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Ontzet sprong George op, maar de man was reeds zoo dicht bij,
dat er aan geen ontvluchten te denken was.
(Blz. 169.)

HIER RADIO-MARS!
MODERN JONGENSBOEK

doorJAC.

BERGHUIS Jr

GEÏLLUSTREERD DOOR
HANS BORREBACH
(Leeftijd 10—15 jaar.)

ALKMAAR

N.V. UITGEVERS Mij.

GEBR.

KLUITMAN

Geïllustreerde Jongensboeken van
|

JAC. BERGHUIS Jr.:
In prachtband è ƒ2.50,

Ingenaaid è ƒ 1.60.

HIT RADIO-SPOOK, 2e druk.
Geïllustreerd door Jan Lutz.
Dit is nog eens een boek om van te
smullen, deze moderne jongensroman!
Het Radio-spook zal de jonge lezers
ademloos geboeid houden. Het verhaal
is dan ook alleraardigst in elkaar gezet,
en de „redding” aan het slot van den
verdwenen bank-ambtenaar maakt dit
„spook” al bizonder sympathiek. Ten
warmste aanbevolen. (De Nieuwe Gids.)
Dl TELEVISIE-KELDER.
Geïllustreerd door Jan Lutz.
Dit is wel een ultra-modern jongens
boek. Hierin vertelt de schrijver van een
troepje H.B.S.-ers, die met behulp van
een televisie zend- en ontvangtoestel,
nasporingen verrichten naar een bankbiljetten-vervalscher en daarmee succes be
halen.
Jan Lutz illustreerde het boek weer met
(Zutph. Crt.)
vaardige hand.
Dl RADIUM-DIEFSTAL.
Geïllustreerd door Jan Lutz.
Evenals het „Radio-Spook” en de „Televisie-kelder” zal ook dit nieuwe boek
van Jac. Berghuis Jr. weer door jongens
van 10 tot 15 jaar worden verslonden.
Het is in den geest van dezen tijd ge
schreven en heeft dat heerlijk spannen
de, waardoor een boek kan boeien. De
boeken van Berghuis behooren tot de
aardigste jongenslectuur.
(De Telegraaf.)
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EERSTE HOOFDSTUK.
Op de korte golf.
Hans de Wilde zat voor de werktafel in zijn
„laboratorium” zooals hij het zolderkamertje noem
de, waar hij zijn geheimzinnige apparaten had op
gesteld. Om hem heen stonden twee jongens en
drie meisjes. Vol bewondering keken ze naar de
toestellen, die zorgvuldig op de tafel waren geïn
stalleerd en er met al hun knoppen en schakelaars
werkelijk interessant uitzagen. Vlak bij Hans stond
een luidspreker, terwijl hij zelf bovendien nog een
koptelefoon op het hoofd had. Hij luisterde aan
dachtig en draaide voorzichtig aan een der knop
pen van het ontvangtoestel, dat vóór hem stond.
Nu en dan klonk een zacht gefluit uit den luid
spreker of hoorde men even een man praten • • •
Maar ten slotte scheen Hans te hebben gevonden
wat hij zocht. Duidelijk klonken de seinen van een
Morse-station in het vertrek.
Hans schreef op een bloc-note, terwijl hij aan
dachtig luisterde:
CQ TI4NRH
Onmiddellijk haalde hij een handle over en een
groote gelijkrichtlamp begon blauw te gloeien. Daar
na begon hij te seinen. Zacht klonk het tikken van
den seinsleutel in het vertrek. Niemand van de an
dere jongelui had eenig idee, wat er precies ge-
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beurde. Hans seinde, dat begrepen ze, — maar zou
er ook iemand luisteren?
„Midden-Amerika!” fluisterde Hans opgewonden.
„Midden-Amerika!” herhaalden de anderen zacht
jes. Zou Hans daarmee een verbinding krijgen? —
Maar ze durfden niet veel meer te vragen, want aan
Hans’ gezicht was duidelijk te zien, dat hij in
gespannen bezig was. Onrustig tikte hij op den
sein-sleutel, dan schakelde hij weer om en luisterde
een minuut lang, om vervolgens weer te gaan seinen.
Nu en dan schreef hij langzaam een paar onbegrijpe
lijke letters op of een Engelsche naam, dan fluis
terde hij even „Ik heb hem” en ging weer ijverig
verder.
De geheele „Morse-Conversatie” duurde ongeveer
vijf minuten. Daarna schakelde Hans zijn apparaten
uit, sprong enthousiast op van zijn stoel en riep:
„Prachtig jongens! Ik had een schitterende ver
binding met een amateur in Midden-Amerika! Amando Cespedes heet de man, en hij woont in Heredia
in de republiek Costa Rica! Hij ontving mij R4,
zonder fading en met een D.C.-toon! En de man
had zelf maar iy2 Watt! Een pracht-zender is dat,
want ik had ’m R 6! En heelemaal geen QRN!”
„Wat beteekent dat eigenlijk allemaal?” waagde
Wies je, een slank, blond meisje, te vragen.
„O, dat zijn amateur-uitdrukkingen,” antwoordde
Hans. „Hoe zou ik dat het eenvoudigst kunnen ver
tellen? Weet je wat, — ik zal je eens precies ver
tellen, hoe ik zoo’n QSO-tje maak.”
„Maar wat is nu een QSO-tje?” vroeg Henk Win
kels, een groote, dikke, blonde jongen, die in tegen
stelling met al zijn vrienden nog een korte broek
droeg, hetgeen ’m, vooral daar hij zoo groot was,
grappig stond.
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„’n QSO beteekent in de taal der radio-amateurs:
een verbinding,” verklaarde Hans. „Kijk, er bestaat
een heel apart taaltje, dat de radio-amateurs onder
elkaar gebruiken, wanneer ze telegrafisch een ge
sprek met elkaar voeren. Om een verbinding zoo
snel mogelijk te laten verloopen worden allerlei af
kortingen en code-teekens gebruikt. Dit taaltje is
werkelijk internationaal, want zoowel Polen als
Russen, Engelschen als Spanjaarden gebruiken het.
De meeste teekens zijn afkortingen van Engelsche
woorden. Jullie hebben wel gezien, dat ik zoo juist
opschreef: CQ TI4NRH; dat waren de letters, die
ik ontving. CQ beteekent: Aan allen, de daarop
volgende letters waren de roepletters van het station.
Wanneer nu een station een dergelijk signaal uit
zendt beteekent dit, dat het een verbinding zoekt
met een andere amateur, ’t doet er niet toe wie. Ik
wachtte tot hij uitgeseind was — hij herhaalde het
signaal een keer of vijf — en ik riep ’m daarna op,
dat wil zeggen ik seinde zijn roepletters, gevolgd
door de mijne. Daarna ging ik weer luisteren, en
even later hoorde ik, dat hij ook mij ontvangen had,
want hij seinde nu mijn roepletters, gevolgd door
de zijne. Hij seinde dat hij mijn „R 4” ontving. „R
4” is een soort maat voor de geluidssterkte. R 1 is
heel zacht, — nauwelijks hoorbaar, R 9 is zoo hard
mogelijk. Ik was er dus net tusschen in, wat natuur
lijk een reuze-prestatie is, als je rekent, hoever de
ontvanger van Nederland verwijderd was!”
„Hij woont in Midden-Amerika vertelde je, geloof
ik,” merkte een der andere jongens op.
„Ja, dat seinde hij ook. Hij vertelde dat het mooi
weer was in Heredia, en vroeg mij, of hier de zon
ook zoo warm was. Ik vertelde hem toen, dat het
hier hard regent, gaf ’m daarna nog op, hoe ik hem
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hier ontving en seinde af. Dat „afseinen” is ook
grappig. Je seint: „PSE QSL OB BST 73’S ES DX.”
„Dat beteekent zeker zooiets als „Auf Wiederhören,” merkte Henk Winkels op.
,/t Beteekent nog een heeleboel meer!” vertelde
Hans. „PSE beteekent Please. QSL is bevestigen
door middel van een kaart. OB is Old Boy, den
naam, die zendamateurs altijd aan elkaar geven.
BST 73’S beteekent: Hartelijke groeten en „ES
DX” succes op den langen afstand. Ik vroeg hem
dus een bevestigingskaart te sturen, groette hem
en wenschte hem succes bij zijn proefnemingen om
lange afstanden te overbruggen!”
„Wat kun je een massa zeggen met een paar let
ters op die manier!” zei Wiesje bewonderend. „Heb
je al die mooie kaarten, die je daar hebt hangen,
van amateurs gekregen?”
„Allemaal! Kijk, de vijf die daar links hangen zijn
nog uit den tijd, dat ik geen officieele toestemming
had om te zenden. Toen heette mijn zender nog
PAORZ. Die andere heb ik allemaal in de laatste
zes maanden gekregen, Je ziet wel, ze zijn allemaal
gericht aan „PAOHW”. Alle Nederlandsche ama
teurs hebben roepletters, die met PAO beginnen,
daarna volgen nog twee letters, bij mij HW, mijn
initialen zooals je ziet!”
„Zeg Hans,” vroeg Wiesje, wie de technische uit
leggingen niet zoo bijster interesseerden, „kun je
ook muziek krijgen met dien ontvanger?”
„En of! Ik zal eens probeeren, of er een omroepzender op de korte golf werkt, anders gaan we
maar gewoon naar Daventry of Hilversum luisteren.”
„Probeer eens of je Amerika kunt krijgen!” zei
Henk Winkels enthousiast.
„Ik zal ’t eens probeeren, maar de ontvangst van
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Amerika is niet altijd even goed, hoor.”
Hij schakelde den ontvanger weer in, en draaide
voorzichtig aan de afstemknoppen. Weer hoorde
men zachtjes gefluit, daarna dansmuziek, die steeds
luider werd. Ten slotte was de muziek goed hoor
baar, hoewel er nogal vrij veel storingen op deze
golflengte waren, en het geluid bovendien telkens
zachter en dan weer harder werd.
„Dat is fading!” vertelde Hans. „Je kunt er niets
tegen doen! Ik geloof haast, dat ik een Amerikaanschen zender heb!”
Direct nadat de foxtrot uit was, kwam de om
roeper voor de microfoon; hij sprak vlotter, en niet
zoo deftig, als men van de Europeesche omroepers
gewend is.
„Helloh, friends!” klonk het zeer duidelijk uit den
luidspreker. „You are listening to station WGY and
the short wave transmitter W2XAD at Schenectady.
This program is offered to you by the courtesy of
the Super Ice-cream Company. Wherever you go,
whatever you do, you ’ll always agree, that „Super
Ice Cream” is the best in the world. We’re continuing our program with a foxtrot entitled: „My
baby loves Super Ice Cream”, the theme song of
our „Super Ice cream”-hour.” *)
„Dat is radio-reclame,” legde Hans uit. „Alle
Amerikaansche stations doen dat. Je moet weten,
dat de programma’s in Amerika niet worden be
taald door de luisteraars, maar door de fabrikanten,
die reclame maken door middel van den radio-om*) U luistert naar het station WGY en de kortegolf-zender W2XAD
te Schenectady. Dit programma wordt u aangeboden door de „Super ’ ’ Ijsco
Maatschappij. Waar u ook gaat, wat u ook doet, u zult altijd toegeven, dat
„Super" Ijsco de beste in de wereld is. Wij vervolgen ons programma met
een foxtrot, getiteld: „Myn meisje houdt van „Super" Ijsco," het lied
van ons „Super" IJseo-uurtje.
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roep. Ik geloof anders laatst eens gelezen te heb
ben, dat de luisteraars liever wat zouden betalen
voor de uitzendingen, dan steeds te moeten luisteren
naar die reclame!”
„’t Lijkt me ook niks lollig, om na ieder nummer
een aanbeveling te moeten hooren voor ijsco, auto
banden, kauwgummie of sigaretten!” vond Henk
Winkels, terwijl hij zijn dikke gezicht in een on
tevreden plooi zette, waarom alle andere moesten
lachen.
„Mogen we hier dansen?” vroeg een der meisjes,
die reeds op de maat van de muziek had staan
wiegelen en niet had opgemerkt, dat Hans dat in
het geheel niet met plezier had gadegeslagen.
„Hier eigenlijk liever niet...” zei Hans, „mijn
toestellen kunnen niet goed tegen schokken, zie je.
En zoo’n kortegolf-ontvanger is bij het minste
schokje al ontstemd, en dan hoor je niets meer.
Maar als je op den zolder wilt dansen, ga je je
gang maar, dan zet ik den luidspreker wel buiten
de deur. Weet je wat, ik zal nog een tien-wattversterker achter m’n ontvanger zetten, dan is de
muziek flink hard!”
De luidspreker werd even uitgeschakeld, maar
geen minuut daarna klonk de muziek even hard als
van Hilversum door het heele huis. Alleen kon men
nog goed merken, dat de muziek nu en dan zachter
werd door het fading-verschijnsel.
De jongelui dansten prettig, en Hans zelf deed
ook mee, hoewel hij soms, wanneer de muziek zach
ter werd, naar den ontvanger ging om deze iets bij
te regelen.
Ook lachten de jongelui hartelijk om de enthou
siaste aanbevelingen voor de „Super Ijsco,” die de
omroeper na elk nummer in andere bewoordingen
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deed hooren.
„Die Amerikaansche dans-muziek is toch nog al
tijd beter, dan de Europeesche, vind je niet, Hans?”
vroeg Wiesje onder het dansen door.
„Ja, die jongens kunnen het wel!” bewonderde
Hans het orkest.
„Heb je Amerika altijd zoo goed?” vroeg het
meisje.
„Wel vaak,” vertelde Hans, „maar soms is het
heelemaal niet te hooren. Dat is heel raar op de
kortegolf; ’t kan best zijn, dat je Amerika om tien
uur ’s avonds prachtig ontvangt, en om elf uur
niets meer hoort. Dat hangt van allerlei dingen af.
Ook de tijd van het jaar, de stand van de zon en de
maan hebben invloed. Een heeleboel dingen zijn
nog een geheim, zelfs voor de best onderlegde tech
nici van de wereld. Iedereen kent bijvoorbeeld
„fading”, het verschijnsel, dat de muziek op som
mige golflengten geen constante sterkte heeft, maar
niemand weet precies wat het is.”
„Met welke landen heb jij nu allemaal al verbin
ding gehad?”
„O, met een heelboel! Ik weet ’t niet precies uit
m’n hoofd. Ik heb al getelegrafeerd met allewerelddeelen, behalve Afrika. Als ik nu nog een verbin
ding krijg met een of anderen amateur in Afrika
krijg ik het „WAC”-diploma.”
„Wat is dat?” vroeg Wiesje.
„WAC” beteekent „Worked All Continents.” Al
leen amateurs, die met amateurs op alle vastelanden
van de wereld verbindingen hebben gehad, krijgen
dat diploma. Het is dus wel een heele onder
scheiding.”
Plotseling werd de dansmuziek overstemd door
een luid gefluit.
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„Wat is dat nu!” riep Hans uit, terwijl hij naar
zijn ontvangtoestel toe ging. „Is er iets niet in den
haak?”
Hij draaide even aan enkele knoppen, en schakel
de daarna moedeloos het toestel uit.
,/t Is mis, jongens!” zei hij. „Niets meertehooren
vanavond!”
„Is je ontvanger stuk?” vroeg Henk Winkels.
„Nee, de ontvanger is in orde,” zei Hans, een
beetje uit de stemming. „Maar m’n geliefde buur
man is weer bezig. Wat dien jongen bezielt mag
Joost weten. lederen avond is hij met een ontvanger
aan het prutsen, en dat ding schijnt zoo slecht te
werken, dat de heele buurt moet luisteren naar het
Mexicaansche-honden-gehuil. ’t Is een jongen van
de Middelbare!”
„Is het eigenlijk niet vreeselijk, dat wij nu ons
dansavondje moeten staken door dat gefluit?” vroeg
een der meisjes.
„Ach, ik weet niet of dat nu wel het ergste is,”
zei Hans. „Maar het is in de heele buurt op het
oogenblik onmogelijk om naar radio-uitzendingen te
luisteren. Ik begrijp niet, dat die jongen steeds
maar voort gaat met zijn gefluit. Hij kan dat toch
met weinig moeite verhelpen!”
„Laten we eens naar hem toegaan en ’m vertellen,
dat ie moet ophouden met die grappenmakerij,”
stelde Henk voor. „Waarom woont zoo’n jongen
ook in deze buurt! Laat ie den Mexicaanschen Hond
uithangen in een ander deel van de stad!”
„Ik zal dadelijk eens alleen naar hem toegaan,”
zei Hans. „Misschien kan ik hem even helpen om
zijn toestel wat te verbeteren.”
„Dat vind ik ook,” zei Loes, een hartelijk meisje.
„Gaan jullie maar allemaal met mij mee naar huis,
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dan blijven we daar een kopje thee drinken, en kan
Hans zijn buurman rustig met de radio helpen! Tot
morgen op school, Hans! En bedankt voor den
gezelligen avond!”
OP DE KORTE GOLF.
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TWEEDE HOOFDSTUK.
De Mexicaansche Hond wordt gemuilkorfd.
Hans wijfelde een oogenblik vóór hij aanbelde bij
het huis van zijn buurman. Zouden ze het niet on
aangenaam vinden, wanneer hij kwam voorstellen
de radio te verbeteren? Zouden ze eigenlijk wel wat
met hem te maken willen hebben? Ze woonden nu
al een jaar naast elkaar en nog nooit hadden de
jongens een woord met elkaar gewisseld... Maar
er moest iets met die radio gebeuren; — dat stond
vast! Op het oogenblik kon men bijna geen enkelen
avond rustig luisteren!
Hans belde aan en een oogenblik later opende de
vrouw des huizes zelf de deur.
„O, bent u het, meneer de Wilde!” zei ze harte
lijk. „Ik ben blij, dat u eens bij ons komt aanloopen.
We zijn al zoo lang buren..
„Ja, inderdaad,” zei Hans, een beetje in de war
door de hartelijke ontvangst. „Als ik me niet vergis
is uw zoon aan het experimenteeren met een ont
vangtoestel ...”
„Zeker, meneer de Wilde! Hij is zelf een radio
toestel aan het bouwen. Dat schijnt nog niet zoo
gemakkelijk te zijn, want we hadden gisteren voor
het eerst Hilversum, en dat nog maar heel zacht
met de hoofdtelefoon! — U komt zeker eens kijken,
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hoe onze Freek zoo’n toestel maakt! Ja, dat is ook
werkelijk interessant! Gaat u maar naar binnen, dan
zal ik u Freek z’n kamer wijzen.”
Het bleek, dat Freek, evenals Hans z’n „labora
torium” op zolder had ingericht. Het zag er echter
niet zoo technisch uit als dat van Hans.
De jongens noemden hun voornaam en schudden
elkaar vriendschappelijk de hand.
„Ik ben blij, dat we nu eindelijk eens kennis
maken,” zei Freek.
„Ik zie, dat je bezig bent een radio-toestel te
bouwen,” zei Hans, terwijl hij op het apparaat wees.
„Ik had het trouwens al gehoord ook. Het toestel
genereert vreeselijk!”
„Genereeren... ?” vroeg de ander. „Wat is dat
eigenlijk precies?”
„De Mexicaansche Hond,” verduidelijkte Hans.
„Dat gefluit, wat je hier hoort, hooren ook alle an
dere radio-luisteraars in de buurt!”
„’t Is maar heel zachtjes!” zei Freek deemoedig.
„Dat is toch zeker niet storend!”
„Ja, hier is het maar heel zachtjes, omdat je in ’t
geheel geen laag-frequent-versterking hebt, maar bij
de buren is ’t des te harder... Maar waarom ge
bruik je die andere lampen niet, die je op tafel hebt
liggen? Je hebt een uitmuntende wisselstroomserie,
en je luistert maar met één lampje!”
„Heb jij verstand van radio?”
Laten we nu samen van deze
„Ja, zoo’n beetje
onderdeden eens een mooi toestelletje bouwen!”
Hans trok z’n jasje uit en begon meteen de ver
schillende onderdeden nauwkeurig te bekijken.
Daarna teekende hij op een stuk papier het schema
voor den ontvanger.
„We kunnen er werkelijk een pracht van een drie-
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pitter van maken!” zei hij enthousiast. „Met een
scherm-rooster hoogfrequent lamp! Dat geeft een
reuze geluidsvolume, een prachtige weergave en een
uitmuntende selectiviteit, terwijl bovendien de Mexicaansche Hond voor goed gemuilkorfd wordt.”
Freek luisterde bewonderend toe. — Hans ging
meteen aan het werk. Eerst plaatste hij de draai
bare condensatoren in het toestel, daarna de lampvoetjes, vervolgens de spoelen, den laagfrequenttransformator en enkele andere kleine onderdeden,
en binnen een uurtje begon het toestel werkelijk
het aanzien te krijgen van een echt ontvangtoestel.
„Ben je nu zeker, dat je niets verkeerd hebt ge
daan?” vroeg Freek. „Ik ben altijd doodsbang, dat
er iets stuk zal gaan!”
„Wees maar niet bang, hoor! Ik zal eerst nauw
keurig kijken, of ik nergens een verkeerde verbin
ding heb gemaakt! Heb je ook een gewoon zaklantaarn-lampje en een batterij bij de hand?”
Freek zocht even in een kast en kwam weldra
met het gevraagde aandragen. Daarna begon Hans
het toestel nauwkeurig na te meten. Hij vertelde
zijn nieuwen vriend ondertusschen precies, wat hij
eigenlijk deed. Freek bleek erg bevattelijk te zijn,
want hij zag al spoedig, waar het om ging.
„Alles is in orde, hoor!” zei Hans enthousiast.
„Muziek moet er in ieder geval uitkomen, hoewel er
misschien iets aan het toestel verbeterd kan wor
den. — Nu de lampen er in gezet... Ziezoo! Waar
is je luidspreker?”
„O, — die heb ik nog niet,” zei Freek eenigszins
blozend • • • „Ik krijg er een van m’n vader op m’n
verjaardag en dat is pas de volgende maand • • •
Kunnen we nu niets hooren?”
„Ik heb thuis nog een magneetsysteem van een
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electro-dynamischen luidspreker over. Ik zal ’t even
halen!”
In twee minuten was Hans met het magneetsysteem terug. Het zag er wat stoffig uit, maar ’t

was verder toch nog heelemaal in orde.
„Als je dit ding in een net kastje bouwt is het
een pracht van een luidspreker!” zei Hans. „Ik heb
’m ook langen tijd gebruikt, maar m’n vader heeft
me onlangs een nieuwen „Meesterzanger” gegeven,
Hier Radio Marsl
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zoodat ik ’m niet meer noodig heb. Je kunt ’m
voorloopig wel van me gebruiken.”
De luidspreker werd met het toestel verbonden,
evenals de antenne en de aardleiding Daarna werd
het toestel ingeschakeld. Hans wachtte even — „tot
de gloeidraden van de lampen warm waren,” zooals
hij zei — en daarna begon hij aan de afstemknoppen te draaien. Een luide fluittoon klonk in het
vertrek.
„Ho!” riep Freek uit. „Hij fluit nu nog harder
dan ooit!”
Hij keek even triomfantelijk, nu z’n vriend van
’t „gym,” die zoo technisch had gedaan, feitelijk
nog erger storingen scheen te verwekken als hij
zelf had gedaan.
„Laat ’m maar rustig fluiten!” glimlachte Hans.
„Ik heb een klein condensatortje in de antenne ge
maakt, en daardoor kan die nu niet meer uitstralen.
Storen van de buren is heelemaal uitgesloten. Je
kunt het gefluit alleen maar zelf hooren!”
„O zoo!” zei Freek bewonderend. En hij keek
nog verbaasder, toen hij plotseling luide muziek uit
den luidspreker hoorde klinken.
„Het is prachtig!” riep hij uit. „Welk station is
dat?”
„Ik denk haast, dat dit Brussel is... Je zou het
tenminste wel zeggen, te oordeelen naar de muziek.
Het toestel gaat vrij goed, maar heelemaal tevreden
ben ik nog niet! We hebben een beetje hoogfrequent-koppeling! Die hoogfrequentlamp za^ goed
moeten worden afgeschermd!”
„Maar ik vind ’t prachtig!” zei Freek. „Laten we
er maar niets aan veranderen, want ik hen bang,
dat we ’t nooit zoo goed meer krijgen!”
„O ja! Het wordt nog veel beter! — Maar nu heb
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ik geen tijd meer! Ik moet beslist naar huis om te
eten! — Weet je wat... ? Kom vanavond eens bij
mij op visite, dan zal ik je mijn radio eens laten
zien. Voorloopig kun je zoo wel met je eigen toe
stel luisteren; op een anderen keer kom ik je nog
wel eens helpen!”
Ondertusschen was mevrouw Van Sleen, Freek’s
moeder, naar boven gekomen. Vol bewondering
bleef ze in de deuropening staan.
„Wat heb je dat prachtig gemaakt, Freek!” zei ze.
„Ik heb ’t toestel niet gebouwd, maar Hans!”
vertelde Freek. „Die weet alles van radio!”
„Wat vind ik ’t prettig, dat je eens bij ons ge
komen bent. Ik wist niet, dat jij zooveel verstand
had van radio!”
Hans had ondertusschen z’n jasje weer aan
getrokken.
„Ik moet nu beslist naar huis, mevrouw,” zei hij.
„En jij komt dus vanavond na het eten bij me, hè?
Tabé, hoor! Dag mevrouw!”
„Waar ben jij eigenlijk den heelen middag ge
weest?” vroeg mevrouw de Wilde haar zoon tijdens
het eten.
„Ik ben bij Freek van Sleen, hiernaast, op visite
geweest,” vertelde Hans.
„Wat?” vroeg vader verbaasd. „Hiernaast op visite
geweest? — Hoe is dat zoo gekomen?”
„Ik heb Freek wat met zijn radio-toestel gehol
pen. Het toestel genereerde vreeselijk! ’t Is nu
heelemaal in orde!”
„Jullie hebben ten slotte dus vriendschap ge
sloten!” zei vader met een vriendelijken lach. „Ik
had wel gedacht, dat ’t er van komen zou! ’t Kan
2*
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best een sympathieke jongen zijn, en hij is zeker
een betere vriend dan die Vosmaer...”
„Nu ja, Vosmaer heeft ook z’n goeie kanten,”
verdedigde Hans zijn besten vriend. „Hij is een
beetje een opschepper, maar overigens ...”
„Vertel me maar niets van Vosmaer!” zei vader.
„Ik ken ’m te goed! — Vraag dien Freek van Sleen
maar, of hij eens hier op visite wil komen. Ik zou
wel eens met dien jongen willen kennis maken!”
„Hij komt vanavond! Ik zal hem m’n zender eens
laten zien!”
„Ja, dat is aardig.”
Tegelijkertijd dat meneer de Wilde deze woorden
uitsprak werd er op de deur geklopt.
„Binnen!” riep vader.
Mia, de dienstbode, kwam het vertrek binnen.
„Er is telefoon voor Hans,” zei ze. „Ik geloof
haast, dat ’t meneer Vosmaer is.”
„Is die jongen daar weer!” zuchtte moeder. „Zeg
maar dat Hans aan het eten is, en dat hij Vosmaer
dadelijk wel even zal opbellen.”
„Ach, laat ik maar even gaan!” drong Hans.
„Het gesprek is zoo afgeloopen.”
„Vooruit dan maar! Maar kom gauw terug, hoor!”
Hans ging naar de gang, waar de telefoon was
opgesteld.
„Met Hans!” sprak hij in het toestel.
„Tabé zeg!” klonk de gewichtige stem van z’n
vriend. „George hier... Zeg Hansje, jongen, wat
heb ik van je moeten hooren... ! Ben jij connecties
aan ’t aanknoopen met de Middelbare? Maar boy,
die jongens vinden toch hun eigen weg wel! Wat
is dat eigenlijk voor een knulletje, die buurman van
je, die al weken lang het radio-luisteren in jouw
buurt onmogelijk maakt?”

I
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„Hoe weet jij dat allemaal?” vroeg Hans ver
baasd.
„Ik kwam Wiesje straks tegen. Ze zou bij Loes
gaan thee-drinken, maar ik heb ’r meegenomen
naar Royal, en daar hebben we samen ge„tea”t.
Daverend gezellig, zeg! Werkelijk een erg sym
pathiek meisje, die Wies. Ze vertelde me, wat jij
vanmiddag van plan was.”
„Ik ben ook werkelijk bij Freek van Sleen op
visite geweest. En ’t was heelemaal niet ongezellig!
Ik geloof, dat we samen best goede vrienden wor
den! — Maar neem me niet kwalijk, George, we
zijn net aan tafel!”
„All right, boy! Ik kom vanavond wel bij je aanloopen, — als ik tenminste nergens anders heen
moet!”
„Kom vanavond maar liever niet!” zei Hans. „Ik
ga wat met m’n radio-zender werken, en daarvoor
heb jij toch geen interesse!”
„Ik zal nog wel eens kijken! —Auf wiederhören!”
„Tabé!”
Hans vond ’t heelemaal niet prettig, dat George
zich meteen zoo onsympathiek uitte tegenover zijn
nieuwen vriend. — Waarom zou die jongen van de
Middelbare niet net zoo goed zijn vriend kunnen
zijn als iemand van ’t Gym? ’t Was in ieder geval
te hopen, dat George vanavond niet op visite zou
komen; hij zou misschien zoo onaangenaam tegen
Freek doen, dat deze niets meer met de jongens
van ’t Gymnasium te maken zou willen hebben. En
dat zou Hans toch werkelijk jammer vinden!
„Wat had Vosmaer te vertellen?” vroeg vader,
toen Hans weer aan tafel was.
„Hij wilde weten, of ik bij Freek van Sleen op
visite was geweest,” vertelde Hans.
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„Wat gaat hem dat eigenlijk aan?” zei vader
eenigszins ontstemd. „Heeft hij misschien gezegd,
dat je je niet met dien jongen moet bemoeien?”
„Ja, zooiets was z’n bedoeling wel! Maar ik laat
’m praten! Al is ie ook honderd maal m’n beste
vriend!”
„Je moet je werkelijk wat minder met dien jongen
bemoeien!” zei vader eenigszins streng. „Je weet,
dat ik er niet van houd, om je te verbieden, met be
paalde jongens om te gaan. Je bent oud genoeg om
je eigen vrienden te kiezen... Maar ik geloof wer
kelijk niet, dat je in Vosmaer een goed vriend hebt.
Ik geef toe, dat het soms geen onsympathieken
jongen is — hij weet veel van literatuur, kan aardig
praten, schijnt op jullie schoolfuiven altijd een be
langrijke rol te spelen — maar ik houd niet van die
jongens, die dikwijls ’s avonds naar een café gaan,
ook al drinken ze uitsluitend koffie. Verder rookt
hij veel te veel, terwijl hij op school, behalve voor
literatuur, zeker niet tot de uitblinkers behoort!”
„Ach vader,
dat valt allemaal best mee!
Heusch, George is wel een goede jongen als het er
op aan komt. Zijn heele familie is een beetje aan
den opschepperigen kant, en dat rooken en naar
café’s gaan, is daar een direct gevolg van. Hij vindt
dat mooi staan en gewichtig! — Hij loopt er ook
altijd mee te koop, dat hij van adel is; — jonkheer
is hij, geloof ik!”
„Dat zal ’m naar zijn hoofd geslagen zijn!” glim
lachte moeder. „Ik ben ’t heelemaal met vader eens,
maar ik geloof, dat alles, nu je een nieuwen vriend
gevonden hebt, best in orde zal komen. — Maar
om ’t eens over iets anders te hebben: hoe gaat
’t met je kortegolfzender?”
„O, die werkt schitterend! Ik had vanmiddag een

1
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verbinding met Midden-Amerika! De ontvangst was
prachtig! — Zeg papa, u moet me toch nog eens
nauwkeurig uitleggen, hoe ik de golflengte van mijn
zender precies constant kan krijgen. Ik heb gemerkt,
dat die nooit heelemaal nauwkeurig is.”
„Dat is niet zoo eenvoudig,” zei vader, „je zult je
zender „kristal-gestuurd” moeten maken. Daarvoor
is een speciaal kwarts-kristal noodig • • • Ik zal eens
kijken of ik niet ergens zoo’n kristal voor je te
pakken kan krijgen, maar makkelijk zal dat niet
gaan. In mijn laboratorium hebben we geen zender,
zooals je weet. Ik zal er morgen eens met den
magazijnmeester over spreken!”
„Graag, vader!”
Direct na het eten ging Hans naar boven. Als
Freek zou komen, wilde hij alles keurig in orde
hebben! Hij zou Freek eens laten zien, hoe goed
zijn apparaten werkten!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Het duel.
Freek van Sleen kwam tegen acht uur bij Hans
op bezoek. Hij had nog een deel van zijn huiswerk
moeten afmaken, en was daarom niet direct na het
eten gekomen.
„Wat heb je daar allemaal staan?” vroeg hij be
wonderend toen hij Hans’ apparaten zag. „Een ge
weldige installatie is dat! Wat moet je daar een
goede ontvangst mee hebben!”
,/t Is niet alleen een ontvanger,” vertelde Hans.
„Dat groote toestel, dat je achteraan ziet staan, is
een zender. Dat is nog veel interessanter! Ik heb
al verbindingen gehad met bijna alle landen der
wereld!”
Freek stond perplex... Hij had nooit gedacht,
dat zooiets in het bereik van een amateur, en dan
nog wel van een schooljongen zou liggen.
„Ik dacht, dat je er een geweldige installatie
voor moest hebben om te kunnen zenden,” zei hij
aarzelend. „Ik heb bijvoorbeeld laatst een foto ge
zien van den zender te Hilversum, en dat was een
enorme installatie! — En ik geloof, dat ze de uit
zendingen van dat station nog niet eens buiten
Nederland kunnen hooren!”
„Nee, dat kan inderdaad niet. Maar op de korte
golf — op ongeveer 40 of 20 meter — kun je veel
grootere afstanden overbruggen, met een heel klein
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beetje energie. Ik gebruik hier nog niet het hon
derdste deel van de energie, die Hilversum heeft,
maar mijn zender wordt in de geheele wereld ge
hoord ... Alleen — de ontvangst is nooit zoo zeker.
Soms word ik schitterend gehoord... een anderen
keer hoort men weer niets! En bovendien zend ik
altijd alleen maar telegrafie uit. Met telefonie kun
je ook wel ver gehoord worden, maar dat gaat toch
direct al heel wat moeilijker!”
„Zeg Hans ... Kun je niet eens muziek uitzenden,
zoodat we ’t hiernaast kunnen hooren? Dat lijkt me
reuze grappig.”
„’t Is eigenlijk verboden op langere golven uit
te zenden, maar ik wil toch wel even zoo iets voor
de aardigheid doen. Kijk, hier heb ik een kleinen
ontvanger, met twee lampen. Je kunt ’m ook als
versterker voor een electrische gramofoon ge
bruiken. Nu sluit ik hier een luidspreker aan, waar
anders de gramofoon aan verbonden moet worden.
Die luidspreker gaan we nu als microfoon gebruiken.
Ik moet de ontvanger nu op een bepaalde golf
lengte afstemmen, en dan zenden we werkelijk alles
uit, wat hier gesproken wordt.”
Hij draaide even aan een knopje, luisterde scherp
met een hoofdtelefoon en zei: „Ziezoo, nu gaat ’t.
Je kunt ’t wel niet erg ver hooren, want we ge
bruiken maar gewone ontvanglampen in dit zender
tje, maar ’t gaat toch! We zullen nu even de klok
voor onze imitatie-microfoon zetten, dan gaan we
bij jou thuis luisteren!”
Toen Freek z’n ontvanger op de juiste golflengte
had afgestemd, kon men inderdaad duidelijk het
tikken van de klok hooren.
„Nu zal ik terug gaan,” zei Hans, „en wat voor
de microfoon spreken, dan moet jij luisteren.”
HET DUEL.
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Hans ging weer naar zijn „lab”, ging daar voor
den luidspreker staan en sprak duidelijk:
„Hallo, Hallo! Hier de experimenteele telefoniezender PAOHW... Wordt deze uitzending ontvan
gen? Hallo! Hallo! Ik ga thans een liedje zingen ..
En hij zong het eerste het beste liedje dat hem
te binnen schoot: „Drie kleine kleutertjes...”
Hij had ’t nog niet uit, of Freek kwam de kamer
al binnengestormd.
„’t Is geweldig, zeg! De ontvangst is prachtig!
Hoe ver kun je dit nu hooren?”
„Alleen maar vlak in de buurt,” vertelde Hans.
„Drie huizen verder hoor je waarschijnlijk al niets
meer!”
„Dat is jammer!” zei Freek zichtbaar teleurgesteld.
„Waarom?” vroeg Hans. „Er zijn al echte omroepstations genoeg, waarnaar je den heelen avond
kunt luisteren! Nee, voor amateurs is het veel
leuker om te probeeren lange afstanden te over
bruggen.”
„Je moet me toch eens precies uitleggen, hoe die
kortegolfzender eigenlijk werkt!” zei Freek.
„Met plezier, hoor!” antwoordde Hans, en hij
begon meteen te vertellen. Hij teekende zijn vriend
precies voor, hoe alle onderdeden verbonden waren,
en hoe verschillende dingen gebouwd moesten wor
den.
„Maar om te mogen zenden moet je een vergun
ning hebben, hoor!” zei hij nadrukkelijk, toen hij
merkte, dat Freek ook wel wat voor de zenderij
voelde. „Het is wel niet zoo heel erg moeilijk om
’n vergunning te krijgen, maar als je er geen hebt,
en ze snappen je, kom je er niet zoo makkelijk af!”
„Er komt iemand de trap op!” zei Freek plotse
ling, terwijl hij scherp luisterde.

/
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Hans werd vuurrood. — Zou George Vosmaer nu
werkelijk op visite komen ... ?
Maar de deur
ging open en — Wiesje kwam binnen.
„Hallo jongens!” zei ze hartelijk en tegen Freek
vervolgde ze met een vriendelijke stem: „O, jij bent
Freek van Sleen, niet? Ik ben Wiesje Roodedorp!”
Ze zette haar hoed af, en nam plaats op een stoel
zonder leuning, die in het midden van het vertrek
stond.

