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Voorwoord
‘Asjeblieft, dit is het, hier hebben we op gewacht. Gaan we meteen
bouwen!’
Zo ging dat in die dynamische naoorlogse jaren toen de ene na de
andere nieuwe technische ontwikkeling zich aandiende. Dat was de
tijd na 1945 tot ver in de jaren ‘50 waarin heel wat enthousiastelingen
dag en nacht met ‘radiotechniek’ zoals dat toen zo heette en zelf
bouw bezig waren. Mijn vriend Flip en ik, in 1945 zo’n 14 jaar oud,
waren van die gedrevenen. Maatschappelijke omwentelingen, politie
ke roerselen, zo die er al waren, ontgingen ons volledig. Onze onafge
broken strijd speelde zich geheelen al af binnen het brede raamwerk
van de veeleisende technische materie. Want reken erop dat het een
strijd was! Een strijd met winst en veel verlies. Enthousiasme en
teleurstelling, glorie en verguizing wisselden elkaar in hoog tempo af.
Nauwelijks hadden we op briljante wijze een grandioos succes ge
boekt of we stootten onze neus, doordat we weer eens iets voordehandliggends over het hoofd hadden gezien - of omdat de weerbarsti
ge techniek zich bij nader inzien toch net weer iets anders gedroeg
dan we ons in onze enthousiaste onervarenheid hadden voorgesteld.
Alles wat nieuw is is moeilijk - daar kwamen we toen wel achter.
De hier beschreven waar gebeurde, vaak onverwacht humoristische
belevenissen (waarvan er een aantal in de vorm van losse verhalen in
het bekende magazine O&O zijn verschenen) geven een beeld van een
wat de techniek betreft eigenlijk wel wat onderbelicht tijdperk. Socia
le en politieke stromingen krijgen altijd alle denkbare aandacht, maar
aan de techniek, waarvan we elke dag profiteren en die het dagelijkse
leven maakt tot wat het is, wordt gemakkelijk voorbijgegaan. Terwijl
veel van de technische verworvenheden van deze tijd, zoals de CD, de
stereoset, de TV, digitalisering, juist hun oorsprong hebben gevonden
in die naoorlogse jaren. Veel technici van nu waren de hobbyisten van
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toen. De echte uitvinder wordt niet op de TU geboren, maar ontstaat
thuis aan de keukentafel. Hij begint als hobbyist en blijft dat zijn hele
leven lang.
Wat voor glanzende carrière hadden wij voor ogen? Wat dachten wij
te bereiken? Wisten wij veel. Het lag aan een toevallige reparatieopdracht bij iemand thuis, een motiverend tijdschriftartikel, of een
spontaan opkomende impuls. Er was ook zoveel nieuws dat de moeite
waard was en door listige zelfbouw in je eigen kamertje te verwezen
lijken was. De nieuwe mogelijkheden buitelden over elkaar heen.
Nu leven we in een andere tijd. Het is bereikt. Techniek is een zaak
van ernst, studie, wetenschap en carrière geworden. Maar veel erger
nog, er zijn er waarvoor techniek iets minderwaardigs betekent - iets
voor de eenvoudige van geest die plat op zijn rug op het natte asfalt
van de Tweede Dwarsachterstraat in zijn hemdsmouwen aan zijn
derderangs Kadet of Jaguar sleutelt. Ha, welk een dwaling! Dezulken
hebben geen enkel besef van het mateloze plezier dat techniek, in
welke vorm dan ook, kan geven. Lees dit boek maar. Maar los daar
van heeft de techniek ons ondertussen wel zóveel gegeven, dat het
soms wel lijkt of alles inmiddels is bereikt. Een eindpunt dus? Welnee,
integendeel juist een begin. De generatie uit dejaren ‘50 wilde spullen
maken waar men leuk mee aan de gang kon gaan. Bandrecorders en
zo. Maar dat nam zoveel tijd en aandacht in beslag dat men aan het
creatieve aspect nauwelijks toekwam. Maar nu liggen de fascinerende,
creatieve mogelijkheden op alle mogelijke terreinen zo maar voor het
oprapen. Tot in het universum toe. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe
uitdagingen.
Daarom is dit boek met al die technische avonturen uit dejaren ‘50
niet zo maar een vrolijke, tegelijk ook nostalgische terugblik op een
kleurrijk verleden, nee, het is de weergave van een tijdperk dat voor
het heden van essentiële waarde is geweest en dan ook in hoge mate
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respect verdient. Maar wel respect met een gulle lach! Moge dit
historische boek met evenveel plezier worden gelezen als het is ge
schreven!
W.v.B.

Met op deze plaats speciale dank aan dochter Christien die op onna
volgbare wijze de sfeer van deze verhalen in even geestige als treffen
de illustraties heeft weten te vatten!
En dank aan ‘vriend Flip’, die de belichaming is van verschillende
vrienden die in die turbulente jaren mijn pad hebben gekruist en die
kortere of langere tijd de fleurige avonturen hebben gedeeld: Hans de
slagerszoon, Kees, de broers Wim en Theo, Ben, Ad, Hans, Fred ... en
die, op een enkeling na die er helaas niet meer is, niet anders dan met
een glimlach aan die bijzondere tijd kunnen terugdenken.
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1. Een nieuwe wereld
‘Noem je deze duistere grot een kast? Waarom maak je er niet een
lampje in?’ Hoofdschuddend tuurde Flip in mijn onverlichte scheikundekast. ‘Lampje?’ schrok ik, ‘geknoei met stroom? Ik pas wel op!’
Nog niet zo lang geleden - er was zo kort na de bevrijding nog maar
pas weer elektrisch licht - had ik bij het achteloos insteken van een
stekker in het stopcontact voor het eerst van mijn leven de griezelige
kracht van 220 volt mogen ervaren. Ik had in mijn onbenul mijn
vingers tegen de stekkeipennen gehouden. ‘Nee,’ huiverde ik, ‘ik pas
wel op, ik kijk wel uit!’

'Noem je deze duistere grot een kast? Waarom maak je er niet een lampje in? ’
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Maar mijn lot was al bepaald. Het elektron was in mijn leven geko
men. Want, ‘ziedaar de angst van de onwetende.’ glimlachte Flip
breed. ‘Daar gaan we meteen wat aan doen!’ Hij zat op de ambacht
school. Electriciteit werd zijn toekomst. Had ik even niet aan gedacht.
Ik, Mulo-klant, 2e klas, wist in de verste verte nog niet welke kant ik
op zou gaan. Voorlopig ging mijn warme belangstelling uit naar
scheikunde, dankzij het op mijn pad gekomen hobbyhoek ‘Scheikundeproeven die slagen’ dat vol stond met praktische proeven, waarvan
in het bijzonder de vuur- en knalwerken zich op mijn wetenschappelij
ke belangstelling mochten verheugen. Tegelijk ook werd door de
allengs groeiende verzameling stopflessen mijn verzamelwoede op
prettige wijze aangewakkerd.
In de eerste week na de oorlog had ik Flip voor het eerst ontmoet
toen ik me aanmeldde bij de weer op te richten verkennerij die in de
oorlog verboden was geweest. Tijdens het wachten in de lange rij
werd ik iets naar achteren geduwd. ‘Zou men van mijn tenen af willen
gaan?’ klonk het achter me. Ik keek om en keek in het grijnzende
gelaat van een jongen die een kop groter was dan ik. ‘Of heeft men
behoefte aan uitzicht?’ informeerde de ander, die ik even later als Flip
leerde kennen. ‘Nee,’ grinnikte ik, van zijn voet afdalend, ‘ofja,
eigenlijk wel. Zou het nog lang duren? Ik heb nog een boel te doen.’
‘Boel te doen? Huiswerk? Nee toch?’
‘Scheikunde.’ zei ik ferm, ‘ik doe proeven.’ Onmiddellijk was de
belangstelling gewekt, zeker toen Flip vernam dat mijn activiteiten
voornamelijk op het turbulente gebied van knal- en vuurwerken
plaatsvonden.
‘Wil ik zien, wil ik meemaken!’ riep hij meteen, ‘Dat lijkt me wel wat,
dat proevengedoe! Ik kom bij je kijken!’ Deze ongeveinsde interesse
vond ik meer dan fantastisch. Hij was, ervoer ik tijdens ons levendige
gesprek in die lange rij, van het ‘dat komt wel in orde’-type, een
makkelijke houding die, zoals later nog zou blijken, als vanzelf allerlei
problemen opriep, die met vaart en verve ook altijd, nee, laten we
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eerlijkheidshalve zeggen redelijk vaak min of meer weer werden
opgelost. En nu zat hij hoofdschuddend voor mijn duistere scheikundekast.
‘Dat kan zo écht niet!’ stelde hij vast. ‘Op een dag pakje het verkeer
de flesje, buskruit in plaats van salmiakzout of zoiets, en hup, daar ga
je dwars door het dak heen de lucht in. Kom op, we maken er meteen
een lampje in, ik heb wel wat spulletjes.’ En symbolisch voor de
manier waarop we vanaf dat moment zouden samenwerken draafden
we onverwijld naar zijn kamertje. Dat was niet ver weg, want we
woonden niet ver van elkaar in de Amsterdamse Pijp. Mijn ouders
hadden een groentewinkel en Flip was een slagerszoon.
In zijn kamertje boven de slagerij was Flip, ontdekte ik met ontzag,
actief bezig met elektra. Ik stond oog in oog met indrukwekkende
vindingen. Onder de deurmat voor de trap zat een verborgen knopje
dat een zoemertje tot leven bracht zodra er iemand naar boven kwam.
En op de deur zat een ingenieus elektromagnetisch geheimslot, maar
dat bevond zich nog in het proefstadium. Vanwege steeds weer ande
re mysterieuze defecten weigerde er steeds weer wat anders. ‘Maar ik
kan altijd binnenkomen,’ legde Flip uit, ‘want ik houd het raam ge
woon open snap je wel. Wel een beetje koud, maar je kunt niet alles
hebben. Toen het slot de eerste keer weigerde en het raam dicht was
hebben we de deur eruit moeten beuken. Vond pa niet leuk.’ Hij rilde.
Vader Flip had grote handen.
Wat plezierige rommeligheid betreft kon Flip’s kamertje mijn onder
komen zijn. Uit een tot kast verheven sinaasappelkist die ongetwijfeld
uit onze groentewinkel afkomstig was viste Flip een bosje met textiel
omsponnen elektrasnoer op, een koperen fitting, een bakelieten
schakelaar en een dito stekker. ‘Vooroorlogs spul,’ zei hij, ‘van mijn
oom gehad toen-ie zijn schuur opruimde.’
‘Ik wou dat ik zo’n oom had,’ grinnikte ik. ‘En jij weet hoe je dat
allemaal moet aansluiten?’
Verbaasd keek hij me aan. ‘Weet jij dat dan niet? Jij weet niet hoe je
een lampje moet aanleggen? Nee, echt niet? Man, wat is nou simpe13

Ier! Let op, dan leg ik het je uit. Stelt niks voor.’ In een paar korte
zinnen maakt hij het me duidelijk. Het was allemaal heel logisch,
ontdekte ik. En mateloos interessant. Dat had ik veel eerder moeten
weten!
‘En hoe vind je dit!’ kwam Flip levendig, ‘heb ik zelfbedacht. Een
elektrisch kanon. Kun je mee lachen. Let op!’ Hij bonkte een enorme
spoel op tafel, waarin in het midden een gat zat. ‘Kijk, daar zat vroe
ger een ijzerkem in. Heb ik eruit gehaald. En ik heb er een stekker en
een drukschakelaar aan gemaakt.’ Met een geroutineerd gebaar prikte
hij de stekker in het stopcontact, legde een dikke spijker in het hori
zontaal opgestelde spoelgat en gaf een kort drukje op de schakelaar.
Met een fraaie boog vloog de spijker door de kamer.
‘Fantastisch!’ riep ik enthousiast.
‘Kan beter,’ schudde Flip zijn hoofd. ‘Hij kan met een klap tegen de
deur slaan. Dit was niks. Op het moment dat ik de knop indrukte zat
ik niet exact op de top van de fase, snap je wel. We werken met
wisselspanning moetje niet vergeten.’
Daar begreep ik nog niet veel van, maar het boeide me mateloos,
vooral toen ik zelf met het kanon aan de gang ging en toevallig enkele
zeer fraaie treffers tegen de deur plaatste.
Na deze fascinerende experimenten gingen we, gewapend met fitting,
schakelaar en draad, weer terug naar mijn kamertje. Dat stond achter
in de tuin achter ons huis. Wonderlijk, hoe snel een mens kan evolue
ren! Een uurtje geleden had ik nog geen flauw benul van elektrische
stroom, maar zie, vakkundig begeleid door meester Flip, wierp na
verbluffend korte tijd een 25 watt lampje een sprookjesachtig geel
licht op de nu feestelijk glimmende flessenverzameling in mijn scheikundekast. Wat een lust, wat een weelde!
Vanaf dat moment werden de heftige knalproeven met kaliumchloraat
en zwavel, dat in die tijd nog voor weinig geld gewoon bij de drogist
kon worden gekocht, afgewisseld met draden- en lampjesgeknutsel,
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en met huiswerk als dat zo uitkwam. Helaas was dit laatste steeds
weer een pijnlijk storende factor in het geheel.
Maar hoe boeiend de proeven met knal- en lichteffecten ook waren,
naarmate we ons meer en meer in het elektronenwereldje met zijn
veelzijdige mogelijkheden verdiepten, verloren ze gaandeweg toch
wel hun glans. O ja, zo af en toe hielden we ons in de tuin achter ons
huis nog wel bezig met ingenieuze raketproeven. En op een onverge
telijke oudejaarsavond vergastten we de buren op de vele veranda’s
boven ons die, begeleid door beierende kerkklokken en loeiende
scheepsfluiten, als gekken met deksels op vuilnisbakken stonden te

‘Én hoe vind je dit! ’ kwam Flip levendig, 'heb ik zelf bedacht. Een elektrisch
kanon. Kun je mee lachen. Let op!'
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beuken, op sprookjesachtig rood en groen Bengaals vuur dat we op
het dak van mijn kamertje met kwistige hand ontstaken. Maar dat was
een laatste scheikunde-opleving. Meer en meer werd vriend elektron
met zijn steeds weer onverwacht-nieuwe perspectieven de hoofdzaak.
Daarbij maakten de vaak onverwachte situaties die we door onze niet
altijd even doordachte elektronenactiviteiten opriepen, het leven op
een bijzondere manier kleurig en fleurig.
Een boeiende wereld was voor ons opengegaan.
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2. De stekkerbusjes
‘Wat wij nodig hebben,’ zei Flip na een paar weken energiek, ‘is een
schakelbord.’ Krachtig knaagde hij op zo’n keiharde Amerikaanse
biscuit, die sinds de bevrijding in grote hoeveelheden over het uitge
hongerde Nederlandse volk waren uitgestort. Wie er te veel van at
eindigde met een gescheurde maag in het ziekenhuis, want het op
zwel vermogen van de betonharde koekjes bleek angstwekkend groot.
‘Een schakelbord?’ Verbaasd keek ik hem aan. ‘Wat moeten we nou
met een schakelbord!?’ Nog geen flauw vermoeden had ik van de
glorieuze elektronische toekomst die voor ons in het verschiet lag. We
hadden nét de turbulente periode achter de rug met de lege biscuitblikken, die we tot onduidelijke vlotten hadden samengebonden om er
woeste zeeslagen op de Amsterdamse grachten mee te plegen. Maar
Flip, de ziener, keek me hoofdschuddend aan. ‘Waar zijn we nou mee
bezig? Nou?’
‘Met een kristalontvanger,’ antwoordde ik braaf. Jazeker, na hier en
daar wat lampjes te hebben aangelegd en na het glorieus behalen van
het insigne Electricien bij de zeeverkenners waren we ons in de heuse
radiotechniek gaan verdiepen. De eerste resultaten lagen nog in een
ver verschiet, want veel onderdelen hadden we nog niet. Maar de
technische discussies waren al zeer levendig.
‘Juist, een kristalontvanger. En wat gaan we daarna doen?’
Ik haalde mijn schouders op. ‘Weet ik veel. Ernaar luisteren denk ik.
Tenminste, als-ie het doet.’
‘Dat bedoel ik nou!’ knikte Flip, ‘als-ie het doet. Nou, neem maar van
mij aan dat-ie het niet doet. Ons eerste vlot zonk toch ook als een
baksteen? En dus hebben we een schakelbord nodig.’
De logica ontging me, maar Flip legde me geduldig uit dat bij een
zinkend vlot meteen was te zien waar het lek zat. In de ondoorzichti
ge radiowereld lag dat anders. Daar was het geen kwestie van kijken,
maar van meten, intelligent meten. ‘Meten is weten, onthoud dat!’
17
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besloot hij zijn briljant betoog, 'en we moeten veel weten, want na die
kristalontvanger gaan we natuurlijk een echte radio bouwen, ja toch?’
Daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. ‘Ik zal al blij zijn als die
kristalradio het al doet.’
‘Nou, zie je nou?’ glimlachte Flip, ‘daar heb je het: knagende onze
kerheid! En dat is helemaal niet nodig. Kwestie van een schakelbord.
Een plaatje triplex met wat schakelaars, lampjes, stekkerbusjes, die
zakvoltmeter die ik van ome Jan heb gekregen, en je meet alles wat
los en vast zit. En er moet natuurlijk ook een beltransformatortje
achter, dan hebben we meteen de beschikking over 3, 5 en 8 volt. O
ja, en een antenne- en aardaansluiting voor de radio, die moeten er
ook op.’
Ja. nu zag ik het ook voor me. Flip had diep nagedacht, dat was
duidelijk. Een schakelbord was absoluut onmisbaar, nu én in de
toekomst. 'We beginnen meteen!’ riep ik enthousiast. Het vuur was in
mij gevaren, huiswerk was vergeten. Nog datzelfde uur ontwierpen
we op een groot stuk papier een zo indrukwekkend mogelijk uitziend
schakelpaneel, waarna we hoopvol op zoek gingen naar wat we zoal
hadden. Dat viel zowaar mee. In het schuurtje achter huis vonden we
zelfs een plaatje triplex dat in de oorlogsjaren, hoe was het mogelijk,
over het hoofd was gezien en niet in een noodkacheltje was opge
stookt.
'Zo. dat schiet op.’ zei Flip tevreden, ‘nu de stekkerbusjes nog.’
Die hadden we nog niet en dat bleef ook zo, want zo kort na de
oorlog bleken die nergens te koop. Tien hadden we er maar nodig,
tien slechts. Maar geen winkel kon ons helpen, het was alsof we naar
maangesteente vroegen. Moedeloos sjouwden we de hele stad af en
hoe meer we zochten hoe meer het schakelbord een obsessie werd.
De half gevorderde kristalontvanger was geheel uit de gedachte
verdwenen, het schakelbord was er centraal voor in de plaats geko
men.
‘Is het niet om uitje vel te springen?’ riep Flip wanhopig, toen we
weer ergens ver weg tevergeefs allerlei armoedig-lege winkeltjes
18

hadden afgestroopt. ‘Nou hebben we zo’n prachtige voltmeter, we
hebben zelfs een beltrafo en een antenneschakelaar, maar een simpel
stekkerbusje is nergens te krijgen! En ze hebben het nog wel zó over
de wederopbouw van Nederland!’
Misnoegd liepen we een smalle zijstraat in. Ineens bleef Flip stokstijf
staan. ‘Kijk nou!’ lispelde hij, ‘daar liggen ze! Zomaar. Tien stuks.
Kan het mooier? Precies de tien die we nodig hebben.’
Ademloos drukten we onze neus tegen het groezelige glas van een
kleine etalage waarin wat onduidelijke radiospulletjes lagen, met in
een stoffig hoekje een rijtje kleurige stekkerbusjes. Een paar rode,
witte, groene, blauwe en gele, het was ontroerend. Feestelijk gestemd
traden we naar binnen. Een grijs mannetje dat zo te zien maar tenauwernood de hongerwinter had overleefd, slofte uit het donkere ach
terhuis naderbij.

nuuii.iim'illli

I
'Kijk nou! ’ lispelde hij, 'daar liggen ze! Zomaar. Tien stuks. Kan het mooier?'
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‘Wat moeten die tien stekkerbusjes kosten?’ informeerde Flip zakelijk.
‘Een kwartje,’ zei het grauwe mannetje, ‘2,5 cent per stuk. Vooroor
logse prijs.’
We keken elkaar aan. We hadden allebei een dubbeltje. Wat nu? Flip
rechtte zijn rug. ‘We nemen de hele partij ineens,’ sprak hij flink, ‘en
daar geven we u 20 cent voor.’
Het mannetje was niet onder de indruk. ‘Voor 20 cent krijg je acht
stekkerbusjes. Als je er tien wilt hebben moet er 5 cent bij.’
Acht stekkerbusjes! Dat was uitgesloten. Ons schakelbordproject was
geheel en al op tien stuks gefundeerd, daar kon onmogelijk aan wor
den getornd. Flip gaf het niet op.
‘Meneer,’ glimlachte hij vriendelijk, ‘verkoop ons die tien nu voor 20
cent. Dan bent u er mooi vanaf en zo heel veel maken die paar centen
toch niet uit, nietwaar?’ Sterke argumentatie, vond ik, maar het
mannetje keek Flip uitdrukkingsloos aan. ‘Een paar centen noem je
dat, jongeling, maar ik noem het 20 procent. Dat is meer dan mijn
winst. Nee dus.’
‘Ja maar, wat is nou vijf...’ ging Flip toch nog door, maar met een ‘die
man heeft gelijk, die gaat toch zijn hele winst niet zomaar weggeven?’
had ik hem al naar buiten getrokken.
‘Klets,’ vond Flip, ‘jullie denken allemaal te klein. Nou hebben we
niks! Wat schieten we daar nou mee op?’
‘We moeten gewoon wachten tot we die 5 centen erbij hebben,’ zag ik
als enige oplossing, ‘kom, we gaan maar weer naar huis.’
Mopperend liep Flip mee. ‘Als we het geld eenmaal hebben zijn die
stekkerbusjes natuurlijk mooi weg. En zie er dan maar ergens anders
aan te komen.’
Het was, helemaal vanaf het eind van de 3e Oosterparkstraat, geen
vrolijke tocht terug. Maar zie, op het moment dat we de Amstelbrug
over waren en de Willibrorduskerk passeerden, leefde Flip als door
een wonder getroffen ineens op. ‘Kom op, naar binnen,’ zei hij mon
ter, ‘we moeten even bidden.’ Bidden? Alle heiligen in de hemel een
wonderbare stekkerbusjes vermenigvuldiging afsmeken? Verbaasd liep
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ik achter hem aan, de zware eikenhouten deur door, de plotselinge
gewijde stilte van het Godshuis in. ‘Vriend ga hogerop!’ las ik op een
groot bord tegen een pilaar, ‘blijf hier niet staan. In de kerk is ook
plaats voor u. Prijzen der plaatsen: 2 - 5 - 10 cent.’ Voor het Mariaaltaar brandde stil een groot aantal kaarsen en in de vrijwel lege kerk
was hier en daar een eenzame ziel met gevouwen handen in gebed
verzonken. Wat deden wij hier met onze materialistische stekkerbusjeskoppen in hemelsnaam?
‘Kom op, we gaan weer,’ stootte ik Flip aan.
‘Niks ervan,’ gebood hij fluisterend, ‘knielen!’ Zachtjes stommelden
we de achterste bank in. Flip sloeg een breed kruis en vouwde devoot
zijn handen. Onbehaaglijk keek ik hem van opzij aan. Had hij te lang
gelopen, waren de vermoeidheid en ontgoocheling hem in het hoofd
geslagen? Met half gesloten ogen zat hij in stille meditatie geknield,

Plat op onze buik schoven we zij aan zij over de stoffige vloer onder de banken door.
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het was hoogst verontrustend. Hoe lang ging dit duren? Maar ineens
stootte hij me aan. ‘Hebbes!’ siste hij. Ha, dat klonk weer vertrouwd.
‘Daar, recht vooruit, onder de bank, zie je dat?’ smiespelde hij zacht
jes in mijn oor. Ik keek. Nee maar, ja, ik zag het, daar lag een cent.
‘Heeft iemand bij de collecte naast de schaal gemikt,’ lichtte Flip
fluisterend toe, ‘zoiets gebeurt af en toe.’ En breed grijnzend: ‘daar
om kom ik graag even in een stille kerk mediteren, snap je wel? Kom.’
Voorzichtig dook hij in elkaar en begon zachtjes langs de vloer onder
de bank door te schuiven. Even aarzelde ik, maar, was het vriend
schap, was het hebzucht?, ook ik zakte naar de vloer en volgde hem
gedwee. Plat op onze buik schoven we zij aan zij over de stoffige
vloer onder de banken door.
‘Kijk, daar verderop ligt ons volgende kapitaal,’ grijnsde Flip zachtjes.
We schoven er heen en haalden de oogst binnen, weer een cent.
‘Fantastisch!’ fluisterde ik enthousiast. Iets als goudkoorts voer door
me heen. Levendig keek ik om me heen, maar het enige wat ik zag
waren de platte knieën van een hoogbejaarde bidster, die de hemel op
dat moment misschien wel om financiële bijstand smeekte. Nou, dan
kon ze beter plat over de vloer gaan kruipen. We bereikten, nadat ik
in een hoekje met een scheut van vreugde nog een verloren cent had
gevonden, de voorste bank. Daar rezen we tot schrik en ontsteltenis
van de verspreide biddenden als een verschijning overeind, sloegen
om de gemoederen te sussen, een groot kruis, hieven de armen thea
traal ten hemel en verlieten in hoog tempo de kerk.
‘Nog twee centen te kort,’ stelde ik buiten gekomen met droefenis
vast, ‘wat hebben we nou nóg bereikt?’
‘Niet veel,’ gaf Flip toe, ‘maar er is nog een rij banken.’Ach ja, na
tuurlijk, we hadden de vruchtbare weiden nog niet geheel afgegraasd.
Gesterkt door het ‘vriend blijf hier niet staan’-bord doken we weer
onder een achterste bank, stofzuigerden geluidloos naar voren en
rezen, daar aangekomen, weer als één man op. Iets van stomme
ontzetting zagen we in de ogen van de biddenden waarvan de preve22

