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HET PALEIS VAN DE BERGKONING

Borre, Radijs, Ovi en Elle zijn in Kroekië. Kroekië is een 
klein bergstaatje, gelegen in het midden van Europa. Onze 
Kerkhof Kids zijn er op uitnodiging van de staatssecretaris van 
Culturele Aangelegenheden & Historische Zaken van Kroekië. 
Vanochtend, na een echt Kroekies ontbijt in hun poepie chique 
hotel, kwam de staatssecretaris hen zelf ophalen.
‘Ik zal jullie een rondleiding door het paleis van de 
Bergkoning geven,’ had de bebaarde man gezegd.
Ze wandelden door Kroekov, de hoofdstad van Kroekië 
(niet veel meer dan een bergdorpje). De staatssecretaris wees 
De Kerkhof Kids her en der op een pittoresk geveltje en een 
sierlijk fonteintje. Bij het treinstation van Kroekov namen 
ze de tandradbaan, die vanuit de vallei de steile, besneeuwde 
bergen op knarste. Het treintje zat stampvol warm aangeklede 
toeristen; sjaals om, mutsen op en de camera’s in de aanslag.

Nu, bij het paleis aangekomen, stappen ze uit. Het is hier ijzig 
koud en overal ligt sneeuw. Alle toeristen haasten zich het sta-
tionnetje uit, om in de rij voor het kaartjesloket te gaan staan. 
De staatssecretaris gebaart De Kerkhof Kids rustig te blijven.
‘Wij hebben geen kaartje nodig om het paleis binnen te 
komen,’ zegt hij.
Ze lopen langs een lange rij toeristen.
‘Daar is de ingang,’ zegt de staatssecretaris. Hij wijst naar 
een groot, rechthoekig gat in de grijze bergwand.
De mannen in uniform die bij de ingang de kaartjes van de 
toeristen scheuren, springen opzij zodra ze de staatssecretaris 
zien en knikken hem en zijn gasten nerveus gedag.