„Zoo, jongens,” zei ze opgewekt. „Zijn jullie met
de radio bezig? Leuk zeg! Ik kom hier maar even
aanwaaien, omdat ik anders misschien weer den
heelen avond tegen George Vosmaer moet aan
kijken. Hij is tegenwoordig regelmatig bij m’n broer
' Jaap — je weet wel de journalist — op visite. Ze
hebben ’t samen altijd over moderne poëzie of over
de nieuwste danspassen... Wat een combinatie, hè
• • • Ik moet er altijd bij komen, vindt m’n broer • # •
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Daar kan ik wat van leeren, vindt ie. Maar z’n
moderne poëzie interesseert me al heel weinig en
van nieuwe danspassen krijg je toch ook wel eens
genoeg!,,
„Ik geloof anders niet, dat je voor vanavond de
beste plaats hebt gekozen om George te ontloopen!”
mompelde Hans. „Misschien komt ie hier wel op
visite! — O zeg, ik heb een geweldig idee voor als
George hier komt! Weet je wat we doen? Ik zet
beneden in onze huiskamer een luidspreker, die we
als microfoon gebruiken. Ik sluit die microfoon aan
op dit ontvangtoestel. Als je dan beneden spreekt,
kun je het boven door een luidspreker hooren. Het
klinkt dan net alsof het een echte radio-uitzending
is! Als George komt, gaan Wiesje en ik naar be
neden. Freek houdt hem zoo lang bezig, daarna
doet hij net of hij het ontvangtoestel afstemt, en
dan houd ik beneden een lezing over moderne poëzie,
waarin ik zijn naam noem!”
„En dan zal ik een van z’n nieuwste, waanzinnige
gedichten voordragen!” riep Wiesje lachend uit.
„prachtig, jongens! — Maar — kunnen de buren
er niets van hooren?”
„Nee, die hooren niets!” verzekerde Hans. „Het is
een gewone geluidsversterker-installatie. Wat we
zeggen wordt dus niet uitgezonden.”
Hij ging meteen aan het werk, om de noodige
verbindingen aan te leggen, en was hiermee juist
klaar, toen George binnenkwam.
„Zoo, lui!” zei deze gewichtig. „Alles O.K.? Ieder
een vroolijk en gelukkig? En m’n vriendin Wiesje
ook blij, dat ze me weer ontmoet? Ja, dat dacht ik
wel. Tjonge, daar hebben we onzen nieuwen kame
raad ook. Freek heet je, geloof ik; als ik me niet
vergis ben je op de Middelbare. Ik ben George Vos-
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maer; m’n naam zul je wel eens in de krant ge
lezen hebben onder een paar van m’n dichterlijke
ontboezemingen, niet?”
„Zeker,” zei Freek bescheiden, terwijl hij met be
langstelling naar de buitengewoon wijde broeks
pijpen van George keek.
„Zeg jongens,” zei Hans. „Wiesje en ik gaan
even naar beneden, hoor! We komen dadelijk weer
terug!”
Toen George met Freek alleen was, ging hij
recht voor hem staan, terwijl hij hem eenigszins
uit de hoogte aankeek.
„Zoo zoo!” zei hij deftig. „Jij bent nu dus zoo’n
jongmensch van de Middelbare... Leeren jullie
daar nog wat? Letterkunde, bijvoorbeeld?”
„Ja, inderdaad!” zei Freek vriendelijk. „Voor
Nederlandsche letterkunde is bij ons op school me
neer Franken, die bij jullie van ’t gymnasium af
gegaan is om een betere positie te krijgen.”
„O juist!” zei de ander, terwijl hij deed, of hij
den steek onder water niet voelde. „Ik was laatst
op jullie schoolfuif... ’t Was wel aardig; jammer
dat er zooveel kleine jongens waren, maar ja, dat
heb je in het algemeen op die Middelbare scholen ...”
Freek had ondertusschen wat aan het radio-toestel gedraaid, en plotseling hoorde men uit den
luidspreker:
„Goeden avond, dames en heeren! Het is mij een
groot genoegen, hedenavond enkele woorden te
mogen wijden aan de moderne poëzie...”
„Dat is mijn terrein!” zei George gewichtig, ter
wijl hij dicht bij den luidspreker plaats nam.
„U zult het ongetwijfeld allen met mij eens zijn,
dat dit onderwerp de algemeene belangstelling op
het oogenblik vraagt,” vervolgde de stem. „Er beHET DUEL.
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staat een streven onder de jongere woordkunste
naars om iets werkelijk nieuws te brengen, zij trach
ten de schoonheid van onze taal op een nieuwe
wijze aan te toonen. Onder deze moderne dichters
moet in de eerste plaats zeker genoemd worden de
jonge kunstenaar George Vosmaer...”
Toen George zijn naam hoorde noemen, begon
z’n gezicht te gloeien. Het bleek werkelijk, dat zijn
naam een groote bekendheid begon te krijgen,
meende hij. Enfin, hij vond zelf dan ook wel, dat
zijn werken dat waard waren.
„Wie uwer kent bijvoorbeeld niet zijn nieuwste
schepping: „Ochtendweelde,,?,, vervolgde despreker.
„Dit werk heeft op mij werkelijk een diepen indruk
gemaakt, en ik heb daarom de bekende voordracht
kunstenares, mevrouw Steenberg van Vriezenstijn
uitgenoodigd dit gedicht voor te dragen. Wellicht,
zal het poëem u een oogenblik eigenaardig aandoen,
maar volgens het zeggen van den heer Vosmaer
zelf: „Moderne poëzie moet langzaam en rustig ge
noten worden. Het is niet een ieder gegeven, de
poorten tot het heiligdom der moderne kunst te
betreden. Slechts zij die weten te weten, kennen
den toegang tot dit toover paradijs!” Ik moet toe
geven, dat deze orakeltaal niet geheel duidelijk is,
maar dat de jonge kunstenaar iets heeft willen zeg
gen, mogen wij zeker aannemen!”
„Hij had misschien beter z’n mond kunnen
houden!” zei Freek glimlachend, waarna George
hem een vernietigenden blik toewierp.
Er was een oogenblik stilte; daarna klonk een
damesstem, die het volgende gedicht voordroeg:
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Ochtendweelde.
Zacht zweeft de wind,
Fluist’rend van zonneschijn,
Zwevend over breede velden . ..
Machtig klinkt trompetgeschal,
Als van vele bazuinen.
Zij komt: de zonne !
Welk een wonne te gelooven aan het Licht l
Het licht, dat ook in 't harte bruist
En suist,
En ruischt,
Als een klaterende waterval,
Die in gouden schoonheid zingt...
Zingt het lied der eeuwigheid.
Waarom ... ? Waarom . .. ? Ja, waarom ... ?
Een vogelijn zingt een welkomstlied.
Mijn hart geniet
En luistert.
Want er fluistert
Een nachtegaal.. .
Een stoomgemaal begeleidt
Radwentelend ...
Zij zingt het lied van den tijd ...
Elk uur zij gewijd
Aan de wereld die lijdt
En de komst verbeidt
Van de kunst der eeuwigheid !
Waarom ... ? Waarom ... ? Ja, waarom ... ?

„Waarom,” vervolgde de spreker. „Waarom, dat
hebben wij ons ook afgevraagd, toen wij dit poëem
lazen. Waarom mag dat! Waarom verbiedt de wet
niet de door nijvere handen geproduceerde vellen
papier voor een dergelijk kunstwerk te gebruiken?
Waarom heet dit trouwens een gedicht? Waarom
schrijft deze „artist” over „ochtendweelde”, als hij
blijkbaar niet weet, wat ochtend is, laat staan, wat
men met ochtendweelde bedoelt! Waarom moet er
een stoomgemaal met de haren bijgesleept worden
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als: „O groote zaal” of „Wat ben ik kaal” of „O
schoone taal” of ,/t Is phenomenaal” óók op nach
tegaal rijmen? En waarom, ja, waarom zouden we
eigenlijk nog meer woorden aan dit poëem wijden
... En waarom zouden we George niet geruststel
len door hem te vertellen, dat dit geen echte radio
is, maar een grapje van zijn vrienden Hans en
Wiesje ... ?”
George was eerst vuurrood geworden, daarna
werd hij bleek. Enkele oogenblikken sprak hij geen
woord. Daarna ging hij op Freek toe en zei:
„Een grapje van Hans en Wiesje ... ? Neen, mijn
heer ... ! Ik doorzie dit... ! Niet Hans en Wiesje,
maar u, meneer, heeft dit plan bedacht, u, meneer
de Middelbare scholier! U meende den draak te
kunnen steken met de moderne schoone letteren!
Een beschaafd mensch zou een dergelijk gedicht
hebben begrepen. Gymnasiasten als Wiesje en Hans
moeten hebben gevoeld, dat hierin een gedachte zit!
• • . Maar u, u kunt dit niet begrijpen. Meneer, ik
eisch een excuus!”
„Ben je nu mal, George!” zei Hans, die juist
binnenkwam, lachend. „Je moet een grapje kunnen
verdragen! — En bovendien is het heusch van
Wiesje en mij uitgegaan. Freek zal jouw gedichten
waarschijnlijk in het geheel niet kennen!”
„Niet kennen?” riep George nog meer opgewon
den uit. „Natuurlijk kent hij ze! Verschillende van
mijn gedichten hebben in het dagblad gestaan.”
„Maar die waren niet zoo „artistiek” en niet zoo
„modern”,” lachte Wiesje. „Maak je toch niet druk,
George! Wat geeft zoo’n grapje nu?”
„Ik begrijp alles zeer goed!” ging George voort,
nu weer rustig en met veel minachting. „Je nieuwe
vriend begrijpt, dat het niet mogelijk is, dat zoowel
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ik, als hij vrienden met jou zijn. En daarom heeft
hij op deze wijze — door jou op te stoken tot dit
misselijke grapje — getracht onze vriendschaps
banden te verbreken! Welnu, hij is erin geslaagd!

ROKQeÖHCH

Maar ik zal hem toonen, wie er meer presteert, hij
of ik!”
„Jullie zouden een soort duel kunnen beginnen!”
stelde Wiesje lachend voor. „Wie binnen een be
paalden tijd het meest van zich doet spreken, heeft
’t gewonnen!”
Hier Radio Mars!

3
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„Ik wil er niet eens aan beginnen!” smaalde
George. „Een duel tusschen iemand met een revol
ver en iemand zonder wapenen is oneerlijk!”
„Ik neem dit duel zonder wapenen aan!” zei
Freek rustig. „Wie binnen een half jaar het meest
van zich doet spreken is winnaar!”
„Je moet ’t wel aannemen!” vond Hans.
„Top!” zei George. „Over een half jaar benoemen
we allebei een secondant; de secondanten kiezen
samen een derde man in de jury, en die zal beslis
sen, wie ’t gewonnen heeft. We zullen eens even
kijken, of ’t gym niet wat meer kan dan de Middel
bare! — Goeden avond!”
„’t Spijt me, dat jullie om mij ruzie hebt met je
vriend,” zei Freek, toen George weg was. „Hij
schijnt niet veel met mij op te hebben!”
„O, dat komt wel in orde!” zei Hans lachend.
„Ik vind ’t een pracht-mop! En dat duel is een
schitterend idee van Wies! Probeer ’t te winnen,
Freek! George zal zich heusch wel inspannen!”
„Ik zal wel eens zien, wat ik doe,” zei Freek
peinzend, „Ik zal iets bijzonders moeten bedenken...”
„Maar laten we nu naar beneden gaan, om vader
en moeder te vertellen van onze radio-lezing over
de moderne poëzie!” stelde Hans voor. „Ze zullen
genieten!”

I
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George maakt reclame.
Den volgenden dag vóór schooltijd bleek het, dat
George’s kwade bui al spoedig gezakt was. Direct
toen hij Hans in de verte zag aankomen ging hij
naar hem toe.
„Tabé, jó!” zei hij, hartelijker dan gewoonlijk. —
„Heb je die meetkunde-sommetjes nog klaar ge
kregen?”
„Ik had ze gistermiddag al klaar,” vertelde Hans.
„Ik vond ze vrij makkelijk.”
„Ja, moeilijk waren ze niet! Ik heb de mijne gis
terenavond nog gemaakt en ondanks m’n kwade
bui ging ’t best! — Ik was overigens gisteravond
werkelijk een beetje flauw, hè? — Ik had niet direct
tegen jou en Wiesje onaangenaam moeten worden.
Maar die nieuwe vriend van je prikkelt me ook zoo
geweldig...”
„’t Is toch heusch geen onsympathieke jongen!”
„Dat weet ik niet en dat doet er ook weinig toe.
Snap je niet, dat ’t verbazend onaangenaam voor
mij is, als zoo’n jongen van de Middelbare jullie op
die wijze over mijn gedichten hoort spreken? —
Nu kan hij daarmee vandaag prachtig opscheppen
op zijn school en onze school bespotten! Vind jij
dat maar leuk!”
„Ik geloof er niets van, dat Freek over jouw ge3*
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dichten zal gaan praten!” zei Hans. — „Maar laten
we ’t maar niet meer over de kwestie van gisteren
hebben. Vertel eens, wat ga jij doen om dat „duel”
met Freek te winnen?”
„Ja, daar heb ik ook al over gedacht!” zei George.
„Ach, moeilijk zal ’t niet zijn, want hoe moet die
jongen nu ooit eenige bekendheid krijgen. Er is
zelfs geen enkele krant die z’n naam wil publiceeren,
terwijl de mijne tenminste nog wel eens wordt ge
noemd ...”
„Je krijgt kritiek genoeg op je gedichten!” klonk
plotseling de stem van den dikken Henk Winkels,
die juist naderbij gekomen was. — „Zeg, Wiesje
heeft me verteld ...”
„Heeft Wiesje alles al verteld ... ?” vroeg George,
terwijl hij vuurrood werd. „Alles van dat gedicht?”
„Zoo, heb jij een gedicht geschreven voor Wies
je?” zei Henk lachend. „Dat zal een prachtwerk zijn
geworden! Nee, ik heb er nog niets van gehoord, maar
ik kan me best voorstellen, hoe ’t geworden is!”
„Schei nu uit met dien onzin!” mopperde George.
„Vertel eens, wat heb je van Wiesje gehoord?”
„Ze heeft me verteld, dat jij ging duelleeren met
een jongen van de Middelbare,” vertelde de dikkert. „Een reuze idee, hoor! Laat ze maar eens zien
wat wij hier op ’t gym kunnen!”
’t Was ondertusschen tijd om de school binnen
te gaan.
George was dien ochtend niet erg goed bij de
les. Direct om twaalf uur ging hij weer naar Hans
toe en samen bleven ze nog even voor de school
praten.
„Ik heb een reuze idee voor het „duel”, Hans,”
zei George. „Maar jij moet me er een beetje mee
helpen.”
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„Als ik ergens mee helpen kan — met genoegen!”
antwoordde Hans. „Maar ik ben niet van plan om
voor jou te duelleeren. Het moet een eerlijke strijd
blijven, van man tegen man!”
„Dat blijft ’t ook,” zei George. „De zaak zit zoo
in elkaar: je weet wel, dat iedereen erg veel belang
stelt in kortegolf-uitzendingen op het oogenblik.
Alle jongens vinden jouw proefnemingen bijvoor
beeld interessant. Maar die kortegolf-amateurs
schrijven er bijna nooit over in de krant, hoogstens
zie je zoo nu en dan een paar berichten in een radiotijdschrift. Als ik nu ook eens aan kortegolf-proefnemingen ging doen, en ik schreef er lange artike
len over in de dagbladen, zou ik misschien vrij
spoedig bekend zijn!”
„Dus je wilt weten, hoe je een zender moet
bouwen,” zei Hans.
„Een zender eigenlijk liever niet. — Dat lijkt me
nu direct zoo heel ingewikkeld! Het is m’n plan,
alleen maar te luisteren en te schrijven over wat ik
hoor!”
„’t Is natuurlijk een idee! — En moeilijk uit
voerbaar is ’t ook niet! Je kunt tegenwoordig een
voudige kortegolf-ontvangtoestellen koopen, die op
de groote radiofabrieken gemaakt zijn en met zoo’n
toestel kun je vrijwel alles hooren!”
„Ik zal er vanavond eens met vader over praten.
— Ik heb nog geen cadeau gehad voor m’n laatsten verjaardag. Misschien wil hij me wel zoo’n
ontvangtoestel geven. — Als vader ’t goed vindt,
gaan we ’t zeker vanavond samen nog installeeren,
niet?”
„Goed hoor! — Maar eer je wat bijzonders zult
kunnen hooren, zul je toch eerst de Morse-teekens
moeten leeren! D’r zijn natuurlijk wel wat korte-
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golfstations die telefonie uitzenden, maar er zijn
veel meer telegrafie-stations.”
„Is dat „Morse-systeem” erg moeilijk?”
„’t Gaat nogal, maar je zult er wel vrij wat tijd
aan moeten besteden, voor je ’t heelemaal kent!”
Hans zocht even in z’n portefeuille, haalde er een
blaadje uit, waarop het morse-stelsel stond aan
gegeven.
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„Dat is ontzettend ingewikkeld,” vond George.
„Waarom hebben ze niet een of andere gewone
alfabetische volgorde voor al die punten en strepen
genomen?”
„Morse heeft dit stelsel zoodanig ontworpen, dat
de telegrammen met zoo min mogelijk teekens ver
zonden kunnen worden,” onderwees Hans. „Daarom
heeft hij de letters die ’t meest gebruikt worden,
het kortste teeken gegeven. De „E” wordt bijvoor
beeld in bijna alle talen het meest gebruikt en wordt
dan ook door het kortste teeken, één punt, voor
gesteld.”
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„Ingenieus bedacht!” mompelde George. „Maar
er zit heel wat werk aan vast om ’t te leeren! Enfin,
ik zal maar hard gaan studeeren!”
GEORGE MAAKT RECLAME.

De heer Vosmaer, George’s vader, vond het goed,
dat z’n zoon een kortegolfontvanger kocht en ’s
avonds werd het apparaat nog aangeschaft en ge
ïnstalleerd. Het toestel werkte uitmuntend en
George begon meteen met het bestudeeren van het
Morse-stelsel. Hans hielp hem hierbij en na een dag
of veertien kon George al aardig telegrafische be
richten opnemen. In de praktijk had hij zich echter
nog weinig kunnen oefenen.
’s Avonds tegen negen uur, na zijn huiswerk te
hebben gemaakt, stelde hij zijn kortegolfontvanger
in bedrijf, draaide aan de afstemknoppen en spoedig
hoorde hij een telegrafiezender. Er werd echter in
een vrij snel tempo geseind en hoewel George som
mige letters kon opschrijven, kon hij toch het heele
bericht niet ontcijferen. Hij besloot daarom een
anderen zender te zoeken, die langzamer seinde. jNa
even gezocht te hebben, vond hij een zeer luiden
zender, die buitengewoon langzaam en duidelijk
seinde. George begon onmiddellijk te schrijven
CQ MARS CQ MARS CQ MARS
Daarna was de uitzending plotseling beëindigd.
George keek met een vuurrood gezicht naar de
door hem opgeschreven letters. Mars... Mars zocht
verbinding! Al jaren lang hadden tientallen radio
amateurs gehoopt een radio-signaal te hooren van
de levende wezens, die misschien op Mars zouden
bestaan.
En nu had hij een bericht uit Mars ge
hoord! Direct moest er een bericht aan de krant
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gestuurd worden! — ’t Toeval had hem geholpen!
Dit zou een geweldig succes worden!
Oogenblikkelijk maakte hij een berichtje op, dat
hij telefonisch aan de plaatselijke bladen doorgaf.

Voordat Hans den volgenden morgen naar school
ging, keek hij even het ochtendblad in. — Wat
was dat? — Een artikeltje met het vet gedrukte
hoofd:
RADIO-UITZENDING VAN MARS GEHOORD.
LEVENDE WEZENS OP DEZE PLANEET.
De radio-amateur George Vosmaer deelt ons
mede, dat hij gisteravond omstreeks 9.15 een uit
zending heeft gehoord van een zender op de
planeet Mars. De heer Vosmaer, die met zijn
kortegolf-ontvanger regelmatig naar kortegolf-uitzendingen uit Amerika, Australië, Canada en vele
andere landen luistert, was gisteravond aan het
speuren naar een goede uitzending. Toevalliger
wijze hoorde hij plotseling een telegrafie-station,
dat het volgende bericht uitzond: CQ MARS ...
Dit bericht werd een drietal keer en herhaald. Wij
meenen hieruit te mogen opmaken, dat een zen
der op Mars trachtte in verbinding te komen met
een ander station.
Ongetwijfeld moet de ontvangst van dit be
richt buitengewoon belangrijk genoemd worden.
Zou het thans vast komen te staan, dat er op
Mars levende wezens zijn? Wij kunnen niet gelooven met een grap van een amateur te doen te
hebben. De zaak is hiervoor te belangrijk! Boven
dien zou een amateur niet hebben kunnen nalaten
het bericht veel uitvoeriger te maken.
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Het is onmogelijk, de gevolgen, die dit bericht
zal hebben, reeds thans te overzien. Wellicht zal
een regelmatige berichten-uitwisseling tusschen
de aarde en Mars binnen zeer korten tijd een
mogelijkheid zijn. Welke veranderingen zullen er
niet op de aarde kunnen plaats vinden, wanneer
wij gebruik kunnen maken van de ervaringen, die
de Mars-bewoners hebben opgedaan!
GEORGE MAAKT RECLAME.

Wij meenen onze lezers, die een kortegolf-ontvangtoestel bezitten, te mogen aanraden heden
avond eens op de kortegolf te luisteren. Wellicht
kan men weer een bericht van Mars opvangen!
Hans proestte het uit van het lachen, toen hij het
bericht uit had. Wat ’n mop! — Een verbinding
met de planeet Mars. Op die manier maakte George
wel de juiste reclame voor zichzelf! — Hij had nog
beter een modern gedicht in de krant kunnen zetten.
George was dien ochtend zeer vroeg voor school.
Onmiddellijk kwamen een paar meisjes, waaronder
Wiesje op hem toe.
„Gefeliciteerd George!” zei ze en schudde hem
de hand. „Ik bewonder je werkelijk! Op die manier
win je het „duel” met Freek van Sleen zeker!”
Ook de andere meisjes waren allen enthousiast.
In een minimum van tijd stonden bijna alle leer
lingen van de school om George heen.
George stond met z’n handen in z’n zakken als
een man die zich op z’n plaats voelt.
„Mag ik vanavond eens bij je komen luisteren?”
vroeg een van de kleinere jongens. „Ik zou ook wel
eens zoo’n uitzending van Mars willen hooren!”
„Och, je zult daar weinig aan hebben!” deed
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George gewichtig. „Je moet een beetje op de hoogte
zijn met de geheimen der radio-telegrafie. Je be
hoort bijvoorbeeld het Morse-stelsel goed te kennen.
En dan — zoo iets blijft altijd een technisch experi
ment.”
Bewonderend luisterde de jongeman naar deze,
zoo „wijs” klinkende woorden.
Ondertusschen had Hans zich ook bij het groepje
jongelui gevoegd.
„Ook mijn felicitaties. George,” zei hij hartelijk,
terwijl hij zijn vriend de hand drukte, maar hij ver
volgde zachtjes, zoodat de anderen het niet konden
hooren: „Hoe zouden ze op Mars zoo goed weten,
hoe wij op de aarde hun planeet noemen?”
George keek even verrast, maar antwoordde daar
na onmiddellijk: „Je kunt niet weten, hoe ze dat
hebben uitgevonden. Misschien ontdekken we dat
later wel, wanneer er een uitwisseling van berichten
heeft plaats gehad.”
„Wie weet?” glimlachte Hans. „Maar waarom
heb je mij gisteravond niet opgebeld? — Dan had
ik misschien met Mars in verbinding kunnen komen.
Of was je bang, dat ik dan met de eer zou gaan
strijken?”
„O nee!” bloosde George. „Ik heb er eerlijk ge
zegd heelemaal niet aan gedacht! Zou je met Mars
in verbinding hebben kunnen komen?”
„Met dit station hoogstwaarschijnlijk wel, want
jouw station Mars bevindt zich in... Duitschland!
Je moet het anders uitspreken, namelijk Em A Er
Es! Het is een gewoon amateurstation, dat geen
officieele toestemming heeft en daarom deze roep
letters gebruikt, hoewel ze eigenlijk niet juist zijn!
Moet je eens kijken wat ’n tegenberichtjes er van
avond in de krant komen!”
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George werd vuurrood.
„Had die stommeling ’t maar niet in de krant
gezet!” stamelde hij. „De hoofdredacteur was ziek
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... Alle andere bladen hebben m’n berichtje niet
willen opnemen!”
„Dit is wel de goede manier om bekend te wor
den!” glimlachte Hans.
„Enfin, één ding is maar gelukkig: Freek van
Sleen heeft ook nog niets bijzonders gepresteerd!”
„Maar wanneer die wat bijzonders doet, heeft ie
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eenige kans dat ze er iets over in de krant zetten
en ik geloof, dat iij daar niet veel kans meer op
hebt • • • ”
„We zullen eens kijken!” zei George met een
zucht
t
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De inbraak bij de
,,Aristo”-Gramofoonfabrieken.
„Met Vosmaer!”
„De Vries hier! Ontwerpenbureau! ’t Spijt me,
dat ik u moet storen, meneer Vosmaer, maar het
komt mij voor, dat er iemand in mijn bureau bezig
is geweest, nadat ik het kantoor gisteravond heb
verlaten. Ik vind juist de teekening van ons nieuwe
opname-apparaat en het blijkt, dat hierop een vrij
groote inktvlek zit! Ik weet zeer zeker, dat die
inktvlek er gisteren nog niet op zat. Bovendien is
het duidelijk te bemerken, dat men getracht heeft
de vlek te verwijderen!”
„Wat vertelt u?” riep de heer Vosmaer onthutst
uit, terwijl hij met de telefoon aan zijn oor bij zijn
bureau ging staan. „Is er iemand in uw bureau ge
weest? — Enfin, u zult zich misschien vergissen. • •
Ik kom straks even bij u kijken!”
De heer Vosmaer legde de telefoon neer. — Het
was nog slechts enkele minuten over negen en de
Directeur van de groote „Aristo”-Gramofoonfabrieken
was juist op kantoor gekomen. Bij het lezen van de
beursberichten in het ochtendblad was de telefoonbel gegaan, en had De Vries, de leider van het
Ontwerpenbureau, hem de onaangename mededeeling
gedaan. Enfin, De Vries zou zich waarschijnlijk wel
hebben vergist. Geen enkel buitenstaander wist iets
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van het nieuwe opname-apparaat af. Concurreerende
fabrieken, zouden dus waarschijnlijk niet het idee
hebben gehad, om hun spionnen de zaak te laten
onderzoeken.
De heer Vosmaer nam weer in zijn stoel plaats.
Hij wilde juist weer met zijn krant beginnen,
toen hij toevallig den datum op den dagkalender
zag. 15 April... Dat was de dag waarop zijn zoon
George z’n rapport zou krijgen. Het zou hem ver
wonderen, hoe het er ditmaal zou uitzien. Den
vorigen keer was het al niet schitterend en het was
sterk te betwijfelen of George het nu wel veel beter
zou hebben gemaakt, want hij had vooral de laatste
weken veel te veel tijd aan z’n nieuwe radiotoestel
besteed. Als het rapport niet goed was, moest daar
aan maar een eind gemaakt worden!
Daar ging de telefoonbel weer. Konden ze hem
nu geen oogenblik met rust laten? Waarom belden
ze zijn secretaris niet op? Hij hoefde toch niet
iedere kleinigheid zelf te behandelen!
Hij liet de telefoon een tweede maal bellen, en
nam daarna het apparaat van den haak.
„Ja!” zei hij kort.
„Spreek ik met den heer Vosmaer?” klonk het
hoogst beleefd aan de andere zijde van de lijn.
„Juist! Is er iets bijzonders!”
„U spreekt met Huizinga van de proeffabriek.
Zou u misschien zoo vriendelijk willen zijn een
oogenblikje te willen komen kijken? Er is een be
langrijk onderdeel van ons nieuwe opname-apparaat
verdwenen!”
„Wat?” riep de directeur uit. „Heb je je niet ver
gist?”
„Neen, zeker niet. Het apparaat was gisteren
bijna gereed. Alleen de motor moest nog gemon-
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teerd worden. — Ik veronderstel dat we hier met
het werk van spionnen van een concurreerende firma
te doen hebben, omdat het belangrijkste deel —
onze nieuwe „sound-box” — juist is weggenomen!”
„Ik kom oogenblikkelijk kijken!” zei de heer Vosmaer gehaast.
Hij sprong op van zijn stoel, riep zijn assistent
om voorloopig in zijn kamer plaats te nemen om op
de telefoon te letten, en liep met groote passen naar
de proeffabricage-afdeeling.
Huizinga kwam hem onmiddellijk tegemoet.
„Waar staat het apparaat?” vroeg de heer Vosmaer kortaf.
De chef van de afdeeling bracht hem naar een
hoek van het vertrek, waar het fonkelnieuwe toestel
was opgesteld.
„De „sound box” heeft hier bevestigd gezeten met
een klemmetje,” wees Huizinga aan. „Het klemmetje
is netjes losgedraaid en daarna heeft men de „sound
box” zonder iets te beschadigen, verwijderd!”
„Hoe vroeg was u hier vanmorgen?”
„Om ongeveer kwart voor acht. — Ik heb zelf
de deur van de afdeeling gesloten, en het slot was
geheel intact. Ik had ook niet het minste idee, dat
er iets gebeurd kon zijn en ben eerst met verschil
lende andere kleine werkjes begonnen. Tegen negen
uur was ik hiermee echter gereed, en daar ik zelf
het nieuwe toestel voor het opnemen van gramofoonplaten behandel, ben ik toen begonnen. Ik heb
den motor er in gezet en eerst toen ontdekte ik,
dat de „sound box” verdwenen was!”
„Zijn er vanmorgen nog vreemde menschen op
de afdeeling geweest?”
„Neen, niemand! Het toestel was bovendien onder
een zeildoek verborgen. Tijdens mijn aanwezigheid
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is dat zeker niet verwijderd!”
„En weet u positief, dat de „sound box” gister
avond in het apparaat gezeten heeft?”
„Positief! Vóór ik wegging en de deur heb ge
sloten, heb ik het toestel eerst nog nauwkeurig be
keken, daar ik met dit apparaat gisteravond het
laatst bezig ben geweest, en ik nog even wilde
kijken, of alles nu in orde was.”
„Juist! — Laat het toestel precies zoo staan. Ik
zal onmiddellijk de recherche opbellen!”
De directeur ging even naar zijn bureau terug,
belde daar de politie op en vroeg direct een recher
cheur te zenden.
Daarna ging hij naar het Ontwerpenbureau. Twee
teekenaars waren druk aan het werk. Ir. de Vries,
de chef van deze afdeeling, liep echter onrustig in
het vertrek heen en weer.
„Ik ben er werkelijk van overtuigd, dat hier iets
niet in den haak is!” waren zijn eerste woorden,
toen de directeur in het vertrek was.
„Ik nu ook!” sprak deze. „In de proeffabriek is
onze nieuwe „sound-box” verdwenen!”
„Werkelijk?” riep Ir. de Vries uit. „Dan kunnen
we bijna met zekerheid zeggen, dat wij niet de
eenige fabriek van gramofoonplaten zullen zijn, die
volgens dit nieuwe procédé gaan werken!”
„Dat zullen we nog zien! — De recherche is al
opgebeld! Mag ik die teekening met de inktvlek
eens van u zien?”
De ingenieur toonde de teekening. De heer Vosmaer bekeek deze nauwkeurig.
„Dit is inderdaad een zeer belangrijk document!”
zei hij nadenkend.
„Alle andere teekeningen van ons nieuwe apparaat
waren ook in dezelfde la!” vertelde Ir. de Vries. „Ik

1

/

HET DUEL.

49

veronderstel, dat men ze allemaal gefotografeerd
heeft.”
Zonder kloppen was een man van ongeveer vijf-