lende monden plots waren stilgevallen. Met eerbiedige, doch vliegens
vlugge snelwandeltred draafden we weer naar achteren.
‘Vier centen!’ fluisterde Flip onderweg enthousiast.
‘En ik twee,’ siste ik terug.
‘We zitten gebeiteld!’ grinnikte Flip breed, ‘we hebben over!’
‘Kunnen we niet houden,’ zei ik in het kerkportaal beslist, ‘daar
hebben we geen recht op. Vier centen moeten terug.’ Dat vond Flip,
tenslotte ook een zuivere ziel, na enige aarzeling ook en ingetogen
lieten we zo hoorbaar mogelijk 4 centen achter elkaar in het metalen
offerblok achter in de kerk kletteren. ‘Voor de Armen’ stond er op die
bus. We hadden een goede daad verricht. Met een rijk gevoel verlie
ten we het kerkportaal.
We holden naar het winkeltje. De tien stekkerbusjes waren ons! Maar
toen we langs de smoezelige etalage in het smalle zijstraatje draafden,
weigerden onze benen ineens alle dienst: de stekkerbusjes waren weg!
Met kloppend hart bonkten we het winkeltje in en het eerste wat we
zagen waren de stekkerbusjes die daar rustig op de toonbank lagen.
Even voer er iets als hemels geluk door ons heen, maar meteen stokte
onze adem in de keel toen we de vent zagen die voor de toonbank
stond. Een onfris type dat besluiteloos aan een vies vlasbaardje stond
te pulken en afwisselend naar de vrolijk gekleurde stekkerbusjes en
naar een ernaast liggend onderdeeltje keek. Het was een soort busje
met aan de bovenkant een zwart glazen venstertje. ‘Wat is dat?’ vroeg
ik ondanks alles wetenschappelijk geïnteresseerd fluisterend aan
alwetende Flip. ‘Telefoonverklikker,’ fluisterde die terug, ‘er komen
vier witte vlakjes achter openingen in dat zwarte vlakje achter het glas
als je er spanning op zet. Kun je op een telefoontoestel zien of er een
lijn in gebruik is. Interessant ding!’
Dat vond Pluizekop kennelijk ook, want nadat hij nog even met
ondraaglijk veel aandacht naar de, nee naar onze stekkerbusjes had
gekeken, waarbij ik toen voor het eerst ervoer wat wurgende haat
inhoudt, zei hij met schorre stem: ‘Die stekkerbusjes koop ik volgen
de keer wel. Nu toch maar eerst die verklikker. Je kunt je geld maar
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één keer uitgeven, helaas.’ Helaas? Goddank! Pluizekop gaf het
geduldige grijze mannetje achter de toonbank een kwartje en ver
dween met zijn telefoonverklikker, de hemel zij dank, van het toneel.
‘De stekkerbusjes!’ riepen Flip en ik gelijk. Ik wilde ze oppakken.
‘Dertig cent,’ zei het mannetje. Onze mond viel open. Verbijsterd
staarden we hem aan. ‘Maar, maar...’ begon Flip stotterend, ‘daarnet
kostten ze nog...’
‘Grapje,’ glimlachte het mannetje, ‘nou voel je hoe belangrijk 5 centen
kunnen zijn.’ We zwegen beschaamd. ‘Maar hoe dan ook hebben jullie
wel geluk,’ knikte hij terwijl hij de stekkerbusjes in een oud sigaren
zakje liet glijden. ‘Nou, veel plezier ermee!’ ‘Danku, dankuwel!’
riepen we blij. Ja, we hadden wél geluk gehad. De hemelse machten
hadden met welgevallen op ons neergekeken, dat was duidelijk. Het
was maar goed dat we die vier centen in het offerblok hadden gedaan.
Zonnig walsten we naar buiten.
‘Wat wij nodig hebben,’ zei Flip krachtig, toen we buiten stonden, ‘is
zo’n telefoonverklikker. Moet ook op het schakelbord.’ Ik was het
helemaal met hem eens. We konden er absoluut niet buiten.
Dit was het begin van het Grote Verlangen dat ons nooit meer zou
loslaten.
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3. Wederopbouw
Met het verruilen, in 1945, van de Duitsers door Canadezen, Ameri
kanen, Engelsen en andere bevrijders kwam in Nederland de radio
weer terug. In de oorlogsjaren ervoor was er hier en daar natuurlijk
wel illegaal naar etherberichten geluisterd, maar voor de rest was het
radiografisch gezien vijfjaar lang de dood in de pot geweest. Luiste
ren mocht niet, en in feite kón dat ook niet, want iedereen had zijn
kostbare radio aan de bezetter moeten afstaan. Dat bevel was natuur
lijk massaal genegeerd. Als er al wat naar de roofbureaus werd ge
bracht, was dat een defect apparaat of een inderhaast in elkaar ge
knutseld armzalig zelfbouwgevalletje. De radiotoestellen zelf waren in
de kelder onder de kolen, op zolder, of in een hol onder de grond
verstopt.
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...want iedereen had zijn radio aan de bezetter moeten afstaan.
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Maar in 1945, toen de nachtmerrie voorbij was, werden overal de
radio’s weer uit hun duistere bergplaatsen opgegraven, opgepoetst en
in werking gesteld. Althans, dat was de bedoeling. In veel gevallen
draaide men tevergeefs aan afstemknop en sterkteregelaar. De lampen
gloeiden soliede op, maar geluid kwam er niet uit.
‘Zie jij misschien wat er aan de hand is?’ richtte een buurman zich in
die dagen tot mij, zijn toestel in mijn kamertje voorzichtig voor me
neerzettend, ‘het kan nooit veel zijn, want toen ik het opborg speelde
het nog als een lier.’
Ik voelde me gevleid: buurman schatte mij hoog in. Veel te hoog,
want dankzij Flip wist ik wel hoe je een simpel lampje moest aanleg
gen, maar dat was ook meteen de top van mijn radiotechnisch kun
nen. Maar dat hoefde de buurman niet te weten. Misschien kon ik wat
voor hem doen. De elektronenwereld had haar poorten voor me
geopend, nu was er geen nee meer bij. Met naar ik aannam goed
gespeelde flair zei ik dat ik er wel even naar zou kijken. Dankbaar
verdween buurman. Voorzichtig schroefde ik de achterwand los en
bestudeerde nieuwsgierig het voor mij totaal vreemde binnenwerk. Er
waren mensen die daar verstand van hadden, hoe was het mogelijk. Ik
kon er niks mee. Zou Flip misschien...? Maar op dat moment zag ik
toch ineens iets herkenbaars: de luidsprekerconus hing er aan flarden
bij hing. Dat klopte niet, dat zag zelfs ik wel. In een te vochtig
schuurtje bewaard, dat was duidelijk, of door de ratten aangevreten,
dat kon ook. Het kostte me niet veel moeite de luidspreker uit het
royaal gebouwde toestel te schroeven. Even een nieuwe kopen en
klaar was de klus. Maar er was helemaal geen nieuwe luidspreker. ‘Ja,
dat zouden we wel willen,’ grinnikte de verkoper in de radiozaak op
de Ceintuurbaan, ‘maar de fabrieken leveren nauwelijks nog maar
wat. Nee vriend, die luidspreker zul je moeten repareren.’ En colle
giaal, als was ik zijns gelijke, legde hij me uit hoe men een luidspreker
zodanig van een nieuwe conus en spreekspoel kon voorzien dat het
ding weer even briljant speelde als voorheen. Passende conussen, nog
van een vooroorlogse voorraad, had hij genoeg en dat gold ook voor
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de spreekspoelen, die hij zelf op maat op een draaibankje wikkelde.
Dus dat was geen punt. Voor weinig geld kocht ik wat ik nodig had
en toog thuis met de onderdelen en Velpon aan de slag. Want het was
allemaal een kwestie van nauwkeurig lijmen, had de radioman me
verteld, waarbij de spreekspoel met behulp van strookjes oude foto
negatieven tijdens het droogproces op de juiste plaats in de spleet van
de luidsprekermagneet werd gehouden.
‘Wat ben jij allemaal aan het uitspoken?’ Vriend Flip, in de deurope
ning, van mijn kamertje, keek verbaasd naar mijn gepruts. ‘Je zou me
toch met mijn meetkunde helpen?’
‘Straks,’ gebaarde ik, ‘straks. Dit is wél even belangrijker!’
‘Dat wil ik geloven,’ beaamde Flip, de luidsprekerloze radio bekij
kend. En dan, met iets van afgunst, omdat ook zijn radioniveau nau
welijks iets voorstelde: ‘sinds wanneer ben jij een volleerd repara
teur?’
‘Sinds vandaag,’ zei ik trots, ‘je ziet het, mijn niveau stijgt met spron
gen! Hier, hou vast, dan lijm ik dit even vast.’
Terwijl ik de lijmtube hanteerde legde ik uit wat de bedoeling was.
Meteen begon er iets te glinsteren in Flips oog. ‘Zijn die conussen en
spreekspoelen duur?’
‘Nee, dubbeltjeswerk.’
‘En er zijn er genoeg?’
‘Ja, een la vol.’
‘Ook allerlei maten?’
‘Allerlei maten, heb ik gezien. En trouwens, spreekspoelen maken ze
zelf.’
Flip sprong op. ‘Aha,’jubelde hij, ‘dit gaan wij intelligent aanpakken.
Ons wachten gouden tijden!’ Zoals alle grote geesten had hij een
visionaire kijk op zaken. ‘Luidsprekers kunnen niet tegen vocht, dat
blijkt,’ stelde hij vast, ‘en dus mogen we aannemen dat er nog heel
wat méér opgegraven radio’s met een kapotte luidspreker in omloop
zijn. Nou, die gaan wij repareren. Wederopbouw!’ Hij sloeg zich
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krachtig op de borst en keek me met bevlogen blik aan. ‘Ook wij
dragen ons steentje bij aan een nieuw Nederland! ’
Wederopbouw! Dat was hét sleutelwoord in die tijd. Het oorlogsgeteisterde Nederland moest er weer bovenop komen. Daar hoorde die
kapotte luidsprekers ook bij natuurlijk. Ik knikte enthousiast, een golf
van vaderlandsliefde vloeide door me heen.
‘Dan moeten we natuurlijk niet te veel rekenen,’ zei ik breed.
‘Ja maar ook niet te weinig,’ bracht Flip er onmiddellijk tegen in. ‘De
wederopbouw van de een moet niet de ondergang worden van de
ander. Nee, we rekenen mooi een riks als eenheidsprijs. Dat is niet te
goedkoop, maar ook niet te duur. Let maar op, op zo’n prijsje komen
de opdrachten met stromen binnen! Is dat effectieve wederopbouw, of
niet?’
Hij had gelijk. Het briljante idee werkte als een sneeuwbal. We kregen
het druk. We repareerden zelfs voor de radiozaak waar we de conus
sen en spreekspoelen kochten. Dag in, dag uit stond er bij Flip of bij
mij een rij luidsprekers in een van de stadia van opbouw. Want elke
dag moest er weer een volgende fase worden afgewerkt: spreekspoel
aan de binnencentrering lijmen, drogen, conus vastlijmen, drogen,
buitencentrering lijmen en weer drogen.
Alle luidsprekers kregen dezelfde behandeling. Soms was ervan een
defecte luidspreker alleen maar een draadje los en dan was de riks
gauw verdiend. En zo kregen we dankzij ons wederopbouwwerk de
beschikking over een royale zakcent die de deur naar de fascinerende
wereld van de radiohobby plezierig ver openzette.
Elke gerepareerde luidspreker namen we liefdevol in de eromheen
gebogen elleboog, zodat we een soort klankkast voor een zo goed
mogelijke lagetonenweergave creëerden en sloten hem op de draad
omroep aan. Het was altijd weer een belevenis hoe een gerepareerde
luidspreker, die toch niets meer was dan een spoeltje in een magneet
met een papieren trechter eraan, zulke prachtige muziek kon vóórt
brengen. We kregen een geweldige waardering voor de goede luid28

spreker, die sindsdien nooit meer is weggegaan. Nog steeds doet het
me zeer als ik zie dat een defect apparaat met een luidspreker erin zo
maar bij het grof vuil is gezet.
Geleidelijk aan werd het minder op ons reparatiefront. Alle ooit
ondergedoken radio’s speelden weer. Soms kwam er nog wel eens
luidspreker met een eruitgeblazen conus, omdat men de aansluitstekker, waarvoor in die dagen vrolijk en wel een netstekker werd ge
bruikt, per abuis in het stopcontact had gestoken, iets wat met een
daverende klap, een uitgescheurde conus en lang nafluitende oren
werd beloond.
Onze riante inkomstenbron droogde op en daarom waren we des te
blijer toen op zekere dag de eigenaar van een drukbeklante danszaal
een enorme, loodzware luidsprekerbox bij ons naar binnen droeg.

Dag in, dag uit stond er bij Flip of bij mij een rij luidsprekers in een van de
stadia van opbouw.
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‘Stuk,’ zei hij.
‘Maken we,’ antwoordden we.
‘Kost een riks, niet?’ Hij keek ons streng aan. Ja, dat was onze prijs,
en over drie dagen klaar.
‘Daar kan ik van op aan?’
‘Ja natuurlijk!’ riepen we, ‘dat, plus de lage prijs, is onze kracht en
onze reclame. Daar drijven we op! ’
‘Oké,’ zei de man, ‘daar houd ik je aan. Over drie dagen moet ik
draaien. Tot dan dus, ajuus.’
Onmiddellijk schroefden we de luidspreker uit de kast. Wat een
knaap! ‘Kijk eens wat een magneetpot!’ riep Flip in vervoering uit,
‘wat zal die speaker klinken! Nou, we zullen hem weer eens mooi
laten jubelen!’
We onderzochten wat er precies kapot was. Maar ons intelligent
speurwerk met ons uit 1,5 volts batterij en lampje bestaand meetgerei
bracht slechts aan het licht dat er helemaal niets defect was. Geen
uitgescheurde conus, geen doorgebrande spreekspoel, alles was in
orde. We begrepen er niets van. Met grote ogen van ontzetting keken
we elkaar aan en gingen toen maar met hangende pootjes en de
loodzware luidspreker naar Radio Groeneveld op de Ceintuurbaan,
onze klant nog wel. Glimlachend werd ons daar verteld dat dit geen
gewone luidspreker was, maar een elektrodynamisch geval, een met
magneetbekrachtiging. Geen permanente magneet dus, maar een
zware spoel waar een smak stroom doorheen moest. Die spoel was
doorgebrand. En dus: geen bekrachtiging. ‘Zo simpel is dat, jongens,’
‘Noem het maar simpel!’ vond Flip verontwaardigd, ‘wat kost een
nieuwe spoel wel niet?’
‘Nieuwe?’, lachte de radioman, ‘niks nieuwe. Die spoel zit dichtge
last, die is onrepareerbaar. Nieuwe luidspreker kopen dus. Zit niets
anders op.’ Hij noemde een prijs waar we stijl van achterover sloegen.
‘Tja, het is een bijzondere luidspreker hè, een uniek type. Jullie treffen
het dat ik er toevallig één heb liggen, want er is niet aan te komen.’
‘Zal wel,’ mompelden we, ‘we kijken eerst nog even rond.’
30

‘Gelukermee!’ zei de radioman blijmoedig.
Als geslagen honden verlieten we de zaak. ‘Daar zitten we mooi aan
vast,’ zei Flip met een grafstem, ‘over drie dagen moeten we deze
luidspreker spelend afleveren. Voor een riks...’ Vertwijfeld fietsten we
alle dumpwinkels af. Maar overal vingen we bot.
Onze laatste tocht voerde ons weer naar onze eigen radiozaak. ‘Pak
die luidspreker maar in,’ murmelden we somber, onze portemonnaie
boven de toonbank legend. We mochten nog van geluk spreken,
hoorden we, want die ochtend was er een andere belangstellende
geweest, die nog even over de pittige prijs wilde nadenken en vanmid
dag wellicht zou terugkomen. Aan die zwarte mogelijkheid hadden
we nog niet eens gedacht...
Zonder vreugde bouwden we de luidspreker in de kast en even vreug
deloos aanhoorden we de lovende woorden van onze klant toen die
zijn box kwam halen.
‘Fantastisch!’ riep hij, ‘en dan te bedenken dat deze luidspreker
nergens te repareren was! Grandioos, subliem! Dat moet worden
beloond. Hier, ik betaal het dubbele!’
Met pijnlijke steken door het hart en een krampachtige grijns op het
gelaat bogen we diep. De twee riksen rinkelden vals op het tafelblad.
‘Jullie zullen het nog ver schoppen,’ voorspelde de man met stellig
heid en verliet fluitend het pand.
Alles wat we met onze lucratieve luidsprekeractie hadden verdiend
was in één klap weer tenietgedaan. ‘Nou ja, we moeten maar zo
denken,’ sprak Flip die zich wonderbaarlijk snel wist te herstellen, ‘dat
we lesgeld hebben betaald. Het heeft veel gekost, maar we weten nou
wel precies hoe een luidspreker in elkaar zit. Of niet soms? Op welke
school leer je zoiets?’
Deze omslachtige manier van lesgeld betalen zou nadien nog vele,
vele malen worden herhaald. Maar gelukkig wisten we dat toen nog
niet...
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4. Draadantenne in de Pijp
In de glanzende periode van de lucratieve luidsprekerreparaties ston
den andere interessante ontwikkelingen, zoals die van het schakel
bord, natuurlijk niet stil. Toen dat, compleet met de tien glimmend
nieuwe stekkerbusjes, klaar was en in mijn kamertje boven de werkta
fel tegen de muur was gemonteerd, stonden we er stil van ontroering
naar te kijken. De miskleun van de onrepareerbare elektrodynamische
luidspreker werd er voor een belangrijk deel door vergoed.
‘Knap stukje werk!’ oordeelde Flip deskundig en daar was ik het
roerend mee eens. Ineens hadden we voor onze experimenten de
beschikking over verschillende spanningen en konden we met behulp
van een antieke voltmeter en een aantal serie- en parallel lampjes
spanningen min of meer op waarde schatten. ‘En nu verder met de
radio!’ riep Flip, toen we ons werkstuk voldoende bewonderd hadden,

Met grote ogen staarden we naar de bijschriften in het schijnbaar eenvoudige
schema.
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‘dat heeft al veel te lang geduurd.’ De radio! Onze kristalontvanger in
aanbouw. Een radio op basis van slechts enkele onderdelen, maar
niettemin voor ons een enorm project, omdat we van het gestencilde
schemaatje dat we voor een stuivertje bij Radio Groeneveld op de
Ceintuurbaan hadden gekocht, maar bitter weinig begrepen. Met
grote ogen staarden we naar de bijschriften in het schijnbaar eenvou
dige schema.
‘Spoel, afstemcondensator, kristaldetector, toe maar, HF-condensator,’ las Flip toonloos, ‘ik weet niet...’ Maar die opkomende twijfel
drukte ik meteen de kop in door uiterst tevreden vast te stellen dat dit
in ieder geval de allergoedkoopste, allerzuinigste radio-ontvanger was
die het mensdom ooit had uitgedacht.
‘Weinig onderdelen, dat zie je toch? En dat ding speelt zonder batte
rij! Kan het mooier?’ Nee, dat was zo, want veel geld hadden we na
ons luidsprekeravontuur niet meer over. Dat de kristalontvanger, die
weliswaar zonder voeding, maar daardoor ook zonder enige verster
king werkte, de meest ongevoelige radio was die men zich kon voor
stellen, was voor ons van minder belang. Als er maar wat ontvangen
werd, daar ging het om.
Het duurste onderdeel was de koptelefoon. Gelukkig had ik een
stokdove tante die er een voor de oorlog bij haar Meistersanger-radio
had gekocht, maar de pijnlijke oorklem na enkele vergeefse pogingen
verder nooit meer had gebruikt. In een gulle bui had ze hem aan mij,
het technische neefje, geschonken. Ze verdiende de hemel.
De vier onbegrijpelijke onderdeeltjes konden we gelukkig nét van het
resterende luidsprekergeld kopen. Aan de hand van het raadselachtige
schema monteerden we ze op een triplexplankje en drukten de kopte
lefoon met ingehouden adem over de oren. Niets te horen. ‘Wist ik
ook eigenlijk wel,’ zei Flip eigenwijs, ‘er moet een antenne komen.’
‘Als je het zo goed weet, waarom luisteren we dan?’ Geprikkeld rukte
ik de koptelefoon van mijn hoofd. Ik zat gewoon voor gek. ‘Antenne
dus,’ zei ik, ‘je zal wel gelijk hebben. Hoe? Weet jij het?’
33

Jazeker, Flip wist het, hij had zijn licht al bij Radio Groeneveld opge
stoken. ‘Wat wij nodig hebben is een lange, zeer lange draadantenne.
Die sluiten we aan op ons nieuwe schakelbord.’ Voor dat edele doel
zat er al een knalrood stekkerbusje op, met een zwart stekkerbusje
voor de aardaansluiting eronder.
‘We moeten het dak op,’ stelde Flip vast. Het dak op! Geen geringe
opgave, want mijn tuinkamertje temidden van het 3-hoog-huizenblok
lag zo’n 20 meter onder dakniveau. Je kon van de ethergolven niet
verwachten dat die in de spelonken tussen die huizenblokken in
helemaal tot aan de begane grond toe zouden neerdalen. ‘Dat wordt
een flink stuk antennedraad,’ stelde ik zorgelijk vast.

Vertrouwd beeld in de jaren ‘50 in de Pijp: de lange draadantenne boven de
achtertuintjes.
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‘Jazeker!’ beaamde Flip levendig, ‘we moeten niet alleen naar het dak,
we gaan ook naar de overkant van het blok. Mooi vrijhangend over
de tuinen heen. Een klein stukje draad vlak boven het dak zelf haalt
niks uit.’
‘Maar iedereen doet dat!’ riep ik.
‘Nou, ze doen maar. Ze beseffen niet hoe weinig dat uithaalt.’ Waar
haalde hij zijn formidabele kennis ineens vandaan? Zo maar even door
een babbeltje met Radio Groeneveld? Hij steeg mijlenver in mijn
achting. ‘Nee vriend,’ orakelde hij met flair verder, ‘wij leggen een
geheel vrijhangende antenne naar de overkant aan. Zul je eens horen
wat er uit onze simpele, maar perfect gebouwde radio-ontvanger
komt!’
Het was bitter koud. Een gure, winterse oostenwind blies dun en kil
door de Amsterdamse straten, maar dat was voor ons allerminst reden
om het project uit te stellen. De radio was klaar en dus moest er een
antenne komen. Nu. Meteen. Want zonder antenne hadden we ons
trotse toestel, hoe simpel het er ook uitzag, voor niets gebouwd.
Bovendien was onze nieuwsgierigheid naar de resultaten geen secon
de langer te dragen. Het was zaterdag, dat kwam mooi uit. Gelukkig
was antennedraad, glanzend massief koperdraad, niet zo heel duur.
Met blij gemoed legden we onze pas ontvangen wekelijkse zakcenten
bij elkaar en sloegen drie rollen van 25 meter in, plus nog wat antenne-isolatoren, afspanners, dakisolatoren en een antennedoorvoer. We
dachten aan alles.
Via het trapportaal van de bovenburen klommen we, behangen met de
rollen draad, naar drie-hoog, stommelden een donkere trap naar de
lattenzolder op en stonden toen voor een ladder die naar het dakluik
voerde.
‘Na u,’ zei ik sportief. ‘Tuurlijk,’ vond Flip, die al aan het luik morrel
de. Met alle kracht duwde hij het omhoog en op hetzelfde moment
vlaagde een venijnig gure wind het trappenhuis in. Ergens ver bene
den ons knalde een deur met een daverende slag trillend in de spon35

ning. ‘Hé, wat gebeurt daarboven allemaal?’ kwam een kwaaie stem,
‘doe dicht dat luik!’
‘Oké, oké,’ riepen we terug, ijlings het dak opklauterend en het luik
achter ons dichtklappend. Op hetzelfde moment sloeg daar hoog in de
lucht de kou toe, tot op het bot.
‘Terug,’ bibberde ik, ‘we gaan terug. Die antenne komt later wel.’
Maar Flip was onbreekbaar. ‘Ben je gek?’ De radio hebben we toch
niet voor niks gebouwd, wel?’
‘Dan ga ik een jas halen,’ sliste ik met stijve lippen.
‘Ja, dat is misschien wel een idee,’ knikte Flip en we daalden weer af.
Uiterst voorzichtig, want veel medewerking van de verschillende
bewoners, hadden we al wel begrepen, hoefden we niet te verwach
ten. Even later stonden we, als waren we op poolexpeditie, dik inge
pakt en zwaar behandschoend, weer op het hoge dak. Onhandig
scharrelden we in de ijzige wind met het draad over het dak, martel
den met versteende, blote handen het draadeinde met een stuk of wat
isolatoren om een schoorsteenblok, lieten het met een steen verzwaar
de antennedraad tot op de grond de tuin inzakken en wisten met
behulp van een lange rol dun touw en veel angstaanjagend klim- en
klauterwerk het overige deel van het draad naar de overkant van het
huizenblok te krijgen. Vanaf de van Ostadestsraat hadden we ons als
alpinisten over de hogere en lagere daken van de Ferdinand Bolstraat
naar de Rustenburgerstraat toe gewerkt.
Daar stonden we, hoog in de ijzige winterlucht. Dampend wolkte de
adem uit neus en mond. In een wijde boog hing het glimmende draad,
dat we in onze verkleumde vingers vastklauwden, over de winterse
tuinen diep beneden ons.
‘Gauw vastzetten, klaar en wegwezen,’ bibberde ik. Mijn klapperende
tanden leidden een geheel eigen leven. Met fletse blik keek ik, kouwe
lijk ineengedoken tegen een schoorsteenblok geleund, over het aan
mijn steenkoude voeten liggende Amsterdam. Ach, stonden we maar
weer beneden... Wat was dat toch voor krankzinnig idee geweest in
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die barre winterkou... ‘Hé, we kunnen nog wat hoger!’ ontdekte
onbreekbare Flip monter.
‘Nog wat hoger?’ hoestte ik hol, ‘hoe bedoel je?’
‘Nou kijk, daar is een soort opbouw, een extra verdieping op het dak.
Als we daar opklimmen hangt de draad nog eens een meter of twee,
drie hoger. Nou, kan het mooier? Zul je eens zien hoe die radio het
gaat doen! Hier, hou vast die draad.’
Hij nam een dreunende aanloop, sprong veerkrachtig omhoog, greep
zich vast aan de dakrand van de opbouw en werkte zich, met zijn
voeten langs de wand schampend, zwoegend omhoog. De leien,
waarmee de wand bleek te zijn bekleed, lieten de een na de ander los
en vielen met kletterend geweld op het dak aan scherven.
‘Hé, pas op!’ riep ik zwak, maar reeds vloog ergens al een dakluik
open. Er verscheen een niet erg veelbelovend rood hoofd, met daar
naast een gebalde vuist, en voor we dat hoofd vriendelijk hadden
kunnen begroeten riep het met overslaande stem: ‘Hé, wat moet dat
daar op dat dak? Verdwijn onmiddellijk! Je trapt al die pannen aan
gort, zie je dat niet? Nou, verdwijn! Ga weg, verdwijn, of ik doe je
wat!’ Gelukkig had hij door zijn spontaan-snelle actie vergeten iets
op zijn kalend hoofd te plaatsen, zodat de ijzige oostenwind hem weer
even snel terugdreef als hij gekomen was. Bonkend sloeg het luik
achter hem dicht. Flip liet geen seconde verloren gaan. ‘Kom op, de
draad!’ riep hij, met zijn hoofd over de dakrand plat op het dak van de
opbouw liggend, ‘dan zet ik dat gauw even vast!’
Met mijn verkleumde handen reikte ik het draadeind aan, en zie
hoeveel kracht er in de mens schuilt: ik hield greep op de materie, en
liet de draad niet losschieten. Flip, niets vermoedend van mijn strijd
tegen kou en ontreddering, greep het draadeind beet en kwam over
eind. Op dat moment ging het luik weer open. Daar was weer het
rode hoofd, nu getooid met een grijze gleufhoed. De man opende zijn
mond en op dat moment trok Flip de antennedraad met kracht aan.
De tientallen meters lange, diep doorzakkende draad flitste omhoog.
Minder ver dan Flip had verondersteld, want eenmaal ter hoogte van
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het dakniveau waarop ik mij bevond kwamen er drie andere antenne
draden mee. Die waren precies op dakniveau in de hoek van het
huizenblok gespannen en zonder erg hadden we onze draad er bij het
overbrengen naar de overkant onderdoor geleid. Even stond onze
draad, met trekkende Flip aan het einde, snaarstrak en dan klonk er
driemaal achter elkaar een metalig ‘kloink’, waarna drie vormeloze,
gebroken antennedraden de diepte in kronkelden. Op hetzelfde mo
ment vloog onze antennedraad flitsend verder omhoog. Flip deed al
even snel iets heel geniaals met draad en isolatoren bij een schoor
steen en de antenne was gespannen. In een flauwe boog liep hij hoog
in de winterlucht boven de laaggelegen tuinen naar de overkant. Het
was de allermooiste antenne die ik ooit had gezien en daarna nog zou
zien.
‘Maak los die lijn, rotzakken!’ kreet Roodhoofd, ‘jullie hebben met je
egoïstische grappen drie complete antennes verwoest. Ik eis dat...!’
‘Stil maar, stil maar,’ suste Flip vanaf veilige hoogte, ‘we maken alles
in orde. Alleen niet nu,’ voegde hij er snel aan toe, ‘het wordt al
donker.’
‘Al gebeurt het in de nacht, maar die antennes komen in orde. Nu,
meteen!’ schreeuwde Roodhoofd. ‘Denk je dat al die mensen van
avond zonder radio willen zitten? En dat dak repareren jullie ook! ’ Hij
begon uit zijn luik te klimmen.
‘Rustig nou maar!’ riep Flip weer gauw, ‘Goed goed, meteen, we
doen het meteen.’ Een mateloze moedeloosheid overviel me. ‘Nu
meteen...’ In die kou... Ach, wat waren we begonnen...
Tot ‘s avonds laat martelden we in de steeds nijpender kou met ha
mer, spijkers, pannen en antennedraden. Op het laatst haalden we er
onze enige redelijk functionerende zaklantaarn bij die onmiddellijk uit
onze verstijfde vingers gleed en over de dakrand verdween. ‘Dag
lampie!’ riep Flip, waarna we een doffe klap diep onder ons hoorden.
Einde van het licht. Een van de drie antenneslachtoffers, die vanwege
een aangekondigd Paul Vlaanderen-hoorspel met smart op zijn verlo
ren gegane antennesignaaltjes wachtte en ons juist enkele niet al te
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vriendelijk klinkende aanmoedigende kreten vanuit een dakluik begon
toe te roepen, verstrekte ons ijlings een andere zaklantaarn met de
woorden: ‘Denk erom dat ik hem straks weer terugkrijg. En als je
hem van het dak laat pletteren gooi ik je er hoogst eigenhandig ach
teraan!’
‘Waarvan acte,’ zei Flip onaangedaan en we tobden weer voort in de
ijzige wind.
Diezelfde avond hadden de drie antenneslachtoffers weer radioontvangst en waren de leien weer zo goed en zo kwaad mogelijk op
hun plaats gespijkerd. Of dat lekvrij was geschied was punt twee.
Tegen de tijd dat dat aspect misschien problemen zou geven, was
iedereen de antenne-affaire allang vergeten. Niemand die ons bedank
te, de voldoening was gering.
Volkomen versteend sjokten we in het volslagen duister door de tuin
naar mijn kamertje. We visten de van het hoge dak afkomende anten
nedraad op, haalde de steen die we er ter verzwaring aan hadden
gebonden van af en terwijl Flip naar binnen ging en stijf uit zijn jas
klom stak ik het uiteinde van de draad door de al eerder in een raam
kozijn aangebrachte doorvoer. Goddank, de strijd liep ten einde. Nog
even en we konden van sublieme radiomu... Op dat moment smakte ik
met een luide gil ruggelings de struiken in. Dodelijk geschrokken
sprong Flip naar buiten ‘Hé ho, wat doe je nou? Word je niet goed?’
‘Stroom...’ fluisterde ik, overeind krabbelend, ‘ik kreeg een opdon
der.’ ‘Haha!’ lachte Flip, ‘Jij maakt hem helemaal mooi! Zó groot is
de signaalsterkte van deze antenne nou ook weer niet, haha!’
‘Nee, natuurlijk niet!’ riep ik kwaad, ‘ik ben niet gek! Het leek wel
een klap van 220, ik had wel dood kunnen zijn!’
‘Welja,’ grinnikte Flip, ‘maak het nog maar mooier.’
Maar toen we, binnengekomen, zagen hoe het draadeinde bij het door
de doorvoer naar binnen steken per ongeluk precies in het gaatje van
een stopcontact was terecht gekomen, werden we allebei toch wel
stil. ‘Je had inderdaad het hoekje om kunnen gaan...’ zei Flip zacht, ‘je
stond goed geaard...’
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Peinzend keek hij naar de in het stopcontact geprikte koperdraad.
Maar dan was het meditatieve moment alweer voorbij. ‘Nou, het is
goed afgelopen gelukkig!’ riep hij, zijn rug rechtend en de blanke
koperdraad met een geïsoleerd tangetje uit het stopcontact trekkend,
‘muziek! Even horen wat onze radio doet. Ik ben benieuwd!’ Snel
drukte hij de koptelefoon op zijn hoofd, prutste wat met de afstem
knop en het knopje van de kri stal detector en riep toen uit: ‘Nou, moet
je eens even hóren! Meteen raak! Hilversum! Is dat ontvangst of geen
ontvangst?’ Ik klemde de koptelefoon op mijn verkleumde oren en
meteen ging er een golf van blijdschap door me heen. Daar was
muziek, heel zwak, nee maar waarachtig, daar was muziek, hoe was
het mogelijk. De voldoening was volkomen. Innig vergenoegd keken
we elkaar aan, de arbeid had succes gehad. ‘Nou, wat heb ik je ge
zegd?’ glunderde Flip, ‘een antenne is absolute noodzaak, dat kan
geen dag wachten, winter of geen winter, kou of geen kou.’ Enthou
siast wreef hij zijn knakkende vingers.
Op dat moment hoorden we voetstappen in de tuin, de deur ging na
een kort klopje open en daar stond een buurman, een stevige kerel,
voor ons. ‘Mooie antenne hebben jullie opgehangen,’ zei hij.
‘Ja, mooie antenne,’ beaamde ik flauwtjes. Er klonk iets in buurman’s
stem dat mijn geestdrift niet direct aanwakkerde. Flip had niets ge
merkt. ‘Ja, antennetje, niet! Moet u horen wat er allemaal uit die radio
komt!’
‘Ik ga hele andere dingen horen!’ zei buurman koel, de koptelefoon
afwerend, die Flip hem op het hoofd wilde drukken. Nu werd ook
Flip waakzaam. ‘Wat gaat u dan horen?’ vroeg hij voorzichtig.
‘Duiven,’ zei buurman, ‘neerfladderende duiven met gebroken vleu
gels. Wedstrijdduiven. Dure wedstrijdduiven.’ Niet begrijpend keken
we hem aan. Maar dan ineens ging me een licht op. ‘Ach, üw duiven!’
riep ik. ‘Hebben die last van dat antennedraadje? Nee toch zeker?’
‘Nee toch zeker?’ snauwde buurman me na, ‘mijn duivenhok staat
achter in de tuin, met uw welnemen. Ik zie al mijn kostbare wedstrrijdduiven al stuk voor stuk. met gespreide vleugels over jullie
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mooie antennedraadje hangen. Of met gespleten kop tegen de grond
stuiteren. Want jullie draadje loopt wél even precies door de uit- en
aanvliegroute. Dringt dat tot de heren door? Precies door de uit- en
aanvliegroute!’
We zwegen verbijsterd. Piëteitvol legde Flip de koptelefoon neer.
‘Wat nu?’ vroeg ik. Zou die hele antenne weer gesloopt...? Maar nee.
‘Kurken,’ zei buurman, ‘er moeten kurken over die draad worden
geschoven. Een heleboel op een rijtje, zodat mijn duiven ze goed
kunnen zien en er langs kunnen vliegen.’
‘Oké!,’ zei Flip, onmiddellijk geheel en al opgelucht, ‘dat doen we
dan wel een keer.’
‘Niks een keer. Meteen. Morgen nog!’ zei buurman beslist. ‘Anders
kost het me mijn duiven. En jullie gezondheid.’ Kil keek hij ons aan.
Ik had hem eens een ongeschikte duif tegen de muur zien opruimen,
zoals hij dat noemde. Ik rilde. ‘We hebben geen kurken,’ riep ik schril,
ik wel,’ zei buurman, ‘kom ze morgenvroeg halen en maak die
antenne in orde. Meteen. Morgen. Gegroet.’
De volgende dag, terwijl de straten zich vulden met gelovigen op weg
naar de zondagsmis, bewogen zich hoog boven hen in een inmiddels
stevig aangetrokken oosterstorm twee bergbeklimmers moeizaam
over het ijzige dak naar de overkant van het huizenblok. Hoog, heel
hoog in die poolkou werden met trage bewegingen uur na uur de vele
kurken over de losgehaalde antennedraad gemarteld. Het onmogelijke
geschiedde: het kwam voor elkaar. Maar de kou had me zozeer
bevangen dat ik klappertandend in bed belandde en daar twee weken
met hoge koorts ijlend in bleef liggen. Naar de radio luisterde ik niet.
Dezelfde antenne die de muziek bij me naar binnen bracht had alle
belangstelling voor muziek voor lange tijd in me gedoofd...
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5. De lokroep van de radiolamp
Dat we na het aanleggen van de lange antenne met onze kristalradio
al meteen ontvangst hadden was een wonder van de grootste orde,
ontdekten we al gauw.
Onze prachtige, hoog in de lucht zwevende antenne hing ontvangtechnisch gezien toch maar slechts enkele meters boven de begane
grond. Onder het gemiddelde Amsterdamse dakniveau drong niet
bijster veel zendinformatie tot de diepten daaronder door. Maar dat
ontdekten we, na dat eerste toevallige succes, pas goed toen we in
mijn kamertje achter in de tuin had, wederom probeerden enige
geluidstekenen aan de ether te ontwringen. Bij het afstemmen ging het
om twee onbekenden: juiste afstemming en optimale detectie. Met de
ene hand draaide je steeds de afstemknop op de afstemcondensator
langzaam heen en weer en met de andere hand bewoog je het knopje
van de kristaldetector heen en weer waardoor met een dun, veer
krachtig draadje een stukje glimmend siliconkristal werd afgetast. Bij
dit laatste ging het erom precies dat vlakje te vinden waarbij de ont
vangst het beste doorkwam. Dat was natuurlijk meestal op het mo
ment datje nét niet goed was afgestemd, waardoor je er niets van
merkte. En als je wél goed was afgestemd had je op dat moment niet
het meest gunstige kristalvlakje, zodat je niet wist datje goed was
afgestemd. Als je dan na uren, dagen, maanden, jaren, hoera, hoera!,
ontvangst had, stampte Flip wel iets te hard op de vloer, of stootte, ‘o
sorry!’ tegen de tafel, waardoor het fijne draadje iets over het kristal
verschoof, zodat je weer opnieuw kon beginnen. Maar hoe dan ook,
we hadden ontvangst, zo af en toe, en al met al was dat een adembe
nemend gebeuren.
Het werd vakantie. Flip en ik en nog twee vrienden gingen met de
fiets op vakantie. Naar de zonnige duinen van Texel. Het ingrijpende
kristalrladio-genoegen wilden we absoluut niet missen. En dus sleepte
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ik achter op de fiets in de vorm van een indrukwekkende ‘communicatiekist’ onze ‘portable’ mee, inclusief een dikke bos soepel antenne
draad en een lange aarddraad. Aan antenne alleen had de kristalontvanger niet genoeg. Met wetenschappelijk inzicht hoopten we op het
open, obstakelvrije Texel naast de twee Hilversums ook nog zoiets als
Engeland, Duitsland en Denemarken te ontvangen. ‘Moet vast wel
lukken!’ had Flip oordeelkundig geopperd. De twee andere vrienden
keken sceptisch toe hoe we dagenlang in de weer waren om de hon
derden meters draad op alle mogelijke manieren in bomen en palen te
hangen en naar alle windrichtingen te richten. Terwijl de twee anderen
heerlijk in de zonnige branding spartelden groeven Flip en ik hevig
zwetend urenlang diepe kuilen om de aarddraad wezenlijk contact
met moeder aarde te laten maken. Oneindig lang morrelden we om
beurten onder doodse stilte, die helaas steeds door meeuwengekrijs
werd verscheurd, aan het knopje van de kristaldetector. We luisterden
overdag, we luisterden ‘s avonds als de ontvangstcondities, zoals we
wisten, optimaal waren, en we luisterden ‘s nachts. We ontvingen
niets, geheel niets. Van onze wetenschappelijke prognose, die tot dan
toe veel indruk op de twee anderen had gemaakt, bleef geen spaan
over. Het enige wat we af en toe hoorden was een zacht gekraak.
‘Stil, stil! Ik hoor wat!’ siste de luisteraar dan gesmoord, maar daar
bleef het altijd bij. Was de honderd meter lange antenne niet lang
genoeg? Of was hij juist te lang en had hij te veel inwendige verlie
zen? Want dat kon tenslotte ook nog. Of was het contact met de
aardbodem onvoldoende? Of, dat was ook een mogelijkheid, was de
grond wellicht te zout? En deugde dat kristal eigenlijk wel? Had
iemand het gevoelige plekje stukgekrabt? We zijn er nooit achter
gekomen en droevig gestemd hebben we de nutteloze kist met de
draagbare ontvangstinstallatie na de vakantie weer naar huis ver
sleept.
Door een gelukkig toeval kregen we in die sombere periode een heuse
radiolamp in handen, een zilveren glasballon op bakelieten voet met
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vier pennen, type A 415. Ons enthousiasme kende geen grenzen. Want
met zo’n buis kon je ware wonderen verrichten, die de beperkte
mogelijkheden van de kristalontvanger verre overtroffen.
‘Versterking,’ sprak Flip plechtig, ‘daar gaat het om. En dat geeft de
radiobuis. Zonder versterking bereik je niks, helemaal niks. Dat
hebben we goed gemerkt!.’ Laatdunkend rustte zijn blik op het triplex
plankje met de vier onderdelen.
‘Toch is het anders niet gering wat een kristalradio bij juiste afstelling
van het kristal doet!’ zei ik maar gauw in een soort poging me tegen
over onze zo plots gedegradeerde schepping te verontschuldigen.
Want in het tuinkamertje hadden we af en toe toch wel van enige
ontvangst mogen genieten. Maar het was duidelijk: de periode van de
kristalontvanger was voorbij. We hadden ergens iets over de radiolamp gelezen en waren tijdens onze diepgaande nabesprekingen tot de
prettige conclusie gekomen dat de werking niet echt moeilijk was. En
dus volgden we onmiddellijk de lokroep van de radiolamp. Ging dat
in de vorm van een eenvoudig experiment, een voorzichtig onder-

