapitein Folsom getrokken, zoodat hij zijn oogen van
de op den grond liggende gedaanten opsloeg en keek
in de richting waarnaar de ander wees. Op een afstand
van ongeveer vijftig ellen, aan den oever van de Zee
sterren-Baai, werden een half dozijn voorwerpen van
vreemdsoortigen vorm op het strand geworpen. Zij
waren langwerpig, zagen er eenigszins uit als torpedo's
en lagen in den maneschijn nat te glinsteren.
Er was nergens een sterveling te ontdekken. Op het
geheele door de maan beschenen deel van de baai was
niets te zien dan deze wangedrochten.
„Wat voor dingen kunnen dat in 's hemelsnaam
zijn?" vroeg Kapitein Folsom.
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„Zij zijn gemaakt van metaal," zei Jack. „Zie eens
hoe zij in het schijnsel van de maan schitteren. Bij
George, Kapitein, het lijken wel walvisschen. Kunnen
zij niet het type zijn van een torpedo-vormige, draad
loos bestuurbare boot?"
„Dat is me ook een bof!" riep Kapitein Folsom uit.
„Wat zouden het anders zijn? Die twee schavuiten
zijn waarschijnlijk hierheen geloopen om eens te kijken
of zij aangedreven waren, en kwamen daartoe uit het
radio-station. Kom, wij zullen ze eens van dichterbij
bekijken."
Hij snelde voorwaarts. Jack kwam één stap achter
hem aan. Een onverstaanbare kreet van Tom Bardum
drong hem in de ooren en hij draaide zich om. Het
volgende oogenblik bonsde hij bijna aan tegen een
man, die een knuppel naar zijn hoofd zwaaide. Hij
wilde bukken om den slag te ontwijken, maar werd
zijdelings op het hoofd getroffen en sloeg tegen den
grond. Zijn zinnen begaven hem, maar hij deed bovenmenschelijke pogingen om weer op de been te
komen, zonder dat het hem baatte. Een verward ge
roezemoes van geluiden en schreeuwen drong hem in
de ooren, toen scheen het alsof een zware golf zich
boven zijn hoofd sloot, en hij verloor het bewustzijn.
Toen hij zijn zinnen herkreeg, ontdekte Jack dat
hij in het donker lag. Hij probeerde zich te bewegen,
maar zijn handen en voeten waren gebonden. Hij bleef
stil liggen en luisterde. Hij meende een zwak gekreun
te vernemen.
„Wie is daar?" vroeg hij.
„Ben jij dat, Jack?" klonk de stem van Frank, vol
angst.
Zij kwam van vlak in zijn nabijheid. „Ja. Waar is
Bob?"
„Hij is ook hier. Ik maak mij erg ongerust over hem.
Ik kan geen geluid uit hem krijgen."
„Wat is er eigenlijk gebeurd?" vroeg Jack, wiens
hoofd suisde en erge pijn deed. „Waar zijn de anderen?"
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„Wij zijn allen hier present, geloof ik, Jongeheer
Jack," antwoordde de stem van Tom Barnum. „Ten
minste, Kapitein Hoe-heet-hij-ook-weer ligt hier naast
mij, en hij zwijgt ook als een mof."
„Goede hemel, "antwoordde Jack verontrust en een
krachtige poging doende om zijn duizeligheid af te
schudden. „Waar zijn wij? Wat is er gebeurd? Frank,
weet jij het? Tom, jij—"
„Iemand sprong van achteren op mijn rug," zei Frank
„en toen kwam die kerel bovenop wiens lichaam ik
zat, Higginbotham, overeind en hielp den ander
een handje, zoodat ik er het slechtst aan toe was. Ik
werd naar het huis van Brownell gesleept en in deze
donkere kamer geworpen. Ik had mijn handen vol
en kon niet zien wat er voorviel. Ik hoorde Tom gil
len, maar tegelijkertijd trapte die kerel op mij. Dat is
alles wat ik weet."
„Er kwamen er minstens een stuk of twaalf uit dat
bosch," vertelde Tom. „Zij verschenen opeens. Wij
waren vlak bij de boomen. Wij hadden nauwelijks den
tijd achterom te zien, of zij hadden ons al te pakken.
Ik had niet eens den tijd mijn revolver te trekken.
Ik werd eenvoudig door de overmacht overweldigd.
Net als Jongeheer Frank, had ik de handen vol met
mezelf en kon niet zien wat er met u anderen ge
beurde."
Er heerschte een oogenblik stilte, die door Jack
verbroken werd.
„Wat er gebeurde," zei hij, „is gemakkelijk na te
gaan. „Wij zijn echte stommelingen geweest. Die din
gen bij de baai waren draadloos bestuurbare booten,
die sterken drank aan land gebracht hadden, en een
bende was bezig om ze naar het huis van Brownell
te vervoeren. Wij kwamen daar toevallig aan op een
oogenblik dat zij daarheen onderweg waren, en Hig
ginbotham en zijn collega-schavuit vormden de voor
hoede van een troepje dat er van terugkwam. Toen
zij, na door Bob en Frank besprongen te zijn, zulk een
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keel opzetten, werden de achter hen komenden daar
door gewaarschuwd, slopen voorzichtig dichterbij en
overrompelden ons allen. Een mooie boel!"
Een gekreun van Bob stoorde hem.
„Arme oude Bob," zei Jack berouwvol, want in
gedachten had hij den eigenzinnigen knaap kwalijk
genomen dat hij de oorzaak van hun tegenwoordige
moeilijkheden geworden was, door zijn voorbarigen
aanval op Higginbotham. „Hij schijnt er het slechtst
afgekomen te zijn."
„Zeg, Jack," zeiFrank opeens, „mijn handen en voeten
zijn gebonden en die van jou zeker ook. Ik zal mij
naar je toe rollen, en probeer dan de knoopen van het
touw om mijn handen met je tanden door te bijten."
„Ik zou best willen, Frank," antwoordde Jack.
„Maar die opstopper dien ik op zij van mijn kop kreeg,
schijnt al mijn tanden losgemaakt te hebben. Ze doen
een pijn als ik weet niet wat."
„Zoo. Nu, dan zal ik jouw boeien met mijn kaken
bewerken."
Hierna liet Frank zich in het donker naar Jack
rollen.
„Daar ben ik, waar zijn je handen?" vroeg hij.
Na eenig gescharrel vond Frank wat hij zocht, en
begon aan de touwen waarmee de handen van Jack ge
bonden waren te knagen en te bijten. Het was in het
begin een lastig werkje, maar weldra kon hij den knoop
voldoende losser maken; de speling werd grooter en
het duurde niet lang meer of het touw viel af.
„Vlug nu, Jack," zei hij gejaagd. „Wij weten niet hoe
lang ze ons met rust zullen laten. Iedere minuut kan er
iemand binnenkomen. Maak nu je voeten los en bevrijd
daarna Tom en mij, dan kunnen wij onderzoeken hoe
de zaken staan met Bob en Kapitein Folsom."
Jack werkte met koortsachtige haast. Na het touw
rond zijn enkels losgemaakt te hebben, slaakte hij de
boeien van Frank. Deze laatste begaf zich onmiddellijk
naar Bob, wiens kreunen plaats gemaakt had voor
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lange, stootende zuchten, die een bewijs waren dat hij
langzamerhand bij kennis kwam, maar tevens de be
zorgdheid van zijn makkers over zijn toestand ver
meerderden.
Tom Barnum was nu aan de beurt om bevrijd te
worden en daarna begon hij dadelijk dezelfde bewer
king op Kapitein Folsom toe te passen, die intusschen
zijn bewustzijn herkregen had en geen zwaarder letsel
bekomen had dan Jack, want hij was eveneens door
een zijdelingschen slag op het hoofd getroffen. Onder
het losmaken van de touwen legde Tom hem den toe
stand uit. Het bleek gelukkig dat de touwen in ieder
geval in haast aangewend waren.
„Bob, hier is Frank. Kun je me verstaan? Ik ben
Frank," herhaalde deze verscheidene malen vlak bij
het oor van zijn kameraad.
„Frank?" zei Bob eindelijk, met dikke tong. „O!
Mijn hoofd!"
„Den hemel zij gedankt dat je nog leeft," antwoordde
Frank met vuur, en zijn stem had een weinig gebeefd.
Hij en de dikzak lagen elkaar zeer na aan het hart.
„Blijf nu stil liggen, dan zal ik je vertellen hoe wij er
aan toe zijn en wat er gebeurd is. Maar zeg mij eerst
eens, heb je nog ergens anders pijn, behalve aan je
hoofd?"
„Neen, dat geloof ik niet," zei Bob. „Maar mijn her
senkas bonst als een stoomhamer. Maar wat is er toch
voorgevallen? Waar zijn wij? En de anderen?"
„Alles hier present, kerel," zei Jack, en hij deed Bob
uitleg van alles. Deze begreep het en richtte zich, hoe
wel met moeite op, want, zooals hij zei, hij had in zijn
kop nog steeds dat gevoel „alsof er een vuurwerk in
afgestoken werd."
„Ik denk niet dat jelui het mij ooit vergeven zullen,"
zei hij, kermende. „Het is allemaal mijn schuld. Alles
begon voor mijn oogen te draaien, toen ik hoorde dat
Higginbotham en die andere boef de schavuiten waren
die mijn vliegtuig in brand gestoken hebben. Zij waren
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vlak in mijn bereik, in dat boschje, en ik sloop achter
hen aan. Frank deed hetzelfde."
„Wij wilden hem tegenhouden," viel Frank in. „Maar
hij liet zich niet tegenhouden. Ik durfde jullie er niet
door schreeuwen bij te halen, om de rest van die bende
niet te alarmeeren, dus deed wat ik kon. Maar hoe dan
ook, Bob," bleef hij dezen trouw, „ik voelde precies
hetzelfde als jij, en ik ben geen zier beter."
„Neen," zei Bob. „Jij had in 't geheel geen schuld.
Alleen ik."
„Praat er niet verder over," zei Jack. „Laten wij eens
overwegen wat nu te doen. Daar zijn wij, met ons
vijven, en nu wij allen weer bij onze positieven zijn,
kunnen wij hen nog de handen vol werk geven. Ik,
tenminste, ben niet van plan bij de pakken te gaan
neerzitten en geduldig te wachten tot de heeren over
ons beschikt hebben. Hoe denken jullie er over?"
„Zeg maar op wat," zei Frank. „Als Bob niets man
keert, komt de rest er niet op aan."
„Je hebt iets in den zin, geloof ik, Hampton," liet
Kapitein Folsom zich bedaard hooren. „Wat is het?"

HOOFDSTUK XII.
DE KAMER ZONDER YENSTER.

„Een bepaald plan heb ik niet," zei Jack, „behalve
dit: wij hebben ons van de touwen bevrijd en moeten
een poging doen tot ontsnappen. En, als wij dat
met goed gevolg gedaan hebben," liet hij vastberaden
volgen, „verlang ik er hard naar de bordjes te ver
hangen."
„De bordjes verhangen, Jack?" riep Frank. „Wat
bedoel je daarmee? Hoe zouden wij dat kunnen?"
„Als wij ons van het radio-station van de smokke
laars konden meester maken, en hulp laten aanruk
ken," stelde Jack voor, „zouden wij die kerels leelijk
in het nauw brengen. Ik begrijp natuurlijk dat er
slechts een uiterst geringe kans bestaat dat wij op deze
verlaten plek dadelijk versterking kunnen krijgen.
Maar aan die mogelijkheid heb ik gedacht. Denkt gij
dat het een of andere schip van de „Droge Marine"
in de buurt zou kunnen zijn, Kapitein Folsom?"
Het was in de duisternis hoorbaar dat de laatste
zich bewoog en dichterbij kwam. Uit voorzichtigheid
was het vijftal dicht naast elkaar neergehurkt en
sprak in een nauwelijks hoorbaar gefluister.
„Dat is een kolossaal goed denkbeeld, Hampton,"
zei de kapitein, met toenemende belangstelling. „Ja,
ik ben bijna zeker dat een of meer onderzee jagers van
Luitenant Summers langs deze kust kruisen. Hij ver
telde mij laatst dat hij van Montauk Point tot Great
South Bay een bewakingsdienst tegen smokkelaars
wilde instellen."
„Goed dan," hernam Jack. „Dus, als wij van het
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radio-station van de smokkelaars bezit kunnen nemen
en hulp inroepen, zijn wij misschien in staat dat tuig
gevangen te nemen en een goede vangst te doen.
Want, vermoed ik, zij zijn nu bezig met het aan land
brengen van een groote lading drank. En, daar de nacht
reeds vergevorderd moet zijn, zullen zij haar in ieder
geval tot morgennacht bijvoorbeeld, hier opslaan, om
haar daarna in vrachtauto's naar de stad te vervoe
ren. Zijt gij allen niet met mij eens dat dit zoo onge
veer hun vooraf beraamde plannen moeten zijn?"
Een algemeen gebrom van instemming volgde op
zijn woorden.
„Onze eerste stap moet hierin bestaan," merkte de
kapitein op, „dat wij uit dit huis zien te komen. Is
een van jelui met de inrichting daarvan bekend?
En, heeft iemand lucifers bij zich? Mijn dienstrevolver
is mij afgenomen, en zij hebben jelui zeker ook ge
fouilleerd en de wapens ontnomen?"
Dit werd door ieder van hen bevestigd.
„Maar hoe zit het met lucifers? Laat ieder zijn
zakken eens goed navoelen."
De jongens hadden nooit lucifers bij zich, daar zij
niet rookten. Tom Barnum evenwel, haalde niet alleen
een doosje lucifers te voorschijn, maar ook een eigenaardigen aansteker, dien hij in zijn vestzak droeg, en
welke voorwerpen men waarschijnlijk door de groote
haast die men had, in zijn bezit gelaten had. Hij nam
er terstond een proef mee, en het ding bleek uitstekend
in orde te zijn.
„Tot zoover gaat alles best," merkte Kapitein Fol
som op. „Voor wij verder gaan, zullen wij nu eerst eens
kijken welk letsel zij ons toegebracht hebben. Het
mijne is niet zoo ernstig dat ik buiten gevecht gesteld
zou zijn. Hoe staat het met jelui?"
„Frank heeft mijn hoofd met een afgescheurden lap
van mijn overhemd verbonden," zei Bob. „Ik geloof
dat hij het verband beter zou kunnen aanleggen als
hij met dien aansteker bijgelicht werd, Tom. Laat
6
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mijn hoofd er eens een oogenblik mee beschijnen, wil
je?"
Tom deed het gevraagde en nu bleek dat Bob een
leelijke hoofdwond ontvangen had, die drie of vier
duim lang was. Hij had veel bloed verloren. Bij het
flauwe licht, bracht Frank, die evenals zijn vrienden
een cursus voor „Eerste Hulp bij Ongelukken" ge
volgd had, zoo goed mogelijk een noodverband aan.
De slag dien Jack ontvangen had was niet zoo ernstig
aangekomen, maar Frank verbond zijn hoofd toch.
Geen van de jongens, enTomBarnum ook niet, waren
ooit binnen het huis van Brownell geweest, hoewel
allen het min of meer van de buitenzijde kenden. Met
behulp van zijn lichtje, stelde Tom een kort onderzoek
in het vertrek in. Hij liep onhoorbaar rond, want hij
had zijn schoenen uitgetrokken, en hield het licht
door zijn jas bedekt, zoodat het slechts weinig uit
straalde, daar hij vreesde dat het anders door reten
in de muren of in de deur van buiten zichtbaar mocht
zijn en zoodoende verraden dat zij op hun qui vive
waren.
Het onderzoek bracht uit dat het vertrek geen
vensters en maar één deur bezat, een massief eiken
houten dingetje met zwaar ijzeren beslag en hengsels.
Daar de zoldering schuin afliep, bevond de kamer
zich waarschijnlijk onder het dak. Muren en zoldering
waren van pleisterwerk.
Geen geluid van buiten of uit andere gedeelten
van het huis drong tot hier door, en dat hadden allen
al eerder vreemd gevonden. Het onderzoek van Tom
gaf het antwoord op dit raadsel. Er bestond weinig
kans dat geluiden tot hier zouden doordringen.
„Maar een kamer zonder vensters?" zei Jack. „Hoe
kan het dan dat de lucht hier binnen zoo versch is?"
„Er waait van boven een luchtstroom," antwoordde
Tom. „Ik zie geen tuimelraam, maar misschien is er
een luchtkoker in een van de bovenhoeken. Zeg,
Jongeheer Jack, deze kamer bezorgt mij kippenvel,"
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liet hij volgen, terwijl zijn stem onwillekeurig een
klank van vrees aannam. „Een kamer zonder ven
sters. En in den versten hoek vond ik een paar ver
roeste ijzeren ringen, met stevige krammen aan een
paal in den muur vastgemaakt."
„Wat zeg je daar, Tom? Het is toch niet waar?"
„Jawel, heeren. Ouwe Brownell, de walvischvaarderzeeschuimer, is al lang dood. Maar er zijn hier nog
rare geschiedenissen omtrent hem en zijn huis in
omloop; geschiedenissen, niet alleen omtrent de ma
nier waarop hij door zijn eigen volk, dat hij bedrogen
had, vermoord werd, maar ook omtrent een wittte
gedaante die soms op het dak gezien werd, en gillen,
die van hier kwamen. Weet je wat?" Hij kroop nog
dichter bij en liet zijn stem nog sterker dalen. „Ik
wil wedden dat deze kamer tot cel van een razende
krankzinnige gediend heeft en dat de ouwe Brownell
hem of haar hier vastketende als die persoon te keer
ging. Sommige menschen beweren nog, weet je, dat
die witte gedaante geen spook was maar 's mans
krankzinnige vrouw."
„Brrr...."
Frank huiverde spottend en grijnsde in de duister
nis. „Hoe heerlijk, hier," zei hij.
Niettemin, hoezeer hij ook met het verhaal van
Tom den draak stak, brachten het uur, de omstandig
heden, het geheim van de vensterlooze kamer, het
hunne bij dat zij bekropen werden door een gevoel
van onbehaaglijkheid, als strekten onzichtbare handen
zich in het duister naar hen uit.
„Hier vandaan zien te komen blijft onze eerste
zorg," zei Kapitein Folsom. „Wat Barnum vertelde
maakt het ons niet gemakkelijker, maar wij moeten
er iets op vinden. Heb je de deur al geprobeerd? Is
zij afgesloten?"
„Al geprobeerd?" zei Tom. „Dat kan niet. Er zit
geen knop of handvat aan den binnenkant waaraan
men zou kunnen draaien. En evenmin een slot of
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een sleutelgat. Zij moet van buiten gegrendeld zijn.
Dat is een reden te meer waarom ik deze kamer voor
een gevangeniscel houd."
„En als de oude zeeschuimer hier een gekke vrouw
opgesloten hield als zij een aanval van waanzin kreeg,"
merkte Jack op, „geloof dan gerust dat de muren
dik genoeg zijn om alle kreten te smoren. Daarom
dringt geen geluid hier door."
Er heerschte een oogenblik stilte. Ieder was met
zijn eigen gedachten bezig. De vooruitzichten waren
inderdaad donker. Hoe konden zij ontsnappen uiteen
cel als deze? Jack was de eerste die het zwijgen ver
brak.
„Hoor eens," zei hij, „er wordt op de een of andere
manier versche lucht in deze kamer toegevoerd, en
dat gebeurt waarschijnlijk, zooals Tom giste, door
een luchtkoker in de zoldering. Misschien heeft de
oude zeeschuimer zelfs een valluik naar het dak laten
maken. In ieder geval heeft het er veel van dat de
eenige manier om van hier weg te komen, voert langs
het dak. Misschien kunnen wij daar komen, terwijl er
bedroefd weinig kans bestaat door de muren of de
deur te gaan. Wij zullen eens nader onderzoeken."
Allen stemden gretig met dit voorstel in.
„Vooruit, Tom," ging Jack voort, „we zullen be
ginnen met dat dakspant in dien hoek eens te be
kijken. Zet je plat tegen den muur, dan zal ik op je
schouders klimmen."
Het tweetal begon hun inspectie, terwijl de anderen
zich om hen heendrongen. Jack ging op de schou
ders van Tom Barnum staan. De zoldering liep
schuin naar boven. Hij ging er met zijn vingers langs,
maar vond nergens een onregelmatigheid. Tot hij,
dicht bij het hoogste gedeelte, waar de kanten naar
elkaar toeliepen, plotseling een sterken tocht op zijn
vingers voelde.
De toestand was nu deze: Tom stond tegen het
einde van den muur, Jack op zijn schouders met zijn
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gezicht naar den wand. De zoldering liep aan iederen
kant schuin naar boven en langs deze schuine vlakken
had Jack met zijn handen gestreken. Hoe lang hij ook
was, en hoe ver hij zich uitrekte, bleef zijn hoofd nog
een paar voet van de dakspar af, waar de schuine
zijkanten elkaar ontmoetten.
Zoodra hij den eersten luchtstroom op zijn handen
voelde, die boven zijn hoofd waren, reikte hij een
weinig hooger. Daar voelde hij in het geheel geen muur.
Maar in plaats van op dezen, stiet hij ongeveer een
voet boven zijn hoofd met zijn vingers op het uiteinde
van een opening in den muur en onder de dakspar.
Trillend van opwinding, liet hij zijn vingers van het
eene stuk muur naar het andere glijden, en ontdekte
dat die opening ongeveer twee voet in het vierkant
was.
Intusschen was er geen woord gesproken of gefluis
terd. Nu bukte hij zich, en met nauwelijks verstaan
bare stem fluisterde Jack het angstig afwachtende
groepje beneden zich toe: „Zeg, hier onder de dak
spar bevindt zich een opening. Ik kan nog niet zeg
gen wat het is, maar als je mij den aansteker van
Tom wilt aanreiken, kan ik verder onderzoeken."
Frank reikte hem het voorwerp aan, dat hij voor
het gemak van Jack reeds ontstoken had. Jack richtte
zich weer voorzichtig op. Hij klemde den aansteker
tusschen zijn tanden, greep den rand van de opening,
trok zich op, en zich met de eene hand vasthoudende,
hanteerde hij met de andere het lichtje.
Een blik was voldoende. Onder de dakspar ver
toonde zich een soort van koker. Deze was driehoekig
van vorm; de dekbalk van het dak vormde het boven
stuk, de schuine, ongepleisterde zijstukken van den
muur maakten een gladden, stevigen vloer. De koker
liepje een eindje naar voren naar het scheen, want
het lichtje viel naar die zijde niet op een stuk muur.
Over de zijstukken van de muren waren planken ge
legd, misschien over een lengte van een el, in plaats
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van twee voet, zooals Jack eerst geschat had, en de
hoogte van vloer tot dakspar bedroeg ongeveer twee
en een halven voet.
Jack legde zijn licht op de planken en heesch zich
tot aan den rand van de opening op. Nu kroop hij op
handen en voeten voorzichtig in de duisternis voor
uit, want hij durfde van het licht geen gebruik te
maken, uit vrees van zich te verraden. De tocht die
uit den koker kwam werd sterk, en hij was nog niet
veel verder gekropen, of hij zag dwars over den koker
flauwe strepen, niet van licht, maar van minder
duisternis.
Hieruit maakte hij op dat zich aan het einde van
den koker de een of andere opening bevinden moest,
maar van welken aard zij zijn zou, daarvan kon hij
zich geen denkbeeld vormen. Toen hij dat punt even
wel bereikt had, was de verklaring eenvoudig. Vlak
onder de dakspar, in een zijmuur, was een opening
waarin een luik van latten geplaatst was. Dit liet
lucht door, maar belette het inregenen.
En bliksemsnel begreep Jack op welk een vernuftig
denkbeeld de oorspronkelijke bewoner van het huis
gekomen was om zijn gevangene versche lucht te
verschaffen, in een cel, die feitelijk geluiden naar
alle zijden dempte. Bovendien was die luchtkoker zoo
hoog aangebracht dat één enkel persoon er onmoge
lijk bij kon.
Jubelend over zijn ontdekking en met het vaste
voornemen er tot hun ontsnapping gebruik van te
maken, kroop Jack, die zich in den nauwen koker
onmogelijk kon omkeeren, achteruit, tot hij geen
„grond meer onder zijn voeten voelde" en dus wist
dat hij weer in de kamer was. Daarna liet hij zich weer
zakken, en, tusschen zijn makkers neergekomen, bracht
hij hen verslag uit van zijn wedervaren.
„Wij kunnen dat luik wegnemen," eindigde hij,
„en naar buiten openen. Ik herinner mij nu dat er
op het dak van dit huis een koepel is, een ouderwetsche
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koepel. Zijn wij eenmaal op het dak, dan kunnen wij
naar dien koepel gaan en daar zullen wij waarschijnlijk
wel een trap vinden die naar beneden voert. Als dat
ons te gewaagd voorkomt, kunnen wij ons misschien
langs de goot naar beneden laten zakken. Maar hoe
dan ook, zijn wij eenmaal buiten en op het dak, dan
zijn wij beter af dan hier. Vooruit dus. Ik ga het eerst,
en zal dan helpen om Kapitein Folsom op te hijschen.
De anderen volgen, en, daar Frank de lichtste van
ons allen is, komt hij het laatst. De laatste man zal
aan onze gordelriemen opgeheschen moeten worden,
daar hij niemand zal kunnen vinden op wiens schou
ders hij kan gaan staan."