nn-ii,
5c5CE»0<M

i
1

i

en-dertig jaar het vertrek binnengekomen. Hij had
een „kaasbolletje” op het hoofd, droeg z’n regenjas
losjes en had z’n handen in z’n broekzakken.
„Moge!” zei hij koeltjes. „Meneer Vosmaer, ge
mier Radio Marsl
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loof ik. Juist. — Vink, — van de recherche!”
„Dus u bent de rechercheur, waarom ik getele
foneerd heb,” zei de heer Vosmaer met een korte
buiging. „De zaak is deze ...”
„Inderdaad ... Fabrieksspionnage,” viel de recher
cheur in. „Diefstal van fabrieksgeheimen!”
„U weet er dus blijkbaar alles al van?”
„Nog niet alles; maar u had het juist over die
teekeningen, toen ik binnenkwam, en Ir. de Vries
— herinner ik me zijn naam juist? — beweerde dat
ze gefotografeerd waren. — Mogelijk! Waarschijn
lijk is die inktvlek de aanleiding van uw verden
king. — Precies! De teekeningen zijn niet gefoto
grafeerd, maar nageteekend met een vulpen, die
lekte. Hier op de tafel zit ook een inktvlek. Ik zal
dadelijk een chemicus sturen voor het onderzoeken
van de inkt. Vulpen schreef moeilijk; inkt moest
eerst naar beneden geschud worden. — Toegang
tot gebouw verschaft met sleutels... Wie bezit een
sleutel van dit vertrek?”
„Ik!” zei Ir. de Vries, eenigszins in de war door
het resolute optreden van den in burger gekleeden
politieman.
„Wie nog meer?” vroeg de rechercheur kort-af.
„Onze man van den algemeenen dienst bezit een
sleutel van alle vertrekken,” deelde de directeur
mede.
„Hoe heet die man?”
„Van Sleen,” zei de heer Vosmaer. „Hij houdt
toezicht op allerhande algemeene dingen, zorgt, dat
het gebouw ’s avonds gesloten is, dat de arbeiders
en kantoormenschen op tijd komen, enzoovoort!”
„Juist,” zei rechercheur Vink nadenkend. „Ik zou
dien man straks graag even zien.”
„Er is nog iets eigenaardigs gebeurd,” vertelde
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de directeur. „Een van de belangrijkste onderdeden
van ons nieuwe opname-apparaat is namelijk ont
vreemd. Het apparaat bevond zich in de proef
fabriek. Wilt u daar misschien even een kijkje
nemen?”
„Straks graag!” zei de rechercheur. „Ik moet ech
ter eerst een onderhoud hebben met dien Van Sleen.
Kunt u hem hier even laten komen?”
„Zeker!” zei de heer Vosmaer. Hij begaf zich
naar de telefoon, en gaf Van Sleen — Freek z’n
vader — opdracht onmiddellijk naar het Ontwerpenbureau te komen.
Binnen enkele minuten kwam Van Sleen het ver
trek binnen.
„Goeden morgen, meneer Vosmaer!” zei hij met
een kleine buiging.
„Morgen, meneer Van Sleen,” zei de directeur.
„Deze heer, de heer Vink, zou u graag enkele
vragen stellen.”
„Ik hoop, dat u me niet kwalijk neemt, dat ik u
lastig val,” zei de rechercheur op veel vriendelijker
toon, dan hij tot dusverre had gesproken, „maar in
het belang van uw positie is het gewenscht, dat u
enkele vragen beantwoordt. Om te beginnen meen
ik, dat u gisteravond niet thuis bent geweest.”
„Inderdaad niet!” zei de ander eveneens vrien
delijk. „Ik heb gisteravond een uurtje doorgebracht
in „Royal.” Ik heb daar een partijtje gebiljard met
den heer Brees, een groepleider op de fabriek.”
„O juist, met Brees! Is die niet op de proef
fabriek?”
„Neen, hij is op de expeditie.”
„Hoe laat hebt u „Royal” ongeveer verlaten?”
„Het zal zoo wat half elf geweest zijn • • • Ik was
om elf uur thuis.”
4*
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„U bent dus niet om een of andere reden nog op
de fabriek geweest.”
„Neen, natuurlijk niet,” zei de andere eenigszins
zenuwachtig, daar hij de ondervraging verre van
aangenaam begon te vinden.
„Enfin, u kunt voorloopig wel weer aan het werk
gaan,” sprak de rechercheur.
Zoodra Van Sleen het vertrek verlaten had, ver
volgde hij tegen den directeur:
„Zou ik nu die Brees even kunnen spreken?”
„Zeker. Een oogenblikje.”
Ook Brees was spoedig aanwezig. Hij droeg een
blauwe over-all.
„Wanneer ik een en ander goed begrepen heb,
bent u gisteravond met den heer Van Sleen naar
„Royal” geweest, u hebt daar samen een partijtje
gebiljard,” begon de rechercheur zijn vragen.
„Inderdaad,” antwoordde de ander. „Het was zeer
gezellig, we waren beide in een goede stemming, en
ik moet toegeven, dat Van Sleen een uitstekend
speler is!”
„Zoo! — Wat hebt u gisteravond gedronken?”
„Ik heb een paar biertjes genomen, en Van Sleen
heeft koffie gedronken.”
„Hoe laat ging Van Sleen weg?”
„Wel, ik denk dat het ongeveer half tien geweest
zal zijn.”
„Half tien, zegt u? Kan ’t niet wat later geweest
zijn?”
„Neen, ’t was zeker niet later... misschien zelfs
wel wat vroeger. Ik was zelf reeds tegen tienen
thuis, en ik woon nog verder buiten de stad dan
Van Sleen.”
„Kunt u zich nog herinneren, waar u gisteravond
voornamelijk over gesproken hebt?”
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„Och, we hebben ’t over allerlei onderwerpen ge
had, voornamelijk over de fabriek,
over het
nieuwe opname-apparaat en zoo.”
„Over het opname-apparaat?” vroeg de ander be
langstellend. „Wat heeft Van Sleen daarvan ver
teld.”
„Hij zei, dat ’t een pracht-ding was, en dat alle
andere fabrieken van gramofoonplaten zeker erg na
ijverig zouden zijn op onze nieuwe opname-methode.
Hij heeft me heelemaal uitgelegd, hoe het apparaat
werkt.”
„Hij schijnt dus technisch nogal goed „bij” te
zijn!” meende de rechercheur.
„Ik wist daar nooit iets van!” zei de directeur
verwonderd. „Geeft de heer Van Sleen wel eens
meer dergelijke technische verklaringen?”
„We spreken wel vaker onder elkaar over de ver
schillende apparaten,” zei de ander, „maar gewoon
lijk is Van Sleen niet zoo bijsterl op de hoogte!”
„Ik dank u zeer voor uw mededeelingen,” zei de
rechercheur met een kort hoofdknikje, dat wilde
zeggen: „U kunt gaan.”
Brees groette den directeur beleefd, zei kort:
„Goeden morgen,” tegen den rechercheur, die blijk
baar niet erg bij hem in den smaak gevallen was,
en ging heen.
„Wat denkt u ervan?” vroeg de directeur aan
den politieman.
„Het geval lijkt mij niet zoo heel eenvoudig als u
misschien denkt,” sprak deze peinzend. „Voorloopig
moet die Van Sleen gearresteerd worden. Er is heel
veel tegen hem... Maar toch moet ik u eerlijk zeg
gen, dat ik nog niet volledig van de schuld van
dien man overtuigd ben... Het lijkt mij toe, dat
de zaak ingewikkelder is. Ik zal dan ook zeker niet
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nalaten, na de arrestatie de zaak nog terdege ver
der te onderzoeken. Het is een interessant geval.
Van Sleen lijkt mij werkelijk geen onsympathiek
mensch • • •
„Mij ook niet,” zei de directeur. „Ik kan me wer
kelijk niet voorstellen, dat deze man zoo iets zou
doen! Hij werkt altijd uitmuntend, is stipt en nauw
keurig • • • Maar
men kan zich soms sterk in
iemand vergissen • • • Alle aanwijzingen zijn tegen
den man • • • Ik moet ’m wel verdenken.”
„U moet de zaak vooral niet te sentimenteel op
nemen,” zei de rechercheur koeltjes. „Ik beweer
heelemaal niet, dat hij het niet gedaan heeft. Er is
zelfs een vrij groote zekerheid, dat hij zich inder
daad aan diefstal van een fabrieksgeheim heeft
schuldig gemaakt. Er is zeker 90% kans, en in mijn
praktijk heb ik vaak genoeg bemerkt, dat menschen,
op wier leven nimmer iets aan te merken is ge
weest, plotseling een fout begaan... Misschien heeft
hij er zijn redenen voor gehad. — Maar, — er be
staat ook nog altijd tien procent kans, dat we ons
vergissen, en omtrent die tien procent moet ik
zekerheid hebben!”
f • • •
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ZESDE HOOFDSTUK.
De strijd ontbrandt opnieuw.
„Ik loop zoo ver met je mee, Hans!” zei George
Vosmaer tegen zijn vriend.
Het was vier uur. De middagschooltijd was juist
afgeloopen. Het was koud weer, de jongens droegen
beiden een warme jas. George had een moderne
sjaal nonchalant omgeslagen. Hij droeg altijd hoogst
moderne kleeren, en vond dat voornaam staan. Op
anderen maakte hij echter gewoonlijk den indruk
van een fatje.
Het kwam slechts zelden voor, dat George met
Hans mee naar huis liep. De jongens moesten een
verschillende richting uit en gingen gewoonlijk
direct na schooltijd naar huis. Wiesje Roodedorp,
die dezelfde richting uit moest als Hans, liep ge
woonlijk met hem mee. Hans had onmiddellijk be
grepen, wat de aanleiding van de „vriendschappe
lijke” manier van doen van George was. Wanneer
Hans naar huis ging, kwam hij langs de H.B.S. en
zeer dikwijls ontmoette hij hier tegenwoordig Freek.
Voor schooltijd had George al in kleuren en geuren
verteld, dat meneer Van Sleen gearresteerd was.
„Er bestaat geen twijfel, jongens, of die man
heeft getracht mijn vaders zaak te bestelen!” had
hij gezegd. „Wat kun je ook anders verwachten van
menschen die hun zoon naar de „middelbare” sturen!”
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Hans had hierop iets terug gezegd; hij had ge
tracht uit te leggen, dat het nog heelemaal niet
zeker was, dat de heer Van Sleen iets misdreven
had, en had daaraan nog toegevoegd, dat zelfs,
wanneer de vader iets misdaan had, de zoon nog
niet slecht behoefde te zijn, maar het was wel
duidelijk gebleken, dat alle jongens van de school
het met George eens waren. — Hans moest ook
eerlijk toegeven: de kans, dat meneer Van Sleen
werkelijk fabrieksspionnage had verricht, was heel
groot, en hoogstwaarschijnlijk zou Freek’s vader
in dat geval door de rechtbank streng gestraft wor
den.
Hans, Wiesje en George slenterden samen naar
huis. George was zeer spraakzaam; de beide an
deren gaven nauwelijks antwoord op zijn uitvoerige
betoogen. Het bleek wel, dat George vol was van
het geval, dat zich ’s morgens op zijn vaders fabriek
had afgespeeld; hij was blijkbaar dolblij, dat hij nu
werkelijk eens iets onaangenaams kon zeggen over
Freek.
Reeds op eenige honderden meters afstand van
de H.B.S. zagen de jongelui Freek; hij stond te
midden van enkele andere jongens van zijn school
en was druk gesticuleerend aan het spreken.
Toen de jongens van het gymnasium passeerden,
keek Freek even op. George boog deftig en tergend
glimlachend, Hans zei kort „Tabé” en keek daarna
meteen voor zich. Wiesje lachte vriendelijk en riep
luid: „Hallo Freek!”
„Ga je niet naar je vriend toe?” vroeg George
met een onaangenaam lachje.
„Ik zie ’m nog wel eens...” antwoordde Hans
blozend.
„Gewoonlijk valt de appel niet ver van den
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stam..insinueerde George.
Hans antwoordde niets en keek strak voor zich.
Wiesje draaide zich echter heelemaal naar George
om en zei scherp:
„Ik vind jou een onuitstaanbaar mispunt! Je bent
dolblij, dat je kwaad kunt spreken van den heer Van
Sleen, hoewel er nog heelemaal niets bewezen is!
Je bent een lasteraar, een mispunt, de vervelendste
jongen, die ik ooit gezien heb!”
George werd vuurrood... Hij was niet gewoon
op zoo’n manier door een meisje aangesproken te
worden; ze bewonderden ’m meestal nogal om z*n
mooie pakken, en z’n gedichten, die in de krant
verschenen. — En van Wiesje had hij heelemaal
een dergelijk optreden niet verwacht... Als ’t Loes
nu nog was geweest... Die had wel eens van die
aanvallen, dat ze een verzoening predikte tusschen
de Middelbare en ’t Gym. Maar Wiesje had zelf
dikwijls gespot met de H.B.S.-lui. Of zou ze speciaal
sympathie hebben opgevat voor dien jongen Van
Sleen?
„Ik ga maar naar huis, jongens!” zei hij kortaf
en op kwaden toon. „Wiederseh’n!”
Hij draaide zich snel om, begroef z’n handen
dieper in z’n zakken, liep eerst enkele passen vlug
door, om daarna langzaam verder te slenteren. Bah!
Wat was dat vervelend! Waar bemoeide dat kind
zich ook mee? Onuitstaanbaar was ’t van haar, om
’t voor zoo’n H.B.S.-jongen op te nemen... En dan
nog wel voor zóó-eentje. Enfin, ze moest zelf maar
weten voor wien ze sympathie had. Wat kon ’t hem
eigenlijk schelen... ? Maar prettig was het toch
niet... Ze zou nu wel nooit meer met hem willen
praten • • • En korten tijd geleden hadden ze samen
nog zooveel plezier gehad. Ze waren altijd de beste
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vrienden geweest. Maar hij had ’t al eerder ge
merkt ... De laatste maanden had ze ’m links laten
liggen. Grappig was de zaak heelemaal niet. Nu
was ie den heelen middag in zoo’n prettig humeur
geweest om die interessante geschiedenis op z’n
vader’s fabriek, en nu moest dat kind alles beder
ven. Daar kwam die Freek net aan. Wacht, hij zou
’m meteen eens vertellen, wat hij van ’m dacht, dat
dievenzoontje, misschien zou hij dan weer een
beetje in de goede stemming komen.
„Zoo!” zei hij grinnikend, terwijl hij pal bleef
staan voor Freek, die langs hem heen wilde loopen.
„Zoo, vrind! Gaat ’t goed?”
„Merci!” zei Freek kortaf.
„Vervelende geschiedenis met je papa, hè?” tartte
de ander.
„Ja, — prettig is het niet,” zei Freek.
„Hij zit in de kast, hè?” vervolgde George.
„Gaat ’t jou wat an?” — Freek werd kwaad; hij
had z’n vuisten gebald in z’n broekzakken.
„Misschien is dat ook een goede methode voor
jou om „bekend” te worden,” sarde George. „Op
die manier kun je ons duel misschien winnen! Je
komt vast in alle kranten van het land!”
„Welke methode?” vroeg Freek met vlammende
oogen. Hij stond nu vlak voor George met z’n vuis
ten gebald.
„Door te stelen natuurlijk!” glimlachte George
koeltjes.
„Wie steelt er?” schreeuwde Freek schor.
„Jouw pipa, natuurlijk!”
Meteen sprong Freek op George toe. Hij vocht
anders nooit, maar nu kon ’t ’m niets meer schelen.
Hij zou dat mispunt leeren! Hij liet z’n vader niet
beleedigen! Hij sloeg z’n arm stevig om den hals
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van George, en drukte hem op den grond; Freek
was blijkbaar veel sterker.
Plotseling voelde hij, dat iemand hem aan den
kraag van z’n jas trok en even daarna hoorde hij
een meisjes-stem zeggen: „Schei uit met dat ge
vecht, jongens!”
Freek liet George los en stond op. Ook George
krabbelde overeind. — Wiesje Roodedorp stond nu
DE STRIJD ONTBRANDT OPNIEUW.
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tusschen de jongens in. George en Freek keken
haar onthutst aan; haastig streken ze hun verwar
de haren recht, en sloegen ze het stof van hun
kleeren af.
Wiesje zei eerst niets; haar handen trilden eenigszins. Daarna zei ze plotseling: „Had ik ’t niet ge
dacht? — Ga jij naar huis, Freek! Ik loop met
George mee!”
Freek knikte goeden dag en ging haastig weg.
„Die jongen is onuitstaanbaar!” begon George
zich meteen te verdedigen tegen Wiesje.
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Haar antwoord was echter een honend lachje.
„Je weet langzamerhand wel, hoe ik over jou
denk,” zei ze, terwijl ze een minachtenden blik op
hem wierp. — „Ik dacht al direct, toen jij terug
ging, dat je dien jongen wel zou tergen, en daarom
ben ik ook direct omgekeerd. Ik moet zeggen, dat
jij wel de „gentleman” bent, die je je verbeeld te
zijn. Ik zal je nu maar meteen even precies vertel
len, hoe onuitstaanbaar ik je eigenlijk wel vind! In
’t begin was het wel grappig, dat je een beetje ver
beelding had. Maar dat is bij den dag erger gewor
den. De kleeren, die je tegenwoordig draagt, zijn
bespottelijk; het ergste fatje zou zich ervoor schamen,
om met zulke pakken te loopen, laat staan er mee
naar school te gaan. De gedichten, die je tegenwoor
dig schrijft zijn zoo aller-bespottelijkst, dat ieder
normaal mensch er om lacht. In het begin waren ze
soms wel eens grappig; nu doe je net of jij een
kunstenaar bent, waarop de heele wereld heeft ge
wacht! ’t Is me de kunst wel! En dan je houding
tegenover alle menschen, die per ongeluk niet zoo
veel geld hebben als jouw vader! Ik zal m’n broer
straks ook eens vertellen wat jij voor een jongen
bent, — en m’n vader en moeder ook. En ik zal ze
ook zeggen, dat als jij nog één keer bij me thuis
komt om met m’n broer te praten, ik meteen ga
wandelen. Op school wil ik je ook niet meer bij me
in de buurt zien... Je bent de gemeenste, de laf
ste, de opschepperigste jongen die ik ooit heb ge
zien! En ga nu maar naar huis en schrijf er een
gedicht over!”
Ze draaide zich om en liep terug naar huis; ze
trilde heelemaal, ze kon wel huilen om dat mis
punt ... Hij riep haar nog... wilde zich blijkbaar
verontschuldigen, maar zij luisterde niet en liep
*
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snel door, met haar vuistjes diep in de zakken van
haar mantel.
Toen ze thuis kwam, ging ze meteen op den
divan liggen. Ze voelde zich niet prettig.
Haar broer was ook al thuis.
„Wat is er, Wies?” vroeg hij plotseling, terwijl
hij naar haar vuurroode gezichtje keek. „Ben je
ziek ... ? Is er iets gebeurd.”
„Och...” stamelde ze. „Misschien heb ik me wat
te druk gemaakt... Die George...”
En plotseling barstte ze in een onbedaarlijk snik
ken uit. Ze drukte haar hoofd in een der kussens
van den divan.
Haar broer stond op, ging naar den divan toe, en
legde voorzichtig z’n hand op haar donker krulhaar.
„Wat is er met George?” vroeg hij hartelijk.
„Ach... niets!” snikte Wiesje. „Hij zal ’t nu wel
weten... En hier komt hij voorloopig zeker ook
niet. Ga jij ook maar niet naar hem toe.”
„Maar wat is er nu eigenlijk precies?” vroeg hij.
Wiesje was weer rechtop gaan zitten. Ze veegde
de tranen uit haar oogen.
„Laten we er maar niet over praten,” zei ze toen
zachtjes. „Wat geeft ’t eigenlijk of ik jou al die
vervelende dingen precies vertel, ’t Gaat over de
arrestatie van Freek van Sleen’s vader. Ze zeggen,
dat hij geheimen van de gramofoonfabriek van me
neer Vosmaer heeft gestolen.”
„Dat weet ik,” zei haar broer, „’t Staat in de
krant. Heeft George op meneer Van Sleen geschol
den?”
„Ja,” antwoordde Wiesje, terwijl er weer een
traan in haar oog kwam. „En hij heeft ook met
Freek gevochten!”
„Ik zal ’m vanavond de waarheid wel eens verDE STRIJD ONTBRANDT OPNIEUW.
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tellen!” zei de ander kwaad. „Jij hoeft heelemaal
geen verdriet te hebben over dien jongen, ook al
komt hij vaak bij mij op visite. Ik moet je eerlijk
zeggen, dat verveelt me nu langzamerhand ook! Hij
heeft werkelijk wel een beetje literair talent, maar
ik heb nog nooit iemand gezien, die zoo verwaand
is.”
„Ga maar niet naar ’m toe,” zei Wiesje, nu weer
geheel rustig. „Ik heb hem al verteld, dat ik hem
niet meer hier in huis wil zien, en hij zal voorloopig wel niet komen ook!”
George was thuis meteen naar zijn studeerkamer
gegaan. Onrustig liep hij in het vertrek heen en
weer. Nu was ’t heelemaal mooi! Dat kind had hem
nota bene de les gelezen, of hij een kleine jongen
was, hem, George Vosmaer! Maar nu zou hij heele
maal eens laten zien, wie hij was! Die Wiesje was
eigenlijk nog maar een kind, een heel klein meisje.
... ’t Was overigens toch wel jammer, dat hij nu
niet meer bij haar broer op visite kon gaan. ’t Was
altijd zoo gezellig bij de familie Roodedorp. En
Wiesje was toch ook dikwijls aardig tegen hem ge
weest ... Maar wat had ze enkele minuten geleden
ook weer tegen hem gezegd? Hij was een fat! Hij
droeg bespottelijke kleeren! Zuiver jaloezie, omdat
haar vriendje Freek z’n kleeren niet bij den duursten kleermaker van de stad kon laten maken.
Bovendien, een jongen van standing ging niet met
een aan ’t vechten • • • Als ze eens iets van zijn
vader zouden zeggen, dan
Enfin, misschien zou
hij ook wel niet zoo rustig blijven. Maar dat was
dan ook wat anders. Zijn vader was directeur van
de fabriek en niet chef van den algemeenen dienst.
Met z’n zakdoek wreef hij langs z’n hals, die nog
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eenigszins pijnlijk was van de vechtpartij.
Daarna ging hij bij zijn tafel zitten, sloeg een
schrijfblok open, nam z’n vulpen, en begon een brief
te schrijven. Hij zou dien Van Sleen nu wel eens
precies vertellen, wat hij van hem dacht.
Wiesje Roodedorp had direct na het eten het huis
verlaten. Ze wilde eens met Freek gaan praten;
misschien zou ze hem wat gerust kunnen stellen.
Z’n vrienden zouden op het oogenblik misschien
ook niets met hem te maken willen hebben.
Ze belde bij de woning van de familie Van Sleen
aan. Mevrouw deed open. Ze zag er vermoeid en
zenuwachtig uit.
„Dag juffrouw,” zei ze aarzelend.
„Wiesje, heet ik,” glimlachte het meisje vrien
delijk. „Misschien heeft Freek mijn naam wel eens
genoemd.”
„O, ben jij Wiesje?” zei mevrouw Van Sleen. „Ja,
ik heb inderdaad wel eens van je gehoord. Je bent,
geloof ik, op ’t gymnasium, niet?”
„Juist, mevrouw. Is Freek thuis?”
„Hij is boven, op z’n kamer. Hij heeft, geloof ik,
een brief ontvangen. Wil je misschien even naar
hem toe gaan?”
„Ja, graag!”
Mevrouw ging haar vóór op de trap. Ze opende
de deur van Freek’s kamer en zei:
„Freek, hier is iemand voor je.”
Freek kwam Wiesje onmiddellijk tegemoet.
„Dag!” zei hij een beetje verlegen. Z’n moeder
deed de deur dicht en ging weer naar beneden.
„Zeg, Wies,” vervolgde Freek aarzelend. „Vond
je ’t erg, — die vechtpartij, bedoel ik...”
„Ja, heel erg!” zei Wiesje. „Je moet nooit vech-
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ten, ook niet als je kwaad bent, en ook niet als ze
je vader beleedigen. Ik kan ’t me best voorstellen,
dat je hebt gevochten; misschien zou ik ’t ook wel
hebben gedaan als ik een jongen was en iemand
mijn vader had beleedigd; maar als je werkelijk
flink bent, dan vecht je niet, dan laat je op een
andere manier zien, welk een mispunt de jongen is,
die je vader beleedigt!”
„Ik vind ’t ook erg naar! ’t Spijt me echt, —
maar hij was zoo gemeen... En hij is nu nog veel
gemeener! Moet je dit briefje eens lezen, dat ik net
van hem gekregen heb!”
Hij gaf Wies je een toegevouwen velletje van een
schrijfblok. Wiesje vouwde het open en las:
Geacht Jongmensch,
Ik kom nog even terug op ons gesprek van
vanmiddag. Het spijt me erg, dat je vriendin onze
vechtpartij kwam onderbreken, net voordat ik
eigenlijk goed op dreef was. Overigens houd ik
heelemaal niet van vechten; dat is meer voor
Barbaren en jongens van de Middelbare, je zou
kunnen zeggen voor Bar- en Middelbaren! Maar
uit zelfverdediging kan ’t wel eens noodig zijn,
en dan is ’t wat anders.
Overigens kan ik je uit goede bron mededeelen, dat je vader heel veilig zit, en voorloopig
nog wel zal blijven zitten! — Natuurlijk verbeeld
jij je, dat je papa niets misdreven heeft, dat de
recherche zich wel zal hebben vergist. Mijn papa
heeft me echter verteld, dat het heelemaal zeker
is, dat je vader den diefstal van de fabrieks
geheimen op zijn geweten heeft. Je hoeft je er
overigens heelemaal niet kwaad om te maken, er
zijn wel meer jongens op de H.B.S. geweest, wier
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vader wel eens met de Justitie heeft kennis
gemaakt. En er zijn ook wel een heeleboel jon
gens van de H.B.S. afgekomen, die later zelf door
de politie in verzekerde bewaring moesten worden
gesteld!
Dat ik na het voorgevallene niets meer met je
te maken wil hebben, spreekt vanzelf. Wat be
treft ons „Duel” wil ik je even vertellen, dat ik
daar in het geheel geen moeite voor zal doen.
Wil jij de zaak beschouwen, of het „Duel” toch
doorgaat, dan is ’t mij goed; ik win ’t toch wel!
Verder hartelijke groeten aan je vriend Hans
en je vriendin Wiesje.
George Vosmaer.
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Toen Wiesje het briefje uit had, lachte ze even
minachtend. Zonder iets te vragen, verscheurde ze
het daarna onmiddellijk.
„Laat ’m maar gaan!” zei ze vriendelijk tegen
Freek. „Wat kan ’t jou schelen, wat zoo’n opschep
per schrijft. Ik zou me er maar heelemaal niet druk
over maken!”
„Maar je hebt nog steeds je mantel aan!” riep
Freek plotseling uit. „Straks vat je op straat nog
kou!”
Wiesje trok haar mantel uit, en legde ’m op
een stoel. Daarna nam ze zelf op een andere stoel,
tegenover Freek plaats.
„Wat denk jij nu van die kwestie met m’n vader ?”
vroeg Freek en hij vulde meteen aan: „Ik geloof
nooit, dat mijn vader gestolen heeft!”
Wiesje dacht even na. ’t Was een moeilijke vraag.
Ze zou makkelijk kunnen zeggen, dat ze ook niets
van de beschuldiging geloofde, maar dan zou alles
nog veel onaangenamer zijn voor Freek, wanneer
Hier Radio Mars!
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later misschien zou blijken, dat z’n vader toch wel
iets had misdreven; en die kans bestond toch zeker!
„Ach, laten we daarover maar niet praten,” zei
ze voorzichtig. „Als je vader niets misdreven heeft,
blijkt dat toch wel voor de rechtbank, jongen!”
„Ik begrijp je wel...” zei Freek en hij staarde
voor zich op den grond. „Je hebt gelijk: ’t lijkt net
of m’n vader ’t wel heeft gedaan! Maar ik wil ’t
niet gelooven!”
„Je moet er verder maar heelemaal niet over
denken, Freek!” zei Wiesje. „Werk ’s avonds maar
hard aan je schoolwerk, dan vergeet je je moeilijk
heden ’t makkelijkst!”
„En verder beloof ik je, dat ik dien Vosmaer zal
laten zien, met wien hij een duel begonnen is!” zei
Freek. „Ik zal niet meer met ’m vechten... Ik wil
hem zelfs niet zien, maar dat duel gaat door! Niet
omdat ik zelf succes wil hebben, maar omdat ik
hem een lesje wil geven!”
„Dat is prachtig!” glimlachte Wiesje. „Maar je
moet toch heusch niet meer vechten. Ook al zou
hij nog meer slechte dingen van je vader zeggen!”
„Ik zal m’n best doen,” aarzelde Freek. „Als hij
weer eens zooiets tegen me zegt, dan weet ik toch
heusch niet of ik me wel bedwingen kan... Ik ben
een beetje driftig, zie je!”
„Geef me je hand erop, dat je niet meer vechten
zult!” kommandeerde Wiesje bijna en ze stak haar
hand uit.
Freek aarzelde even, maar drukte haar daarna
stevig de hand.
„’t Komt in orde, hoor!” zei hij met een glimlach.
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Toen Wiesje dien avond naar huis ging, voelde
ze zich veel prettiger dan ’s middags. De maan
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scheen helder; tallooze sterren glinsterden hoog in
de lucht. Daar had je „de Groote Beer,” dacht Wies,
terwijl ze naar het sterrenbeeld keek, daar was „de

Kleine Beer,” daar „Neptunus,” en daar. , daar
was „Mars ...” Mars, waarvan George had gemeend
radio-signalen te hooren... Even klonk een zacht
lachje in de stille straat.

5*
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ZEVENDE HOOFDSTUK.
George wordt van school verwijderd.
George was den volgenden ochtend zeer laat op
school. Alle andere jongelui van zijn klas waren al
gaan zitten, en George was nog niet binnen of de
bel ging. Hij groette niemand, zelfs z’n buurman
niet, begon meteen in z’n tasch te snuffelen, nam
een boek vóór zich en keek daarin.
Het eerste uur was dien morgen Nederlandsche
les. De leeraar kwam een minuut, nadat de bel was
gegaan, binnen, nam z’n boek voor zich en begon
onmiddellijk vragen te stellen omtrent de literatuur
les, die de leerlingen thuis hadden bestudeerd.
Hij was nog slechts enkele minuten aan den
gang, of de deur werd geopend en de rector trad
binnen. Hij zag er streng uit en had z’n lorgnet op
z’n neus, iets dat gewoonlijk alleen gebeurde, wan
neer hij rapporten uitdeelde, of wanneer hij iets te
vertellen had, dat werkelijk zeer ernstig was.
„Goeden morgen, meneer Geervliet,” zei hij tegen
den leeraar en hij vervolgde tegen de klas: „Goe
den morgen, jongens!”
De leeraar stond op en bood z’n stoel aan den
directeur aan. Deze nam hierop plaats, haalde een
aantal boekjes uit een map, en legde deze op de
tafel. — Inderdaad het waren de rapporten. On
middellijk was de spanning onder de jongelui te
bemerken.
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„Jullie zullen allen wel verwacht hebben, dat de
rapporten vandaag zouden worden uitgedeeld,” be
gon de rector. „Het spijt mij, dat ik eerst nog iets
onaangenaams mede te deelen heb, in ’t bijzonder
aan George Vosmaer. Jullie weet, dat ik niets on
aangenamer vind, dan de verhouding van vele leer
lingen van deze school tegenover de leerlingen van
de H.B.S. De manier waarop enkele jongens en
zelfs meisjes van deze school zich aanstellen tegen
over jongelui van jullie leeftijd, die op een school
zijn, waar geen Grieksch en Latijn geleerd wordt,
is dikwijls meer dan ergerlijk. Helaas is, het niet
mijn taak maatregelen te nemen in verband met
jullie houding tegenover jongens van andere onder
wijsinrichtingen; was dit mijn taak wel, dan zouden
de maatregelen zeer zeker streng zijn! — Wel heb
ik echter de plicht, jongens van mijn school, die
zich op straat niet ordelijk gedragen, die den naam
van mijn school in opspraak brengen, en een ver
keerde stemming in hun klas kweeken, uit de lessen
te verwijderen. Zoolang ik directeur ben van dit
gymnasium — en dat is al bijna vijftien jaar — is
het nog nimmer voorgekomen, dat ik iemand wegens
kwajongensstreken den toegang tot de school heb
moeten ontzeggen. Dit is nu helaas wel noodzake
lijk. Tot mijn groote verbazing heb ik vanmorgen
moeten vernemen, dat George Vosmaer zich op
straat niet ordelijk weet te gedragen, en zelfs vecht
partijen met jongens van andere scholen uitlokt.
Tot mijn spijt moet ik Vosmaer voor drié dagen
den toegang tot de school ontzeggen. Een brief aan
je vader is reeds verzonden; je rapport, dat ook al
verre van goed is, heb ik erbij gevoegd, evenals een
opgave van het werk, dat je in deze drie dagen
thuis te verrichten heb. Ik zal je manier van doen
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bovendien nog persoonlijk met je vader bespreken.
Verder wil ik je er nog even attent op maken, dat
ik je niet meer met zulke fatterige kleeren op de
lessen wil zien. Dergelijke idioot-moderne pakken
kun je dragen bij andere gelegenheden zooveel als
je wilt, maar op school leiden ze de aandacht van
de leerlingen af. Ik ben niet ouderwetsch op dit
gebied, en ik zie mijn leerlingen graag met moderne,
nette kleeren, maar fatjes in belachelijke costuums
wensch ik hier niet te zien. — Je kunt nu de les
verlaten!”
George was tijdens de woorden van den directeur
vuurrood geworden; even had hij een paar kwade
blikken op Wiesje geworpen. Zij begreep wat hij
bedoelde; George meende, dat zij met den rector
over de vechtpartij had gesproken. Ze was bleek
geworden en had gedurende het verdere deel van
de toespraak star in haar boek gekeken.
George pakte z’n boeken bij elkaar. Hij sprak
geen woord, op dat oogenblik haatte hij alles wat
verband hield met ’t gymnasium. Alle jongens van
zijn klasse hadden de woorden van den directeur
gehoord! Hij was geblameerd, voor z’n verdere
leven. Hij zou feitelijk niet meer op school durven
terug te keeren.
Hij slenterde de klasse uit, opende de deur voor
zichtig, zei heel kort: „Goeden morgen,” en ging
weg.
Heel langzaam trok hij z’n regenjas aan, die in
de gang hing, en die hij dien morgen had aan
getrokken, omdat het weer er nogal regenachtig
uitzag. De conciërge opende de deur voor hem. Ook
die man scheen er alles al van te weten. Hij zei
op een heel anderen toon goeden dag dan gewoon
lijk.
\
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Buiten was het koud en onaangenaam. Het had
al een beetje geregend. Kleine plassen lagen overal
op de straten, die bijna geheel verlaten waren in
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het stille deel der stad, waar ’t gymnasium geves
tigd was.
Met gebogen hoofd liep George de stad in.
Niet naar huis... ! Wat moest hij moeder vertel
len? Hij voelde zich diep ongelukkig, ’t Was bijna
zeker, dat hij deze heele geschiedenis aan Wiesje
te danken had. Ach, hij had ’t kunnen verwachten,
na alles wat zij den vorigen avond had gezegd.
Enfin, eigenlijk moest hij toegeven, dat die vecht
partij zijn schuld was geweest; hij had dien H.B.S.jongen getergd, al was die ook begonnen te vech
ten. Misschien had hij inderdaad beter z’n mond
kunnen houden tegen Freek. — Maar dat ze iets
over zijn kleeren durfden te zeggen! Wiesje ook al
gisteren; die vond ook dat hij een fat was. Een fat,
ja, dat woord had ze gebruikt... Allemaal schenen
ze dat trouwens te denken. Nu zou hij dus naar
school moeten gaan in een gewoon pak. Ach, wat
kon ’t ’m ook eigenlijk schelen. Hij zou graag altijd
in z’n oudste pak naar school gaan, als hij maar
niet voor drie dagen naar huis was gestuurd... Een
schande voor de school was hij, — zooiets had de
directeur gezegd, en dat zou hij ook wel aan vader
hebben geschreven.
George’s stemming was geheel anders dan ge
woonlijk. Meestal voelde hij zich ver boven alle
andere jongens verheven, voelde hij zich een soort
van „superman”, ook wanneer hij eens een minder
goed figuur had geslagen. Na alles wat er gisteren
en vandaag was gebeurd, voelde hij zich totaal
anders. Wiesje, die overigens toch niet gauw boos
werd, had hem zelfs allerlei onaangename dingen
gezegd...
Naar huis kon hij moeilijk gaan. Moeder zou ’t
vreeselijk vinden, te hooren, dat hij gevochten had.

\

GEORGE WORDT VAN SCHOOL VERWIJDERD.

73

Moeder was nog een van de weinigen, die hem al
tijd bewonderden... Misschien kon hij beter eerst
naar vader gaan; bij dien zou hij toch alles moeten
opbiechten. Vriendelijk zou vader wel niet zijn;
maar het was toch altijd nog beter, de heele ge
schiedenis eerst met hem te bespreken, voordat
moeder er alles van wist.
Het was nog minstens een half uur loopen naar
de Aristo-gramofoonfabriek, maar George maakte
geen haast. Hij slenterde door de drukste straten
der stad, bleef voor alle winkels, die hem eenig be
lang inboezemden, lang staan kijken, en was zoo
doende eerst tegen elf uur op z’n vaders kantoor.
Voorzichtig opende hij de deur van vaders privébureau, en trad hij binnen.
Meneer Vosmaer was bezig, enkele brieven te dicteeren. Toen hij zijn zoon zag binnenkomen, kwam
er even een onaangename trek op zijn gelaat; on
middellijk keek hij echter weer gewoon.
„Zoo George,” zei hij; „ik ben op ’t oogenblik
druk bezig. Ga maar zoolang in de spreekkamer
zitten, dan laat ik je dadelijk wel roepen.”
George verliet het vertrek en nam in de spreek
kamer op een der makkelijke stoelen plaats. Hij
nam een tijdschrift, bekeek de plaatjes, maar ze
interesseerden hem weinig. Hij hoopte maar, dat
z’n vader zoo spoedig mogelijk even een oogenblikje
tijd voor hem had; des te eerder was die onaan
gename kwestie beëindigd.
Na een kwartier opende de steno-typiste, die bij
meneer Vosmaer de post had opgenomen, de deur.
„Meneer Vosmaer vraagt, of u nu maar even bij
hem wilt komen,” zei ze, terwijl ze in de deur
opening bleef staan.
George stond op en liep zoo snel mogelijk naar
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zijn vaders bureau. Zijn hart bonsde hem in de keel.
Nu vader alleen was, zou hij zeker het zijne zeggen
van deze onaangename geschiedenis!
Het begin van het gesprek viel echter erg mee.
„Ga eens zitten, George,” zei vader, terwijl hij
George een stoel aanwees. — „Wat er vanmorgen
gebeurd is, behoef je me niet meer te vertellen; de
directeur van ’t gymnasium heeft me dat al heel
uitvoerig geschreven. Is het werkelijk waar, dat jij
gisteren met den zoon van meneer Van Sleen ge
vochten hebt?”
Vaders vraag scheen een kleine hoop in te houden,
dat zijn zoon „Neen” zou zeggen. Met zijn oogen
naar den grond geslagen, durfde George echter
niet anders te doen dan bevestigend te knikken.
„Zoo,” vervolgde vader. „Dat valt me niet van je
mee... Ik begrijp nu wel, hoe de zaak zich heeft
toegedragen. Jij hebt natuurlijk onaangename din
gen over Freek’s vader gezegd en Freek is toen
met vechten begonnen. Je weet, ik houd er niet
van, om je ernstig de les te lezen, om je zwaar te
straffen of iets dergelijks; je bent oud genoeg om
te begrijpen, dat je een ernstige fout begaan hebt!
Het feit, dat je van school gestuurd bent, is al een
heel ernstige straf, maar dat je terug zult moeten,
je excuses zult moeten aanbieden aan den rector
en aan Freek van Sleen, zal nog wel moeilijker
zijn, en ik zal je er ook geen andere straffen bij
geven. — Hoe vind je deze kwestie eigenlijk zelf?”
George staarde nog steeds naar den grond.
„Ik wou dat die vechtpartij nooit had plaats ge
had,” zei hij aarzelend.
„Ik vind die vechtpartij niet ’t ergste. Eigenlijk
is die andere jongen daarmee begonnen, hoewel ik
me dat best begrijpen kan. Maar het gaat hoofdl
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zakelijk om je heele houding. De rector zou je zeker
niet van school verwijderd hebben, wanneer het uit
sluitend om deze vechtpartij was geweest; dan had
hij wel met een minder ernstige straf kunnen vol
staan. Maar het gaat hier om je heele houding,
waarvan dat vechten ook ’t gevolg is geweest. Be
grijp je niet, dat je op het oogenblik bezig bent
jezelf onuitstaanbaar te maken? Dat iedereen een
hekel aan je moet krijgen? De directeur van je
school heeft gelijk, met te zeggen, dat hij je niet
meer in je overdreven moderne kleeren op school
wil zien. Voor iemand anders zouden die kleeren
misschien nog niet zoo erg zijn; van iemand anders
zou men misschien zeggen: „wat een verwaand
ventje,” en men zou even om hem lachen. Jij maakt
tegenwoordig echter heelemaal den indruk van een
onuitstaanbaren opschepper. Ik geloof wel, dat je
nu zult gaan begrijpen, dat er in je heele houding
een verandering moet komen, dat je moet probeeren
een gewone jongen te worden! Dan komen alle an
dere dingen ook wel in orde. Dan zal je ook wel
ophouden met het geschrijf van moderne poëzie,
je zult je houding veranderen tegenover jongens
die niet op jouw school zijn, en je rapporten zullen
verbeteren. Ik hoop alleen maar, dat je ervan over
tuigd bent, dat vele menschen op het oogenblik
beginnen te twijfelen aan je verstand! Ik weet
zeker, dat alles in orde kan komen, maar ik ver
zeker je, dat ik er in de toekomst zeer streng op
zal toezien, dat jij je houding verandert! — We
gaan nu samen naar huis. Ik zal moeder wel voor
zichtig inlichten omtrent het geval.”

ACHTSTE HOOFDSTUK.