’Wiat dat blaasapparaat kost?’vroeg hij verbaasd, ‘Wat bedoel je daarmee?'
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zoek? Neen, wij zouden - we durfden deze vermetele gedachte nau
welijks hardop uit te spreken - wij zouden een echte buizenradio gaan
bouwen. Nog geenszins gelouterd door de martelende strijd die aan
het vergaren van kennis ten grondslag ligt, gingen onze ambitieuze
voorstellingen nog veel verder. Het moest een radio worden die alles
sloeg wat we hier en daar in werking hadden gezien. Het moest beter
kunnen, veel beter. En wij zouden dat gaan presteren.
‘We moeten met het begin beginnen,’ orakelde Flip intelligent, ‘en dat
is de voeding.’ Hij wist duidelijk nóg iets meer van radio dan ik.
Ademloos luisterde ik toe. ‘Wat we om te beginnen nodig hebben, is
een blaastrumapparaat,’ doceerde hij met elan. Ik knikte geïmponeerd.
Met de neuzen platgedrukt tegen het etalageruit van een kleine radiozaak bij mij om de hoek wees hij de basis van het geluk aan: een
zwart kastje met daar bovenop een grote, zilverkleurige radiolamp.
Wat zou dat wel niet kosten? We vroegen het de man achter de toon
bank.
‘Wat dat blaastrumapparaat kost?’ vroeg hij verbaasd, ‘wat bedoel je
daarmee?’
We wezen naar de krachtbron in de etalage.
‘Ha, plaatstroomapparaat bedoel je!’ riep de vakman. ‘Blaastrumap
paraat, haha, hoe komen jullie erbij! Dat ding levert toch de stroom
voor de plaat van de buis. Dat heet dus plaatstroomapparaat. Haha,
blaastrumapparaat, hoe verzinnen jullie het...’
Twee illusies armer verlieten we de zaak. Het voedingsapparaat was
voor ons onwezenlijk duur en het vermeende vakmanschap van Flip,
die ooit ergens eens iets onduidelijks had opgevangen, had een gevoe
lige knauw gekregen. Maar even snel als veerkrachtig herstelden we
ons. ‘Waterlooplein!’ riep Flip ongebroken. ‘Radio Lenssen!’ vulde ik
inventief aan. Kameraadschappelijk legden we ons karige zakgeld bij
elkaar en fietsten naar de rommelmarkt en de in die dagen al even
legendarische dumpzaak in de Damstraat.
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‘FLESJES VACUÜM TE KOOP’ stond er op een bordje in de tot
barstens toe gevulde etalage bij de radiobuizen. De dumphandelaar
had een filosofische kijk op die dingen.
We konden ons geluk niet op. Voor weinig geld kwamen we in het
rijke bezit van een waarachtig plaatstroomapparaat. En zelfs konden
we een aantal van die mooie zilveren radiobuizen van het type A 415
voor een koopje op de kop tikken. Kon het mooier? Want, bedachten
we ter plaatse uiterst briljant, we zouden een aantal van deze lampen
achter elkaar schakelen. Niet zo maar een stuk of drie zoals gebruike
lijk was, maar wel vijf of zes. Nog niet genoeg volgens Flip. ‘Waarom
geen zeven, of beter nog, acht!’ had hij begeesterd uitgeroepen. ‘Wat
uit de ene buis komt zetten we op de ingang van de volgende. Als je
dat zo een tijdje vol houdt moetje tenslotte een fantastisch sterk
signaal krijgen! Als we er dan een stevige luidspreker op aansluiten
blazen we de ramen uit de muren!’
Vol bewondering keek ik hem aan. ‘Grandioos!’ riep ik tenslotte,
‘enorm! Dit wordt de radio van de eeuw. Dit wordt groots!’ Met deze
inventieve inbreng van hoge klasse had Flip zich weer geheel en al
gerehabiliteerd. Dat vond de man achter de toonbank duidelijk ook,
want terwijl hij vol bewondering met de tong klakte deed hij snel acht
radiolampen in een doosje. ‘Het is een waar genoegen om zulke
pientere klanten te hebben,’ glimlachte hij veelbetekenend. Maar dat
ontging ons.
Na snel iets minimaals aan ons huiswerk te hebben gedaan werkten
we avond aan avond aan de uitvoering van het grootse plan. Eindelijk
was het immense, onwezenlijk lange toestel af. Vol spanning prikten
we alle buizen in de voeten, sloten er onze fantastische antenne op
aan, evenals (we vergaten werkelijk niets) een aardleiding en een
luidspreker-op-een-plankje. Plechtig schakelden we de stroom in.
Eensgezind begon het lampenorgel op te gloeien, het was indrukwek
kend. ‘We hebben in ieder geval al een hoop licht,’ stelde Flip tevre
den vast. ‘En warmte!’ vulde ik dankbaar aan, onze imposante schep
ping met diepgevoelde trots aanschouwend.
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‘En hoor daar eens: ruis!’ riep Flip blij. ‘Nu gaat het komen!’
Maar er kwam niets, het bleef bij licht, ruis en warmte. Waar bleef de
ruitenbrekende muziek? Vertwijfeld draaiden we aan de knoppen,
maar het enige dat we bleven horen was mis, dikke, zware mis.
Zenuwachtig verwisselden we alle lampen volgens een door Flip
uitgedacht wiskundig systeem. De ruis bleef. We verlegden draden en
hersoldeerden alle aansluitpunten. De ruis bleef. We verhoogden op
listige wijze de voedingsspanning, wat een aantal buizen onmiddellijk
voor eeuwig het licht ontnam. Maar de mis bleef, zij het wat minder
intensief. Ontmoedigd keken we elkaar aan: deze materie ging onze
kracht en kennis ver te boven. We hadden het simpelweg bij drie
buizen moeten laten, drong later het heldere inzicht tot ons door.
Na de derde of vierde radiolamp was het versterkte signaal al zo
krachtig dat de volgende buis dit totaal niet verwerken kon en spon
taan dichtsloeg. Het enige wat de daarop volgende buizen konden
versterken was een per buis stevig toenemende ruis. Die drielampstoestellen van die tijd, begonnen we enigszins beschaamd te beseffen,
waren zo dom nog niet... Maar toen we dat wijze inzicht nog niet
hadden, konden we niet anders dan onze baanbrekende creatie met
betraande ogen aankijken. Niet lang overigens. Want zie, daar herstel
de Flip zich. ‘Oké,’ zei hij krachtig, ‘laat ons wetenschappelijk streven
niet hebben geleid tot een patentaanvrage, laten we hier niet mogen
spreken van een lust voor het oor, het is in ieder geval een lust voor
het oog!’
Ik knikte instemmend. Plechtig plaatsen we het indrukwekkende
buizenapparaat, dat weliswaar geen akoestische, maar toch zeker wel
een grote artistieke waarde had, op een centrale plaats op de boeken
plank, waarna we er met welgevallen naar bleven kijken. ‘Wat een
lust, wat een pracht,’ zeiden we telkens tot elkander. En zo was het.
Er ging iets plechtigs van uit. Zo ontstaat de ware kunst. Zonder er
echt bewust van te zijn hebben we er in die glorievolle begintijd heel
even aan mogen tippen, om daarna snel af te dalen naar de profane
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wereld. Want kunst kan dan wel van grote waarde zijn, het moest wel
werken.

Eensgezind begon het lampenorgel op te gloeien...
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6. De spitsvondige omweg
Na het tragische veellampenradiodebacle, zoals we dat zelf dichterlijk
noemden, begon weer het eindeloze gemier met onze enige succesvol
le schepping, de kristalontvanger. Maar het opwindende was er af.
Het langdurig zoeken met het puntige naaldje op het kristal om dit tot
detectie van het antennesignaal te porren, zodat er heel flauw muzika
le klanken of een menselijke stem hoorbaar werden mocht dan wel tot
de glorieuze geneugten van de kristalontvanger behoren, het begon
ons zo langzamerhand toch ook wel wat op de zenuwen te werken.
‘Nu heb ik er genoeg van!’ riep ik dan ook kwaad toen Flip door een
onachtzaam stootje mijn met zorg ingesteld kristal buiten werking
stelde, ‘nu wil ik een echte radio, niet zo een met van die voorhistori
sche zilveren pitten, maar een met moderne buizen!.’
Flip was het er meteen mee eens. ‘Oké,’ knikte hij levendig, ‘eerst
bouwen we er een voor jou, daarna voor mij.’
‘Zodat in jouw radio dus alle fouten worden omzeild die we in de
mijne maken,’ doorzag ik zijn opvallende edelmoedigheid.
‘Maar jouw radio speelt wél het eerst!’ weerlegde hij breed grijnzend.
Dat was dus geregeld. We begonnen bij het enig denkbare begin:
Radio Groeneveld. ‘Wij denken aan een super-heterodyne,’ bracht
Flip met flair naar voren. De man achter de toonbank glimlachte.
‘Vergeet de super nog maar even, jonge vriend, hier heb je een sche
ma van een eenvoudige tweekringer met drie buizen. Begin daar maar
eerst mee. Spaart mij een hoop reparatie werk achteraf.’ Groeneveld
kende zijn pappenheimers.
Van het beetje geld dat we bij ons hadden kochten we optimistisch
alvast de buisvoeten. ‘De buizen komen later wel,’ zei Flip met een
breed armgebaar, ‘wij gaan ons eerst even beraden.’ ‘Doe dat vooral,’
grinnikte de man achter de toonbank.
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‘Dat wordt nooit wat met die radio,’ bracht ik somber naar voren,
toen we met onze schamele buisvoetenoogst weer naar huis liepen.
‘Hoe komen we in ‘s hemelsnaam aan het geld? Krantenwijk?’
Ontzet staarde Flip me aan. ‘Krantenwijk..?’ mompelde hij vol af
schuw, ‘dat heeft toch geen enkel niveau? Midden in de nachtje bed
uit! Is de school al niet zwaar genoeg?’
Ik knikte. ‘Weetje soms wat beters?’
‘Tuurlijk! We zijn toch handig? Dat moeten we in de strijd gooien.
Dat verdient goed, wat ik je brom, en je hebt nog eer van je werk
ook. Want een krant in de bus is fffit, weg.’
Flip had gelijk, zoiets gaf weinig creatieve bevrediging. ‘Ik weet wel
wat,’ zei Flip energiek, ‘mijn neef Gustaaf, die oen met die twee
linkerhanden weetje wel, wil een verhard tuinpad. In flagstone mo
tief. Nou, is dat wat of niet soms?’
‘Tuinpad?’ riep ik geschokt, ‘wat moeten we met een tuinpad? Dat is
iets met beton en zo. Heb jij daar zoveel verstand van?’
‘Nee, natuurlijk niet,’ zei Flip achteloos, ‘we beginnen gewoon. Al
doende leert men.’
We namen de klus aan en we leerden. Er was geen terug. Het te
creëren tuinpad was heel lang en het grind, zand en portland dat we
met de hand moesten mengen, wegkruien en gladstrijken oneindig
veel zwaarder dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Avond na
avond zwoegden we na schooltijd met de onhartelijke materie, waar
bij ik nog wel eens angstwekkende inzinkingen kreeg, maar Flip was
onbreekbaar. ‘Gewoon dom doorgaan,’ hijgde hij, een loodzware
emmer drabbige specie op het tuinpad in aanleg omklappend. En zie,
het tuinpad kwam klaar. We stonden er zelf verbaasd van. ‘Dat bedoel
ik nou,’ zei Flip tevreden, ‘creativiteit. En met een theaal gebaar:
‘Plus est in vobis. Er is meer in u!’ De neef, ook enthousiast, beloonde
ons rijkelijk.
‘De basis voor onze radio!’ glunderde Flip. Je ziet het, dit is de ma
nier. Twee buizen hebben we al verdiend. En we weten meteen hoe je
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een tuinpad moet aanleggen.’ ‘En waar mijn spieren zitten...’ grijnsde
ik bitter. ‘Gewoon wat vaker doen,’ grinnikte Flip harteloos. Gelukkig
was het volgende karwei dat op ons pad kwam van geheel andere
allure.
Tante Bets was met 25 volgeschoten filmrolletjes van vakante in
Luxemburg teruggekomen. Wie ging er nu naar het buitenland in die
dagen? Ja, tante Bets, de onderwijzeres, samen met enkele collegavriendinnen. Of we die 25 films even konden ontwikkelen en afdruk
ken. Jazeker konden we dat. In een donkere kast hadden we al eens
wat geëxperimenteerd met ontwikkelaar en fotopapier en zelfs hadden
we van een oude klapcamera iets listigs gecreëerd waar je een wat
groter fotoformaat dan 6x9 mee kon krijgen. ‘Pracht kans!’ juichte
Flip, ‘kunnen we weer mooi wat radiospullen bij elkaar verdienen. En
we krijgen meteen wat foto-ervaring, ook mooi meegenomen.’

‘Gewoon dom doorgaan’hijgde hij, een loodzware emmer drabbige specie op het
tuinpad in aanleg omklappend.
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‘En je wordt er niet zo moe van,’ vulde ik dankbaar aan. Dat was,
vond ik, wel het allerbelangrijste.
De rijke ervaring die we opdeden bestond uit het feit dat het niet aan
te raden is om filmrolletjes, na ze in het absolute duister eerst van de
papierwikkel te hebben ontdaan, achter elkaar in een grote bak met
ontwikkelaar te plompen. ‘Grote god,’ hoorde ik Flip in het aardonker
sissen, ‘het hele zooitje kleeft aan elkaar vast! Daar gaan de films! ’ In
paniek begonnen we er met trillende vingers aan te rukken. Met
voorzichtige schokjes trokken we wikkeling na wikkeling los, tot de
films als glibberige slangen door onze verweekte handen kronkelden.
‘Goddank, ze zijn weer los!’ riep ik opgelucht uit, ‘hup, uit het sop,
het spul is nu wel uitontwikkeld.’
Eendrachtig sleurden we de glibbertroep de fixeerbak in. Na een
minuut of wat konden we het licht aandoen en ontdekten toen met
knipperende ogen dat we met ons krachtig geruk hele reeksen onher
stelbare pitten en beschadigingen in de films hadden aangebracht. Ziek
van wanhoop, staarden we met stomheid geslagen naar de catastrofe
die onze noeste vlijt tot stand had gebracht. Hier viel onze inventivi
teit, die ons altijd wel uit ramptoestanden wist te redden, volledig
dood, hier was, hoe je het ook bekeek, niets meer aan te doen. ‘Fout
je van het fototoestel,’ trachtte Flip bij tante Bets de zaak nog enigs
zins te redden, toen we na dagenlang gepruts met onze miserabele
vergroter de tweehonderd briefkaartfoto’s afleverden, ‘jammer, maar
helaas...’ Met warm-meelevende blik keek hij tante aan.
‘Al die vlekken, strepen, pitten en krassen!’ riep tante met overslaan
de stem, ‘dat heeft mijn fototoestsel gedaan? Hoe dan, hoe dan? Leg
dat maar eens uit!’ Ik deed een stapje achteruit.
‘Vuiltjes achter de lens misschien...’ mompelde Flip, ‘zullen we het
toestel..?’ We stonden al weer buiten, tante wou geen woord meer
horen. En of ze ooit wat zou betalen, riep ze ons na, zou ze nog wel
bezien. ‘Tegenslag staalt de meester,’ glimlachte Flip ongebroken, ‘het
pad naar onze radio is niet altijd geplaveid met lucratieve flagstones.
Volgende keer beter,’
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Hartverwarmend optimisme dat, zo gaat dat in de psychologie,
prompt werd beloond. De volgende klus zette weer stevig zoden aan
de dijk. Er moesten elektrapijpen in een vochtige kelder worden
aangelegd. Op een feestje had Flip onsterfelijke indruk gemaakt door
te melden dat de tijd van de ijzeren elektrabuizen voorbij was. Hij had
gelezen dat er nu roestvrije plasticpijpen werden toegepast. Ideaal
voor vochtige ruimten. Prompt kreeg hij op dat feestje opdracht om
een hele installatie in een kelder aan te leggen. ‘Opdracht van ons
leven! ’ glunderde Flip handenwrijvend. ‘Als dit karweitje gepiept is
kunnen we alle onderdelen van onze toekomstige radio in één keer
kopen!’ Dat zag hij toch iets te enthousiast, want nauwelijks waren
we klaar met onze wekenlange titanenarbeid in die sompige kelder, of

Ziek van wanhoop, staarden we met stomheid geslagen naar de catastrofe die
onze noeste vlijt tot stand had gebracht.
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we werden opgezocht door de opdrachtgever. Niet om ons hartelijk
te bedanken en vorstelijk te betalen, maar om te eisen dat we de hele
installatie opnieuw gingen aanleggen. De florissante plastic-vinding
bleek rattengevoelig. Alle leidingen waren aangevreten. ‘Helaas, de
voorlopers krijgen de klappen,’ hoestte Flip en zwijgend doken we de
vochtige onderwereld weer in, nu met speciaal, ratbestendig materi
aal. Dat was wel even duurder, waardoor we tenslotte blij mochten
zijn van de verdiensten een handjevol condensatoren en weerstandjes
te kunnen kopen. ‘Alle beetjes helpen,’ hoestte Flip wrang, want hij
had in de tochtige kelder een stevige kou opgelopen.
Zo deden we dankzij de radiodroom op alle denkbare terreinen van
ontluikende wetenschap rijke ervaring op. Want de radio moest
komen, dat was het glorieuze perspectief dat ons wenkte als een
gouden meaille de wereldkampioen.
En ja, de radio kwam. Elk onderdeel, elke buis, elke weerstand, elke
condensator was met zweet, tranen, spierpijn, desillusie en een aan
krankzinnigheid grenzend doorzettingsvermogen bevochten. Maar de
radio speelde!
‘Doel bereikt,’ merkte Flip tevreden op, met gevoelige hand de af
stemknop verdraaiend zodat, o wonder, ineens Brussel Frans krachtig
de luidspreker uitparelde. ‘Meer dan dat, wat hebben we door die
radio niet veel geleerd! Daar kunnen we nog veel gemak van hebben.
Want eenmaal handig, altijd handig, vergeet dat niet!’
Nee, dat vergaten we niet, nooit meer. Want sindsdien hebben we wel
erg vaak onder vettige autobodems gelegen, door sompige kelders en
over stoffige zolders gekropen, leidingen aangelegd, betonmortels
gestort, muren gemetseld, wanden getimmerd, fotoseries afgedrukt en
tuinen omgespit. Dat we nog tijd vonden het even schaars als zuur
verdiende geld in steeds weer nieuwe radio- en andere schakelingen
om te zetten is een wonder van de grootste orde. Had de mens toen
meer uren per dag, draaide de mechanische klok langzamer dan de
digitale klok? Elk tijdperk heeft zijn eigen raadsels.
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7. In het drijfzand van de
radiotechniek
Op een onvergetelijke avond, de avond voor een belangrijk proefwerk
dat volledig de mist in zou gaan, kwamen de eerste geluiden uit onze
eerste zelfgebouwde radio. Luid en duidelijk. Muziek, gave muziek.
Ademloos, met grote ogen, keken we elkaar aan. Hij deed het, hij
deed het, de radio deed het! En hoe! Onze krankzinnig lange antenne
wierp zijn vruchten af als nooit te voren. Hilversum I, Hilversum II,
Brussel Frans, zo gaaf, zo helder, alsof de musici in ons kamertje op
bezoek waren. Vader, moeder, de hele familie moest dit horen. Eerbie
dig dromde men het kamertje in. Ons aanzien steeg. We keken elkaar
aan, Flip en ik, en glimlachten. We konden de hele wereld aan.
‘Geniaal!’ zei men zeer onder de indruk. Wij knikten bescheiden.
Maar je kunt wel geniaal zijn, als dat niet op het juiste moment door
de juiste persoon wordt opgemerkt heb je er nog niet veel aan. Geluk
kig was oom Karei er ook bij. Veel zei hij niet, maar een week later
riep hij me bij zich. ‘Goede neef,’ zei hij plechtig, ‘ik wil een radio.
Zouden jij en je handige vriend die voor me kunnen bouwen?’
‘Radio bouwen...?’ stotterde ik, ‘u bedoelt een complete radio? Een
echte driebandensuper?’
‘Kan me niet schelen hoe je hem noemt, als er maar muziek uitkomt.
Mooie, duidelijke muziek. Niet alleen van Hilversum, maar uit heel
Europa. Reken maar eens uit wat me dat gaat kosten.’
Tjé, wat een opdracht! Ons onsamenhangend gepruts begon, hoe was
het mogelijk, bekendheid te krijgen. In kleine kring weliswaar, maar
toch. Radiotechniek had de toekomst, dat was duidelijk. Een onge
kend gevoel van trots doorstroomde me.
‘Komt voor elkaar, oom! ’ jubelde ik, ‘ik zie het al helemaal voor me.
We leveren u meer dan Hilversum en Europa, u krijgt de hele wereld.
Want er komt lange-, midden- en kortegolf op die radio. En wat voor
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kast moet er omheen?’ ‘Geen kast,’ zei oom, ‘hij moet in deze wand
hier worden ingebouwd. Naast een aquarium. Kien dus meteen even
uit hoe groot de afstemschaal wordt, dan kan ik alvast met de verbou
wing aan de gang.’
Geestdriftig besprak ik met Flip deze eervolle opdracht. ‘Maken we
wat moois van!’ riep hij enthousiast, ‘die oom van jou heeft vertrou
wen in ons, dat is duidelijk. Mogen we niet beschamen.’
Uit de vele tijdschriften die her en der door mijn kamertje slingerden
visten we een geschikt schema op, raadpleegden prijslijsten, rekenden
een hele avond en hadden toen de offerte op papier en, tot op de
millimeter nauwkeurig, de afmetingen van een prachtige, moderne
afstemschaal. Onszelf hadden we een bescheiden verdienste toebe
dacht, ‘want van de eer alleen kun je niet leven,’ vond Flip die mij in
zakelijk inzicht ver voorbijstreefde. Al bij de eerste blik op de offerte
ging oom Karei akkoord. Waar kon je voor zo’n lage prijs een drie
bandenontvanger compleet met pickupaansluiting en hogetonenregeling krijgen?
‘En wanneer wordt het toestel afgeleverd?’ informeerde hij nog even.
‘Over een paar weken,’ hoopten we voorzichtig, ‘en we bouwen het
natuurlijk meteen vakkundig in.’ Oom Karei knikte instemmend,
duidelijk blij met ons in zee te zijn gegaan. Met een breed gebaar
overhandigde hij ons een royaal voorschot, want als scholier hadden
we financieel niets te betekenen. Maar dat ging veranderen! Waren
alle wereldfirma’s niet piepklein begonnen?
Met tomeloos enthousiasme kochten we bij Radio Groeneveld een
doos vol plezierige, gloednieuwe onderdelen, monteerden al die
prachtige spullen, nadat we ons huiswerk zo snel mogelijk hadden
afgeraffeld, op een glimmend aluminium chassis, soldeerden, regelden
af en zie, nog net voor de afgesproken datum was de radio klaar. Hij
speelde dat het een lust was en er kwamen tientallen stations door.
Onze arbeid had succes gehad.
‘We brengen hem meteen weg!’ riep Flip voortvarend, ‘dan kunnen
hem vanavond nog inbouwen.’ Ach, had ik die impulsieve daden56
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drang, die nog zo vaak tot ongeluk en ellende zou leiden, die ene dag
juist maar gerespecteerd... In plaats daarvan wierp ik verstandig
tegen: ‘Nee, laten we dat nou morgen doen, dan hebben we wat meer
tijd en dan kunnen we meteen de luidspreker achter die wand prut
sen.’
‘Oké,’ knikte Flip goedig, ‘dan gaan we morgen, mij best.’
Maar de volgende dag gingen we niet. Want precies op die dag lag er
een Radio Bulletin bij de post met het ontwerp van een sublieme,
nieuwe radioschakeling.
‘Moetje nou eens kijken!’ wees ik Flip er ‘s avonds op, ‘wat een
juweel van een schakeling!’