HOOFDSTUK XIII.
DE BORDJES WORDEN VERHANGEN.

De klimpartij liep zonder ongevallen af; Tom Barnum was op één na de laatste, en met behulp van hun
aan elkaar gegespte riemen, werd Frank naar boven
getrokken. Intusschen was aan Jack, die de voorste
was, bij nauwkeuriger onderzoek gebleken dat het het
lattenhek, dat het licht buiten den koker sloot, aan
hengsels hing en door een verroeste klink gesloten
werd. Het oplichten van die klink, het uithaken van
het luik, en het plat neerleggen daarvan op den bodem
van den luchtkoker, waren niet de moeite waard om
van te spreken.
Na Kapitein Folsom, die de volgende was, toegefluis
terd te hebben dat hij de anderen moest waarschuwen
zich in den koker op een rij te scharen, terwijl hij den
toestand buiten eens opnam, wrong Jack zijn bovenlijf
door de opening, wierp een blik omhoog, hield zich
stevig aan de dakspar vast en werkte zich geheel naar
buiten. Toen hij eindelijk plat op het dak uitgestrekt
lag, zich tot steun nog steeds aan de dakspar vast
houdende, overwoog hij dat deze gymnastische toer
aan Kapitein Folsom met zijn éénen arm zeker niet
zou gelukken, en onderzocht hij de dakbekleeding,
om te zien hoever deze verwijderd kon worden om
de opening grooter te maken.
De maan scheen helder. Aan dien kant van het huis
vertoonde zich achter geen enkel venster een licht.
Geluiden dat menschen aan den arbeid waren drongen
niet tot hem door. Het huis was groot, met talrijke
gevelpunten, die hem het uitzicht op de zee beletten.

- 8COver den rand van het dak buigende, riep hij Kapi
tein Folsom met zachte stem toe, en deze stak daarop
zijn hoofd door de nauwe opening. Jack verzocht
hem wat geduld te hebben, dan zou hij beproeven
een paar dekplanken van het dak te rukken.
„Maar de kruisbalken waarop de planken gespijkerd
zijn, bevinden zich bij dicht elkaar," merkte Kapitein
Folsom op. „Veel te dicht bij elkaar om ons te ver
gunnen er tusschendoor te kruipen. En, al zijn zij licht
en gemakkelijk stuk te breken, ik vrees dat het zoo'n
lawaai zou maken dat daardoor de aandacht op ons
gevestigd werd."
Jack dacht een oogenblik na. „Daarin hebt ge gelijk,"
gaf hij toe. „Maar als ik de planken rond de punt van
het dak losscheur, hier aan het uiterste einde, zult
ge er veel beter kunnen uitklimmen, omdat ge dan
steun hebt aan de blootgelegde kruisbalken."
Jack zette zich als de wind aan het werk en slaagde
er in een paar planken los te scheuren zonder zich
veel te geneeren, hoewel hij alles in het werk stelde
zoo weinig mogelijk lawaai te maken.
„Ziezoo," zei hij eindelijk, door de blootgelegde
kruisbalken sprekende, „als ge nu maar voor den
dag wilt komen, kapitein. Steek uw hoofd achterwaarts
naar buiten en plaats uw hand waar ik u zeg. Ik zal
mij met mijn voeten aan de kruisbalken vastklem
men, dan heb ik beide handen vrij voor u."
Kapitein Folsom volgde zijn aanwijzingen op, en
door Jack handig geholpen, speelde hij het klaar
eveneens op het dak te komen. Daarna volgden Bob,
Tom Barnum en Frank met bekwamen spoed. Ten
einde ruimte voor hen te maken, hadden Jack en
Kapitein Folsom zich verder op het dakspant moeten
schuiven, die niet de hoofd-dekbalk van het huis
was, maar die van een van de zijgevels, waarvan
het huis, zooals Jack het uitdrukte „vergiftigd" was.
Hun dakspant kwam aan het andere einde uit bij
den koepel, waarvan Jack eerder melding gemaakt

— 90 —

had. Deze was een vierkante, afgeknotte toren, waar
omheen tot borsthoogte een houten balustrade liep.
Jack klom over deze balustrade, en Kapitein Folsom,
die van achteren van Bob, en van voren van Jack
een „zetje" kreeg, volgde.
Terwijl de anderen er op hun beurt over klauterden,
wierp Jack vanaf deze verhevenheid een snellen blik
in het rond._ Maar de boomen sneden ieder gezicht op
de baai af. Ter linkerzijde van het huis kon hij
de geraamten van de masten van het radio-station
duidelijk zien. Met voldoening merkte hij op dat
geen licht zich vertoonde, en dat de plek schijnbaar
verlaten was.
Daar er nog steeds geen enkel geluid, van menschen
afkomstig, tot hem doordrong, was de toestand Jack
een volkomen raadsel. Waren hun bewakers vertrok
ken, en hadden zij hen in die op het oog ondoordring
bare cel aan hun lot overgelaten? Dat kon hij niet
gelooven. Neen, hun dood konden zij nooit gewild
hebben. Het huis was öf door de smokkelaars verlaten,
en deze zouden dan hun familie en hun vrienden
bericht zenden waar zij te vinden waren, óf de smokke
laars waren van plan straks naar hun gevangenen
te gaan omzien.
Was deze laatste veronderstelling juist, dan, over
woog Jack, was snel handelen hoofdzaak. Want kwa
men de smokkelaars naar hen kijken en vonden zij
het kooitje leeg, dan zouden zij niet lang in beraad
staan op welke wijze de vogels gevlogen waren en
niet mis raden.
Zich bukkende, zag hij in den helderen maneschijn
opeens een groot valluik aan zijn voeten. Een ring
aan een van de einden toonde hem hoe het opgelicht
kon worden. Jack vatte dien ring stevig beet en trok
uit alle macht. Zijn hart klopte tot berstens toe. Wat
zou hij daaronder aantreffen?
Duim voor duim lichtte Jack het luik op, terwijl
de anderen langs de randen geknield lagen, door de
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steeds grooter wordende opening turende. Zij zagen
niets dan een donker gat, en de geur van heete lucht,
die in een gesloten huis samengepakt is, woei hen
als uit een fornuis tegen. De scharnieren, blijkbaar
verroest en in lang niet gebruikt, piepten wanhopig,
hoe voorzichtig Jack ook te werk ging. Maar beneden
bleef alles stil.
Eindelijk lag het luik geheel open en een stroom van
zilveren maanlicht onthulde hen een smalle, op een
ladder gelijkende trap, die op een portaal zonder
vloerkleed uitkwam. Jack daalde haar af, op de hie
len door de anderen gevolgd.
Op het portaal bleef hij stilstaan, ten einde zijn
oogen opnieuw aan de schemerachtige duisternis te
gewennen, die evenwel, dank zij den maneschijn,
hier niet zoo dicht was als in hun gevangenishok.
Weldra was hij in staat een lange gang te onderschei
den, die op slechts twee plaatsen in de muren door
deuren onderbroken werd. De eene deur, rechts, was
massief en werd door een ijzeren kruisbalk die in twee
klampen paste, gesloten.
„Achter die deur hebben wij zitten brommen,"
merkte Frank met overtuiging op, toen zij er allen
voor stonden. „Brrrr! Hoe weinig kans daar doorheen
te komen!"
Zijn schoenen in de hand en op de ballen van zijn
voeten loopende, ging Jack hen naar de andere deur
voor, en hij had, op het punt van hem om te draaien,
juist zijn hand op den knop gelegd, toen hij aan de
andere zijde stemmen en naar boven klimmende
voetstappen hoorde.
Bliksemsnel gaf hij zich rekenschap dat het oogeblik van de crisis aangebroken was. Dit was de deur
van een trap, die naar het benedengedeelte van het
huis voerde. Iemand beklom haar; niet één mensch,
maar verscheidenen. Zij konden slechts één doel heb
ben. Op deze bovenverdieping bevond zich maar één
kamer — de cel. Zij, die naar boven kwamen, wilden
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een bezoek brengen aan hen, in de meening dat zij
nog opgesloten waren.
Deze gedachten flisten Jack door het brein, in
minder tijd dan een mensch noodig heeft op een trap
een trede hooger te klimmen. En, even snel, was hij
met zijn plan gereed. Hij keerde zich tot zijn gezellen
en fluisterde hen toe: „Vlug, loop terug naar de trap
in den koepel, Frank, want jij bent er het dichtst bij.
Loop dan naar boven en laat het luik neer, en kruip
buiten weg tot ik je roep. Wij anderen zullen hier
achter de deur weghurken, en als de deur geopend
wordt, kan men ons niet zien."
Frank verwijderde zich onhoorbaar, terwijl de vier
anderen dicht opeengedrongen achter de deur post
vatten. Tegen den tijd waarop de naderende mannen
de trapdeur naar binnen openwierpen, was Frank er
in geslaagd den koepel te bereiken. Het geluid dat
de roestige scharnieren bij het neerlaten van het luik
maakten, werd verdoofd door de stemmen van de
mannen.
Het was een geluk dat zij de trapdeur niet achter
zich sloten, maar deze open lieten staan, zoodat het
viertal er door verborgen werd. Zij moesten met zijn
drieën zijn, afgaande op het geluid van hun stemmen
en voetstappen, en, minstens een van hen droeg een
sterke electrische zaklantaarn bij zich.
„Ik verbeeldde mij dat ik iets hoorde knersen,"
zei een stem, die door Bob en Jack als die van Higginbotham herkend werd. „Maar het zullen muizen ge
weest zijn. Dit oude kavalje krioelt er van."
Een paar stappen verder bleef het troepje staan,
en Jack, uit zijn schuilplaats glurende, zag vaag en
onduidelijk drie gedaanten voor de zware celdeur
staan, waarop een van de mannen zijn licht liet schij
nen, terwijl een ander aan den kruisbalk morrelde.
De deur werd geopend en het drietal stapte binnen.
„Vooruit nu," fluisterde Jack.
Zonder op de anderen te wachten, want hij begreep
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dat het slechts weinig seconden zou duren of men
zou ontdekken dat de cel leeg was, sprong hij uit zijn
schuilplaats te voorschijn, vloog als het weerlicht
over de gang, en smeet de zware, openstaande deur
met geweld dicht. Bob, die hem na op de hielen zat,
schoof de ijzeren balk er voor.
En geen seconde te vroeg. Kreten van verbazing en
ontsteltenis werden op hetzelfde oogenblik uit de
kamer vernomen. En nauwelijks had Bob de ijzeren
balk op zijn plaats, of van binnen werd er hevig tegen
de deur gestompt. Maar deze was zoo geweldig dik en
stevig, dat alle geluid van binnen tot een gefluister
herleid werd. Wat het van haar plaats krijgen er
van betreft, had men er gerust een olifant voor mogen
spannen. De opgeslotenen moesten dit geweten hebbeb, want zij kalmeerden weldra.
„Wie een kuil graaft voor een ander...." riep Jack
triomfantelijk uit. En, de aansteker van Tom uit zijn
zak nemende, overtuigde hij zich dat de stand van
den kruisbalk niets te wenschen overliet, waarna hij
de trap besteeg om Frank door stompen tegen het
luik een sein te geven. Deze laatste lichtte het luik
dadelijk op.
„Kom beneden, Frank," zei Jack. „Zij waren met
hun drieën en zitten in hun eigen knip gevangen."
Daarna legde hij vlug uit hoe alles gegaan was. „En
nu, makkers," stelde hij voor, „zullen wij eens gaan
kijken wie er al zoo meer beneden zijn. Wij zullen
ook onderzoeken hoe wij buiten kunnen komen om
ons draadloos met Luitenant Summers in verbinding
te stellen."
„Maar moeten wij die kerels dan zoo maar achter
laten, Jack?" verzette Bob zich. „Zij kunnen er op
dezelfde wijze als wij uitkomen, en noodseinen af
geven. En wij willen Luitenant Summers juist op het
tooneel laten verschijnen zonder dat die schavuiten
een flauw vermoeden hebben van wat hen boven het
hoofd hangt. Als Higginbotham en zijn kornuiten ont-
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snappen, zullen zij op den zoek gaan naar ons en
onze plannen loopen alle kans van in duigen te vallen.
„Je hebt gelijk, Bob," antwoordde Jack. „Maar wat
dan? Zij kunnen er niet in een handomdraaien uit
komen. Daarvoor hebben zij eenigen tijd noodig, want,
ten eerste, zullen zij bang zijn dat wij voor hen op
den loer liggen. Intusschen kunnen wij ons wat haas
ten. Kapitein Folsom," ging hij voort, zich tot dezen
wendende, „wat vindt gij dat wij doen moesten?
Maar deze had zijn gezonden arm om den schouder
van Jack geslagen.
„Luister eens goed," vermaande hij.
Gedempt, maar duidelijk hoorbaar, weerklonken
pistoolschoten, door zwak weerkaatste kreten ge\ olgd.
„Net wat ik vreesde," zei Kapitein Folsom. „Zij
zijn reeds op het dak en geven schoten af om hulp te
laten aanrukken. Kom, er is geen tijd te verliezen.
Terwijl zij op den tast door de donkere gang naar
de trapdeur liepen, zei hij: „Vlug, Hampton, met je
licht. Ik kan den knop niet vinden. Ha —" toen het
lichtje plotseling flikkerde, — „zoo is het beter.
Hij trok de deur open en begon de trap af te dalen,
terwijl Jack hem over zijn schouder heen bijlichtte.
De anderen volgden hun voorbeeld.

HOOFDSTUK XIV.
DOOR DEN TUNNEL.

Aan den voet van den trap vonden zij een andere
deur en deze stond open. Zij kwam op een ander gang
portaal uit, waar een fraai tapijt op den grond lag
en het was hier niet zoo donker, of Kapitein Folsom
kon zien waar hij loopen moest. Dit flauwe lichtschijn
sel was afkomstig uit de openstaande deur van een
ruime en diepe woonkamer, waarnaar een tweede
trap aan het einde van de gang afdaalde.
Een mannelijke, niet on-muzikale stem, zong in
het Italiaansch een lied, en door de opengewerkte
balustrade van de trap voorzichtig in de kamer glu
rende, zag Kapitein Folsom den zanger aan een groote
vleugelpiano zitten — een reus van een kerel met
een verbazingwekkende massa bruine haren en woeste
knevels, terwijl een koolzwarte neger, nog grooter van
gestalte, achteloos tegen het eene uiteinde van het
toetsenbord leunde, zijn roode lippen ver van elkaar
gescheiden in een lach van verrukking, die zijn ivoor
witte tanden ontblootte. Aan het andere einde van de
piano, zijn ellebogen op het instrument en zijn hoofd
tusschen de handen, stond, of liever hing, een ruw uit
ziend man van middelmatige lengte, zijn grijzende
haren geheel in de war waar hij er met zijn vingers
doorgestreken had, en die een khaki overhemd droeg
dat aan den hals open was.
„Zing dat nog eens, Pete. Hoe noem je het ook
weer? „Het Lied van den Stierenvechter", is het
niet? Nou, ik heb niet veel verstand van muziek,
maar dat is pakkend, weet je. Zing op."
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De man die Pete genoemd was wilde juist beginnen,
en de neger stond heftig goedkeurend met het hoofd
te knikken, toen de deur van de buitengalerij plotse
ling opengeworpen werd en een ongunstig uitziend
individu in een toestand van groote opwinding het
vertrek binnenstormde. Achter hem aan kwamen er
nog meer, maar zich niet binnen durvende wagen,
bleven zij in de deuropening staan.
„Zeg, Mike, wat beteekent dat om zoo binnen te
stormen? En nog wel in een heerenhuis. Ken je geen
betere manieren, kerel?" vroeg de eerste spreker; hij
die om een herhaling van het lied verzocht had.
Blijkbaar, dacht Kapitein Folsom, was dit het hoofd
van de bende, want de ander was opeens zeer onder
danig, hoewel hij bij de anderen een streepje voor
scheen te hebben.
„O, zeker, Paddy Ryan," antwoordde Mike, „zeker,
Paddy Ryan, weet ik dat dit een heerenhuis is sedert
gij er woont. Maar weten die lui op het dak het
ook?"
.
,
„Lui op het dak?" riep Ryan dreigend, een stap
voorwaarts doende. „Mike, je bent weer dronken. En
onze nachttaak is nog niet afgeloopen. Weg met jullie..
jullie
jullie
"
„Luister maar eens," zei Mike, een hand omhoog
houdende. „Luister eens. Meer vraag ik niet. Met dat
gejank van Pete hier, is het waarachtig geen wonder
dat je hier niet kunt hooren wat er voorvalt. Hoor je
niet schieten?"
En als was hij een toovenaar die het maar voor het
zeggen had, werd het geschreeuw en geschiet van het
trio op het dak, dat een oogenblik verflauwd was, met
dubbele kracht hernomen. Het was bespottelijk om te
zien hoe Ryan's mond open viel.
„Geloof je me nou?" riep Mike met voldoening,
"wie — wie is het?" vroeg Ryan, nog niet geheel
van zijn verbazing bekomen.
„Hoe zouden wij dat weten?" vroeg Mike. „Wij kwa-
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men met een nieuwe lading van het strand toen wij dat
lawaai hoorden."
„Mister Higginbotham ging met twee mannen naar
het dak," kwam de reusachtige neger tusschenbeide.
„Tenminste, hij zou naar de gevangenen gaan kijken
en eens met hen praten."
„Dat is waar ook, George," antwoordde Ryan. „Ik
was het vergeten. Luister nu eens. Daar beginnen zij
weer. Kom, wij gaan kijken."
Hij snelde naar de buitendeur, de neger George, Pete
en Mike achter hem aan. De groep bij de deur, blanken
en negers, ging voor hen op zij. In een oogwenk waren
zij verdwenen. De kamer was leeg.
„Nu is onze kans gekomen," zei Kapitein Folsom tot
de drie jongens en Barnum, die hem genaderd waren.
„Kom. Wij moeten beneden en uit het huis zijn voor
zij terugkomen, want terugkomen doen zij zeker, zoo
dra zij van de anderen op het dak van onze geheim
zinnige verdwijning gehoord hebben."
Hij rende de trappen af, twee treden tegelijk, dicht
door de vier anderen gevolgd. Zij waren halverwege in
de zeer ruime kamer, toen hij plotseling stilhield en
kreunde: „Te laat. Daar komen zij al terug."
„Hierheen," zei Jack, hem bij zijn arm nemende en
vooruit duwende. „Vlug, jongens, door deze deur. Zij
biedt een kans."
Jack had dicht bij de piano een gesloten deur opge
merkt en in de grootste haast volgden de anderen hem
en Kapitein Folsom; Frank, de achterste, sloot de deur,
en toevallig met zijn hand een sleutel voelende, draaide
hij dezen in het slot om.
En geen seconde te vroeg. Zij hoorden de bende reeds
vloeken en schreeuwen terwijl zij de trap afdaalde.
Intusschen had Jack weer zijn toevlucht tot den
aansteker van Tom genomen en aan den muur een
schakelaar ontdekkende, draaide hij er aan. Hierdoor
werd een electrisch licht aan de zoldering ontstoken
en zagen zij dat zij zich in een soort van dessertkamer
7
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bevonden. Flesschen met drank stonden gereed, en op
een blad, een stapel sandwiches.
„Die zwarte hofmeester was juist bezig met zijn baas
te voederen," zei Frank. „Nu, die sandwiches met kip
zien er verlokkelijk uit. Ik zal er een paar van oppeu
zelen. Ik heb honger." En zonder verdere complimen
ten nam Frank een sandwiche en begon te smullen.
„Verdraaid lekker," mompelde hij.
„Zeg eens jij, maak voort," zei Jack, ondanks zijn
onrust lachende. „Wie denkt er aan eten op een tijd
stip als dit!"
„Waarom niet?" zei Frank, die met zijn eerste sand
wiche klaar was en een tweede nam. „Waar wil je heen ?"
„Er is hier geen uitweg dan door den kelder," ant
woordde Jack, die een andere deur in het kamertje
reeds geopend en met zijn licht gezien had, dat zich
aan de andere zijde een trap bevond. „Willen wij die
probeeren?"
„Hier kunnen wij niet blijven," merkte Kapitein
Folsom op. „Op het geluid afgaande, zijn zij nu bezig de
bovenkamers te doorzoeken. Zij zullen gauw beneden
komen. En wij kunnen niet meer door de woonkamer,
omdat ik den sleutel uit het slot genomen heb en door
het sleutelgat keek, waardoor ik zien kon dat zij bij de
trap twee mannen op post gezet hebben.
Tot op dit oogenblik had Tom Barnum nog slechts
weinig gesproken. Nu trad hij evenwel naar voren met
een opmerking, die oorzaak was dat de anderen hem
in de grootste verbazing aanstaarden.
„Men beweert dat er een geheime gang bestaat van
den kelder naar de Zeesterren-Baai of daar ergens,
zei hij. „Ik weet er zelf niets van, maar de menschen
zeggen het. Zij zeggen dat de ouwe zeeschuimer Brownell bang was dat zijn zonden hem op een goeden dag
zouden komen bezoeken, en als de wrekers kwamen,
hoopte hij hen te kunnen ontkomen door die onderaardsche gang. Maar hij kon niet. Zij waren hem te
vlug af."
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„Een geheime gang?" zei Jack. „Komaan dan
maar. De laatste man sluit de kelderdeur en draait
haar van binnen op slot."
Frank was de laatste. Alvorens het kamertje te ver
laten vulde hij zijn zakken met de overblijvende sand
wiches, greep een geweldig voorsnijmes dat op een kast
je lag, en draaide het licht uit. Vervolgens sloot hij de
kamerdeur van binnen, en daalde de trap af, aan wel
ker voet de anderen hem wachtten.
Zoover zij onderscheiden konden, stonden zij in het
midden van een zeer ruimen kelder, waar kisten, vaten
en ook flesschen, hoog opgestapeld lagen.
„Wel, wel," zei Kapitein Folsom, „dit lijkt wel een
pakhuis voor gedistilleerd met doorloopend crediet.
Als wij op dit alles nu dadelijk beslag konden leggen,
zou het de rijkste vangst zijn in de geschiedenis van
dit land, sedert de natie drooggelegd werd."
„Is dat allemaal drank?" vroeg Frank ongeloovig.
„Ja, antwoordde Kapitein Folsom, een flesch uit de
dichtstbijzijnde kist nemende, waarna hij het etiket
met critisch oog beschouwde. „En het onvervalschte
goedje ook. Geïmporteerd uit de Bahama's. Engelsche
en Schotsche whisky".
Luide kreten boven hun hoofden en het gestamp
van verscheidene voeten die trappen afrenden waar
schuwden hen dat de vervolging op de benedenverdie
ping een aanvang genomen had en dat zij in oogenblikkelijk gevaar van ontdekking verkeerden.
„Die twee deuren zullen het niet lang uithouden,"
zei Jack, ongerust. „Als wij den ingang van dien tunnel
niet gauw vinden, zijn wij er bij. Wat mij betreft, kon
den wij beter naar een buitendeur zoeken en daarlangs
ontsnappen."
In dat oogenblik klonk de stem van Tom Barnum,
zacht, en trillend van opgewondenheid, hen in de duis
ternis tegemoet.
„Jongeheer Jack, Jongeheer Jack, kom eens hier.
Hier, waar mijn licht schijnt!"