‘Excellentie,’ mompelen ze.
‘Heren,’ groet de staatssecretaris terug.
Ze lopen door het grote gat de berg in. Ze staan direct in 
een zaal zo groot als een sporthal.
‘Dit is de eerste en kleinste van een zestal zalen,’ zegt de staats-
secretaris. ‘Het paleis is door honderden beeldhouwers met de 
hand uitgehakt. Ze hebben de berg als het ware uitgehold.’
De muren zijn versierd met een ijsbloemenpatroon, haarfijn 
uit het gesteente gebeiteld. Op het plafond prijkt een gebeeld-
houwde sterrenhemel.
De volgende zaal is nog groter en nog uitbundiger met beeld-
houwwerk versierd. Er staan tafels en stoelen van steen, vast 
aan de vloer, uitgehakt en niet te verplaatsen. Uit het middel-
punt van de ronde zaal rijst een trap omhoog, met bovenaan 
een zetel omringd door beeldig gebeeldhouwde berggeitjes.  
‘De troon van de Bergkoning,’ legt de staatssecretaris uit. 
‘Hij heeft duizend jaar geleden de opdracht gegeven het 
paleis te bouwen. Het duurde wel driehonderd jaar voor het 
af was.’
‘Dus de koning heeft zelf nooit op die troon gezeten?’ 
vraagt Borre. 
‘Men zegt van wel,’ zegt de staatssecretaris.
‘Maar dat kan toch niet,’ zegt Elle. ‘Dan moet hij 350 of 
zo geweest zijn. Zo oud wordt niemand.’
‘Onder het bergvolk, dat hier op grote hoogte in kleine 
nederzettingen woont, doen verhalen de ronde dat de 
Bergkoning op magische wijze zeer oud is geworden,’ zegt 
de staatssecretaris. ‘Wat daar wel en niet van waar is, durf 
ik niet te zeggen. De volgende zaal is de slaapkamer van de 
Bergkoning en zijn zeven vrouwen…’ 
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‘Dat was een prachtige rondleiding,’ zegt Borre, als ze alle zalen 
van het paleis hebben gezien. ‘Maar daarvoor hebt u ons vast 
niet met de privéjet van uw president laten overvliegen.’
‘Dat klopt,’ zegt de staatssecretaris. ‘Wij hebben lang gedacht 
dat wat ik jullie nu heb laten zien, het hele paleis is.’
‘Maar dat is niet zo?’ vraagt Ovi. Hij hoopt dat de rondleiding 
voorbij is. Het is allemaal superinteressant hier, daar niet van, 
maar het is ook stervenskoud.
‘Nee,’ zegt de staatssecretaris. ‘Vorige week moest een jongetje, 
het kind van een van de toeristen, plots zo nodig plassen dat er 
geen tijd meer was om naar het toilet te gaan. Hij deed zijn plas 
tegen de berg, net om de hoek van de ingang. Waar hij plaste, 
smolt de eeuwige sneeuw en wat zat daar tot ieders verbazing 
onder verborgen? Een deksel van steen. We hebben het 
opgetild. Er zit een ruimte onder. Toen we er met een zaklamp 
in schenen, bleek het een gang. We vermoeden dat die gang 
naar de nooit gevonden schatkamer van de Bergkoning leidt.’
‘Vermoeden?’ herhaalt Radijs.
‘Ja, want we zijn nog niet beneden geweest. Het zou er weleens 
heel gevaarlijk kunnen zijn.’
‘O, laat me raden,’ zegt Elle. ‘U wilt dat wíj eerst voor u even
een kijkje gaan nemen?’
‘Inderdaad. Mijn goede vriend inspecteur Kops, die ik al jaren 
ken van de Internationale Modderworstelfederatie, zei me 
dat ik jullie moest vragen voor deze klus, omdat niks jullie 
te gevaarlijk is.’ 
‘Ah, Kops, natuurlijk,’ bromt Radijs.
‘Ja, het zal weer eens niet,’ zegt Ovi, die al lang en breed 
ziet aankomen dat dit weleens een heel hachelijk avontuur 
kan worden.

‘Jullie hoeven niet alleen naar beneden, hoor,’ zegt de staats-
secretaris. ‘Drazelbus zal jullie op deze expeditie vergezellen.’ 
Hij gebaart een oud mannetje in een rolstoel dichterbij 
te komen. ‘Drazelbus is de archeoloog die 70 jaar geleden 
op 23-jarige leeftijd het paleis van de Bergkoning ontdekte.’
De 93-jarige avonturier komt zo snel hij kan – dat is 
ontzettend langzaam – aanrijden. Hij schudt De Kerkhof 
Kids de hand.
‘Aan mij zullen jullie een goede gids hebben,’ zegt de man 
opgewekt. ‘Ik ben een kenner van het oude bergvolk en de 
Bergkoning in het bijzonder. Wat zou het fantastisch zijn als 
we zijn schatten vonden. Het zou voor mij precies op tijd zijn. 
Ik kan er gewoon niet bij met m’n hoofd! Maar in mijn koppie 
is alles nog tiptop in orde, hoor. Alleen mijn benen zijn niet zo 
jong meer. Jullie zullen me moeten duwen…’
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DE BRUG VAN NOOIT MEER TERUG

Een half uurtje later staan De Kerkhof Kids buiten bij het 
uitgehakte gat in de grond. Ze zijn warm aangekleed en hebben 
pikhouwelen, lange touwen en rugzakken vol met proviand, 
kaarsen en een verbanddoos bij zich.
Drazelbus heeft ook een rugzak. De groene tas hangt op zijn 
kromme rug, tegen de leuning van zijn rolstoel. De zak lijkt op 
een enkel zwaar voorwerp na leeg. 
‘Hier,’ zegt de oude avonturier en hij steekt een voor een 
fakkels aan die hij aan De Kerkhof Kids geeft.
‘Is een zaklamp niet handiger?’ vraagt Ovi.
‘Handig?’ zegt Drazelbus. ‘Batterijen die opgaan, handig? 
En zo’n fakkel kun je nog eens laten vallen. In het ergste geval 
gaat hij uit. Nou, dan steek je hem weer aan. Maar als 
je je zaklamp op de harde stenen laat kletteren, moet je nog 
maar zien of ie het nog doet. En heb je weleens geprobeerd 
je koude handen aan een zaklamp te warmen?’
‘Ik zie dat jullie er helemaal klaar voor zijn,’ zegt de 
staatssecretaris, die zojuist aan komt lopen.
‘Jawel, meneer de staatssecretaris,’ zegt Drazelbus. 
‘Fakkels aan en gaan met die banaan!’