'Nou nou,’ proefde Flip, met kennersblik het thema bestuderend, 'klasse, ware
klasse. ’
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‘Nou nou,’ proefde Flip, met kennersblik het schema bestuderend,
‘klasse, ware klasse. Zie je dat, échte balanseindtrap!’
‘Goed beschouwd hebben we die radio voor oom Karei te vroeg
gebouwd...’ zuchtte ik hoofdschuddend. ‘Als we dat schema nu een
weekje eerder hadden gehad...’
‘Tja,’ zuchtte Flip mee.
Zwijgend staarden we naar de prachtige balansschakeling. Twee
eindbuizen in balans. Wat een kracht, wat een power. ‘En totaal geen
vervorming meer,’ wist Flip, ‘zeg, als we nou ‘ns...’ ‘Die eindtrap
veranderden?’ riep ik. ‘Ben je van lotje getikt?’ Maar ik was al ver
kocht. Die balanstrap moest alsnog in ons unieke project. De enkel
voudige eindtrap was te gewoon. Daar konden we toch eigenlijk
onmogelijk mee bij oom Karei aankomen. Die verwachtte van zijn
pientere neef en diens handige vriend de nieuwste snufjes en niet
zomaar een doorsnee radio. Zo’n balanstrap met dubbele eindbuis en
andere extra onderdelen maakte de zaak natuurlijk niet bepaald goed
koper, maar dan verdienden we maar wat minder. Het ging tenslotte
om het project en onze eer. Van door onze goedige ouders geleende
gelden kochten we nieuwe onderdelen. Een enorme investering, maar
het resultaat, na veel tijdrovend breek- en sloopwerk, was dan ook
wel grandioos.
‘Zo zie je maar wat een beetje extra vermogen doet!’ riep Flip enthou
siast boven het daverende, vervormingsvrije muziekgeweld uit. Ja,
drie of tien watt, dat scheelde wel even. Op dat moment sloeg een
zware drumroffel de luidsprekerconus uit het frame. Stilte. Vertwijfeld
stompte Flip zich tegen het voorhoofd. ‘Stom stom stom, we hadden
een zwaardere luidspreker moeten nemen’.
Weer togen we naar de radiozaak. Van enige verdienste was geen
sprake meer. ‘We houden er wel niks aan over,’ zei ik op de terug
weg, ‘maar we leveren in ieder geval een grandioze radio af.’ De
nieuwe, zware luidspreker werd aangesloten en volmaakt gelukkig
ondergingen we de daverende klanken van onze trotse schepping.
‘Ik ruik wat,’ begon Flip onrustig te snuffen.
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‘En ik zie wat!’ riep ik geschrokken. ‘Uit, uit dat ding!’ We rukten de
stekker uit het stopcontact en staarden wezenloos naar de stinkende
rookwolk die uit de dure voedingstransformator omhoog walmde.
‘Is ook te licht natuurlijk...’ mompelde Flip dof, ‘net zoals die luid
spreker. Helemaal niet aan gedacht.’
Weer wisten we iemand te bewegen ons wat geld te lenen. Het was
een duur ding, die nieuwe voeding. ‘Nou ja, dan leggen we er maar
iets op toe,’ vond Flip soepel, ‘het wordt in ieder geval een apparaat
van topklasse. Leggen we een hoop eer mee in.’
Oom Karei ondertussen begon ongeduldig te worden. De keurig in de
kamerwand gezaagde opening begon hem op de zenuwen te werken,
die moest worden gevuld en gauw ook. We waren nu al een paar
weken over de afgesproken tijd. Met een breed gebaar stelde ik hem
gerust. ‘Het duurt nou niet lang meer, oom, we maken er iets heel
moois van.’
‘Ik geloof dat ik iets belangrijks op het spoor ben gekomen,’ glunder
de Flip die avond, ‘hier, moetje maar ‘ns even kijken!’ Hij bladerde in
een pas uitgekomen Radio Electronica en hield een artikel voor mijn
neus. ‘ Viddeleer-toonregeling’ las ik.
‘Zie je dat, zie je dat?’ danste Flip om me heen, ‘de Viddeleer-toonre
geling is er. Kunnen we zó nabouwen!’
Ja, dit was inderdaad uniek. De beroemde dubbelzijdige toonregeling
van Viddeleer, waarvan via aankondigingen al maanden sprake was.
‘Zeg, die moet in die radio, hoor!’ zei Flip beslist. ‘Die armoedige
hogetonen afsnijregeling die er nu in zit gooien we eruit. Zo’n dubbel
zijdige toonregeling is de kroon op ons briljante project.’
Hij had gelijk. We waren nu toch al een paar weken over tijd en het
project leverde nu toch ook al niets meer op, dus waren we gek als
we onze radio deze prachtige finishing touch zouden onthouden. Het
was een zware ingreep. Maar na het verwijderen van de enkele hogetonenregelaar en het moeizaam aanbrengen van twee nieuwe regelaars
plus een hoop weerstanden, condensatoren en de extra elektronenbuis
die deze bijzondere schakeling vereiste, werden we beloond door een
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kwaliteitsweergave die zijns gelijk niet kende. Wat een bassen en wat
een prachtige hoge tonen! En dit alles was tot in detail regelbaar ook
nog.
Innig tevreden knikkend keken we elkaar aan. We hadden de juiste
weg bewandeld.
‘Hé, wat hoor ik?’ ontdekte Flip bij het afstemmen op een ander
station.
‘Sublieme kwaliteit! ’ glimlachte ik ontspannen, ‘dat hoor ik ook.’
Maar op dat moment drong het ook tot mij door dat er bij het afstem
men wel erg veel fluitjes tussen de stations te horen waren. De verbe
terde hogetonenweergave eiste zijn tol. Het bleek dat we met genereerneigingen te maken hadden, doordat we in het antennedeel aparte
spoelen hadden gebruikt. Maar, lazen we in een tijdschriftartikel, daar
was nu een oplossing voor: een compleet spoelblok van het merk
Geloso. Dat was ongelooflijk gevoelig, selectief en bovendien vrij van
fluitjes.
‘Hebben wij even geluk dat we dat nu net lezen! ’ riep Flip handen
wrijvend, ‘dat spoelblok kunnen we er nog mooi even in bouwen.’
‘Hoho,’ riep ik terug, ‘wat kost dat wel niet? Gaan we er nu langza
merhand niet erg veel op toeleggen?’
‘Onzin,’ vond Flip, ‘geloof me, we zullen het onszelf nooit vergeven
als oom Karei later over die fluitjes begint te zeuren.’
Daar zat wat in. We kochten het dure spoelblok en prutsten dat in de
radio, om bij het afregelen te ontdekken dat de afstemschaal onmoge
lijk kloppend te krijgen was. Om Hilversum I te krijgen moest je op
Roma afstemmen, en Hilversum II was zoiets als Helsinki.
‘Ach, stom van ons,’ glimlachte ik sullig, ‘we hadden natuurlijk ook
meteen een bijpassende Geloso-schaal moeten kopen.’ Aan het astro
nomische bedrag dat deze bijzondere radio ons kalmaan ging kosten
dachten we maar niet meer. ‘Verblind vooruit’ was nu het machteloze
devies.
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‘Ho,’ riep Flip toen we de deur uit wandelden om voor de zoveelste
maal naar de radiozaak te gaan, ‘past die schaal wel in dat gat dat
oom Karei in de kamerwand heeft gezaagd?’ Hij raadpleegde de
nodige papieren. ‘Nee, in de verste verte niet. Geen dure Gelososchaal dus. Nou, dat spaart een hoop uit.’
‘Jij hebt mooi kletsen!’ riep ik verzenuwd, ‘we kunnen die radio zó
niet naar oom Karei brengen. Laten we die losse spoelen er maar
weer in zetten.’
‘En dan weer met allemaal fluitjes gezegend worden zeker? Nee, dank
je wel!’ Flip schudde gedecideerd zijn hoofd. ‘Weetje wat wij doen,
makker? Wij gaan naar het Waterlooplein. Daar vinden we vast wel
iets wat min of meer past.’

...waarna we bij het afregelen ontdekten dat de afstemschaal onmogelijk
kloppend te krijgen was.

61

Op dat moment belde een zeer verbolgen oom Karei aan. Zijn geduld
was nu op, bracht hij met grote kracht naar voren. Doch zie wat een
mens vermag! Met bewonderenswaardig psychologisch inzicht wisten
we hem tot bedaren te brengen. Hij ging zelfs enigszins hoopvol
gestemd weer terug naar huis. Maar ‘Ik geefjullie nog één week,’
siste hij nog snel even dreigend bij de deur, ‘geen dag langer. An
ders...’ We huiverden.
Een hele zaterdagmiddag scharrelden we, duimstok en kladpapiertje
met schaalindeling in de hand, op het Waterlooplein rond. Niets van
wat we aan afstemschaal zagen kwam ook maar in de verste verte met
onze dwingende eisen overeen.
‘Kom, we gaan maar weer naar huis,’ zuchtte Flip tenslotte moede
loos, ‘deze slag hebben we verloren. Het enige wat we nog kunnen
doen is een verwijzingstabel maken die we naast de radio hangen. Zo
van Hilversum 1 = Roma, Hilversum 2 = Helsinki. Denk je ook niet?’
Dit wanhoopsgebaar drong niet tot me door. Met gebogen hoofd liep
ik achter hem aan. Ik voelde een koude rilling langs mijn rug lopen als
ik aan oom Karei dacht. Die familieband zou nu wel voorgoed verbro
ken zijn. We kwamen langs een stalletje met grammofoonplaten,
horloges en radio’s. Automatisch legde Flip de duimstok langs de
schaal van een van die ontvangers. Als een blok bleef hij staan. ‘Ver
roest, kijk nou eens!’ riep hij met overslaande stem uit, ‘exact de
maat! En die plaatsnamen kloppen zo te zien ook heel aardig. Deze
moeten we hebben. Koopman, wat kost die schaal?’
‘Die radio zal je bedoelen,’ zei die, ‘die schaal is een deel van die
radio, dat zie je toch wel, snuggere?’
‘Ja, nou u ‘t zegt,’ knikte Flip, ‘maar wat kost die radio dan zonder
buizen?’
‘Radio zonder buizen?’ vroeg de koopman verbaasd, ‘wat moetje
nou met een radio zonder buizen?’
‘Speelgoedje voor m’n zieke broertje,’ fantaseerde Flip met verstikte
stem, ‘die is morgen jarig.’ Waarachtig, de koopman trok alle buizen
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er uit. ‘Nou, vooruit, neem maar mee voor een tientje,’ zei hij, ‘omdat
je zo’n gevoelige jongen bent.’
Die schaal was de redding. Het was wel een hele toer om hem goed
op het radiochassis en in harmonie met de afstemcondensator te
krijgen, maar na een heel weekend prutsen hadden we de zaak toch
voor elkaar. De radio speelde meer dan volmaakt, we hadden niets
meer te wensen.
Flip bladerde ondertussen ijverig in een nieuw radioblad. ‘Zie je wel,
zie je wel, ik wist dat dat een keer zou komen...’ mompelde hij. Ik
hield mijn adem in. Wat nou weer? ‘Zeg, we brengen die radio nü
weg, hoor!’ begon ik maar alvast. Flip hoorde me niet. ‘Zeg, moetje
kijken,’ zei hij gevaarlijk levendig, ‘een afstemoog met dubbele ge
voeligheid. Dat is het helemaal! Gaan we morgen meteen inbouwen,
dan is die radio écht af.’
Gelukkig werd op dat moment mijn kamerdeur met kracht openge
worpen. Met vertrokken gelaat stampte oom Karei naar binnen.
‘Nou is het genoeg!’ tierde hij, ‘twee maanden heb ik gewacht, nou is
mijn geduld op!’ ‘We wilden het toestel juist komen inbouwen,’ zei ik
timide, ‘het is af.’
‘Kan me niet schelen,’ siste oom Karei onlogisch. Hij rukte de stekker
uit het stopcontact, sloeg zijn arm om het toestel, griste met zijn vrije
hand de luidspreker van de tafel, snauwde zoiets als ‘Als ik die radio
zelf heb ingebouwd betaal ik wel een keer,’ en verdween met zware
tred van het toneel. Verbijsterd bleven we achter. ‘Einde glanzende
carrière,’ mompelde Flip.
‘Niks einde! ’ wieip ik er schril tegen in. ‘Die radio heeft ons even vier
jaar zakgeld gekost. Moetje eens kijken hoeveel onderdelen we over
hebben! We gaan gewoon weer een nieuwe radio bouwen. En die
verkopen we dan. Ja toch?’ Zo geschiedde. Maar ondertussen bleven
de nieuwe, fascinerende schakelingen in de radiobladen onverminderd
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doorstromen, zodat we ook de nieuwe radio tijdens de bouw doorlo
pend veranderden en verbeterden. Waardoor de berg dure onderdelen
wel van samenstelling, maar nooit van om vang veranderde. Na de
tweede radio moest er dan ook een derde worden gebouwd. En
vervolgens een versterker. En vervolgens weer een radio. Wie in die
tijd in het drijfzand van de radiotechniek terechtkwam, zat voor altijd
aan zijn soldeerbout vast, die kon nooit meer terug...
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8. Historische kabellegging
Na een mislukte poging in 1858 werd tien jaar later, dus in 1866, de
eerste transatlantische telegraafkabel van Engeland naar Amerika
gelegd. Minder bekend, maar zeker van even groot belang was de
telegraafkabel die Flip en ik een kleine eeuw later, van mijn tuinhok
naar zijn zolderkamertje, een straat verderop, legden. Geen diepzee-,
maar een luchtkabel. Denk hier niet te licht over, want de kabel over
spande zo’n 15 meter boven de begande grond de nogal drukke
Rustenburgerstraat. Gelukkig had Flip zijn kamertje boven de slagerij
pas verwisseld voor het zolderkamertje waar hij wat vrijer was,
anders was de kabellegging nog ingewikkelder geworden.
Wij waren fervente seinsleutelaars. Als actieve zeeverkenners deden
we alles in principe zo ingewikkeld mogelijk. We oefenden ons dus
lam met onze zelfgemaakte seinsleutels en omdat het domweg daarop
rammelen wel erg veel wilskracht vergde, kregen we het grandioze
idee een lijntje tussen onze onderkomens aan te leggen, zodat we met
behulp van een paar stimulerende zoemers naar elkaar toe konden
seinen.
‘Dat kost ons 50 meter draad,’ becijferde Flip, ‘kijk maar, van jouw
tuinhok drie hoog naar boven, dan het dak over en dan de straat nog
eens over naar mijn zolderkamer.’ Ik knikte somber. ‘Dat wordt een
dure kwestie. We moeten heen en weer kunnen seinen, dus het moet
vieraderige kabel zijn ook nog.’ ‘Ja, en wie op straat loopt ziet onmid
dellijk die dikke slang in de lucht hangen,’ knikte Flip nog somberder.
Nee, dat werd niks, want we voelden wel dat zo’n kabeltje over de
weg door officiële instanties niet van harte zou worden toegejuicht.
‘Rot stad,’ mopperde Flip, ‘je mag eigenlijk nooit wat.’
Maar gelukkig kregen we de gave ingeving dat we net zo goed losse,
ongeïsoleerde draden in plaats van een dikke kabel konden toepas
sen. Blank koperdraad, dat was het, gewoon antennedraad! Niet duur
en vanaf de straat nauwelijks zichtbaar. En toen pientere Flip ook nog
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even een schakelingetje uit een boek opviste waarmee heen en weer
seinen via drie in plaats van vier draden mogelijk was hield niets ons
meer tegen. We leenden zoals gebruikelijk bij onze grootscheepse
projecten links en rechts wat geld, kochten drie rollen antennedraad
van 50 meter en nog flink wat afspanners, waarna de kabellegging
onverwijld een aanvang nam.
Dankzij de rijke ervaringen die we met het spannen van onze draadantenne hadden opgedaan leverde het eerste traject, van tuin hok naar
dak, geen enkel probleem op. Keurig strak liepen de drie glimmendnieuwe koperdraden vlak naast elkaar naar boven. Afspanners hielden
de draden netjes vrij van elkaar, het was een lust om te zien.
En nu stonden we aan de rand van het dak tegenover het zolderka
mertje van Flip. Voor ons gaapte de peilloze diepte van de straat.
Alsof hij nooit anders had gedaan zwaaide Flip een steen heen en
weer die met een dun touwtje naar de overkant zou worden gezwiept.
Belangstellend keek ik toe.
‘Nou, daar gaat-ie!’ riep hij enigszins schril, want het moest wél in
een keer goed gaan, ‘hé kijk uit suffie, je staat op het touw!’
‘Sorry,’ schrok ik, de desastrueuze gevolgen van deze wandaad met
visionaire helderheid voor ogen krijgend en ik deed een flinke stap
opzij. ‘Hup twee!’ riep Flip en daar suisde de steen met een prachtige
boog het universum door. We hielden de adem in. Goddank, de steen
haalde ruimschoots de overkant. Maar dat was dan ook alles, want
met rinkelend geweld sloeg hij een gapend gat in een ruit en verdween
Flip’s kamer in.
‘Zo, die is precies waar ie zijn moet,’ grinnikte Flip na de eerste
schrik, ‘volgende keer toch iets nauwkeuriger mikken, haha. Nou,
knoop maar vast die antennedraden.’ Lege opmerking want, zagen
we, met de steen was het hele touw verdwenen. We hadden het
vergeten vast te zetten... Onbereikbaar ver weg hing het touw uit het
ingebeukte raam, helemaal tot aan het trottoir.
‘Nou moe...’ lispelde Flip, maar dan herstelde hij zich wonderwel.
‘Aha! Ik weet het al. Geniale oplossing! Ik hol naar mijn kamertje aan
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de overkant, jij laat ondertussen een nieuw rolletje touw zakken,
waarvan je het eind nu wél goed vastzet,’ - hij keek me even streng
aan - ‘rent naar beneden en knoopt de einden beneden aan elkaar. En
dan trek ik, hup, mijn touwtje omhoog en de verbinding is gemaakt!’
Briljant, inderdaad, en aldus geschiedde. We draafden de vele trappen
af en Flip vloog aan de overkant van de straat de trappen naar zijn
zolderkamertje op. Op het moment dat er even niemand door de
straat kwam holde ik met het einde van het nieuwe, op dak stevig

'Hup twee!' riep Flip en daar suisde de steen met een prachtige boog het
universum door.
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vastgezette touw de straat over, knoopte dat snel aan de draad vast
die uit Flip’s raam hing en gaf een snerpend fluitsignaal. Onmiddellijk
palmde Flip, die daar met ongeduld op had zitten wachten, het touw
flitsend snel in, terwijl ik schichtig links en rechts de straat in keek.
Nog steeds niemand, ik herademde. Nu kon er niets meer fout gaan.
Er kwam een politie-VW’tje de hoek om. Tjé, geen moment te vroeg,
het geluk was met de dommen, dat zag je maar weer. Ik glimlachte.
Nonchalant keek ik met open blik naar het naderbij rijdende gezag dat
geen flauw benul had van de activiteiten in de hogere regionen.
Maar op dat moment bleven de aaneengeknoopte touwen, die Flip
nog steeds als een gek aan het binnenhalen was, achter een midden
boven het wegdek hangende straatlamp hangen. Met de blik op
oneindig gaf Flip een krachtige ruk. Onmiddellijk schoot het zware
lampeglas los en sloeg met een daverende klap vlak voor de VW
tegen het wegdek, waar het in duizend scherven uiteenspatte. Nog
even zag ik Flip’s krijtwitte gezicht vanuit zijn hoge post volkomen
verbijsterd naar beneden staren en toen, terwijl het politievoertuig
abrupt temidden van de glasscherven stopte, waren we allebei op
hetzelfde moment verdwenen, Flip achter de vensterbank en ik via een
zegenrijk openstaande deur een gastvrij trapportaal in. Door de gleuf
van de brievenbus zag ik dat twee agenten op hetzelfde moment al uit
de auto waren gesprongen. Met de handen boven de ogen onderwier
pen ze alle ramen links en rechts in de straat aan een pijnlijk nauwkeu
rig onderzoek. Langdurig keken ze naar de zo plots onttakelde straat
lamp, maar het dunne touw dat nu over de straat moest zijn gespan
nen, hadden ze kennelijk niet in de gaten. Na tien minuten lang het
verkeer aan beide kanten te hebben opgehouden haalde het tweetal de
schouders op en roffelde onverrichter zake verder.
Ijlings vloog ik naar de zolderkamer. Met grauw gelaat zat Flip
temidden van glasscherven achter de vensterbank weggedoken. ‘Is de
kust weer veilig?’ lispelde hij hoopvol, ‘er ging iets mis geloof ik...’
Tot ons beider geluk had hij al die tijd niet naar buiten durven kijken.
‘Gevaar geweken!’ deelde ik krachtig mede, ‘ons kan niets meer
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gebeuren, de glorie is ons.’ Onmiddellijk herstelde Flip zich. De rest
van het karwei was nu snel geklaard. Snaarstrak liepen de drie paral
lelle koperdraden hoog door het zwerk, onopvallend voor wie er niet
op gespitst was, van tuinhok tot zolderkamer en nog diezelfde dag
seinden we glorievol onze eerste berichten naar elkaar door. Ons
geluk was volmaakt. Vlak onder de ogen van de politie hadden wij in
een zeer drukke stad ongezien toch maar iets heel bijzonders tot stand
gebracht. Dat getuigde toch wel even van karakter, vonden we zelf
innig voldaan. Een sterk mens die ons dit geluk weer zou ontnemen!
Maar ach, hoe broos is geluk...
Elke dag, ‘s avonds na het eten en voor het huiswerkgemartel, sein
den we wat grappen en grollen naar elkaar over. Soms kreeg ik geen
antwoord op mijn geroutineerd oproepgeratel en dan wist ik dat Flip
er niet was. Dan hielp hij zijn oom op de boerderij even buiten de stad
en bleef daar slapen.
Op zekere nacht werd ik door plots opklinkend zoemergekrijs wreed
uit een diepe slaap gewekt. Ik schokte overeind. Daar krijste de
zoemer weer, nogal onsamenhangend vond ik. Nounou, als vriend
Flip zonodig midden in de nacht dacht te moeten gaan seinen mocht

Ik schrok overeind. Daar krijste de zoemer weer, nogal onsamenhangend vond ik.
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hij het wel wat accurater doen. Dit gestumper leek nergens op. Huive
rend van slaap en kou en knipperend tegen het licht dat ik had aange
daan begon ik Flip vakkundig van repliek te dienen. Het in serie met
de seinsleutel geschakelde controlelampje lichtte in gelijke cadans op.
Buiten stond een stevige wind en een dunne tocht blies over de vloer
langs mijn meer en meer verkillende voeten. Maar ingespannen con
centreerde ik me op het wonderlijke geriedel van Flip, dat ononder
broken doorging en waar ik geen touw aan kon vastknopen. Wat had
die gek toch? Was hij soms dronken? Overspannen misschien?
Nee, geen van beide. Flip was gewoon niet thuis, bleek later, hij
logeerde die dag bij zijn oom. Maar door de stormachtige wind
kletterden er steeds twee blanke draden, die inmiddels wat slapper
waren gaan hangen, tegen elkaar. Daardoor werd Flip’s seinsleutel
overbrugd, wat mijn snerpende zoemer gehoorzaam doorgaf.
Na mijn vlot geseinde boodschap, die dankzij Flip’s vérdragende
industriële zoemer de bewoners van drie hoog op grondige wijze uit
hun nachtrust had gerukt, was de heer des huizes, een stevige bouw
vakker, vloekend en tierend de trap opgerend. Op zijn heftig doch
vergeefs gebonk op de deur van de zolderkamer had hij de deur uit de
hensels gerukt en de zoemer van de muur getrokken, die hij in één
beweging maar meteen het raam had uitgekeild. Ondertussen bleef bij
mij bleef de zoemer onafgebroken op ongearticuleerde wijze doortet
teren. En toen, ineens, tijdens een krachtige windvlaag in combinatie
met een krijsende zoemertoon, ging bij mij het licht op. Aha, de wind!
Draadjes tegen elkaar, ach natuurlijk! Stom om dat nu pas door te
krijgen... Nou, enfin, Flip had zijn zoemertje inmiddels uitgeschakeld,
dat was duidelijk. Het zoemertje bleef voorgoed uitgeschakeld. Daar
zorgde het korte, doch huiveringwekkend krachtige gesprek wel voor
dat de bouwvakker met Flip had toen die nietsvermoedend terug
kwam. Vanachter zijn raam op drie hoog keek de bouwvakker met
arendsogen toe hoe we gelaten onze prachtige kabelinstallatie weer
ontmantelden. Het geluk was voorbij. Een kort, maar toch wel histo
risch belangrijk tijdperk was definitief afgesloten.
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9. De lucratieve reparatie
Ongelooflijk maar waar: we kregen naam. Het succes van de hoe dan
ook toch wel erg goed spelende radio van oom Karei waarover hij
zich tegenover eenieder in termen van grote tevredenheid uitte en
kleine doch doeltreffende reparatiesuccesjes die Flip en ik af en toe
boekten begonnen vrucht te dragen. Ongetwijfeld was dat ook te
danken aan ons onmeetbaar geduld, dat gekoppeld was aan een al
even onmeetbaar honorarium.
‘U heeft veel ervaring in het repareren van radiotoestellen,’ meldde
zich op zekere dag een meneer de Bruin aan mijn deur. Ik beaamde
dat gevleid op bescheiden wijze. Het probleem was dat zijn radio het
ineens niet meer deed. Zo maar, pats, ineens zo dood als een pier. Dat
kon nooit veel zijn, dacht ik optimistisch en opgewekt liep ik met het
inmiddels altijd klaarstaande gereedschapstasje onder de arm maar
meteen met hem mee.
In de hoek van de huiskamer stond op een tafeltje een enorm toestel
met minstens tien golfbanden, plus een rij toetsen waarmee de afstemwijzer naar een vooraf in te stellen plaats op de schaal kon worden
gedrukt. Ik stond oog in oog met het voor mij eerste toestel met
stationsvoorkeuze.
‘Nounou, dat is niet mis!’ mompelde ik vol ontzag, ‘u heeft een goede
smaak!’
Maar meneer de Bruin glimlachte. ‘Ik heb dit superieure toestel niet
zelf gekozen, neenee, ik heb het gewonnen op een rookwedstrijd. Ik
had de langste kegel aan mijn sigaar, jaja.’ Hij lachte verzaligd. ‘Ik
woon hier alleen, moet u weten, nooit getrouwd geweest, rook graag
een sigaartje, dus zodoende. Voor mij had dat niet gehoeven, zo’n
duur toestel, ik luister niet eens naar al die banden. Met een klein
toestel was ik ook al heel blij geweest. Ik vind het niet nodig dat....’
‘Zullen we maar eens kijken wat er aan mankeert?’ onderbrak ik hem.
Hij werd te breedvoerig. We draaiden het tafeltje met het toestel om.
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‘Hé, er zit geen antenne in,’ zag ik.
‘Moet dat dan?’ vroeg meneer de Bruin verwonderd. ‘Het is toch een
klassetoestel?’
‘Juist daarom!’ zei ik op doceertoon, maar te zien aan de ongelovige
blik in ‘s mans ogen kwam die logica niet echt over. ‘Hilversum 1 en
II ontving ik tot nog toe anders heel goed,’ deelde hij nog even mee,
maar discussiëren, wist ik al uit ervaring, had geen zin. Zwijgend
haalde ik de achterwand los. Hemel wat een fabriek! Met grote
schrikogen staarde ik naar de zeven radiobuizen. Grote hemel, waar
om zo veel?
‘Vereist wel heel wat ervaring om daar de weg in te vinden,’ merkte
meneer de Bruin op, terwijl hij me met een schattende blik aankeek.
Hij had mijn schrikreactie gezien en nu, voelde ik, werd ik te licht
bevonden. Ik had nog geen ervaring genoeg voor dit klassetoestel.
Maar wacht even! Met een krachtig gebaar rechtte ik de rug en deed
met vaart en verve onder zijn argwanende blik een aantal indrukwek
kende routinemetingen met natte vinger, schroevedraaier en nog wat
onduidelijk gereedschap. Uiterlijk vertoon, want alras moest ik vast
stellen dat ergens in een ontmoedigend gecompliceerde schakeling
van vele weerstanden, condensatoren en twee elektronenbuizen, die
tezamen een volkomen onoverzichtelijke dubbelzijdige toonregeling
omvatte, het signaal vastliep. Waarom? Geen idee. Dit kon één man
niet aan. ‘Ik ga mijn collega consulteren,’ deelde ik plechtig mee.
Meneer de Bruin knikte instemmend. Er kwam weer een sprankje
hoop in zijn argwanende ogen.
Als twee chirurgen stonden Flip en ik even later aan het radioziekbed.
‘Man, waar heb je me bijgehaald,’ fluisterde nauwelijks hoorbaar,
‘hier komen we nooit uit.’ Verstolen keek hij opzij, naar meneer de
Bruin die ons nauwlettend gadesloeg en nog steeds duidelijk uitstraal
de dat hij er geen vat op kreeg op welk niveau hij ons vakmanschap
moest inschatten. Maar daar wist Flip wel raad mee. Hij schraapte zijn
keel. ‘Volgens mij,’ zei hij duidelijk verstaanbaar, ‘wordt de hoog
spanning geblokkeerd door een faseverschuiving in het AVC-circuit.’
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‘Juist!’ speelde ik meteen op ernstige toon mee, ‘kwestie van het
ontkoppelen van de negatieve voorspanning op het tweede schermrooster van deze pit.’
Maar ondertussen keken we elkaar met grote vraagogen tersluiks aan.
Op deze spitsvondige manier kwamen we geen stap verder. Maar
weer kreeg Flip een briljante ingeving. ‘Overbruggen!’ siste hij verze
nuwd in mijn oor, ‘gewoon die hele kluit ellende overbruggen, pak
een snoertje, kom op.’ En hardop: ‘Alles wijst op dat doorgepiepte
weerstandje daar. Hoewel, die C kan ook wel naar de Filistijnen zijn,
nou we zullen zien.’
Hij pakte het snoertje van mij aan en verbond de uitgang van de
laatste buis die voor ons nog een begrijpelijke functie had met de
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Dit eclatante succes had hij niet verwacht
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ingang van de eindbuis. Onmiddellijk klonk er muziek. ‘Nee maar!’
riep meneer de Bruin met beide armen omhoog, ‘nee maar! ’ Dit
eclatante succes had hij niet verwacht. Wij ook niet, maar een begena
digd ziener die dat aan ons kon merken. Volkomen gerustgesteld ging
hij in de keuken een kopje thee zetten. Gelukkig, die was even uit
beeld.
‘We halen gewoon die troep eruit die we overbrugd hebben,’ zei Flip
gewetenloos. ‘Kun je niet doen!’ riep ik gesmoord.
‘Nou, waarom niet? Het toestel wordt er immers alleen maar beter
door!’
‘Ja maar die onderdelen zijn niet stuk, die zijn perfect in orde. En
trouwens, dan doet die toonregeling het van zijn leven niet meer.’
Flip haalde zijn schouders op. ‘Nou en?’
‘Wat staan jullie daar te smiespelen?’ kwam meneer de Bruin met de
thee binnen. ‘We beoordelen de patiënt, dat is strikt vertrouwelijk,’
glimlachte Flip deskundig. ‘Vertelt u eens, gebruikt u die twee toonregelaars vaak?’
Meneer de Bruin haalde zijn schouders op. ‘Nee nooit. Moet dat
dan?’
‘Nee, beter van niet!’ zei Flip haastig op chirurgentoon. Hij stootte
me aan. ‘Zie je nou wel, zinloze schakeling,’ fluisterde hij, ‘je kan mij
nog meer vertellen, we halen die hele kluit onderdelen er uit.’ En voor
ik nog maar één tegenwerping kon maken, waar ik overigens steeds
minder behoefte aan kreeg, gaf een opkringelend soldeerwolkje al aan
dat hij met zijn zegenend werk bezig was.
‘Mooi!’ zei meneer de Bruin dankbaar, ‘haal de rotte kiezen er maar
uit!’ Vergenoegd bekeek hij de losgesoldeerde weerstanden en con
densatoren op het tafelkleed.
‘We doen ons best!’ grijnsde Flip, overbrugde een buis, trok die uit de
voet en legde hem naast de weerstandjes. Het toestel speelde lustig
door.
‘Vakwerk!’ knikte meneer de Bruin bewonderend.
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‘Aha, de koppel-C, zo lek als een mandje, dacht ik het niet?’ riep
Flip. Ook die ging er uit, waarna nog wat onderdelen volgden. Hoe
meer we van de gecompliceerde klankregelschakeling wegsloopten,
hoe luider en duidelijker het toestel ging spelen.
‘We zitten vast wel in een tegenkoppelcircuit te poeren,’ bedacht Flip
en dat was ongetwijfeld de enige opmerking van die middag die enig
hout sneed. We hingen een antennedraadje uit het raam en verdraai
den de afstemknop. Een onafzienbaar aantal stations kwam via de
vele golfbanden met allerplezierigste kracht uit de luidspreker. Op
tafel lagen twee kostbare radiobuizen, een handvol weerstanden, een
stuk of wat dure kwaliteitscondensatoren en nog wat interessante
spoeltjes.