— 100 —

De anderen hadden Tom nog niet gemist. Maar zoo
dra hij in den kelder gekomen was, was hij met behulp
van de lucifers die hij los in zijn zak vond een ontdek
kingstocht begonnen, zonder Jack om zijn aansteker te
vragen.
De anderen spoedden zich naar de plek waar zij een
lucifer juist zagen uitdooven, alleen om dadelijk door
een versch aangestrekene te worden gevolgd. Tom wacht
te hen, en bij hem gekomen, vonden zij hem in gebukte
houding bezig met het verplaatsen van een zwaar vat.
„Help eens een handje," zei hij. „De ingang moet hier
ergens zijn."
Bijna vlak boven hun hoofden, werd in hetzelfde
oogenblik een aanval gedaan op de gemeenschapsdeur
van de woon- en de dessertkamer. Zij konden hooren
schreeuwen dat zij zich moesten overgeven, de deur
ontsluiten, terwijl het op deze laatste slagen regende.
„Hopla! Het beweegt al."
Zij kregen het vat voldoende van zijn plaats opdat
een man zich tusschen dit en den muur kon schuiven,
en bij het schijnsel van den aansteker vertoonde zich in
de steenen een kleine, op een deur gelijkende opening.
„Gauw, gauw, allen achter de vaten," commandeerde
Tom. „Ik zal er nog een paar van die kisten bovenop
stapelen en den zijkant daarmee verbergen en er dan
zelf overheen klimmen."
De deur boven hun hoofd, de eerste van de twee die
hen van hun aanvallers scheidde, bezweek met don
derend gekraak. Zij vernamen jubelkreten, weldra ge
volgd door uitroepen van verbazing, toen het dessertkamertje verlaten aangetroffen werd. Zonder verderen
omslag schoven de jongens en de kapitein zich tusschen
de vaten en den muur. Zij hoorden Tom kisten voor den
ingang opstapelen, en toen een bons, nadat hij over zijn
barricade geklommen was en zich aan de binnenzijde
daarvan liet neervallen, om zich bij hen te voegen.
Jack liet zijn licht opnieuw spelen en zij konden zien
dat zij bij een nauwen, met steenen bemetselden ingang
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stonden, waarvan de zoldering gewelfd was. Hij was
ongeveer vier voet hoog, wat hen belette recht op te
staan, en de wanden waren een el van elkaar verwijderd.
Het volgende oogenblik ging de kostbare aansteker uit.
„Floep!" zei Jack. „Uitgebrand. Nu zijn wij in den
aap gelogeerd."
„Nog niet," merkte Kapitein Folsom met overtuiging
op. „Barnum, hoeveel lucifers heb je nog in je bezit?"
„Nog een stuk of twaalf in mijn doosje," antwoordde
de stem van Tom in de duisternis. „Maar het zijn van
die papieren dingetjes, die men bij het koopen van ta
bak cadeau krijgt. Ik kreeg ze laatst in het dorp. Zij
deugen niet veel."
»Zij zijn beter dan niets," gaf de kapitein ten ant
woord. „Ze deugden wel om je dezen tunnel te laten
vinden. Komaan, er is geen reden tot wanhopen. Ik
heb zelf een paar echte lucifers in mijn zak. Ik zal ze je
geven en dan ga je voorop."
Hij ontstak een lucifer en zag dat Tom achter hem
stond. Hij overhandigde hem een stuk of twaalf dikke
lucifers die hij in zijn broekzak gevonden had, en
drukte zich tegen den muur om Tom te vergunnen voor
bij hem te schuiven. De anderen deden hetzelfde.
„Blijf vlak achter mij en houdt elkaar vast," zei
Tom. Ik kan aan weerskanten den muur met mijn han
den voelen, en dat kunnen wij allen onder het voort
gaan. Ik zal de lucifers sparen tot wij er behoefte aan
hebben."
Zonder verdere woorden zette hij zich in beweging,
gevolgd door Jack, Bob, Frank en den kapitein, in
deze volgorde. Zij bevonden dat zij, ondanks het
stikdonker, goed vooruitkwamen, en hoewel allen
gespannen naar mogelijke geluiden luisterden, klonk
niets verdachts, zoodat allen nieuwen moed schepten.
Misschien wisten hun achtervolgers van het bestaan
van den tunnel niets af. Neen, dat was onwaarschijn
lijk, daar de een of de ander van de smokkelaars den
ingang gezien moest hebben, toen hij het vat er voor
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rolde. Wel drongen kreten uit den kelder tot hen door
— een bewijs dus, dat nu daar naar hen gezocht werd.
De smokkelaars zouden waarschijnlijk zoeken of zij
zich tusschen de vaten en kisten verborgen hielden, en
eerst als dit grondig geschied was, zouden zij zich in
den tunnel wagen.
Deze opmerkingen wisselden zij onder het gaan met
elkander. Plotseling werd de lucht, die opmerkelijk
frisch, hoewel naar aarde riekende, geweest was,
zuiverder. Allen voelden dat zij den uitgang naderden.
Het volgende oogenblik struikelde Tom Barnum en
stortte voorover.

HOOFDSTUK XV.
REDDING NABIJ.

Een oogenblik kon men hooren dat Tom pijnlijk
gromde, terwijl hij zijn blauwe plekken wreef. Jack,
die op hem volgde, probeerde hem op te heffen. Maar
ook zijn voet ontmoette een hinderpaal die hem bijna
het evenwicht liet verliezen. Om te beletten dat hij
boven op Tom viel, spreidde hij zijn armen zijdelings
tegen de wanden uit. In plaats van met steenen metsel
werk, zooals eerst, kwamen zijn handen nu in aanraking
met afbrokkelende aarde. Hij werd voorwaarts geslin
gerd en kwam met zijn gezicht tegen losse aarde terecht.
Spuwende en blazende, tastte hij in het rond, en zijn
vingers sloten zich over een boomwortel. Deze gaf toe
aan zijn greep. Het volgende oogenblik werd hij door
een stroom van aarde bedolven en Jack ontdekte dat
hij tegen een modderbank geleund stond, een uitge
trokken struik in de hand, en de maan en den hemel
boven zich.
Wat was er gebeurd? Waar de onderaardsche gang
de aardoppervlakte naderde, waren het gewelf en de
zijwanden ingestort. Tom was over een hoop van die
aarde gestruikeld en gevallen, en Jack had toevallig
het scherm van heestergewas naar omlaag getrokken,
dat het gat boven hun hoofd verduisterde.
„Kom, vooruit, jongens!" riep hij, omhoog krabbe
lende, terwijl Tom Barnum, die weer opgestaan was en
den toestand vlug begrepen had, hem een duwtje gaf;
„vooruit! Hier is de plaats waar wij uit den tunnel kun
nen kruipen."
De anderen volgden hem zoo snel mogelijk. Zij ston-
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den midden in een groep boomen. Op eenigen afstand
achter hen flikkerden lichten, die de ligging van het
huis van Brownell aangaven. Geluiden van achter
volgers hoorden zij niet. Maar, wacht eens. Wat was
dat? Kapitein Folsom bukte zich tot zijn oor vlak bij
de opening van den tunnel was, dien zij zoo juist ver
laten hadden.
„Ik vrees dat zij den tunnel gevonden hebben," zei
hij. „Zij naderen."
„Kunnen wij hen niet beletten er uit te komen?"
stelde Bob onverwacht voor. „Wij kunnen dit gat vol
aarde stampen. En wij kunnen er eerst weer inspringen
en een hoop gevallen steenen opstapelen om het hun nog
moeilijker te maken."
„Maar wij kunnen onze positie niet ten eeuwigen dage
handhaven," merkte Jack op. „Een paar van hen zou
den door den tunnel kunnen terugkeeren, een eind omloopen en ons van achteren aanvallen. Zij zijn gewa
pend, wij niet. En dan zouden wij tusschen twee vuren
zitten."
Bob gromde iets terug. „Je zult wel gelijk hebben.
Maar ik kies niet graag het hazenpad. Ik zou hen lie
ver op hun kop zitten. Zij hebben mij den eersten keer
geen eerlijke kans gegeven door mij met zoovelen tege
lijk aan te vallen, en nog wel van achteren ook."
„Ik weet wat er bij je omgaat, Bob," zei Jack. „Maar
ongewapend, moeten wij ons heil in de vlucht zoeken.
En wij doen beter er niet mee te talmen óók. Als zij
licht bij zich hebben, zullen zij niet lang over dien tun
nel doen."
„Ja, de stemmen komen dichterbij," meldde Kapitein
Folson, zich nogmaals over het gat bukkende. „Maar
hoor eens aan, Hampton, loop jij als het weerlicht naar
dat radio-station, waarvan ik de masten boven de
boomen zie uitsteken, aan den rechterkant, bij die open
plek. Dan blijven wij hen hier bij het gat afwachten.
Wij zullen hen met steenen bombardeeren, en naar de
linkerzijde vluchten. Dat zal een kleine afleiding geven,
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jij hebt een kans je met Luitenant Summers in ver
binding te stellen."
„Dat vind ik best," gromde Bob, en sprong dadelijk in
de opening om steenen uit de afbrokkelende wanden
te rukken.
„Laat hen niet te dicht op jelui hielen komen,"
waarschuwde Jack. „Zij zijn gewapend. En loop naar
huis. Zij zullen niet durven achtervolgen tot daar.
Ik zal mij ergens langs het strand voorbij de afrastering
weer bij jelui voegen, als je op me wachten wilt."
„Wij zullen wachten, als zij ons niet dwingen om ver
te loopen," beloofde Kapitein Folsom. „Ga in dat ge
val recht naar huis. En kun je Luitenant Summers
draadloos niet te pakken krijgen, breng jezelf dan niet
in gevaar door langer te blijven. Ga nu."
Met een hoofdknik dat hij begrepen had, draaide
Jack zich om en snelde hij door het boschje naar het
radio-station.
Wie zou hij daar aantreffen, vroeg hij zich af? Of,
zou het station verlaten zijn? Dat het operatief was,
daaraan viel niet te twijfelen, immers, was door hen
duidelijk gehoord dat het station stroom uitzond ter
besturing van de drankbooten buitengaats, nog vóór
zij besloten hadden te onderzoeken.
Het groote voorsnijmes, dat Frank hem bij het aan
vaarden van zijn tocht in de hand geduwd had, en dat
zijn eenige wapen was, stevig vastklemmende, vervolgde Jack tusschen de boomen door zijn weg. Waar
de boomen eindigden en een kleine open plek omzoom
den, kwam hij opeens vlak tegenover het radio-station
te staan. Er brandde nergens een licht. Niettemin bleef
hij stilstaan om te verkennen en te overleggen hoe hij
het het best kon naderen zonder gezien te worden, voor
het geval het bezet was.
Terwijl hij daar stond, hoorde hij achter zich een
druk geschreeuw, gevolgd door een paar revolverscho
ten, waardoor hij raadde dat de achtervolgers den
mond van den tunnel bereikt hadden. Hij wenschte
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dat dikke Bob zijn voortvarendheid had weten te be
teugelen en zich niet noodeloos in gevaar begeven had.
Als zijn vrienden zich goed gedekt hielden, liepen zij
geen kans van gewond te worden, want in den tunnel
konden de mannen slechts op één rij achter elkaar loopen, en de voorste kon met steenen tot den terugtocht
gedwongen worden.
Het schieten werd gestaakt. De kreten stierven weg.
Jack grijnsde van voldoening. De vijand was tot staan
gebracht. Als zijn vrienden nu hun kans waarnamen
en het op een loopen zetten vóór de aanval van ach
teren hernieuwd werd, zou alles goed zijn. Hij spitste
de ooren om beter te kunnen hooren. Verder rumoer
dat er gevochten werd hoorde hij niet.
Intusschen had hij onderzocht waar hij was. De maan
hing nu laag. Om hoe laat waren zij van huis gegaan?
Twee uur? Naar den stand van de maan te oordeelen
moest het nu ongeveer vier uur zijn. Dat moest on
geveer uitkomen. Hoewel het een menschenleven ge
leden scheen, hoewel in dien tijd zoo ontzettend veel
opwindends gebeurd was, waren er niet meer dan twee
uren verloopen.
Jack had het volle gezicht op de deur van het station,
en hij had geen teekenen van leven bemerkt, wat dus
een bewijs was dat zich daar niemand bevond, want
was daar iemand geweest, dan zou hij zich zeker na het
rumoer en het schieten aan de deur vertoond hebben.
Jack besloot het er op te wagen door de open plek
recht over te steken.
Hij liep snel naar voren, bleef luisterend stilstaan,
hoorde niets, rukte de deur open die naar buiten open
ging en deed een sprong achterwaarts. De maneschijn
viel in een breeden straal naar binnen. In de zendkamer tenminste, was niemand. Nu naar het kracht
station.
Jack trad binnen, keek behoedzaam rond en hield
het mes gereed, ondanks zijn aangroeiend vertrouwen
dat hij hier heer en meester was. Aan de achterzijde
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bevond zich een deur. Daarachter moest het kracht
station zijn. Alleen het doffe gedreun van de dynamo
drong tot zijn ooren door. Dit had hij verwacht, want
buiten het huis van Brownell glinsterden draden die
in deze richting leidden, en deze bewezen dat het huis
door het station van stroom voorzien werd. Maar
was daarbinnen iemand om de machine te bedienen?
In de verbindingsdeur stak een sleutel. Hij draaide
eerst voorzichtig aan den deurknop. De deur was af
gesloten. Best. Van die zijde was hij tenminste gevrij
waard voor overrompeling. Ten einde te beletten dat
hij van den buitenkant verrast zou worden, had hij
steeds terzijde gestaan, één oog op de buitenste deur
gericht. Nu zag hij daar iets glinsteren, hetgeen hem een
uitroep ontlokte.
Het was geen menschelijk wezen dat in de opening
verscheen. Neen, maar eensklaps doorboorde een helder
zoeklicht dat van de zeezijde kwam het nachtelijk
duister en bracht de maan aan het blozen. Het be
schreef een wijden boog aan den hemel en streek toen
neer over het strand, waar het de baai begon af te zoeken.
Hij kon de bewegingen van het licht niet geheel vol
gen. Hij kon niet zien vanwaar het kwam. Het tusschen
het strand van de Zeesterren-Baai en het radiostation
gelegen boschje belemmerde het volle uitzicht. Maar
een uitbundige hoop maakte zich van hem meester.
Was het waarschijnlijk dat het drank-smokkelschip
buitengaats zulk een lichtbundel zou uitzenden? Dat
achtte hij niet het geval. Dus, welk soort van schip
had het dan gedaan?
„Wis en waarempel," sprak hij luid, „het is mis
schien afkomstig van een boot van de „Droge Marine",
die deze schavuiten reeds op het spoor is."
Naar dien verblindenden vinger ziende, stond hij
als aan den grond genageld. Wat kon het schip dat
met een zoeklicht de kust zou afzoeken, meer bizonder
juist deze plek, en op dit uur van den nacht, anders
zijn dan een Regeeringsvaartuig?
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Zijn verbijstering van zich afschuddende, deed hij
een sprong naar de instrumententafel, greep een kop
telefoon en deed haar om zijn hoofd, trok een micro
foon naar zich toe, stelde den condensator en stemde
af op een golflengte van 575 meter, welke Kapitein Folsom hem gezegd had dat door de Regeeringsvaar
tuigen gebruikt werd, en begon te roepen. Wat zou hij
zeggen als hij van zulk een vaartuig antwoord kreeg?
Hij stelde daartoe een plan op.
Weldra begonnen zijn ontvangers te sputteren, en
hij draaide aan de knoppen tot dit gesputter ophield.
Toen hoorde hij een stem zeggen: „Douane-kotter
„Spion", van de Vereenigde Staten. Wie roept?"
Bijna niet in staat zijn blijdschap over dit onverwach
te fortuintje te onderdrukken, kon Jack niets dan woor
den terugstamelen. Maar weldra wist hij zich te beheerschen en antwoordde: „Ik spreek uit naam van
Kapitein Folsom. Is Luitenant Summers aan boord?
Zijt gij ter hoogte van deze kust?"
„Ja, natuurlijk zijn wij ter hoogte van deze kust,
luidde het op een toon van de grootste verbazing.
Maar hoe weet gij dat?"
„Ik zou gaarne met Luitenant Summers spreken,"
antwoordde Jack, zich over de verbazing van den ander
inwendig verkneukelende. Zelfs in dit critieke oogenblik kon hij geen weerstand bieden aan de verleiding
dezen een weinig te bedotten. „Wat mijn weten dat gij
ter hoogte van deze kust zijt betreft," liet hij dus vol
gen, „ik kan u zelfs zien."
„Ons zien. Neen maar, dat gaat boven mijn pet.
Wacht tot ik Luitenant Summers geroepen heb. Na
mens Kapitein Folsom, zeidet gij?"
„Zeg dat, als 't u blieft," antwoordde Jack. „En
haast u wat. Het geldt een kwestie van leven en dood."
Bijna terstond nam een andere stem het gesprek
over, en uit den toon van gezag waarmee gesproken
werd, maakte Jack op dat zij afkomstig was van den
officier naar wien hij gevraagd had. En dit was inder-
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daad het geval. Luitenant Summers bevond zich aan
boord van de „Spion", en was ftezig met het geven van
aanwijzingen, maar, daar de radio-installatie in de
kaartenhut opgesteld was, was hij naderbij getreden
zoodra hij den marconist zijn naam en dien van zijn
collega, Kapitein Folsom, had hooren noemen.
„Zeg eens, wat heeft dat alles te beteekenen?" vroeg
hij. „Is Kapitein Folsom daar? Zoo neen, verzoek hem
dan aan het toestel te komen."
„Zijt gij Luitenant Summers, mijnheer?" vroeg Jack
eerbiedig.
„Ja. En wie zijt gij? Vanwaar spreekt gij? Waar is
Kapitein Folsom?"
„Hij is niet hier," antwoordde Jack, „maar ik spreek
voor hem. Hij verkeert op deze kust in ernstig gevaar.
Bovendien, het was zijn wil dat ik verbinding met u
zocht en als gij u in de buurt van de Zeesterren-Baai
bevindt, — dat is een kleine inham ver beneden aan
de zuidkust van Long Island — en als het uw schip
is dat zijn zoeklicht over de baai heeft laten spelen,
dan mag het een wonder des hemels heeten, mijnheer.
Ik zal probeeren alles uit te leggen."
Daarna deelde Jack zoo kort mogelijk alle bizonderheden mee die Luitenant Summers noodig had om op
de hoogte van den toestand te geraken.
„Best," antwoordde Luitenant Summers, toen hij
klaar was, „ja, prachtig zelfs! Wij hebben een wenk
gekregen dat ergens langs deze kust vannacht drank
zou worden gelost, en toen ons licht door u gezien werd,
peilden wij den toestand. Het is inderdaad een won
der, zooals gij zegt. Denkt gij dat die schavuiten ons
zoeklicht eveneens gezien hebben?"
„Waarschijnlijk wel," antwoordde Jack, „maar ik
weet het niet zeker. Kapitein Folsom en mijn vrienden
hebben hun de handen aardig vol werk gegeven,
zoodat zij misschien verzuimd hebben naar den kant
van de zee een uitkijk te plaatsen."
„Welnu, ik zal mijn zoeklicht in ieder geval dadelijk
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dooven. Reclame maken is het laatste wat wij wenschen.
Ik zal booten uitzetten en met mijn mannen landen.
Kunt gij aan de baai komen om ons den weg te wijzen?"
„Ik zal er zijn," antwoordde Jack.
„Uitstekend. Wij bevinden ons ongeveer een mijl uit
de'kust. Over een kwartier kunnen wij aan wal zijn.
Tot straks."
Jack wierp de koptelefoon af, zette den condensator
weer op nul, en keek als versuft om zich heen.
Hij kon nauwelijks gelooven dat hij zoo geboft had.

HOOFDSTUK XVI.
BOB STELT ZICH SCHADELOOS.