„Radio Mars” zendt!
Gedurende den ochtend, dat George van school
was weggezonden, was Wiesje telkens niet geheel
bij haar werk. De verschillende docenten merkten
dit maar al te duidelijk!
Wiesje vond het erg onaangenaam, dat George
naar huis was gestuurd! En de zaak werd nog veel
vervelender, omdat George meende, dat zij de oor
zaak hiervan was. Het zou wel erg flauw van haar
zijn geweest, als zij den directeur van de vechtpartij
zou hebben verteld!
Direct om twaalf uur ging Wiesje naar de kamer
van den directeur. Eenigszins zenuwachtig klopte
ze aan, en meteen klonk de bekende stem in de
kamer: „Ja!”
Ze deed de deur open en ging de kamer binnen.
„Zoo, Wiesje,” begon de directeur vriendelijk. „Is
er iets niet met je rapport in orde? Ik vond het
nogal vrij goed... Laat me eens herinneren, — het
was buitengewoon!”
„Neen, meneer,” hakkelde Wiesje. „Dat is het
niet. Ik zou u iets anders willen vragen.”
„En wat dan wel,” vroeg de directeur, terwijl hij
uit zijn armstoel opstond en met z’n handen op den
rug vlak voor het meisje ging staan. „Vertel maar
gerust, wat je op je hart hebt.”
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„’t Gaat over George Vosmaer,” praatte Wiesje
bijna fluisterend.
Bij het hooren van dezen naam kwam er even
een donkere trek op het gelaat van den directeur.
„Wat is er met dien jongen?” vroeg de directeur.
„Ziet u... Hij denkt, dat ik verraden heb, dat hij
gisteren gevochten heeft,” zei Wiesje, terwijl ze
zenuwachtig met haar handen bewoog. „Ik was er
juist bij, toen ze vochten, en heb ze ook nog ge
zegd, dat ze moesten ophouden... En bovendien
heb ik George gisteren precies dezelfde dingen ge
zegd als u vandaag... Bijvoorbeeld over z’n malle
kleeren. Hij denkt zeker, dat ik dat vanmorgen
allemaal aan u verklapt heb!”
Ze was blij, dat ze alles verteld had en keek den
directeur aan, in afwachting van zijn antwoord.
„O, is dat het geval!” zei de directeur. „Het is
best mogelijk, dat hij dat inderdaad denkt... ! De
directeur van de H.B.S. heeft me vanmorgen tele
fonisch de heele geschiedenis verteld. De conciërge
had de vechtpartij gezien en dit aan den directeur
meegedeeld. Hij was eerst van plan om Van Sleen
enkele dagen van school weg te sturen, maar ik
heb hem geadviseerd dat niet te doen, omdat die
jongen het op het oogenblik toch al moeilijk genoeg
heeft. Maar weet je wat, Wies, ik zal straks meneer
Vosmaer even opbellen en hem vertellen, hoe ik
een en ander te weten ben gekomen, dan is dat ook
al weer in orde.”
„Erg vriendelijk van u, meneer,” glimlachte Wies
je. „Dank u wel.”
Ze knikte nog even, zei goeden dag en ging naar
huis toe.
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’s Middags op kantoor werd de heer Vosmaer
opgebeld door den directeur van ’t Gymnasium, die
hem uitvoerig vertelde, wat hij ’s middags van
Wiesje gehoord had.
„Ik zou het onaangenaam vinden, wanneer uw
zoon Wiesje van verklikkerij verdacht,” eindigde de
directeur.
„Hij heeft er mij niets van gezegd,” sprak de
ander. „Maar het is toch best mogelijk, dat George
er zoo over denkt! Ik zal hem vanavond de zaak
wel even uitleggen. Overigens geloof ik wel, dat
George zich de zaak erg aantrekt. Hij was van
middag erg stil, en heeft direct toen hij thuis
kwam een ander pak aangetrokken. Ik ben het vol
komen met u eens, dat hij niet met dergelijke
kleeren naar school moet gaan, maar mijn vrouw
ziet nog steeds in hem de ideale jongen en zij
wakkert hem misschien wel een beetje al te erg
aan, bij het koopen van zijn pakken. Ik geloof, dat
ze al te vaak vergeet, dat hij een jongen is, en
geen nuffig meisje.”
„Ik moet u eerlijk zeggen, dat ik langen tijd een
zeer groote sympathie voor uw zoon heb gehad,”
vertelde de rector. „Hij heeft een zeer helder ver
stand, dat heb ik vaak bij de lessen opgemerkt. En
verder heeft hij ook werkelijk wel eenig talent om
te dichten. Maar ik geloof dat z’n hoofd den laatsten tijd een beetje op hol begint te slaan. Ik ben
er van overtuigd, dat, als hij een beetje geremd
wordt, alles in orde zal komen.”
„Dat geloof ik ook!” beaamde de ander. „Enfin,
meneer, in den loop van de week kom ik wel even
op uw spreekuur; dan kunnen wij meteen het rap
port van mijn zoon bespreken.”
„Het zal mij een genoegen zijn, u te ontvangen,”
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antwoordde de rector. „Goeden middag, meneer
Vosmaer!”
Beiden legden de telefoon neer.
George was na het eten onmiddellijk naar zijn
kamer gegaan, en was daar met het opgegeven
schoolwerk begonnen. Hij voelde zich nu weer een
beetje rustig. Vanavond moest hij zijn excuus gaan
maken bij Freek... Dat was wel heel erg onaan
genaam, maar George gaf toe, het was onder de
gegeven omstandigheden absoluut noodzakelijk. Ach,
overigens hadden ze allemaal misschien wel gelijk.
— Misschien was hij wel een beetje een opschepper
en een fat geweest den laatsten tijd. Maar ’t speet
hem toch wel heel erg, dat Wiesje nu juist aan den
directeur had moeten vertellen van die vechtpartij.
Want hoogstwaarschijnlijk was zij het toch wel ge
weest, die de heele geschiedenis verteld had. Ze
moest wel een ergen hekel aan hem hebben om dat
te doen, want overigens lag klikken toch heelemaal
niet in haar aard...
George werkte hard tot ongeveer vijf uur. Hij
had toen reeds een flink stuk af van het opgegeven
werk en besloot tot zes uur naar de radio te gaan
luisteren. Wacht, hij zou eens kijken of er niets op
de kortegolf te hooren was!
Hij schakelde het toestel in en draaide voorzichtig
aan de afstemknoppen. Ha! Daar was de fluittoon
van een omroepstation of in ieder geval van een
telefonie-zender! Neen, een omroepstation kon het
moelijk zijn; omroepzenders werkten niet op die
golflengte. Waarschijnlijk dus een telefoneerend
amateur. Voorzichtig stemde hij af • • • Juist, het
was een Engelsch amateur, die volgens hetgeen hij
zei, een kruisverbinding had met een amateur in
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Oostenrijk. De Engelsche zender kwam uitmuntend
door. Eens kijken of hij het tegenstation ook ont
vangen kon. Hij draaide weer aan de afstemknop
pen en had den Oostenrijkschen zender inderdaad
spoedig gevonden. De man was juist aan het woord
en deed in vrij slecht Engelsch opgaven omtrent de
ontvangst van het andere station. Interessant was
het niet. George besloot dan ook maar eens te
probeeren een zender te vinden, die muziek uitzond.
Misschien was Zeesen wel „in de lucht” of de Nederlandsche kortegolfzender PCJ te Hilversum... Wat
was dat? O, een klein telegrafie-zendertje! Het tjilp
te als een angstig vogeltje... Eens kijken of hij
de berichten nemen kon... Werkelijk, het station
seinde buitengewoon langzaam... Blijkbaar een
amateur, die niet erg geoefend was.
George nam een bloc-note voor zich en schreef
het bericht op:

i
f
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CQ WLOZ RADIO MARS INTERPLANETARY EXPERIMENT ANSWER ON SAME
MY TRANSMITTER ON
WAVELENGTH
PLANET MARS RECEPTION ON EARTH
MUST BE POSSIBLE ANSWER ON SAME
WAVELENGTH
De uitzending werd gestaakt. Glimlachend las
George het bericht over: Aan allen! Hier WLOZ,
Radio Mars. Proefneming tusschen planeten. Ant
woord op dezelfde golflengte. Mijn zender op de
planeet Mars. Ontvangst op aarde moet mogelijk
zijn. Antwoord op dezelfde golflengte.”
Flauw grapje, overdacht George. Blijkbaar een
Engelschman, die eens probeerde een anderen ama
teur bij den neus te nemen! Misschien zou er wel
niemand invliegen! Jammer dat hij geen zender

\
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had... Dan zou hij dien grappenmaker iets terug
kunnen seinen ... !
Daar was het station weer. De uitzending was
nog minder luid dan bij den vorigen „call.” Overi
gens seinde het station weer precies hetzelfde. Al
leen werd eraan toegevoegd: TRANSMISSIONS
EACH DAY FROM FOUR FORTY TILL FOUR
FIFTY AND EIGHT TILL EIGHT TEN GMT
RECEPTION ON EARTH THREE MINUTES
LATER.
Zoo, dus het grapje werd eiken dag om tien
minuten voor vijf herhaald en om acht uur. De mop
werd anders vrij goed doorgevoerd, want de ama
teur had zelfs uitgerekend, dat de ontvangst op
aarde drie minuten na de uitzending moest plaats
vinden. Overigens was het wel de moeite waard
om de aandacht van Hans hier eens op te vestigen.
Die zou het misschien leuk vinden, eens in verbin
ding te komen met den Engelschen grappenmaker.
— Neen, ’t was toch maar beter, niet met Hans te
praten op het oogenblik; die zou het misschien wel
niet eens prettig vinden hem te zien, nu hij van
school was weggestuurd.
Direct na het eten ging George naar Freek toe.
Die onaangename kwestie moest maar zoo gauw
mogelijk afgehandeld worden.
Hij belde aan, en als steeds opende mevrouw Van
Sleen zelf de deur.
„Zou ik een oogenblikje met uw zoon kunnen
spreken?” vroeg George, eenigszins zenuwachtig, nu
het onprettige moment zoo dicht genaderd was.
„Zeker, jongmensch!” zei mevrouw. „Ga maar
naar zijn kamer. Hans de Wilde is ook al bij hem
op visite. Ik ben blij, dat z’n vrienden hem ten
minste niet allemaal in den steek laten..
„RADIO MARS” ZENDT!
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Wat. ? Was Hans hier ook al... Dat maakte
de zaak dubbel onaangenaam. Enfin, hij moest nu
maar door den zuren appel heen bijten.
Hij ging de trap op, en opende de deur van
Freek’s kamer.
De beide jongens keken zeer verbaasd, toen ze
George zagen binnenkomen.
„Jij?” mompelde Hans, en Freek zei op half
vriendelijken toon: „Tabé George!”
George kuchte even en hakkelde toen: „Ja, — ik
kom even over die... vechtpartij ... en dat brief
je ...”
„Praat daar maar niet over!” zei Freek, die reeds
van Hans gehoord had, wat er ’s morgens op school
was gebeurd. „Maar zeg alsjeblieft nooit meer iets
van mijn vader!”
„Nee, natuurlijk niet!” antwoordde George ver
licht. „Is er overigens goed nieuws omtrent je
vader?”
„Ach, er is nog niets van te zeggen,” zei Hans
ernstig. „Vader is nog niet vrij, maar ik denk niet,
dat het nog lang zal duren!”
„Ik hoop ook van niet!” zei George oprecht.
„Het spijt mij erg, dat jij van school bent ge
stuurd, voor die vechtpartij, waarmee ik eigenlijk
begonnen ben,” zei Freek.
„’t Was mijn schuld ...,” mompelde George.
„Hoe gaat ’t met de kortegolf-ontvangst?” begon
Hans plotseling over een ander onderwerp. „Hoor
je nogal wat buitenlandsche stations?”
„Vanmiddag hoorde ik nog een grappige uitzen
ding van een Engelsch station!” vertelde George,
en hij deelde precies mee, wat hij gehoord had.
„Ik vind de mop vrij flauw!” zei Hans. „De onzin
ligt er veel te dik op! Hoe is het nu mogelijk, dat
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iemand op Mars Engelsch kent!”
„Nog afgezien van allerlei andere onwaarschijn
lijkheden!” vulde Freek aan.
„’t Is pas tien minuten over acht!” riep Hans
plotseling uit. „We kunnen nu nog naar het station
luisteren! Om acht uur Engelschen tijd geeft het
weer een uitzending, zei je net. Dat is dus om tien
minuten voor half negen in Nederland. Gaan jullie
mee, jongens! Dan zal ik eens probeeren een QSOtje te maken met dien humoristischen amateur.
Gaan jullie even met mij mee naar huis, jongens?”
„Ik zal eens probeeren of ik het station met mijn
eigen toestel kan ontvangen,” zei Freek. „Ik kan
dan hier ook wel hooren wat jij terugseint.”
„Doe jij tegenwoordig ook aan radio?” vroeg
George verbaasd.
„Hans heeft me geholpen bij het bouwen van een
kortegolf-ontvanger,” vertelde Freek. „En hij heeft
me ook de Morse-teekens geleerd, zoodat ik de
kortegolf-uitzendingen van amateurs uitstekend kan
volgen!”
Hans had ondertusschen de kamer al verlaten en
George volgde hem.
In Hans’ „laboratorium” werden de zender en de
ontvanger onmiddellijk ingeschakeld. Toen alle
voorbereidingen gemaakt waren, was het juist tien
minuten voor half negen.
„Waarschijnlijk duurt het nu nog drie minuten,
voordat de amateur begint,” glimlachte Hans. „Dat
is de tijd, die de signalen zoogenaamd noodig heb
ben om den weg naar de aarde af te leggen!”
Hij draaide voorzichtig aan de afstemknoppen en
luisterde scherp, met behulp van zijn hoofdtelefoon.
Om zes minuten voor half negen stak hij plotseling
zijn hand op, ten teeken, dat hij iets gevonden had.
6*
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Meteen begon hij te schrijven:

CQ WLOZ RADIO MARS INTERPLANETARY EXPERIMENT MARS PEOPLE POSSESS INSTRUMENTS TO SEE EVERYTHING ON EARTH STOP KNOW EVERYTHING ABOUT EARTH EVEN ENGLISH
LANGUAGE STOP TRANSMISSION NO
JOKE THOUGH YOU MAY THINK STOP
DON’T HEAR YOUR RADIO THOUGH WE
KNOW YOU USE IT TRY TO ANSWER ON
SAME WAVELENGTH CQ WLOZ RADIO
MARS INTERPLANETARY EXPERIMENT*)
Direct nadat hij het bericht ontvangen had, begon
Hans te seinen. Hij seinde uitsluitend: WLOZ
RADIO MARS PAOHW en herhaalde dat vele
malen, hetgeen beteekende, dat de zender PAOHW
het station WLOZ opriep. Na het bericht een tien
tal keeren uitgezonden te hebben, luisterde hij weer.
Na een halve minuut legde hij de hoofdtelefoon
echter teleurgesteld op tafel.
„Hij hoort mij niet, of hij wil mij niet hooren,”
zei hij schouderophalend. „Wat denk jij ervan?”
„Ik weet ’t niet,” antwoordde George peinzend.
„Het bericht lijkt me nogal vrij verstandig... ’t Is
makkelijk om te zeggen, dat het toch een grap is,
maar er bestaat ook een kans, dat het wel degelijk
echte signalen van Mars zijn. Neem nu eens aan,
dat er menschen op Mars bestaan, en dat ze veel
*) Aan allen. Hier WLOZ Radio Mars. Experiment tusschcn planeten.
De menschen op Mars bezitten instrumenten om alles op aarde te zien.
Weten alles omtrent de aarde en kennen zelfs Engelsch. Uitzending geen
grap, hoewel u dat misschien denkt. Hooren uw radio niet, hoewel wij
weten, dat u deze gebruikt. Tracht te antwoorden op dezelfde golflengte.
Aan allen. Hier WLOZ, Radio Mars. Experiment tusschen planeten.
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meer ontwikkeld zijn, dan wij ..
„Maar waarom hoort men mij dan niet?” onder
brak Hans. „Ik heb toch een goeden zender!”
„Wie weet met hoeveel kilowatt dat station
zendt!” zei George. „Misschien werken de amateurs

.■

op Mars wel met duizenden kilowatts inplaats van
met tien watt energie, zooals jij!”
„Je praat al net of het vast staat, dat het bericht
inderdaad van Mars afkomstig is!” lachte Hans. „Ik
voor mij geloof er niet veel van!”
„Je zult toch moeten toegeven, dat als er ooit
een radio-verbinding met een van de planeten tot
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stand zou kunnen komen, dit ongeveer op deze
manier zou moeten gebeuren!”
„Ik weet ’t niet!” peinsde Hans. „Een zeer be
kwaam technicus zou er misschien meer van kun
nen zeggen, na de zaak nauwkeurig onderzocht te
hebben.”
„Maar die willen er natuurlijk niets van hooren!”
meende George. „Het is wel eigenaardig, maar tech
nici, uitvinders en menschen die den heelen dag
nieuwe dingen bedenken zijn soms fabelachtig con
servatief. Mijn vader heeft dat ook al eens gezegd.
Eer die menschen het de moeite waard vinden over
iets na te denken, dat niet heelemaal zeker is, moet
er heel wat gebeuren! Behalve dan natuurlijk wan
neer het betrekking heeft tot de dingen, die ze zelf
gevonden hebben!”
„Het is best mogelijk!” zei Hans. „Ik moet nog
eens ernstig over de heele zaak denken. Morgen
zal ik nog eens luisteren... Laten we nu maar naar
Freek teruggaan.”
„Vertel eens,” vroeg George bij het afdalen van
de trap, „hoe ben jij er zoo bij gekomen om weer
bij Freek op visite te gaan. Ik dacht gisteren, dat
jij ook niet zoo heel erg veel voor hem voelde.
Toen we hem ontmoetten bij zijn school was je
evenmin erg hartelijk als ik ... !”
„Wiesje heeft met me gepraat,” zei Hans blozend.
„Heeft ze jou ook uitgescholden?” vroeg de ander
bijna triomfantelijk, nu hij meende een tweede
slachtoffer van Wiesje’s woede gevonden te hebben.
„Uitgescholden niet bepaald,” zei Hans. „Maar
ze heeft me toch wel erg duidelijk verteld, dat ik
vriendelijk behoorde te zijn tegen Freek, vooral ge
durende die onaangename kwestie met zijn vader
en — ze heeft gelijk! Overigens ben ik nog steeds
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goede vrienden met Wies. Ze heeft me vanmiddag
verteld, dat het haar zoo speet, dat jij meende, dat
zij aan den directeur verraden had van die vechtpartij.”
„Ja, ik heb dat al van mijn vader gehoord!” in
terrumpeerde George. „Maar veel heeft ze toch niet
met me op! Ze heeft mij gisteren erg uitgeschol
den!”
George stopte even, voor hij de buitendeur opende.
„Zeg, Hans,” zei hij plotseling zacht en heel ern
stig: „Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik het wel erg
naar vind, dat Wiesje niets meer met me op heeft.
Eigenlijk vind ik dat nog wel het onaangenaamste
van de heele geschiedenis. Vroeger kon ze me met
een paar woorden altijd weer heelemaal in de stem
ming brengen, als er soms iets onprettigs was ge
beurd. Ze was altijd heel vriendelijk tegen me. Ik
moet je ook eerlijk bekennen, dat ik een heeleboel
malle dingen heb gedaan, omdat ik dacht dat zij
ze mooi vond, omdat ik graag flink wilde lijken
voor haar... Maar het heeft juist het tegenover
gestelde resultaat gehad!”
„Dat komt ook wel weer in orde,” glimlachte
Hans. „Ik begrijp ’t al heelemaal: Als dichter moest
er natuurlijk een of andere „schoone vrouw” zijn,
die je inspireerde tot je werken, die je de kracht
gaf je ziel uit te storten...”
„Schei alsjeblieft uit met dien onzin!” zei George
kortaf en een beetje kwaad. „Ik heb nu al genoeg
gehoord over mijn gedichten, en voorloopig zal ik
me wel wachten weer iets in dien geest te schrijven.
En overigens was Wiesje nu juist het eenige meis
je, dat niet de „schoone vrouw” was, zooals jij dat
noemt, in den geest zooals een heeleboel dichters
die beschrijven. Als je tegen andere meisjes een

88

HIER RADIO MARS!

paar vriendelijke dingen zegt, beginnen ze al gauw
flauw te doen en gaan de kleinere jongens van de
school al praten van een „scharreltje” of zoo iets.
Maar met Wiesje was ik vroeger altijd echt goede
vrienden. Ik kon haar van alles vertellen, en zij was
altijd erg aardig en gaf me verstandige antwoorden,
terwijl een heeleboel andere meisjes ...”
„Schei maar uit met je filosofie!” lachte Hans,
terwijl hij de deur opende en naar buiten ging. „Met
Wiesje kun je alles weer goed maken door gewoon
te doen!”
„Je moest eens weten, hoe moeilijk dat is,” mom
pelde George.
Het bleek, dat Freek de radio-signalen ook ge
hoord had. Ook hij had ze op een stukje papier
geschreven, en bij vergelijking van de opgenomen
berichten bleek, dat geen der beide jongens een
fout had gemaakt.
„Ik geloof er niets van, dat de signalen van Mars
afkomstig zijn!” meende Freek.
„Ik weet het nog zoo niet!” peinsde George en
in zijn hoofd rijpte een plan ...
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NEGENDE HOOFDSTUK.
Radioverbinding met Mars.
Ook den volgenden dag werkte George den
heelen dag thuis hard aan het opgegeven werk. Het
was wel eigenaardig, hoe prettig hij zich voelde on
danks het feit, dat hij van school was weggestuurd.
Hij had net het gevoel of er een zware last van
hem afgenomen was. Hij had er werkelijk plezier in,
wanneer hij bemerkte, dat z’n das scheef zat of
iets anders van z’n kleeren niet heelemaal verzorgd
was. Hij wilde weer gewoon doen, net als iedere
andere jongen. Wanneer hij weer op school terug
zou zijn, en de onaangename kwestie heelemaal in
het vergeetboek zou zijn geraakt, zou hij lid wor
den van de voetbalclub en zou hij wandeltochten
gaan maken, inplaats van Zondagsmiddags in een
chic café thee te drinken met een van z’n oudere
vrienden. Hij voelde nieuwe lust om z’n schoolwerk
te doen, en het kon hem ook weinig schelen, dat
men hem de eerste dagen op school wat vreemd zou
aankijken. Het was net of hij een geheel nieuwen
weg had ingeslagen, die hij vroeger wel eens be
wandeld had, maar die nu heelemaal nieuw voor
hem leek. Het zou niet makkelijk zijn, de jongens te
doen gelooven, dat hij werkelijk anders was gewor
den, maar hij zou het ze laten zien! Juist het feit,
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dat het niet makkelijk was, maakte het de moeite
waard, — maakte het interessant! Hij had nu wer
kelijk een strijd te strijden! Alles zou moeilijker
zijn als gedurende het laatste half-jaar, toen hij
zich om niets bekommerd had, toen hij maar ge
daan had wat hem op een bepaald oogenblik het
prettigst leek. Hij zou ook Wiesje laten zien, dat
hij wel degelijk iets kon, dat hij geen fatje was,
zooals zij meende, en geen opschepper! En vader en
moeder zou hij toonen, dat hij op school studeeren
kon. Als hij eens de beste leerling van de klas
werd, of van de heele school! Als hij eens probeer
de een rapport te krijgen met negens er op! Dat
moest toch mogelijk zijn, als hij hard werkte! Wat
vielen de wiskunde-sommen mee, nu hij ze eens
goed bekeken had... Hoe makkelijk leerde je de
ingewikkelde rijtjes van onregelmatige Duitsche
meervoudsvormen uit je hoofd, als je werkelijk
een uurtje ingespannen werkte. — Beslist, — hij
zou ze allemaal eens laten zien, dat hij wat kon,
dat hij werkelijk iets presteerde, dat hij geen sukkel
was, zooals ze misschien wel dachten!
George voelde zich vroolijk, opgewekt! Met plezier
zag hij bijna den dag tegemoet, dat hij weer naar
school zou kunnen gaan. Hij zou ook direct met den
rector gaan spreken; hij zou hem vertellen, dat alles
veranderd was, en dat hij van plan was de beste
leerling van de school te worden! Zeker! Dat zou
hij doen. Als hij dat eenmaal aan den rector had
verteld, was hij eigenlijk wel verplicht werkelijk de
beste leerling te worden, want anders zouden ze
zeggen: een grootspreker is-ie nog steeds gebleven.
Maar hij wist zeker, dat hij iets zou kunnen presteeren!
Om vijf uur was hij zoo verdiept in het uitwer-
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ken van een algebraïsche formule, dat hij zelfs ver
gat, naar het geheimzinnige radio-station, „RadioMars”, te luisteren. Eerst toen de dienstbode hem
kwam waarschuwen, dat vader al thuis was, en dat
het eten opgediend was, begreep hij hoe laat ’t al
was.
Ook het eten smaakte hem veel beter dan enkele
dagen geleden. Zouden ze dat misschien op een an
dere manier hebben klaar gemaakt? Nee, alles was
toch heel gewoon!
Onder het diner begon vader nog even over de
onaangename kwestie van de school. Hij meende
blijkbaar, dat zijn zoon wel een beetje aanmoediging
noodig had om weer naar school terug te gaan.
„Het zal misschien wel erg moeilijk voor je zijn,
om nu weer naar school te gaan, en..
„O nee, vader,” onderbrak George vroolijk. „Ik
vind het werkelijk prettig. Ik zie alles nu plotseling
heel anders in. Ik ga hard werken! Ik wil de beste
leerling van de school worden!”
Vader keek verbaasd. Alles had hij verwacht,
behalve dit. Als zijn zoon had gezegd, dat hij
eigenlijk liever heelemaal niet naar school terug zou
gaan, zou hem dat niets bevreemd hebben. Er moest
wel iets bijzonders met George gebeurd zijn! Hij
praatte zelfs anders dan enkele dagen geleden. Z’n
stem klonk niet zoo gewichtig, niet zoo quasi-ernstig. Hij probeerde geen onzinnige wereldwijsheden
te verkondigen, zooals hij dat vroeger altijd graag
deed. Hij deed vroolijk, levenslustig, enthousiast.
George streed! Dat was ’t, overdacht vader. George
had zich een doel gesteld! Hij wilde werken! En
feitelijk was dat toch de eenige manier om gelukkig
te zijn. Hij had het al vaker in het leven bemerkt:
Er bestaat slechts één middel om moeilijkheden te
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trachten een doel te beoverkomen: werken
reiken!
Direct na het eten ging George naar de telefoon
toe. Hij wilde Jaap Roodedorp, den broer van
Wiesje, vragen, eens bij hem te komen luisteren
naar de geheimzinnige signalen van het „RadioMars”-station. Misschien kon Jaap, die journalist
was, er iets over in de krant zetten, misschien zou
hem dat wel wat helpen bij het „duel”, want hoe
wel hij ook dat nu eenigszins anders beschouwde,
voelde hij er toch veel voor den strijd eerlijk uit te
vechten. Het zou nu een strijd worden tusschen
twee jongens, die elkaar wilden toonen, wie het
meeste presteerde. In ieder geval waren de radiouitzendingen van het station, dat zich uitgaf voor
„Radio Mars” toch wel interessant! En veronderstel
eens, dat het nu werkelijk iets bijzonders was!
Hij had reeds de eerste drie nummers aangeslagen
met de automatische telefoon, toen hem plotseling
te binnen schoot, dat het best zou kunnen zijn, dat
Wiesje aan de telefoon kwam... Daar had hij
eigenlijk heelemaal nog niet aan gedacht... Die
wist natuurlijk niet, hoe hij veranderd was; die wist
nog niets van zijn nieuwe plannen en idealen. Enfin,
hij moest het maar eens probeeren.
„Hallo!” klonk een meisjesstem aan de andere
zijde van de telefoonverbinding. — Daar had je het
al, het was Wiesje. Een oogenblik bekroop George
de lust om de telefoon maar neer te leggen en het
gesprek uit te stellen tot een volgenden keer. Maar
neen, hij moest flink zijn... Hij had zoo lang ge
wacht met antwoorden, dat het meisje al voor een
tweede maal „Hallo” had geroepen en erbij gevoegd
had: „Met Roodedorp!”
„George Vosmaer hier,” zei George, terwijl hij
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zijn hart voelde bonzen. „Zeg Wiesje, wil je alsje
blieft de telefoon niet ophangen en even luisteren.
De heele geschiedenis spijt me erg en ik beloof je,
dat ik alles nu beter zal gaan doen!”
Wiesje was eerst nog verwonderd geweest, toen
ze George’s stem hoorde. Eigenlijk was haar eer
ste opwelling geweest George te vertellen, dat het
haar zoo speet, dat hij van school was weggestuurd,
maar bij nader inzien leek het haar beter, het daar
maar niet over te hebben. George was nu zeker in
een heel deemoedige bui, meende ze. Hij moest eerst
maar eens laten zien, dat hij werkelijk anders ging
doen.
„Goed zoo, George!” antwoordde Wiesje vriende
lijk, maar niet al te hartelijk. „Je zou bijvoorbeeld
een heeleboel goed kunnen maken door aan te
toonen, dat meneer Van Sleen niet schuldig is, of
door er voor te zorgen, dat hij niet gestraft wordt
... Jij kunt daarvoor meer doen dan wij! Praat er
eens over met je vader!”
Dat was geen kwaad idee van Wiesje, overdacht
George. Misschien zou hij op die manier werkelijk
kunnen toonen, dat hij alles wilde goedmaken.
„Ik zal m’n best doen, Wiesje!” verzekerde hij.
„Zou ik je broer nu misschien even aan de telefoon
kunnen hebben?”
Wiesje aarzelde even. Jaap had niet zoo erg
vriendelijk over George gesproken de laatste dagen.
Misschien zou hij ook nu wel liever niet met hem
spreken. Maar goed, Jaap was thuis, en die moest
zelf maar weten wat hij deed!
„Ik zal hem even roepen, hoor!” zei ze.
Even later was Jaap aan de telefoon.
„Zeg Jaap,” begon George. „Je hebt natuurlijk
gehoord van die onaangename geschiedenis, maar
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praat daar alsjeblieft niet meer over. Ik ga de zaken
nu anders aanpakken. Maar luister eens, zou je een
heel bijzondere radio-uitzending willen hooren?”
„Ja, graag!” zei Jaap. „Kan ik die thuis hooren?”
„Nee, dat gaat niet, want jullie hebben geen kortegolf-ontvanger. Het is namelijk een kortegolf-uitzending. Het station beweert op Mars gevestigd te zijn.”
„Schei uit!” lachte Jaap. „Die mop hebben we
een maand geleden al gehad, toen jij met dat be
richt over Radio Mars kwam, dat nota bene een
Duitsche zender was!”
„Ja, maar ditmaal is het een station, dat in het
Engelsch uitzendt. Het geeft allerlei bijzonderheden,
die er werkelijk wel iets van weg hebben of het een
station op een andere planeet is. Anders is het in
ieder geval een goede mop, die zeker een artikeltje
waard is in de krant. Ik heb er nog niets over ge
lezen! Jij kunt dus nog de eerste zijn met je krant!”
„Misschien is daar wel wat van waar!” overdacht
Jaap. „Misschien zit er wel copie in... Vooruit! Ik
kom eens even bij je luisteren! Hoe laat begint die
uitzending?”
„Tien voor half negen,” antwoordde George. „Je
hebt dus nog een half uurtje den tijd!”
„Maar hoe weet je eigenlijk zoo precies de aan
vangstijd van de uitzending?” vroeg de ander ver
baasd.
„Dat heeft de zender opgegeven! Acht uur Greenwich tijd!”
„Ze hebben dus op Mars ook al Engelschen tijd!”
lachte Jaap luid. „Ik zou me er maar niet te veel
van voorstellen! Het is toch allemaal veel te mal!
— Maar enfin, ik kom dadelijk toch even bij je,
hoor!”
Jaap was om precies kwart over acht bij George
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Vosmaer thuis. Hij schudde George hartelijk de
hand en sprak in het geheel niet over de voor
gevallen onaangenaamheden.
„Is dat nu het toestel, waarmee je dien zender op
Mars gehoord heb?” vroeg hij lachend, terwijl hij
op het kastje wees.
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„Ja, inderdaad!” antwoordde George. „Ik zal het
apparaat maar vast inschakelen. We kunnen de
draaggolf al een paar minuten voordat de eigen
lijke uitzending begint, hooren. Het station begint
om-precies acht uur Greenwich tijd. De signalen
hebben drie minuten noodig om de aarde te be
reiken, dus..
„Ach, praat toch geen onzin!” interrumpeerde
Jaap. „Het duurt toch zeker veel en veel langer eer
een radio-signaal van Mars ons kan bereiken!”
„Ik heb het nagerekend,” zei George. „Het komt
wel ongeveer uit!” Daarna liet hij Jaap het vorige
bericht van „Radio Mars” zien.
„Hm... !” kuchte Jaap nadenkend, terwijl hij het
bericht las. „’t Lijkt mij een goed doorgevoerde
mop!”
„Maar wat voor bewijs heb je, dat het een mop
is en geen werkelijkheid?”
„Een bewijs heb ik niet. Het zou best mogelijk
zijn dat het een echt bericht was. Misschien zou
een technicus kunnen uitmaken, wat er van waar
is. Mij lijkt ’t echter beslist een grapje, en ik zal
ook wel heel voorzichtig zijn met het publiceeren
van een berichtje hierover!”
George draaide ondertusschen aan den afstem
knop ...
„St!” zei hij plotseling. „Daar is ie!”
Nog even regelde hij nauwkeuriger bij, toen hoor
de men zachtjes het geruisch, dat steeds hoorbaar
is, wanneer een zender werkt, maar nog niets uit
zendt. Plotseling klonk een vrij luide, lange toon
door den luidspreker in het vertrek.
„Het begin van de uitzending!” verklaarde George.
Hij zette zich aan tafel om het bericht onmiddellijk
te kunnen opteekenen. De fluittoon duurde ongeveer
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een halve minuut; — daarna begon het station te
seinen.
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Voor de aardigheid teekende Jaap de signalen op,
juist zooals hij deze hoorde. Hij zou dan later eens
kunnen vergelijken of George werkelijk de goede
verklaring gaf.
„Herhaling!” fluisterde George haastig, toen hij
bemerkte, dat Jaap het eerste gedeelte van het be
richt had opgeschreven. Jaap vergeleek het op
genomen Morse-bericht met de teekens, die het
station nu uitzond. Inderdaad was het precies de
zelfde reeks. George scheen er dus werkelijk iets
van te snappen. Hij zou de rest van het bericht
maar niet aanteekenen, maar even wachten tot
George alles had opgeschreven.
Het duurde enkele minuten, eer het bericht afgeloopen was; daarna hoorde men niets meer dan
een licht geruisch.
George liet Jaap het bericht zien, dat hij juist
had opgeschreven. Het station had weer ongeveer
dezelfde mededeelingen gedaan als den vorigen
keer. Men had er echter nog bijgevoegd, dat met
een zeer speciale gerichte antenne werd gewerkt.
Ook werd nog vermeld, dat men op Mars wist van
het bestaan van den sterrenwacht te Greenwich. De
zender deelde mede, dat men door middel van
enorm sterke kijkers alles kon zien, wat er op aarde
gebeurde, maar dat men nog nooit een radio-uitzending van de aarde had gehoord.
„Wat denk jij er nu van?” vroeg George.
Jaap haalde zijn schouders op. „Ik denk maar
Hier Radio Mars!
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niets!” zei hij. „De lezers van de krant moeten zelf
maar weten, wat ze ervan denken. Ik zal een be
richtje maken van wat we gehoord hebben. Mis
schien bestaat er eenige belangstelling voor het
onderwerp bij de radio-technici. Die moeten de
zaak dan maar verder uitzoeken!”
,/t Is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, dat
alles onzin is,” zei George. „Dan hoef je er meteen
heelemaal niet meer over na te denken. Maar als
er nu eens menschen op Mars waren, dan zouden
ze waarschijnlijk een heel anderen ontwikkelings
gang hebben meegemaakt dan wij. De mogelijkheid
bestaat dus best, dat ze op een of ander gebied veel
meer ontwikkeld zijn, dan de bewoners van de aar
de. Waarom zou het onmogelijk zijn, dat men op
Mars alles kan zien, wat er op aarde voorvalt? Wij
denken, dat we een geweldige massa weten, maar
is dat eigenlijk niet verwaand? Natuurlijk lijkt ’t
net of we erg knap zijn, omdat we er geen idee van
hebben, hoeveel we niet weten!”
„Begin nu alsjeblieft niet in orakeltaal te spreken!”
lachte Jaap. „Bewaar dergelijke spreuken maar
voor een of ander filosofisch werk, dat je misschien
later nog wel eens gaat schrijven. Op het oogenblik moet ik je eerlijk zeggen, dat het bericht mij
nog wel wat al te „aardsch” voorkomt! — Maar
ik zal er toch een berichtje over in de krant zet
ten. En je naam komt erbij, hoor! Dat is de be
doeling toch zeker in verband met dien wedstrijd
met Freek van Sleen!”
„Misschien vind je het wel wat raar,” zei George,
„maar ik wil inderdaad graag dat „duel” voortzet
ten. Ik ben nu weer goede vrienden met Freek,
maar nu we toch met dat duel begonnen zijn,
moeten we ook maar uitvechten, wie het meest
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presteert. Alleen ben ik er nu niet meer zoo zeker
van dat ik het winnen zal als een paar weken ge
leden!”
„Dat is geen kwaad standpunt!” zei Jaap ver
baasd, daar hij niet gewoon was George zoo te
hooren spreken. „Je neemt me hoop ik niet kwalijk,
dat ik nu verdwijn, maar ik heb vannacht dienst
op het redactie-bureau. ’n Heerlijk baantje is dat!
Als ik om twaalf uur kom, is het ochtendblad al
voor het grootste gedeelte klaar. Tegen half een
komt Berlijn aan de telefoon met het laatste
nieuws. Hoofdtelefoon op, luisteren en stenogram
maken. Direct daarna de berichten uitwerken, pers
klaar maken en naar de zetterij... Ondertusschen
komt er een telefoontje uit Oslo... Oh boy, schei
uit! ’t Zal me wel weer een waar feest zijn. Tot
tien minuten voordat we op de pers gaan, komen
er natuurlijk niets dan onbenullige berichtjes. De
opmaker, de zetterij, de corrector hunkeren naar
een beetje sensatie... En dan komt er gewoonlijk
ook iets bijzonders! Net op ’t nippertje. Iedereen
holt plotseling heen en weer. De pers moet draaien,
want anders komt de post-editie niet meer op tijd
aan den trein. We hebben natuurlijk een stukje
copie te veel, maar weten niet precies, wat we
zullen weglaten... ’t Lijkt wel een prachtbaantje
aan de krant te zijn, maar in de praktijk,
Geef
mij maar rijst!”
Jaap had druk gebarend staan te vertellen.
Iemand anders zou uit Jaap’s woorden misschien
hebben opgemaakt, dat deze een hekel had aan zijn
werk, maar George wist wel beter. Jaap deed wel
vaak of het werk als redacteur niets waard was,
maar in z’n hart was het toch z’n ideaal!
RADIO-VERBINDING MET MARS.
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„Ik hoop, dat je woorden waarheid worden,
George!” zei de Rector van het Gymnasium, nadat
George hem had verteld, wat zijn plannen waren. „Ik
hoop werkelijk, dat deze drie dagen, die je thuis
hebt doorgebracht je eenigszins veranderd zullen
hebben, ’t Heeft mij werkelijk buitengewoon ge
speten, dat ik een van mijn leerlingen heb moeten
wegsturen, en ik hoop, dat dit nooit meer behoeft
voor te komen. — Maar vertel mij eens, doe jij ook
al aan radio? Ik heb een berichtje in de krant ge
lezen over een uitzending van Mars, en daarin
werd jouw naam genoemd.”
„Ik luister wel eens op de kortegolf,” verklaarde
George, „en een paar dagen geleden heb ik voor het
eerst een uitzending gehoord van een station, dat
beweert op Mars gevestigd te zijn. Misschien is
het wel een grap van een amateur, maar het is
toch in ieder geval interessant. Ik heb nu ook een
zendertje gebouwd, en ik ga vanavond probeeren
een verbinding met het station tot stand te bren
gen.”
„Heb jij dan zooveel verstand van de radiotech
niek ?” vroeg de rector.
„Hans de Wilde heeft me een beetje geholpen,”
vertelde George. „En die weet er heel wat van! Met
een paar gewone ontvanglampen hebben we een
zendertje in elkaar gezet!”
„Maar heb jij dan een zendvergunning?” vroeg de
directeur, wien het geval wel interesseerde.
„Nog niet!” antwoordde George, „maar ik ga zoo
spoedig mogelijk examen doen. Voorloopig heeft
Hans het goed gevonden, dat ik zijn roepletters ge
bruik, en dan is de kans gering, dat de P.T.T. er
achter zal komen!”
„Besteed maar niet al te veel tijd aan die radio!”
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waarschuwde de directeur. „Enfin, het werk, dat je
ingeleverd hebt, zag er keurig uit! Zorg, dat het
zoo netjes blijft, dan komt dat wel in orde. — Ga
nu maar naar je klasse.”
Toen George zijn klas binnenging — de les was
al minstens een minuut of tien aan den gang —
keken alle leerlingen hem aan met een belangstel
ling, of hij minstens een reis om de wereld had
gemaakt. Alleen Wiesje en Hans bleven voor zich
kijken. De leeraar ging voort met de les, en nadat
een paar uren waren verloopen ging alles al weer
gewoon. Alleen viel het ieder op, dat George bij
zonder goed met zijn aandacht bij z’n werk was,
en dat hij zeer verstandige antwoorden gaf op de
vragen van de leeraren.
Om vijf uur precies zat George bij zijn kortegolfontvanger te luisteren. Den vorigen avond was hij
enkele uren bezig geweest met Hans om het nieuwe
zendertje op te stellen, en bij enkele proefnemingen
was gebleken, dat het vrij goed werkte.
Als steeds werden de eerste signalen van het ge
heimzinnige station om drie minuten over vijf ge
hoord. Het bericht, dat uitgezonden werd, was weer
hetzelfde. Direct, nadat de uitzending beëindigd
was, schakelde George zijn zender in. Je kon nooit
weten, misschien had hij wel succes! Enkele minuten
geleden had hij zelf nog gelachen om het plan en
had hij het dwaas gevonden. Nu hij den seinsleutel
neerdrukte en de roepletters begon te seinen, klopte
zijn hart toch wel wat sneller. Hij had al zijn
energie noodig om regelmatig te seinen.
Een vijftal keer en achter elkaar zond hij het
zelfde bericht uit. Nauwkeurig had hij eerst nage-
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gaan, of zijn golflengte wel precies dezelfde was,
als die van het geheimzinnige station WLOZ...
Misschien zou hij worden gehoord!
Vol spanning schakelde hij zijn zender uit en
den ontvanger weer in. • •
Zacht klonk het geruisch van den vreemden zen
der ... Maar geen signaal verbrak de stilte. Hij
Toen schakelwachtte één minuut, twee minuten.
de hij zijn ontvanger met een zucht uit. — Niets te
hooren! Ach, het was ook eigenlijk best te be
grijpen, dat men hem geen antwoord gaf. Als men
op een bericht van Hans geen antwoord gaf, waar
om zou men hem dan wel hooren... ? Met groote
passen liep hij het vertrek op en neer... Z’n be
langstelling voor de uitzendingen van het zooge
naamde Mars-station was plotseling sterk vermin
derd. Hij kon toch geen verbinding krijgen...
Bovendien zou het wel een mop zijn... Misschien
zat die amateur, die den mop had uitgehaald nu
wel hard om hem te lachen.
Plotseling schoot hem iets te binnen. Dat hij dat
vergeten kon! Natuurlijk zou hij een bericht van
Mars, dat een antwoord zou zijn op het zijne niet
onmiddellijk kunnen hooren, zooals dat het geval
is, wanneer men een verbinding tot stand brengt
met een anderen amateur op de aarde. De berichten
zouden, — wanneer men niet met een grap te doen
had — drie minuten noodig hebben om Mars te
bereiken. Daarna zou het weer drie minuten duren
eer hij een antwoord-bericht van Mars zou kunnen
ontvangen!
Onmiddellijk schakelde hij den ontvanger weer in.
Er was nog niets te hooren als de zachte, ruischende toon van den zender. Er waren dan ook nog
geen zes minuten om.
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Daar begon het station echter! Zou het een van
de gewone berichten zijn, of een antwoord aan hem?
Haastig schreef George de ontvangen letters op;
iederen keer als hij een woord opgenomen had,
werd zijn gelaat rooder... Hij wérd gehoord.
RADIO-VERBINDING MET MARS.