C.v.8w««J
Sr
‘Neem dat zooitje ongeregeld asjeblieft mee’zei meneer de Bruin met een
achteloos handgebaar.
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Met iets van hebzucht bekeken we het bergje onderdelen dat zo’n
enorme rijkdom vertegenwoordigde. Twee elektronenbuizen! En die
hadden nu geen enkele functie meer, dat was door ons nauwelijks te
verwerken. Maar wat hoorden we daar? ‘Neem dat zooitje ongere
geld asjeblieft mee,’ zei meneer de Bruin met een achteloos handge
baar. ‘Hoe meer onderdelen, hoe meer er stuk kunnen gaan, dat zie je
maar weer. Ik ben blij dat jullie het zieke hout er zo vakkundig uitge
sneden hebben - ik waardeer dat bijzonder! ’
En terwijl wij met een al even blij gevoel de onbetaalbare kostbaarhe
den voorzichtig in de gereedschapstas drapeerden, schoof meneer de
Bruin ons een vorstelijk bankbiljet toe. ‘Hier, dat hebben jullie wel
verdiend!’
We dansten het huis uit. Wat kan een mens gelukkig zijn!
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10. Schrijnend idealisme
‘Ik vind dat we met onze briljante reparaties wel eens wat meer
zouden mogen verdienen.’ Flip had weer eens wat.
‘We zijn toch geen bedrijf, wel?’ reageerde ik meteen, ‘het is toch
gewoon onze hobby? We leren er toch veel door? En trouwens, we
hebben er pas toch een mooi zooitje onderdelen aan overgehouden?’
‘Is aardig meegenomen,’ beaamde Flip, ‘maar echt tellen doet dat
niet. Ik wil er gewoon wat geld aan overhouden. Hoe komen we
anders aan onderdelen die we op een bepaald moment echt nodig
hebben?’
Ja, dat was waar. Een elektronenbuis kostte in die jaren toch al gauw
een tientje, om van trafo’s en luidsprekers maar te zwijgen. Maar
toch. ‘Als we meer gaan rekenen, heeft niemand ons meer nodig,’
bracht ik wijs naar voren. ‘Wij zijn toch al langzamer dan de radiozaak, dat mag je de klant toch niet in rekening brengen? En trouwens,
de stakkerds die bij ons komen, zijn meestal straatarm, want anders
gingen ze wel naar de radiozaak. Dat zeggen ze altijd heel eerlijk
zelf.’
‘Welja, speel jij maar mooi de sociale dienst,’ schamperde Flip, ‘nou
geloof mij, klagers kennen geen nood! En als jij niks wil verdienen,
moetje dat zelf maar weten. Ik wil er echt wel wat aan overhouden!’
Ik hield mijn mond maar. Wie had het nou over klagers? Nee, dit was
een eindeloze discussie.
Kon het toevalliger? Diezelfde week stond er een armoedig gekleed
jongetje voor mijn deur. Of ik even naar de radio wilde komen kijken.
Die deed ineens niks meer. ‘En nou moeten we Paul Vlaanderen
missen,’ zei het kereltje met treurig afhangende schouders.
‘Geen tijd,’ zei ik, mijn menslievende gevoelens onderdrukkend, ‘ik
heb morgen proefwerk.’
‘Ach toe nou,’ jammerde de jongen, ‘kom nou even mee. Kan nooit
veel zijn.’ Smekend keek hij me aan.
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‘Nee,’ zei ik harteloos, ‘ga maar naar de radio winkel.’
‘Kan niet,’snikte de jongen nu, ‘is te duur. Kunnen we niet betalen. En
u staat bekend als een groot vakman.’
‘U’ zei het knulletje, ‘u’! Ik groeide. Ineens had ik de drempel der
volwassenheid bereikt, een unieke ervaring in een mensenleven. ‘Oké,
ik loop wel even met je mee,’ hoorde ik mezelf met een volwassen air
zeggen.
Was Jochem, zoals het kereltje heette, al armoedig gekleed, de 3hoog-achter woning in de Govert Flinckstraat waar hij me naar toe
bracht was nog vele malen erger. Een verstikkend verzuurde lucht
benam me de adem, alle ramen zaten potdicht. Een vloerkleed was er
niet, zelfs geen stukje zeil lag op de grauw-houten vloer. Enkele
bijeengeraapte stoelen met doorgezakte zitting stonden in wanorde
rond een aftandse tafel die op het ingescheurde tafelzeil het morsige
stilleven toonde van een viertal bruin bevlekte koffiekommen, een
gebarsten suikerpot en een melkkan met een kwabbig over de rand
hangend vel dat daar tijdens het overkoken overheen was gestuwd.
Op een viezig bordje lag een half aangevreten stuk brood. Ratten?
dacht ik met afgrijzen, snel om me heen kijkend. Waar was ik in
hemelsnaam beland? Behalve Jochem en ik was er niemand in de
kamer. Met flauwe rukjes ademde ik de bedorven lucht in. Hoe lang
kon een mens hierin in leven blijven? De jongen stak het stuk brood in
zijn mond en pikte, terwijl hij het naar binnen schranste, met een
natgelikte vinger een voor een de gemorste hagelslagkorrels van het
vettige tafelzeil. ‘Lekker,’ grinnikte hij, ‘ook wat?’ Ik huiverde. Dit
was de onderkant van de maatschappij, hier moest méér dan hulp,
hier moest redding geboden worden. Mijn getraind oog viel op de
radio. Hé, een onverwacht knap toestel. Groot ook.
‘Van ome Arie geweest,’ zei Jochem, die mijn blik had gevolgd,
‘hebben we gekregen toen hij van de steiger is doodgevallen.’
Een slonzige vrouw slofte naar binnen. De moeder. Ze veegde een
sliert haar voor haar ogen weg en gaf me een krachteloze hand. Flets
was de oogopslag, inwit het uitgeteerde gelaat. Was ze ziek? Natuur78

lijk, dat kon niet anders. Als antwoord begon ze rauw te hoesten. Ik
schudde mijn hoofd. Dit was echt heel erg.
‘Ik hoop datje de radio weer snel heel krijgt,’ rochelde ze nog wat na,
liet zich in een kermend protesterende crapaud vallen, stak een cigaret
op, inhaleerde diep en begon breeduit in een Libelle te lezen. Ten
diepste geroerd schroefde ik de radio open. Daar kwam de vader de
kamer binnen. ‘Ah, de reparateur is er al! ’ zei hij opgewekt en schonk
neuriënd wat bruin vocht in een van de smerige kopjes. Zou de man
geen werk hebben? Hij ging er in ieder geval niet erg onder gebukt.
Ondertussen had ik bespeurd dat de gelijkrichtbuis het had begeven.
Gloeidraad stuk, gemakkelijke fout.
‘AZ 1 doorgepiept,’ deelde ik mee, ‘er moet een nieuwe in.
‘Koop maar, mijn jongen,’ zei de vader achteloos. Het sneed me dooi
de ziel. Die man had geen enkel benul van geld, dat was wel duidelijk.
‘Ik regel wel wat,’ zei ik warm.
‘Goed zo, jongen,’ knikte de man, ‘ik reken op je.’

‘Van ome Arie geweest’zei Jochem, die mijn blik had gevolgd, ‘kregen we toen
hij dood van de steiger uw gevallen. ’
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Ik stommelde de drie donkere trappen af, holde naar huis en haalde de
AZ 1, die ik pas voor een nieuwe versterker had gekocht, uit de kast.
Die versterker moest maar wachten, dit schrijnende geval ging voor.
Voor eigenbelang was hier geen plaats. Voor deze buis, nee voor de
hele reparatie zou ik niets rekenen, ik zou niet kunnen. Met blij ge
moed pootte ik de lamp in het toestel, constateerde met voldoening
dat hij braaf begon op te gloeien, maar moest verder toch wel vast
stellen dat het toestel zo dood bleef als een pier. Een tegenvaller. Met
een rood hoofd van inspanning spitte ik onder het toeziend oog van
Jochem het hele toestel door.
‘Lukt het niet erg, jongen?’ klonk het vanaf de tafel, ‘nog een buisje
stuk soms?’ Ik zei niets, prutste ijverig door. Eindelijk, na een paar
uur: muziek! ‘Werd tijd,’ merkte de tafel op. Ik grijnsde wat en hoor
de toen dat de muziek hopeloos vervormde.
‘Dat klonk vroeger beter,’ hoorde ik achter me. Jochem hield gedul
dig aan mijn zijde stand. De moeder deed of we er niet waren. Ze las
en rookte aan één stuk door. Af en toe krabde ze verwoed aan arm of
been. Vlooien? Vast wel, met al die naden in de kale vloer. Alarmeren
de gedachte, maar als een heilsoldaat hield ik stand. Onder mijn
vlijtige handen nam de vervorming eerder toe dan af. Na een paar uur
gaf ik het op. Ik moest naar huis. Huiswerk, proefwerk, mijn toe
komst stond op het spel. Maar aan de andere kant, kon ik die stak
kerds muziekloos achterlaten? Helaas, helaas, er zat niets anders op.
‘Geen Paul Vlaanderen,’ zuchtte Jochem spijtig toen ik mijn vruchte
loos gebruikte gereedschapjes in de tas mikte.
De volgende avond, na een niet zo heel succesvolle dag op school,
stond ik weer met mijn hoofd in de radio. Uit de doos dure onderde
len die ik bij me had verdween gaandeweg het een en ander in het
toestel. Het mocht niet baten. De vervorming verdween, maar tegelijk
ook het gehele geluidsvolume. De hartelijke interesse van Pa en
Jochem was inmiddels geheel gedoofd. Paul Vlaanderen was voorbij.
En weer moest ik naar huis. ‘Het heeft al wel veel tijd gekost,’ zei ik
nog even snel tegen pa, ‘maar dat hoeft u niet te betalen. De onderde80

len ook niet.’ Ik keek de kale kamer even rond. ‘Deze reparatie doe ik
gratis. Het mag dan wel even duren, maar het kómt goed, dat verze
ker ik u.’ ‘Daar vertrouw ik op,’ zei de vader zonder veel geestdrift.
De volgende avond moest ik even bij Flip zijn. Ik opende zijn deur en
bleef als aan de grond genageld in de deuropening staan. Wat stond
daar breed en pompeus op de werktafel? De radio van Jochem. Mijn
radio!
‘Nou, hoe vind je dat?’ riep Flip blij. ‘man, we gaan geld verdienen! Je
zal het niet geloven, maar vanmiddag stopt hier een auto voor de
deur, een Mercedes. Jazeker! Wie komt daar uit? Isidoor Smeltwater,
een vroegere buurman van me. Zoals altijd heel sjofel gekleed, maar
ondertussen wel schatrijk. Goed geboerd als marktkoopman of zoiets.
Nou, die man had dit toestel bij zich. Of ik dat even kon maken, ik
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‘Je zal het niet geloven, maar vanmiddag stopt hier een auto voor de deur, een
Mercedes.’
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had zo’n goeie naam. Nou natuurlijk kan ik dat maken! En nou het
mooie. Er is de hele week een of andere prutser mee aan de gang
geweest. Die stuntel heeft er van alles ingestopt, maar dat hielp alle
maal geen zier. Heilloos gestumper. ‘Kost u niks!’ had die gek ook
nog gezegd, ‘ik doe dit gratis! Niet van deze wereld, wel?’ Flip lachte
breed. ‘Nou, en aan die idioot hebben wij deze vette buit te danken.
Want ik ben niet goedkoop, heb ik tegen Smeltwater gezegd. Weetje,
die man is zo zuinig als een kient. Wil alles voor niks hebben, daar isie rijk door geworden. Nou, dat ging deze keer mooi niet door, hij
vond alles best. Wat moest-ie anders? Alles beter dan die prutser.
Goed hè?’
Innig tevreden lachte Flip me toe. Dommig grijnsde ik terug, maar
van mijn lauwe reactie had hij niets in de gaten. ‘Weetje,’ beëindigde
hij glorieus zijn fleurig verhaal, ‘het ziet er nogal armoedig uit bij die
Smeltwater thuis, dat weet ik nog wel van vroeger. Dat verandert
nooit. Slonzige vrouw, weetje wel. Nou, daar is die sociale radiohobbyist mooi ingestonken. Weer zo’n stakker die er niets van begrepen
heeft.’ Zelfverzekerd keek hij me aan. Er werd instemming van me
verwacht. Ik knikte verward. ‘Ja, weer zo’n stakker die er niets van
begrepen heeft.’
Maar wie had nou wat niet begrepen...?
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11. Het U-buizen supertje
Wees waakzaam op verj aars feestjes! Maar al te gemakkelijk doet men
ten gehore van een grote schare vrienden en familieleden toezeggin
gen die naderhand nooit meer terug te draaien zijn. Althans, deze
droeve ervaring overkwam mij toen ik in jeugdige overmoed in een
groot, gebakjesetend gezelschap uitriep dat het aanbrengen van een
pickupaansluiting op een radio slechts een fluitje van een cent was.
Dat was nadat neef Gerard had aangekondigd dat hij van plan was een
radio te gaan kopen, zo’n nieuwe, kleine bruine bakelieten Philips.
‘Het punt is alleen,’ had hij zich speciaal tot mij, het erkende techni
sche brein van de familie, gericht, ‘dat er twee typen zijn: een met een
zonder grammofoonaansluiting. ’
‘Klopt,’ knikte ik vakkundig, ‘men kan kiezen.’
‘Nou, ik zou wel een toestel met zo’n aansluiting willen hebben,’
vervolgde Gerard, maar dat scheelt liefst twintig gulden! Begrijp jij

'Ik zie het' knikte neef, ‘inderdaad een fluitje van een cent'
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waarom dat zo duur moet zijn?’ Nee, dat begreep ik niet, want wat
was zo’n aansluiting nou helemaal? Alleen maar een ingangetje en een
omschakelaartje voor radio- of pickupsignaal. Maar ja, het maakte de
radio wel veel waardevoller en dat moest je betalen natuurlijk. Op een
van de lege gebaksdoos afgescheurd stuk karton tekende ik het
simpele schakelingetje.
‘Ik zie het,’ knikte neef, ‘inderdaad een fluitje van een cent. Dat
daarvoor nou zóveel gerekend wordt.’ Hoofdschuddend bekeek hij
het eenvoudige schakelingetje. Maar dan ineens verhelderde zijn
gelaat. ‘Ik krijg een idee!’ riep hij uit, ‘als jij dat schakelingetje er even
voor me in wil prutsen hoef ik die dure radio niet te kopen. Scheelt
me toch mooi even twintig gulden!’
‘Vijftien,’ corrigeerde ik bij de pinken, ‘want het valt er niet vanzelf
in.’

‘Ha, nee, natuurlijk niet, haha. Sorry hoor, dacht ik even niet aan.
Maar voor 5 gulden maak je die aansluiting op mijn radio?’
‘Doe ik,’ sprak ik krachtig, in het glorievolle besef aan dit snelle
klusje toch gauw 4 gulden te verdienen, waarna een heildronk met
bessenwijn de transactie feestelijk bekrachtigde.
‘Ik zal zorgen datje veel klandizie krijgt,’ beloofde Gerard, ‘reken
maar dat er heel wat gegadigden zijn. Jouw toekomst is gemaakt,
vriend, geloof mij.’
Diezelfde week werd de radio, nieuw in doos, door Gerard bij me
thuis bezorgd. Op de bruine, kartonnen doos was aan elke kant een
kleurig Philips-mannetje getekend met een bijschrift als ‘Behandel mij
met zorg’, ‘Laat mij op mijn voeten staan’ en ‘Zet mij niet op mijn
hoofd.’ Apparaten waren toen nog geen producten, maar toestellen
met een eigen persoonlijkheid. Met grote voorzichtigheid nam ik de
radio uit de doos.
‘Nou al stuk?’ informeerde vriend Flip, die juist langs kwam, ‘dat is
wel erg vlug.’
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Ik legde uit wat de bedoeling was. ‘Dus, dat is zó gepiept,’ besloot ik,
‘en let maar eens op hoeveel klanten we hierna nog voor datzelfde
klusje krijgen. Kunnen we weer eens wat nieuwe spullen kopen.’
Flip wreef in zijn handen. ‘Aan het werk! ’ riep hij meteen.
Het was een zeer gemakkelijk toestelletje, dat probleemloos uit te
kasten was, waarmee natuurlijk de garantie even vlot verdween, maar
niemand die aan dit detail had gedacht. Flip boorde een keurig gaatje
voor de schakelaar in een zijwand van het glanzende bakelieten kastje
en ondertussen prutste ik een entree achter op het chassis, waarna het
toestelletje na wat soldeerwerk de kast weer in kon. Een uiterst snelle
manoeuvre al met al, die ons met grote tevredenheid vervulde.
‘Muziek! ’ riep Flip, ‘dat hebben we we wel verdiend! ’
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Grote schrik, de volle netspanning stond op de pickup...
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Snel legden we een plaat op het plateau van onze grammofoon, een
op het Waterlooplein opgescharreld opwindapparaat met veermotor,
waarop we een ook weer ergens opgediepte loodzware pickuparm
met kristalelement hadden gemonteerd, en prikten de banaanstekkertjes in de entree, waarna Flip na enig stevig zwengelwerk de arm met
een plechtig gebaar op de draaiende plaat plaatste. Maar veel verder
dan de bedoeling kwam hij niet, want op het moment dat hij de
zwaarmetalen arm omvatte stuiterde hij met een ijselijke gil achteruit.
De pickuparm schoot uit zijn hand en belandde met een verontrusten
de klap op de plaat. Maar onmiddelijk begeleidde vrolijke muziek het
getergde gegil.
‘Stroom!’ kreet Flip boven de muziek uit, ‘ik kreeg een rotklap. Dat
ding staat zwaar onder stroom..., onder spanning bedoel ik,’ verbeter
de hij zich haastig. Sterk karakter, Flip. Mijn plotselinge felle schrik
was alweer gezakt.
‘Overdrijf niet, man!’ riep ik, ‘stroom, spanning, hoe kom je daar nou
bij. Dat kan toch niet! Wees blij dat we muziek hebben. Daar gaat het
tenslotte om.’
Flip zei niets, maar pakte met donkere blik de 220 volts proeflamp
waarvan hij één draad in het stopcontact stak en de andere tegen de
grammofoon drukte. Helder lichtte de lamp op. Grote ontzetting. De
volle netspanning stond op de pickuparm. Flip had toch niet zo heel
erg overdreven. Wat hadden we in hemelsnaam fout gedaan?
‘Had mijn dood kunnen zijn,’ lispelde Flip door de muziek heen, want
voor geen goud haalden we de naald uit de groef. Maar na een korte
wijle van meditatie kregen we de ingeving de stekker uit het stopcon
tact te trekken, waarna we de radio weer openschroefden. Alles zat
goed, we hadden geen fout gemaakt.
‘Hé, waar zit de voeding ergens?’ vroeg Flip zich ineens af, ‘ik zie
nergens een nettransformator.’
Aha, nou wist ik wat me al eerder was opgevallen: het toestelletje zag
er zo erg simpel uit. Maar ik had me niet gerealiseerd wat ik had
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gemist. Maar nu wist ik het: de voedingstrafo. Maar hoe kon dat
essentiële ding nou gewoon worden weggelaten? Als archeologen
determineerden we de zaak.
‘Ah, ik weet het al!’ werd Flip wakker, ‘het is een U-buizen super.
Heb ik iets over gelezen. De gloeidraden van alle buizen van zo’n
toestel staan net zoals kerstboomlampjes in serie, waardoor ze direct
op het lichtnet kunnen worden aangesloten. Spaart een dure voe
dingstrafo uit. Knap hè.’
‘Ja, heel knap, hoor,’ zei ik bitter, ‘maar dat betekent ondertussen wel
dat móói de volle netspanning op het chassis staat en via de pickupaansluiting dus ook op de grammofoon. We kunnen neef Gerard toch
niet zo maar aan het net hangen, wel?’ Zwijgend keken we elkaar aan.
Wat nu?
‘Ik weet al wat,’ bedacht Flip inventief, ‘condensatortje ertussen.’Ach
ja, natuurlijk, die Flip toch. Glimlachend soldeerden we het onder
deeltje er tussen. De hoge tonen verdwenen. Een ander condensator
tje ertussen. De lage tonen verdwenen. Een spoeltje erbij, zodat een
doordacht afgestemd fihertje ontstond. Alle tonen verdwenen. De
wanhoop sloeg toe. We beseften: dit ging onze schamele krachten ver
te boven. Hulp van buitenaf was geboden. Bedremmeld togen we naar
Radio Groeneveld. Daar kregen we op ongezouten wijze de wind van
voren.
‘Dat had je dood kunnen zijn, snotneuzen!’ snauwde de technicus
achter de toonbank, ‘waar je geen verstand van hebt, daar moetje
afblijven.’
‘Maar dan leren we niks,’ weerlegde Flip nog flauwtjes, maar de
radioman keek hem slechts even aan. Flip zei niets meer. Gelukkig
proefde de goede man klaarblijkelijk iets van onze ontreddering, want
goedig zei hij: ‘Nou, laat dit een les zijn. Jullie wisten niet beter,
zullen we maar denken. Ik maak die grammofoonaansluiting wel even
in orde, zodat het zaakje veilig werkt. Ik zal het goedkoop houden:
twintig gulden. Morgen klaar.’
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Vreugdeloos haalde ik het toestel de volgende dag, met achterlating
van twee kostbare tientjes, op, liet het thuis somber in de fraaie Philips-doos zakken en bracht het in grafstemming naar neef Gerard.
‘Ha, de radio!’ jubelde die, ‘dat heb je rap gedaan, vriend. Ik wist het
wel: bij jou is de radiotechniek in goede handen! Hier, pak aan, 5
gulden, eerlijk verdiend.’ Liefdevol tilde hij de radio uit de doos. ‘Ik
heb links en rechts al hoog van je daden opgegeven,’ babbelde hij
vrolijk door, ‘en ik heb al een aardig lijstje van belangstellenden voor
zo’n pickupaansluiting. Maak je borst maar natje krijgt het nog goed
druk!’
Buiten scheen de zon, maar ik zag het niet. Met inktzwart gemoed
slofte ik met de vijf guldens naar huis. Wat stond me allemaal nog te
wachten? Ook Flip zag geen enkel perspectief in dit drama, maar zie,
het geluk was met ons: de klandizie-activiteiten van neef Gerard
bleven de hemel zij dank zonder enig resultaat. Wat niet wegnam dat
nog jaren later de gierende schrik in mijn benen sloeg, telkens als er
onverwacht bezoek kwam. En nu nog kan ik niet echt onbevangen
aan die mooie vinding, de U-buizen super, denken...
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12. Communicatie
Waren we die eerste jaren na de oorlog uitsluitend bezig met schakelbordjes en zelfbouwradio’s? Ha, denk dat niet. Er gebeurde nog heel
wat meer! Als compensatie voor het droeve einde van ons kabeltijdperk tussen tuin- en zolderkamertje hadden we op zeker moment een
ander communicatiekanaal geopend: een vrij korte, volledig onkwets
bare telegraaflijn vanuit mijn tuinkamertje naar de woonkamer van
buurman-één-hoog. In de legerdump hadden we een rol stug telefoon
draad op de kop getikt, dat we met behulp van de nog vrij jonge,
sportieve buurman naar zijn kamer hadden uitgelegd. Als actief zee
verkenner waren we natuurlijk door dik en dun met het morsealfabet
aan de gang en gelukkig vonden we in de sportieve buurman een
levendige mede-enthousiasteling die zich na zijn eentonige kantoor-
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Omstuwd door de omvangrijke kinderschare meldde hij zich.
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uren ook dolgraag met de fascinerende punten en strepen wilde
bezighouden. De tijd van de GSM was nog onafzienbaar ver verwij
derd.
Zowel bij de buurman als bij mij hadden we een seinsleutel en een
zoemer opgesteld, met dit verschil dat deze begerenswaardige attribu
ten bij de buurman in een kastje met hangslot waren ondergebracht.
Want de brave borst stond aan het hoofd van een omvangrijk gezin,
waarvan minstens drie handenbindertjes zich graag de hele dag con
structief met het interessante speelgoed zouden willen bezighouden.
Elke avond rond 5 uur, als ik in het tuinkamertje met mijn huiswerk
bezig was, zoals meestal het geval was, klonk steevast de sonore toon
van de zoemer op. Buurman was van kantoor thuisgekomen en had
onder de bewonderende blikken van zijn kroost de communicatiekast
met een plechtig gebaar geopend. Een herhaald ‘streep-punt-streeppunt-streep’ klonk feestelijk in mijn kamertje. Omstuwd door de
omvangrijke kinderschare meldde buurman zich.
Geroutineerd seinde ik terug. Af en toe was ook Flip van de partij, dat
was wel zo prettig. Door eindeloze oefeningen gestaald waren wij
natuurlijk in hoge mate geroutineerd. Terwijl wij om de beurt een zo
geestig mogelijke opmerking naar boven seinden, ontcijferde buur
man, temidden van de kinderschare, aan de hand van de A = . -, B = ..., C =
-lijst onze illustere verzinsels, om daarna letter voor
letter moeitevol een langzaam antwoord terug te seinen. ‘K!’ riepen
wij dan, ‘L, schrijf op Flip, E, en dit is een U, ah, kleurrijk, ik zie het
al. Wat seint die man traag, niet.’ Want wij voelden ons mateloos
superieur. En dan klonk er ineens, altijd toch weer vrij onverwacht: ‘.
-. -.
Einde van alle communicatie, de aardappels waren
gaar, de familie ging eten. Moeder vond het morsegezoem best, maar
geen seconde langer dan strikt nodig was. De kast ging weer op slot,
en Flip en ik hadden niet het lef de seinsleutel nog één keer aan te
raken, want dat werd daarboven, hadden we al eens eerder duidelijk
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gemerkt, absoluut niet getolereerd. Morsegezeur tussen 5 en 6, oké,
daarna was vader er voor het gezin.
In diezelfde tijd vroeg deze buurman ons een radio voor hem te
bouwen. Hij zou de kast maken, wij de radio, hij had er voor gespaard
en moeder ging akkoord. Eervolle opdracht! Bovendien opende dit
verzoek plezierige communicatieperspectieven, daar wij elke dag
onze vorderingen konden doorseinen. Met ongeduld wachtte buur
man op de eerste muzikale resultaten. Omdat dat ongeduld in geen
enkele verhouding tot ons productietempo stond, kreeg Flip op zeker
moment het briljante idee om de zoemer bij buurman omschakelbaar
te maken, zodat er een luidsprekertje voor in de plaats kwam. En in
mijn kamertje konden wij van seinsleutel omschakelen naarde uitgang
van onze trotse zelfbouwradio die we inmiddels van een grammofoonaansluiting hadden voorzien. Tegelijk ook hadden we het tijdperk
van de opwindveermotor verlaten door heel inventief een heuse
elektrische grammofoon te fabriceren. Die bestond uit een op het
Waterlooplein opgescharreld gietijzeren plateau dat via de spiraalsnaar van een filmprojector door een fietsdynamo werd aangedreven.
Een op een beltransformatortje aangesloten fietsdynamo kon uitste
kend als motor worden gebruikt hadden we ontdekt. Alleen, de ma
chinerie startte niet vanzelf. Het plateau moest elke keer na het in
schakelen met een zetje aan de gang worden geholpen, iets wat extra
charme aan het instrumentarium gaf. De loodzware pickuparm van
onze nu terzijde geschoven opwindgrammofoon die volgens Flip de
plaat aan beide zijden tegelijk aftastte, omdat de naald dwars door de
plaat werd gedrukt, hadden we weten te vervangen door een inge
nieuze lichtgewichtarm: een op een potmeterasje gelagerd stukje
gordijnrails waarop een kristalelement was geschroefd. De periode
van de schrikbarende plaatslijtage was voorbij, het intellect had weer
gezegevierd.
Zodra het seinuurtje voorbij was zetten wij een plaat op, waarop bij
de buurman vrolijke muziek uit het kastje klonk. Met de verzorging
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van deze glorieuze dinermuziek voelden wij ons een waarachtige
studio. Een studio zonder een al te breed programma overigens, want
onze discotheek bestond uit drie grijsgedraaide platen: An der Scho
nen Blauen Donau, O Solo Mio, en Dichter und Bauer.
Vooral de Blauwe Donau viel zo in de smaak dat buurman een extra
draad naar zijn slaapkamer aanlegde, er boven het hoofdeind een
tweede luidsprekertje op aansloot en mij verzocht om de plaat ‘s
avonds laat nog een paar keer te draaien. Dat sliep heerlijk in. Ik deed
dat met plezier, in het wanne besef iets edels te verrichten.
‘Weetje,’ bedacht Flip op zekere avond na ons seinuurtje, toen O
Solo Mio de lijn op werd gestuurd, ‘als we de telegraafdraden in de
grammofooningang van onze radio prikken in plaats van in de uitgang
en als we een luidspreker op de uitgang aansluiten horen we, als het
goed is, alles wat daarboven gezegd wordt. Want een luidspreker
werkt toch net zo als een microfoon, ja toch?’ Zelfvoldaan keek hij
me aan. Nee, dat brein van hem stond nooit stil. ‘Briljant idee!’ riep
ik. Onmiddellijk na de Solo Mio schakelden we de zaak snel om en na
ontdekt te hebben dat er eerst wel een transformatortje en een extra
elektronenbuis voor de grammofooningang moesten worden gescha
keld, zodat we een gevoelige microfooningang kregen, hoorden we
via de tot microfoon gepromoveerde buurmanluidspreker zowaar
allerlei ongearticuleerde geluiden van de dinerende familie. Vorken en
lepels kletterden op borden, een wurm van twee krijste, omdat ie
mand wellicht een vork in zijn ogen had geprikt, of omdat hij alleen
maar zijn mond had verbrand, moeder riep ineens boven alles uit:
‘hou toch op jullie, anders ga je meteen naar bed!’, waar vader nog
iets krachtigs aan toevoegde, waarna op nog wat dommig gegrinnik
van een niet al te snuggere na de rust weer terugkeerde.
‘Het mooiste hoorspel!’ glimlachte Flip tevreden, ‘toegift op ons
studiowerk. Wie de techniek beheerst beheerst de wereld.’
Ach, hoe heerlijk argeloos waren wij nog in die ongecompliceerde
tijd! Een argeloosheid die in deze verlichte tijd van terreur en misdaad
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volstrekt ondenkbaar is. Wie dit uit eigen ervaring openlijk toegeeft,
maakt zich natuurlijk onsterfelijk belachelijk, maar in het licht van de
historie moet dat offer grootmoedig worden gebracht. Want wat
gebeurde er? Toen ik ‘s avonds laat na twee keer de Blauwe Donau
ten beste te hebben gegeven de communicatiedraad op de microfooningang zette hoorde ik het echtpaar in bed nog enkele opvoedkundige
problemen doornemen. Jantje was nog steeds niet zindelijk te branden
en Marietje had de niet te temmen neiging alles aan elkaar te liegen.
Ademloos luisterde ik mee. Hier ontvouwde zich de zware wereld van
het ouderschap. Dan werd het stil daarboven. Ik zette de apparatuur
uit. Ging ik nu elke avond besmuikt naar dat huwelijksbed zitten
luisteren? Dat zou men in deze tijd zeker verwachten, evenals men nu
zou kunnen veronderstellen dat de alwetende buurman van nu alles in
zijn slaapkamer zou binnenhalen behalve een luidspreker aan een
lijntje naar de buurjongen, om daar alle bedgeheimen heen te sturen.
Nee, volstrekt argeloos was de buurman van toen, even argeloos als