Na het vertrek van Jack trof het groepje dat hij ach
tergelaten had, inderhaast, maar ijverig, alle voor
bereidselen om hun achtervolgers aan den mond van
den tunnel warm te ontvangen. Dikke Bob, die in het
gat gesprongen was, wierp verwoed brokken steen op
een hoop, en Frank, die hem gevolgd was, deed niet
voor hem onder. Intusschen stelde Tom Barnum, met
behulp van lucifers, en geholpen door den maneschijn,
die hier in het bosch evenwel niet van groot nut was,
een onderzoek in de nabijheid van den mond van den
tunnel in.
„Zoodra de jongens er uit gekomen zijn," berichtte
hij aan Kapitein Folsom, „kunnen wij voldoende grond
naar beneden werpen om het gat op zijde geheel te
dichten. De aarde is hier overal los. Die instorting moet
nog niet lang geleden plaats gegrepen hebben. Door een
paar van die struiken uit te rukken, heb ik den grond
nog wat losser gemaakt."
„Uitmuntend," antwoordde Kapitein Folsom, die
opmerkzaam geluisterd had naar geluiden die uit den
tunnel mochten komen. „Zij komen al aardig dichtbij,
geloof ik. Ik ben met je eens dat die instorting van
zeer jongen datum moet zijn. De vijand is er niet mee
bekend, geloof ik. Zij maken in dien tunnel het noodige
lawaai en doen net alsof zij denken nog een heel eind
te moeten loopen en dat wij ver voor hen uit zijn."
„Nou, dan zullen wij hen een verrassing geven,"
zei Tom grijnzende. De mechanicien-bewaker van het
radio-station was een nog jonge man. Hij had in Frank-
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rijk gediend. En hij had grooten schik in het geval.
„Kom er nu uit, Temple. En jij ook, Merrick,"
waarschuwde Kapitein Folsom fluisterend. „Langer
blijven zou noodeloos blootstellen aan gevaar zijn. Je
lui hebben al een aardig hoopje steenen gemaakt. En
dan," liet hij volgen, terwijl hij en Tom hen uit den
kuil hielpen, „zullen wij dat gat met aarde dichten."
De anderen volgden Tom naar het overhangende
gedeelte van de instorting, en, zich in acht nemende
dat zij niet zelf in het gat tuimelden, stampten zij ge
noeg aarde in, om het gat voor meer dan de helft te
vullen. Nadat zij er uitgerukte heesters overheen ge
worpen hadden, bleef er een kuil van slechts een
voet diep over.
Zij hadden koortsachtig doorgewerkt te midden van
een stilte, die alleen door het neerploffen van de klui
ten modder en aarde verbroken werd, en waren met
hun taak gereed, toen het geluid van stemmen en na
derende, struikelende voetstappen in den tunnel hen het
sein gaven hun arbeid te staken. Bob en Frank stelden
zich aan den eenen, Kapitein Folsom en Tom Barnum
aan den anderen kant van den kuil op en wierpen zich
plat op den grond. Ieder had een hoopje opgestapelde
losse steenen naast zich.
Zij waren geen minuut te vroeg. Zij hadden nauwe
lijks hun stelling ingenomen, of de voorste van de
achtervolgers, die zonder licht vooruitgeloopen was,
viel over den hoop steenen die hem in den weg gelegd
waren en kwam in de wortels van de struiken terecht.
Hij stiet een gil uit: „Help! Moord!"
Bob steunde op één hand, boog den hals voorwaarts,
mikte op de kleine opening die zij overgelaten had
den, en joeg er een steen doorheen. Er volgde een
bons, een gil, gevolgd door meerdere vloeken, toen de
makkers van Tom, zijn voorbeeld volgende, ook hun
projectielen door het gat slingerden.
Er knalden verwarde revolverschoten, maar daar
allen zich weer plat op den grond geworpen hadden,
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deerden de kogels hen niet. Na een oogenblik gewacht
te hebben, deed Bob voor de tweede maal een worp.
Dat deze doel trof, werd bewezen door een gehuil,
ditmaal niet door schoten, maar door teekenen van
een haastigen aftocht gevolgd. Een paar van de voor
sten hadden er blijkbaar genoeg van en in den tunnel
rechtsomkeert gemaakt.
Door met ingehouden adem gespannen te luisteren,
konden de verdedigers hooren dat de mannen in den
tunnel inderdaad zeer talrijk moesten geweest zijn,
maar dat zij nu haast hadden uit de gevaarlijke zone
te geraken.
Eensklaps meende Bob, geen voet van zijn hoofd
af, zooals hij daar vlak bij de opening lag, een flauw
gekerm te hooren, en hij spande zijn gehoor nog meer
in om te luisteren. Een van de achtervolgers, misschien
de man die het eerst op hun barricade geloopen was,
moest tengevolge van een steenworp het bewustzijn
verloren hebben en kwam nu bij.
Hij ging op zijn knieën liggen, keek door het gat,
en onderscheidde een donker, rond voorwerp vlak
beneden zich, en hield dit voor het hoofd van een
mensch. Nu steunde hij op zijn eenen arm, stak den
andere door het gat, en terwijl Frank en Tom Barnum
hem van hun plaats zacht verwenschten, stond de
dikzak opeens op en trok met een geweldigen ruk
een zielloos lichaam door de opening. Niettegenstaande
het bloed den man uit een leelijke snede in het gelaat
gutste, was het niet moeilijk hem te herkennen. Het
was de man, die Mike genoemd was. Zijn oogleden
trilden. Hij kwam langzamerhand bij.
„Vlug, een paar van jelui," hijgde Bob, het lichaam
in de hoogte houdende en bekijkende zooals een
visscher een mooie vangst oplicht om haar te bewon
deren, „doorzoek zijn zakken. Neem hem zijn revol
ver af."
Frank, die het dichtstbij was, sprong toe. Hij streek
met zijn handen van onder tot boven langs het lichaam
8
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van den man, maar werd teleurgesteld. Maar toen
voelde hij opeens iets diks aan diens gordel. Het was
een revolver in een foudraal. Hij gespte het wapen
los, liet zijn handen nogmaals langs de zijden glijden
en vond in een van de broekzakken een handvol
patronen, die hij er uit nam."
Mike begon nu te spartelen en met zijn hielen te
schoppen.
„Heb je ze?" vroeg Bob.
„Ja," antwoordde Frank. „Ik doorzocht hem twee
malen."
„Daar ga je dan weer, brave vriend Mike," zei
Bob, de man weer in het gat duwende. Wij bedanken
er feestelijk voor ons met gevangenen te bezwaren.
En nog wat," liet hij volgen, „wij hebben je je revol
ver afhandig gemaakt. Zeg dat aan je vrienden als zij
eens te ijverig mochten zijn en ons nog verder achter
volgen willen."
Een vloek was het antwoord. Daarna hoorden zij
Mike door den tunnel terugkrabbelen en zijn kornui
ten iets toeschreeuwen.
„Jongen," merkte Kapitein Folsom op, „laat mij
je zeggen dat dit een van de sterkste staaltjes van
taktisch optreden was die ik ooit bijgewoond heb.
Je hebt waarlijk den toestand een heel ander aan
zien gegeven."
„O, het was maar zoo'n gelukje," zei Bob. »Toen
ik hem hoorde kreunen, kwam het zoo ineens bij mij
op wat ik doen zou."
„Ziezoo," viel Jack in, „dank zij Bob, zullen zij
zich nog wel eens bedenken voor zij ons verder ach
tervolgen. Nu hebben wij een revolver. Ik voel er niets
voor nu weg te gaan en Jack in den steek te laten.
Zooals het nu geloopen is, kunnen wij van hier gaan
zonder opgemerkt te worden. Laten wij dus recht op
het radio-station afgaan in plaats van naar huis terug
te keeren. Wat zegt gij daarvan?"
„Mij best," zei Kapitein Folsom. „Ik moet zeggen
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dat jullie jongens je hersens goed weten te gebruiken.
Vooruit dan maar!"
En de tegengestelde richting van het huis inslaande,
gingen zij denzelfden kant uit, dien Jack een paar
minuten eerder genomen had.
Zij waren evenwel nog niet ver tusschen de boomen
door geloopen, toen achter hen opnieuw revolver
schoten afgegeven werden.
„Dat is weer bij den tunnel," zei Kapitein Folsom,
die was blijven stilstaan om te luisteren. „Zij moeten
overwogen hebben dat wij daar niet zouden blijven,
en hoewel zij zich in acht zullen nemen, kan het
niet lang duren of zij komen uit het gat te voor
schijn."
„Ja," zei Frank, „en een paar zijn er al uitgekropen
en komen van den kant van het huis aanloopen.
Want, terwijl hij sprak, begonnen de kogels, verderop
in het bosch, reeds te fluiten.
„Ik geloof niet dat zij ons reeds gezien hebben,"
merkte Bob op. „De maan staat tamelijk laag en deze
boomen zijn dik. In ieder geval, zij zullen niet ver
wacht hebben dat wij dezen kant uit zouden gaan,
want het is de tegengestelde richting van ons huis.
Vooruit maar."
Toen zij de open plek naderden waar het radio
station gebouwd was, werd het kreupelhout minder
dicht. Zij renden voorwaarts, hadden de boomen
weldra achter zich, en staken de open plek over.
Toen zij het station naderden en op de openstaande
deur aanstormden, zag Jack hen aankomen. In den
maneschijn, hield hij deze vier gedaanten voor vijan
den, sprong van den stoel bij de instrumententafel op
en snelde naar buiten om te ontsnappen."
Zoodra hij op het zand gekomen was, rende hij
verder, maar in tegengestelde richting. Bob evenwel,
had een voordeel dat Jack niet bezat. Hij had bij het
station naar Jack uitgezien, en diens welbekende
gestalte onmiddellijk herkend. Jack, die zijn vrienden
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niet hier verwacht had, beschouwde de naderende
gedaanten als smokkelaars.
„Hé, Jack, wij zijn het," schreeuwde Bob.
Jack kende die stem. Hij kon zich er niet in ver
gissen. Hij bleef staan, wist niet hoe hij het had, en
keerde zich om. Toen liep hij een eind terug. De ande
ren, vrijwel buiten adem, begonnen langzamer te loopen. Bij hun nadering riep Jack hen toe: „Ik had
jullie niet verwacht, en hield je voor de anderen.
Hoe komt het dat je onze plannen veranderd hebt
en naar mij kwam?"
Frank begon het hem uit te leggen.
Maar veel tijd tot uitleggen werd hen niet gelaten.
Voor een twaalftal van zijn mannen uitloopende,
had Paddy Ryan het viertal door het bosch zien ren
nen en was hen achterna gegaan. Op dit oogenblik
hadden de achtervolgers den rand van de open plek
bereikt. Het eerste bewijs dat het vijftal, kompleet door
hun samentreffen, van de aanwezigheid van den vijand
ontving, bestond in een regen van kogels, waarvan som
mige hen onhebbelijk dicht om de ooren floten, terwijl
andere in den grond sloegen. Maar geen enkele trof doel.
Het punt waar de anderen zich bij Jack gevoegd
hadden, bevond zich niet ver van een hoek van het
radio-station. Allen dekten zich achter dit gebouw.
Met een schreeuw van voldoening, sprong Paddy Ryan
uit het hout te voorschijn, door zijn mannen gevolgd.
Frank, die in het bezit was van de revolver en de
patronen, die Mike ontnomen waren, overwoog dat
hem de taak toebedeeld was den vijand, zoo mogelijk,
tot staan te brengen. Hij wenschte niet te schieten om
te dooden, hoewel hij wist dat de tegenpartij niet zoo
nauwgezet van geweten was, voornamelijk omdat Higginbotham moest weten dat, indien zij ontsnapten,
hij een verloren man was, daar zijn ontmaskering niet
kon uitblijven. Niettemin, moest er onverbiddelijk
gehandeld worden.
Dit alles speelde hem door het hoofd in minder
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tijd dan er noodig is om het neer te schrijven, xiij
gluurde om een hoekje van den beschuttenden muur,
mikte vastberaden, en vuurde. De voorste gedaante,
die van Paddy Ryan, waggelde en viel. Sommigen
van de achtervolgers bleven staan, anderen drongen
voorwaarts. Frank schoot nogmaals, Een tweede man,
nu de voorste, beet in het zand. Terwijl enkelen nu
hals over kop dekking achter de boomen zochten,
wierpen anderen zich plat op den grond en begonnen
in die houding te schieten.
„Ik heb hen in de beenen geschoten," zei Frank.
Zijn stem trilde. Zijn knieën knikten, zijn handen
waren gevoelloos. Hij moest zich beheerschen de
revolver niet uit zijn handen te laten glippen. Evenals
zijn makkers, was Frank een kranig schutter, want
Mijnheer Temple had hen vroeg met geweer en revolver
leeren omgaan, en den vorigen zomer had Tom Bodine,
hun vriend de cowboy, hun in Nieuw-Mexico menig
lesje in het schieten gegeven. Niettemin had het feit
dat hij op een levend mensch had moeten aanleggen,
zijn zenuwen hevig aangegrepen. Alleen het bewust
zijn dat het leven van zijn vrienden op het spel stond
had hem kunnen doen besluiten daartoe over te gaan
en zijn hand niet doen beven.
„Kalm, kalm, knaapje," zei Bob, hem op den
schouder kloppende. En, zich tot Kapitein Folsom
keerende: „Welnu, kapitein, hoe lang moeten wij hier
nog blijven? Heel Long Island ligt voor ons open. Zou
het niet beter zijn als wij den marsch aanvaardden?"
„Geen kwestie van, Bob," viel Jack nu in. „Als
wij die kerels nog een paar minuten aan de praat
kunnen houden zul je eens wat beleven. Ik heb draad
loos met Luitenant Summers gesproken. Door het
grootst mogelijke staaltje van geluk was hij met zijn
boot vlak bij deze kust. Hij zet in bootjes een lan
dingstroep aan wal, en ik zou hem bij de baai af
wachten om hem den weg te wijzen."

HOOFDSTUK XVII.
HULP DAAGT OP.

Tom Barnum was verdwenen. Nu kwam hij van de
achterzijde van het radio-station opdagen.
„Vlug, Jongeheer Frank, met die revolver," riep
hij. „Zij hebben zich gesplitst en die kerels in het
bosch maken een omtrekkende beweging om ons in
den rug aan te vallen. Ik was aan de achterzijde op
post gaan staan."
Frank knikte en wilde hem volgen. Maar toen keerde
hij zich eerst nog eens om, liep naar zijn standplaats
terug en zond een paar kogels toe aan de gedaanten
op het zand. „Dat zal hen een paar minuten kalm
houden," zei hij.
Daarna liep hij achter Tom Barnum aan naar den
anderen hoek van den zijkant die hen beschutte en
laadde zijn kostbare revolver opnieuw.
„Kijk, daar!" wees Tom, zich bukkende.
Frank keek naar de plek waarheen hij wees, maar
zag niets. Hij drukte de revolver in de handen van
Tom. „Laat geen tijd verloren gaan met mij te wijzen,"
zei hij. „Als je iemand ziet, schiet dan."
Tom bekeek het wapen, koos zijn mikpunt uit en
vuurde. Een gil van pijn was het antwoord. Op een
afstand van twintig ellen kraakten takken, toen werd
het stil.
„Terug naar den anderen hoek," riep Tom gichelende, en hij rende naar de plek waar Frank het eerst
gevuurd had.
Frank ging met zijn rug tegen den muur van het
station zitten en barstte in een zenuwachtig lachen
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uit. „Waarempel, het wordt gewoon verstoppertje
spelen!" riep hij uit.
Weer knalde de revolver; een gil volgde, daarna
een regen van kogels.
„Daar komen zij!" schreeuwde Tom, en hij vuurde
er op los.
Van alle kanten klonken gillen en kreten. Als Tom
schoot, kwam de kogel waar hij zijn moest. De onder
nomen aanval werd tot staan gebracht. Voor zulk
een scherpschutter kregen de desperado's respect. Zij
verbraken hun linie en zochten hun heil tusschen de
boomen, met achterlating van drie kameraden.
„Eén voor Jongeheer Frank, en drie voor mij, en
dan nog een hier achter," grinnikte Tom tot Bob
en Jack, die over zijn schouder loerden, „dat is nog
zoo kwaad niet."
Een uitroep van Kapitein Folsom, gevolgd door
de stem van Frank, die hen dringend iets toeriep,
was oorzaak dat het drietal zich omkeerde. Zij keken
juist bijtijds om één man tengevolge van een opstop
per van den pootigen, één-armigen, ongewapenden
officier tegen den grond te zien smakken, terwijl Frank
onder den arm van een tweeden desperado, die gereed
tot vuren tot hem opgeheven werd, doordook en den
man tegen den grond wist te slaan.
„Zoo kunstig als ik ooit zag," mompelde Bob. „Die
Frank moest les in die kunststukjes gaan geven."
Zoo snel als de gedachte, en na zijn man te hebben
neergeveld, bukte Kapitein Folsom zich en wrong den
ander zijn revolver uit de handen, waarop hij zich
omdraaide en op een knie zonk en schoot, juist toen
een derde vijand zich om den hoek vertoonde. De
man tuimelde voorover. Maar nu waren Bob en Jack
ook ten tooneele verschenen. De achterhoede scheen
evenwel haar laatste krachten verspild te hebben. De
drie moedigsten hadden vermoedelijk de spits willen
afbijten. En wat hen overkomen was, scheen de ande
ren af te schrikken. Ten getale van een half dozijn,
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stonden zij besluiteloos tegen den muur van het
radio-station op een hoopje.
Kapitein Folsom hielp hen een handje bij het be
denken naar welken kant zij zouden vluchten, door
verscheidene schoten over hun hoofden heen te zenden.
Zonder zelfs den tijd tot antwoorden te nemen, liepen
zij tot aan den rand van de boomen terug.
De man die door Frank tegen den grond geslagen
was, gaf zich onvoorwaardelijk over zoodra hij inzag
dat de kansen zich tegen hem gekeerd hadden. Frank
nam hem zijn revolver af. De man, die door kapitein
Folsom neergeschoten was, en in de dij gewond bleek
te zijn, werd door Bob van zijn revolver ontlast. Nu
waren allen gewapend, behalve Jack, maar deze bezat
zijn voorsnijmes, door Frank uit het huis van Brownell
meegenomen, en, lachende, stak hij er gaten mee
in de lucht.
„Na de manier waarop julllie onze vrienden behadelen," zei hij, „vrees ik dat ik geen kans krijgen zal
om mijn wapen nuttig te maken."
„Kom, kom," zei Kapitein Folsom, die de jongens
nu naderde, na zich eerst overtuigd te hebben dat
de man die door hem geraakt was slechts een vleeschwond ontvangen had, „wij mogen de huid van den
beer niet verkoopen voor hij geschoten is. Die kerels
zijn doortrapte schavuiten, en zij weten dat zij niet
mogen toelaten dat wij ontsnappen. Als zij ons zoo
niet te pakken kunnen krijgen, zullen zij er iets anders
op verzinnen en vanuit de boomen een flankaanval
op ons doen. Ik geloof dat wij het verstandigst doen
met voorbij Tom Barnum den hoek om te loopen en
binnen in het radio-station te gaan."
„Maar ik zou naar de baai gaan om Luitenant Summers te ontmoeten. Hoe moet dat dan?" vroeg Jack.
„Onze positie zal hem de noodige aanwijzingen
geven," merkte Kapitein Folsom op. „Hij zal begrijpen
wat hier omgaat, en met veiligheidsmaatregelen nade
ren. Ik mag het gevaar niet op mij nemen dat een
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van jelui er het loodje bij legt. Ik heb er mij al hon
derd malen een verwijt van gemaakt jelui tot zoover
aan gevaren blootgesteld te hebben."
„Onzin, kapitein," merkte Jack aan. „Wij hebben
ons vrijwillig aangeboden. En wij zijn er nog heel
huids afgekomen, niet waar?"
De ander schudde met een glimlach van bewonde
ring het hoofd. Deze jongens waren uit het rechte
hout gesneden.
„Kom," zei hij, „er is geen tijd te verliezen. Wij
kunnen iedere minuut verwachten vanuit het bosch
bepoeierd te worden. Hier, jelui," keerde hij zich
tot de twee ongekwetste gevangenen, „help je kame
raad, en vooruit met hem. Wij gaan binnen in het
radio-station."
De mannen, die jong waren en een gladgeschoren
gezicht hadden, en er uitzagen als wat zij waren —
stadshoeven — kozen eieren voor hun geld. Zonder
een woord, maakten zij zich tot gehoorzamen gereed.
„Alles veilig, daar, Tom?" vroeg Kapitein Folsom
aan Barnum, die aan het voorste einde van den zij
muur een oog in 't zeil gehouden had.
„Als wij vlug zijn kunnen we het 'm lappen," ant
woordde Tom. „Hier aan de voorzijde zijn geen anderen
dan de gewonden en zij gaan er kruipende van door."
„Goed," antwoordde Kapitein Folsom. „Allen tege
lijk dus."
Een kort eindje loopen van uit hun dekking, en
het gezelschap belandde behouden in het radio-station.
Het eerste waarvan Jack zich overtuigde was of de
vijand zich toegang tot het krachtstation had weten
te verschaffen. Hij naderde de gemeenschapsdeur in
de achterzijde van de kamer. Deze was nog dicht en
op slot. Tom Barnum had zijn post bij de buitendeur
ingenomen, die hij achter zich dichtgeworpen had,
maar niet nadat Frank een knop aan den muur ge
vonden en daaraan gedraaid had, waardoor het electrisch licht aan de zoldering ontstoken werd.
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„Wij boffen dat men door geen andere deur dan
deze binnen in het krachtstation kan komen," merkte
Jack op. „Zoover ik heb kunnen ontdekken, tenminste,
is er geen andere. Was het zoo, dan zouden zij in die
andere kamer hebben kunnen komen, en zoo naar
hier, om ons op die wijze voor te zijn."
Kapitein Folsom liep op Tom Barnum toe, na aan
de jongens verzocht te hebben een oog op de gevange
nen te houden.
„Ik bemerk dat je de wacht houdt door een reet in
die deur," zei hij. „Maar ik geloof dat het beter zou
zijn als wij de deur geheel open lieten. Dat zou ons
een duidelijken blik gunnen op de zijde van waar de
aanval geschiedt. Wij kunnen deze zware tafel op
haar kant tegen de deuropening plaatsen. Zoo." En
de daad bij het woord voegende, sleepten hij en Tom
het zware meubelstuk naar die plaats. „Nu zullen wij
de deur openstooten," eindigde hij.
Juist toen Tom op het punt van gehoorzamen was,
galmde het knallen van schoten door de lucht.
„Hoera!" riep Jack. „De „Droge Marine" is op het
terrein verschenen. Komaan, werp de deur nu open."
Tom Barnum, die letterlijk bij dat werkje gestoordt
was en van deze onverwachte mededeeling opkeek,
wierp de deur verder open, terwijl de anderen tot vlak
bij de gekantelde tafel traden.
De veronderstelling van Jack was blijkbaar juist.
Langs den muur van het radio-station hadden zich
een twaalftal mannen opgesteld, die een hevig vuur op
de deuropening van het radio-station wilden afgeven.
Maar Luitenant Summers, met zijn landingstroep
haastig de richting waaruit de schoten kwamen ge
volgd hebbende, verscheen juist bijtijds in het boschje
en opende het vuur op hen. Zijn mannen naderden
in verspreide orde tusschen de boomen, en gaven
intusschen hun schoten af.
Overrompeld, beantwoordden de smokkelaars het
vuur slechts flauw.
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Na gezien te hebben, hoe de zaken nu stonden, liet
Kapitein Folsom de tafel weer verwijderen, en de
jongens bevelende zich op den achtergrond te houden,
trad hij met Tom Barnum op de stoep en ledigden zij
de magazijnen van hun revolvers snel achtereen in
de richting van de smokkelaars.
Nu kende de verbijstering van deze laatsten geen
grenzen meer. Tusschen twee vuren gevangen, wisten
zij niet waar een goed heenkomen te zoeken. Zij aar
zelden een oogenblik en kozen toen het hazenpad
langs den muur van het radio-station, in tegenover
gestelde richting van de deur.
Terwijl zij tusschen de boomen verdwenen, door een
afdeeling van de mannen van Luitenant Summers
achtervolgd, rukte laatstgenoemde met een zestal
manschappen op het radio-station aan, en herkende
in de verlichte deuropening de gestalte van zijn col
lega, Kapitein Folsom.
Zij begroetten elkaar, waarna Kapitein Folsom de
jongens er bij riep en hen voorstelde.
„Kranige jongens, zooals ik nog nooit ontmoet
heb," zei hij met warmte, „en zij weten overal iets
op te verzinnen ook. Hun vindingrijkheid heeft ons
vannacht er alweer doorheen geholpen."
„Om niet te vergeten" zei Bob barsch, „dat mijn
vervloekte stommiteit de zaak bijna voor ons be
dorven had."
„Onzin, mijn jongen," zei Kapitein Folsom. „Je
deedt alleen wat ieder van ons gedaan zou hebben,
toen je dien schavuit van een Higginbotham van
achteren besprong. Maar komaan, wij zullen nu naar
het huis teruggaan. Daar zullen die bandieten zich
waarschijnlijk opnieuw verschansen. Zij zullen er niets
van begrijpen, Luitenant, wie ge zijt en hoe ge hier
kwaamt."

HOOFDSTUK XVIII.
HIGGINBOTHAM ONTSNAPT.