HERE RADIO MARS TO STATION PAOHW
STOP HEARD PARTS OF YOUR TRANSMISSION STOP REPEAT BUT DON’T USE
CODE WHICH WE DO NOT KNOW
„Hier Radio Mars,” vertaalde George voor zich
zelf. „Aan station PAOHW. Hoorde deelen van uw
uitzending. Herhaal, maar gebruik geen code, die
wij niet kennen.”
Blijkbaar had men zijn uitzending ontvangen,
want PAOHW waren de roepletters, die hij van
Hans geleend had. De code, die de amateurs op
aarde gebruiken, kende men echter blijkbaar niet.
Hij zou zijn bericht dus nog maar eens herhalen en
zijn woorden voluit seinen. Even later was hij weer
„in de lucht.” Hij deed zijn best zoo duidelijk
mogelijk te seinen ...
Daarna ging hij weer luisteren... Eerst wachtte
hij zes minuten, daarna zeven, acht, negen, tien...
Een kwartier... Maar hij hoorde niets meer.
’t Was erg jammer, want de verbinding was zoo
goed begonnen. En hij begon nu toch werkelijk te
gelooven, dat het station op Mars gevestigd wasl
Wanneer deze uitzendingen een mop van een ama
teur waren geweest, zou hij er toch hoogstwaar
schijnlijk niet aan gedacht hebben zes minuten te
wachten, alvorens antwoord te geven. — Enfin, een
anderen keer nog maar eens probeeren!
’s Avonds hoorde hij de uitzending weer
Hij
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slaagde er echter niet in, een verbinding tot stand
te brengen.
Toen hij Hans telefonisch vertelde, wat hij had
gehoord, antwoordde dzee:
„Ik vind dat bericht nog heelemaal geen bewijs,
dat het station op Mars is! En ik zou voorloopig
ook maar niet verder vertellen, dat je het gehoord
hebt, want ze gelooven ’t toch niet!”
Daarin had Hans zeker gelijk. — Ze zouden mis
schien denken, dat hij weer ging opscheppen. Mis
schien lachten ze om zijn fantastisch verhaal...
Enfin, hij gaf den moed niet op! Morgen zou hij
weer eens opnieuw probeeren!

f
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TIENDE HOOFDSTUK.

Is meneer Van Sleen schuldig?
Ook de volgende dagen hoorde George regelmatig
de berichten van het station WLOZ, Radio Mars.
De zender riep bij elke uitzending George’s station
PAOHW op, maar hoe vaak George ook probeerde
een verbinding tot stand te brengen, het gelukte
hem niet weer. Ook Hans probeerde het, maar deze
had al evenmin resultaten.
Meneer Van Sleen zat nog steeds in voorarrest.
Alle aanwijzingen deden veronderstellen, dat hij
schuldig was aan fabrieksspionnage.
„Ik geloof, dat ik er al achter ben, waar onze
nieuwe „sound box” is terecht gekomen!” vertelde
George’s vader op een avond tijdens het diner. „Je
weet toch, dat dat ding ontvreemd is, — waar
schijnlijk door Van Sleen. — Nu heeft men op het
laboratorium opgemerkt, dat de laatste platen, die
door de Amerikaansche Newton Gramofoon Fabrie
ken zijn uitgebracht, plotseling veel verbeterd zijn,
en alle goede eigenschappen hebben, die ook wor
den verkregen met onze nieuwe „sound box!”
„Misschien is dat juist een bewijs, dat meneer
Van Sleen er niets mee te maken heeft!” meende
George. „Die man zal toch allicht geen connecties
hebben met Amerikaansche maatschappijen!”
„Helaas heeft hij die blijkbaar wel!” zei meneer
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Vosmaer ernstig. „Er is namelijk bij een huis
zoeking een brief gevonden van de betreffende
maatschappij, die gericht was aan meneer Van Sleen.
En daarin werd ook terloops gesproken over het
nieuwe opname-procédé, terwijl er ook iets gezegd
werd over het regelen van de betaling van een aan
zienlijk bedrag!”
„Maar die maatschappij zal toch wel weten, dat
meneer Van Sleen in de gevangenis zit!” zei George.
„Toen de brief geschreven werd, wist men dat
blijkbaar nog niet. Die zal wel onmiddellijk na de
ontvangst van de „sound box” verzonden zijn. Je be
grijpt dat deze brief zeer bezwarend is! Ik geloof
niet dat Van Sleen nog te redden valt. ’t Is vooral
ellendig voor zijn vrouw en Freek...”
„Lijdt u een belangrijk verlies door dien dief
stal?” vroeg George.
„’t Is erg moeilijk dat in geld uit te drukken,”
antwoordde vader. „Volkomen nieuw was dat nieuwe
opname-procédé eigenlijk niet. In de vakpers was
er reeds uitvoerig over gesproken. Alleen had nog
geen enkele fabriek deze methode in de praktijk
toegepast, en wanneer wij de eerste waren geweest,
was dat zeker een financiëel succes geworden. De
Amerikaansche „Newton Fabrieken” hebben van de
eigenlijke teekeningen waarschijnlijk in het geheel
geen gebruik gemaakt, maar toen zij wisten, dat
wij volgens het nieuwe procédé gingen werken, zijn
zij daar onmiddellijk mee begonnen en hebben ze
kans gezien ons vóór te zijn!”
„Maar zou u Van Sleen niet op een of andere
manier kunnen helpen?” vroeg George. „Als hij
gevangenisstraf krijgt, zal Freek waarschijnlijk van
school moeten... En meneer Van Sleen zelf zou
misschien nooit meer een betrekking kunnen krijgen.
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Wanneer u hem nu uit de gevangenis weet te
houden, krijgt hij een kans om alles goed te maken!”
„Als hij werkelijk schuldig is, zal het heel moei
lijk zijn om hem een gevangenisstraf te doen ont
gaan. De zaak is in handen van de justitie, en die
kent alleen maar recht en weinig genade. Wanneer
ik alles vooruit geweten had, had ik de politie er
misschien niet eens bijgehaald ...”
IS MENEER VAN SLEEN SCHULDIG?

Toen George dien avond op zijn kamer druk bezig
was enkele algebra-vraagstukken uit te werken,
kwam plotseling het dienstmeisje binnen. Ze ver
telde hem, dat er beneden iemand was, die hem
wilde spreken.
„Een van m’n vrienden?” vroeg George.
„Nee, een oudere man,” antwoordde het meisje.
„Ik ken hem niet. Hij is hier nog nooit geweest,
maar je vader schijnt hem wel te kennen.”.
Verwonderd ging George naar beneden. In den
salon wachtte een net gekleed man op hem.
„Goeden avond, jongmensch!” zei hij. „Mijn naam
is Vink, — van de recherche.”
George gaf hem een hand. Hij wist niet goed
wat te zeggen. Wat zou die man van hem willen
weten? Vink... Hij had dien naam wel eens eerder
gehoord... Was dat niet de rechercheur, die de
diefstal op zijn vaders fabriek onderzocht?
„Gaat u zitten!” zei de rechercheur, en hij wees
George een stoel aan, vlak tegenover de zijne. „Om
te beginnen, moet u mij eens vertellen, of het vol
gende juist is. Bent u eenige maanden geleden
regelmatig eiken Woensdag wezen thee-drinken in
„Royal” met een zekere Wiesje Roodedorp?”
George knikte. Hoe wist die man dat zoo precies?
„Kort vóór den diefstal op uw vaders fabriek hebt
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u ruzie gehad met Freek van Sleen.”
George knikte weer; hij bloosde nu. Zou de
politie denken, dat hij iets met dien diefstal te
maken had?
„Na den diefstal hebt u onaangename dingen ge
zegd tegen Freek van Sleen en zelfs met hem ge
vochten. Uw vriendin Wiesje heeft u daarna in
eenigszins scherpe woorden gezegd, wat ze hierover
dacht. U bent van school gestuurd voor drie dagen,
en bent daarna plotseling hard gaan studeeren, en
hebt alles gedaan om weer goede vrienden te wor
den met al uw kennissen. Is dat allemaal juist?”
„Inderdaad!” stamelde George. „Ik hoop de beste
van m’n klas te worden... Maar wat wilt u daar
mee eigenlijk zeggen? U denkt toch niet, dat ik iets
met den diefstal te maken heb?”
„Wel neen!” zei de rechercheur met een vaag
lachje. „Dat heb ik immers niet beweerd! U bent
de eerste die hierover iets zegt. Maar nu u er de
aandacht op vestigt, herinner ik me, dat het wel
eens meer in de praktijk voorgekomen is, dat een
jongmensch een van z’n vrienden probeerde te tref
fen, in zijn vader. Maar — op u is dat natuurlijk
niet van toepassing. Zou u misschien zoo vriendelijk
willen zijn op dit blaadje papier met inkt een handteekening te zetten... Nee, niet uw eigen naam,
maar bijvoorbeeld Cameron. Zet u maar Jim Cameron en fantaseert u maar een handteekening...”
Met een vuurrood gezicht schreef George „Jim
Cameron.” Z’n hand beefde eenigszins, toen hij een
streep onder den naam zette.
De rechercheur haalde vervolgens een brief uit
zijn portefeuille, keek lang naar de handteekening
onder den brief, daarna naar de handteekening, die
George had gezet en schudde vervolgens het hoofd.

„Is dat die brief, die door een Amerikaansche
gramofoonmaatschappij aan meneer Van Sleen werd
gestuurd?” vroeg George aarzelend.
„Juist!” zei de rechercheur. „U weet hiervan dus
af?”
„Ja, m’n vader heeft het mij verteld,” antwoord-
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de George. „Zou ik dien brief eens mogen zien?”
De rechercheur overhandigde hem den groengekleurden brief.
Plotseling sprong George op.
„Heeft u al nagegaan, of dit werkelijk het brief
papier van die Amerikaansche gramofoonmaatschappij is?” vroeg hij.
„Neen!” zei de rechercheur eenigszins kortaf.
„Maar dat is wel in orde ... Hoewel...”
Hij dacht even na en sprak vervolgens zakelijk:
„U heeft gelijk. Ik had dat moeten onderzoeken.
Misschien is het papier nagemaakt. Eén procent
kans.”
De politie-man ging naar de deur, riep het dienst
meisje, dat in de keuken aan het werk was, en
vroeg haar meneer Vosmaer te willen roepen.
Enkele minuten later was de directeur van de
„Aristo”-gramofoonfabrieken reeds in het vertrek.
„Kan ik u met iets van dienst zijn?” vroeg hij
den rechercheur.
„Inderdaad!” antwoordde deze. „Bent u misschien
ook in het bezit van een of anderen brief van de
„Newton”-gramofoonfabrieken te New-York? Ik zou
den brief, die men aan Van Sleen heeft gestuurd
hiermee gaarne willen vergelijken.”
„In onze archieven op mijn kantoor zijn wel een
paar brieven van die maatschappij,” antwoordde me
neer Vosmaer. „Maar thuis heb ik natuurlijk in het
geheel geen zakencorrespondentie.”
„Zou het bezwaarlijk voor u zijn, mij vanavond
nog een der gelijken brief te laten zien?”
„Als u dat werkelijk noodig vindt • • • ” zei de
ander. Hij dacht even na; blijkbaar voelde hij er
weinig voor, om nog in den avond naar kantoor te
gaan.
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„Ik zou het wel zeer op prijs stellen!” zei de
rechercheur beleefd.
„Laten we dan maar even met de auto naar kan
toor gaan!” zei meneer Vosmaer.
De auto werd uit de garage gehaald. Meneer
Vosmaer zette zich achter het stuurrad en de recher
cheur en George namen achter in de auto plaats.
George had niet gevraagd, of hij meemocht naar
het kantoorgebouw, maar zoowel de rechercheur als
zijn vader schenen er geen bezwaar tegen te hebben.
Een kwartier later was reeds een brief van de
Amerikaansche fabriek gevonden. Nauwkeurig ver
geleek de rechercheur de beide brieven.
„Absoluut geen verschil!” mompelde hij daarna.
„Dat had ik trouwens wel gedacht. De brief is
echt!”
„Wat beteekenen die lettertjes onder aan het
papier eigenlijk?” vroeg George z’n vader en hij
wees hem op de letters: DW 10 000 15-1-31, die zeer
klein gedrukt onder den brief aan den heer Van
Sleen te zien waren. Op het briefpapier van den
anderen brief stond namelijk: DW 20 000 1-8-29.
„Wat DW beteekent weet ik niet precies,” ant
woordde vader. „Dat zal een merk van de druk
kerij van de fabriek zijn. Het overige gedeelte zal
hoogstwaarschijnlijk beteekenen, dat van dit papier
10 000 vellen gedrukt zijn op 15 Januari 1931. Een
heeleboel firma’s laten dat onder hun papier druk
ken.”
„Maar nu is het immers al 1932!” zei George.
„Die tienduizend vel papier van het vorige jaar
zullen toch langzamerhand wel opgebruikt zijn!”
„Juist! — Zeer juist!” zei de rechercheur. „Uit
stekend opgemerkt. De mogelijkheid bestaat zeker,
dat deze brief niet echt is! Ik zal onmiddellijk de
IS MENEER VAN SLEEN SCHULDIG?
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recherche in New-York telegrafeer en en laten on
derzoeken of men dit briefpapier kan gebruikt heb
ben! — Misschien brengt dat eenig licht in de
zaak, hoewel ik toch niet geloof, dat er nog veel
te redden is voor meneer Van Sleen. Er zijn al
zooveel bewijzen tegen hem. Maar het is heel wel
mogelijk, dat een van de mededaders of een van
zijn vijanden dezen brief heeft laten maken... De
zaak wordt nu interessant..

Den volgenden dag vertelde meneer Vosmaer bij
de lunch, dat was aangetoond, dat de brief onmoge
lijk door de Amerikaansche firma kon zijn verzon
den. Bovendien had de rechercheur later nog ont
dekt, dat het merk van het briefpapier „Radio Post”
was, en dat dit papier uitsluitend in Holland ver
vaardigd en verkocht werd. De politie was echter
van meening, dat dit volstrekt nog geen bewijs was,
voor de onschuld van meneer Van Sleen. Men ver
moedde, dat er mededaders waren, die op deze wijze
de geheele schuld op meneer Van Sleen wilden
schuiven. De bewijzen tegen Freek’s vader waren
zoo veel, dat een veroordeeling bijna zeker was.
De recherche te New-York had de zaak in onder
zoek genomen, maar volgens het telegram, dat men
had gestuurd, had men weinig hoop bij de Newtonfabrieken nadere gegevens te vinden, vooral niet
omdat meneer Vosmaer aan de politie had mee
gedeeld, dat hij in elk geval geen proces met de
Newton-fabrieken zou willen beginnen, daar hier
door eventueele samenwerking in de toekomst waar
schijnlijk onmogelijk zou worden.
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Op zoek naar „Radio Mars.”
„Zeg, vader,” zei George op een avond, toen hij
wat met zijn vader zat te praten na het eten, „ik
zou toch wel willen, dat er nu eens eenige klaarheid
kwam in die geschiedenis met „Radio Mars.” Ik
hoor dat station nog steeds iederen dag en het
heeft mij blijkbaar ook eens gehoord, want het
roept nog steeds mijn station op.”
„Ik zou me er maar niet zoo druk over maken,”
glimlachte vader. „Ik geloof niet, dat er iets bijzon
ders te ontdekken valt. In de krant heeft immers
al gestaan, dat je dat station heb gehoord, dus alle
radio-technici weten ervan. Maar er is tot op heden
nog niemand geweest, die zich met de zaak bemoeid
heeft. De menschen, die er verstand van hebben
interesseeren zich er blijkbaar in het geheel niet
voor en vinden het waarschijnlijk een flauwe grap
van een of anderen radio-amateur!”
„Ik zou het toch echt prettig vinden, wanneer
iemand die iets van radio-techniek afweet, zich er
mee bemoeide,” vond George.
„Ga eens met Brees praten,” zei vader. „Die heeft
verstand van radio. Hij is vroeger assistent geweest
op het laboratorium van een groote radio-fabriek.”
„Brees?” vroeg George. „Wie is dat?”
Hier Radio Mars!
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„Dat is de man, die op het oogenblik de plaats
inneemt van meneer Van Sleen,” vertelde vader.
„Vroeger was hij op de fabriek. Hij werkt goed en
heeft zich ook in verband met den diefstal nogal
nuttig gemaakt. Hij wist verschillende belangrijke
mededeelingen te doen aan de recherche, en daarbij
is me gebleken, dat er wel wat in dien man zit.
Daarom heb ik besloten hem een beetje vooruit te
helpen.”
„Heeft hij een telefoon thuis?” vroeg George.
„Ja zeker! Hij heeft het nummer, dat Van Sleen
vroeger had. Het is altijd handig, wanneer je den
chef van den algemeenen dienst telefonisch bereiken
kan. Bel ’m maar eens op. Ik denk wel, dat hij
thuis is, want hij gaat zelden uit.”
George belde den heer Brees op en deze kwam
zelf aan de telefoon.
George vertelde hem, dat hij verschillende malen
een radio-station had gehoord, dat zich uitgaf voor
een zender op Mars.
„Ik heb daarover iets in de krant gelezen,” zei
meneer Brees. „Ik denk er net over als alle andere
„insiders”; het zal wel een grap zijn van een ama
teur, en het lijkt me de moeite niet, om er verder
op in te gaan.”
„Ik zou zoo graag willen weten, waar die zender
zich zoo ongeveer bevindt!” sprak George. „Zou u
dat kunnen uitvinden?”
„Als u daar belang in stelt, wil ik het wel eens
probeeren!” antwoordde de ander. „Maar erg nauw
keurig zullen mijn berekeningen wel niet zijn! Komt
u vanavond eens bij me, dan kunnen wij eens kijken
of we een paar metingen kunnen doen!”
„Heel graag, meneer!” zei George. „Het station
zendt altijd om tien minuten voor half negen. Heeft
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u er bezwaar tegen, dat ik om even over acht bij
u kom?”
„Accoord, hoor!” klonk het in de telefoon. „Tot
straks dan!”
George nam de telefoon weer op. Even aan Freek
vertellen, dat hij vanavond zou trachten Radio Mars
op te sporen met behulp van meneer Brees!
„Zoo zoo!” zei Freek, toen hij' het nieuws had
gehoord. „Geef je je pogingen nog steeds niet op?
— Succes hoor! — Ik vrees, dat je weinig zult be
reiken, want ik veronderstel, dat het een station in
Engeland is, omdat het altijd de Engelsche taal
gebruikt.”
„Dat zegt niets!” antwoordde George. „Alle
amateurs, die hopen op grooten afstand gehoord te
worden, gebruiken de Engelsche taal.”
„Vertel me in ieder geval morgen maar eens, hoe
het experiment is afgeloopen! Het interesseert mij
ook wel!”
„Ga dan ook mee naar dien meneer Brees!” riep
George uit. „Hij zal het zeker wel goed vinden, als
jij mee komt.”
„Ik geloof, dat ’t beter is, dat ik niet ga,” mom
pelde Freek. „Die meneer Brees is in de plaats van
mijn vader gekomen en heeft enkele verklaringen
tegen hem afgelegd.”
„Dat is waar ook!” schrok George op. „Daar had
ik nog niet over nagedacht. — Zeg Freek, je neemt
’t me toch niet kwalijk, dat ik naar dien man toe
ga? — Mijn vader zegt, dat ’t een eerlijk mensch
is... Misschien heeft hij wel heelemaal volgens
z’n geweten gehandeld, toen hij een verklaring
tegen je vader heeft afgelegd! Misschien heeft hij
zich vergist!”
„Ach, laten we daarover maar niet meer praten,”
OP ZOEK NAAR „RADIO MARS.”
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zei Freek kortaf. „Ik geloof, dat m’n vader wel
spoedig vrij zal komen, nu ontdekt is, dat iemand
anders de schuld op hem wil werpen door het brief
papier van die Amerikaansche fabriek te vervalschen!”
„Ik denk ’t ook wel!” zei George hartelijk. „In
ieder geval hoor je morgen nog wel van me over
dat experiment van vanavond!”

Toen George om even over acht bij meneer Brees
kwam, had deze zijn radio-installatie reeds opge
steld. Hij maakte gebruik van een gewoon ontvang
toestel, dat echter niet aangesloten was aan een
dak-antenne, maar waarbij hij een raam-antenne ge
bruikte.
„De radio-ontvangst van een bepaald station is
het sterkst, wanneer ik deze raam-antenne — die ik
zooals je ziet draaien kan — op den zender richt,”
verklaarde meneer Brees. „Op die manier kun je
steeds ongeveer uitvinden in welke richting een
zender gezocht moet worden. Doe je twee of drie
metingen op verschillende punten, dan kun je zelfs
vrij nauwkeurig berekenen, waar het station zich
zal moeten bevinden. Ik geloof echter dat dit in
ons geval niet zoo makkelijk zal zijn, vooral omdat
het station waarschijnlijk niet dicht in de buurt is,
terwijl ik bovendien niet over zulke buitengewoon
nauwkeurige apparaten beschik.”
Hij keek op zijn horloge. Het was tien minuten
voor half negen.
„Volgens uw opgave moet de uitzending dadelijk
beginnen!” zei hij. „Ik zal den kortegolf-ontvanger
vast inschakelen.”
Enkele minuten later klonken de signalen van
„Radio Mars” in het vertrek. Meneer Brees draaide
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voorzichtig aan de raam-antenne, regelde het toestel
wat nauwkeuriger en zei plotseling:
„Ik geloof haast, dat de zender dicht in de buurt
moet zijn! Te oordeelen naar de sterkte van de
ontvangst en de totale afwezigheid van fading kan
de zender niet ver weg zijn! Worden er dadelijk
nog meer berichten uitgezonden?”
„Over enkele minuten zal „Radio Mars” wel weer
beginnen,” vertelde George. „Daarna wacht het
station weer een poosje, en gewoonlijk is het dan
nog een derde maal te hooren.”
„Laten we dan meteen op onderzoek uitgaan!”
sprak de ander haastig. „Mijn motorfiets staat voor
de deur. Gaat u nu op de duo zitten met onze
apparaten, dan zullen we even buiten de stad nog
een andere meting doen.”
Inderhaast stopte hij nog een kaartje van de om
geving van de stad in zijn binnenzak, nadat hij eerst
een lijn had getrokken, in de richting, waar hij,
volgens zijn proefneming, meende dat het station
gevonden moest worden.
Enkele minuten later bevond het tweetal zich
reeds op de hei, even buiten de stad. Daar de
ontvanger geheel door batterijen gevoed werd, en
deze in het toestel waren ingebouwd, kostte het
heel weinig moeite het apparaat in bedrijf te stel
len. Voordat „Radio Mars” dan ook ten tweeden
male een bericht uitzond, was alles reeds geheel
in orde.
Weer ging meneer Brees nauwkeurig na, uit
welke richting de signalen kwamen.
„Dat dacht ik wel!” mompelde hij, terwijl hij, met
de hoofdtelefoon op, voorzichtig aan de raam-antenne
draaide. „Dat dacht ik wel! — Binnen tien minuten
hebben we dien amateur gevangen!”
OP ZOEK NAAR „RADIO MARS.”
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Hij haalde de kaart weer te voorschijn en teekende hierop een tweede rechte lijn. De lijnen kruisten
elkaar op ongeveer drie kilometer van de plaats,
waar men zich bevond, juist op den weg, die dwars
door de hei liep.
„Op dit punt bevindt het station zich op het
oogenblik!” zei Brees overtuigd. „Ik had niet ge
dacht, dat dit experiment zoo makkelijk zou gaan!
’t Valt me verbazend mee! Stap maar weer achter
op den motor, dan gaan we direct op onderzoek.”
Het was een van de eerste warme avonden van
het jaar. De zon begon reeds onder te gaan, en
kleurde den westlijken hemel in een purperen gloed.
Een enkele fietser reed voorbij. Verder was er
niemand op de hei te bespeuren.
De heer Brees reed met groote snelheid enkele
kilometers verder de hei op. — George vond zoo’n
ritje achter op een motor wel prettig. Eigenlijk was
dat toch veel interessanter dan in z’n vaders auto
te zitten. Daarin merkte je eigenlijk nauwelijks of
je hard ging. Je zag het hoogstens aan de boomen
die voorbijsnelden, of aan den wijzer van den kilo• meter-teller. — Maar nu voelde je de snelheid... De
wind suisde langs je ooren, flapperde je hoed in je
oogen, zoodat je telkens met één hand den motor
moest loslaten om den rand van je hoed weer om
hoog te doen. — En onder je bromde regelmatig
de motor. Als meneer Brees wat meer gas gaf,
voelde je dat de motor plotseling optrok. Je moest
je stevig vast houden, anders zou je wel eens achter
van den motor kunnen afvallen! — Nu zette meneer
Brees het gas af, nu de koppeling in zn’ „vrij”, zooals vader dat altijd noemde, even de kleppen lich
ten, waarbij het laatste beetje benzinegas uit den
cylinder ontsnapte, hetgeen een grappig sissend ge-

119
luid veroorzaakt, en geruischloos liep de motor op
zijn eigen snelheid door! Wat een eind liep zoo’n
motor nog uit. Meneer Brees remde langzaam; de
motor stopte, en beiden stapten af.
Weer werd het ontvangtoestel opgesteld, en en
kele oogenblikken later klonken weer de signalen
van Radio Mars in de hoofdtelefoon.
„Daar snap ik niks van..mompelde meneer
Brees, terwijl hij nauwkeurig luisterde en het toe
stel bediende. „Volgens mijn berekening moet dat
station hier toch ergens in de buurt zijn! Maar nu
hoor ik het plotseling in een geheel andere richting!
En het lijkt me veel verder weg, dan zoo juist!
Zou ik me misschien vergist hebben?”
„Kloppen uw berekeningen niet?” vroeg George.
„M’n berekeningen waren wel juist,” zei de ander,
terwijl hij verbaasd naar den stand van de raamantenne keek. „De zender zou hier ergens in de
buurt moeten zijn. — Maar nu ik hier een meting
doe, lijkt ’t net of de zender in een heel andere
richting is. — Zoo spoedig kun je een zender toch
niet verplaatsen. Of zouden we hier te doen hebben
met een of ander weerkaatsings-effect van een
bosch of zoo... ? Dat lijkt me toch ook niet waar
schijnlijk, want er is hier in de buurt niet de min
ste reden voor. Het landschap is heelemaal vlak.”
„Wanneer de zender nu eens werkelijk op Mars
zou zijn ...” begon George.
„Dat wil ik niet gelooven,” onderbrak de andere.
„Als het station op Mars zou zijn, zouden we al
licht allerlei nieuwe verschijnselen in de radio-ontvangst opmerken, zooals de breking van de radio
golven door de Heaviside laag, reflectie door de
aarde en dergelijken...”
„Maar kunnen uw resultaten niet iets met derOP ZOEK NAAR „RADIO MARS.”

120

HIER RADIO MARS!

gelijke verschijnselen te maken hebben?” vroeg
George.
Meneer Brees haalde z’n schouders op.
„Ik weet ’t niet, hoor,” zei hij. „De heele ge
schiedenis gaat me een beetje boven m’n pet. — Ik
denk, dat een radio-technicus, een ingenieur bijvoor
beeld, de kwestie beter zou begrijpen. Zullen we
nog een eindje omrijden, of zullen we maar regel
recht naar huis gaan?”
„Laten we nog een eindje omtuffen!” stelde
George voor. „’t Is prachtig weer, en ik vind ’t echt
gezellig achter op een motor!”
„Stap dan maar op!” zei de ander. „Ik voel ook
wel wat voor een motor tochtje.”
’t Was ondertusschen al donker geworden, en
daarom deed meneer Brees het koplicht aan. Hij
keek even of het achterlicht goed brandde en zette
den motor daarna van den standaard af.
George keek precies, hoe hij den motor aan den
gang bracht, ’t Benzinekraantje moest open, dot
teren, gas geven, een geduchte trap op den star
ter... Daar snorde de motor. George stapte achter
op, zette het toestel, dat hij makkelijk dragen kon,
daar het vrij licht was, op z’n knieën, meneer Brees
zette den motor in de eerste versnelling en — weg
gingen ze.
George zette z’n hoed af. — Fijn, als de wind
zoo door je haren woei... Hij kon best wegkruipen
achter den rug van meneer Brees, maar hij vond
het veel prettiger om zelf den wind in z’n gezicht
te voelen. Hij keek even op den snelheidsmeter...
Vijf-en-zestig kilometer wees die aan
Ze gingen
dan ook geweldig hard!
„Gaat ’t leuk?” riep meneer Brees luid, om zich
boven het geraas van den motor hoorbaar te maken.
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„Ja, fijn!” riep George terug. „Is het moeilijk
zoo’n motor te sturen?”
Meneer Brees zei even niets, maar liet den motor
langzamer rijden om even daarna te stoppen.
„’t Is heel eenvoudig, hoor!” zei hij. „Dit is maar
een kleine motor, waarmee je hoogstens tachtig
kilometer per uur haalt!”
„Dat gaat nogal!” zei George. „Vader rijdt nooit
harder dan zestig, en hij zegt dat hij ’t dan soms
al gevaarlijk genoeg vindt!”
„Op een stil weggetje als dit gaat ’t anders best
hoor!” glimlachte de ander. „Wil je ’t ook eens
probeeren? Ik geloof, dat ik je ook al eens achter
het stuur van je vaders auto heb gezien!”
„Ja, maar dan zat vader er naast!” antwoordde
George. „Als ik dan iets verkeerd deed, was vader
er onmiddellijk bij!”
„Met zoo’n kleinen motor kun je haast niet ver
keerd doen!” zei meneer Brees. „Probeer ’t gerust
maar eens, dan ga ik achterop zitten!”
Nauwkeurig legde hij George uit, hoe de motor
werkte, en hij maakte hem vooral goed duidelijk,
hoe hij deze het spoedigst en op de minst gevaar
lijke wijze tot stilstand kon brengen.
Met een kloppend hart stapte George even later
op. Het viel echter mee. Het was eerst wat moeilijk
om ’t stuur vast te houden, want dat schokte meer
dan hij had gedacht, maar nadat hij een eindje op
de eerste versnelling had gereden, viel ook dat best
mee. Toen hij even later op de tweede, en daarna
op de derde versnelling overschakelde, voelde hij
zich in het geheel niet ongerust. En het eigenaar
dige was, dat hij nu veel minder van de snelheid
merkte, dan toen hij straks achterop zat. Dat kwam
natuurlijk omdat hij nu steeds strak vóór zich keek,
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terwijl hij straks, de boomen steeds duidelijk langs
zich heen zag vliegen.
„Een beetje langzamer!” riep meneer Brees. „Zoo
gaat ’t te vlug als je den weg niet goed kent.”
„’t Gaat best, hoor!” riep George. „Ik zie alles
duidelijk voor me op den weg.”
Maar nog geen minuut later schrok hij plotseling
op. Twintig meter voor hem bevond zich een hek.
— Hij hoorde dat meneer Brees iets riep, schakelde
eigenlijk zonder erbij na te denken, den motor uit,
en remde met de hand- en voetrem tegelijk. Vlak
voor het hek bleef de motor staan.
„Netjes, hoor!” zei meneer Brees. „Keurig op
tijd gestopt.”
Hij stapte van den motor af.
„Wat gaat er nu gebeuren?” vroeg George,
eenigszins zenuwachtig.
„We gaan een kopje koffie drinken in dit café,”
antwoordde de ander.
George keek verbaasd om zich heen. Inderdaad,
links van den weg was een kleine boerenherberg!
„Ik dacht, dat u daarvoor speciaal stopte!” ver
volgde meneer Brees.
„Neen, ik stopte eigenlijk voor dat hek!” zei
George. „’t Was maar net op ’t kantje af. Ik kon
niet zien of de weg naar links of naar rechts draaide!”
„In ieder geval had je den motor gauw stil,”
bewonderde meneer Brees. „Je rijdt al keurig,
hoor!”
Ze gingen de herberg binnen. In de gelagkamer
was alles ingericht, zooals dat op kleine dorpen
gewoonte is. Enkele tafeltjes zonder kleedjes waren
langs de kanten geplaatst. In het midden stond een
biljart, dat z’n beste dagen gehad had. De grond
was bestrooid met fijn zand. Langs een der zijkan-
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ten van het vertrek bevond zich de „tapkast”, die
voorzien was van een groot aantal verweerde
spiegels. Op de tapkast stonden enkele half leege
flesschen. Slechts een enkel electrisch lampje was
aangedraaid. Het grootste deel van het vertrek
bleef in een schemerduister gehuld.