Met de verzorging van deze glorieuze dinennuziek voelden wij ons een
waarachtige studio.
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ik die, enkele dagen later op straat vrolijk tegen hem zei: ‘grappig
ding, zo’n luidspreker. Wist je dat, die werkt ook heel goed als micro
foon. Interessant, niet.?’ De na enkele seconden plotseling opvlam
mende blik van ontzetting in de ogen van buurman zal ik nooit meer
vergeten. Een volle minuut keek hij me star aan en pas op dat moment
besefte ik de volle draagwijdte van wat ik gezegd had.
Dan draaide hij zich zonder één woord te zeggen abrupt om, vloog
zijn huis in en rukte de luidspreker van de slaapkamermuur. Even later
lag er een vormeloze hoop draad beneden in de tuin. En weer was een
communicatietijdperk per morselijn ineens voorgoed voorbij.
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13. Bediening op afstand
Men meent wel eens dat uitvinders vlijtige lieden zijn die nooit een
moment rust kennen. Nu, dan heeft men Flip niet gekend. Het was
juist aan zijn ingeboren gemakzucht te danken dat hij op zeker mo
ment de onweerstaanbare behoefte gevoelde de volumeregelaar van
zijn zelfbouwradio vanaf zijn bed te kunnen bedienen. Afstandsbedie
ning dus. In die dagen een baanbrekende gedachte! Want in die tijd na
de oorlog was men al zó blij radio-ontvangst te kunnen genieten, dat
het aspect ‘afstandsbediening’ in geen enkel brein opkwam. Afstands
bediening was in die tijd ook niet nodig, want het radiotoestel stond
vlak naast de fauteuil van het hoofd van het gezin. Het was pa die het
toestel bezat, bewaakte en bediende. Niemand anders. Een afstands
bediening in de hand van de kinderen zou zijn gezag slechts hebben
aangetast. En wat er op een gegeven moment aan TV was had zo’n
klein beeldscherm, dat de kijker er met zijn neus tegenaan geplakt zat.
Een afstandsbediening bij de TV zou in die tijd van een verrekijker
vergezeld hebben moeten gaan.
Het indrukwekkende radiogeval waaraan wij gezamenlijk maanden
lang hadden gewerkt stond pontificaal op Flips studeertafel waaraan
tevens de radiohobby werd bedreven. Ofjuister gezegd, het betrof
een werktafel waaraan ook af en toe snel wat huiswerk werd afgeraf
feld.
Toen ik op zekere dag bij hem binnenkwam klonk er op het moment
dat ik de deur opende volkomen onverwacht een oorverdovend
belgerinkel. Alarm! Als door de bliksem getroffen draaide ik me om
om te zien waar dat angstaanjagende lawaai vandaan kwam, deed een
stap naar achteren en voelde me tegen iets zachts aanlopen. ‘Ho!
Stop!’ hoorde ik Flip overspannen roepen, ‘blijf staan!’ Maar het was
al te laat. Terwijl het ratelende belgerinkel even plotseling ophield als
het was begonnen, hoorde ik wat onbestemde geluiden achter me.
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Weer draaide ik me bliksemsnel om en zag nog net met verbijstering
hoe de prachtige radio als door toverkracht energiek van de tafel
schoof om met een zware slag tegen de grond te slaan.
‘Man, wat doe je nou?’ riep Flip ontzet, ‘ik zeg toch: blijf staan!’
‘Wat ik doe?’ schreeuwde ik verzenuwd terug, ‘wat ik doe? Hoe kan
ik dat weten? Dat ding komt zo maar tot leven! Waar komt die pestherrie vandaan, vertel me dat liever!’ Met huiver bekeek ik het spook
achtige apparaat op de grond. Zwijgend boog Flip zich er als een
rodekruissoldaat overheen.’Goddank, drie van de vier buizen zijn nog
in takt,’ mompelde hij na een tijdje, ‘toch nog een beetje geluk.’ Met
grote omzichtigheid zette hij het apparaat weer op de tafel. Toen zag
ik wat er was gebeurd. Van de radio liepen een paar dunne touwtjes
dwars door de kamer recht naar Flip’s bed. Door daar tegenaan te
lopen had ik de radio doortastend van de tafel gerukt.
‘Nou moet ik zeker “sorry” roepen,’ snauwde ik, ‘terwijl jij me met
die duivelse bel de stuipen op het lijfjaagt! Was dat soms als intelli
gente grap bedoeld?’
‘Nee, het was een intelligente waarschuwing,’ grinnikte Flip, die zich
ondertussen al weer onder controle had, ‘om niet tegen dat touw aan
te lopen, snap je wel.’ ‘Maar wat doet dat touw aan die radio?’ vroeg
ik.
‘Dat is een vondst, een trouvaille!’ klonk het trots, ‘het is mijn afstandregelaar. Simpelweg een snaarwiel op de as van de volumerege
laar. Kijk, en boven mijn bed zit ook een snaarwiel, een meccanowieltje, zie je wel. Dat zit op een asje met een slingertje en zo kan ik
vanuit mijn bed de radio aan en uit en hard en zacht zetten. Nou, hoe
vind je hem?’Verwachtingsvol keek hij me aan.
‘Groots!’ zei ik taktvol, ‘fantastisch. Maar echt handig kan ik die
draad dwars door de kamer niet vinden, jij wel?’
‘Misschien kan ik in plaats van die bel beter een bord met “Pas op de
draad. Bukken!” aan de deur hangen,’ overwoog Flip. ‘Of wat ik ook
kan doen: vlaggetjes aan die touwtjes hangen.’
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Ik schudde mijn hoofd. ‘Flipje denkt te ouderwets, je denkt nog
helemaal mechanisch. Radio is elektrische stroom. Je afstandregelaar
moet ook op stroom lopen. Waarom schroefje niet gewoon een
tweede potmeter boven je bed die je op de sterkteregelaar van de
radio aansluit? Je kan dan een elektrische draad netjes langs de muur
laten lopen.’
‘Tjé, dat is het!’ riep Flip enthousiast, ‘wat een idee!. Dat ik daar niet
meteen aan heb gedacht! ’ We gingen onmiddellijk aan de slag. Briljan
te ideeën moesten onverwijld worden uitgewerkt. Flip dook in de
rommelkast. ‘Hier, kijk, een mooi bosje draad.’
‘Weg ermee,’ commandeerde ik, ‘gewoon draad geeft brom, dat weet
je toch. Afgeschermd draad moeten we hebben.’
Er kwam een rol loodkabel uit de kast, daar moest het ook mee
kunnen. Aan huiswerk dachten we niet meer. Met volle overgave
nagelden we de loodkabel met schelhaakjes langs de plint. We sloten
de draad aan en ontdekten toen dat de toch al weinige hoge tonen uit
de middengolfradio volledig waren verdwenen. De genereerfluitjes
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'Dit is een vondst, een trouvaille! Het is mijn afstandregelaar.
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ook, dus helemaal negatief was de operatie niet. Erger was het dat de
ene volumeregelaar niets deed als de andere op nul stond, zodat Flip
voor hij op afstand kon gaan regelen eerst tussen bed en radio heen en
weer moest draven om een gunstige middenpositie van beide in te
stellen.
‘We moeten een soort hotelschakeling bedenken,’ overwoog hij tegen
middernacht.
‘Weetje wat jij moet doen,’ zei ik, ‘je moet gewoon je luie bed uitko
men om je radio zachter te zetten. Dat hele afstandsgedoe werkt niet.’
Met kommer en wroeging dacht ik aan het proefwerk dat me de
volgende dag wachtte. Dat werd een fiasco, dat stond vast. Maar Flip
zat nog geheel in de constructieve fase.
‘Weetje wat we doen,’ bedacht hij inventief, ‘we nemen weer gewoon
snaarwieltjes en touwtjes, maar leiden die nu over een stel katrollen
langs muur en plafond. Dat doen we niet alleen voor de volumeregel
aar, maar ook mooi voor de afstemming. Nou, wat denk je ervan?
Volmaakte oplossing toch?’
‘Welja, ga maar weer helemaal terug naar af! ’ schamperde ik, ‘hoe
kun je nou ooit iets bereiken als je alleen maar aan houtje-touwtje
oplossingen blijft hangen?’ Flip bleef ongebroken. ‘Misschien kunnen
we iets combineren,’ bedacht hij, ‘iets mechanisch én elektrisch’.
Lang en breed discussieerden we over magneten en elektromotoren,
we herinnerden ons zelfs ooit wel eens iets over servomotoren gele
zen te hebben en toen kregen we de geniale inval van het relais. Het
stappenrelais, dat was het! Een met palwiel dat op stroomstootjes
reageerde, die er via een drukknop boven Flips bed naar toe werden
gestuurd. We maakten er twee. Een voor de volumeregelaar en een
voor de afstemming. Het werkte fantastisch. Alleen merkten we dat
de stappenrelais alleen maar continu stap voor stap in één richting
konden draaien. Nooit aan gedacht. Als de sterkteregelaar en de
afstemcondensator aan het eind van hun baan waren moesten ze eerst
weer worden teruggedraaid. Maar met grote inventiviteit bouwden
we ze zodanig om dat ze continu konden ronddraaien, wat betekende
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dat de radio eerst naar maximale geluidssterkte moest worden ge
stuurd om hem zachter te krijgen. En het afstemmen ging op dezelfde
omslachtige wijze. Maar het touwwerk was de kamer uit en dat was,
vonden we voldaan, geen gering succes.
Waren we nu tevreden? Nee natuurlijk niet, want vooruitgang is
gebaseerd op ontevredenheid. De elektrische verbinding mocht dan al
wel meer vrijheid van opstelling geven dan de touwtjes, dit systeem
was toch te beperkt. Het moest draadloos worden.
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Het was een omvangrijk, maar waarlijk schitterend systeem.
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‘Daar is beslist een grote markt voor, let op mijn woorden,’ veronder
stelde Flip zonnig, ‘en daarom moeten we een kortegolfzender bou
wen. Die stellen we aan de ene kant van de kamer op. En vlak naast
de radio zetten we een kortegolfontvanger die de zendimpulsen aan
het stappenrelais doorgeeft.’ Geestdriftig begon hij op een groot vel
papier een ingewikkeld schema uit te werken. Het werd zo te zien
een omvangrijk, maar waarlijk schitterend systeem.
‘Wat denk je dat dit systeem kost?’ vroeg ik. ‘Wordt duurder dan je
hele radio.’
‘Heeft men er graag voor over!’ wist Flip met stelligheid.
‘Al maak je het voor niks,’ zei ik sceptisch, ‘dan nog zal er volgens
mij geen belangstelling voor bestaan. Welke gek gaat nou aan de
andere kant van de kamer staan om zijn radio harder of zachter te
zetten?’
‘Klets!’ vond Flip, ‘neem mij nou!’
‘Jou kun je niet rekenen,’ vond ik, ‘jij bent gewoon te lui om je bed
uit te komen. Dat is dus geen norm.’
De draadloze afstandsbediening van Flip is er nooit gekomen. Het
systeem werd te ingewikkeld, te duur. ‘Niks aan te doen,’ vond Flip
na de nodige mislukte experimenten filosofisch, ‘ook het pogen is
schoon.’
Maar hij heeft met zijn irreële ideeën toch wel gelijk gehad: de af
standsbediening in welke vorm dan ook is bij elk elektronisch appa
raat een onmisbare plaats gaan innemen.
Zou de hele mensheid dan toch net zo lui als Flip zijn...?
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14. Stroomstrijd
‘Het grote probleem hier,’ zei neef Geert, ‘is het gemis van de radio.’
Met tragische blik keek hij over zijn kleurrijk volkstuintje uit. Elk vrij
uurtje, wist ik, zaten hij en zijn vrouw Ans op de langs de Zuidelijke
Wandelweg gelegen tuin. Ze groeven, plantten, zaaiden, snoeiden,
plukten en oogstten en waren zeer gelukkig. Alleen, zo kort na de
oorlog was er in dit buiten de stad fgelegen gebied nog geen stroom.
En dus ook geen radio.
‘Nou, dan bouw je toch een batterij radio?’ vond ik. En na een flitsendsnelle denkpauze of ik dat wel aankon, heel dapper: ‘en als je het
niet zelf kunt doe ik het wel.’
Maar Geert schudde zijn hoofd. ‘Te duur. Kost trouwens ook vermo
gens aan batterijen. En vergeet niet, ik heb al een radio.’ Dit laatste
gaf de doorslag. In die tijd had men een radio of men had geen radio.
Een tweede radio viel buiten elk voorstellingsvennogen.
‘Dan moetje hier stroom zien te krijgen,’ bedacht ik pienter, ‘kun je
niet ergens een draadje aan vastknopen?’
‘Draadje, haha,’ glimlachte Geert bitter, ‘weetje hoe ver de tuin van
het dichtstbijzijnde stopcontact zit? Nee? Nou, zeg maar gerust 5
kilometer, als het er geen 10 zijn. Nee vriend, we liggen helemaal
buiten de bewoonde wereld.’
‘Neem dan een aggregaat,’ stelde ik inventief voor, ‘zo’n ding uit de
dump’. Maar ook dat was te duur.
‘Tja, dan houdt alles op natuurlijk,’ haalde ik mijn schouders op, maar
op dat moment kreeg ik een briljant idee. ‘Nee, niks te duur!’ riep ik.
‘We halen gewoon een oude automotor uit de sloop. Die laadt een
paar accu’s op waar je een oude legeromvormer aan hangt, nou, en
dan heb je stroom voor je radio. Dat kan je de kop niet kosten!’
‘We’ had ik in mijn enthousiasme gezegd, want op dat moment suprè
me zag ik het helemaal voor me. Van niets tot iets, dat werd weer iets
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groots! Geert keek enigszins wazig en knikte vaag, waaruit ik op
maakte dat de opdracht was verstrekt. Ik draafde naar Flip.
‘Werk aan de winkel!’ riep ik al van verre, ‘Flip, we moeten een
centrale bouwen!’
‘Een watte?’
‘Stroom,’ verduidelijkte ik met brede gebaren, ‘voor de radio van
Geert en Ans. Op de tuin, weetje wel. Een elektriciteitscentrale dus.’
‘Aha,’ knikte Flip, ‘automotortje zeker?’ Grote geest. Had onmiddel
lijk het juiste denkniveau te pakken.
‘Juist,’ lachte ik tevreden, ‘een niet te zwaar automotortje.’
De opdracht had meteen de hoogste prioriteit. ‘Stel niet uit tot mor
gen...’ was ons dynamisch devies. Huiswerk kon dus wachten. Onver
wijld repten we ons naar een morsige autosloperij. Hoe wijs was dit
doortastende optreden! Want werd daar niet juist een aftandse DKW,
die met zijn triplex carrosserie te lang buiten had gestaan, het terrein
opgeduwd? ‘Tweetakt motortje, draait lekker zuinig op peterolie,’
stootte Flip me aan, ‘die moeten we hebben.’
Ik siste nog iets terug van stinkende uitlaatwalmen, maar Flip had al
het grote denken te pakken dat economie voor en boven alles gaat.
De sloopbaas vroeg niet te veel en leende ons zelfs wat onduidelijk
gereedschap om de motor uit het karkas te slopen. We gingen door
tot het donker werd, haalden er een looplamp bij en ging weer door
tot het licht werd. We huurden een bakfiets, transporteerden de vetti
ge motor plus de benzinetank waar Flip op het laatste moment geluk
kig nog aan had gedacht, naar de volkstuin en plompten het loodzwa
re geval zwetend en hijgend in het gras. Tevreden keek Geert toe. Zijn
probleem werd op de juiste voortvarende wijze aangepakt, zag hij nu,
na zijn eerste aarzeling, met grote instemming.
‘Het begin is er!’ zeiden we monter, ‘nog even en je hebt muziek.’
‘Met zelfs nog een lampje erbij,’ grinnikte Geert, opgewekt in zijn
handen wrijvend, ‘het wordt hier het lichtend centrum! ’
Aan huiswerk dachten we al helemaal niet meer. Lichamelijk bezoch
ten we de school, maar dat was dan ook alles. De veelomvattende
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klus eiste ons volledig op. Er moest een stelling voor de motor ko
men. Dank zij mijn scheipe oplettendheid verwierven wij van een
meelevend familielid een aantal idioot lange hoekijzers en U-balken,
die we na een uitputtende bakfietstocht wel even op maat dachten te
zagen. Het staal dacht daar anders over. Na een uur hijgend gezwoeg
zagen we niet veel méér dan een minuscule groef in de roestige mate
rie.
‘Zo, dat is klaar,’ stelde Flip vast, de ijzerzaag resoluut terzijde wer
pend, ‘vastbouten die handel.’ Dat ging gelukkig gemakkelijk, want er
zaten, de hemel zij geprezen, flink wat gaten in het onhartelijke mate
riaal. Het resultaat was een meterslange roestige rechthoek in het
gras, waar met kunst en vliegwerk de motor op werd vastgewurgd.
De benzinetank, die met peterolie zou worden gevuld, kwam er op
een Jaffa-kistje naast en een klein olieblikje, bedoeld voor benzine om
de motor te starten, kwam daar weer naast. Het geheel werd via
slangetjes en een omschakelkraan op de motor aangesloten, er werd
nog een oude accu op de kop getikt, die via een indrukwekkende
ampèremeter op de dynamo werd aangesloten en toen was het mo
ment daar dat Flip krachtig riep: ‘starten die hap!’ Verwachtingsvol
keek Geert toe hoe ik ernstig twee draden tegen elkaar drukte. Als
enig resultaat sprong er een miezerig vonkje over. Ik keek Flip aan.
Accu leeg, wisten we meteen. ‘Stom, niet aan gedacht,’ mompelde
Flip, ‘we moeten natuurlijk met een volle accu beginnen...’
‘Die motor is toch wel aan te slingeren?’ vroeg Geert hoopvol.
‘Hoe?’ vroeg Flip schamper terug, ‘dat pokkeding staat toch veel te
laag bij de grond, goochem!’
Wat nu? Hogere stelling bouwen, de accu ergens laten opladen, een
nieuwe kopen? Peinzend keken we naar het dode blok materie in het
gras. Een merel floot hoog in de boom, nog wel.
‘Hij móet draaien,’ hoorde ik Flip mompelen en toen: ‘ah, ik heb het!’
Hoopvol keken we hem aan. ‘Stenen eronder,’ veronderstelde ik.
‘Niks stenen,’ zei Flip, ‘dat hele aanslingeren is niks. Als die radio
eenmaal speelt vergeet Geert die accu op tijd op te laden. Lichtje
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erbij, je kent dat wel. Eenmaal slingeren is altijd slingeren, nee, ik
weet wat beters.’ En hij ontvouwde zijn geniale plan: de DKW-motor
niet met de hand, maar met behulp van een motorfietsmotor starten.
Zo’n motor kon je met de kickstarter aantrappen. Geen probleem dus.
En de koppeling aan de DKW-motor was ook een fluitje van een cent.
Want de krukas daarvan was met een kettingwiel uitgerust dat via een
ketting de koppeling aandreef. ‘En zo te zien heeft die ketting dezelf
de schalmen als een motorfietsketting, ja toch?’
‘Te gek!’ zei ik onder de indruk. Waarom had ik dat nou niet bedacht?
‘Simpel en toch eenvoudig,’ zei Flip bescheiden, ‘kom op, naar de
sloop.’ Voor weinig geld tikten we een heel mooi 125 cc-motortje op
de kop, een Puch Twin. Die motor was zo mooi, dat we de neiging
kregen deze als stroomaggregaat te gaan gebruiken, maar bijtijds
bedachten we dat die geen waterkoeling had zoals de DKW-motor en
dus binnen de kortste keren heet zou lopen. Als ontwerper van geheel
nieuwe, gedurfde projecten moest je ook overal aan denken. Weer
lagen we uur na uur met onze knieën in het natte gras. Met een om
slagboor martelden we een stuk of extra gaten in het hoekijzer,
schroefden de Puch-motor er op vast, legden een op de juiste lengte
gemaakte ketting om de kettingwielen en toen was wederom het
grootse moment daar. De eer was aan Geert. Triomfantelijk trapte hij
op de kickstarter. Onmiddelijk kwam het Puch-monster, waar maar
een half uitlaatje aan zat, daverend tot leven.
‘Tweede versnelling en koppelen!’ riep Flip met met overslaande
stem, ‘pas op, voorzichtig!’Te laat. Geert miste ons fijne gevoel voor
techniek. Hij liet de koppeling veel te vlug schieten, waardoor de
ketting met een enorme ‘klonk’ strak schoot, nog voor de DKWmotor zelfs maar in beweging kwam in tweeën brak en rakelings langs
onze geschrokken hoofden heenschoot.
‘Stop! stop!’ riep Flip verzenuwd, maar niemand die wat hoorde. Het
aan een kabeltje hangende openstaande gashandel lag ergens onder de
motor. Het Puch-motortje draaide en knalde zoals het nog nooit had
gedaan. Met de heldenmoed die alleen de grootsten siert dook Flip
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naar de machinerie, viste het gashandeltje er onder vandaan en gaf er
een ruk aan. Het angstaanjagende gegier verstomde. Met zacht nasui
zende oren staarden we naar de nu zacht pruttelende helse machine.
‘Dat moet anders,’ stelde Flip met kennis van zaken vast. We repa
reerden de ketting en startten de machinerie wederom. De ketting liep
er af. Met microprecisie lijnden we de zaak uit, na urenlang de gaten
onder de Puch-motor te hebben uitgevijld, waarna Flip de fabriek
opnieuw op gang bracht. En ja, daar kwam dankzij het juiste gemanipuleer met gas- en koppelingshandel onder een kakafonie van helse
geluiden ook de DKW-motor tot leven. Hij werd warm, zodat we
konden overschakelen op de goedkope peterolie. Vettige dampen
omhulden ons.
‘Twintig ampère!’jubelde Flip boven het oorverdovende gedonder
uit, ‘wie doetje wat! Die accu is in een zucht vol.’

4Twintig ampère!’jubelde Flip boven het oorverdovende gedonder uit, ‘wie doet
je wat! Die accu is in een zucht vol. ’
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Innig vergenoegd bekeken we hol hoestend in de blauwe walm en met
betraande ogen een tijdlang de loshangende ampèremeter die hij als
een vorst in zijn handen hield. Vervolgens trokken we ons blij ge
stemd terug in het kleine, gezellige huisje om de glorieuze overwin
ning met radiomuziek en een kopje thee te vieren. Geert had voor
deze gelegenheid de radio mee van huis genomen. Die zou in het
huisje blijven, want Ans en hij vertoefden ‘s zomers wekenlang op de
tuin. Geroutineerd sloten we de radio via de uit de dump afkomstige
19-set-onvormer op de daverend opgewekte 6,3 volt accuspanning
aan. Plechtig keken we elkaar even aan, waarna Flip de motoromvormer inschakelde. Meteen werd het door de gesloten buitendeur naar
binnen dringende gedempte motorgedaver op feestelijke wijze door
een hoog gezoem begeleid. De gloeidraden van de radiobuizen gloei
den op en ineens was daar muziek. Bij Geert, die na de vettige walm
buiten juist weer droge ogen had gekregen, liepen van pure ontroe
ring opnieuw tranen over zijn wangen.
‘Jongens, hoe kan ik jullie bedanken!’ riep hij met verstikte stem uit,
‘wacht laat ik beginnen met de kosten te verrekenen.’ Die bleken toch
aanzienlijk hoger dan was voorzien. Ondanks alle goede bedoelingen
van Geert bleef er niet veel extra’s voor ons over.
‘Niet erg!’ zei ik breed, ‘we hebben het met plezier gedaan, en ook
dat is beloning.’
‘Precies,’ knikt Flip ook maar mee.
‘Hoor ik iets?’ vroeg Geert. Ja, er werd op de deur gebonsd. De
buurman.
Gastvrij zwaaide Geert de deur open. Het oorverdovend naar binnen
golvende motorgedaver overstemde de radiomuziek volledig.
‘Kom er in, buur,’ riep Geert hartelijk, maar die hartelijkheid was niet
aan buurman besteed.
‘Ik sta al een kwartierlang op die deur te beuken,’ snauwde hij woe
dend, nadat Geert het motorisch geweld weer had buitengesloten,
‘maar jullie horen niks!’
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‘Nou, dan zetten we de radio wat zachter,’ zei Flip meteen goedmoe
dig.
‘Hou jij je erbuiten, ja?’ siste de buurman met een rood hoofd, ‘niet
die radio moet zachter, maar die motortroep moet uit. Nu, meteen.
Denk je dat ik daarvoor op mijn tuin zit? Ik wil stilte!’
‘Ja, maar ik wil radio,’ zei Geert.
‘Je wil maar watje wil,’ riep buurman buiten zichzelf, ‘maar dan wel
zonder die knaltroep daarbuiten. Ik maak er meteen werk van!’ En
weg was hij. Bedremmeld verlieten Flip en ik ook maar het gastvrije
oord. ‘Dat loopt niet goed af,’ voorspelde Flip somber. Maar daarin
vergiste hij zich. De volkstuinraad, hoorden we die week van Geert,
had unaniem besloten lichtnetleidingen naar de volkstuintjes aan te
laten leggen. ‘Radio was niet meer uit het dagelijks leven weg te
denken. Maar dat mocht niet ten koste gaan van de landelijke rust,’ zo
luidde de verklaring.