Er werd haastig een telling van de hoofden gehou
den. Behalve de drie jongens, Kapitein Folsom, en
Tom Barnum, waren er nog twaalf mannen onder de
bevelen van Luitenant Summers. In het geheel waren
zij dus met hun achttienen. Er werd besloten deze
macht in twee gelijke deelen te splitsen, het eene
onder bevel van Luitenant Summers, het tweede
onder dat van Kapitein Folsom.
Tom Barnum vergezelde Luitenant Summers als
gids; de jongens Kapitein Folsom. Zij zouden opereeren tegen de voor- en de achteringangen van het huis,
de bezetting tot overgave sommeeren, en zoo noodig,
het huis blokkeeren, tot overgave zou volgen. Bij
nader inzien en terwijl zij door het bosch liepen, wees
ieder troepje één man aan die de wacht zou houden
bij den tunnel, ten einde aldus te beletten dat ieder
die daarin mocht zijn, of uit het huis kwam, langs
dien weg ontsnappen zou.
Het kwam evenwel zoo uit, dat Paddy Ryan, be
merkende dat hij door regeeringstroepen omsingeld
was, zich zonder verweer overgaf, en met hem, zes
van zijn mannen. De anderen hadden zich verspreid
en een goed heenkomen gezocht. En toen de regee
ringstroepen onderzochten wie in hun handen ge
vallen waren, bleek het dat Higginbotham tot de
ontsnapten behoorde.
„Ge zult niets uit mij krijgen," zei Ryan dof, toen
hij ondervraagd werd, waar Higginbotham zich kon
ophouden. „Hij is gevlucht. Meer weet ik niet."
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Het scherpe oog van Frank evenwel, meende een
glans van leedvermaak in de oogen van den ander
te ontdekken en verdacht dezen er van méér te weten
dan hij wilde laten blijken. Hij trok zijn makkers
terzijde en zei zachtjes: „Zeg, jongens, ik heb een
paar plaatsen in mijn hoofd, waar ik denk dat Higgin
botham zich verborgen houdt. Hij zit öf op die vlie
ring, in dien koker waarlangs wij uit dat donkere ver
trek ontsnapt zijn, of anders in den tunnel."
„Je kunt gelijk hebben," zei Bob. „Maar wij kun
nen hem niet alleen uit zijn hol jagen. Als hij op één
van die twee plaatsen zit en gewapend is, trekken
wij aan het kortste einde. Een wanhopige neemt zijn
toevlucht tot moord. Ik geloof dat het dollemanswerk zou zijn dat gevaar op ons te nemen."
„Laten wij Kapitein Folsom eens om raad vragen,"
stelde Jack fijngevoelig voor.
Zij wachtten een gelegenheid af en gaven Kapitein
Folsom een wenk dat zij hem iets te vragen hadden,
waarna Frank hem zijn vermoedens meedeelde. De
kapitein keek bedenkelijk.
„Ik ben het eens met Temple," verklaarde hij met
nadruk. „Het doet mij pleizier dat jelui mij er bij
haalden en dat stoute stukje niet op eigen houtje
ondernamen. Maar wij zullen eens zien of er niet wat
op te verzinnen is dat wij dien schavuit te pakken
krijgen, vooropgesteld altijd, dat hij zich op een van
die twee plaatsen verborgen houdt."
Hij wendde zich af en riep: „Ryan, kom eens hier."
Het hoofd van de bende, die met zijn mannen op
een rij geschaard stond en onder wie de neger, Pete
en Mike zich bevonden, trad voorbij hun bewakers
naderbij.
Kapitein Folsom deelde hem zijn vermoedens om
trent de schuilplaats van Higginbotham vlug mee,
en liet volgen: „Higginbotham kent jouw stem. Ik
wensch dat je ons naar zijn schuilplaats brengt, waar
hij ook wezen mag, en hem aanspoort voor den dag
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te komen en zich over te geven. Zeg hem er bij dat als
hij weigert, ik het leven van geen enkelen van mijn
mannen op het spel zal zetten om hem uit te graven,
maar hem door uithongering tot overgave zal dwingen."
Toen Paddy Ryan antwoordde gleed er een flauwen,
triomfantelijken glimlach over zijn gelaat: „Zeker, ik
wil naar beide plaatsen gaan en daar zijn als een roe
pende in de woestijn. Maar hij is op geen van beide plaat
sen, want hij keerde niet in huis terug, dat zeg ik u."
„Doe wat ik zeg, Ryan," beval de kapitein kortaf.
„We zullen met de vliering beginnen. De tunnel wordt
bewaakt, zooals ik je wel vertellen wil, en langs die
zijde kan Higginbotham niet ontsnappen."
„Best," antwoordde Ryan. „Gij zijt de kap'tein.
Volg mij slechts."
Nadat Kapitein Folsom twee matrozen bevolen
had Ryan tusschen zich in te nemen, en gereed stond
de trap te betreden, zei hij tot Luitenant Summers
en de jongens die zich bij hen gevoegd hadden: „Uit
de houding van Ryan maak ik op dat hij probeert
ons op een dwaalspoor te leiden, en dat Higginbotham
zich inderdaad in de nabijheid schuil houdt."
Noch in den geheimen uitgang, noch in de onderaardsche gang, werd eenig antwoord gegeven op de
sommatie, door Ryan op bevel van Kapitein Folsom
gesproken.
„Welnu," zei Kapitein Folsom met opeengeklemde
tanden, na het mislukken van zijn krijgslist. „Wij
zullen hier posten uitzetten tot wij besloten hebben
wat wij verder zullen doen."
Ryan werd dus naar de andere gevangenen terugge
bracht. In de andere kamer belegden de twee offi
cieren, in het bijzijn van de jongens, krijgsraad. Intusschen had Tom Barnum, toen hij bemerkte dat
het daglicht begon door te breken, het groepje matro
zen, aan wie hij de gebeurtenissen van den nacht ver
haald had, verlaten en trad het huis binnen, waar hij
Jack terzijde riep.
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„Jongeheer Jack," zei hij, „over een uur is het
dag. Is het niet beter dat ik terugga en de familie
Temple en uw huishoudster meedeel wat er van u
en Kapitein Folsom geworden is? Als men u nergens
vinden kan zal men zich ongerust maken."
„Dat is goed, Tom," antwoordde Jack. „Maar acht
je het geraden de wandeling in je eentje te onder
nemen? Een paar van die kerels zouden in de bosschen kunnen rondzwerven."
„Och," hernam Tom, „zooals ik zei is het over een
uur klaarlichten dag. En dan, ik loop langs het strand,
en, waarom zou een van hen mij aanvallen? Zij zullen
als hazen op de vlucht geslagen zijn en niet hier zijn
blijven lanterfanten."
Waarop Tom vertrok en Jack naar de beraadslaging
terugkeerde. Daar vernam hij dat de twee officieren
besloten hadden de sterke dranken uit den kelder
naar de baai en vandaar in bootjes naar de „Spion"
te vervoeren, als zijnde dit de gemakkelijkste manier
voor de overbrenging naar de regeeringspakhuizen te
New-York, waar in beslag genomen smokkelwaren
opgeslagen werden. Een matroos, die tot dat doel
uitgezonden was, kwam berichten dat hij in het
bosch een tamelijk breed pad, alsmede in een schuur
een grooten vrachtwagen aangetroffen had. Het pad
kwam bij de baai uit, en werd waarschijnlijk steeds
door de smokkelaars tot hun doeleinden gebruikt.
Het zou een langdurige geschiedenis worden, maar
men achtte deze wijze van handelen beter dan het
vervoer per vrachtwagen naar New-York. In de
eerste plaats was er slechts één wagen beschikbaar,
en deze kon maar het kleinste deel van alle kisten en
vaten bevatten.
Alvorens de beide officieren scheidden om de noodige
bevelen voor de uitvoering van hun plannen te geven,
herinnerde Jack zich voor de eerste maal sedert den
aanvang van hun achtereenvolgende avonturen, dien
eenen korten blik dien hij geworpen had op de torpedo-
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vormige voorwerpen bij de baai, en nu roerde hii dit
onderwerp aan.
„Ik ben overtuigd dat het dingen van ruimen in
houd zijn en draadloos bestuurbaar," zei hij. „Waar
schijnlijk werden zij neergelaten uit een dranksmokkelschip een eind in zee, en door radio naar land ge
loodst. Ik denk dat Higginbotham den stroom toe
voerde, hoewel het ook die manke kerel kan geweest
zijn, dien jij het eerst aanviel, Bob. De kerel die zei dat
hij het vliegtuig beschadigd had. Herinner je je nog?"
„Of ik het mij herinner ?" zei Bob levendig, met een
wraakzuchtige uitdrukking op zijn gezicht. „En dat is
waar ook. Waar zit die vent? Dat zou ik in de eerste
plaats graag willen weten. Onder de gevangenen is
hij niet."
„Misschien is hij onder de gewonden," opperde Jack.
„Er zijn een stuk of zes lichtgekwetsten in de keuken
verzameld, waar de hulpdokter hen verbindt."
Hij sprak van een van de matrozen, een student in
de geneeskunde, die wegens een zwakke gezondheid
dienst genomen had bij de „Droge Marine," ten ein
de een leven in de buitenlucht te hebben. Luitenant
Summers had hem reeds eerder de opdracht gegeven
naar de gewonden om te zien. Ondanks het veelvuldige
geschiet, was geen van de zeelieden gewond, en met hun
blauwe en bonte plekken, door slagen met een stok ont
staan, vertegenwoordigden de jongens, Kapitein Folsom en Tom, de eenige „invaliden" aan „regeeringszijde." De zes gekwetste smokkelaars waren alleen in
armen of beenen getroffen. Zooals Luitenant Summers
aan de jongens uitgelegd had, kwam het zelfs in een
geregelden veldslag herhaaldelijk voor dat er veel kruit
en lood verschoten werd zonder veel letsel te berokkenen.
Bob ging naar de keuken om zich te overtuigen,
maar kwam terug met het bericht dat zijn gunsteling
ook daar niet te vinden was. Hij vond Jack en Frank
op hem wachten, daar de officieren maatregelen voor
het vervoer van de dranken waren gaan nemen.
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„Geloof mij, als ik dien kerel vond...." gromde
Bob, maar hij maakte den zin niet af.
„Kijk," merkte Jack op, uit het venster ziende, „het
is nu dag geworden. Als wij eens naar de baai gingen
om die torpedo's te bekijken? Dan nemen wij meteen
een bad en gaan naar huis. Ik begin nu wel een beetje
op te raken en zou een wijzertje rond kunnen slapen."
De anderen vielen hem bij, en zij gingen door de
woonkamer naar buiten en verder naar de baai. Met
een uitroep van misnoegen, bleef Frank opeens staan.
„Dat is me ook wat moois," zei hij. „Waarom heeft
geen van ons niet eerder aan dat draadloos bestuur
bare vliegmachinetje gedacht? Waar is dat gebleven?"
„O, dat zal wel ergens aan de Zeesterren-Baai lig
gen," zei Jack. „Dat zullen wij gauw genoeg weten."
Maar aan de baai gekomen, zagen zij het ranke vlieg
tuig niet. Alleen de groote metalen voorwerpen lagen
stil op het strand, zich als evenzooveel zeehonden in
de zon koesterende. Terwijl zij een nader onderzoek
instelden, was de verdwijning van het vliegtuig ver
geten. Hun vermoeden dat deze tanks sterken drank
inhielden bleek juist, en er waren er verscheidene
die nog niet geheel ontladen waren. Zij waren volko
men aan elkaar gelijk. Aan het afgeronde uiteinde was
een schroef aangebracht, die electrisch gedreven werd.
Een roer, dat naar een electrisch kompas luisterde,
gaf de richting aan. Overlangs gespannen draden en een
luchtantenne rond een mast, voltooiden het mechanisme.
„Verduiveld vernuftig," merkte Jack op, na een
van de toestellen naderbij bekeken te hebben. „En
die constructie moet een aardigen duit gekost hebben
ook. Die dranksmokkelaars moeten over een macht van
geld beschikken. Tot wij onzen neus in deze dingen sta
ken had ik slechts een algemeen begrip hoe de vork in
den steel zat, maar zoo'n uitmuntende organisatie
had ik nooit verwacht."
Terwijl Jack en Bob zich in een verdere beschouwing
van de radio-booten verdiepten, ging Frank voort
9
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met zijn onderzoek waar het draadloos bestuurbare
vliegtuig gebleven kon zijn. Weldra voegde hij z
weefbii zijn makkers met de mededeeling dat het aan
de kust nergens te zien was, maar blijkbaar met weggedreven was zooals hij eerst vermoed t a d w = m t d e
f
„ . .. .retiecl boven de kim en behalve de „Spio
en haar twee op het strand getrokken booten, was
n6^^jiew/zi^ bevindingen

meedeelde, werd Frank
plotseling door een nieuw denkbeeld getroffen en
barstte hij in lachen uit.
. .
„Wat heb je nu voor een mop? vroeg Bob. „
]
Neen?Mijnheer," viel Frank hem in de rede, „ik
ben niet'gek geworden; tenminste met gekker dan e
van Hui Hel viel mij alleen opeens m, dat de reden
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zei Bob met

antwoordde Frank koeltjes. „Wat
belette hem? Het vliegtuig maakt geen geraas en he
taf voor Hwnbotham de eenvoudigste weg om te
ontsnappen."

HOOFDSTUK XIX.
EEN KLEINE RAADGEVING!

Frank's gevolgtrekking werd aan Kapitein Folsom
meegedeeld en deze zond dadelijk een draadloos be
richt aan het Hoofdbureau te New-York, waarin hij
een kort verslag van de gebeurtenissen gaf en verzocht
dat er naar Higginbotham uitgekeken zou worden.
Het Hoofdbureau stelde zich in verbinding met de
New-Yorksche politie, en alle bruggen en veer booten
tusschen Long Island en Manhattan werden onder
bewaking gesteld.
Er verliepen evenwel verscheidene dagen, en Higgin
botham bleef steeds op vrije voeten. Intusschen werd
den dag na dien gebeurtenisvollen nacht het draad
loos bestuurbare vliegtuig op de wateren van Great
South Bay aangetroffen, zoo dicht bij de kust dat het
ongerijmd was aan te nemen dat Higginbotham ver
dronken zou zijn, maar integendeel op de waarschijn
lijkheid wees dat hij kans gezien had aan land te ko
men. Het werd gevonden door een visscher.
De plek waar het vliegtuig gedaald was, lag in rechte
lijn op een afstand van 25 mijlen van het huis van
Brownell. Toen dit aan Jack meegedeeld werd, schatte
hij dat dit de uiterste grens was waarvoor het radio
station stroom tot besturen kon leveren, zoodat Hig
ginbotham noodgedwongen gedaald was.
Maar dit alles gebeurde eerst later. Intusschen waren
de jongens, na van de twee officieren afscheid geno
men te hebben, te voet naar huis gewandeld en had
Jack met Kapitein Folsom afgesproken dat deze, wiens
bagage vcor het grootste gedeelte nog in zijn huis was,
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later zou komen. Bij zijn thuiskomst vernam Jack dat
Tom Barnum de reden van zijn afwezigheid reeds aan
de huishoudster meegedeeld had, en na haar gezegd te
hebben dat zij Kapitein Folsom bij diens komst.naar
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„Het vliegtuig kan niet vliegen, anders zou ik zeggen,
laten wij een tochtje maken," zei Bob. „Zoudt ge dat
niet graag willen, Juffrouw Faulkner?"
„O, het zou zalig zijn," riep zij uit. „Ik heb nog
nooit in een vliegtuig gezeten en ik ben er ziek naar.
Hoe is het? Wordt men er zeeziek van?"
Bob grinnikte. Voor hij kon antwoorden, kwam
Frank tusschenbeide.
„Dat is waar ook, Bob," zei hij, „wij moeten nog naar
de stad telefoneeren om een paar mechaniciens, die
een paar nieuwe vleugels en wat verder noodig is mee
moeten brengen. Wij zullen dus beginnen met eens na
te kijken wat er alzoo noodig is."
Bob vond het goed, en, vergezeld door de meisjes,
gingen zij naar de loods. Bij zijn thuiskomst belde
Frank de vliegtuigenfabriek op en gaf zijn bestelling
af. Men zei hem dat de mechaniciens den volgenden
dag zouden komen en al het benoodigde meenemen,
maar dat er met het herstellen van het vliegtuig min
stens drie of vier dagen heen zouden gaan.
„En nog wel net nu ik alles zoo mooi voor het vliegen
in orde gemaakt had", klaagde Bob, toen zijn vriend
hem de boodschap overbracht. „O, wat zou ik dien
aap van een Higginbotham niet kunnen doen als ik
hem nu tusschen mijn vingers had!"
Weliswaar lachte hij onder het uiten van deze be
dreiging, maar het was duidelijk zichtbaar dat hij over
de vernieling van zijn vliegtuig bitter slecht te spreken
was. Frank zei niets, maar sloeg, terwijl zij naar huis
terugliepen, een arm om zijn schouder. Onderweg had
den geen van beiden evenwel veel te beweren en lieten
het praten aan de meisjes over.
Thuisgekomen, troffen zij Jack en Kapitein Folsom
aan. Deze laatste werd aan de meisjes voorgesteld,
want bij zijn aankomst, den vorigen avond, had hij ze
niet ontmoet.
„Ik ben gekomen om afscheid te nemen," zei hij te
gen Bob en Frank. „Ik moet naar de stad terug en
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Hampton zal mij in zijn auto naar den trein bren
gen. Ik kan jelui niet genoeg bedanken voor het aan
deel dat je in deze zaak genomen hebt. Zonder jelui
scherpzinnigheid, in de eerste plaats, zouden wij nooit
de lucht van dit zaakje gekregen hebben. En ik be
wonder inderdaad de manier waarop jelui aanhou
dend opgetreden zijn."
„Ge moet hier nog maar eens terugkomen, zei
dikke Bob, op wien de ander een prettigen indruk
gemaakt had.
„Dat zal ik graag doen," antwoordde Kapitein
Folsom.
, .
„Wat ik u vragen wilde, kapitein, viel Frank in
„zult gij ons op de hoogte houden hoe de zaak op
schiet? En vergeet vooral niet het ons te melden als
Higginbotham gepakt wordt."
„Dat beloof ik vast," antwoordde de ander. „En nu,
vaarwel!"
Hij maakte een buiging voor de meisjes, liep met Jack
over het grasperk, en het tweetal stapte in den auto,
dien Jack op den straatweg bij het hek had laten staan.
Bij zijn terugkeer deelde Jack zijn vrienden mee dat
de sterke dranken uit het huis van Brownell naar de
„Spion" overgebracht waren en de gevangenen ook,
waarna Luitenant Summers weggestoomd was, het
huis en het radio-station achtergelaten hebbende onder
bewaking, voor het geval zich daar nog smokkelaars
vertoonen zouden, in de verbeelding dat alles nog
was zooals vroeger.
Hii gaf mij een kleinen raad, om die ook aan jullie
over teÖ brengen," zei hij, toen de meisjes hem met
meer hooren konden. „Hij zei: „Ga den eersten tijd me
ongewapend uit, en kijk overal goed uit.
„Hoe zoo?" vroeg Bob verbaasd.
"Wel," antwoordde Jack, „hij achtte het niet on
mogelijk dat een paar van de schavuiten die in het
bosch ontsnapt zijn, zich op ons zouden willen wreken
omdat wij hun plannen in de war gestuurd hebben, en
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zich in hinderlaag leggen. Het waren kerels die niets
te verliezen hebben, zei hij, en er zijn een paar Italianen
onder — een volk, wraakzuchtig van aard."
„Hm!" bromde Bob verachtelijk.
Frank, daarentegen, gaf teekenen van eenige on
gerustheid. „Ja, lach jij er maar om, Bob," zei hij. De
kapitein zou Jack dien raad niet gegeven hebben als er
geen reden voor bestond. Zeg, Jack," liet hij volgen,
„Oom George komt vanavond nog niet thuis. Heb jij
van jouw vader gehoord?"
„Terwijl ik sliep kreeg de huishoudster een boodschap
dat hij nog verscheidene dagen wegbleef," antwoordde
Jack.
„Nu," hernam Frank, „dan zou ik het verstandig
vinden als je zoo lang bij ons kwam slapen. In ieder
geval tot je vader weer thuis is. Je kunt in mijn kooi
kruipen. Ik heb een reuzenbed. En, gebeurt er 's nachts
iets, dan zij wij allen te zamen."
„Ja, dat vind ik best," stemde Jack toe. „Niet omdat
ik verwacht dat er iets gebeuren zal. Maar, zooals ge
zegt, doet het dat wèl, dan zijn wij allen te zamen.
Kom, laten wij nu naar de meisjes gaan. Het blijft nog
een tijdje licht en wij kunnen wat tennissen."

HOOFDSTUK XX.
EEN POGING TOT WRAAKNEMING.