Radijs en Ovi tillen Drazelbus – die bijna niets weegt – 
met rolstoel en al op en laten hem in het gat zakken.
Borre en Elle – die als eersten zijn afgedaald – nemen de 
archeoloog aan en zetten hem op de grond.
‘Echt praktisch is het niet,’ zegt Elle.
‘Ach,’ zegt Drazelbus, ‘ik red het niet zonder jullie, 
maar jullie redden het ook zéker niet zonder mij.’

Radijs en Ovi komen nu ook naar beneden.
In het flakkerende schijnsel van hun fakkels zien ze de gang: 
een tunnel met een laag plafond, weggehakt uit het steen.
‘Ik duw hem wel,’ zegt Radijs en ze pakt de handgrepen van 
Drazelbus’ rolstoel.
Ze lopen door de smalle gang die soms rechts en dan weer 
links afslaat. Het duwen van de rolstoel kost weinig moeite. 
Hij lijkt wel vanzelf te rijden.
‘Het loopt af,’ concludeert Ovi hieruit. ‘We gaan dieper en 
dieper de berg in.’
Ze beginnen sneller te lopen.
‘En die staatssecretaris dacht nog wel dat het heel gevaarlijk 
zou zijn,’ lacht Elle. ‘Deze klus is een eitje!’
Ze hollen een hoek om en…
‘Ho, wacht!’ roept Borre, die vooroploopt.
Schuivend komen ze tot stilstand. Steentjes rollen voor ze uit en 
vallen in de diepte.
De gang komt uit op een galmende ruimte, zo groot als een 
voetbalstadion. Voor De Kerkhof Kids loopt een lange, smalle, 
uit steen gehakte brug. Onder de brug, in de diepte, glinsteren 
stekels van ijs in het licht van hun fakkels.
‘Moeten we daaroverheen?’ vraagt Ovi.
‘Ik ben bang van wel,’ zegt Borre.
‘Maar kijk hoe smal die brug is!’ zegt Ovi. ‘Eén misstap en je 
ligt beneden op zo’n ijsstekel gespietst.’
‘Een beetje avonturier laat zich daar niet door afschrikken,’ 
zegt Drazelbus. ‘Ik weet nog goed, het was in de jungle van 
Wasabi, als ik het juist heb. Daar moest ik over net zo’n brug 
– maar dan smaller – om aan de overkant van een vulkaanmond 
vol kokende lava te komen!’
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‘En dat is gelukt?’ vraagt Ovi.
‘Zie ik eruit alsof ik in de kokende lava heb gelegen?’
‘Eh, nee…,’ zegt Ovi.
‘Het was zo gepiept,’ zegt Drazelbus. ‘Dus kom, hop hop!’
‘Maar ik heb verschrikkelijke hoogtevrees!’
‘Ik ga wel eerst,’ bromt Elle.
Ze loopt de brug op.
‘Valt best mee,’ zegt ze. ‘Net zo breed als een smal stoepie 
en daar val je ook niet zomaar af.’
Ze stapt rustig door, totdat ze aan de overkant is.