'Kom er in, buur,' riep Geert hartelijk, maar die hartelijkheid was niet aan
buurman besteed.
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‘Haal de boel dus maar weer weg,’ zei Geert gevoelloos, ‘het heeft
zijn dienst gedaan.’
‘Dienst gedaan?’ riep ik opgewonden, ‘moetje eens kijken wat een
pracht van een installatie! Wat een werk is dat geweest! En hoe lang
heeft dat spul nog maar net gedraaid?’
‘Veel te kort,’ beaamde Flip met een grafstem, ‘alle moeite voor niks
geweest. Zonde hoor...’ Bedroefd staarde hij naar de levenloze
stroomfabriek.
‘Ach, wat jammeren jullie toch,’ kwam Geert, ‘zonder die daverende
fabriek hadden we nooit de stille netstroom gekregen. Nee hoor, ik
vind het een geslaagd project!’
Een geslaagd project, ja dat was waar. Maar ach, wat vergt de techni
sche vooruitgang veel nodeloze energie...
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15. Even repareren
Op een zondagmiddag, toen ik me juist op de meest luxueuze wijze in
een luie stoel bij de radio had genesteld teneinde me geestelijk voor te
bereiden op de Holland-België-voetbalwedstrijd die overeen uurtje
zou beginnen, werd er gebeld. ‘Dat zal Flip zijn!’ veronderstelde ik
zonnig, maar de opgewektheid verdween alras toen bleek dat een
vage kennis die drie straten verderop aan het eind van de Pijnackerstraat woonde, aan de deur stond.
‘Moetje horen, mijn radio...’ begon hij smekend, maar ik wist al
genoeg. Radio’s gingen altijd stuk als er een belangrijke uitzending op
komst was of aan de gang was. Zoals Negen heit de klok, de familie
Doorsnee, het Lichtbaken, of zoals nu het hoogste van het hoogste:
Holland-België. En als men niet veel geld had, of als het zondag was,
wendde men zich tot Flip of tot mij. Helaas nu tot mij. Ik griste mijn
gereedschapstasje, een oude schooltas met wat onduidelijk gereed
schap, een handjevol onderdelen en enkele indrukwekkend uitziende
radioschema’s, uit mijn kamertje en draafde in hoog tempo met de
hulpbehoevende mee. De tocht voerde langs de slagerij waarboven
Flip woonde. Kijk, hij stond voor het raam en zwaaide hartelijk naar
me. Ik wuifde kort terug. Waarom had de vage kennis niet bij hem
aangebeld?
‘Je krijgt het toestel vast wel zó in orde!’ voorspelde mijn hardhollende metgezel hartelijk. ‘Vast wel,’ knikte ik. Dat moest wel, anders
ging ook voor mij de voetbalwedstrijd in rook op. Want de reparatiestrijd werd nooit voortijdig opgegeven, die werd tot het bittere eind
gestreden, hoe laat het ook werd. De man woonde op drie hoog. Ook
dat was een vaste wet. Mensen met kapotte radio’s woonden altijd
heel hoog, mensen die een antenne nodig hadden, woonden beneden.
‘Waar staat de schuldige, ah, daar in de hoek!’ riep ik opgeruimd bij
het betreden der huiskamer en het begroeten der voltallige familie,
‘we zullen zien of we er snel weer wat leven in kunnen krijgen.’
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‘Misschien zit er alleen maar een draadje los,’ veronderstelde het
gezinshoofd. De optimist wist nog niet dat er praktisch nooit een
draadje los zat. ‘Ja, misschien zit er een draadje los,’ beaamde ik
luchtig, ‘laten we het hopen. Mevrouw, heeft u een stofzuiger?’
‘Een stofzuiger? Hoezo?’
‘Eerst even het toestelletje schoonmaken, mevrouw.’
Een vurige blos overtoog mevrouws gelaat. ‘Het toestel is schoon,
meneer, brandschoon!’ riep ze met overslaande stem, ‘vanmorgen nog
heb ik...’ ‘Stil maar, mevrouw,’ suste ik, ‘maar heeft u het toestel ook
uitgekast? Bent u er in geweest?’ Met grote ogen knikte mevrouw
van nee. ‘Nee, natuurlijk niet...’
‘Nou dan. Repareren begint met schoonmaken. Dat is het voordeel
van een defect: u krijgt meteen weer een toestel met een prachtig
schoon binnenwerk.’ Ondertussen had een van de meelevende knappe
dochters de stofzuiger uit de gangkast gerommeld. Al pratende had ik
de achterwand van het toestel losgeschroefd, en wees nu met het air
van de wetenschapper die alles al vele malen heeft meegemaakt naar
de dikke stofdeken die zich in de loop der jaren over radiolampen en
transformatoren had gevleid. ‘Ziet u wat ik bedoel, mevrouw?’
De vurige blos maakte plaats voor een dodelijke bleekheid. ‘Grote
God...’ lispelde ze ontzet.
‘Let op,’ glimlachte ik bemoedigend en zette de stofzuiger aan. Op
hetzelfde moment sloeg de wereld dicht. Als door een wonderlijk
natuurverschijnsel ingeleid dreef plots een ondoorzichtig grijze stof
wolk door de kamer en daalde in wattige plukken op dressoir, tafel,
schoorsteen en meubels neer.
‘Help!’ hoorde ik ergens een gesmoorde stem, waarna de contouren
van de aanwezigen langzaam weer enigszins zichtbaar werden.
‘Pardon mevrouw,’ zei ik beleefd met schorre stem, nadat ik eerst een
tijdje stof had opgehoest, ‘ik geloof dat de slang aan de verkeerde
kant zat.’Inderdaad, de slang zat aan de blaaskant, een situatie die wel
meer voorkwam en die een geroutineerde reparateur, waaronder ik
mij toch beslist wel meende te mogen rekenen, nooit en te nimmer
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mocht overrompelen. Maar gelukkig dacht de familie zo ver niet door.
De knappe dochter, die het instrumentarium had gereedgezet, putte
zich uit in ontroerende verontschuldigingen en trok zich maar snel
terug om thee te gaan zetten. Mevrouw wist uit moordende schaamte
niet wat ze moest zeggen en begon enigszins onhandig de boel wat op
te redderen. Het gezinshoofd trommelde nerveus met zijn knokkels
op de armen van zijn leunstoel. De tijd drong.
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Mensen met kapotte radio's woonden altijd heel hoog...

111'

Breed omarmde ik het toestel en plantte dat met een bonk op de tafel.
De voorstelling, nog slechts ingeleid door de stofwolk-ouverture,
ging thans beginnen. ‘Wacht, ik zal het kleedje even wegnemen,’
ijverde mevrouw, wier vertrouwen een ernstige knauw had gekregen,
‘het is zo zonde, hè.’ Ademloos keek de familie, gezeten achter het
inmiddels geaiTiveerde kopje thee, toe.
‘Heeft u misschien een asbak?’ opende ik het ceremonieel.
‘O, wilt u misschien een sigaret? Nu?’ Mevrouw, met nog een rauwe
keel van het stof, keek verwonderd.
‘Voor mijn soldeerbout, mevrouw.’ ‘Ach natuurlijk! Ik dacht al...’
De asbak kwam, de bout werd warm. Ondertussen trok ik knoppen
los, draaide schroeven los en schoof het toestel uit de kast. Zorgvol
boog ik me over het radiowrak dat eens, nee zeer spoedig, weer
muziek moest gaan geven. Ik zag het al, het was weer eens zo’n
eigenbouwgeval, zoals vrijwel altijd lang geleden in elkaar geprutst
door een verre neef die in de optimistische veronderstelling leefde erg
handig te zijn. Geen draad was te volgen, in dikke kluiten hingen de
halfvergane condensatoren en weerstanden tegen elkaar aan. Hier en
daar was het rubber van de leidingen weggeteerd. Holland-België leek
verder weg dan ooit.
‘Stroom,’ commandeerde ik. Hopenlijk vloog de hele boel de lucht in,
dan was ik gauw klaar. Maar nee, de buizen gloeiden op, de schaalverlichting eveneens. Het was toch wel een feestelijk gezicht.
‘Kijk, het oog doet het nog!’ zong meneer.
‘Mooi,’ vond ik warm, ‘de hoogspanning is dus in orde.’
‘Weet u dat wel zeker?’
‘Absoluut!’ Achteloos hield ik een schroevedraaier tegen de plus en
min van de voeding, ‘kijkt u maar.’ Dit laatste ging verloren in een
daverende klap die door de kamer weergalmde.
‘Is... is dat nodig?’ stotterde mevrouw, bleek wegtrekkend. Ze had
een moeilijke middag.
‘Eenvoudige meting, mevrouw. De aard van de klap vertelt mij boek
delen.’
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‘En hoort die rookwolk daar ook bij?’ Met verkrampte vinger wees ze
naar een ijl rookpluimpje dat naast het toestel opkringelde.
‘O... eh... pardon...’ Snel pakte ik de soldeerbout, die van de asbak
gerold was, op. Het gat in het tafelkleed was onherstelbaar. Er snel
een kleedje overheenschuiven, zoals ik in mijn argeloosheid wel eens
eerder had gedaan, had hier nog minder zin: men had het al gezien.
‘Hm,’ kuchte meneer, het was pijnlijk. Mijn zelfverzekerdheid zakte,
de kleur op mijn wangen steeg. Ter afleiding draaide ik ijverig aan de
afstemcondensator. Het afstemoog reageerde, maar het toestel bleef
stom.
‘Het ontvanggedeelte is nog prima in orde’ deelde ik zo optimistisch
mogelijk mee. ‘Ja, gelukkig maar...’ vond meneer wrang.
Ik zei maar niets meer, deed snel nog wat kortsluitmetingen en betast
te met een natte vinger geroutineerd de roosteraansluitingen van de
verschillende radiobuizen.
‘Kleine vonkjes, ondermaatse brommetjes,’ stelde ik hardop vast.
Want om verdere negatieve psychologische krachten geen kans te

‘De aard van de klap vertelt mij boekdelen.'
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geven leek het mij een wijze gedachte mijn duistere activiteiten van
een, naar ik zelf veronderstelde, heldere explicatie vergezeld te laten
gaan. ‘En, wat houdt dat in, die ondermaatse brommetjes?’ vroeg
meneer leergierig. ‘De fout, ik zit bij de fout!’
‘Aha, u heeft het?’ Meneer werd weer wat vriendelijker.
‘Ja, de anodespanning van de eindbuis is te laag, de uitgang moet dus
niet helemaal lekker zijn.’
‘Juist ja,’ knikte meneer niet begrijpend, een snelle blik op zijn horlo
ge werpend. ‘En wat nu?’ ‘Ik hol gauw even naar huis, en haal een
andere uitgangstrafo. Dan is het toestel nog net op tijd klaar.’
Natbezweet kwam ik terug. Drie trappen af, drie straten heen, drie
straten terug en drie trappen op in ijltempo, het was te veel. Vijf
kostbare minuten lang had ik alle aandacht voor mijn ademhaling
nodig, daarna ging de belangstelling weer naar de dradenellende. Ik
wrikte en soldeerde, verboog en schroefde en binnen fabelachtig korte
tijd had ik de defecte uitgangstransformator eruit. ‘Die ziet er anders
nog goed uit,’ vond meneer die nauwlettend toekeek. ‘Kun je niets
van zeggen, het gaat om het binnenwerk, nietwaar.’
De nieuwe uitgang werd gemonteerd, waarna het toestel weer werd
aangezet. Geen geluid. Zou dan toch de eindbuis...? Haastig rommel
de ik in mijn schooltas. De buizen die ik bij me had kon ik niet gebrui
ken. Ik keek op de klok, de wedstrijd zou nu beginnen.
‘Ik krijg de indruk dat de eindbuis niet helemaal meer in orde is,’ zei
ik ferm.
‘De buizen zijn nog niet zo lang geleden allemaal doorgemeten,’ zei
een van de zoons, ‘en ze waren allemaal 100 procent.’
‘Misschien heeft de lamp het door die klap van daarnet begeven,’
veronderstelde mevrouw, me gemeen aankijkend, ‘zoiets lijkt me echt
niet goed voor zo’n teer ding.’ ‘Ik zal wel even een nieuwe halen...’
zuchtte ik, ‘dan zult u zien dat de buis niets te lijden heeft gehad.’
Geknakt liet ik me van de trap afzakken en holde op een sukkeldrafje
naar huis. Weer langs Flip die me had zien aankomen en zich in de
deur had opgesteld. ‘Hé ho, wat ben je toch allemaal aan het doen?’
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hield hij me tegen, ‘aan het oefenen voor een hordeloop? Weetje niet
dat er een voetbal...’
‘Klets niet, man,’ snauwde ik, ‘ik zit met een onrepareerbare radio.’
‘Nou, blijf dan thuis,’ vond Flip logisch, ‘of moet ik je soms even
helpen?’ Dat klonk niet overmatig enthousiast, dus ik wuifde dat
aanbod manmoedig van de hand. ‘Ook goed,’ knikte Flip, ‘nou,
succes!’ Boem, dicht was de deur. Geen onnodige seconde van de
wedstrijd mocht worden gemist. Ik draafde weer verder.
Thuis zat men gezellig voorde radio. ‘Spannende wedstrijd!’ verze
kerde men mij vol vuur. En weer sjouwde ik door de drie straten,
onderweg flauw naar het raam zwaaiend waarachter ik Flip wist, weer
klom ik al die trappen op en weer moest ik, bovengekomen, de nodi
ge tijd spenderen om op krachten te komen.
Ook de nieuwe buis, dat wil zeggen een gebruikte die ik toevallig
thuis had liggen, gaf geen muziek. ‘Hoort u nu wel, mevrouw?’ zei ik
zo beleefd mogelijk. Maar ondertussen was ik nog steeds even ver.
‘Buis goed, spanningen goed, dan moet de fout in de voorversterker
zitten...’ mompelde ik hardop, ‘maar wacht, laat ik eerst nog even de
voet van de eindpit schoonmaken.’
Ik trok de buis uit de voet. De contacten bleken totaal vervuild.
‘Dat zal de fout zijn!’ opperde meneer hoopvol. Met een schroevedraaiertje prutste ik het vuil weg, waarna de buis weer in de voet
werd gedrukt. Toestel aan. Wachten. Het oog lichtte op, van muziek
geen spoor. Wanhopig begon ik aan de buis te wrikken, misschien
maakte hij wel geen goed contact. Het gewrik had geen succes en
toen ik de buis losliet hing de ballon scheef op de sokkel, het was een
triest gezicht. ‘Heeft u Velpon of iets van dien aard?’ vroeg ik mat.
‘Velpon? Jazeker! O wacht, nee, toch niet, Gisteren juist het laatste
gebruikt. Er was een kopje stuk.’ Ik zei niet eens ‘jammer’, de tegen
slagen hadden me al gehard. Door de muur hoorde ik zacht gejuich:
de radio van de buren. Vertwijfeld martelde ik de buis uit de voet.
Toen zag ik hoe diezelfde voet gebarsten was: ik had, dat kon niet
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anders, te hard gewrikt. ‘Voelt u zich niet goed?’ vroeg mevrouw
bezorgd, toen ze zag hoe alle kleur uit mijn gezicht wegtrok.
‘Gaat wel weer over, mevrouw. Even een nieuw lampvoetje halen...’
kreunde ik zwak, ‘en een tubetje Velpon.’
‘Een asperine lijkt me anders beter,’ veronderstelde meneer. Ik was al
weg. Traag sjokte ik de drie trappen weer af, slofte in hetzelfde tempo
naar huis, zocht een lampvoet, vernam en passant van de genietende
familieleden, dat de wedstrijd steeds spannender werd en dat ik stom
was als ik niet gauw kwam luisteren en ging voor de zoveelste maal
de lange weg naar het radiowrak achter in de Pijnackerstraat op de
derde verdieping.
Het verwisselen van de gebroken lampvoet kostte een uur. Toestel
aan. Wachten. Weer geen muziek. Gelaten keek de familie toe, er
kwam nog een kopje thee. En toen ontdekte ik het verborgen weerstandje dat zwart was uitgeslagen. Ach natuurlijk, een defect schermroosterweerstandje, dat ik daar niet eerder aan had gedacht! En op
het moment dat de hele familie eensgezind de moed ging opgeven,
klonk luid en duidelijk de afkondiging van de ‘deze keer wel héél
bijzondere Holland-België-wedstrijd, zoals we er niet gauw weer een
zullen meemaken’ uit de luidspreker. Wel wat laat had het intellect
toch gezegevierd. Dat gaf dan in ieder geval voldoening. ‘Voor ik het
toestel inkast zal ik de schaal nog even schoonmaken,’ zei ik breed ,
‘dan is het weer helemaal als nieuw! Heeft u even een doekje?’ Snel
schroefde ik de glasplaat los. ‘Dat vind ik aardig van u’ glimlachte
mevrouw dankbaar, maar ons beider glimlach verdween op hetzelfde
moment toen mét de krachtige veeg alle plaatsnamen van de glasplaat
in één keer voorgoed verdwenen... Weg was Hilversum, weg was
Jaarsveld, weg was alles. Voorgoed verleden tijd, want van het eigenbouwtoestel was in geen enkele radiozaak eenzelfde schaal te vinden.
Weken heb ik gezocht, nooit heb ik wat gevonden. Vanaf dat moment
moest de familie zich behelpen met plakkertjes op de kale glasplaat.
Voor de reparatie heb ik niets durven rekenen. En glasplaten, hoe
vervuild ook, heb ik nooit meer aangeraakt.
116

16. Dansavond met Victor
Silvester
Buurthuis ‘Het KarrewieP in de Kerkstraat bij de Amstel waar elke
week een dansavond werd georganiseerd, had een zaalversterker
nodig. Het tweelamps buizenversterkertje waarmee men zich een
tijdlang had beholpen kreeg ontoelaatbare brom- en kraakneigingen.
Het bestuur wendde zich tot ons. Of wij niet iets geschikts te huur
hadden. Want geld voor een nieuwe versterker was er niet. Wij glim
lachten breed. De heren troffen het, we waren juist bezig met de bouw
van ‘de versterker van de eeuw’, zoals Flip dit met zijn spreekwoor
delijke bescheidenheid uitdrukte. Die was dezer dagen af en voor een
schappelijk prijsje kon men die wel huren.
Het was inderdaad een bijzondere versterker met 2 x EL6 in balans,
die een vermogen van liefst 15 watt zou gaan leveren. Het werd
trouwens een microfoon/grammofoon versterker die nog veel meer
kon. Heel optimistisch hadden we in de indrukwekkende, zelf ontwor
pen professioneel uitziende grijsmetalen behuizing plaats ingeruimd
voor een futuristische opname/weergaveversterker, bedoeld voor het
nieuwe medium, de ‘taperecorder’ die we van plan waren te gaan
bouwen. Zo vermetel waren we, dat we er met ver vooruitziende blik
zelfs zoiets als een compressie/expansieschakeling voor hadden
ontworpen. En, het kon niet op, ook het antennedeel van een drieban
denradio kwam in die kast. AM natuurlijk. Van het woord ‘tuner’ had
niemand in het begin van de jaren ‘50 nog gehoord. ‘Stereo’ was een
al even onbekend begrip en FM bestond alleen maar in het Philips
laboratorium. Wat er ondertussen in die tijd allemaal in Japan gebeur
de ontrok zich nog aan iedere waarneming.
‘Dit is een unicum, een kunststuk, een creatie van de hoogste orde!’
jubelde Flip toen een weekje later de omvangrijke montage- en sol-
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deerarbeid tot een onverwacht goed resultaat bleek te hebben geleid.
De versterker speelde dat het een lust was. Het zat ons op wonder
baarlijke wijze mee deze keer. Er werden nog wat luidsprekers uit de
rommelkist opgevist en op grote platen multiplex geschroefd en
ziedaar, de zaal installatie was gereed.
‘Hier leggen wij een hoop eer mee in!’ voorspelde Flip toen we de
spullen de afgesproken avond meteen na het eten naar het Karrewiel
zeulden. Afgesproken was dat niet alleen de installatie werd gehuurd,
maar dat wij die ook op passende wijze zouden bedienen. Trouwens,
wie anders zou dat kunnen? We kregen de beschikking over een flinke
stapel 78-toeren platen met dansmuziek van Victor Silvester, de
Andrew Sisters, Evelyn Knight, Ray Martin, en nog veel meer. Dus
dat was geen probleem.
Met vaart en verve, als hadden wij nog nooit anders gedaan sloegen
we hier en daar een forse spijker in de muur, hingen de klankborden
daaraan op, leidden de draden langs de muren en op het moment dat
we een plaatje op onze trotse zelfbouw grammofoon-met-fietsdynamo
opzetten kwamen de eerste danslustigen binnen. Trots draaiden we de
sterkteregaar open. Een stevige mars klaterde door de ruimte en ging
vergezeld van een allengs aanzwellend gezellig geroezemoes. Dit ging
een florissante avond worden. Links en rechts werden we vriendelijk
toegeknikt, de krachtige versterker en de opvallend fraaie, volle
weergave werden duidelijk gewaardeerd.
De voorzitter omvatte de Ronette kristalmicrofoon, die dezelfde
gestroomlijnde vorm als een fietslamp had en opende, na ons de
nodige lof te hebben toegezwaaid, de avond. Flip gaf een zet aan de
fietsdynamo en daar golfde melodieus en meeslepend Victor Silvester
and His Ballroom Orchestra door de zaal. Men verhief zich, danspa
ren vormden zich, het feest was begonnen.
Innig tevreden keken we vanachter ons majestueuze instrumentarium
toe, legden de volgende plaat klaar en toen grinnikte Flip: ‘je hebt
sjans.’ ‘Ik heb wat?’ schrok ik.
‘Je hebt sjans, kijk maar, daar recht voor je uit.’
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Ik zag nog net hoe een bekoorlijk, donkerblond meisje de andere kant
opkeek. ‘Flipje kletst!’ riep ik boven Victor Silvester uit, ‘wat zal
zo’n knap wezen nou in mij zien?’
‘Zou ik ook niet weten,’ beaamde Flip hartelijk, ‘maar je zou toch
minstens een keer met haar kunnen gaan dansen.’
Ja, dat was zo. Geen haar op mijn hoofd had aan dansen gedacht. We
waren hier als brengers van het muzikale heil, niet als danser. Maar nu
lagen de zaken toch wel even anders. Onverwachte toenadering door
een wezen van het schone geslacht mocht onder geen beding worden
veronachtzaamd. Eigenhandig legde ik de volgende plaat, een met
extra zorg uitgezóchte Engelse wals, op het plateau, kondigde zelf
met enigszins overslaande stem de titel aan, plompte de naald in de
groef en stevende op het aantrekkelijke meisje af. Ze was, zag ik
naderbij komend, niet alleen knap, ze straalde ook iets liefs uit. Het
was een schat. En zou die mij...? ‘Hallo,’ zei ik verlegen.
‘Hallo,’ glimlachte ze terug. Bruine ogen had ze, prachtige bruine
ogen. We dansten. Suzie heette ze, hoorde ik. ‘Prachtige naam!’

De voorzitter omvatte de Ronette kristalmicrofoon...
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lispelde ik uit de grond van mijn hart. Alles was prachtig aan haar.
Zwierig dansend kwamen we in de verste hoek van de zaal terecht
waar het goedkoopste speakertje was opgehangen. Hé, gaf dat wel
muziek? ‘Ho even,’ zei ik, abrupt stoppend. Met een hand achter mijn
oor probeerde ik enig geluid uit de hoogte op te vangen, terwijl ik
met de andere hand mijn zere enkel betastte waar Suzie door mijn
noodstop krachtig tegenaan had geschopt.
‘Dat is niks, dat geluid’ stelde ik vast, ‘kom op.’
Met onwezenlijk lange danspassen, die een nieuwe dansstijl leken in te
luiden manoeuvreerde ik Suzie flitsend snel, als gold het een ontvoe
ring, naar de versterkertafel. ‘Flip, die versterker moet harder, veel
harder!’ riep ik over Suzies schouder, ‘die achterste luidspreker...’
‘Oké,’ gebaarde Flip, ‘komt in orde.’ Met een krachtige beweging
draaide hij de sterkregelaar open. De onmiddellijk optredende schelle
vervorming maakte elke conversatie tussen Suzie en mij vanaf dat
moment onmogelijk. Met pijnlijk vertrokken gelaat wervelden we in
hoog tempo de zaal door tot we weer bij Flip kwamen, die ik toeriep
dat-ie eens moest proberen de compressor in te schakelen.
‘ Watte?’ riep hij terug.
‘Wacht even,’ zei ik tegen Suzie en ging naar Flip toe. ‘Het spul staat
te hard. Vervormt als de ziekte.’
‘Weet ik, ik ben niet achterlijk,’ zei hij gepikeerd. ‘Maar kan het
zachter? Nee, want dan hoort niemand meer wat. Die versterker is
gewoon te zwak.’
‘Nou, zet dan die compressorschakeling aan, of zet die op expansie,
weet ik veel, maar doe iets.’
‘Welja, doe iets,’ mompelde Flip, maar ik was al weg, viste de wat
verloren terzijde staande Suzie op en stortte me met haar weer in de
menigte. Ze zei iets, maar ik hoorde het niet. Ik hoorde alleen maar
die verschrikkelijke muziek, terwijl ik werktuigelijk mijn voeten
bewoog. Het klonk nu nog beroerder, wat zou Flip toch allemaal
uitspoken? Zo te horen zat hij flink te knoeien met die nieuwe com
pressie/ expansieschakelaar, maar dacht er in zijn onervarenheid
120

natuurlijk niet aan het niveau daar een beetje aan aan te passen, de
oen. ‘Vind je ook niet?’ hoorde ik Suzie roepen.
‘Wat niet?’ vroeg ik luid, ‘zei je iets? Wacht even, ik móet Flip even
wat zeggen, anders gaat het helemaal fout.’
We zeilden weer naar het versterkertafeltje. Geroutineerd, als gold het
een ingestudeerde speciale danspas liet ik Suzie weer los, boog me
over de versterker en wipte een paar schakelaars om.
‘Afblijven!’ riep Flip, ‘zo ontregel je de boel helemaal, dat hoor je
toch!’
‘Oké, oké,’ gaf ik haastig toe, ‘zo dan.’
Maar het bleef knudde. Voorzichtig draaide Flip het niveau wat lager,
waardoor het geluid wel wat te zacht, maar in ieder geval dragelijk
werd.
‘Kijk,’ zei ik, ‘als we nou straks...’ Iemand tikte op mijn schouder.
Suzie. Ze had iets in haar ogen wat ik er nog niet eerder in had ge
zien.
‘Lieve jongen,’ zei ze meewarig, ‘jij bent met je gedachten alleen maar
bij die apparaten. Ik groetje.’ En weg was ze, naar haar tafeltje.
‘Einde sjans,’ merkte Flip lakoniek op, maar ik had een niet zo heel
plezierig gevoel van binnen. Zou er nog wat te redden zijn? Met een
mistroostige zucht stelde ik me naast Flip achter de apparatuur op,
kondigde afwezig wanneer dat nodig was een volgende plaat aan, zag
Suzie in de armen van deze en gene voorbij wervelen zonder dat ze
ook maar één keer in mijn richting keek en langzaam begon het in alle
ernst tot me door te dringen dat ik het wellicht voorgoed had ver
bruid. Maar lag dat nou aan mij of aan die rotversterker? Maar in de
pauze zou ik... Ik zou niets, want toen het zover was, was ze ineens
verdwenen. Weg, helemaal weg. Ze had er natuurlijk geen zin meer in.
Het zat me meer dwars dan ik mezelf wilde toegeven. Flip deed zijn
uiterste best me op te monteren, waardoor het alleen maar erger
werd. ‘Man, treur niet,’ riep hij tenslotte, ‘voorbij is voorbij. Laten we
liever even bedenken wat we aan die vervorming kunnen doen.’
Dapper vermande ik me. Flip had gelijk, wij hadden ons hier verhuurd
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en moesten zorgen voor perfect geluid. Zonder allerlei gevoeligheden
die daar niks mee te maken hadden.
‘Zeg, even een goeie raad.’ Een lange slungel stond voor ons tafeltje.
‘Ik wil me nergens mee bemoeien, maar als je verstandig bent zetje
die versterker wat op een lager pitje als jullie zo weer gaan draaien.
Jullie begonnen daarnet te luid. Het publiek gaat dan meteen vanaf het
begin luid praten en dan heb je later geen reserve meer om daar weer
boven uit te komen, snap je wel. Geen dank.’ En weg was hij.
‘Verrek,’ zei Flip, ‘die vent heeft gelijk. ‘Zie je wel, die versterker van
ons is helemaal niet te zwak, we hebben het gewoon verkeerd aange
pakt!’
Vergenoegd wreef hij in zijn handen. ‘Een mens is nooit te oud om te
leren. Na de pauze beginnen we rustiger en let op, dan moet het goed
gaan. Zonder vervorming en toch luid genoeg.’
De pauze was voorbij, we kondigden weer een plaat aan, de dans
vloer vulde zich. Met lege blik zag ik de wervelende paren aan. Maar
ineens viel mijn oog op een alleenzittend meisje aan de overkant van
de zaal. Ik verbeeldde me dat ze treurig voor zich uit zat te staren en
voor ik het wist had ik haar ten dans gevraagd. Naar alle waarschijn
lijkheid een soort verwerkingsproces om de Suzie-slag te boven te
komen. Willy was een stille bloem. Minder knap dan Suzie, maar veel
liever, veel zachter. Ik kreeg al visioenen van naar huis brengen.
Misschien, bedacht ik na een een paar minuten, nee, het was wel
zeker, dat het maar goed was dat het met Suzie zo gelopen was.
Willy... wie weet, Willy... Innig dansten we door, onderhand vrolijk
babbelend, zij voelde ook wel wat voor mij, dat merkte ik wel. De
knagende gevoelens waren als sneeuw voor de zon verdwenen, de
muziek klonk schoon en vervormingsvrij, we dansten als feeën, het
leven was volmaakt. Op dat moment viel de muziek uit. Midden in
een prachtige climax. ‘Asjemenou..., wat is daar aan de hand?’ schrok
ik, ‘daar moet ik even heen, hoor.’
‘Tuurlijk,’ knikte Willy, ‘ga maar gauw.’ Wat een schat, zo begrijpend.
Met een rood hoofd zat Flip verzenuwd aan het gebroken snaartje van
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de grammofoon de frunniken. ‘Dat is toch geen systéém!’ siste hij
kwaad, terwijl de menigte besluiteloos op de dansvloer bleef staan en
tenslotte maar naar de lege stoelen terugschuifelde. ‘Zeg, dit kan niet,
hoor, zo’n hobbyding,’ ging hij humeurig door, ‘we moeten een betere
grammofoon hebben, een echte. Een Triotrack of zoiets.’ ‘Welja,’
schamperde ik, ‘denk meteen maar aan Mercedes-niveau, toe maar.
Man, wees blij dat we dit hebben.’
Ondertussen hadden we de snaar met kunst en vliegwerk weer gere
pareerd en met een niet al te optimistisch klinkend ‘Nou, ik hoop dat
die pokkesnaar het de hele avond nog uithoudt!’ had Flip de naald niet
al te zachtzinnig weer in de groef laten plompen. Wederom vulde de
danszaal zich op de levendige klanken van een vlotte foxtrot met
dansende paren. Ik zocht Willy weer op en volmaakt gelukkig zwier
den we temidden van de vele anderen over de dansvloer rond. Maar
wat hoorde mijn gevoelig oor daar? Gelispel door de muziek heen. ‘Ik
hoor niks,’ zei Willy. ‘Nou, ik anders wel,’ zei ik, ‘het lijkt wel of de
radio doorlekt.’
We dansten naar het versterkertafeltje. ‘Flip, de radio jeuzelt er door
heen!’ riep ik in het voorbijzwieren.
‘Weet ik, weet ik,’ riep hij korzelig terug, ‘dat komt wel goed.’
Ik zag nog net hoe hij met zijn hoofd diep de versterker in dook,
waarschijnlijk om een elektronenbuis uit het nu toch niet in gebruik
zijnde radiodeel te trekken, en toen waren we alweer opgeslokt door
de menigte.
‘Een hele bedoening, zo’n muziekinstallatie,’ opende ik een hopenlijk
briljant wordend gesprek.
‘Ja, dat zal wel,’ knikte Willy meelevend. ‘Zijn jullie daar altijd zo
intensief mee bezig?’
‘Altijd!’ zei ik ferm, ‘dag en nacht.’ En met grote levendigheid begon
ik over onze gedurfde plannen op het veeleisende gebied van de
taperecorder uit te weiden. ‘Weetje, dat is zó interessant, zelf je eigen
stem opnemen. Heb jij wel eens je eigen stem gehoord? Nee? Nou, ik
kan je vertellen....’
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Op dat moment zag ik dat Flip achter de versterkertafel vertwijfeld
aan het proberen was mijn aandacht te trekken. Zo te zien was hij
volledig in wanhoop. Daar moest ik heen, onmiddellijk. Willy moest
maar even wachten.
‘Wat doe je nou toch moeilijk?’ begon ik, na door de menigte te zijn
heengeworsteld, ‘het speelt toch goed? En het gelispel is ook weg.
Prachtig toch?’ ‘Niks prachtig,’ snauwde Flip, ‘kijk maar, die buis
staat blauw.’
Och hemel, een van de twee kostbare eindpitten straalde een rood
blauwe gloed uit. Dat betekende het snelle einde.
‘Uit, uit dat ding!’ riep ik, ‘voor het te laat is.’
Flip had nog net de tegenwoordigheid van geest de microfoon te
pakken en om te roepen dat er vanwege een kleine technische storing
even een korte pauze werd ingelast, waarna we de zaak ijlings uit
schakelden. ‘Eerst even kijken of die buis nog zo raar doet als we die
twee verwisselen,’ begon Flip het onderzoek. Gelukkig, de zenuwen
hadden zijn verstandelijke vermogens nog niet aangetast. Ja, nu begon
de andere pit, na het weer inschakelen van de versterker, blauw aan te
lopen.
‘Schermroosterweerstand,’ zei ik, ‘die zal rot zijn.’
‘Nee, die pit krijgt geen anodespanning,’ had Flip al ontdekt, ‘we
moeten de zaak uitkasten. Zit niks anders op.’ Gestaald door rijke
ervaring hadden we een grote koffer met soldeerbout en ander doel
treffend gereedschap bij ons, die we nu onder vele belangstellende
blikken energiek openwierpen. Ik draaide een aantal schroeven en
knoppen aan de voorzijde los en behoedzaam schoof Flip de verster
ker aan de achterkant de kast uit. Tersluiks speurde ik ondertussen'
naar Willy. Ik zag haar nergens.
‘Nou, hier, hou vast,’ commandeerde Flip, ‘dan pak ik even de meter.’
Ik draaide de in mijn handen gedrukte versterker om. ‘Laat die meter
maar zitten,’ zei ik, ‘er is wat bij die eindbuis losgeraakt. Heb je niet
goed vastgesoldeerd.’
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‘Heb jij niet goed vastgesoldeerd, zul je bedoelen!’ riep Flip, ‘Ik heb
me helemaal niet met die eindtrap bemoeid.’
‘Kom nou!’ schudde ik mijn hoofd, ‘ik weet nog goed dat...’
‘Waarom gebruiken jullie geen 807’s als eindpit?’ kwam iemand
gezellig tegen onze tafel hangen. ‘Zit heel wat meer fut...’
‘Wég, wegwezen!’ riep Flip schril, ‘als we je nodig hebben roepen
we je wel.’ De ander liep weg, hevig verongelijkt.
‘Kunnen we er ook niet nog eens bijhebben,’ mompelde Flip. De
opbloeiende ruzie was alweer vergeten. Er werd gesoldeerd, de
versterker deed het weer. Flip was druk in de weer met inkasten en ik
loerde de zaal maar weer eens af. Ha, daar zag ik Willy. Ze zat aan
een ververwijderd tafeltje luidkeels om de grappen van een sluikharige
knul te schateren.
‘Muziek!’ riep Flip, ‘kondigjij even aan?’