Na afloop van het diner, dat de vijf jongelui met
elkaar nuttigden, want zelfs Mevrouw Temple was
niet aanwezig, daar zij met een vriendin in den auto
van deze uitgegaan was, verzamelden allen zich op de
veranda. Het gesprek sprong van den hak op den
tak, maar nadat Della Frank iets in het oor gefluisterd
had, gingen zij samen naar binnen, en weldra stroomden'door de openstaande verandadeuren de welluidende
klanken van een duo naar buiten. Frank en Della zon
gen een oude melodie, waarbij het meisje op de piano
accompagneerde.
De anderen luisterden tot het lied uit was en stemden
met een warm applaus in. Als bij zwijgende overeen
komst stonden de andere drie toen op en gingen ook
naar binnen. Het concert werd nog een uur lang voort
gezet, eerst met Della, daarna met Juffrouw Faulkner
aan de piano.
...
,
Toen de voorraad liedjes die zij samen kenden uit
geput was, liep Bob naar een van de buitendeuren,
bleef een oogenblik in het zachte windje naar den
maneschijn op het grasperk staan kijken, en keerde
naar de anderen terug met het voorstel wat in de
motorboot te gaan varen. De anderen stemden gretig
toe. Dat was eerst iets! Een boottochtje in den mane
schijn!
1
,J
4.
Sjaals en plaids werden voor den dag gehaald, want
hoewel de avond warm was kon het op het water kil
zijn, vooral als zij snel voeren. Vervolgens gingen al
len naar buiten; Jack en Bob als schildknapen van
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Juffrouw Faulkner, terwijl Frank met Della iets ach
teraan kwam.
Onderweg naar het bootenhuis beknorde Della Frank
dat hij zich den vorigen nacht aan te veel gevaren bloot
gesteld had.
„Ja, maar Jack en Bob liepen die gevaren ook," zei hij.
Della kreeg een kleur. Verbeeldde die slimmerik zich
dat zij in hem méér belang stelde dan in de anderen?
Zij had zich juist voorgenomen hem dit eventjes te
laten voelen, maar Frank had onhandig haar hand ge
grepen en drukte die zacht om haar dadelijk weer los
te laten. Tusschen deze twee werden niet veel blijken
van verstandhouding gewisseld, maar toch, zij begrepen
elkaar goed. Zij wandelden zwijgend verder.
„Maar daarom kun je je toch wel meer in acht ne
men, Frank," zei Della na eenigen tijd.
Frank knikte. Hij vertrouwde zich niet voldoende
om te spreken. De belangstelling, getoond door dit
meisje met wie hij opgegroeid was, in wier huis hij van
kindsbeen verkeerd had, bracht hem in een weeke
stemming. En dan oefende de door de maan beschenen
omgeving ook invloed daarop uit. Hij wist dat als hij
nu sprak, hij iets „kinderachtigs" zou zeggen. En
daarom zweeg hij.
Het drietal dat vooruit liep had het intusschen zeer
druk met elkaar. Eindelijk kwamen zij aan het booten
huis. Bob wierp het deurtje open, allen gezamenlijk
rolden de boot op haar onderstel met wielen naar
buiten, sleepten haar op de helling en lieten haar afloopen. Daarna klauterden allen er in, Bob keek
na of er brandstof genoeg was, en nadat de voorraad
voldoende bleek, greep Jack het roer, terwijl Bob den
motor bediende. De boot voer af, versnelde haar vaart
en koos knetterend zee.
Het was een verrukkelijke sport, waaraan vier van
de vijf jongelui gewoon waren, maar hoe dikwijls zij
deze tochtjes ook maakten, het verveelde hen nooit.
Voor Juffrouw Faulkner was het geheel een nieuwtje,
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en in haar sweater goed ingepakt, met losse en in den
wind fladderende haren, en oogen, guitig van den lust
naar avontuur, zag zij er uit als een elf, zooals Della
Frank zijdelings in het oor fluisterde. Frank knikte
en grinnikte.
„Bob denkt er net eender over," fluisterde hij terug.
„Hij kan zijn oogen niet van haar afhouden. Als wij
de open zee niet voor ons hadden, bezorgde hij ons
vast een aanvaring."
De naald van den snelheidsmeter vloog op en neer.
De boot scheen niet langer het water te doorklieven.
Zij had minachting voor het zwaardere element en
doorkliefde de lucht. Zij sprong van de kruin van de
eene golf naar de andere. De meisjes gilden, de jongens
stieten van louter pleizier een gebrul uit, dat diep uit
hun longen kwam. Toen minderde Bob vaart, Jack
wendde het roer, en zij zetten koers naar huis. Zij wa
ren slechts een half uur op het water geweest, maar
mijlen van de kust verwijderd. Maar ook de terugreis
werd zonder voorvallen of ongelukken volbracht, en
weldra stapten zij bij het bootenhuis weer aan land.
„Wat doet gij het liefst, Mijnheer Temple," vroeg
Marjorie Faulkner, toen Bob zich weer bij het gezel
schap voegde nadat bij het bootenhuis afgesloten
had, „varen, vliegen of auto-rijden?"
„Och, dat weet ik zoo nauw niet," antwoordde Bob,
„ik vind alle drie nogal leuk. Zoo'n krachtigen motor
in zijn bedwang te houden geeft een heerlijk gevoel.
Ik doe alle drie even graag," eindigde hij, met een
snellen blik op de anderen, „maar vanavond beviel
het varen mij het best."
Hij keek haar zoo welsprekend aan dat zij de oogen
neersloeg. Toen lachte zij. „En dat zegt gij nog wel,
plaagde zij. „Della heeft mij gewaarschuwd dat ge
een echte houten klaas zijt die een meisje nog nooit
een compliment gemaakt heeft."
„Dat heb ik ook niet," zei hij. „Dit vanavond is het
eerste."
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Weer lachte het meisje toen zij zich huppelend bij de
anderen voegde, maar Bob wist dat hij haar niet mis
haagd had.
Terwijl de jongens door de open zandheuvels hun
weg naar huis vervolgden, en het bosch dat hen van
het huis van de Temples scheidde naderden, waren de
gedachten van geen hunner bij de gebeurtenissen van
den vorigen nacht. Zij waren allerminst op eenig ge
vaar voorbereid.
Maar nauwelijks waren zij op het smalle pad geko
men, waar zij achter elkaar op een rij, met Jack voor
op, gevolgd door Frank en daarna Della en Marjorie,
en Bob in de achterhoede, liepen, of tusschen de boomen sprongen aan weerskanten een aantal mannen te
voorschijn die hen aanvielen. De meisjes begonnen te
gillen en schrikten hevig; haar kreten verbraken de
stilte van den avond.
Vloekende, stortte een deel van de aanvallers zich
nu ook op haar, en ruwe handen hielden haar mond
gesloten.
Maar hoewel zij onverhoeds aangevallen en onge
wapend waren, verweerden de jongens zich dapper.
Zij konden hun aanranders niet tellen. Daar was geen
tijd voor. Frank werd in het tumult omvergeloopen,
Jack tegen een boom geslingerd, terwijl Bob op de
been wist te blijven, en de armen om het lijf van zijn
eigen aanvaller geslagen hield.
Iedere spier en zenuw van zijn lichaam gespannen,
was Frank, als door een veer bewogen, weer opge
sprongen, diende den man die hem aangevallen had een
hevigen schop toe, en sprong af op den man die Della
in zijn armen hield. Onder het vallen was zijn hand
in aanraking gekomen met een steen ter grootte van
zijn vuist, en dezen had hij vastgeklemd. De aanrander
van Della had haar van achteren vastgegrepen en
boog haar bovenlijf achterover, zijn hand op haar
mond. Zijn rug was naar Frank gekeerd. Deze laatste
liet den steen met een geweldige kracht op het hoofd
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van den onverlaat neerkomen, en deze moest het meisje
loslaten en viel verdoofd op den grond.
De man dien hij een schop gegeven had, deed nu een
uitval naar hem, maar het bloed van Frank was aan
het gisten geraakt. Hij ontweek den slag dien de man
hem wilde toebrengen, en zijn rechterarm schoot uit.
Hij raakte den kerel achter het oor, een gevoelig plekje,
en de man viel als een blok neer.
Intusschen had Jack, met zijn rug tegen een boom,
twee mannen tegenover zich en het hard te verantwoor
den. Een van zijn twee aanvallers liet een dolk in zijn
hand glinsteren. Al kon hij nog zoo goed boksen, tegen
zulk een aanval was hij niet lang bestand, en Frank
begreep het. Hij snelde toe, maar kreeg een slag op het
hoofd. Daarna was alles duister.
De slag was toegebracht met een ploertendooder,
die door den aanvaller van Marjorie Faulkner gehan
teerd werd. Het gevaar ziende, waarin zijn makkers
van de zijde van Frank verkeerden, had hij het meisje
losgelaten en was Frank aangevallen. Maar op zijn beurt
viel hij in handen van een volmaakte feeks, die zijn
gezicht openkrabde. Het was Della, die, toen zij Frank
had zien vallen, buiten zichzelve geraakt was van
woede en voor al het andere ongevoelig was. Zij was
niet tot bedaren te brengen en de man probeerde
haar af te schudden, zonder daarin geheel te slagen,
want haar nagels scheurden zijn wang onder het rech
teroog open en hij bloedde hevig. Tijdelijk verblind,
liet hij zijn ploertendooder vallen en strompelde vloe
kende achteruit.
Della maakte van haar voordeel geen gebruik, maar
knielde naast Frank-en legde zijn hoofd in haar schoot.
Zijn oogen waren gesloten. De slag die hem getroffen
had, was geducht aangekomen. Gelukkig was hij
evenwel in plaats van midden op zijn hoofd neer te
komen, zijdelings afgegleden. Terwijl zij hem verzorgde,
zijn zachte haren wegstreek en haar tranen den vrijen
loop liet, sloeg Frank de oogen op.
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Hij bleef voor het oogenblik bezwijmd. Was dat wer
kelijk zoo? Of verscheen er een glans van voldoening
in zijn oogen, die hij vlug weer sloot, toen hij zag wie
hem te hulp gesneld was?
Vervolgens deed hij pogingen zich op te richten.
Dit alles was in ongelooflijk korten tijd gebeurd,
en intusschen was Bob handgemeen geraakt met den
sterksten kerel van den troep, die even lang was
als hij, maar veel ouder en zwaarder. Toen deze man
met een ploertendooder in de hand uit het bosch op hem
toegesprongen was, had Bob zijn neerdalenden pols
gegrepen en hem met zijn vrije hand een opstopper in
de maagstreek toegediend. Daarna waren zij aan het
worstelen geraakt.
Toen Frank, nog duizelig, door Della geholpen weer
op de been gekomen was, klonk er een heesche schreeuw
van Bob, gevolgd door een gil van Marjorie Faulkner.
Daarna beschreef de aanvaller van Bob een boog door
de lucht. Hij was het slachtoffer geworden van den
beroemden worstelaarsgreep van Bob, waarbij deze
al zijn krachten ingespannen had. In plaats van dus
vlak achter Bob neer te vallen, kwakte hij op een af
stand van verscheidene ellen tegen den grond.
Het toeval wilde dat deze menschelijke meteoor
tijdens zijn val een van de aanvallers van Jack mee
sleurde, zoodat beide kerels vielen. Nu vluchtte de der
de man doodelijk verschrikt het bosch in.
De eerste ronde was gewonnen. Maar er bleven nog
vijf aanvallers over. En allen waren gewapend, terwijl
de jongens dit niet waren. Frank zag het gevaar van
een weifeling in en riep: „Bob, vlug, Jack! Wij moeten
de meisjes thuisbrengen."
Zijn hoofd schuddende om zich wat op te frisschen,
greep hij Della bij de hand en begon met haar hard
naar huis te loopen. Eén blik was voldoende om hem
te overtuigen dat Bob en Jack hem begrepen hadden
en Marjorie meetrokken.
Maar het gevaar was nog niet voorbij. Tot zoover
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hadden de aanvallers geen gebruik gemaakt van hun
revolvers om te beletten dat anderen op het tooneel
van den strijd zouden verschijnen. Maar nu begrijpende
dat hun prooi hen zou kunnen ontgaan, begonnen een
paar van hen te vuren. Bob, die de achterhoede was
gaan dekken, kreunde opeens: „Zij hebben mij geraakt."
Hij viel. Jack keerde zich om, begreep den toestand
en riep: „Meisjes, ga naar huis en haal hulp. Frank en
ik blijven hier bij Bob."
„Ik ben niet zwaar gewond," zei Bob. „Ik kan alleen
niet loopen."
Hij deed moeite weer op de been te komen. Verschei
dene schoten knalden nog onaangenaam dichtbij. De
vijand kwam naderbij en bleef intusschen schieten.
„Loop, meisjes!" riep Jack. En deze liepen wat zij
loopen konden.
Eensklaps kwam Tom Barnum uit het struikgewas
te voorschijn, zijn revolver in de hand. Daar hij vlak
bij het radio-station van de Hamptons sliep, was hij
door het gegil van de meisjes bij den eersten aanval
wakker geworden. In den maneschijn was het niet
moeilijk te zien wie hij op zijn kogels onthalen moest
en Tom bedacht zich geen twee malen. Snel achtereen
zond hij de aanvallers zes kogels uit zijn revolver toe.
Het opdagen van hulp voltooide hun nederlaag. Zij
vluchtten naar het strand.
Tom wilde niets liever dan hen achtervolgen, maar
Jack riep hem terug.
„Laat hen gaan, Tom. Kom hier, Bob is gewond.
Help ons hem thuis te brengen."

HOOFDSTUK XXI.
DE MOTORBOOT WORDT GESTOLEN.

Toen de jongens en Tom Barnum in het huis van de
Temples aankwamen, vonden zij het huishouden in
de grootste opwinding. Een paar van de dienstmeisjes
hadden het bijna op haar zenuwen. Maar met een paar
scherp geuite woorden zeiden Frank en Della hun dat zij
zich schamen moesten, en zij herstelden zich. Het was
evenwel geen wonder dat zij een flauwte nabij geweest
waren, want als het huis aangevallen was zouden de
smokkelaars weinig mannelijken weerstand ontmoet
hebben, daar de huismeester een oud, vreesachtig man,
en de chauffeur afwezig was.
Maar Frank verzekerde de vrouwen dat er geen aan
val meer te vreezen was, en zij keerden naar de dienstbodenvertrekken terug.
Intusschen hadden Jack en Tom Barnum Bob naar
zijn kamer gebracht en zijn wond onderzocht. Hij was
niet één maal, maar twee malen door een kogel geraakt.
Maar geen van beide had edele deelen getroffen. De
eene had zijn dij geschramd, de tweede zat in zijn
kuit, maar had het been niet geraakt. De wonden wer
den gewasschen en verbonden.
Nu werd krijgsraad belegd, waarbij Della en Marjorie tegenwoordig waren. Beiden waren doodelijk
geschrikt, maar goed bij de pinken, en de jongens
prezen haar gedrag luid. Frank kon Della niet genoeg
bedanken dat zij den schavuit, die het op hem voor
zien had, zoo geducht haar nagels had laten voelen.
Zij kwamen tot het besluit, dat het, de afgelegen
heid en den aard van de streek in aanmerking genomen,
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hoogst onverstandig zou zijn de booswichten achterna
te gaan. Zij droegen Tom Barnum evenwel op, de
matrozen die in het huis van Brownell achtergebleven
waren, telefonisch te melden dat zich in het bosch
nog smokkelaars ophielden, en van deze opdracht kweet
hij zich, toen hij naar zijn eigen huis terugkeerde.
De jongens waren van meening dat zij het laatste
van de smokkelaars gezien hadden, en dat deze, in
hun plannen tot wraakneming gedwarsboomd, zich
nu naar den spoorweg en vandaar weer naar huis
zouden begeven. Want dat die aanval op hen alleen
uit wraak geschied was, daaraan twijfelden zij niet.
Kapitein Folsom had hen vooruit gewaarschuwd dat
zulks te verwachten was.
Men kan zich dus hun diepe teleurstelling voorstel
len, toen zij den volgenden dag bij hun aankomst bij
het bootenhuis ontdekten dat de deur opengebroken,
en de nieuwe boot, de trots van het drietal, verdwenen
was. Bob, die met behulp van een stok meegestrompeld
was, kreunde toen hij het leege onderstel zag, waarop
zij de boot gisteren achtergelaten hadden.
„Wij zijn echte wanboffers," zei hij. „Daar!"
"Vliegtuig kapot, motorboot gemold," zei Frank.
„Wat verder?"
Jack gaf den moed niet op. Zijn oogen bliksemden
van woede.
..
„Dat is te kras," zei hij. „Daar zullen wij een stokje
voor steken. Méér niet."
Na eenig overleg besloten zij Kapitein Folsom aan
het Hoofdbureau draadloos te telefoneeren en hem
den keer dien de gebeurtenissen genomen hadden
mee te deelen. Zij waren in zooverre gelukkig van
hem daar aan te treffen, druk bezig met beschikkingen
omtrent de groote hoeveelheid in beslag genomen
sterke dranken. Hij betuigde de jongens zijn leed
wezen over hun tegenslag, maar wenschte hen geluk
dat zij den vorigen avond aan den onverwacht op
hen gepleegden aanslag ontkomen waren.
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Hij beloofde de New-Yorksche politie te zullen ver
zoeken op de wateren van Brooklyn en Manhattan naar
de vermiste motorboot uit te kijken. Verder deed hij
toezegging dat de politie-autoriteiten in de steden
langs de kust van Long Island aangezocht zouden
worden, het strand tusschen de woonplaats van de
Temples te laten bewaken, opdat, als de smokkelaars
daar ergens landden en de boot in den steek lieten,
de jongens daarvan verwittigd konden worden.
Tot besluit voegde hij er bij dat de groote raid
en de gevangenneming van Paddy Ryan en de an
deren in het huis van Brownell nog niet geleid had
den tot de ontdekking welke Hooge Pieten achter de
schermen van deze smokkelaffaire zaten. De gewone
leden van de bende, afzonderlijk verhoord, hadden
verklaard en hielden staande dat Higginbotham en
Ryan de eenige leiders waren die zij kenden. Higgin
botham was nog niet gevonden, en Ryan weigerde te
spreken. Het was evenwel Kapitein Folsom's vaste
overtuiging dat een of meer schatrijke, en, misschien
mannen van een zeer aanzienlijke positie, de touwtjes
in handen hielden.
»Gij jongelui hebt hierin zulke uitmuntende diensten
bewezen," zei hij, „dat jelui de eersten zijn aan wie
ik het vertel, omdat ik weet dat jelui er zoo'n belang
in stellen, maar ten tweede is het mijn wensch dat
jelui terdege uitkijkt. Jelui hebt getoond zulke scherp
zinnige, schrandere jongens te zijn, dat, als jelui je
ooren goed open houden, jelui allicht iets belangrijks
zullen ontdekken. Ik geloof dat de hoofdman van de
bende in de Millionairs-Kolonie in jelui buurt gezocht
moet worden."
Wat Kapitein Folsom aan de jongens meegedeeld
had verschafte hun nieuwe stof tot denken, en na af
loop van het draadlooze gesprek hielden zij eenigen
tijd een beraadslaging. Ook de meisjes waren zeer
belangstellend.
„Het is zoo romantisch," merkte Della op. „Net als
10
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in den ouden tijd, toen het smokkelen in Engeland
een erkend beroep was bijvoorbeeld, en aanzienlijke
kooplui, die in eer en aanzien ^stonden, koekoek een
ei met de smokkelaars waren."
Zoover behoef je niet van huis te gaan, antwoord
de" Frank, die in de geschiedenis van Long Island
goed thuis was. „Er was een tijd waarin zeeschuimers
en smokkelaars aan beide zijden van de kust van
Long Island hun hoofdkwartier hadden en zich vrij
en ongehinderd bewogen. De autoriteiten van die
dagen lagen zelfs met die schavuiten onder een deken,
en minstens één gouverneur van de provincie Is ew
York had zijn boterham flink gesmeerd door met zeerooverii en smokkelarij een handje te helpen.
De jongens kenden de namen van de meeste eige
naars van de uitgestrekte landgoederen langs de kust
van Long Island en lachende en gekscherende noem
den zij den naam van dezen of genen grooten mijnheer,
dien zii als hoofd van de smokkelaars doodverfden.
„Kapitein Folsom," zei Jack, „heeft verteld dat er
met het inkoopen en het vervoeren van al die drank
in de radio-booten, het koopen van de bezitting
van Brownell, het huren van schepen, de betaling van
de tallooze mannen, enz., zulke ontzaglijke sommen
gemoeid waren, dat naar zijn overtuiging de gevangen
genomen smokkelaars niets anders dan handlangers
konden zijn. En dat de zaak schatten gekost heeft,
zal waarempel wel waar zijn.
Er verliepen verscheidene dagen zonder dat
jongens opnieuw van Kapitein Folsom hoorden en
evenmin ontvingen zij bericht dat hun motorboot
gevonden was. Zij kwamen tot de meenmg dat men
öf gaten in de kiel geboord, öf de boot op een eenzame
plek aan haar lot overgelaten had, of dat de dieven ka
hadden gezien de New-Yorksche havenpolitie te ver
schalken. Dat de dieven er gebruik van hadden kun
nen maken om zich op zee aan boord van een smokkelschip te begeven, kwam niet bij hen op, om
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eenvoudige reden, dat, hoewel zij de laatste dagen
een aardigen kijk op den smokkelhandel gekregen
hadden, zij zich geen flauw begrip konden vormen
van de uitgebreidheid er van. En toch was dit laatste
geschied, zooals nader zal blijken.
Intusschen waren mijnheer Temple en Mijnheer
Hampton weer thuisgekomen, om tot hun onbeschrij
felijke verbazing te vernemen wat er voorgevallen was.
De twee vaders zaten in de bibliotheek van de Hamptons samen een sigaar te rooken, keken elkaar eens
lachende aan en schudden hun hoofd.
„Ik heb Jack een geducht standje moeten geven
omdat hij zijn hand in dit wespennest gestoken heeft,"
zei Mijnheer Hampton. „Maar — och, het is toch een
boel waard, George, om jong te zijn en avonturen
te beleven."
Mijnheer Temple knikte. „Ik heb Bob en Frank
dito op hun tabernakel gegeven," antwoordde hij.
„Ik zei hun dat het niet te pas kwam hun neus in
die zaken te steken, terwijl ik mijn hielen gelicht had.
Maar Bob merkte op: „Och, vader, toen wij verleden
jaar onzen neus in die zaken in Californië staken, hadt
gij uw hielen niet gelicht. En hebben wij ons er niet
mooi uitgewerkt? En Frank zei: „Wij zullen ons hier
ook uitwerken, Oom George." Wat nu met zulke
jongens aan te vangen?"
Mijnheer Hampton lachte. „Jack gaf mij ook zoo'n
soort van antwoord. Hij zei dat hij, ook alléén door
zijn hand in een wespennest te steken, er in geslaagd
was mij uit de handen van de Mexicaansche bandieten
te bevrijden en internationale verwikkelingen te voor
komen."
„Ja, het is heerlijk jong te zijn," zuchtte Mijnheer
Temple, en hij knipte de asch van zijn sigaar.
Beide mannen rookten eenigen tijd zwijgend.
De Zondag kwam en ging voorbij, en er gebeurde
niets. Des Maandags, den vijfden dag na den gebeur
tenisvollen nacht, werden de jongens door Kapitein
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Folsom draadloos opgeroepen. Tom Barnum, in het sta
tion op wacht, kwam Jack onmiddellijk waarschuwen.
Na het gesprek verscheen deze in het huis van e
Temples, in een staat van de grootste opgewondenheid.
Zee, jongens," riep hij, zoodra hij zijn makkers op
de'Veranda zag zitten, „wat zouden jelui zeggen van
een zeereisje, met avonturen in het verschiet.
Frank smeet zijn boek weg en liet zich uit zijn
hangmat rollen, waarin hij lui had liggen schommelen.
Wat zeg je daar?" vroeg hij, overeind krabbelende,
"ja," zei Bob, die languit in een ? schommelstoel
lag, „waarvoor maak je zoo'n herrie?
Hij smeet een kussen naar Jack, maar dezevig
het op en kaatste het zoo snel terug dat Bob het
tegen zijn maag kreeg en opeens op de been was.
Maar hij stond nog niet vast. Zijn gewond been
hoewel op weg naar herstel, was nog niet zoo dat het
veel gekheid verdragen kon.
Tv«nti»
Au!" schreeuwde hij. „Zet het hem betaald, Fra k.
"Schei uit" riep Jack, die nu van twee kanten
met kussens kreeg, „sehei uit of ik vertel jelm mefe
Het tweetal hield met bombardeeren op, maar
hield voor de zekerheid een kussen vast.
„Als het geen goede tijding is," merkte Fran op,
houd ie dan gereed."
A ...
Nu, goede tijding is het," zei Jack en nu deed hij
vlug zijn verhaal. Kapitein Folsom was op het punt
om zich met Luitenant Summers aan boord van de
Spion" in te schepen voor een onderzoek naar een
dranksmokkelarij op groote schaal bij Montouk^ Point
de uiterste punt van Long Island, waar als het ware
een heele vloot smokkelschepen aanwezig moest zijn.
Onderweg zouden zij ter hoogte van
,
Brownell ankeren en een boot naar den wal zenden o
de bezetting van het huis af te lossen. Over een uur
of drie zouden zij zich op die plek bevmden.
„Kapitein Folsom voegde er bij," het FraI^J0 ge^
„dat de smokkelaars die onze motorboot stalen,
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mee naar deze vloot gevaren konden zijn, en hij noodigde ons uit hem te vergezellen ten einde, zoo noodig,
onze boot te kunnen herkennen. Maar, zei hij, de kans
was uiterst gering, en hij wilde ons niet met ijdele
hoop vleien. En gevaar achtte hij er niet aan ver
bonden, maar hij meende dat het tochtje ons aange
naam zou zijn. Als onze vaders ons evenwel geen
permissie gaven, nam hij ons ditmaal niet mee. Vin
den zij het goed, dan zouden wij ons bij het huis van
Brownell bij de anderen voegen."
„Hoera!" schreeuwde Frank, en hij voerde een
Indiaanschen oorlogsdans uit.
„Roep je vader op, Bob," zei Jack, „en vraag het
hem. Ik ren naar huis en spreek op langen afstand
met den mijnen."
Beide jongens haastten zich hun boodschap uit te
voeren, en toen Jack in ongelooflijk korten tijd terug
keerde, had hij de toestemming van zijn vader ver
kregen. Mijnheer Temple had ook geen bezwaren.
Beide mannen begrepen dat de jongens bij zoo'n expe
ditie geen gevaar liepen, want zij achtten het onwaar
schijnlijk dat een dranksmokkelschip zich tegen een
gewapend schip van de Marine van de Vereenigde Staten
zou keeren. Ook hetgeen Kapitein Folsom omtrent de
motorboot gezegd had vond ingang bij hen, en, wetende
hoe de jongens zich dit verlies aantrokken, gunden zij
hun gaarne de kans hun eigendom terug te krijgen.
„Naar de Zeesterren-Baai is een marsch van ruim
drie mijlen," merkte Jack bezorgd op. „Kun je dat
met je manke poot klaarspelen, Bob?"
Tot antwoord zwaaide Bob zijn gewond been ver
scheidene malen heen en weer. „Het zal het wel uit
houden," zei hij. „Leg ik er het loodje bij, dan moeten
jelui me verder maar dragen. Ik ben zoo erg zwaar niet."
Frank trok een leelijk gezicht.
De meisjes waren met Mevrouw Temple uitgegaan.
De jongens behoefden dus van niemand afscheid te
nemen en gingen op weg.