‘Zie je wel,’ zegt Borre tegen Ovi en hij loopt de brug op. 
‘Als Elle het kan, kunnen wij het ook.’
Het is nog best een wandeling, maar niet veel later is hij 
aan de overkant.
‘Nu jij,’ zegt Drazelbus tegen Ovi.
‘Maar m’n hoogtevrees dan?’ probeert Ovi nog.
‘Gewoon niet naar beneden kijken,’ zegt de archeoloog.
Het moet maar, denkt Ovi.
Stapje voor stapje en vooral niet naar beneden kijkend 
schuifelt hij de brug over. Ovi zweet peentjes van ellende, 
maar hij komt, al gaat het wel héél traag, vooruit.
‘Laten wij ook maar gaan,’ zegt Drazelbus tegen Radijs.
‘Maar Ovi is pas net over de helft…’
‘Ik ga niet zitten wachten op die slome, hoor.’
‘Maar houdt de brug het wel als we er met zijn drieën 
tegelijk op staan?’ 
‘Tuurlijk!’
‘Nou, oké dan maar,’ zegt Radijs en ze duwt Drazelbus de brug 
op. Die is maar net breed genoeg voor de wielen van de rolstoel.
‘Recht zo die gaat,’ zegt de oude man vrolijk. 
Ja, ja, jij hebt makkelijk praten, denkt Radijs.
Als ze op de helft zijn, heeft Ovi zojuist de overkant gehaald. 
‘Het is me gelukt,’ zegt Ovi, die het zelf niet kan geloven.
En dan harder: ‘Het is me gelukt!’
UKT! UKT! UKT! echoot het door de ruimte.
Radijs staat stil. Voelde ze de brug nu trillen?
‘Hé, wat leuk!’ EUK! EUK! EUK! roept Elle. 
‘Echo!’ ECHO! ECHO! ECHO!
De brug beeft onder Radijs’ voeten mee met het galmen.
‘Wie is de koning van Wezel?!’ schreeuwt Elle.
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EZEL! EZEL! EZEL! antwoordt de echo.
De brug schudt van links naar rechts. Radijs wordt er 
bijna vanaf gesmeten.
‘Niet doen!’ gilt ze.
OEN! OEN! OEN!
‘Wat niet?!’ roept Elle terug.
IET! IET! IET!
Er klinkt gekraak. Radijs kijkt achter zich. Er springen 
barsten in de brug. Een stuk steen komt los, valt en slaat 
in de diepte enkele ijsstekels aan scherven.
‘Niet gillen!’ ILLEN! ILLEN! ILLEN! gilt Radijs. 
‘De brug brokkelt af!’ AF! AF! AF!
Achter haar stort een heel stuk brug de diepte in. 
‘Radijs, rennen!’ roept Borre.
ENNEN! ENNEN! ENNEN!
Radijs begint te hollen, Drazelbus in zijn rolstoel voor 
zich uit duwend.
De brug schokt en slingert en breekt brok bij brok 
achter Radijs’ hielen af.
‘Sneller!’ spoort Drazelbus aan.
ELLER! ELLER! ELLER!
Nog drie stappen, nog twee, Drazelbus in de rolstoel 
heeft het gehaald en nu is Radijs ook aan de overkant. 
Het geraas van vallend gesteente, versplinterend ijs en 
de echo’s daarvan verstommen.
‘Dat scheelde weinig,’ puft Radijs.
‘Bij die vulkaan in de jungle van Wasabi was het minder 
kantje boord,’ zegt Drazelbus. ‘Maar we hebben het 
overleefd en dat is veruit het belangrijkst. Nou, vooruit 
dan maar weer. Terug kunnen we niet meer.’

IJSPARAPLU

Aan deze kant van het ijsstekelravijn staat het vol met een soort 
paddenstoelen van opgevroren ijs. De meeste komen tot aan 
hun knieën, maar er staan her en der ook exemplaren tussen zo 
groot als appelboompjes.