Tegen den toonbank voor het buffet stonden en
kele mannen geleund. Een van hen kwam op me
neer Brees en George toe.
„Goeden avond, heeren!” zei hij. „Prettig tochtje
gehad? — Ja, ’t is buitengewoon aangenaam weer!
— Een kopje koffie? U ook koffie?”
Hij ging naar een der deuren, die naar de woning
voerde en riep naar binnen: „Vrouw, twee koffie!”
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Even later kwam de vrouw des huizes, een echte,
dikke boerin, de gelagkamer binnen met twee groote
koppen koffie. Suiker en melk had ze er reeds in
gedaan.
De herbergier bleef even met de pas binnen
gekomen gasten praten.
„Wat hebt u daar eigenlijk voor een vogelen
kooitje,” vroeg hij niet bepaald bescheiden, terwijl
hij op het kortegolf-ontvangtoestel wees, dat George
op een der tafels had gezet.
„Dat is een radio-toestel,,, verklaarde George.
„Het onze ziet er anders uit!” zei de herbergier.
„Die is een beetje grooter en bovendien zit de luid
spreker er in gebouwd.”
„Wij luisteren met dit toestel met een hoofd
telefoon,” vertelde meneer Brees. „Dit is een speciale
ontvanger om mee op de kortegolf te luisteren.
Hiermee kun je bijvoorbeeld Amerika hooren!”
„Amerika?” vroeg de herbergier verbaasd. — In
een minimum van tijd hadden ook de andere aan
wezigen zich om de vreemdelingen geschaard. —
Zou men heusch met zoo’n kleine apparaatje Ame
rika kunnen hooren? — Of zou ’t maar bluf zijn
van die stadsmeneeren?
„Als de omstandigheden gunstig zijn kan ik u
wel eens wat laten hooren,” zei meneer Brees. „Als
er een beetje behoorlijk station in den aether is,
kunnen we dat wel op den luidspreker zetten!”
Hij schakelde het toestel in, luisterde even met
de hoofdtelefoon, stemde het toestel af en zei daar
na: „Haalt uw toestel maar eens hier, dan zullen
we den luidspreker daarvan met dezen ontvanger
verbinden!”
Twee minuten later klonken de tonen van een
Amerikaansch jazz-orkest in de kamer.
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„Is dat nu Amerika?” vroeg een der jongere
plattelanders ongeloovig. „Op Engeland hoor je net
zulke muziek!”
„Neen, dit is heusch Amerika,” zei meneer Brees.
De muziek werd plotseling veel minder sterk, en
was even later zelfs heelemaal onhoorbaar. „Dit is
het sluier-effect, waarvan men bijna altijd last on
dervindt, wanneer men op de kortegof lange af
standen overbrugt. Hoor, nu wordt de muziek weer
harder.”
De boeren begonnen nu toch ook te gelooven, dat
men inderdaad naar Amerika luisterde. Ze waren
bijna sprakeloos van bewondering.
,/t Is niet te gelooven,” zei de herbergier. „Wat
tegenwoordig al niet mogelijk is, hè?”
Meneer Brees en George bleven nog een kwar
tiertje. Daarna stelde de eerste voor, maar weer op
te stappen. — Even later snelde het tweetal weer
naar huis terug. Meneer Brees stuurde nu weer,
want George voelde er niet veel voor om den motor
weer in ’t donker te besturen.
George was om half twaalf thuis.
„Ben je daar eindelijk?” zei vader niet bepaald
vriendelijk. „Ik begon al ongerust over je te worden!”
„U wist toch dat ik bij meneer Brees was!” zei
George. „Ik heb een echt prettigen avond gehad!
We hebben ook nog een motortochtje gemaakt door
de hei. Ik heb zelf ook gestuurd!”
„Ik heb dat liever niet!” zei meneer Vosmaar een
beetje streng. „Dat mijn employé’s jou bij ’t een
of ander helpen is natuurlijk best, maar van zulke
motortochtjes, vooral ’s avonds houd ik heelemaal
niet. En bovendien: had je vanavond niet aan je
schoolwerk moeten werken? — Denk er nu aan,
OP ZOEK NAAR „RADIO MARS.”
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dat je je goede voornemens niet laat varen?”
„M’n werk is al lang in orde!” zei George. —
„Maar als u het niet goed vindt, zal ik ’s avonds
niet zoo laat meer uitgaan!”
„In ieder geval niet zonder mij eerst op de hoogte
te hebben gesteld!” zei vader.
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TWAALFDE HOOFDSTUK.
Een prettige Zaterdagmiddag.
De gymnastiek-lessen van den heer Woudenbergh
behoorden ongetwijfeld tot de aangenaamste uur
tjes op ’t gym. Als het weer het maar eenigszins
toeliet, ging hij met de jongelui naar het sport
terrein van het gymnasium en werd er daar gekorf
bald of gevoetbald. Bovendien werden er dikwijls
op vrije middagen wandelingen gemaakt onder zijn
leiding.
Toen op een Maandagmiddag om vijf uur de
gymnastiek-les was afgeloopen, riep meneer Wouden
bergh de jongens bij elkaar. De jongens namen
plaats op de lage banken, die langs het terrein
waren geplaatst, en de gymnastiekleraar ging
tegenover hen staan.
„Jongens!” sprak hij met z’n heldere stem, die
steeds een beetje militair klonk. „Wie van jullie
voelt er wat voor om Zaterdagmiddag een wande
ling naar de hei te maken?”
Een luid geroep . van de jongens door elkaar
toonde, dat het voorstel in goede aarde viel.
„Laat ik liever zeggen: wie gaat er niet mee!”
vervolgde de leeraar, en toen het bleek, dat niemand
eenig bezwaar had tegen de wandeling, ging hij
voort: „Meneer Schuringa, de nieuwe plant- en
dierkunde-leeraar, die op ’t oogenblik alleen aan de
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lagere klassen les geeft, gaat ook mee. Ik geloof,
dat hij een paar buitengewoon mooie plekjes op de
hei weet te vinden! — We komen natuurlijk niet
zoo heel vroeg thuis, en ik zou jullie daarom raden,
brood mee te nemen. En denk eraan: geen gym
nastiekschoenen aantrekken, zooals ik een vorige
maal heb gezien. Die zijn prettig om een klein
eindje op te loopen, maar voor een lange wandeling
is het niets gedaan. Stevige, liefst hooge schoenen,
met dikke zolen zullen jullie zeker het best beval
len !”
„Een paar van die turftrappers, zooals de jongens
op de H.B.S. aan hebben,” probeerde een van de
„deftige jongelingen” geestig te zijn. Maar toen hij
de woorden had uitgesproken, voelde hij wel, dat
hij zich leelijk vergaloppeerd had.
De gymnastiekleeraar keek hem scherp aan, en
de jongeman voelde dat hij hevig bloosde.
„Kijk eens, kereltje,” zei de leeraar minachtend,
„ik heb jarenlang op de H.B.S. les gegeven en
moet eerlijk zeggen, dat ik er zelden zoo’n ver
velend jongmensch heb gezien als jij bent. Ik dacht
dat de stemming tegenover die jongens van de
H.B.S. veel verbeterd was, na hetgeen er onlangs
met een van de andere jongens van onze school is
voorgevallen. Dergelijke stevige schoenen, die de
jongens op de H.B.S. dikwijls dragen, zijn juist de
schoenen, die je voor een wandeling moet hebben.
Jij hoeft je echter zeker niet zoo’n paar schoenen
aan te schaffen. Ik wensch je zelfs heelemaal niet
te zien, Zaterdagmiddag! Begrepen?” —
De leeraar zweeg even, en ook de jongens waren
stil. Wat een onaangenaam voorval was dat nu!
Hoe kwam die Feenstra er bij om zoo iets kinder
achtigs te zeggen?
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„Ik denk haast, dat de meisjes van jullie klasse
ook meegaan op de wandeling,1” vervolgde meneer
Woudenbergh. „Ik zal morgen bij de gymnastiekles
eens met ze spreken. Ik geloof wel, dat ’t een gezel
lige middag zal worden. Als gewoonlijk zie ik jullie
om precies twee uur voor de school!”
De jongens trokken hun overjassen aan en gin
gen naar huis.
George en Hans bleven nog even achter. Ze be
spraken samen iets en gingen daarna naar meneer
Woudenbergh.
„Zou ’t niet leuk zijn, wanneer ik mijn radio-toestel meenam bij die wandeling?” vroeg Hans. „Ik
heb een uitmuntenden kortegolf-ontvanger. Daarmee
kunnen we dan een stukje muziek ten gehoore
brengen tijdens de rust!”
„Is dat geen gesleep?” vroeg de leeraar. „We
moeten zoo min mogelijk bagage meenemen!”
„O nee,” zei Hans. „’t Is maar een klein apparaat
je, en ’t weegt verbazend licht. Ik heb ’t speciaal
gebouwd voor de wandeling!”
„Een „portable” dus,” zei de leeraar. „Enfin, je
moet ’t zelf weten. Natuurlijk is het prettig, als we
een stukje muziek hebben. Maar als het je bij de
wandeling moe zou maken moet je het toestel be
slist niet meenemen, hoor!”
„Er is ook nog iets, dat ik u zou willen vragen,”
zei George. „Zou ’t niet mogelijk zijn, dat Feenstra
toch met ons meegaat Zaterdagmiddag? Ik geloof,
dat hij ’t zoo erg niet meende, toen hij ’t over die
turftrappers had. Hij wou, geloof ik, alleen maar
grappig zijn!”
„Dan was ’t een misplaatst grapje, hoor!” vond
de leeraar. „Weet je wat, stuur ’m morgen om
twaalf uur maar even naar ’t gymnastieklokaal,
Hier Radio Mars!
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dan zal ik wel eens met hem praten!”
Feenstra kreeg den volgenden dag een duchtige
schrobbeering van den gymnastiekleraar, maar ’t
eind was dan toch, dat ook hij aan de wandeling
mocht deelnemen.
Ook de meisjes van de klas — waarbij ook Wiesje behoorde — voelden allen veel voor de wande
ling, zoodat het zeker een prettige Zaterdagmiddag
beloofde te worden.
Om half vier waren de jongelui den volgenden
Zaterdagmiddag reeds midden op de hei. Bij de
wandeling was al gebleken, dat de nieuwe plantkunde-leeraar een sympathiek persoon was. Hij wist
allerlei interessante dingen te vertellen over bijzon
dere planten, en deed dit op zulk een prettige wijze,
dat het bijna een strijd werd tusschen de jongens
en meisjes, wie naast hem mocht loopen.
„Laten we hier nu eens even gaan zitten,” stelde
meneer Schuringa voor, toen ze bij een beekje
kwamen. „Ik ben hier verleden week Zondag al
eens geweest en ik heb allerlei aardige planten
gevonden. — Weet je wat, we gaan een wedstrijd
houden in het zoeken van planten. Ieder gaat af
zonderlijk hier in de buurt zoeken, en over een half
uur komen jullie weer hier terug. Wie de meeste
verschillende planten heeft gevonden, krijgt van mij
een keurig herbarium om ze in op te bergen.
Het voorstel werd met gejuich begroet en bijna
direct gingen allen druk aan het zoeken. Alleen de
beide leeraren bleven achter bij het beekje.
De jongelui gingen elk in een verschillende rich
ting. George besloot zoo ver mogelijk het beekje
te volgen, want hij veronderstelde, dat hier wel
meer planten zouden groeien, dan midden op de hei.

)

i
<

EEN PRETTIGE ZATERDAGMIDDAG.

¥

131

Inderdaad vond hij tallooze bloemen en planten.
Hij had eigenlijk nooit gedacht, dat er zooveel ver
schillende planten bij elkaar zouden groeien. Voor
plantkunde had hij zich altijd slechts matig in
gespannen. Hoogstens had hij zijn lessen over de
verschillende soorten planten geleerd, maar nog
nooit was hij op het idee gekomen zelf eens te
onderzoeken, hoe de bloemen eigenlijk heetten. Dat
leek ’m toch wel erg interessant! Wat waren dat
eigenlijk een schitterende dingen, die bloemen! Daar
had je nu bijvoorbeeld zoo’n doodgewone paarde
bloem. In de huiskamer wilde niemand ze hebben,
maar als je het bloemetje nu eens goed bekeek,
was het dan eigenlijk niet even schitterend als het
mooiste in een bloemenwinkel gekochte bouquet?
Er kwam een beestje uitgekropen. — Jakkes, wat
vies, zou je hebben gezegd, wanneer je het spinnetje
thuis in een bloem zou hebben gevonden. Nu viel
’t hem op, dat het diertje eigenlijk heelemaal niet
vies was. Het was erg klein en dun, en hoe de
sprieterige pootjes het beest konden dragen was
hem eigenlijk een raadsel! — Daar vloog een libel
voorbij. Het insect zette zich neer op een bloem.
Voorzichtig deed George een pas dichterbij. —
Zoo iets moois had hij nog nooit gezien! Dat was
nog eens slanke lijn! En wat een keurig coquet
toiletje had de libel aan. De blauwe strepen waren
van een kleur die hij nog nimmer ergens had ge
zien. De vleugeltjes waren doorzichtig en zóó dun,
dat George bang was, dat ze zouden breken, wan
neer het beestje zou trachten zich hierop in de
lucht te verheffen. Maar de libel vloog weg, heel
snel... De vleugels waren blijkbaar sterk genoeg
om het beest te dragen. Wat moesten de spieren
van die libel sterk zijn. 4000 paardekrachten waren
9*
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noodig om een groot, pas in Duitschland gebouwd
vliegtuig in de lucht te verheffen! En naar ver
houding zou er toch ook wel heel wat kracht voor
noodig zijn om zoo’n libel in de lucht te verheffen.
Een vliegtuig met één „Libellenkracht’,l
George was ondertusschen al een heel eind van
het uitgangspunt verwijderd. In zijn belangstelling
voor verschillende planten had hij de beek niet ver
der gevolgd en was hij de hei opgegaan. Het werd
tijd, dat hij weer eens terug ging naar de leeraren!
— Maar welken kant moest hij eigenlijk op. Dom,
om daar niet precies op te letten. Had hij nu maar
eens gekeken naar den stand van de zon, dan wist
hij tenminste ongeveer, waar hij heen moest. Nu
zat hij midden op de hei en wist niet welken kant
hij op moest.
Aan z’n linkerzijde, heel ver weg, was een bosch.
Daar zou de stad achter kunnen zijn, want de
jongelui waren door een bosch op de heide ge
komen. Maar achter hem was ook een bosch, en
dat zou evengoed de juiste richting kunnen zijn.
Hij ging zitten om even rustig na te denken, hoe
hij het vlugst den goeden weg zou kunnen vinden.
Plotseling zag hij in de verte achter een heuveltje
een meisje te voorschijn komen. Toen zij dichterbij
kwam, bespeurde hij, dat het Wiesje was. Ze had
George nog niet bemerkt, daar deze in zijn bruine
sportblouse niet makkelijk in de hooge hei te zien
was.
Hij stond op, stak z’n armen in de hoogte en
riep: „Hallo, Wies!”
Wiesje keek even verbaasd om zich heen, maar
toen ze George zag, riep ze luid terug:
„Tabé, George!”
Snel kwam ze naar hem toegeloopen, en George
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ging haar tegemoet. Ze had haar armen vol bloemen.
Weliswaar had ook zij allerlei verschillende soorten
bloemen geplukt, maar het was toch wel duidelijk,
dat ze niet van plan was deze te drogen, maar ze
thuis op haar kamer in een vaas te zetten.

„Zullen we hier nog even uitrusten?” stelde
George voor.
„Goed!” antwoordde het meisje, terwijl ze op den
grond plaats nam en haar mantel over haar beenen
heen legde om deze tegen de steken van de tallooze vliegen en mugjes te beschermen.
„’t Is hier fijn, hè!” begon ze.
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„Ja, eenig,” zei George. „Ik heb echt prettig ge
wandeld!”
Toen was ’t een poosje stil. Blijkbaar wisten ze
geen van beiden, waarover te beginnen.
„Ik zie je nooit meer tegenwoordig,” verbrak
Wiesje plotseling de stilte.
„Eiken dag op school!” verbeterde George.
„Ik bedoel ’s avonds, of Woensdagsmiddags,” zei
het meisje. „Vroeger gingen we vaak wandelen en
zomers maakten we dikwijls lange wandelingen
over de hei.
Weet je nog, dat ik toen eens m’n
voet verstuikt heb ... ?”
„En dat je toen op mij leunend ben meegeloopen
naar de dichtstbijzijnde boerderij,” vulde George
glimlachend aan.
„Die boerevrouw vroeg of we verkeering hadden,”
lachte Wiesje. „Omdat we gearmd liepen. — Maar
toen ze m’n blauwe enkel zag, wist ze wel beter.
Aardig was die vrouw, hè? Ze heeft m’n been heelemaal verbonden, en me nog een pantoffel geleend
ook, omdat ik m’n schoen niet meer aan kon heb
ben.”
„De boer was ook een aardige vent!” verdedigde
George het manlijke geslacht, „’s Avonds na zijn
werk bracht hij ons met een wagentje naar huis. —
Dat was de eenige keer in m’n leven, dat ik in een
wagen heb gezeten met een paard ervoor. — Wat
was dat overigens een gezellige dag, hè?”
„Ondanks m’n verstuikte voet!” lachte Wiesje.
„Ben jij eigenlijk nog wel eens bij die menschen
terug geweest?” vroeg George.
„Een keer — om die pantoffel terug te brengen.
— Ze moeten hier ergens in de buurt wonen. Het
waren aardige jongelui.”
„Een prettigen zomer hadden we anders verleden
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jaar,” zei George nadenkend. „En we zouden ook
een veel plezieriger winter gehad kunnen hebben.
— Maar die gedichten van me ..
„Praat er maar niet over,” zei Wiesje ernstig, die
zich alle onaangenaamheden weer herinnerde. „Dat
is nu voorbij, en je hebt eigenlijk groot gelijk, dat
je ’s avonds gaat werken inplaats van wandelingen
te maken en zoo.”
„Maar ik heb tijd genoeg over om zoo nu en dan
eens te wandelen,” zei George. Ik dacht alleen maar,
dat jij ’t niet meer zoo prettig vond, na die ge
schiedenis met Freek van Sleen... Z’n vader zit
nog steeds in voorarrest.”
„Wat duurt dat lang, hè!” peinsde Wiesje. „Ze
schijnen telkens nieuwe dingen te ontdekken...
Weet je wat, George: We gaan de volgende week
eens samen wandelen... Dan nemen we Freek ook
mee... en Hans ook! Die ging vroeger toch ook
bijna altijd met ons mee... Weet je niet, dat die
stier hem toen eens achterna gezeten heeft?”
„Nou! Dat was me ook een middag! — ’t Lijkt
mij een reuze-idee om de volgende week eens samen
te gaan wandelen. Maar we moeten langzamerhand
opstappen! Weet jij den weg eigenlijk naar de
leeraren terug?”
„Natuurlijk! Ga maar mee!”
Binnen tien minuten waren ze bij de anderen
terug. Ze waren de laatsten. De andere jongens en
meisjes waren al handbal aan ’t spelen.
„Jij hebt een heele verzameling planten!” zei de
plantkunde-leeraar, toen hij George z’n planten be
keek. „Ik zou ze maar eens netjes drogen als ik
jou was. Je maakt een goede kans om ’t herbarium
te krijgen! — Jij bent natuurlijk weer op een echte
meisjes-manier aan ’t werk geweest, Wiesje! Maar
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je hebt mooie bloemen uitgezocht, hoor! Voor ’t
herbarium maak je weinig kans. Maar misschien
geef ik je wel eens een mooi vaasje om je bloemen
in te zetten!”
„Doen jullie mee, jongens?” riep de gymnastiek
leraar uit de verte. „Wiesje aan dien kant — en
George bij de tegenpartij. Denk er aan, George,
jouw partij verliest nu al met drie—een!”
Er werd met zeer veel animo gespeeld. Toen de
gymnastiekleeraar na een half uurtje voorstelde
weer wat te rusten, gingen allen vermoeid in het
gras liggen. De boterhammen kwamen voor den
dag, en men maakte van de gelegenheid gebruik
om den inwendigen mensch te versterken.
„Geef ons nu maar eens een stukje radio-muziek,
Hans,” stelde meneer Woudenbergh voor.
„We zullen eerst even een antenne moeten maken!”
zei Hans.
„Moet je eerst nog een antenne aanleggen?” vroeg
de gymnastiekleeraar. „Dat is toch veel teveel werk!
Ik dacht, dat dit apparaat met een raam-antenne
werkte!”
„Een antenne is zoo gemaakt!” zei Hans. Hij
haalde een meter of tien draad uit z’n tasch, bond
de draad aan één kant vast aan een struik, die op
een heuvel stond en verbond de andere zijde met
den ontvanger. Daarna schakelde hij het toestel in.
„Laten we eerst eens zien of er niets op de
kortegolf is,” zei hij. „Misschien kunnen we hier
wel ’t een of andere vèr verwijderde station op
pikken.”
Hij deed enkele kleine spoeltjes in het inwendige
van het toestel en begon aan de afstemknoppen te
draaien. Plotseling stopte hij. Het gefluit van een
Morse-station was zachtjes in den luidspreker te
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hooren. Hans was meteen geheel aandacht.
„George!” riep hij. „Luister eens mee!”
En toen George even naar de signalen geluisterd
had, was ook hij plotseling in de Morse-signalen
verdiept.
Na enkele minuten geluisterd te hebben, zei
Hans: „Heb jij dat Radio-Mars-station al eens eer
der omstreeks dezen tijd gehoord?”
„Nee, nog nooit!” antwoordde George. „Boven
dien seint het nu aan één stuk door. Uitsluitend het
oproepteeken en enkele nadere gegevens omtrent
den zender... Enfin, het interesseert me op ’t
oogenblik eigenlijk ook weinig. Laten we liever eens
zien of er nergens muziek is.”
Hans draaide weer aan de condensatorknoppen.
Maar weer stopte hij plotseling bij het hooren van
een amateur-telegrafie-zender.
„Een Amerikaan, George!” fluisterde hij ingespan
nen. „Die heeft Radio Mars ook gehoord en probeert
in verbinding te komen met dat station... Hoor,
hij staakt de uitzending. Blijkbaar heeft hij den
moed opgegeven. W2XZ was het oproepteeken.
Die zal ik vanavond eens te pakken trachten te
krijgen!”
„Ik begin nu toch werkelijk te gelooven, dat dit
geheimzinnige station zich op Mars bevindt!” peins
de George. „Anders is ’t een flinke sterke amateur,
want blijkbaar wordt ’t station ook in Amerika
goed gehoord!”
„Ik snap er niet veel van,” zei Hans, die ondertusschen een paar andere spoelen in het toestel
bevestigd had, en juist had afgestemd op een van
de gewone Engelsche omroepzenders, die dans
muziek van Jack Payne en het B.B.C.-dansorkest
uitzond.
t
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„Bal champêtre!” riep George, terwijl hij op
sprong en Wiesje ten dans vroeg. En meteen zoch
ten ook alle andere jongens een dame.
De beide leeraren keken glimlachend toe.
„Eerlijk gezegd voel ik toch niet veel voor dat
moderne gehuppel,” zei de gymnastiekleeraar. „Hier
in de openlucht is ’t nog daar aan toe, maar ge
woonlijk moeten die dansen geleerd worden in be
nauwde danszalen. Ik vind ze bepaald leelijk om te
zien ook.”
„Ik ben het met je eens,” antwoordde de plantkunde-leeraar. „Wacht, ik heb een idee! Ik zal de
jongelui een paar echte ouderwetsche volksdansen
leeren! Dat zullen ze vast aardig vinden! En dan
leer ik ze de liedjes er zelf bij zingen!”
Juist was een foxtrot beëindigd... Even was het
stil, toen klonk het lied, waarmee de bekende Engelsche band steeds de uitzendingen besluit, over
de hei.
„Dat komt mooi uit!” glimlachte de plantkundeleeraar. Hij stond op en vervolgde: „Jongens, ik
zal jullie nu eens een paar volksdansen leeren, zooals onze voorouders ze een paar honderd jaar ge
leden ze ook al dansten. Maar ik geloof zeker, dat
jullie ze ook nog aardig zullen vinden!”
Een half uur lang werden de volksdansen ijverig
beoefend, en toen de jongelui daarna naar huis
gingen, waren ze ’t er allemaal wel over eens, dat
er heel wat meer plezier te vinden was in een ouderwetsch menuet dan in een foxtrot of een Engelsche
wals.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DERTIENDE HOOFDSTUK.
Een voetbalwedstrijd op de kortegolf.

Toen George Hans enkele dagen later voor het
gymnasium ontmoette, kwam deze met de enthou
siaste mededeeling, dat hij „met telefonie proefdraaide”!
„Zoo!” zei George vol belangstelling. „Heb je je
zender omgebouwd voor telefonie? Daar is een aar
dige energie voor noodigl”
„M’n vader heeft me geholpen aan een nieuwe
zendlamp en aan een kwarts-kristal, om de golf
lengte constant te houden,” vertelde Hans. „Ik werk
nu met 250 watt! Een aardig vermogen voor een
amateurzender!”
„En heb je al een paar verbindingen gemaakt?”
vroeg George.
„Tot heden alleen nog maar met een paar Engelsche amateurs. Maar die verbindingen waren dan
ook uitmuntend! En ik werd ook goed gehoord.
Vanavond ga ik het wéér eens probeeren! Wellicht
overbrug ik nu wel een grooteren afstand! — Mis
schien ga ik nu den voetbalwedstrijd tusschen ’t
gym en de H.B.S. wel op de kortegolf uitzenden!
Ik geef dan natuurlijk een verslag in het Engelsch,
en je kunt nooit weten, hoe ver ’t wel te hooren is!”
„’t Is een goed idee!” vond George. „Hé, daar
komt Freek aan. Moet die niet naar school?”
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Freek kwam naar de jongens toe en groette ze.
„Moet je niet naar school?” vroeg Hans.
„Ik heb Woensdags altijd het eerste uur vrij,”
vertelde Freek. „Dan hebben de meisjes gymnastiek.
— Zeg George, heb je er wel eens over gedacht,
dat ons zoogenaamde „duel” morgen over vier
weken beëindigd wordt?”
„Precies!” zei George. „We hebben er, geloof ik,
allebei niet erg veel aan gedaan, wel?”
„Van mij zul je nog wel wat hooren!” deed Freek
geheimzinnig.
„Ik heb tot op heden heelemaal niet gemerkt, dat
jij wat bijzonders heb uitgevoerd!” verbaasde George
zich. „Ik voor mij heb ook niet veel gedaan, ’t
Eenige waarmee ik misschien kan aankomen is een
goede puntenlijst. M’n vorige rapport was heel goed
en ik hoop, dat ’t volgende het beste van de school
zal zijn!”
„Een uitmuntend rapport heb ik ook,” betoogde
Freek. „Maar ik heb nog iets anders... Enfin, dat
zul je tegen dien tijd wel zien. — Zeg jongens,
jullie mogen wel naar binnen gaan! ’t Is nog maar
een paar minuten voor negen!”
„O ja?” schrok Hans, terwijl hij op z’n horloge
keek. „Tabé, hoor!”
Enkele dagen later was George druk bezig met
het bestudeeren van zijn Latijnsche les, toen het
dienstmeisje hem kwam vertellen, dat Hans beneden
in de hall wachtte.
„Laat hem maar hier komen!” zei George.
Even later kwam Hans enthousiast de kamer
binnen. Hij zag er verhit uit.
„Zeg George, ik heb geweldig succes met m’n
telefonie-zender!” riep hij uit. „Ik had net een
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prachtverbinding met een amateur in Amerika! Niet
de minste storingen! We werkten allebei ongeveer
op 16 meter. We hebben wel een kwartier lang
samen gepraat, en hij maakte me nog een com
pliment voor m’n Engelsch ook! ’t Was een detec
tive! Hij vroeg mij eerst wat ik van m’n beroep
was, en toen ik hem verteld had, dat ik nog op
school was, zei hij, dat hij bij een groot detective
bureau was. Weet je wat grappig is? — Hij had
Radio Mars ook al gehoord! Trouwens het schijnt,
dat er in Amerika gedurende de laatste weken een
geweldige belangstelling voor Radio Mars bestaat.
Alle kranten schrijven er over, en sommigen gelooven echt, dat het een station op Mars is. Nie
mand is er echter nog in geslaagd, om een verbinding
tot stand te brengen. Ik heb dien Amerikaan ook
nog verteld, dat Radio Mars jou blijkbaar eens ge
hoord heeft en hij stelde daarin erg veel belang.”
„Zie je nu wel, dat het nog zoo raar niet was
dat ik geloofde, dat het geen grapje van een ama
teur was! Nu komen we natuurlijk weer achteraan
in Holland. We hadden het eerste land kunnen
zijn, waar Radio Mars gehoord wordt! Nu zullen
de Nederlandsche bladen er ook wel over gaan
schrijven, denk je niet?”
„Ja, dat zal wel!” meende Hans. „Enfin, we kun
nen in ieder geval in Nederland nog de eersten
zijn. — Ik heb ’t ook nog met dien Amerikaanschen
amateur gehad over de uitzending van den voetbal
wedstrijd, die Zaterdag plaats vindt. Hij heeft me
beloofd te zullen luisteren. Je hebt dus een goede
kans, dat het verslag zelfs in Amerika gehoord zal
worden!”
„Ik heb een idee!” riep George plotseling uit,
terwijl hij opsprong. „We kunnen dien detective
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vragen, of hij niet in Amerika kan uitzoeken, wie
die fabrieksgeheimen van de Aristo-gramofoonfabriek
heeft gestolen. Blijkbaar zijn die geheimen bij de
„Newton”-gramofoon-fabrieken te New York terecht
gekomen. Wanneer die detective nu eens probeert
uit te vinden, met welken Hollander die fabriek in
verbinding staat, kunnen we misschien zorgen, dat
meneer Van Sleen vrij komt. — En dan moet je mij
laten meedoen, in verband met dat duel, zie je. Ik
ben erg bang, dat Freek ’t anders gaat winnen!”
„Goedl Zullen we nu meteen bij mij thuis probeeren met dien Amerikaan in verbinding te komen?”
vroeg Hans. „Of moet je eerst je werk afmaken?”
„Ik ben zoo-wat klaar! Ik zal vader even vragen,
of ik met je mee mag.”
Vader had hiertegen geen bezwaar, en een poosje
later was Hans thuis al weer bezig met z’n telefonie-zender. Hij slaagde er spoedig in weer een
verbinding met den Amerikaan tot stand te bren
gen.
George kwam nu voor de microfoon en hij ver
telde den Amerikaansche detective, zoo goed en
kwaad als het ging, van het gebeurde op de „Aristo”-gramofoonfabriek. Ook vertelde hij dat de ge
heimen van de „Aristo”-fabriek blijkbaar bij de
„Newton”-fabrieken te New York waren terecht ge
komen. Hij vroeg den detective, of het erg moeilijk
zou zijn, deze zaak nader te onderzoeken.
„Wanneer ik de zaak goed begrijp,” antwoordde
de detective in ’t Engelsch, „is de kans groot, dat
meneer Van Sleen iets met den diefstal te maken
heeft. Ik wil u echter zeker het genoegen doen,
eens na te gaan, of ik klaarheid in dit geval kan
brengen. Probeert u vanaf heden eiken Dinsdag- en
Donderdagavond met mij in contact te komen; kun-
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nen we radio-telefonisch geen verbinding krijgen,
dan gaat ’t toch allicht telegrafisch. Mocht ik even
tueel tusschentijds iets belangrijks te vertellen heb
ben, dan stuur ik u wel langs den normalen weg
een telegram. Good luck to you and cheerio! I’m
signing off now! Good night to you!”
Even hoorde men nog de draaggolf van den
zender, daarna verdween ook deze.
„Werkelijk een uitmuntend idee, George!” zei
Hans. „Freek zal erg blij zijn, wanneer ik hem deze
geschiedenis vertel!”
„We vertellen hem niets! Wanneer we geen
resultaten hebben is het slechts valsche hoop, die
we hem kunnen geven. Hebben we wèl succes dan
zal de verrassing des te grooter zijn!”
„Je hebt misschien wel gelijk...,” peinsde Hans.
„Ik heb hem overigens vanmiddag al verteld, dat
ik een telefonische verbinding heb gehad met een
Amerikaan! — Hij stelde er veel belang in en vond
’t vooral leuk, dat die Amerikaan „Radio Mars”
ook al had gehoord... Je hebt nu de kans, dat hij
ook probeert te luisteren naar dien Amerikaanschen
amateur en dan zou alles uitkomen!”
„De kans is maar heel gering, dat Freek juist
luistert, wanneer de Amerikaansche amateur zendt!”
vond George. „We gaan dus voortaan eiken Dins
dag en Donderdag naar den amateur luisteren!”
Toen George ’s avonds thuis kwam, vertelde hij
alles uitvoerig aan zijn vader.
„’t Is een goed idee om dien detective de zaak
te laten nagaan!” zei deze. „’t Is aardig, dat er
zoo’n vriendschappelijke band bestaat tusschen alle
radio-amateurs op de geheele wereld, dat die elkaar
gaarne bij alles behulpzaam zijn! Overigens geloof
ik niet, dat die man iets nieuws zal vinden, want

144

HIER RADIO MARS!

de Amerikaansche politie heeft alles ook reeds
onderzocht, de directie van de Newton-fabrieken
beweert dood-eenvoudig van niets af te weten, en
niemand kan eigenlijk met zekerheid bewijzen, dat
onze „sound box” daar terecht gekomen is.”
„Maar zou het in dit geval niet makkelijker zijn
voor een particulier detective om de zaak te onder
zoeken, dan voor de politie?” vroeg George.
„Ik denk heusch niet, dat het onderzoek eenig
resultaat zal opleveren,” meende vader. „Maar als
experiment van radio-amateurs onder elkaar is het
zeker een aardig idee! Brees zal zich er ook wel
voor interesseeren!”
„Ik zal meneer Brees even opbellen!” zei George.
Ook meneer Brees geloofde niet, dat de onder
zoekingen van den Amerikaanschen detective veel
nieuws zouden opleveren.
„Ik geloof heusch, dat u de zaak te optimistisch
inziet!” zei hij tegen George. „Uw hoop, dat me
neer Van Sleen vrijgesproken zal worden, doet u er
vast in gelooven dat hij onschuldig is, terwijl het
nu toch wel zoo goed als zeker is, dat de politie
in hem den dader heeft gevonden!”
Het was reeds na de rust van den voetbalwed
strijd tusschen de elftallen van ’t gymnasium en
van de H.B.S. Dit was een van de belangrijkste
sportgebeurtenissen voor de jongelui, die elk jaar
plaats vonden. Er was geen H.B.S.-er, geen gym
nasiast en geen M.U.L.O.-leerling, die zou nalaten
ezen wedstrijd te bezoeken. Men maakte bij deze
ge egenheid gebruik van het voetbalterrein van de
bekende plaatselijke voetbalclub R.O.D.A. De H.B.S.ers zaten steeds op de Zuidelijke tribune, de gym
nasiasten op de Noordelijke. De kleine overdekte
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tribune werd geheel in beslag genomen door leer
aren en andere genoodigden, terwijl het overige
publiek zich moest tevreden stellen met een staan
plaats.
De jongelui van beide scholen hadden het voor
beeld van de Amerikaansche studenten overgenomen
van het toejuichen van de voetbalclubs. Allen
riepen steeds tegelijk dezelfde woorden. De strijd
leus van ’t gymnasium was:
Op het doel af! Op het doel af 1”
„Leve 't gym ! Leve 't gym 1

En deze woorden werden gedurende den wedstrijd
ettelijke malen herhaald. Een tweetal „gangmakers”
bevond zich voor de tribune, en gaf aan, wanneer
er gejuicht moest worden.
De H.B.S.-ers hadden de volgende leuze:
„Hup 1 Hup ! Hup ! Hup I
Hup H.B.S.!”

De jongelui riepen hun strijdkreten steeds precies
in de maat.
Hans, die zijn kortegolf-zender in de kleedkamer
had opgesteld, had dan ook voor het begin van den
wedstrijd het gejuich van het publiek uitgezonden.
In het begin was het hem wat moeilijk gevallen
onmiddellijk zijn gedachten in het Engelsch uit te
drukken, maar later was het wat eenvoudiger ge
gaan.
De leeraar in de Engelsche taal was tijdens de
rust even komen luisteren. Hans was toen juist
bezig in het kort te herhalen, wat er gedurende de
eerste helft was gebeurd.
Met een vriendelijk hoofdknikken beduidde de
leeraar, dat hij zeer tevreden was over Hans’ EnHier Radio Mars!
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gelsche toespraak. Toen gaf hij Hans een teeken,
dat hij zelf iets zou zeggen.
„Ladies and gentleman!” begon hij, en hij ver
volgde eveneens in het Engelsch: „We zullen onzen
uitnemenden sportomroeper, die zelf leerling is van
ons gymnasium, in staat stellen even te rusten en
in dien tusschentijd wil ik u even iets vertellen,
over de beide onderwijsinrichtingen, waarvan de
voetbal-elftallen heden een wedstrijd spelen.”
Enkele minuten later was de wedstrijd weer in
vollen gang. De stand was nog steeds geheel blank,
zoodat het enthousiasme geweldig groot was.
George speelde mee in het elftal van het gym
nasium. Hij had in het voorjaar weer veel gevoet
bald en alle jongens waren het er over eens, dat hij
een van de beste spelers van zijn elftal was. Hij
bezette de „spil”-plaats.
Freek van Sleen verdedigde het doel van de
H.B.S.-ers. Hij deed dit op uitmuntende wijze en
had al menig doelpunt voorkomen.
De H.B.S.-ers vochten als leeuwen. — Technisch
waren zij zeker niet het beste elftal; het resultaat
hiervan was, dat zij er telkens wel in slaagden
goede kansen te forceeren voor het vijandelijke
doel, maar deze kansen niet in doelpunten wisten
om te zetten. De gymnasiasten daarentegen speel
den keurig volgens een bepaald systeem. Maar elke
aanval van hen stuitte op het enthousiaste werk
van de H.B.S.-verdediging.
Een kwartier voor het einde ontstond er een
scrimage voor het doel van het gymnasium — en
tot ieders ontzetting maakte een der backs vlak
voor het doel „hands.” De „penalty” werd goed
genomen, en hieruit volgde dus een doelpunt.
Een geweldig gejuich steeg op bij de H.B.S.-ers.
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Maar de gymnasiasten gaven den moed nog niet
op. Luid herhaalden de supporters hun juichkreet,
en vol enthousiasme toog de voorhoede van het
gymnasium weer op het vijandelijke doel af. Het
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hielp hun echter niet veel, want steeds werkten de
backs den bal weer terug.
Er waren nu nog slechts enkele minuten te spelen.
Steeds meer kwam de H.B.S. in den aanval. Alle
spelers bevonden zich op de helft van het gymnasium-speelveld. — Plotseling kreeg George, die
10*
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zich iets verder van zijn doel af bevond dan de an
deren, bij toeval den bal voor de voeten. Meteen be
gon hij met den bal te rennen. Hij snelde op het
doel af. Niemand behoefde gepasseerd te worden,
want allen bevonden zich op de andere speelhelft.
De backs trachtten hem in te halen, maar zij waren
minstens vijf meter achter. Hun eenige kans was,
dat George zou struikelen of den bal door een on
gelukje zou verliezen. George maakte echter geen
fout. Vijftien meter was hij van het doel verwijderd,
toen de keeper begon uit te loopen. George wachtte
nu niet meer. Hij richtte even en schoot den bal
keihard in het juist verlaten doel.
Thans volgde een onbedaarlijk gejuich aan de
zijde van de gymnasiasten.
Er was nog een minuut te spelen, maar in dezen
korten tijd slaagde niemand erin nog verandering
in den stand te brengen. Ongetwijfeld was het een
spannenden wedstrijd geweest!
Direct na het eindsignaal snelde George naar de
kleedkamer. Hij trok inderhaast zijn colbertjasje
aan en begaf zich daarna naar Hans.
„Ging ’t goed?” vroeg hij onmiddellijk.
„Ik denk van wel!” antwoordde Hans. „Ik weet
nog niet hoe de ontvangst was... Nog wel gefelici
teerd met je doelpunt, hoor! ’t Was een pracht van
een goal! Weet je wat! Ik heb m’n ontvanger hier
ook. Misschien roept onze Amerikaansche vriend
mij wel op! Ik had tijdens de uitzending natuurlijk
geen tijd om te luisteren!”
Na enkele minuten hoorde men inderdaad den
Amerikaanschen amateur, die mededeelde, dat de
ontvangst prachtig was geweest. De „National Broadcasting Company”, een der belangrijkste Ameri
kaansche omroepmaatschappijen, had het experi-
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ment zoo interessant gevonden, dat deze een klein
deel van het verslag over een groot aantal stations
in Amerika had hoorbaar gemaakt.
„Over onze privé-kwestie wil ik thans niet
spreken,” eindigde de amateur. „Het moment lijkt
mij niet gunstig. Bovendien is er weinig nieuws.
Veel dank voor de prachtige uitzendingen! Goeden
dag vrienden!”
Er was dien avond groote vreugde onder alle
gymnasiasten en H.B.S.-ers van de stad. — Maar
er was iets anders, iets belangrijkers, dat de leer
aren in het bijzonder hadden opgemerkt: De ver
houding tusschen de beide scholen begon beter te
worden!

VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Berichten uit Amerika.
Den volgenden Dinsdag was George bij Hans op
visite. Ze hadden afgesproken samen te luisteren,
naar hetgeen de Amerikaansche detective met zijn
kortegolf-telefonie-zender te vertellen had, en had
den den ontvanger en den zender reeds lang voor
het afgesproken uur gereed.
Toen de verbinding tenslotte tot stand was ge
bracht, zaten beiden vol spanning met een kop
telefoon te luisteren. George maakte bovendien aanteekeningen, van hetgeen de Amerikaan meedeelde.
„Het lijkt mij niet gewenscht alle bijzonderheden
die ik omtrent deze zaak ontdekt heb, op de korte
golf uit te zenden,” sprak de amateur in het Engelsch. „Het is namelijk in het geheel niet onmoge
lijk, dat een van de misdadigers zelf naar deze uit
zending luistert. Ik zal echter enkele korte aan
wijzingen geven, die u duidelijk zullen maken, hoe
de zaak er op het oogenblik voorstaat. Zoodra de
heele zaak is afgehandeld, zal ik u een schriftelijk
rapport doen toekomen. —• Zeker is, dat de ge
heimen bij de door u genoemde fabriek terecht zijn
gekomen. De uitvinding was echter reeds lang bij
deze fabriek bekend; in enkele technische tijdschrif
ten is hiervan zelfs reeds maanden geleden over
geschreven! Men had met de uitwerking van de
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zaak echter gewacht, daar men deze niet zoo belang
rijk vond. Nu echter blijkt, dat men zich hiervoor
in Europa interesseert, heeft men oogenblikkelijk
een dergelijk apparaat ontworpen en enkele kleinere
verbeteringen gepatenteerd. Zoover ik heb kunnen
nagaan, is de door u genoemde heer niet bij het
geval betrokken. Dit moet echter vertrouwelijk
blijven, tot ik nadere inlichtingen geef. Uit mijn
onderzoek is gebleken, dat in ieder geval ook een
Engelschman of een Amerikaan de hand in deze
zaak moet hebben. De correspondentie is namelijk
in zeer vlot Amerikaansch geschied, en ik kan mij
niet voorstellen, dat een vreemdeling onze taal zoo
uitmuntend kan gebruiken. — De fabrieksspionnen
hebben een aanzienlijk bedrag ontvangen, waar
schijnlijk omdat men hoopt, langs dezen weg nog
meer nieuws te zullen ontvangen. De directie der
Amerikaansche fabriek gaat echter in het geheel
niet accoord met de manier, waarop men een ander
dan de daders van deze zaak beschuldigt. Men heeft
mij in vertrouwen medegedeeld, mij behulpzaam te
zullen zijn bij het onderzoek, indien ik beloof de
Amerikaansche fabriek geheel buiten een eventueel
rechtsgeding te houden, hetgeen ik dan ook beloofd
heb. Hoewel men mij thans behulpzaam is bij het
zoeken naar bewijzen voor de onschuld van den
door u genoemden heer, is men echter niet van
zins de namen te geven van de werkelijke spion
nen. Vanzelf sprekend hoop ik deze echter toch uit
te vinden. — Ik ga thans over op luisteren en
hoop, dat u dit bericht ontvangen hebt.”
Hans schakelde onmiddellijk zijn zender in.
„Hallo! Hallo!” riep hij en noemde zijn roepteeken en zijn naam. Daarna vervolgde hij: „Uw
uitzending werd zonder storingen ontvangen! Ik
BERICHTEN UIT AMERIKA.
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dank u zeer voor al uw moeite en ben ervan over
tuigd, dat door uw medewerking een onschuldige
uit de gevangenis zal worden gehouden. Met groote
belangstelling wacht ik uw nadere berichten af. Ik
verzeker u, dat ik al uw mededeelingen volkomen
geheim zal houden, tot u mij hieromtrent nadere
inlichtingen geeft. Ik ga thans nog even over op
luisteren en wensch u bij voorbaat een prettigen
avond!”
De Amerikaan kwam vervolgens nog even terug,
hij sprak nog een paar woorden en wenschte ver
volgens ook goeden avond, hoewel hij hierbij mee
deelde, dat het te New York nog middag was!
„Ik geloof, dat die zaak prachtig voor elkaar
komt!” zei George. „Die detective werkt buiten
gewoon snel. Meneer Van Sleen komt zeker vrij!
Het zal mij verwonderen, wie deze zaak op zijn
geweten heeft!”
„Mij ook!” betuigde Hans. „In ieder geval blijkt
nu wel, dat de diefstal niet geschied is in opdracht
van die Amerikaansche fabriek, maar dat men dat
op eigen gelegenheid heeft gedaan. Het zal van
groot belang zijn, wanneer de spionnen gevonden
worden, want ze hebben zeker het plan om nog
meer geheimen van je vaders fabriek te ontvreem
den! En die zouden misschien belangrijker kunnen
zijn! Laten we vooral met niemand praten over
hetgeen onze Amerikaansche vriend ons heeft mee
gedeeld. Dat zou de heele zaak in de war kunnen
sturen.”
„Wees maar niet bang, dat ik er m’n mond over
zal opendoen!” zei George enthousiast.

Den volgenden middag tegen twee uur kwam
Hans onthutst bij George de kamer binnenloopen.
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Het was Woensdagmiddag en de jongens hadden
dus vrij van school. George was juist bezig een
boek te lezen, toen Hans binnenstormde. George
zag meteen, dat er iets niet in orde was.
„Is er wat gebeurd?” vroeg hij onmiddellijk.
„Heb jij nu toch over die berichten van gister
BERICHTEN UIT AMERIKA.

avond gepraat?” vroeg Hans zenuwachtig.
„Geen woord heb ik er met iemand over gewis
seld !” antwoordde George. „Hoe kom je erbij ?
Weten andere menschen er soms ook al van?”
„Dat moet wel!” zei Hans. „M’n telefonie-zender
is heelemaal vernield!”
„Vernield?” schrok George op. „Hoe kan dat?”
„Iemand heeft een veel te hoogen stroom door
de gloeidraden van m’n lampen laten gaan, en nu
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zijn ze allemaal doorgebrand! Je begrijpt wel, dat
m’n vader me zoo maar geen nieuwe lampen geeft!
Ik denk dat iemand de gloeidraden met de anode.spanning heeft verbonden!”
„Maar wie kan dat gedaan hebben?” vroeg George.
„Er zijn toch zeker geen inbrekers bij je thuis ge
weest!”
„Dat niet direct! Maar wel een indringer! Er is
vanmorgen een electricien bij ons thuis geweest.
Niemand had den man besteld, maar daar ik juist
had gevraagd of er niet een hotelschakelaar in mijn
kamer gemaakt kon worden, zoodat ik het licht in
bed zou kunnen uitdoen, heeft m’n moeder hem dat
werkje laten opknappen. Behalve de dienstbode is
dat de eenige persoon, die vanmorgen in mijn kamer
is geweest.”
„Dan heeft die man het waarschijnlijk gedaan,”
overdacht George. „Wist je moeder nog hoe hij er
uit zag?”
„Ik heb natuurlijk alles niet uitgelegd, omdat ik
dan ook de heele geschiedenis van onzen vriend in
Amerika had moeten vertellen, maar ik heb wel
gevraagd, hoe hij er uitzag. Veel licht heeft dat
echter niet gegeven in de zaak, want zoo heel
precies heeft m’n moeder hem ook niet opgenomen.
Hij had een bruine overall aan en zag er verder
nogal smerig uit. Eerst dacht ik, dat die man voor
zijn plezier met mijn radio aan ’t knoeien was ge
weest, en dat hij bij toeval een of andere verkeerde
verbinding had gemaakt, maar bovendien heb ik
ontdekt, dat hij het papier, waarop jij gisteravond
aanteekeningen hebt gemaakt, heeft meegenomen.
Daaruit blijkt dus wel, dat hij speciaal kwam in
verband met onze onderzoekingen in Amerika. Ik
begin te vreezen, dat het een beetje gevaarlijk is
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om ons met deze zaak te bemoeien. — Het lijkt mij
een eigenaardige kwestie.”
„Waarschijnlijk heeft een van de fabrieksspionnen
gisteravond meegeluisterd met ons gesprek, en
daar hij jouw roepteeken heeft gehoord, heeft hij
makkelijk kunnen uitvinden, waar je woonde. Vertel
eens, heb je niets anders in je kamer gevonden, dat
eenig licht zou kunnen geven in deze zaak?”
„Alleen dit papiertje,” zei Hans, terwijl hij een
blaadje uit een bloc-note te voorschijn haalde. „Maar
daaraan zullen we weinig hebben. De man heeft er
eenvoudig op geteekend, welke schakeling er noodig
was om het licht ook in mijn bed te kunnen uit
draaien.”
„Dat bewijst wel, dat het geen beroeps-electricien
was!” riep George uit. „Iedere electricien weet de
bekende hotelschakeling toch wel uit z’n hoofd!
Dat gaat ie toch niet eerst eens op een stukje
papier uitzoeken! Heeft hij dat licht in je kamer
werkelijk in orde gemaakt?”
„Ja, dat gaat goed,” zei Hans. „Hoewel ’t er eer
lijk gezegd niet erg vakkundig uitziet. De afwerking
is lang zoo netjes niet, als dat wel kan. Je kunt
goed merken, dat alles inderhaast gebeurd is.”
„Ik geloof, dat het beter is, dat we jouw zender
maar niet meer gebruiken voor dit experiment!”
vond George. „Als je de zaak weer in orde zou
krijgen, zou men er zeker weer achter komen en
een middel vinden om een eind te maken aan onze
onderzoekingen. — Weet je wat! Ik zal probeeren
een verbinding tot stand te brengen met mijn telegrafie-zender. Jij moet dan maar niet meer bij me
op bezoek komen, dan bestaat er een goede kans,
dat men er niet achter komt, dat ik nu in verbin
ding sta met dien Amerikaanschen amateur, vooral
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niet omdat ik op een andere golflengte werk!”
„Maar kun jij een verbinding met Amerika tot
stand brengen?” vroeg Hans.
„Als de omstandigheden een beetje gunstig zijn
zal dat wel gaan,” meende George. „Ik heb al eens
een verbinding gehad met Amerika, die vrij vlot
was. Je moet niet zoo erg min over mijn zender
denken, want ik heb er indertijd toch ook al eens
een verbinding mee gehad met Radio Mars! Zeg,
heb jij dat uitvoerige artikel in „Radio Wereld”
ook gelezen over Radio Mars. Tenslotte begint de
technische wereld in Nederland hierin toch ook be
lang te stellen! En men is zoo eerlijk om ook mijn
naam te noemen! De radio-technici beginnen werke
lijk te meenen, dat het station op Mars is opgesteld!
Radio Mars zendt iederen dag, en er worden iederen
dag metingen gedaan. Ook de dagbladen beginnen
er nu over te schrijven!”
„Het is inderdaad een interessante geschiedenis!”
vond Hans. „Ik begin nu langzamerhand ook te gelooven, dat er wel iets waars in deze kwestie zit.
Het lijkt me tenminste wel uitgesloten, dat een
amateur de technici op de heele wereld zoo weet
te misleiden!”
„Zoodra ik weer wat tijd heb, ga ik ook weer
eens probeeren met Radio Mars in verbinding te
komen!” zei George. „Wat zou het een geweldig
succes zijn, als ik die zaak tot klaarheid kon bren
gen! — Maar op 't oogenblik zijn we te druk met
die kwestie van meneer Van Sleen.”
Terwijl hij praatte, speelde hij met het papiertje
met de hotelschakeling, dat Hans hem enkele minuten
geleden had gegeven. Plotseling sprong hij op.
„Kijk eens!” riep hij uit, terwijl hij Hans op een
hoekje van het papier wees. „Een vinger-afdruk.
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Die zou van groot belang kunnen worden. Ik zal
het papiertje goed bewaren!”
BERICHTEN UIT AMERIKA.

Het kostte George den volgenden Donderdag nog
al wat moeite om een telegrafische verbinding met
den Amerikaanschen amateur tot stand te brengen.
Hij kon den Amerikaan uitmuntend hooren, maar
kon geen antwoord geven op de vroeger gebruikte
golflengte, daar het den tegenstanders dan onmid
dellijk bekend zou zijn, dat thans met telegrafie ge
werkt werd. Hij gaf dus antwoord op een golf
lengte van 18 meter, en het duurde wel een kwar
tier, eer de Amerikaansche amateur hem op deze
golflengte hoorde, en op dezelfde golf telegrafisch
antwoordde.
Het bleek, dat hij weinig nieuws had mee te
deelen. Hij vertelde, dat een van zijn assistenten
een baantje had gekregen op de Amerikaansche
gramofoonplatenfabriek en op deze wijze de heele
zaak uitmuntend onderzoeken kon.
Alles omtrent den diefstal van de fabrieksgeheimen
werd echter zorgvuldig verborgen gehouden door de
directie. Toch was de Amerikaansche detective er
van overtuigd, binnen zeer korten tijd belangwek
kende mededeelingen te kunnen doen.
George seinde zoo duidelijk mogelijk, wat er met
de telefonie-zender van Hans was gebeurd, en gaf
voor de zekerheid zijn adres op, voor het geval ook
hij door dezelfde omstandigheden niet meer zou
kunnen zenden.
De Amerikaansche detective antwoordde hierop,
dat dit het vermoeden van hem bevestigde, dat
iemand anders dan meneer Van Sleen de fabrieks
geheimen ontvreemd had en raadde George voor
zichtig te zijn bij zijn uitzendingen, daar hij hier-
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mee anders groote onaangenaamheden zou kunnen
krijgen. Daarna werd de verbinding verbroken.
Drie minuten later riep vader reeds onder aan
de trap, dat er iemand aan de telefoon was voor
George. Deze snelde naar beneden. Onmiddellijk
nam hij de telefoon op en zei:
„Hallo! Met George!”
„U spreekt met het politie-bureau,” was het on
verwachte antwoord. „Wij hoorden juist uw radiouitzending en kwamen bij het nagaan van de naam
lijsten van zend-amateurs tot de ontdekking, dat u
geen officiëele vergunning bezit. Ik wijs u er na
drukkelijk op, dat het bedienen van een kortegolfzender voor u bij de wet ten strengste verboden is,
en zelfs wanneer u een licentie bezit, is het uitzen
den van zakelijke mededeelingen — zooals u zoo
juist deed — nog niet toegestaan. Wij zullen hier
van ditmaal geen werk maken, maar waarschuwen
u, dat een herhaling een ernstige boete ten gevolge
zou kunnen hebben! Goeden avond, mijnheer!”
Met een vuurrood gezicht legde George de tele
foon neer. ’t Was eigenlijk erg dom van hem ge
weest, om niet direct een zendvergunning aan te
vragen. Hij bezat de capaciteiten wel om voor het
examen te slagen... Hij zou nu maar zoo spoedig
mogelijk toestemming vragen om aan het examen
deel te nemen.
Hij dacht even na • • • ’t Was een eigenaardige
kwestie. Over het algemeen werden zend-amateurs,
die geen vergunning hadden, niet eerst gewaar
schuwd, maar meteen bekeurd... Waarom zou men
voor hem een uitzondering gemaakt hebben • • • ?
Plotseling schoot hem iets te binnen • • • De radiozend-amateurs werden niet gecontroleerd door de
politie, maar door den technischen dienst van de
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P.T.T.! Waarom zou de politie zich hiermee dit
maal bemoeien... Of zou hij misschien in het ge
heel niet door de politie opgebeld zijn en zou dit
slechts een poging zijn van de fabrieksspionnen om
hem bang te maken... ? Ja, dat laatste leek hem
het waarschijnlijkst... ! Die mannen hadden nu dus

blijkbaar ook ontdekt, dat hij de uitzendingen met
een telegrafie-zender op een kortere golflengte
voortzette!
Wacht, hij zou de politie eens opbellen en informeeren of die zich met de kortegolf-uitzendingen
van de radio-amateurs bemoeide.
Eenige oogenblikken later had hij den hoofd
inspecteur aan de telefoon. Hij noemde zijn naam
niet, en vroeg meteen:
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„Kunt u mij misschien ook meedeelen, wie de
controle uitoefent op de radio-amateurs?”
„Op de zend-amateurs ?” vroeg de inspecteur en
na het bevestigende antwoord, vervolgde hij: „Nee,
dat zou ik u niet precies kunnen zeggen. Ik geloof,
dat er geen strenge controle is; zoover mij bekend,
wordt die controle door de post uitgeoefend. In
dien u hiervoor veel belangstelling hebt, wil ik dit
wel eens nader informeeren ..
„Nee, meneer, dat is niet noodig,” antwoordde
George. „Ik dank u zeer voor uw inlichtingen.
Goeden avond!”
George wist genoeg. Inderdaad hadden de fabrieksspionnen ook ontdekt, dat hij een zender bezat.
Maar hij gaf den moed nog niet op. Hij zou al z’n
krachten inspannen om te trachten bewijzen te vin
den voor de onschuld van Freek z’n vader! Hij zou
gewoon met de uitzendingen voortgaan! En bij hem
zouden ze den zender niet zoo makkelijk vernieti
gen!
Hij ging direct nog even naar zijn moeder toe en
zei:
„Moeder, let u er vooral op, dat er geen vreemde
menschen in mijn kamer komen?”
„Hoezoo?” vroeg moeder verbaasd.
„Ze zouden iets aan mijn kortegolf-zender kunnen
stuk maken!” antwoordde George.
Moeder begreep niet erg, waarom George plotse
ling zoo voorzichtig werd met zijn zender, maar ze
vroeg hem er niet verder naar.
George ging onmiddellijk naar boven. Maar zijn
werk vlotte dien avond niet erg. — Hij stond den
volgenden morgen echter vroeg op, en had al zijn
huiswerk klaar, toen hij op school kwam.
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George wordt overvallen.
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Mevrouw Vosmaer had de gewoonte om alles wat
er in den loop van den dag was voorgevallen ’s
avonds bij het eten aan haar man te vertellen. Voor
alles vroeg ze zijn raad en ook meneer Vosmaer
stelde, na zijn drukken kantoortijd, steeds veel be
lang in het huishouden.
„Er is vanmorgen een man van de gemeente hier
geweest,” vertelde mevrouw Vosmaer een der vol
gende dagen. „Hij was van een electriciteitsbedrijf
en wilde per-sé alle lichtpunten in het heele huis
zien. Hebben die menschen nu maar ’t recht om
binnen te dringen, wanneer ze zelf willen?”
„Wanneer ze zich kunnen legitimeeren als amb
tenaar bij de gemeente is er toch geen bezwaar
tegen om ze alle lichtpunten te laten zien!” vond
meneer.
„Ik vond ’t bepaald vervelend, dat die man zoo
lang in George z’n kamer treuzelde,” vervolgde moe
der. „Hij keek zoo belangstellend naar die radioinstallatie, en ik was eerst al bang, dat hij wat van
den zender zou zeggen, omdat George geen zend
vergunning heeft!”
„Heeft u nog naar zijn legitimatie-bewijs ge
vraagd?” vroeg George.
„Ik dacht, dat dat niet noodig was, want hij had
Hior Radio Mars!
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een pet op van de gemeente,” zei moeder.
„Heeft hij nog iets aan de radio gedaan?” vroeg
George eenigszins zenuwachtig.
„Neen, hij heeft er alleen maar naar gekeken. Ik
geloof overigens wel, dat het zijn bedoeling was,
het toestel wat nauwkeuriger te onderzoeken, maar
ik heb hem toen met een zoet lijntje de kamer uit
gekregen. Hij draaide een beetje aan alle lampen
en ging daarna weer weg.”
„Ik vind, dat je maar zoo gauw mogelijk examen
moet doen om een zend-vergunning te verkrijgen,”
meende vader. „Het is eigenlijk niet in orde, dat jij
maar steeds zendt, zonder een vergunning te heb
ben en je kunt op die manier de grootste onaan
genaamheden krijgen. Ik las gisteren nog van
iemand, die honderd gulden boete moest betalen,
omdat hij met een zender had gewerkt, zonder hier
voor toestemming te hebben.”
„Ik heb gisteren juist aangevraagd, of ik examen
mag doen,” vertelde George. „Maar voor ik een ver
gunning heb, gaan er toch allicht een paar maanden
voorbij. Overigens geloof ik, dat men niet zoo nauw
keurig let op menschen die al een vergunning heb
ben aangevraagd, maar nog geen examen hebben
gedaan.”
„Ik weet ’t niet,” zei vader nadenkend. „Ik zou
maar erg voorzichtig zijn met die uitzendingen!”
Direct na het eten ging George naar boven. Met
een onderwierp hij zijn radio-toestellen aan een
nauwkeurig onderzoek. Gelukkig, er was niets be
schadigd. Maar ’t was toch wel vrij zeker, dat van
daag dezelfde man bij hem thuis was geweest als
eenige dagen geleden bij Hans. Het werd gevaarlijk
om door te gaan met het uitzenden van berichten
omtrent die spionnage. De spionnen stonden blijk-
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baar voor niets! Onder een voorwendsel waren ze
nu al twee huizen binnengedrongen, met het doel de
radio-installaties te vernielen! Wie weet wat ze nog
zouden gaan doen, wanneer ze niet op deze wijze
tot hun doel kwamen!
Hoe zou hij echter ooit te weten kunnen komen,
wie de man was, die in zijn kamer was binnen
gedrongen. Het was hem al duidelijk, dat moeder
zich niet zoo nauwkeurig herinnerde, hoe de man
eruit zag, en deze zou bovendien zeker wel maat
regelen hebben genomen, door zich te vermommen!
Zou het eigenlijk niet beter zijn, wanneer hij eens
met vader over deze geschiedenis sprak... ? Maar
die zou er misschien meteen de politie bijhalen, en
deze zou allicht zooveel ruchtbaarheid aan de ge
schiedenis geven, dat alles in de war liep! En me
neer Van Sleen moest vrij komen!
Wat wist George nu feitelijk van den geheimzinnigen indringer... ? Het was niet veel, maar 't zou
toch zeker wel belangrijk kunnen zijn! In de eerste
plaats wist de man iets af van electro- en radio
techniek. Dat hij op de hoogte was met de electrotechniek bleek wel uit het feit, dat hij zich steeds
voor technicus uitgaf. Ook was echter gebleken, dat
de man weinig practische ervaring had; — anders
zou hij de hotelschakeling bij Hans wel beter heb
ben aangelegd. Van radio-techniek moest hij ook
wel iets af weten, daar hij blijkbaar precies wist
welke verbindingen men bij een zender moest maken,
om deze op de meest eenvoudige wijze te vernieti
gen. En dan bezat George een vingerafdruk van
den man • • • ! Wacht, zou hij hier in zijn kamer ook
niet een vingerafdruk kunnen vinden? Daaruit zou
dan kunnen blijken, of bij hem dezelfde persoon
was geweest als bij Hans!
11*
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Alle voorwerpen in de kamer bekeek hij nauw
keurig, maar er was niets te vinden... Ondanks
het geheimzinnige van het geval begon George de
zaak van den komischen kant te bekijken... Hij
leek wel zoo’n tweeden Sherlock Holmes... „My
dear Watson • • • ” zei hij glimlachend in geaffecteerd
Engelsch • • •
Maar plotseling kreeg hij een goeden inval! Moe
der had gezegd, dat de man die ’s morgens op be
zoek was geweest, aan alle lampen had gedraaid!
Misschien zou er op één van de lampen in zijn
kamer een vingerafdruk te zien zijn! Voorzichtig
draaide hij de lamp uit de fitting. Daarna bekeek
hij deze nauwkeurig... Inderdaad! Er was een vin
gerafdruk op het glas te zien. Hij haalde het papier,
met de hotelschakeling, waarop eveneens een vin
gerafdruk te zien was, uit een van de laden van
zijn kast, en vergeleek de beide vingerafdrukken.
Veel verstand van dergelijk werk had George natuur
lijk niet, maar hij kon toch wel zien, dat beide af
drukken van den rechter duim waren, en toen hij
ze nader bekeek, bleek ook een duidelijke overeen
komst. De man had blijkbaar de gewoonte op het
vleesch van zijn vingers te bijten. Duidelijk was de
onregelmatige teekening van de weggebeten stukjes
te zien... Weliswaar waren ze op beide afdrukken
verschillend, maar dit vond natuurlijk z’n aanleiding
in het feit, dat de man, na het bezoek aan Hans
weer op zijn vingers had gebeten! Een pracht van
een gegeven! Een der spionnen — of misschien de
spion — beet op zijn vingers!
Dien avond ontmoette George Hans nog even.
George vertelde, dat de spion er nu blijkbaar ook al
achter gekomen was, dat hij een telegrafische ver
binding had onderhouden met Amerika.
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„Ik geloof, dat het gevaarlijk wordt, wanneer we
nog op deze manier doorgaan!” meende Hans.
„En toch moeten we blijven volhouden!” ant
woordde George. „De heele geschiedenis zal hoog
stens nog een dag of wat duren, en dan zitten de
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werkelijke misdadigers toch hoogstwaarschijnlijk
wel in de gevangenis!”
„Laten we tenminste hopen, dat onze Amerikaansche vriend zooveel succes met zijn onderzoekingen
heeft!” zei Hans.
„Weet je wat ik ga doen, Hans?” vroeg George
en hij vervolgde fluisterend: „Ik ga m’n heele radioinstallatie in een koffer bouwen, en die ga ik zoo
inrichten, dat hij achter op m’n fiets gebonden kan
worden • • • Ik zal dan thuis niet meer zenden, maar
ga per fiets de hei op, en dan zal er toch niemand
achter komen, dat ik aan het zenden ben geweest!”
„Ik weet ’t nog niet...peinsde Hans. „Die
spion schijnt over een buitengewoon uitgebreide in
lichtingendienst te beschikken... En ’t lijkt me ook
wel een beetje gevaarlijk om ’s avonds laat de hei
op te gaan.”
„Toch ga ik het morgenavond eens probeeren!”
zei George. „Er is haast bij de zaak, want binnen
enkele dagen begint de behandeling van de straf
zaak van meneer Van Sleen.”
Den volgenden dag sprak George Wiesje. Zij was
eenigszins op de hoogte met George z’n onder
zoekingen in Amerika, hoewel hij het eigenlijke van
de zaak voor haar geheim had gehouden. Hij ver
telde haar, dat hij zijn uitzendingen op de hei zou
gaan voortzetten, omdat een der spionnen nu ook al
bij hem thuis was geweest.
„Ik zou maar oppassen!” zei Wiesje. „Ik geloof,
dat het heusch gevaarlijk is! Waarom vertel je
alles niet aan je vader? Dan hoef je in het geheel
niet bang te zijn dat er iets zal gebeuren! — En je
kunt er toch ook wel zeker van zijn, dat je vader
de zaken energiek zal aanpakken en onmiddellijk
zal onderzoeken, wat die Amerikaansche detective
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voor gegevens verschaft!”
„Ik heb daarover ook al gedacht,” zei George
nadenkend. „Maar er zijn een massa bezwaren aan
verbonden. Bovendien, wat zou mij vanavond op de
hei ooit kunnen overkomen? — Ik waag het er
maar eens op. Niemand behalve jij, Hans en ik
weten er immers van!”
„Ik zou het niet doen!” zei Wiesje nogmaals.
Maar ditmaal trok George zich weinig van haar
woorden aan en dien avond na het eten fietste hij
de stad uit, met een vrij grooten koffer achterop
z’n fiets gebonden.
Toevallig kwam hij meneer Brees ook nog tegen.
Deze was een motortoertje door de stad aan ’t
maken. Toen hij George zag, stopte hij even en
kwam naar hem toe.
„Waar gaat *t heen?” vroeg meneer Brees.
George dacht er eerst nog over hem in vertrouwen
te nemen, maar vond dit bij nader inzien toch eigen
lijk niet gewenscht.
„Ik ga een eindje fietsen,” antwoordde hij. „Bent
u ook een tochtje aan het maken?”
„Ik heb juist iets aan m’n motor gerepareerd,”
vertelde meneer Brees. „Ik denk, dat hij nu wat
sneller kan rijden. Misschien doe ik mee aan de
motorwedstrijden te Assen. — Voelt u er niets voor
om een eindje met mij mee te gaan achter op den
motor? U kunt uw fiets dan wel bij mij thuis zet
ten.”
„’t Is erg vriendelijk van u, maar ik moet eigen
lijk eerst nog ergens anders heen,” antwoordde
George. „Als ik een anderen keer nog eens met u
mee mag, zou ik dat echt prettig vinden.”
„Best hoor!” glimlachte meneer Brees vriendelijk.
„Kom maar gerust eens bij me aanloopen als je
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tijd hebt!”
„Afgesproken!” antwoordde George, terwijl hij de
ander een hand gaf.
Tien minuten later was George al op de hei.
Eerst volgde hij een heel eind een der grootere
fietspaden, daarna sloeg hij een zandweggetje in,
waar het fietsen nogal wat moeite kostte. Na een
minuut of tien kwam hij aan een heuvelachtig terrein • • • Hier was hij vroeger wel eens meer ge
weest ... O ja, hier in de buurt moest dat beekje
zijn, waarbij hij eenigen tijd geleden zoo’n gezelligen Zaterdagmiddag had doorgebracht met de jon
gens en meisjes van zijn klasse.
Dicht bij een boschje stopte hij. Hier kon hij zich
met zijn fiets makkelijk verbergen.
Hij pakte den koffer van de fiets af en begon de
radio-installatie in te richten. Dit duurde nogal
eenigen tijd, omdat alles nauwkeurig moest ge
beuren, wilde George een goede verbinding met
Amerika tot stand brengen.
Na een minuut of twintig was hij hiermee klaar.
Hij luisterde even met zijn ontvanger... Inderdaad,
alle kortegolf-stations kwamen uitmuntend door.
Het zou nu juist den tijd zijn, waarop de verbinding
met den Amerikaanschen detective gewoonlijk plaats
vond.
George begon den Amerikaanschen amateur op
te roepen en als steeds was ook thans reeds vrij
spoedig de verbinding tot stand gebracht.
George seinde heel in *t kort, waar zijn zender
zich thans bevond, en daarna begon de Amerikaan
onmiddellijk met zijn mededeelingen.
„Ditmaal belangrijk nieuws,” seinde hij in het
Engelsch. „Adres waarheen geld gestuurd: Voltaplein 99, Amsterdam. Naam onbekend. Onderzoek
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wie bewoner.. Vingerafdruk op brief uit Holland
gefotografeerd en doorgezonden. Eigenaardigheid:
stukjes uit vingertoppen gebeten. Onderzoekingen
vorderen thans. Verder nieuws volgt.”
Enthousiast seinde George onmiddellijk terug, dat
ook hij dergelijke vingerafdrukken had gevonden en
de Amerikaan was het met hem eens, dat men nu
op een goed spoor was gekomen.
Nadat de verbinding verbroken was, bleef George
nog even zitten... Inderdaad wist hij nu het een
en ander omtrent den spion. Feitelijk waren het
kleine aanwijzingen, die van belang zouden kunnen
zijn, wanneer het geluk een beetje met hem was.
De man, die de gewoonte had op zijn vingers te
bijten, moest toch telkens in zijn nabijheid zijn, en
wanneer George hier nauwkeurig op lette, moest
hij dien man toch wel eens ontdekken.
Terwijl George nog zat te peinzen, hoorde hij
plotseling geritsel in de struiken. Hij keek op en
zag bijna onmiddellijk een man vóór zich, die een
masker voor de oogen had. Ontzet sprong George
op, maar de man was reeds zoo dicht bij, dat er
aan geen ontvluchten te denken was. De man maak
te echter een kalmen indruk en daarom wist George
zich reeds spoedig te beheerschen. Zelfs toen even
daarna een tweede gemaskerde man uit het struik
gewas te voorschijn kwam, bleef George vrij kalm.
De eerste man voerde het woord.
„Wij nemen dien radio-rommel zoo lang van u
mee,” sprak hij kortaf. „U zult nu langzamerhand
wel hebben bemerkt, dat wij er toch achter komen,
wat u ook doet om ons te misleiden. Wij hebben
tot op heden uitsluitend kalme maatregelen ge
nomen, maar dat is nu ook afgeloopen. Zoodra wij
bemerken, dat u zich weer met de zaak bemoeit of
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dat u iets van het gebeurde van hedenavond aan
iemand verder vertelt, gaan wij direct over tot zeer
strenge maatregelen. Over een maand kunt u echter
weer gerust beginnen met uw onderzoekingen. Zij
zullen dan toch van geen nut meer zijn.”
Hij keek even naar den anderen gemaskerden man
en zei tot deze: „Neem dien rommel mee! De fiets
ook. Die zult u, wanneer u vanavond thuis komt,
voor uw woning vinden. — Maar geen woord over
hetgeen hier gebeurd is, begrijpt u?”
Hij zei dit laatste met zooveel klem, dat George
er diep van onder den indruk was. De mannen ver
dwenen, met medeneming van het rijwiel. Een minuut
of tien later hoorde George in de verte het gebrom
van een auto. Daar verdwenen de bandieten!
Hij was even blijven zitten om op zijn verhaal
te komen. Juist nu de oplossing van de geschiedenis
naderde, kwam er dit tusschen en eerlijk gezegd,
voelde hij er nu toch weinig voor om nog meer te
wagen. Die boeven bleken wel zóó handig en zóó
goed ingelicht te zijn, dat men niets kon doen of
zij kwamen er achter. Alleen wisten ze zeker niet
over welke gegevens hij al beschikte. Anders had
den ze hem zeker zoo maar niet laten gaan!
Hij had zelfs het adres, waarheen het geld ge
stuurd was! Ja, wat moest hij eigenlijk met dat
adres beginnen? Hij zelf kon dat adres in Amster
dam moeilijk opsporen. Hij zou het aan de politie
kunnen geven. — Maar allicht kwamen de bandieten
daar wel achter, en wie weet wat er dan gebeurde!
Het leek hem ’t beste om maar een ongeteekend
briefje naar het politie-bureau te sturen en hierin
het adres te noemen. Dat zou hij direct doen als
hij thuis was!
Hij wandelde langzaam de hei over. Het begon
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nu al donker te worden en waarschijnlijk zaten
vader en moeder over hem in ongerustheid. Hij
mocht wel wat sneller gaan loopen!
Hij zette er een hinken pas in en de wandeling
naar de stad terug, viel hem erg mee.
Thuis gekomen stond de fiets inderdaad voor de
deur. Buitengewoon brutaal waren die spionnen!
overdacht George.
Het viel hem direct op, toen hij de huiskamer
binnenkwam, dat vader en moeder in het geheel
niet ongerust waren.
„Waarheen ben je eigenlijk zoo laat nog ge
weest?” vroeg vader alleen even, terwijl hij uit
een boek opkeek.
„Als we je fiets niet den heelen tijd voor de deur
hadden zien staan, zouden we niet eens geweten
hebben, dat jij al lang van je fietstocht terug was!”
voegde moeder hieraan toe.
„Ik was nog even weg...stamelde George,
maar zijn ouders vonden de zaak blijkbaar zoo ge
woon, dat ze in het geheel niets anders vroegen.
George ging onmiddellijk naar zijn kamer. Hij nam
een blaadje ongelinieerd papier en schreef hierop
met een verdraaide hand:
GEORGE WORDT OVERVALLEN.

Aan de politie.
In verband met de fabrieksspionnage bij de
Aristo-Fabrieken kan ik mededeelen, dat een
Amerikaansche gramofoonfabriek geld heeft ge
stuurd naar Voltaplein 99, Amsterdam. Een on
derzoek in die richting kan tot resultaten leiden.
Hij stopte het briefje in een blanco enveloppe en
adresseerde het aan Inspecteur Vink. Vervolgens
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bracht hij het briefje zelf naar de brievenbus op
den hoek. Hij ontmoette niemand op straat. Blijk
baar hadden de spionnen geen wachtpost voor het
huis gezet.
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ZESTIENDE HOOFDSTUK.
Een nieuwe inbraak bij de
Aristo fabrieken.
Dien nacht schrok George plotseling wakker • • •
Was dat niet de telefoonbel, die hij telkens hoorde
bellen? Hij schoot vlug z’n colbertjasje aan en
snelde naar beneden, waar de telefoon in de hall
opgesteld stond.
De bel ging nog steeds elke tien seconden over.
George nam de telefoon op en riep: „Hallo!”
„Spreek ik met Vosmaer?” werd onmiddellijk ge
vraagd.
„Met George Vosmaer! Maar met wie spreek ik?”
„U spreekt met de politie. Is meneer Vosmaer
daar zelf?”
„Neen! Die slaapt gewoonlijk op dit uur van den
dag!” zei George een beetje verstoord. Wat moes
ten die menschen midden in den nacht van zijn
vader. Kon dat nu niet tot morgenochtend wachten?
„Wij moeten meneer Vosmaer onmiddellijk zelf
spreken!” vervolgde de politieman. „Wilt u hem
meteen wekken!”
George mompelde wat terug en ging direct naar
zijn vaders slaapkamer.
Meneer Vosmaer ging oogenblikkelijk in pyama
naar beneden en George liep met hem mee naar de
telefoon! Terwijl zijn vader stond te spreken, luis-
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terde hij aandachtig en hij ving de volgende woor
den op:
„Wat zegt u? Weer ingebroken? Licht laten
branden? Alles overhoop gehaald Het is haast niet
te gelooven! Ja • • • Ik kom onmiddellijk met mijn
auto bij de fabriek!”
„Weer ingebroken ?” vroeg George bijna fluiste
rend.
„Ja. Ik snap er niets van.”
„Gaat u er heen?”
„Natuurlijk! Direct!”
„En zou ik niet met u mee kunnen? U weet, dat
ik me ook heel erg voor die inbraakkwestie interes
seer!”
„Ik geloof, dat ’t beter is, dat jij maar rustig
thuis blijft.”
Maar George bleef zoo lang aandringen, dat zijn
vader hem tenslotte maar mee nam.
De inbrekers waren inderdaad niet zoo voorzich
tig te werk gegaan als den vorigen keer. Allerhande
laden hadden ze geopend. De voordeur was gefor
ceerd, de sloten uitgezaagd en de paneelen ver
nietigd.
George bleef een oogenblik ernstig bij deze ruïne
staan kijken. De inbrekers waren ruw te werk ge
gaan. Maar de geschiedenis vervulde hem toch ook
wel weer eenigszins met vreugde. Meneer Van Sleen
zat in de gevangenis! Die kon de inbraak ditmaal
niet gepleegd hebben! Misschien kon dit wel een
aanleiding zijn tot zijn vrijspraak! Overmorgen zou
de eerste rechtszitting plaats vinden. Misschien werd
hij reeds den eersten dag vrijgesproken!
„Alle belangrijke documenten, die niet in de kluis
zijn opgeborgen, hebben de spionnen meegenomen!
Voor een waarde van tienduizenden is er ditmaal
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ontvreemd!” mompelde vader.
„Ga jij maar naar huis!” zei hij tegen zijn zoon.
„Ik blijf den heelen nacht bij het onderzoek. Ik zal
Brees even opbellen, dan kan die me behulpzaam
zijn. Ga maar direct naar bed en vertel moeder
niets van die ruïne hier.”
George liep langzaam de gang door naar de buiten
deur. Vlak voor de deur bleef hij nog even staan
kijken. De knop van de deur lag op den grond.
George raapte deze op. Er waren enkele vinger
afdrukken op te zien. Ook van een duim, waarop
men gebeten had. George keek er nadenkend naar.
Toen gaf hij den knop aan den agent, die bij de
deur stond.
„Vingerafdrukken!” zei hij, terwijl hij den agent
hierop wees.
„Onzin!” mompelde de agent. „Vingerafdrukken
op deurknoppen beteekenen niets. Die kunnen van
iedereen zijn! Leg maar weer gauw neer!”
George keek den man even aan en ging daarna
met den deurknop naar binnen, waar hij inspecteur
Vink aantrof. George wees hem op de vingeraf
drukken en zei: „Blijkbaar heeft die man de ge
woonte op zijn vingers te bijten.”
De inspecteur keek even aandachtig en zei toen:
„Enfin... ! Je kunt nooit weten.” Daarna legde hij
den knop voorzichtig bij enkele andere voorwerpen
op tafel.
George ging weer heen. Bij de buitendeur bleef
hij nog even staan kijken. Een oogenblikje dacht
hij na. Hij deed enkele stappen heen en weer • • •
De agent bij de deur keek kwaad.
Toen stapte George over den drempel.
„Verdraaid ...,” mompelde hij. „Dat is het... !”
En met snelle passen liep hij naar huis. Hij viel
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dien nacht niet meer in slaap! Steeds moest hij
denken over de nieuwe ontdekking, die hij zoo juist
had gedaan.