HOOFDSTUK XXII.
TIJDING VAN EEN VREEMD SCHIP.

Na door de boot die in de Zeesterren-Baai lag en
waarheen het Bob gelukt was zonder veel pijn te
loopen, opgepikt te zijn, werden de jongens naar de
„Spion" geroeid en aan dek door Kapitein Folsom
en Luitenant Summers ontvangen.
Het snelle scheepje koos dadelijk het ruime sop,
en Luitenant Summers keerde naar zijn bezigheden
terug. Over de verschansing geleund, begon Kapitein
Folsom hen van de dranksmokkelaars te vertellen.
Van Higginbotham was geen spoor ontdekt, deelde
hij mee. Men had navraag gedaan op het kantoor
van Mijnheer McKay, maar deze zelf was nog niet in
de stad terug en er kon niemand anders gevonden
worden die omtrent het doen en laten van Higgin
botham inlichtingen geven kon. Men wist alleen dat
hij een jonggezellenleven leidde en kamers had in een
hotel in de stad. In die kamers was huiszoeking ge
houden, maar Higginbotham had zich niet vertoond
en evenmin getelefoneerd.
Op zijn kamers waren ook geen papieren of aan
wijzingen gevonden dat hij met de smokkelaars in
verbinding stond. Geslepen als hij was, had hij ge
zorgd dat nergens bewijzen tegen hem gevonden wer
den. Ryan en de andere gevangenen waren tegen
borgtocht vrijgelaten, welk geld
een aanzienlijke
som — door Ryan verschaft werd.
„Kon ik mijn handen maar op de hoofdlieden van
deze bende leggen," merkte Kapitein Folsom op.
„De dranksmokkelarij neemt ontzettend toe, en wij
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hebben alle aanwijzingen dat er een organiseerend
genie en een groot kapitaal achter zit. Het nieuwste
bewijs dat zij niet stil zitten kregen wij laatst, toen
een vliegtuig een noodlanding moest doen op een
akker bij Croton aan de Hudson en door den ongekwetsten bestuurder in den steek gelaten werd. Het
vervoerde 200 flesschen van een zeer duren Canadeeschen drank. En in den stuurstoel vond men een
kaart voor de route van een eiland in de St. Lawrence
Rivier bij Montreal, naar Glen Falls, New-York, en
vandaar naar de stad New-York zelf. Zij was erg be
duimeld, wat bewees dat zij menigmaal dienst gedaan
had."
„Maar als gij den hoofdman te pakken kunt krijgen,
zou dat niet tot eenig gevolg kunnen hebben dat de
werkzaamheden tijdelijk gestaakt werden om later
met verdubbelden ijver hervat te worden?" vroeg
Frank. „Zijn de winsten niet zoo aanzienlijk dat zijn
plaats grif door een ander geniaal organisator op den
zelfden voet zal worden ingenomen?"
„Misschien heb je gelijk," antwoordde Kapitein
Folsom. „Die drooglegging heeft een allerzonderlingste
staat van zaken in ons land geschapen. Het is een wet,
waarvan de overtreding door vele menschen niet als
wetschennis beschouwd wordt. Niettemin, ik ben vast
overtuigd dat bij al die smokkelzaken één zeer groot
man alle touwtjes in handen heeft, het monopolie van
die handel bezit, en een soort van Trust voor Drank
smokkelen gevormd heeft."
„Kunnen wij dien man ontmaskeren," ging hij
voort, „dan zullen wij een slag geslagen hebben die
de anderen langen tijd tot werkeloosheid zal doemen,
want wij zullen hem ten voorbeeld stellen. En ik heb
een voorgevoel dat de gebeurtenissen, die door jelui,
jongens, verhaast zijn, ons zullen brengen naar dien
man — den Grooten, Onvindbaren Piet."
De jongens waren over de mededeelingen van Kapi
tein Folsom zoo in gepeins verdiept, dat zij niet be-
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merkten dat een oud schoenerschip de „Spion" nader
de. Zij keken naar het roomkleurige water aan den
boeg, hadden hun petten diep over de oogen getrok
ken om deze tegen de zon te beschermen, zoodat hun
gezichtskring vrij beperkt was. Maar zoodra de „Spion
ziin vaart merkbaar minderde, keken zij verrast op
en zagen wat er gebeurde. De „Spion" lag zoo goed
als stil, en op een kabellengte dobberde een ouderwetsche schoener, die slechts weinig ziel voerde.
„Zoo waar als de Zeeslang bestaat!" riep Frank uit,
ziin toevlucht nemende tot een uitroep, die het laatste
iaar op Harrington Hall zeer gebruikelijk geweest
was, „waar komt dat voorwereldsche karveel van
Colombus vandaan? Mijn lieve hemel, wat een oude
schuit is dat? Maar zie, zij is er."
En hij wees naar de gedaante van den gebakkebaarden schipper, die in zijn trui bij de verschansing
stond en het praaien door de „Spion" beantwoordde.
Voor de verbazing van Frank bestonden goede gron
den. De oude schoener, van welken de naam, zooals
zij in half vergane vergulde letters lazen, „Molly M.
was, scheen een spookschip uit vroeger dagen. De
scherp vooruitstekende boeg, de hooge achtersteven
en de kop van een vrouwenbeeld dat misschien eens
een zeemeermin had moeten voorstellen, maar nu tot
allerlei gissingen aanleiding gaf, deden inderdaad den
ken aan een galjoen uit vervlogen eeuwen. Dit vrouwen
beeld was onder den vooruitspringenden boeg aange
bracht geweest.
„Ahoi! Ahoi!"
Toen de schipper van de oude schuit het praaien
door de „Spion" aldus beantwoord had, bracht hij
een hand aan zijn oor als was hij hardhoorend.
„Draai bij. Patrouille-schip van de Vereemgde Sta
ten," riep Luitenant Summers ongeduldig terug.
Maar de oude zeebonk, wiens schip afhield, terwijl
de „Spion" met bijna geheel gestopte machines op de
baren dobberde, herhaalde alleen die beweging met
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zijn hand achter zijn oor en riep nogmaals: „Ahoi!
Ahoi!"
Eensklaps voelden de jongens het dek onder hun
voeten trillen, de knal van een drieponder werd ge
hoord, en een kogel floot vlak voor den boeg van het
andere schip en deed het schuim opspatten. Er kwam
opeens leven in den „Vliegenden Hollander", zooals
Frank hem betiteld had. Hij danste op zijn dek op en
neer, en twee of drie andere zeelieden vertoonden zich.
Hij schudde zijn vuist tegen de „Spion".
„Ik ben buiten de drie-mijls grens," schreeuwde hij.
„Ik ben in mijn recht."
„Hij bedoelt," lichtte Kapitein Folsom de jongens
in, „dat hij zich buiten de jurisprudentie van de Vereenigde Staten en in volle zee bevindt."
Niettemin schreeuwde de oude zeebonk een bevel,
matrozen haastten zich te gehoorzamen, zeilen werden
gereefd en de schoener draaide bij. Nu stoomde de
„Spion" tot bootslengte naderbij. Op het dek van den
schoener was alleen de schipper te zien. Na het vol
brengen van hun taak waren de matrozen benedendeks
gegaan.
„Luister eens, man," zei Luitenant Summers, „je
mag buiten de drie-mijls grens zijn, maar dat zal dan
ook geen haar schelen. Waar zijn je papieren?"
De oude schipper keek hem van onder zijn borste
lige wenkbrauwen listig aan. Langzaam gleed er een
grijnslach over zijn gezicht.
„Ge weet even goed als ik," antwoordde hij, „dat
ik buiten de drie-mijls grens ben. II wil dus gerust
bekennen. Ik heb drank aan boord. Maar mijn papie
ren zijn in orde, en je blijft van me af. Ik kom van
Nassau op de Bahama's met bestemming naar St.
John. Twee Engelsche bezittingen. En ik ben binnen
mijn koers."
Het gezicht van Luitenant Summers gloeide. De
oogen van Kapitein Folsom flikkerden, en de jongens
zagen een van de schepelingen van de „Spion" een

— 154 —
ouden pikbroek, de hand naar zijn gezicht brengen
om een glimlach te verbergen.
^
„De oude zeerob heeft onzen schipper te pakken,
fluisterde Kapitein Folsom de jongens toe. „Deze
kan hem niets doen. Wij zijn ongetwijfeld buiten de
drie-mijls grens. En dan de brutaliteit van dien vent
te bekennen dat hij sterken drank aan boord heeft.
Zijn papieren zijn natuurlijk in de volmaakste orde,
maar die drank ziet St. John nooit. Die is bestemd
om aan onze eigen kust aan land gesmokkeld te
worden."
_
Luitenant Summers verkeerde blijkbaar ook in de
meening dat hij in het ootje genomen werd. En hoe
het feit dat de ander in zijn vuistje lachte hem ook
verbitterde, hij was tot handelen onbevoegd. Niette
min besloot hij toch een bezoek aan boord van de
„Molly M." te brengen, want hij riep: „Houd je ge
reed. Ik kom aan boord."
Weldra zagen de jongens een jol over de golven
dansen; Luitenant Summers klauterde aan boord
van den schoener en verdween daarna met den schip
per benedendeks.
Terwijl zij op zijn terugkomst wachtten, lichtte
Kapitein Folsom de jongens in omtrent de moeilijk
heden van het beletten dat er drank aan land gesmokkeld werd.
„Zooals je uit dit voorbeeld kunt opmaken," zei
hij',' „wordt de smokkelhandel gedreven openlijk, of
onder een lichte maskeering. Dat schip is zonder
eenigen twijfel voornemens zijn lading ergens aan
deze kust te lossen. Maar zijn papieren zijn geheel in
orde en zoo lang het buiten de drie-mijls grens blijtt,
kunnen wij er niets tegen uitrichten. Wij kunnen na
tuurlijk in de buurt blijven en het lossen beletten.
Maar terwijl wij dat hier doen, lost een ander smokkelschip elders. Het is een ontmoedigend werkje om
de naleving van zulk een wet te handhaven. En wat
het nog moeilijker maakt," liet hij volgen, „is, dat
' '
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af en toe een van onze mannen zich door de smokke
laars laat omkoopen en dan worden wij anderen, die
ons werk eerlijk doen, met den vinger nagewezen, en
de menschen zeggen: „Och, zij knoeien immers alle
maal. Ik heb het altijd wel geweten"."
„Maar daar komt Luitenant Summers weer terug,"
hernam hij na eenigen tijd. „Nu zullen wij hooren wat
hij gevonden heeft."
De oude schipper en de zee-officier verschenen aan
dek, deze laatste klom over de verschansing en sprong
in de jol. De schoener ging weer onder zeil en hield
af. Aan dek gekomen, liet Luitenant Summers Kapi
tein Folsom en de jongens verzoeken in zijn hut te
komen.
„Ik heb nieuws voor jelui, jongens," zei hij dade
lijk. „Kapitein Woolley, van de „Molly M." schijnt
een gladde kwibus te zijn", en hij glimlachte wrang,
„maar van een van zijn volk vernam een van mijn
matrozen, dat een motorboot, waarvan de beschrij
ving klopte met die van de boot welke aan jelui ont
stolen is, op den Atlantischen Oceaan, ter hoogte van
de kust van Jersey, langszij een onderzee-jager van
onze Marine gezien is. Zij was bemand met matrozen
in onze uniform.
„Hoera!" riep Frank, „dan moet een van uw boo
ten haar vermeesterd hebben."
Luitenant Summers schudde het hoofd.
„Dat is juist het vreemde er van," zei hij. „Als een
van onze schepen de boot drijvende aangetroffen of
met de vluchtende smokkelaars aan boord vermeesterd
had, zou het draadloos gerapporteerd geworden zijn.
Want, de onderzeeër en de motorboot werden giste
ren door den schoener gezien. Die zeeman, blijkbaar
een praatzieke vent, zei tegen mijn matroos dat zij
den jager voor een schip van de „Droge Marine"
hielden en alle zeilen bijzetten om uit zijn gevaarlijk
gezelschap te blijven. Toen, vertelde de man, konden
zij vanaf den schoener zien dat de bemanning in uni-
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form aan boord van den jager aan de verschansing
kwam en dat zij hun buik vasthielden van het lachen.
Wat er achter zit, weet ik niet, maar in ieder geval
deed de jager geen poging tot achtervolgen."
„En gij hebt van geen enkele van uw booten bericht
ontvangen dat onze boot opgepikt was?" vroeg Jack
verbaasd •
„Van geen enkele," antwoordde Luitenant Summers,
„maar ik zal terstond order geven naar al onze booten
te seinen."

HOOFDSTUK XXIII.
AAN DE ZEESTERREN-BAAI TERUG.

De marconist aan boord van de „Spion" werd ter
stond aan het werk gezet en deed draadloos bij alle
schepen van de „Droge-Marine" navraag of een van
hen een motorboot bemachtigd of aangetroffen had.
Van de schepen en van de stations langs de kust
kwam een voor een een ontkennend antwoord bin
nen. Het duurde verscheidene uren tot alle antwoorden
ingekomen waren. Intusschen had de „Spion" zigzag
gekruist, de zee ter hoogte van Montauk Point afge
zocht, maar geen spoor van smokkelaars gevonden.
Talrijke zeil-, zoowel als stoomschepen waren in het
gezicht, maar laatstgenoemde waren te groot om dranksmokkelschepen te kunnen zijn, en de eerste waren
nooit dicht genoeg bij om gepraaid te kunnen wor
den. En ook waren de schepen nooit in voldoenden
getale bijeen, om voor de „smokkelvloot" waarvan
gesproken was, aangezien te kunnen worden.
Later op den dag, toen de ondergaande zon het
vallen van den avond aankondigde, en de horloges
van de jongens op 7 uur stonden, pleegde Luitenant
Summers opnieuw overleg met Kapitein Folsom, die
de jongens weldra kwam melden dat zij besloten had
den terug te keeren en dat zij over een paar uren
weer aan land gezet zouden worden, niet in de Zee
sterren-Baai, maar aan hun eigen bootenhuis, opdat
Bob niet zoover naar huis zou behoeven te loopen.
Nauwelijks evenwel was de koers van het schip ge
wijzigd, of de marconist kwam in een staat van de
grootste opwinding uit zijn hut te voorschijn, riep
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Luitenant Summers, die op de brug stond, en met
hun tweeën gingen zij de hut weer binnen. De hut
waar de marconist werkte, was vroeger kaartenhut
geweest. Zij was ingericht voor draadlooze telegrafie
en telefonie, en zoowel om te ontvangen als uit te
zenden.
„Ik ben benieuwd wat er aan de hand is," zei Kapi
tein Folsom tot de jongens, met wie hij op den boeg
stond te praten. „De marconist moet een zeer belanrijk draadloos bericht ontvangen hebben. Veront
schuldig mij een oogenblik, jongens, dan ga ik eens
hooren."
Kapitein Folsom had de radio-hut evenwel nog niet
bereikt, of Luitenant Summers kwam er uit, verscheen
op de brug en wenkte hem en de jongens tot zich.
„Ik zal alles dadelijk uitleggen," zei hij, „zoodra ik
mijn bevelen gegeven heb."
Hij gaf een aantal bevelen en de mannen op dek
voerden ze vlug uit. Wat het doel was, wisten zij
natuurlijk niet, maar de man aan het roer had bevel
ontvangen aan te houden op de Zeesterren-Baai, en
zoodra de machines onder vollen stoom waren, scheen
het schip door het water te vliegen.
„Er is aan den wal iets gebeurd," merkte Frank
tot zijn makkers op. „Ik ben benieuwd wat het is."
Hun nieuwsgierigheid zou weldra bevredigd worden.
Luitenant Summers ging hen voor naar zijn hut
beneden, en toen alle vijf daar verzameld waren, liet
hij geen verderen tijd verloren gaan.
„Het raadsel van dien onderzee-jager, die door het
volk van de „Molly M." gezien werd, met uw motor
boot op sleeptouw, is aardig op weg om opgelost te
worden," zei hij. „En ik heb ook alle hoop het hoofd
van de smokkelaarsbende die wij achtervolgd hebben,
in handen te zullen krijgen."
„Wat? Wat zeg je daar?" vroeg Kapitein Folsom
opgewonden.
Luitenant Summers knikte. „Ge zoudt in geen
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duizend jaren kunnen raden," ging hij voort, „van
waar dat draadlooze bericht kwam, noch waarover
het ging. Maar ik wil u niet langer in onzekerheid
laten. Het bericht kwam van een van de bewakers
die ik in het huis van Brownell achterliet, en hij
sprak niet aan het station daar, maar aan het jouwe,
Hampton."
„Aan ons station?" Jack begreep er totaal niets van.
„Mankeerde er dan iets aan het hunne ?" vroeg hij toen.
„Onze mannen werden overrompeld door schavui
ten die een marine-uniform aangetrokken hadden en
in een onderzee-jager geland waren," liet Luitenant
Summers zijn bom nu bersten. „Slechts één man
ontkwam. En hij liep zoo hard als hij kon naar jouw
station, Hampton, trof daar je mechanicien, Tom
Barnum, en begon mij te zoeken."
De oogen van de jongens schitterden, toen deze open
baring tot hen doordrong De smokkelaars hadden
blijkbaar in het bezit weten te komen van een onder
zeejager en marine-uniformen aangetrokken, om aldus
een stouten slag te slaan, hoewel nog niet nagegaan kon
worden welken. Het leek alsof er heel wat voor hen in
het verschiet lag en dus kende hun opgewondenheid
geen grenzen.
Kapitein Folsom begon evenwel dadelijk de oor
zaken uit te pluizen.
„Maar waarom ter wereld kunnen zij tot zulk een
brutaliteit hun toevlucht genomen hebben?" vroeg
hij. „Ik neem natuurlijk aan dat de smokkelaars ergens
de hand op een onderzee-jager, en op uniformen,
hebben kunnen leggen. Maar met welke bedoelingen
zouden zij het huis van Brownell willen heroveren?
Vasthouden kunnen zij het toch niet."
Luitenant Summers schudde het hoofd. „Het gaat
boven mijn verstand," zei hij. „Als er één raadsel is,
is dit het. Maar over die dingen wil ik mij het hoofd
niet langer breken. Ik ben benieuwd wat wij op den
vasten wal zullen aantreffen."
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Frank, die diep in gedachten geweest was, liet zich
onverwacht hooren.
„Kapitein Folsom," merkte hij op, „is het niet vrij
zeker dat zulk een handeling niet begaan zou zijn dan
door iemand die in den raad der smokkelaars een zeer
hooge plaats bekleedt?"
„Natuurlijk."
„En hij zou niet dan om zeer gewichtige redenen het
gevaar voor ontdekking en gevangenneming op zich
nemen?"
„Dat denk ik ook."
„Dan," hernam Frank, „dan acht ik het mogelijk
dat hij de wacht in het huis alleen overrompeld heeft
om er tijdelijk bezit van te nemen en compromitteerende papieren — misschien uit een geheime berg
plaats — weg te nemen en te vernietigen, die daar
moeten zijn achtergebleven toen Luitenant Summers
het huis vermeesterde."
De anderen bewaarden eenige oogenblikken het stil
zwijgen. Toen zei Kapitein Folsom: „Misschien heb je ge
lijk. Je theorie is zeker aannemelijk. En zij zou dien bru
talen streek, door de smokkelaars uitgehaald, verklaren."
Van verdere bespreking werd afgezien, daar Luite
nant Summers aan dek noodig was. Het schip was de
Zeesterren-Baai genaderd. Over een half uur zouden zij
in het gezicht van het strand zijn. Kapitein Folsom
voegde zich bij den commandant van het schip om ver
dere plannen met hem te bespreken. De jongens wer
den aan hun lot overgelaten.
„Wie zou die geheimzinnige man die achter de
smokkelaars zit, kunnen zijn, denk je?" vroeg Frank,
terwijl zij in een afzonderlijk groepje tegen de verschan
sing geleund stonden en naar het phosphoriseeren van
de golven keken.
„Ik heb er geen flauw denkbeeld van," erkende Jack.
„Ik evenmin," zei Bob. „Of Higginbotham moest
het zijn."
„Neen," merkte Frank op. „Kapitein Folsom zegt
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dat hij het niet zijn kan, want hij is niet rijk en waar
schijnlijk slechts handlanger."
„Wat een bandiet!" riep Bob uit. „Hij heeft Mijnheer
McKay natuurlijk honig om den mond weten te smeren.
Vader spreekt van Mijnheer McKay altijd met den
grootsten eerbied. Voor hem is Higginbotham de ver
trouwde en onontbeerlijke secretaris, en achter zijn
rug haalt hij dergelijke streken uit."
De machines gingen langzamer. Zij voeren zoo dicht
bij de kust als Luitenant Summers met zijn schip durf
de. Niet lang geleden was op deze zelfde kust Boot No.
17, de „Arend", tijdens den mist op een zandbank
geloopen. Voor de „Spion" was het dus zaak be
hoedzaam te naderen.
De jongens stonden nu aan den boeg en keken voor
uit. De Zeesterren-Baai was vlakbij. Om de landtong
heen kwam zij langzamerhand in het gezicht en een
donkere plek vertoonde zich op het water. De maan
stond nog niet hoog aan den hemel, maar het was een
zomeravond en niet donker.
Eensklaps schoot vanaf de brug, het zoeklicht van
de „Spion" uit en doorkliefde de schemering als de
kling van een zwaard. Luitenant Summers had het
recht over het donkere voorwerp vooruit laten vallen,
en dit kwam in het schelle licht tot in de kleinste
omtrekken bloot. Het was een onderzee-jager.
Er kwam rook uit den schoorsteen. Hij had stoom
op. Hij was gereed tot vertrek. Een twintigtal gedaan
ten bewogen zich op het dek. Zijn vertrek was alleen
vertraagd omdat men wachtte op een bootje, dat van
de kust snel aankwam. Ook dit bootje viel in den licht
bundel en de anderen zagen er twee mannen in zitten
die uit alle kracht de riemen hanteerden, en een derde
aan het roer, die den roeiers toeriep te roeien als hun
leven hun lief was. Hij droeg een pet, die, om zijn ge
laatstrekken te verbergen, diep over zijn oogen ge
trokken was, en keek niet op, zooals zijn metgezellen
deden, toen het licht op hen viel.
11
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Op het^deklvan den onderzee-jager ontstond groote
verwarring. Mannen renden heen en weer, als hadden
zij geen leider en wisten zij niet wat te doen.
„Hij roeit weg," riep Frank eensklaps uit. „Kijk!
In het bootje!"
Hij wees. En waarlijk, de man aan het roer had de
boot laten keeren en de twee anderen roeiden als be
zetenen met gebogen ruggen naar de kust. En, nog
een paar riemslagen, en zij zouden den vreemden jager
tusschen zich en de „Spion" geplaatst hebben en aan
land kunnen ontkomen.
Er moest oogenblikkelijk gehandeld worden. Lui
tenant Summers bleek daartoe de rechte man. Zonder
dat de jongens het wisten had hij den drie-ponder
laten laden en nu liet hij een schot afgeven, dat zoo
dicht bij het bootje neerkwam, dat het water de roeiers
bespatte en het bootje gevaarlijk schommelde. Maar,
door hun chef aangevuurd, deden de roeiers bijna het
onmogelijke. Nog één oogenblik en zij zouden door de
kiel van den jager gedekt en buiten gevaar zijn van
geraakt te worden.
Jack, die alles ademloos had staan aanzien, rende
naar de brug en riep: „Mag ik een voorstel doen, mijn
heer?"
„Wat dan?" vroeg Luitenant Summers.
,',Wie er ook in die boot zit, hij wil naar de andere
landtong die de baai omsluit, zei Jack, snel sprekende.
„Hij zal dicht bij de punt van een smal schiereiland
landen. Als wij in schuine richting een boot naar den
wal zenden, kunnen wij de basis van het schiereiland
bijtijds bereiken en hem den terugtocht naar land af
snijden."
„Goed," antwoordde Luitenant Summers. „Ik zal
onmiddellijk een boot laten strijken. Jij gaat mee en
wijst den weg."