‘Een veld ijszwammen,’ zegt Drazelbus. ‘Een uiterst zeldzaam 
verschijnsel. Ik heb het slechts eenmaal eerder in mijn lange 
leven mogen aanschouwen. Dat was zo’n vijftig jaar geleden, 
tijdens een drie maanden durende poolnacht in de Vallei des 
Vriesdoods. Het moet volledig windstil, ijskoud en pikkedonker 
zijn, wil het ijs in deze prachtige vormen vriezen.’
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Ondertussen helpt Elle Radijs de rolstoel met Drazelbus 
erin door de paddenstoelen te ploegen.
‘En zelfs dan,’ gaat de oude avonturier verder, ‘onder die 
perfecte omstandigheden, vallen ze na een enkele dag en een 
enkele nacht al uit elkaar. Binnen 24 uur is heel dit veld een 
zee van ijsblokjes. We hebben maar geluk!’
‘Ja, wat een mazzel,’ bromt Elle. Ze duwt uit alle macht 
tegen de rolstoel die met een van de wielen klem zit tussen 
twee ijszwammen.
Krak schiet het wiel los en holderdebolder hobbelt de 
rolstoel door.
Hoe verder ze komen, hoe kleiner de paddenstoelen worden. 
Van formaatje vliegenzwam naar champignonnetjes naar niks.
‘Zo, dat loopt een stuk makkelijker,’ zegt Radijs. ‘Maar wat 
is dat?’
‘Wat?’ vraagt Borre.
‘Dat wat ik hoor. Dat ruisen.’
De anderen spitsen de oren en ja, nu horen ze het ook.
‘Het klinkt als…,’ zegt Elle.
‘… een waterval,’ zegt Ovi.
‘Maar dat kan toch niet met deze kou?’ vraagt Borre. 
‘Het water zou bevroren moeten zijn.’
‘Toch is het er een,’ zegt Radijs.
Het licht van haar fakkel schijnt op een waterval, die strak 
als glas uit een gleuf in het plafond komt en in eenzelfde 
gleuf in de vloer verdwijnt.
‘Het water stroomt te snel om te kunnen bevriezen,’ 
zegt Ovi, ‘maar het is wel ijs- en ijskoud.’
‘En we moeten erdoorheen,’ zegt Borre. ‘Kijk maar…’
Hij houdt zijn fakkel dichterbij. Achter het heldere water 

van de waterval ligt een gang.
‘Met deze vrieskou moet je echt geen nat pak halen,’ zegt Ovi. 
‘Dan kun je er donder op zeggen dat je een longontsteking krijgt.’
‘Maar terug kunnen we ook niet,’ zegt Elle.
‘Ja, we zullen wel moeten,’ zegt Borre.
Hij steekt zijn hand uit naar de waterval.
‘Stop!’ roept Drazelbus plots. ‘Raak dat water niet aan!’
De Kerkhof Kids kijken hem verbaasd aan.
‘Het duurde even voor ik het besefte,’ zegt de oude archeoloog. 
‘Ik kan het niet geloven, zo fantastisch, maar dit moet de 
dodelijke Friesdofwaterval zijn. Hij komt voor in de legendes 
van het bergvolk. Deze waterval is zo ontzettend koud: als je 
je pink – of welk ander lichaamsdeel – erin steekt, staat van 
schrik van het ene op het andere moment je hart stil en ben 
je dus morsdood. Maar als je de legende niet gelooft, mag je het 
natuurlijk best proberen…’
Borre trekt snel zijn hand weg.
‘Dus we kunnen er niet doorheen én we kunnen niet terug?!’ 
roept Elle uit. ‘Wat een rotdag!’
Met zijn vijven staren ze in het kristalheldere water van 
de waterval.
‘Alleen ernaar kijken is al verschrikkelijk koud aan m’n 
ogen,’ zucht Ovi. 
‘Wacht, ik weet wat!’ zegt Radijs dan. ‘Kom, we moeten 
even een stukje terug.’
Ze draait Drazelbus en zijn rolstoel om en begint te duwen.
‘Maar daar is het ravijn vol ijsstekels,’ zegt Elle. ‘Als je er 
dan toch een eind aan wil maken, kun je beter even snel een 
hartstilstand krijgen. Lijkt me minder ellendig dan langzaam 
doodbloeden met zo’n ijsstekel in je lijf…’
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