Tusschen twaalf en twee uur ging George den
volgenden dag naar den advocaat van meneer Van
Sleen toe. Deze vond blijkbaar wat George hem te
vertellen had, niet erg belangrijk.
„U wilde dus als getuige a décharge optreden,”
zei hij kortaf en uit de hoogte. Hij zette z’n lorgnet
op en keek den jongeman aan. „Ik heb al een stuk
of wat menschen, die kunnen vertellen, dat meneer
Van Sleen zoo’n goed mensch was. Maar daaraan
heb ik niets! Ik moet feiten hebben! Wat zou u
morgen willen vertellen?”
„Dat kan ik u nu nog niet zeggen,” zei George,
terwijl hij rood werd. „Maar ik kan u verzekeren,
dat ik morgen met feiten zal komen, met feiten,
die zeer waarschijnlijk tot de onmiddellijke vrij
spraak van den verdachte zullen leiden. Vermoede
lijk kan ik den dader aanwijzen, in ieder geval zeer
belangrijke gegevens verschaffen!”
„Vertelt u die dan eerst maar eens aan mij,” zei
de advocaat, die blijkbaar weinig van de beweringen
van George geloofde.
„Het spijt me, dat ik dat op het oogenblik nog
niet doen kan. Morgen kom ik echter met belang
rijke mededeelingen!”
„Hm!” kuchte de advocaat. „Enfin, indien u per-sé
als getuige wilt verschijnen, bestaat daar mijner
zijds geen bezwaar tegen. Ik hoop echter, dat u dan
ook werkelijk iets te vertellen hebt.”
George nam afscheid en spoedde zich naar huis.
Vader was op kantoor gebleven en kwam ook
's avonds niet op den gewonen tijd thuis. George
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haalde daarom de krant uit de brievenbus en ging
naar zijn kamer om daar te zien of er aan de pers
nog nieuws bekend was omtrent de inbraak. Op
de eerste pagina las hij reeds direct:
EEN NIEUWE INBRAAK.

jNIEUWE BEWIJZEN TEGEN VAN SLEEN.
WIE ZIJN DE MEDEDADERS?
DE POLITIE ZOEKT VOORT.
Zooals wij nog in een gedeelte van de oplage
van ons ochtendblad konden melden, is er heden
nacht weer bij de Aristo gramofoon-fabrieken in
gebroken. In een ander artikel op deze pagina
wordt uitvoerig beschreven, wat onze verslag
gever bij zijn bezoek aan de fabrieken heeft ge
zien.
Oorspronkelijk waren enkelen van meening, dat
deze nieuwe inbraak een geheele wending van de
zaak ten gevolge zou kunnen hebben. Een tele
gram, dat hedenmorgen door de politie onder
schept werd, geeft echter nieuwe bewijzen voor
de schuld van den heer Van Sleen. Dit telegram
was verzonden uit Dordrecht aan mevrouw Van
Sleen. Het opgegeven adres van den afzender te
Dordrecht bleek onjuist te zijn. Het telegram
luidde als volgt:
NIEUWE POGING UITMUNTEND GE
SLAAGD STOP GELD VOLGT SPOEDIG
STOP ECHTGENOOT WAARSCHIJNLIJK
THANS VRIJ IK VERDWIJN NAAR BUITEN
LAND STAR
Star zal hoogstwaarschijnlijk een medewerker
van Van Sleen zijn. Uitsluitend aan het buiten
gewone werk van de politie is het te danken, dat
men dit belangrijke bewijs in handen heeft ge12*
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kregen. Dat Van Sleen vrijgesproken zal worden,
lijkt ons thans practisch onmogelijk.

Het blad knoopte er nog enkele beschouwingen
aan vast, en vervolgde:
Een andere belangrijke aanwijzing is de volgen
de. De politie kreeg dezer dagen een anoniem
schrijven, waarin gemeld werd, dat het geld, dat
de Amerikaansche gramofoonfabriek voor de ge
stolen patenten heeft betaald aan een zeker adres
te Amsterdam was gezonden. Dit huis bleek ech
ter onbewoond te zijn. Wel hingen er gordijnen
voor de ruiten en de postbode van deze wijk heeft
herhaaldelijk brieven aan deze woning afgegeven,
daar hij meende dat het huis bewoond werd! De
vorige bewoners verklaren echter de gordijnen
niet te hebben laten hangen, zoodat aangenomen
mag worden, dat de medewerkers van Van Sleen
dit huis heimelijk als postadres hebben gebruikt.
Ook hieraan werden door het blad tallooze ver
onderstellingen vastgeknoopt.
Toen George het artikel gelezen had, dacht hij
enkele oogenblikken diep na. Was dit nu werke
lijk een nieuw bewijs tegen Van Sleen? Hoogst
waarschijnlijk juist het tegenovergestelde! Zou een
medewerker van een spion werkelijk zoo dom zijn,
een dergelijk telegram te sturen? Wat was het doel
ervan? Dat de inbraak geslaagd was, had mevrouw
Van Sleen ook wel in de bladen kunnen lezen. En
de rest van het telegram had even goed mondeling
besproken kunnen worden. Neen, dit was een
poging van den werkelijken dader, om de schuld
op Van Sleen te schuiven... En daarbij kwam nog
de andere ontdekking, die hij had gedaan... Als
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die vingerafdruk nu maar klopte! Het moest al erg
toevallig zijn, als hij op het oogenblik den werkelijken dader niet had ontdekt! Maar alles kwam
hem zoo ongeloofelijk voor, dat hij er bijna niet
over durfde te denken... Morgen voor den rechter
zou hij zijn vermoedens uitspreken... Misschien
blameerde hij zich geweldig... Misschien had hij
een buitengewone ontdekking gedaan!
Gedachteloos keek George verder de krant door,
maar plotseling viel zijn blik op een ander uitvoerig
artikel, dat tot titel droeg:
RADIO MARS ONTSLUIERD.
DE GRAP VAN EEN SCHOOLJONGEN
Een radio-technicus in onze stad, die zich den
laatsten tijd sterk heeft geïnteresseerd voor de
geheimzinnige „Radio Mars”-kwestie, luisterde
gisteravond naar dit station. Het viel hem op,
dat de signalen sterker en regelmatiger waren
dan gewoonlijk en dat de uitzending bovendien
gedurende langen tijd werd voortgezet, zoodat
hij rustig gelegenheid had zijn peil-apparaten te
gebruiken. Hij maakte met zijn auto, waarin de
peil-apparaten waren opgesteld een tocht door
onze stad en vond ten slotte de woning, waar de
zender blijkbaar opgesteld was. Hij werd zonder
eenige moeite in deze woning binnengelaten en
werd ontvangen door Freek van Sleen, een
H.B.S.-er in onze stad. Deze vertelde hem onom
wonden, dat hij het was, die de heele wereld op
stelten had gezet, door zich voor „Radio Mars”
uit te geven.
Een soort wedstrijd met een scholier van het
gymnasium was de aanleiding geweest, dat hij op
dit idee kwam. Dat men hem niet eerder heeft
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kunnen ontdekken, is het gevolg van het feit,
dat hij zijn installatie op zijn fiets had gemon
teerd en deze zoo had ingericht, dat hij al fiet
sende signalen uitzenden kon. De zender was
overigens buitengewoon goed ingericht. De jonge
man beschikte op zijn fiets niet over een ontvan
ger, zoodat hij niet in staat was met hen die hem
beluisterden een verbinding tot stand te brengen.
Slechts enkele malen had hij in zijn woning van
den zender gebruik gemaakt.
De jongeman beschikt over een zendvergunning,
zoodat men hoogstwaarschijnlijk geen maatrege
len tegen hem zal nemen.
De wedstrijd was morgen afgeloopen, zoodat
het jongmensch zich thans bekend kan maken.
Daar dit nieuws ons juist bereikte bij het ter
perse gaan van ons avondblad, kunnen wij heden
geen nadere mededeelingen hieromtrent publiceeren. In ons ochtendblad van morgen hopen wij
echter een uitvoerige beschrijving te kunnen geven
van deze welgeslaagde grap van een H.B.S.-er,
waarom in de heele wereld zeker gelachen zal
worden. Een technische beschrijving van den zen
der, die volgens een zeer speciale schakeling ge
bouwd is, zullen wij eveneens morgen publiceer en.

George stond perplex. Had Freek die heele ge
schiedenis opgezet? Had die de heele wereld voor
den mal gehouden met een klein amateur-zendertje?
Het leek bijna een onmogelijkheid! Hij moest on
middellijk even naar Freek toe.
Hij was nog te verbaasd om Freek eerst te feliciteeren met z’n succes, maar vroeg onmiddellijk:
„Hoe heb je ’m dat eigenlijk gelapt?”
„Ach,” zei Freek, „’t is eigenlijk doodeenvoudig. Ik
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las eenigen tijd geleden een berichtje in de krant
over een Franschen kortegolf-zender, die in de heele
wereld werd gehoord... Je zult je dat misschien
nog wel herinneren. Het station was overal be
roemd ... In alle bladen las je haast uittreksels uit
de programma’s en enthousiaste beschrijvingen!
Eerst na een jaar bleek, dat een stelletje Fransche
studenten de gegevens altijd aan de pers hadden
verschaft, en dat niemand het station ooit had kun
nen hooren, daar dit heelemaal niet bestond. Waar
om zou ik nu niet iets dergelijks kunnen doen, wan
neer je de radio-amateurs zoo makkelijk bij den
neus kan nemen... En ik geloof wel, dat ik aardig
geslaagd ben, want de volgende weken staan alle
kranten en radiobladen natuurlijk vol hierover!”
„Ik moet zeggen, dat ’t een buitengewoon idee
was,” zei George hartelijk. „Maar gewonnen heb je
’t nog niet, want morgen is de wedstrijd eigenlijk
pas afgeloopen, en dan kom ik voor den dag!”
„Ik denk niet, dat ik morgen veel belangstelling
heb voor die geschiedenis,” zei Freek en zijn ge
zicht betrok. „Ik vind ’t al vervelend genoeg, dat
het einde van dien wedstrijd juist samenvalt met
die andere kwestie. Daarom heb ik ook zoo weinig
mogelijk drukte gemaakt van de „onthulling.” Ik
geloof niet, dat ’t morgen een prettig dagje voor
me zal worden!”
„Ik weet ’t nog zoo niet,” zei George.
Dienzelfden avond, heel laat, kreeg George een
telegram uit Amerika. De Amerikaansche detective
had blijkbaar gemerkt, dat zijn berichten niet meer
werden gehoord op de kortegolf en had daarom on
middellijk een telegram gezonden. Het telegram
luidde in het Hollandsch:
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EEN DER MEDEDADERS BROWN WERK
TE TWEE JAAR BIJ NEWTON GRAMOFOONFABRIEK DAARNA EEN JAAR OP
ZEE THANS ARISTO FABRIEKEN OP
GEVEN AAN POLITIE MEDEWERKER
NEDERLANDER NAAM ONBEKEND MAAR
MOET OOK OP ZEE GEWEEST ZIJN WAAR
SCHIJNLIJK STOKER OP SS LORD HENRY
ALLES BEKEND MAKEN AAN POLITIE
UITVOERIG RAPPORT VOLGT PER POST.

Alles was nu nog wel niet heelemaal opgelost,
maar het zou toch zeker een kleine moeite voor de
politie zijn om de zaak heelemaal tot klaarheid te
brengen. Brown was een van de mededaders...
George had zijn naam wel eens hooren noemen.
Ook hij was in het proces als getuige opgeroepen,
daar hij aan de politie had verklaard, dat meneer
Van Sleen eerder het café, dat hij op den avond
van den eersten inbraak had bezocht, had verlaten,
dan hij had opgegeven. Directe bewijzen had George
nu weliswaar nog niet tegen dezen man, doch na
inzage van dit telegram zou de politie hem zeker
arresteeren! Uit Amerika zouden dan ongetwijfeld
spoedig bewijzen worden overgezonden.
Maar die ander... Zou George goed gedacht heb
ben, of zou hij zich vergissen? Bewijzen tegen dien
man had hij in het geheel niet, en wanneer hij zijn
naam als de dader zou noemen, liep hij een groote
kans zich belachelijk te maken ...
Zou hij de gegevens meteen doorgeven aan de
politie? Het leek George gewaagd... In de eerste
plaats had hij nog slechts volkomen zekerheid om
trent één van de daders, terwijl hij omtrent den
ander bij de rechtszitting zekerheid hoopte te krijgen.
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Bovendien leek het hem gevaarlijk, omdat de
fabrieksspionnen wellicht zouden uitvinden, dat hij
naar de politie ging, en hem wellicht nog vóórdat
hij het bureau had bereikt, zouden hebben achter
haald ... En wie weet wat dan zou geschieden?
George gaf eerlijk toe, dat hij op het oogenblik
een beetje bang voor deze schurken was. Neen, hij
zou zijn gegevens tot den volgenden dag bewaren
en bij de rechtszitting zou hij alles mededeelen wat
hij wilde. In het gerechtsgebouw kon hij zich toch
zeker veilig voelen, en kon hij er bovendien van
overtuigd zijn, dat men voldoende aandacht zou
besteden aan zijn mededeelingen, terwijl het hem
wel gebleken was, dat de politie eigenlijk maar heel
weinig belang stelde, in hetgeen hij zei.
George had den volgenden morgen in het paleis
van justitie een hevigen hoofdpijn. Hij moest geruimen tijd in de wachtkamer wachten eer het zijn
beurt was om als getuige op te treden. Eigenlijk
had hij er geen idee van, wat er in de zaal in dien
tusschentijd besproken werd. Zou de verdenking,
die op meneer Van Sleen rustte tijdens het eerste
deel van de zitting sterker of minder sterk zijn ge
worden? Zouden zijn mededeelingen grootendeels
overbodig zijn, of zouden ze juist op tijd komen?
George zag verschillende getuigen voor zich naar
binnen gaan; hij kende ze bijna allen, had ze allen
op z’n vaders fabriek gezien. Ook de Amerikaan
Brown had hij naar binnen zien gaan... Hij ha
slechts weinig aandacht aan den man besteed, om
zich zelf niet te zeer te doen opvallen. De man naa
even een blik op hem geworpen, en was toen ern
stig de gerechtszaal binnengestapt.
Toen George eindelijk aan de beurt kwam om
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getuigen, merkte hij reeds bij zijn eerste woorden,
dat de stemming in de zaal geheel tegen meneer
Van Sleen was.
Nu George voor het getuigenhekje stond, wist hij
eigenlijk niet precies, hoe te beginnen. Het was
moeilijk om zoo maar openlijk andere menschen die
in de zaal waren, te beschuldigen.
Hij begon daarom aarzelend: „Zou ik de heeren
eerst dit telegram even mogen laten zien?”
Hij overhandigde het telegram, dat hij van den
Amerikaanschen detective had gekregen aan den
president. Deze keek het even in en liet het daarna
direct aan een der heeren, die naast hem zat, zien.
George hoorde een van hen fluisteren: „Na de zit
ting ... Nu niet over spreken... !” De ander zei
daarna half vragend: „Schorsen?” De president
haalde zijn schouders op en fluisterde zachtjes te
rug: „dat detective-bureau staat goed bekend!”
„Waarom heeft u dit telegram niet eerder aan de
politie gegeven?” vroeg de president.
„Ik ontving het pas gisteravond,” antwoordde
George. „En om verschillende redenen, die ik moei
lijk kan zeggen, bewaarde ik het liever tot heden.”
Terwijl de president met de heeren naast hem
sprak, had George eens gekeken naar Brees, die
thans op de getuigenbank zat. Plotseling zei hij
luid: „Ah!”
„Pardon?” vroeg de president.
George* s hart klopte hevig. Zou hij nu alles kunnen zeggen wat hij op z*n hart had? Zeker, hij was
hier volkomen veilig!
„Mag ik misschien vertellen, wat ik heb gezien,
toen ik na den tweeden inbraak met mijn vader op
de fabriek kwam?”
De president antwoordde bevestigend.
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„Toen ik de volkomen vernielde deur bekeek,
viel het mij op, dat het zaagsel voor het overgroote
deel binnen lag,” begon George. „Wanneer er ge
woon ingebroken zou zijn, zou het zaagsel buiten
hebben gelegen, vóór de deur. Er bestaat dus nog
slechts één mogelijkheid, namelijk, dat men de deur
door middel van een sleutel heeft open gemaakt, en
de deur, terwijl deze open stond, heeft vernield, om
den indruk te geven, dat ingebroken was. Er is
slechts één man, die over een sleutel beschikt, be
halve mijn vader en dat is de chef van den algemeenen dienst, Brees.”
Een hevig tumult ontstond op de publieke tribune.
Brees stond op en wilde iets zeggen, maar de presi
dent beduidde hem te zwijgen. De journalisten zaten
haastig te schrijven.
Nauwelijks was de stilte teruggekeerd of de ver
dediger begon te spreken:
„Ik herhaal nogmaals heeren, dat het politievooronderzoek meer dan onvoldoende is geweest.
Indien dit schrandere jongmensch de zaak niet per
soonlijk zou hebben nagegaan...”
De verdediger kon niet verder gaan, daar het
publiek weer rumoerig was geworden. Het duurde
enkele minuten eer het volkomen rustig was.
Toen vroeg de president aan George:
„Waarom heeft u deze mededeeling niet eerder
gedaan?”
„In de eerste plaats niet, omdat de politie in het
geheel geen notitie nam van wat ik mededeelde,”
antwoordde George. „Ik vond een vingerafdruk en
daarvoor interesseerde men zich nauwelijks, hoewel
deze van het grootste belang is!”
Hij vertelde alles wat hij wist van de vinger
afdrukken. Het werd weer eenigszins rumoerig in
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de zaal. George voelde zijn hoofdpijn erger worden.
Z’n slapen bonsden. Hij sprak gehaast, zenuwach
Telkens kon hij niet uit zijn woorden
tig .
komen • • •
„Het stond voor mij dus vast, dat een van de
spionnen de gewoonte had op zijn duim te bijten,”
vertelde George. „En juist ontdek ik, dat meneer
Brees dat ook gewoon is te doen, wanneer hij
eenigszins zenuwachtig is. U kunt dit makkelijk
aan zijn duim controleeren ...”
Het werd nu weer zoo rumoerig in de zaal, dat
de president George nauwelijks kon verstaan. Men
vroeg hem wat... George wilde antwoord geven,
maar hij voelde zich duizelig worden... Hij greep
het getuigenhekje vast, zag dat een der veldwach
ters naar hem toe snelde...

Toen George weer bij bewustzijn kwam, lag hij in
zijn eigen bed. Eerst zag hij niet veel van de om
geving. Langzaam onderscheidde hij de platen aan
den muur. Ten slotte zag hij ook, dat er iemand
naast z’n bed zat. Hij keek nauwkeuriger... ’t Was
Wiesje • • • Wat was er ook weer allemaal gebeurd?
George herinnerde zich vaag iets van rechters, die
in het zwart gekleed waren • • • Alles suisde in zijn
hoofd.
„Wat is er gebeurd?” vroeg hij met een droge,
toonlooze stem.
„St!” zei Wiesje. „Niet praten.”
Fluisterend ging ze verder: „Ik mag eigenlijk
ook niet tegen je praten, maar luister gauw: me
neer Van Sleen is vrijgesproken en is thuis. Brees
en Brown zijn gearresteerd. Vóór de arrestatie viel
• • • al flauw. De dokter zegt, dat je een zeer lichte
jij
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aanval van zenuwoverspanning hebt. Binnen een
weekje ben je beter!”
George probeerde na te denken. Hij herinnerde
zich alles nu tenminste weer gedeeltelijk. Wiesje
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was hem dus komen opzoeken en was bij zijn bed
komen zitten.
„Lief van je, Wies,” probeerde hij te zeggen, maar
hij betwijfelde het zelf of zijn woorden te verstaan
waren. Hij voelde zich echter te moe om ze te her
halen en langzaam aan viel hij in slaap.
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ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.
George heeft succes.
„Ik had het niet durven gelooven!” zei Wies je
tegen haar broer Jaap. „Dat George hard zou gaan
werken, kon ik nog wel aannemen, maar dat hij de
beste leerling van de school zou worden, leek me
toch wel wat heel onwaarschijnlijk!”
„En daarbij heeft hij zich nog zoo druk gemaakt
over die kwestie van meneer Van Sleen,” antwoord
de de ander. „Alles wat hij ’t vorige half-jaar ver
keerd heeft gedaan, heeft hij nu zeker weer goed
gemaakt!”
Het was enkele weken na de rechtszitting. De
jongelui hadden hun overgangsrapport gehad en ter
gelegenheid van het feit, dat George nu inderdaad
het beste rapport van de heele school had, had zijn
vader een gezellig feestje georganiseerd. Alle ken
nissen waren hierbij uitgenoodigd. Meneer en me
vrouw Van Sleen waren aanwezig, evenals Freek; —
Wiesje en haar broer Jaap waren gekomen, en
9s middags was de rector van het gymnasium zelfs
even geweest om George ook thuis nog even te
feliciteeren met z’n uitmuntende werk gedurende
het laatste jaar.
„Ik wist wel dat je wat kon,” had de directeur
gezegd, „maar dat je alles wat je achtergekomen
was, in enkele maanden zou inhalen, had ik eigen-
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lijk nooit gedacht. En ook over jouw onderzoek bij
die kwestie van je vriends vader, ben ik werkelijk
enthousiast, vooral omdat hierdoor is gebleken, dat
de geest op ’t gymnasium veranderd is. De onaan
gename verhouding tusschen jullie en de jongens
van de H.B.S. is heelemaal veranderd. Ik heb dat
in bijna alle klassen opgemerkt!”
George had een beetje gebloosd, toen de rector
dit had gezegd. Gewoonlijk was deze niet zoo buiten
sporig hartelijk. Maar onmiddellijk daarna was de
rector weer meer als paedagoog aan het woord ge
komen.
„Denk er aan,” had hij gezegd, terwijl hij George
doordringend aankeek: „Ik reken ook op je voor
het volgende jaar. Je hebt nu getoond, makkelijk de
beste leerling van de school te kunnen zijn. Dat
moet je het volgend jaar weer worden! Misschien
zul je dan wat harder moeten werken en wat min
der met je radio-apparaten moeten experimenteeren,
want per saldo is dat toch maar bijzaak! Zorg in de
eerste plaats voor schitterende rapporten, jonge
man!”
„U kunt op mij rekenen,” had George geantwoord.
Ook zonder de vermaning van den rector had
deze op hem kunnen rekenen. George wist zelf veel
te goed hoeveel hij veranderd was!
Het feestje bij de familie Vosmaer werd buiten
gewoon gezellig. Over de onaangename dingen der
laatste dagen werd in het geheel niet meer ge
sproken. Meneer Van Sleen vertelde niets over den
tijd, dien hij in vóór-arrest had doorgebracht. George
had alles verteld over zijn radio-verbindingen met
Amerika, en had het ook gehad over de beide
keeren, dat de spionnen getracht hadden de radioapparaten te vernielen. Freek had uitvoerig verteld,
GEORGE HEEFT SUCCES.
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hoe hij de heele wereld bij den neus had genomen
met het „Radio Mars”-grapje, en om allerlei bijzon
derheden had het heele gezelschap hartelijk ge
lachen.
„De spionnen zitten nu veilig achter de tralies,”
glimlachte meneer Vosmaer. „Die hadden er geen
oogenblik aan gedacht dat het handig opgezette
plan in de war zou loopen! — Brees moet trouwens
wel een buitengewoon geraffineerde bandiet zijn, dat
hij ons zoo om den tuin kon leiden. Als er niet
zulke duidelijke bewijzen waren geweest, had ik
nooit geloofd, dat die man iets met de kwestie te
maken had gehad! Hij leek zoo eerlijk als goud!”
„En hij was nog wel zoo vriendelijk tegen mij!”
vulde George aan.
„Dat was juist z’n truc om er achter te komen,
hoe het stond met die verbinding met Amerika!”
viel meneer Vosmaer in. „Toen hij wist, dat jij de
zaak op het spoor was, is hij zelf natuurlijk ook op
de kortegolf gaan luisteren, en toen het bleek, dat
alles nu wel gauw ontdekt zou worden, heeft hij
geprobeerd jullie bang te maken! In allerijl is hij
enkele dagen vóór de rechtszitting zelf nog naar
Dordrecht gereisd om daar een gefingeerd telegram
te verzenden!”
„Zonder jouw medewerking...” begon meneer
Van Sleen tegen George.
,/t Was toch allemaal meer geluk dan wijsheid!”
viel George in. — De anderen glimlachten; ze wis
ten dat er meer dan een beetje puur geluk noodig
was geweest!
Toen allen weg waren, was George even met zijn
vader alleen.
„Natuurlijk ben ik trotsch op wat jij hebt ge-
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daan,” zei vader ernstig. „Maar vooral, nu ik van
avond alles heel precies gehoord heb, moet ik je
toch zeggen, dat je één ding verkeerd hebt gedaan!
Je had dat heele plan niet zonder mijn voorkennis

boRKë<S>>

op touw moeten zetten. Het is nog vrij goed afgeloopen, hoewel je een paar dagen ziek te bed heb
moeten liggen, maar nu ik alles precies weet, moet
ik eerlijk zeggen, dat het veel slechter had kunnen
afloopen! Ik hoor vanavond voor het eerst van die
13 *
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overval op de hei... Brees was zeker tot alles in
staat! Als je mij had verteld, wat je had ontdekt,
had je niet het minste risico geloopen!”
„Ik was die laatste dagen vóór de rechtszitting
heelemaal in de war,” vertelde George. „Toen ik
met het plan begonnen was, vond ik het wel grap
pig om het zelf uit te werken. Toen de spionnen
alles in de gaten hadden, begon ik bang te worden
... Ik durfde niemand meer iets te vertellen, uit
angst, dat zij alles te weten kwamen... En toen ik
eenmaal begon te denken, dat Brees er iets mee te
maken had, durfde ik er heelemaal niet meer over
te spreken. Ik kon ’s nachts haast niet slapen. Ein
delijk, op den dag van de terechtzitting, moest ik
alles vertellen, want meneer Van Sleen moest
vrij ... ! En wat er toen gebeurd is, weet u...”
„Enfin, zoo iets zal wel nooit meer voorkomen,”
zei vader nadenkend. „Maar vergeet vooral nooit,
dat ik niet alleen je vader, maar ook je beste vriend
ben, wien je alles, ook ’t allermoeilijkste, kunt ver
tellen! — Ik moet je nog iets zeggen. Ik kreeg
vandaag juist een schrijven van de Newton gramofoonfabriek in New York. Daarin werd alles nog
eens duidelijk uiteengezet. Je weet natuurlijk, dat
fabrieksspionnage op zeer veel groote fabrieken
voorkomt. Gewoonlijk staan die spionnen dan in
dienst van een of andere fabriek. In dit geval werk
ten Brees en Brown echter voor eigen rekening. De
mededeelingen, die zij hebben gedaan, waren niet
buitengewoon belangrijk voor de Newton fabrieken,
daar deze alle teekeningen zelf al bezaten. Alleen
het feit, dat wij onze gramofoonplaten volgens het
nieuwe procédé zouden gaan maken, was van belang
voor hen, daar zij ons nu vóór konden zijn. De
directie van de Newton fabrieken heeft mij uit-
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genoodigd om naar Amerika te komen, om enkele
dingen te bespreken. Het plan bestaat, dat onze
fabriek met de Newton fabriek gaat samenwerken.
Nu heb ik er al eens over gedacht, waar jij dezen
zomer het beste heen kan gaan om volkomen beter
te worden van je overspanning... Wat zou je den
ken van een zeereisje naar Amerika ... ?”
George werd vuurrood... Had hij het goed ge
hoord? Naar Amerika?
„Heusch?” stamelde hij.
„Ja!” glimlachte vader.
„Naar Amerika,” herhaalde George enthousiast,
terwijl hij zijn vader stevig de hand drukte. „Dan
gaan we ook naar mijn vriend, den detective!”
GEORGE HEEFT SUCCES.
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Prijs: In prachtband a ƒ2.50,
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FLIPS INDISCHE LOTGEVALLEN, door N. K. BIEGER.
Geïllustreerd door POL DOM.
De schrijver heeft den sympathieken in
val gehad om nu eens een I n doEuropeeschen jongen tot „held” van zijn
verhaal te maken en dientengevolge
krijgt men ook veel meer van het
Indische leven op het platteland te
hooren dan anders waarschijnlijk het ge
val zou zijn geweest. En vanzelf komt nu
eens de Europeesche, dan weer de Inlandsche kant van het leven naar voren.
Noch het eene noch het andere wordt
verdraaid of gefantaseerd voorgesteld;
men voelt dat alles zoo moet wezen als
de auteur het beschrijft. Dit is dus waar
lijk wel een boek dat wij in alle opzich
ten zeer kunnen aanbevelen. Het is zeer
boeiende jeugdlectuur (en niet alléén
jeugdlectuur). Het geeft een heel aar
dig begrip van wat Indië werkelijk is. Er
is niets onmogelijks of gekunstelds in de
ALKMAAR - GEBR. KLUITM AM
toestanden en verhoudingen, waarin we
worden ingeleid; alles kan best precies
zoo zijn gebeurd en het Indische milieu van die Indische njonja op Java
is even luchtig en raak aangeduid als dat van de Harderwijksche bakkerij.
Daarbij komt dat de heele toon van het boek prettig is; het is die van
de eenvoudige, opgewekte vertelling, nu en dan gevoelig (maar niet te
veel), soms even vroom (maar zonder eenig geteem) en altijd met die
levendigheid er in die voortdurend „gang” houdt in zoo'n verhaal.
(Alg. Handelsblad.)
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INBREKER cgoudriaan
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DE GEHEIMZINNIGE INBREKER,
door C. GOUDRIAAN.
Geïllustreerd door POL DOM.
De titel geeft reeds aan dat we hier met een
detective-verhaal te doen hebben. Twee vrien
den, Jaap en Herman, spelen hierin een hoofd
rol, gedeeltelijk echter onvrijwillig.
De jongens gaan een fietstocht maken van ’n
paar dagen. Ze komen in aanraking met den
rechercheur van politie, die belast is met het
opsporen van den brutalen inbreker. En nu
komt er een reeks van verwikkelingen en
avonturen, die met gemak dit Jikke boekdeel
vullen. Dat ten slotte de rechercheur op
tragische wijze in zijn plannen gedwarsboomd
wordt, geeft een pakkend slot. Het boek is
goed geschreven en voortreffelijk geïllustreerd.
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TOPPIE BRONS, door P. KOEKOEK. Geïllustreerd door POL DOM.
Top is een door en door goedhartige knaap, die het voor zwakken en
behoeftigen opneemt waar hij kan. Ook is hij een vriend van de natuur,
daarvan getuigt reeds het eerste hoofdstuk, als Top op een wandeling in
het Haagsche bosch met een boschwachter in aanraking komt wegens het
plukken van bloemen en deze een hond doodschiet die achter de konijnen
aanstroopt. Dit voorval maakt een diepen indruk op Top en heeft grooten
invloed op het verdere verloop van het verhaal.

TWEE HEERLIJKE VACANTIEMAANDEN,
door P. KOEKOEK. Geïll. door POL DOM.
Het beschrijft de heerlijke vacantiemaanden
van Frank van Doorn en Hein Korler, twee on
afscheidelijke vrienden. Er zijn geen wereld
schokkende gebeurtenissen in beschreven, alles
is zoo eenvoudig en jongensachtig, vol waar ge
voel, enz., échte, frissche, jeugdige vriendschap.
Het is een greep uit het volle jongensleven,
weergegeven met het talent van een goed ver
teller en jongensvriend. Hein heeft longont
steking gehad en is pas beter, daarom gaan ze
samen een paar weken op een boerderij door
brengen te Laag Keppel. Daar, in het gezonde
buitenleven, gevoelen de jongens het groote ge
luk van het ongekunsteld bestaan der land
bouwers en Frank vraagt ten slotte aan zijn
vriend ,,wist jij dat dit alles zóó mooi is?”
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DE AVONTUREN VAN MAX EN KEES, door P. KOEKOEK.
Geïllustreerd door POL DOM.
In dit zonnige boek van Koekoek, verhaalt de schrijver met een vlotte
dialoog en rijke afwisseling, de avonturen en omzwervingen van Max en
Kees, een paar kerngezonde vrienden, die samen heel wat lief en leed
deelen. ’t Zijn een paar echte Hollandsche snaken uit den Haag, die de
geheele residentie en omgeving tot hun operatie-terrein maken.
Zij beleven er heel wat avonturen, vooral gedurende de vacantie. Er ontgaat
hun geen straattooneeltje. Dadelijk zijn ze er bij en spelen al spoedig een
min of meer leidende rol. Van hun ontmoetingen weet de schrijver onder
(Echo van het Zuiden.)
houdend te vertellen.

MAUPIE, door A. C. C. DE VLETTER. Geïllustr door T. LEESER.
DE LANGE MIDVOOR VAN T.T.T., 2e druk, door A. C. C. DE
VLETTER. Geïllustreerd door JAN LUTZ.
Dit boek zal zeker met gespannen aandacht gelezen worden. Hoe raak
is de figuur van Wijn den „langen” geteekend, meevechtend in zijn
ploeg, zich schrap zettend tegen verruwing van het spel. Vele jongens
harten zullen opengaan bij het lezen van dit boek, dat ook door den
omslag: „Op het voetbalveld”, de aandacht trekt.
(Opr. Haarl. Crt.)
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(Leeftijd 10—15 jaar.)

HET KAN VERKEEREN, door N. W. C. KUYK.
Geïllustreerd door ANNIE v. d. RUIT.
Alles wat met voetbal te maken heeft, kan rekenen op de warme belang
stelling van den Hollandschen jongen. Zoo zal ook „Het kan v e rk e e r e n”, een voetbalboek door N. W. C. Kuyk, ongetwijfeld een begeerenswaardig geschenk blijken voor onze „belhamels” van 10 tot 15 jaar.
(Deventer Dagblad.)

JIMMY SPEELT VOOR DE FILM, 2e druk,
door N. W. C. KUYK.
Geïllustreerd door WILLEM HARDENBERG.

JIMMU

SPfflLYDQR DE FILM

Jimmy is een straatjongetje uit een van Amster
dams achterbuurten, door afkomst reeds een
kunstenmaker, die de aandacht van filmartisten
trekt. Een paar boeven weten partij van zijn
handigheid te trekken, door hem den weg te
laten bereiden voor een geraffineerde inbraak en
ze halen het ventje, dat bij al zijn boefjeskenmerken nooit liegt of nooit wil stelen, daartoe
over, door hem te vertellen, dat het om een
filmopname gaat. Jimmy, weet gemakkelijk de
politie van zijn onschuld te overtuigen en een
Amerikaansche filmkoning engageert hem en zijn vader op een royaal
salaris voor zijn fabrieken in het land van den dollar.
Een keurig jongensboek in mooien, stevigen band.
(De Maasbode.)

EEN OCEAANVLUCHT MET HINDER
NISSEN, door ). VAN SCHALKWIJK.
Geïllustreerd door POL DOM.
De schoolkameraden zijn nieuwsgierig. Wout
van Helsdingen is de zoon van een vliege
nier. De eerste Hollandsche Oceaanvlucht
wordt aangekondigd en het gerucht doet de
ronde, dat de heer Van Helsdingen in alle
stilte is opgestegen voor een tocht naar
Amerika. Piet Lenemans, een journalist in
den dop, wil het fijne van de zaak weten en
volgt zijn schoolkameraad, temidden van
allerlei boeiende avonturen. Wij zitten heer
lijk te popelen, om te weten, of de Oceaan
vlucht nu inderdaad is geslaagd, maar
moeten ondertusschen hartelijk lachen, om
dat de schrijver zoo smakelijk weet te ver
tellen, hoe Piet aan een aap kwam en een
glas zoeten wijn dronk. Een spannend, goed geschreven en grappig boek,
dat we hartelijk kunnen aanbevelen in de belangstelling van de jonge
lezers.
(De Telegraaf.)
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VAN VIER VROOLIJKE VRIENDEN, door N. J. P. SMITH.
Geïllustreerd door POL DOM.
De vier vroolijke vrienden zijn echte Hollandsche jongens — jongens
van stavast, die zich niet ,,op den kop” laten zitten — jongens die op
komen voor alles wat goed en eerlijk is — jongens, die niet bang zijn
een buil of een schram op te loopen — jongens, die voetballen kunnen
en . . . die vechten om de overwinning — jongens, die vaak ondeugend
zijn . . . „vreeselijk ondeugend” maar die ook in hun grappen altijd eer
lijk en ridderlijk blijven.

KEES EN ZIJN KORNUITEN, door
N. J. P. SMITH. Geïll. door POL DOM.
Een boek dat met ieder hoofdstuk weer
nieuwe avonturen brengt van een stel kame
raden en dat, om zijn boeienden inhoud, met
graagte door onze jongens zal worden ver
slonden.
(Leeuw. Crt.)

HET SLOT BREDERODE, door P. VISSER.
Geïllustreerd door POL DOM.
Een verhaal uit den riddertijd, waarin het
Slot Brederode een voorname rol vervult.
Van de eerste bladzijde tot het roemruchte
slothoofdstuk, waarin Diederik in het tournooi zijn vijand overwint ten aanschouwe
van Jonkvrouw Aletta, wier kleuren hij
voert, is het boek belangwekkend en vol af
wisseling. De verwarde tijden der Hoekschen en Kabeljauwschen waarin
het oorlogsbedrijf nimmer stilstaat, geven aanleiding tot dappere daden.
Overwinning naast nederlaag, belegering van het slot, vlucht der riddervrouwe door onderaardsche gangen, kortom,
genoeg om de lezers in ademlooze span
ning te houden!

DE FRIEZEN VAN HET FLEVO-MEER,
door E. ZANDSTRA.
Geïllustreerd door POL DOM.
De hoofdfiguur is een ferme 15-jarige
Friesch, Wolfert geheeten. Hem volgen wij
op zijn vele spannende avonturen, die hij be
leeft in het Friesche land. En dat zijn er
vele! Zijn spel in zomer en winter, zijn
jachtavonturen, en zijn avonturen toen hij
als slaaf werd gevangen genomen, ontvoerd
en later weet te ontsnappen. Geen jongen
of hij zal met genoegen zijn uren in dit
boek slijten. Geen oudere of hij zal dit boek
gaarne wenschen in de handen van zijn kind.
(IJmuider Courant.)
Een betrouwbare gids voor het aanschaffen van Jeugdlectuur is:
DE GEÏLLUSTR. CATALOGUS, UITGAVE CEBR. KLUITMAN.
Toezending op aanvrage gratis en franco.
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