HOOFDSTUK XXIV.
DE HOOGE PIET.

De bedreiging van het schot onder hun boeg, met
het doel de roeiboot tot staan te brengen, miste ook
op de bemanning van den onderzee-jager haar uit
werking niet. Toen de sloep van de „Spion" met Jack
aan het roer en door vier matrozen bemand, met on
gelooflijke snelheid over het water schoot, was hij bang
dat terwijl hij er langs voer, een vijandige demonstratie
tegen hem ondernomen zou worden. Maar er gebeurde
niets van dien aard, en zelfs geen nieuwsgierig oog
sloeg hen van de verschansing gade.
Dit werd gedeeltelijk verklaard door het feit dat Lui
tenant Summers, dadelijk na het strijken en afstooten
van de boot van Jack, een tweede sloep uit de davits
had laten zakken, er in gezelschap van Kapitein Folsom
mee naar den jager gevaren, en langs de scheepstrap,
die neerhing, aan boord geklauterd was. En alle
oogen aan boord richtten zich op hem.
In de laatste minuut, juist toen hij op het punt was
in zijn boot te springen, had hij gezien dat Bob en
Frank hem van de verschansing smachtend nazagen.
Hij glimlachte. „Graag mee?"
Of zij! De twee kameraden tuimelden bijna de ladder
af en waren zoo vlug in de boot, dat de uitnoodiging
nauwelijks geuit was of zij zaten al.
„Geef ons een paar riemen, mijnheer," verzocht Bob,
„want wij kunnen roeien, en als ge nog meer roeiers laat
aanrukken, zouden wij in den weg zijn."
„Best, best," stemde de ander toe. Maar hij wees twee
matrozen aan om het andere paar riemen te hanteeren.
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Toen het gezelschap aan boord gekomen was, schaar
den Bob en Frank zich in het gelid bij de matrozen,
terwijl de twee officieren naar voren traden. Ongeveer
twintig koppen sterk, stond de bemanning van den
jager onder de brug bijeen. Daar niemand naar voren
kwam, sprak Luitenant Summers streng: „Luitenant
Summers, van de Marine van de Vereenigde Staten,
aan boord. Wie voert hier het bevel?"
Geen antwoord. In plaats daarvan, scheen er midden
in de groep een soort van beweging te ontstaan, alsof
iemand wilde wegloopen, maar door de anderen daarin
verhinderd werd. Op een wenk van hun luitenant,
trokken de matrozen hun revolver uit het foudraal en
maakten zich gereed tot vuren.
„Wij hebben een mooie kans door een schot geraakt
te worden zonder ons te kunnen verweren," fluis
terde Frank Bob in het oor. „Wij hebben geen wapen."
De zenuwachtigheid was evenwel van korten duur.
Als een kanonskogel vloog uit de groep eensklaps een
tegenstribbelende gedaante naar voren. Het zoeklicht
van de „Spion" verlichtte het heele tooneel helder.
„Hier is uw man," riep een stem uit de groep. „Hij
probeerde zich schuil te houden."
De man sloeg de oogen op, angst en wanhoop stonden
op zijn gezicht. Het was Higginbotham.
„Ha," riep Kapitein Folsom streng, een stap voor
waarts doende. „Hebben we jou daar ?
Higginbotham keek wanhopig om zich heen als zocht
hij een weg ter ontsnapping. Maar hij werd door de
jongens en de matrozen van de verschansing afge
sneden, terwijl de anderen zich in een halven kring
om hem heen geschaard hadden en hem daar den te
rugtocht beletten. Ziende dat een poging tot vluchten
nutteloos zou zijn, herstelde hij zich niet zonder waar
digheid en kwam tot vlak tegenover de twee officieren.
Hij richtte het woord tot Kapitein Folsom.
„Gij hebt mij gevangen," zei hij. „Het spel is uit."
En hij kruiste zijn armen over de borst.

— 165 —

„Wat beteekent dit?" vroeg Luitenant Summers,
zich in het geval mengende. „Kapitein, wie is die man?"
„Hij is die Higginbotham over wien ik u gesproken
heb," zei de kapitein ter zijde. „De man die uit het
huis van Brownell ontsnapte."
„Ha," en er ging Luitenant Summers een licht op.
Hij richtte zich stroef tot Higginbotham.
„En gij en uw mannen, die wederrechtelijk de uni
form van de Marine van de Vereenigde Staten aan
getrokken hebben," zei hij, „zult daarvoor zwaar boe
ten. Dergelijke vermommingen worden door de Regee
ring zeer zwaar gestraft."
Higginbotham deed een poging tot antwoorden,
maar Frank kwam op een denkbeeld. Zonder op het
geen de ander te zeggen had te wachten, trad hij naar
voren en trok Kapitein Folsom aan zijn mouw.
„Die man probeert ons op te houden, kapitein,"
fluisterde hij. „Ik weet het zeker. Hij wil de mannen
in de roeiboot gelegenheid tot ontsnappen geven. Ik
wil wedden, mijnheer," zei hij gejaagd, „dat de man die
in dat bootje zit, degene is dien gij met alle geweld in
handen wilt krijgen — de Hooge Piet."
De kapitein werd door het klemmend betoog van
Frank getroffen. Hij gaf hem een wenk achteruit te
gaan en fluisterde Luitenant Summers iets in. Deze
luisterde en knikte daarna. Hij bleef een oogenblik
nadenken.
„Ik weet het," zei hij. „Wij zullen een andere boot
van de „Spion" aan den jongen Hampton te hulp
zenden."
Hij bracht een fluitje aan zijn lippen en blies er
scherp op. Jackson, de onderbevelhebber van de „Spi
on", antwoordde terstond. Luitenant Summers beval
hem met vier matrozen aan boord te komen. Terwijl
zij op de komst van de andere boot wachtten, werden
Bob en Frank ongedurig en spraken fluisterend met
elkaar, terwijl de beide officieren Higginbotham op
zachten toon ondervroegen.
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„In orde," zei Frank tot Bob. „Ik zal het hem vragen."
Hij naderde de officieren, bleef staan zoodra Kapi
tein Folsom zijn oogen op hem liet vallen, en deze, ziende
dat de knaap hem iets te zeggen had, trad achteruit.
„Kapitein," zei Frank met vuur, „wij vinden dat
wij Jack behooren te helpen. Kunt gij Luitenant Summers niet overhalen dat wij met de sloep naar hem
mogen gaan?"
De ander lachte flauwtjes en wendde zich fluisterend
opnieuw tot den luitenant. Deze keek Frank aan en
knikte. In zijn nopjes, ging Frank naar Bob terug.
Zij behoefden niet lang meer te wachten, en Jackson
meldde zich met vier matrozen bij zijn commandant.
„Jackson," zei deze tot den jongen onderofficier,
„neem hier met je vier mannen het commando over.
Neem die kerels hun wapens af. Zij zullen je geen last
bezorgen, geloof ik, maar het is goed dat zij van het
begin af weten dat de „Spion" zijn kanonnen op hen
gericht houdt. Ik ga den jongen Hampton bijstand
verleenen."
Jackson groette en riep zijn vier mannen naderbij.
Zonder verdere woorden wilde Luitenant Summers,
die haast had, in de sloep afdalen, toen Frank hem
opnieuw aansprak.
„Wij zijn ongewapend, luitenant," merkte hij op.
„O, wacht even. Jackson!"
„Jawel, mijnheer."
„Ik zal die kerels gelasten hun wapens af te geven.
Sta gereed, en houd hen onder schot. En nu mannen,"
liet hij volgen en hij wendde zich tot het scheepsvolk,
„ik zal jelui in arrest houden. Kom man voor man
naar voren om gefouilleerd en ontwapend te worden.
Ik waarschuw jelui geen verzet te plegen, want in geval
van verweer heeft de „Spion" order het vuur te openen
en ontsnappen kunnen jelui niet. Dus, man voor man
voor."
Somber, onwillig, maar noodgedwongen traden de
mannen naar voren. Terwijl de matrozen van de
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„Spion" hun revolvers in de hand hielden, tot ge
bruik gereed, doorzocht Jackson de zakken vaniederen
man op zaakkundige wijze. Alle wapens die afgenomen
werden — model revolvers, zoowel als een sorteering
koperen boksijzers en een paar gevaarlijk uitziende
dolken, die de mannen als stadshoeven lieten kennen —
werden op een hoop gelegd. Voor het werk afgeloopen
was, gaf Luitenant Summers den jongens een teeken
zich te wapenen. Dit deden zij.
„Nu zullen wij gaan," zei hij.
De jongens en de twee matrozen gingen in de boot,
terwijl Kapitein Folsom en Luitenant Summers nog
even bleven om een paar woorden tot Jackson te zeg
gen. Toen volgden zij ook. De riemen werden in het
water gedompeld en zij roeiden weg.
Dit alles was in zeer korten tijd geschied. Maar de
boot, waarin de vluchtelingen gezeten waren, was
niet meer te zien, hoewel die van Jack — of wat zij
tenminste voor zijn boot hielden, — de kust nog niet
bereikt had, maar er niet ver af was. Zij geleek op een
zwarte vlek, die op de basis van de landtong aanhield.
Op die landtong, daarvan waren zij zeker, moesten
de vluchtelingen geland, en nu onderweg naar het strand
zijn.
Nu legde de boot van Jack aan. Luitenant Summers
zag door zijn nachtkijker Jack en zijn metgezellen aan
land springen. Toen zocht hij de landtong met zijn kij
ker af. Een uitroep ontsnapte aan zijn lippen.
„De jonge Hampton is juist bijtijds," zei hij. „Ik zie
op het schiereiland drie gedaanten in zijn richting
loopen. Roei op, mannen, en wij zullen hen weldra te
pakken hebben."
De twee matrozen en Bob en Frank kromden hun
rug over de riemen en de boot sneed door het water.
Zij zaten met den rug naar land, dus konden niet zien
wat er plaats greep, maar Luitenant Summers, die
misschien begreep dat de jongens in ongerustheid over
hun makker verkeerden, gaf hun nu en dan een kort
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verslag van den toestand. Vermoedelijk hadden Jack
en zijn matrozen zich verdekt opgesteld, want zij waren
niet meer zichtbaar. Luitenant Summers was van
meening dat hun aanwezigheid aan den vijand bekend
was. Het kon moeilijk anders, daar deze laatste gezien
moest hebben dat Jack een poging deed den weg naar
land af te snijden.
Eensklaps knalden een half dozijn schoten.
„Roei wat je kunt, mannen. Wij zijn er bijna," riep
Luitenant Summers, die aan de voorplecht stond.
„Nu. Nog één flinke slag en wij zijn er."
De boot stiet op het zand en de voorplecht rees.
De inzittenden sprongen onmiddellijk over den rand
in het ondiepe water, en zes paar handen trokken de
boot snel op het strand.
„Dezen kant uit," zei Luitenant Summers, vooruitloopende.
De anderen volgden hem in draf. Er was niet meer
geschoten. Maar het hijgen van mannen die met elkaar
handgemeen waren, drong tot hen door. Onder het
loopen, liet Luitenant Summers zijn sterke zaklan
taren schijnen. Het gevecht was vlak bij den rand van
de boomen gaande. Maar de vluchtelingen waren in
de minderheid, vijf tegen drie, en toen er nog verster
king bijkwam, was de tegenstand weldra gebroken.
Het eerste wat Luitenant Summers belichtte was
Jack, die schrijlings boven een op den grond liggende
gedaante zat. Het gezicht van deze laatste werd zicht
baar en Bob stiet een kreet van verrassing uit.
„Het is Mijnheer McKay!" riep hij.

HOOFDSTUK XXV.
HET VERHAAL VAN MCKAY.

Eindelijk was het raadsel opgehelderd; het raadsel
wie de man was, die alle handelingen van de smokke
laars bestuurde. De geheele geschiedenis werd een
paar dagen later in het huis van de Temples door Ka
pitein Folsom verklaard. Hij was daartoe uitgenoodigd
door Mijnheer Temple, wiens nieuwsgierigheid door
de verhalen van de jongens ten hoogste gewekt was.
Kapitein Folsom gaf gaarne aan zijn uitnoodiging ge
hoor, vooral omdat de jongens zulke goede diensten be
wezen hadden.
De Hooge Piet was niemand anders dan J. B. McKay.
Higginbotham was zijn werktuig. McKay, een van de
rijkste makelaars in onroerende goederen van NewYork, was een geboren speler. Hij kon het niet laten,
zich te steken in avonturen, die hem een prachtige
rente voor zijn geld moesten opbrengen. In zijn eigen
zaken had dit hem den bijnaam verschaft van „Waaghet-er-op-McKay.''
Toen het Achttiende Amendement van de Federale
Grondwet aangenomen werd — de Drooglegging —
keek hij de kat eens uit den boom. Hij was overtuigd
dat dranksmokkelen een voordeelig zaakje zou worden.
En daarin vergiste hij zich niet. New-York werd een
voornaam middelpunt van dezen handel.
En toen hij hoorde dat menschen met het smokkelen
van drank aanzienlijke geldsommen verdienden, kwam
McKay op het denkbeeld dat er voor een ondernemend
en onversaagd man, die alle smokkelaars vereenigde
en hun methoden verbeterde, schatten te verdienen
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waren. Daarna was hij begonnen die man te worden.
Zooals Kapitein Folsom vertelde, was het McKay
geweest, die de karavaan vrachtauto's samenstelde,
die van de Canadeesche grens drank naar een distri
butie-centrum bij New-York smokkelde, een rit van
één nacht, onder het voorgeven dat glas en porcelein
vervoerd werden uit een fabriek. Deze fabriek bestond
in het geheel niet. Er was wel een fabrieksgebouw, maar
dit was niets anders dan een pakhuis waar de vracht
auto's hun lading innamen.
Daarvoor was politiebescherming noodig, en deze
wist McKay te verkrijgen. De zoogenaamde fabriek
lag buiten op het land, aan den rand van een dorpje.
De plaatselijke autoriteiten waren omgekocht. Langs
den geheelen weg van Canada werd het geld met volle
handen uitgestrooid om ingrijpen van de politie te voor
komen. Groote steden werden onderweg vermeden. De
groote weg van het „Toestoppen" (met „toestoppen"
werd omkoopen bedoeld) liep om deze heen, want
daar was de politie in den regel onomkoopbaar.
En McKay was ook de man die drank per vliegtuig
liet vervoeren uit Canada, naar plaatsen buiten NewYork en Stamford, in Connecticut. Een van zijn vlieg
tuigen was, naar Kapitein Folsom verhaalde, onlangs
tot landen in een korenveld bij Croton aan de Hudson
gedwongen, met een groote lading drank aan boord.
Maar in het organiseeren van smokkelen van drank
uit de Bahama's had McKay blijk van schitterende
talenten gegeven. Hij had een vloot ouderwetsche schoe
ners verzameld, waarvan de meeste betere dagen
gekend hadden en die nu werkeloos lagen, gecomman
deerd door schippers, die bitter om geld verlegen
waren. Daarvan had hij gebruik gemaakt om hen de
prachtigste voorslagen te doen. Sommige van die sche
pen werden door hem gekocht, andere voor langen tijd
gecharterd.
Deze schepen hadden hun arbeidsterrein op den Atlantischen Oceaan, naar bepaalde punten op de kusten
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van Jersey en Long Island. Daar losten zij hun lading,
en aan den wal werden zij opgewacht door mannen,
die den drank verder naar zijn bestemming vervoerden.
Pas zeer onlangs, was McKay begonnen radio in te
voeren. In de eerste plaats om van zoo weinig mogelijk
menschen gebruik te behoeven te maken. Immers, hoe
meer mannen, des te meer kans op muiterij. Want het
kon niet anders of die mannen moesten begrijpen, dat
waar hij zelf een wetsovertreder was en zich dus nooit
op de wet kon beroepen, hij niets tegen hen zou kun
nen uitrichten wanneer zij zich schip en lading toeeigen
den. Daarom had hij besloten alleen van betrouwbare
schippers gebruik te maken, die hij uitmuntend be
taalde, en zoo klein mogelijke bemanningen, die de
schipper het best in de hand kon houden.
Aldus werden de radio-booten, die in werkelijkheid
in het geheel geen booten waren, geschapen. En voor
hun besturing werden het station op Long Island en
twee andere, langs de kust van Jersey, opgericht. Deze
laatste waren nog niet geheel gereed, toen aan het spel
letje een einde gemaakt werd. Op het tijdstip van de
kennismaking van de jongens met Higginbotham en
hun verijdeling van de plannen van McKay, was deze
laatste in New Jersey afwezig, om persoonlijk het toe
zicht te houden op het installeeren van deze stations.
Toen Higginbotham uit het huis van Brownell
gevlucht was, had hij een aantal vernietigende brieven
achtergelaten, die McKay als den hoofdaanlegger van
het geheele komplot deden kennen. Hij had de vlucht
genomen naar zijn „baas" en dezen van het gevaar
op de hoogte gebracht.
Omstreeks dezen tijd had McKay een onderzee-jager
gekocht, die tijdens den Wereldoorlog voor de Marine
bestemd was geweest, maar naderhand, wegens daling
van de prijzen, door de Regeering van de Vereenigde
Staten verkocht was. Deze boot had McKay op de
Bahama's gestationneerd, maar later naar het Noorden
overgebracht. Hij had haar bestemd als konvooischip
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van zijn drankschepen, in de meening dat de „Droge
Marine" op die wijze laatstgenoemde met rust zou
laten.
Hoe hij aan marine-uniformen gekomen was, wist
Kapitein Folsom niet te vertellen. Maar misschien
had hij afgedankte uniformen opgekocht, of ze anders
laten maken.
Toen Higginbotham, na vermomd door New-York
en Brooklyn gegaan te zijn, en zich een paar dagen ver
borgen gehouden te hebben om den eersten ijver naar
zijn opsporing te laten bekoelen, zich bij McKay ge
voegd had, besloot deze zich in den onderzeeër naar
het huis van Brownell te laten brengen. Hij verwachtte
dat diens verschijning de mannen van Luitenant Summers op een dwaalspoor zou brengen en dat hij zijn
eigen mannen in uniform dus gemakkelijk binnen het
huis kon krijgen. Zij hadden de overmacht en het zou
dus niet moeilijk zijn de bewakers onschadelijk te
maken.
En zoo kwam het inderdaad uit. Een van de bewakers
had evenwel weten te ontsnappen en was naar het
radio-station van de Hamptons gevlucht, waar hij
zijn boodschap verzonden had. Dientengevolge was de
„Spion" nog juist bijtijds op het terrein verschenen.

HOOFDSTUK XXVI.
BESLUIT.

De jongens werden wegens hun aandeel in de ont
maskering van dit schandelijke komplot ten zeerste
geprezen. Het overige gedeelte van den zomer ging
kalm voor hen voorbij. De ontsnapte dieven, die hun
motorboot gestolen hadden, waren naar de schuil
plaats van McKay in New Jersey gegaan, en daar kre
gen zij hun eigendom terug. Zij brachten er nog menig
aangenaam uurtje in door.
De ontluikende romance tusschen Marjorie Faulkner en dikke Bob kwam tijdens haar verblijf bij de
Temples tot vollen bloei, en zij bleef verscheidene we
ken. Zij waren meestal in eikaars gezelschap en gingen
samen wandelen, zwemmen, varen en vliegen. Want
na het herstel van het vliegtuig, stegen Bob en het
meisje dikwijls in de lucht op.
De vijf jongelui gingen dikwijls met elkaar uit,
maar Bob en Marjorie waren zooveel mogelijk samen.
Zij hadden daarover van de anderen heel wat plagerij
te verduren, maar het was als gekheid bedoeld en werd
als zoodanig opgenomen.
Ook Della en Frank kwamen elkaar dien zomer veel
nader. Zij hadden jaren lang in hetzelfde huis ge
woond en waren samen opgegroeid. Nu zij jonge man en
jong meisje geworden waren, ging hun kameraadschap
in iets innigers over. Zij waren nog goede kamera
den, maar voelden zich teederder tot elkaar aange
trokken.
Op zekeren avond, nadat de jongens aan het strand
een bad genomen hadden, en de meisjes met Mevrouw
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Temple een bezoek waren gaan afleggen, zat Jack jam
merlijk te zuchten.
„Die Frank," merkte hij op, „komt iederen dag meer
in de gunst bij Della. En die Bob heeft zijn heele hart
aan Marjorie verloren. En ik, arme stakker, mag toe
kijken."
„Waarom ga je er dan niet op uit om Senorita Rafaela te veroveren?" vroeg Bob sluw. „Toen wij dien
dag van haar ranch wegvlogen, zei je dat je terug zou
komen om haar te halen, weet je nog wel?"
Bob sprak over de dochter van Don Fernandez y
Calomares, een aristocraat van zuiveren Castiliaanschen
bloede, die een paleis in het Sonora Gebergte in NieuwMexico bewoonde. Den vorigen zomer had de Don,
die het hoofd van een groep Mexicaansche rebellen
was, den vader van Jack, mijn-ingenieur van een groot
petroleum-syndicaat, ontvoerd en in zijn huis gevangen
gehouden. Door deze handeling had hij gehoopt twee
dracht te zaaien tusschen de Vereenigde Staten en
President Obregon van Mexico, want hij twijfelde niet
of de Amerikaansche Regeering zou tusschenbeide
treden, wat de zaak van de rebellen ten goede zou ko
men. Mijnheer Temple was evenwel tot het besluit ge
komen de ontvoering van zijn vriend geheim te houden,
ten einde de tusschenkomst van Amerika te vermijden,
want deze achtte hij voor beide landen nadeelig. Daarop
waren de jongens naar Nieuw-Mexico gegaan, en na een
reeks van avonturen die in „De Radio-Jongens aan de
Mexicaansche grens" verhaald worden, hadden zij
Mijnheer Hampton weten te bevrijden. En bij die ge
legenheid had Jack liefde opgevat voor de dochter van
den Don.
Bij de woorden van Bob zei Jack evenwel niets,
maar keek over de door de maan beschenen zee.
Och, als hij alleen was, toefden zijn gedachten zoo
dikwijls bij het mooie Spaansche meisje. Zelfs een jaar
had haar beeld niet uit zijn geheugen kunnen wisschen.
Op een goeden dag....
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„Vooruit," zei hij, opspringende en de twee anderen
een duw gevende, „wie het eerste thuis is!"
Hij liep hard weg; de anderen volgden.
Aan het einde van den zomer gingen alle drie de jon
gens naar de Yale Universiteit in Newhaven, Connecticut. Jack was in zijn tweede jaar; Bob en Frank wer
den „groen."
Aan de hoogeschool bleven alle drie hun belangstel
ling in radio behouden, en volgden iedere ontwikkeling
met aandacht. Jack ging zelfs nog verder, en vond
een nieuwe wijze van toepassing van radio uit. Maar
het is hier de plaats niet daarover te spreken. Dat komt
in het verhaal van het verdere verloop van hun avont
uren aan de beurt.
De volgende vacantie, begaf Mijnheer Hampton
zich naar Peru, in verband met de ontdekking van
rijke petroleumbronnen in een nieuwe streek, en Jack
vergezelde hem. Frank en Bob zeurden Mijnheer Temple net zoo lang aan zijn hoofd tot hij ook hen toe
stemming gaf om mee te gaan.
En daar beleefden zij ook weer de noodige verras
sende avonturen, die wij geregeld zullen verhalen in
„De Radio Jongens bij het zoeken naar den Schat van
de Inca's."
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