'Waarom gebruiken jullie geen 807’s als eindpit? ’ kwam iemand gezellig tegen
onze tafel hangen.
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‘Nee, ik moet achter Willy aan,’ zei ik haastig, ‘zet jij die plaat maar
op.’

‘Oké,’ knikte Flip begripvol.
Ik veerde naar Willy. ‘Mag ik deze dans van je?’ glimlachte ik, terwijl
de eerste tonen gloedvol uit de luidsprekers parelden. Even keek ze
me aan, enigszins verstoord, zo te zien. ‘Ik ga liever met Jan,’ zei ze.
Meer niet, maar de toon zei genoeg. Jan Sluikhaar keek me vol leed
vermaak aan en dat was nog erger. Met de dood in de schoenen ging
ik naar Flip terug.
‘Ik kan me nou voorstellen waarom die compressieschakeling het zo
raar deed,’ ontving hij me levendig, ‘ al die tijd heeft..., hé, wat is
dat?’
Ik schrok. Wat nou weer? O, gelukkig, de microfoontrap stond alleen
nog maar open, waardoor het geluid vertroebeld werd. Dat was
tenminste meteen te verhelpen. Maar even later ontdekten we dat de
versterker wel erg heet werd. Ergens in het binnenste begon een
weerstand licht uit te stralen. De versterker was kennelijk niet voor
continubedrijf geschikt, daar moesten we gauw wat aan doen. ‘Als die
het begeeft, is het uit met de pret...’ sliste Flip.
‘Gewoon doorgaan,’ zei ik flink, ‘de avond is nog kort.’
Maar voor ons, die uiterlijk rustig, maar van binnen tot het uiterste
gespannen de muziekjes aankondigden en de platen draaien, duurde
de rest van de avond oeverloos lang. Waarbij bij mij ook nog eens het
niet aflatende onbehagen om de tragisch mislukte avances knaagde.
Maar mocht een mens zich dan niet met de fascinerende radiotechniek
bezighouden? Ja toch? Nee toch? Ik kwam er niet uit.
‘We hebben ons er toch maar weer prachtig doorheengeslagen,’
glunderde Flip zelfvoldaan toen we na afloop de gloedhete versterker,
die het tegen alle natuurwetten in tot het eind had volgehouden,
uitschakelden en de boel opbraken. ‘En we zijn toch maar weer mooi
voor de volgende week besteld. Dat geeft hoop voor de toekomst!’
Hoop voor de toekomst? Het mag een wonder heten dat we uiteinde
lijk toch nog getrouwd zijn...
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17. De geestrijke batterij
We hadden een kampeerradio gebouwd. Ja waarachtig, we waren in
het bezit van een waarachtige, batterij gevoede radio. Geen portable,
geen transistor, dat bestond in die tijd allemaal nog niet. De elektro
nen bewogen zich nog gewoon op voor ons haast zichtbare wijze
door de elektronenbuis. In onze kampeerradio door liefst vier buizen.
Maar zóveel elektronen vlogen daar energieverslindend doorheen,
dat, als we weer eens van een vrolijk muziekje of een hoorspel in de
vrije natuur wilden genieten, al ons povere zakgeld in nieuwe batterij
en ging zitten. Dat waren beslist geen knoopcelletjes! Nee, twee
zware batterijen zorgden voor de noodzakelijke, allerminst geringe
energie: een grote, cilindervormige 1,5 volts bron voor de gloeidraden
van de buizen en een nog veel grotere, zeer zware doosvormige
batterij die uit 60 of 80 in serie geschakelde batterij celletjes bestond
en 90 of 120 volt leverde. Deze anodebatterij ging wel wat langer
mee, maar als hij ook eenmaal leeg was konden alleen een paar grote,
goed betalende opdrachten van wanhopige bezitters van een vlak voor
een belangrijke uitzending defect geraakte radio uitzicht bieden. Want
dat anodeblok was duur, erg duur.
‘Dat draagbare ding is niet alleen loodzwaar, maar geeft zeker ook
twee keer zoveel warmte en licht als geluid,’ mopperde Flip, toen we
op een snikhete dag met ons trotse bezit door de duinen naar de
verkoelende zee sjouwden, ‘we zijn stapelgek geweest om zo’n ding
te maken. En nog gekker om het mee te slepen.’
Met een plof zette hij de zware kast in het hete zand.
‘Als we hier vannacht blijven zitten kunnen we er een boek bij lezen,’
ging hij door.
‘En je voeten erop warmen,’ grinnikte ik.
‘Ja, lach jij maar,’ schamperde Flip, ‘dat stomme ding is onze onder
gang. Lichamelijk én financieel!’
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‘Tenzij we wat anders bedenken,’ zei ik argeloos. Onmiddellijk leefde
Flip op. Zijn uitvindersbloed was meteen op kookhitte. ‘Natuurlijk,
we gaan wat anders bedenken!’jubelde hij energiek. ‘Want wat is een
batterij? Gewoon niets anders dan een paar stoljes die chemisch op
elkaar inwerken. Er moet nog heel wat meer bestaan dan de loodaccu
en de zink-koolstofbatterij. Die Witte Kat-jongens zijn maar wat blij
dat niemand even doordenkt en elke keer maar weer braaf hun spulle
tjes koopt. Maar voor mij is dat nu afgelopen, uit!’
‘Weetje dan al wat?’ vroeg ik verbaasd, ‘heb je er soms al over
nagedacht?’
Nee, niet echt, moest Flip, weer met beide benen op de hete zand
grond, toegeven, maar hij had toch wel eens iets gelezen over organi
sche cellen. ‘Een paar metalen pennen in een sinaasappel of zoiets,’
mompelde hij vaag. ‘Die pennen gaan dan een reactie aan met het
vruchtensap, dat wel een zuur zal moeten zijn, en dan, ja dan krijg je
natuurlijk een EMK.’ Kijk-kijk, hij verviel al automatisch in onze
wetenschappelijke terminologie. Ik knikte instemmend en nam tegelijk
de zware kampeerradio van hem over. Het licht kwam over de mees
ter, die dan ook diende te worden ontzien. Maar het licht scheen nog
niet zo heel helder.
‘Is toch eigenlijk niet mijn sterkste punt, die chemische troep,’ mom
pelde Flip, terwijl we door het zand sloften. ‘Jij was daar altijd veel
meer mee bezig. Nee, ik denk toch eigenlijk niet dat het op mijn weg
ligt om...’
‘Dan ligt het juist op je weg!’ riep ik uit. Wat ik ooit van scheikunde
wist, was ik, op een paar knalrecepten na, allang weer vergeten.
‘Geloof me, jij bent een van die weinige, illustere figuren die niet star
binnen de eigen enge begrenzingen rondwroet, maar die inventief over
die grenzen heen weet te denken.’ Flip moest even een geestelijk zetje
hebben. Wat een zegen zou het zijn als we een paar lichte en vooral
goedkope stroombronnen zouden kunnen ontwerpen. Mijn hartelijke
opmerking trof doel. Flip grijnsde gevlijd en kreeg meteen de juiste
inval.
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‘Weetje wat wij gaan doen?’ stelde hij voor, ‘we gaan even een paar
proefjes doen. Ons wacht een groot succes, ik voel het.’
De warmte was vergeten. Energiek marcheerden we naar Flips huis.
Daar, op zijn zolderkamertje, nee, in zijn laboratorium , zouden we
de baanbrekende proeven gaan doen. Met veel gedruis bonkten we
het volgepropte kamertje binnen.
‘Veeg die troep maar van de tafel’ zei Flip, met een achteloos gebaar
naar een kostbare radioschakeling in aanbouw wijzend, ‘dan haal ik
ondertussen even wat spullen uit de keuken.’ Hijgend kwam hij even
later weer boven met een wasteiltje vol appelen, aardappelen, sinaas
appelen, een paar bieten en nog wat andere gewassen.
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Ondertussen stak hij een koperen testpen en een ijzeren spijker in een grote
Eigenheimer en sloot er een voltmeter op aan.
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‘Spanningsbronnen!’ riep hij, het teiltje krachtig op de leeggeruimde
werktafel bonkend, ‘dit gaat het worden, let maar eens op!’
Met enige argwaan bekeek ik de vruchten des velds. ‘Van biet tot
batterij...’ zei ik hoofdschuddend, ‘dus jij denkt dat zoiets de nieuwe
Flip-cel gaat worden? Je bent nogal zelfverzekerd! ’
Flip grijnsde breed. ‘Zonder gepast zelfvertrouwen geen succes,
onthoud dat, makker. Tip van Flip.’
Ondertussen stak hij een koperen testpen en een ijzeren spijker in een
grote Eigenheimer en sloot er een voltmeter op aan. Nee maar, de
wijzer sloeg uit. Zo’n snel succes hadden we nog nooit gehad. Mis
schien was de techniek toch simpeler dan we tot nog toe hadden
gedacht.
‘Voila,’ sprak Flip plechtig, ‘ziehier een nieuwe stroombron, ik bedoel
spanningsbron’
‘Dè nieuwe spanningsbron bedoel je,’ zei ik enthousiast, gehypnoti
seerd naar de meterwijzer starend.’
‘Hoho,’ temperde Flip, die de zaak toch doordachter bleek te inter
preteren dan ik, ‘neem je het meetbereik van de voltmeter wel even in
acht?. We meten niet méér dan een halve volt. Geweldige energieën
mogen we van dit bintje niet verwachten natuurlijk.’
‘Geeft niet, geeft niet,’ zei ik haastig, ‘we hebben spanning, daar gaat
het om. Het begin is er. Dan komt de rest natuurlijk vanzelf.’
Zo dacht Flip er ook over en na enig overleg gingen we over tot het
in serie schakelen van een stel piepers. Het succes was mager. Wat we
ook deden, veel hoger werd de spanning niet. Hoopvol vervingen we
de spijker door een stukje aluminium, maar dat leidde tot een nog
geringere spanning.
‘Zink! ’ riep Flip, ‘laten we maar eens zink proberen! ’
Zink, hoe kwam men aan zink? ‘Dakgoot,’ bedacht ik pienter, maar
Flip had een beter idee. Met kracht rukte hij een klemmende la open
en viste uit een rommelbakje een zinken cent op. ‘Oorlogscent, zie je
wel? Wie wat bewaart heeft wat.’ De cent werd stevig in de aardappel
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gedrukt, de meter erop aangesloten en waarachtig, de spanning lag nu
rond de driekwart volt.
Toch raar,’ filosofeerde ik, ‘een cent uit een oorlog met honger en
kou die ons nu energie geeft.’ Maar Flip was niet in voor dit soort
prietpraat. Hij haalde zijn schouders op. ‘Niets is raar,’ zei hij, ‘dat is
het uitgangspunt van de wetenschap.’
Aangemoedigd door het zinksucces drukten we een uur lang allerlei
metalen voorwerpen in alles wat vrucht en groente was. Maar de
spanning kregen we met geen mogelijkheid hoger dan dat record van
driekwart volt. Na dat uur was de hele fruit- en groentevoorraad uit
moeders keuken volledig voor consumptie ongeschikt gemaakt.
‘Einde batterij project,’ stelde ik droevig vast, ‘het begon allemaal zo
mooi...’
‘En we gaan mooi dóór ook!’ riep Flip ongebroken, ‘want daar
bedenk ik iets. Daar hebben we helemaal nog niet aan gedacht.’
‘Nou, waaraan niet?’ vroeg ik zonder veel belangstelling. Er zouden
toch niet nog meer mogelijkheden dan zuren en vruchtensappen zijn?
‘Gist,’ kwam Flip simpel, ‘gist, dat is het. Als er iets gaat gisten komt
er elektriciteit vrij, geloof ik. Heb ik eens iets over gelezen, dacht ik.
En dat moet vrij veel energie geven, meen ik.’ Het klonk niet erg
overtuigend.
‘Hoe had je je dat voorgesteld?’ informeerde ik sceptisch, ‘gaan we
jenever stoken of zoiets?’
Flip hoorde het niet. Diep in gedachten staarde hij voor zich uit.
‘Ah, ik weet het weer!’ riep hij opeens triomfantelijk. ‘Rozijnen, lauw
water, veel suiker en een klontje gist. Hup, weer naar de keuken.
Gelukkig dat mijn moeder elke dag zelf brood bakt en toevallig nu
even niet thuis is!’
En weg was hij. Even later stond er een royaal gevulde kom warm
water op de chaotische werktafel. Een flinke hoeveelheid rozijnen en
suiker werd erin gesmakt en een niet al te kleine kluit gist, om volgens
Flip het proces te versnellen, ging er achteraan.
‘En nu?’ vroeg ik.
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‘En nu? Niks. Gewoon wachten.’
Met grote spanning tuurden we naar de energiebol, zoals Flip de
rozijnenkom noemde, maar erg veel gebeurde er niet.
‘Ik heb het al gezien,’ zei ik na een paar minuten, ‘ik kom morgen wel
terug.’
Goedkope batterij stroom was goed, maar het moest niet te veel
geduld vergen. De volgende avond meldde ik me weer, na eerst in
deemoedige stilte enkele hartige woorden van Flips moeder te hebben
aanhoord.
‘Je moeder is niet zo gelukkig met onze baanbrekende experimenten,
kreeg ik de indruk,’ begroette ik Flip, maar die knikte slechts. Hij had
belangrijkere dingen aan zijn hoofd.
‘Het spul heeft lekker staan gisten,’ wees hij naar de rozijnenbol, ‘ik
heb al spanning gemeten.’
‘Veel?’
‘Valt tegen. Net zoiets als die aardappeltroep. Een lampje brandt er
niet erg op. Maar de zaak werkt nog, kijk maar.’
Ja, er stegen belletjes op. ‘Pure energie,’ wist Flip, ‘zolang dat nog zo
werkt is er hoop.’
Hij doopte zijn vinger in het gistend nat en likte die geconcentreerd
af. ‘Weetje, dat spul moet prikken, heb ik gelezen. Dat is een teken
van potentie.’
‘Juist ja,’ knikte ik, ‘dan krijg je potentiaalverschil. Maarre, prikt het
nou of niet?’
Flip likte smakkend zijn lippen af, hij zei niets.
‘Nou, prikt het of niet?’ herhaalde ik ongeduldig.
‘Doet er niet toe,’grinnikte Flip, ‘het smaakt verrekte lekker, dat is
wel zo belangrijk.’
Hij klakte met zijn tong, pakte een leeg aluminiumbusje waar ooit een
antennespoel in gezeten had en haalde dat met een handige beweging
door de kom. ‘Lekker spulletje, vriend, dat heb ik al wel ontdekt.
Hier, probeer zelf maar eens.’

132

‘Mmm, niet slecht,’ vond ik, verfijnd proevend, ‘zou dit het eindsta
dium al zijn van het proces, denk je?’
‘Dat zal ik even wetenschappelijk voor je vaststellen,’ zei Flip, ‘kom
op met dat vat.’
Ik ledigde het busje in één teug en gaf het terug. Met een geroutineer
de beweging haalde Flip het busje door het kostelijk nat. Vullen en
proeven was één soepele beweging.
‘Is beter geworden,’ stelde hij tevreden vast. ‘het wordt je reinste
jenever.’
‘Lijkt me sterk,’ twijfelde ik, ‘laat me nog maar eens proeven.’
Ik trok het busje uit Flips hand en haalde het door het rozijnennat,
met iets minder vaste hand dan Flip. Maar toen die even later het

‘Haha, de kom is leeg’hikte ik mee en gierend van het lachen rolden we tegen
elkaar aan.
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busje weer voor de volgende wetenschappelijke proef vulde, waren
ook zijn bewegingen niet meer zo heel trefzeker. Twee keer stootte hij
het busje tegen de rand van de kom en dompelde het toen zowat tot
op de bodem onder het oppervlak.
‘Lekker spul,’ grinnikte hij met enigszins dikke tong.
‘Héérlijk spul,’ beaamde ik, heftig knikkend, ‘kom op met dat vat, het
is mijn beurt, eerlijk is eerlijk.’
Smakkend en met toenemend plezier vulden en leegden we om beur
ten busje na busje.
‘Wetenschappelijke onderzoekingen zijn zo gek nog niet! ’ hinnikte ik
vrolijk, ‘maar zeg hé, zouden we de spanning niet nog eens meten, of
de stroom of weet ik veel? We waren toch iets aan het uitvinden, of
zoiets?’
Flip was al bezig. Met onvaste hand stak hij de meetpennen van de
voltmeter in de rozijnen. De meter deed niets. Lodderig keek hij
langdurig in de kom.
‘Verrek,’ ontdekte hij na een tijdje, ‘de kom is leeg...’
Ontzet keken we elkaar aan, maar dan begon Flip te lachen. ‘Haha, de
kom is leeg!’ lalde hij, heftig op een stel alcoholrozijnen kauwend, ‘de
kom is leeg!’
‘Haha, de kom is leeg,’ hikte ik mee en gierend van het lachen rolden
we tegen elkaar aan. Zoiets geestigs haden we nog nooit meege
maakt, we kwamen niet meer bij. Ook toen we door de geschrokken
ouders van Flip, die op het tumult afkwamen, uit ons laboratorium
werden gesleurd, bleven we hinnikend lachen. Zo eindigde het veelbe
lovende project in een daverende mislukking. Maar wel de leukste...
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18. Het drama van de
kampeerradio
Na een zeer plezierige zeilvakantie met een paar vrienden op de
Loosdrechtse plassen waren de dure batterijen van onze zelfgebouw
de kampeerradio op. De radio ging dus aan de kant. Toen kwam
vriend Ben langs met een ‘Zeg, kan ik die batterijradio een paar
weekjes van je lenen? Ik ga met een paar kornuiten op de fiets naar de
Ardennen.’
‘Oké,’ zei ik, ‘zorg maar voor een stel batterijen.’
Nog diezelfde avond stond Ben met een nieuw 120 volts anodeblok
en een grote 1,5 volts belbatterij voor de deur. ‘Dure stroom, die
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‘Einde... ’ sliste ik, iets wegslikkend.
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batterijen!’ had hij ontdekt, ‘ik ben maar even met de pet bij de jon
gens rondgegaan, anders was het niet gelukt.’
‘Ik zal die krachtbronnen er even snel inzetten, dan heb jij je muziek,’
babbelde ik monter, de achterwand van het met leerpapier beplakte
radiokastje losschroevend. Met geroutineerde bewegingen viste ik de
loshangende aansluitdraden op en sloot die op de batterijen aan. Een
heldere lichtflits lichtte op. Uit alle buizen tegelijk. Heel even maar,
maar lang genoeg. Mijn adem stokte, de geroutineerde bewegingen
verstarden, een zwart waas trok voor mijn ogen, nekharen prikten,
klam zweet stond op mijn voorhoofd.
‘Einde...’ sliste ik, iets wegslikkend. Ben, aan de andere kant van de
tafel gezeten, keek in stille afwachting glimlachend toe.
‘Einde waarvan?’ vroeg hij, nog steeds glimlachend, ‘van het plaatsen
der batterijen? Nou, laat maar eens horen. Muziek!’
‘Ben, er komt geen muziek,’ zei ik met vlakke stem.
‘Toe nou,’ grinnikte Ben, ‘laat horen die batterij kast. Ik ben be
nieuwd.’
‘Ben, hij doet het niet meer. Nooit meer. Vergissinkje. Hoogspanning
op de gloeidraden. Buizen, ffft weg. Alle vier. Geen geld voor nieu
we. Dus, einde, voorgoed.’
Langzaam drong de catastrofe in alle hevigheid tot Ben door. Minu
tenlang staarde hij me aan.
‘Geen radio onderweg...’ mompelde hij tenslotte dof. ‘En wat moet ik
nou met die dure batterijen?’ Moedeloos keek hij met plots afhangen
de schouders voor zich uit. De ramp had hem volledig geveld.
Maar zie, de in mij opborrelende wroeging gaf mij vleugelen.
‘Ben!’ riep ik, weer geheel oplevend, ‘Ben, ik heb een idee, een
briljant, alles reddend idee. Het kost me een hoop tijd, maar jij hebt
muziek onderweg, dat beloof ik je.’
Met een mengeling van ongeloof en hoop keek hij me aan. ‘Vertel
op,’ zei hij hees. ‘Ben, ik bouw een andere radio voor je,’ zei ik ferm.
‘Over een week, als jullie vertrekken, is-ie klaar. Nou, wat zegje daar
van, nou?’
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‘Andere radio?’ vroeg Ben, ‘een hele nieuwe? Heb je daar dan spullen
voor?’
Ja, ik had de spullen, zoals een paar ooit op de kop getikte legerbui
zen, grijze batterij buizen van het beroemde VR65-type, waarvan ik
met een paar spoelen en zo in een paar dagen tijds wel iets ontvanger
achtigs zou weten te brouwen. Tijdschriften met schema’s en beschrij
vingen had ik genoeg. Nee, dat kwam wel goed. Vol vertrouwen trok
Ben zich terug.
Die week prutste ik elke dag tot diep in de nacht aan een wonderlijk
allegaartje onderdelen dat ik in een stevige groen-metalen munitiekist
uit de dump tot iets samensmeedde waar op zeker moment zowaar
muziek uit kwam, tenminste als je er een antenne van minstens vijftig
meter lengte op aansloot. Maar de gevoeligheid opvoeren ging niet
meer, want het was ineens zaterdag en Ben stond met zijn kornuiten
voor de deur.
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‘Bij de grens dachten ze dat ik een spion was - dat was tenminste nog iets'
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‘Tjé, dat is nog eens een brandkast!’ zei de een en ‘Leuk dat jij hem
achterop neemt, Ben,’ zei de ander en toen gingen ze weg.
Na twee weken kwam Ben weer langs.
‘Je radio,’ zei hij enkel en bonkte de loodzware brandkast met een
dreun op de grond. ‘Bij de grens dachten ze dat ik een spion was - dat
was tenminste nog iets. Maar voor de rest was het huilen. Geen
muziek, ja, een beetje, als je tenminste eerst de moeite nam een klos
draad tegen een 100 meter hoge berghelling uit te rollen. Dat heb ik
twee keer gedaan. Na drie dagen waren de batterijen leeg. Allemaal.
Ik wou dat ding in een ravijn storten, maar dat heb ik toch maar niet
gedaan, ik weet niet waarom. Twee lange weken heb ik die waardelo
ze brandkast door de Ardennen gesleept, bergje op, bergje af. De
jongens verklaarden me volledig voor gek, geef ze ongelijk. Maar
goed, hier is-ie weer, toch nog bedankt.’
Met een dof gevoel zette ik de legerbrandkast op een achterafplekje
onder in een donkere kast, naast de onbruikbaar geworden kampeerradio. Nooit meer muziek onderweg, bedacht ik somber. Hoe voorba
rig! Want in een ver laboratorium was inmiddels de transistor uitge
vonden. Maar dat wist ik toen nog niet. Zo is er, ook al weet men van
niets, toch altijd wel reden voor hoop!
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19. Strijd zonder voldoening
‘Ken je Thea nog?’Tante Marie loodste me de kamer binnen en wees
op een knap meisje dat zo te zien in geanimeerd gesprek met oom Jan
gewikkeld was. Thea..., Thea..., toch niet dat sprieterige geval dat ik
tegen het eind van de oorlog al eens eerder bij tante had gezien?
‘Thea Groen soms?’ vroeg ik voorzichtig. Ja, inderdaad, ik had het
goed, het was Thea Groen, een vroeger buurmeisje van tante, toen die
nog ergens anders woonde.
Tante was jarig en ik bracht even een bezoek. Dat kon midden in de
week gewoon overdag, want inmiddels maakte ik deel uit van het
bruisende bedrijfsleven en liep heel plezierig afwisselende diensten op
het telegraafkantoor van de PTT.
‘Hallo,’ zei Thea toen ik haar een hand gaf, ‘hoe gaat het er mee?’
Goed natuurlijk. En nu, bij het aanschouwen van deze adembenemen
de schoonheid, helemaal. Tjé, wat had de natuur hier op wonderbaar
lijke wijze ingegrepen! Waar was het sprieterige gebleven? En hoe
was het mogelijk dat een mens zo knap kon worden! Dit was toch dat
foeilelijke wicht waarmee ik toen, als jongetje van een jaar of tien,
meteen dat ze binnenkwam en mijn pas gebouwde meccanoconstructie nietsziend als een tank verpletterde omdat ze de poes wou aaien,
ruzie had? Was ik toen blind geweest? Of had ik toen al iets van die
onbeschrijfelijke schoonheid kunnen gewaarworden als ik me in plaats
van me door mijn woede te laten meeslepen beter gekeken had? Of
had er misschien op miraculeuze wijze een mysterieuze metamorfose
plaats gehad? Ze was zo mooi en zat zo ontspannen en vrolijk met
mijn gepensioneerde oom Jan te babbelen dat ik niet wist wat ik
zeggen moest. Stilletjes zat ik van een gebakje te lepelen en keek haar
verstolen aan. Haar levendige gebaren, die dansende krullen, dat
leuke neusje, die vrolijke stem... ja, ze deed me iets, ze deed me,
vanaf dat eerste moment, eigenlijk meer dan iets, ja heel veel. Maar
zo’n parel had natuurlijk al lang een vriend...
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radio kijken,’ hoorde ik van heel ver tante’s stem. ‘Wat zegt u,
tante? Heeft u het tegen mij?’ schrok ik, weer op de aarde terugkerend, op. Ze glimlachte even, had mijn wanne belangstelling voor dat
vroegere buurmeisje wel door.
‘Zou je,’ herhaalde ze wat luider, ‘even naar de radio willen kijken? Je
bent hier nu toch. Er is wat mee. De laatste tijd deed-ie het al niet zo
goed meer, maar gisteravond, midden onder de Bonte Dinsdagavondtrein, hield-ie er ineens mee op.’
‘Vast wel een draadje los,’ veronderstelde oom Jan pienter.
‘Ik heb niets bij me, geen schroevedraaier, niks,’ zei ik, maar oom Jan
veerde al op. ‘Heb ik wel! Zeg maar watje nodig hebt, schroeve
draaier, nijptang, hamer, soldeerbout...’ Hij draafde de gang al in en
kwam even later terug met een zware kist huishoudelijk gereedschap,
van dat spul waarmee zelfs de meest ervaren vakman een onhandige
klungel wordt. De zwaar geoxydeerde gassoldeerbout legde ik onder
het mompelen van ‘kan misschien van pas komen’ maar meteen
terzijde.
‘Nou, we zullen eens zien,’ opende ik de ceremonie zonder veel
overtuiging. Met een krom fittingschroevedraaiertje wrikte ik de
achterkant van de radio, een majestueuze Philips monoknop, los.
Geen stofdeken over het binnenwerk, want ik had er onlangs nog wat
aan gerepareerd. Als Koning Eenoog had ik me kalmaan tot de Tech
nicus van de familie opgewerkt. Oom Jan kwam er gezellig bij zitten.
‘Wat ga je nu eerst doen?’ informeerde hij belangstellend.
‘Nou, gewoon, luisteren hè,’ antwoordde ik, ‘en kijken of alle buizen
het goed doen.’
‘En ruiken!’ grinnikte oom, die zich een vorige sessie met een verkol
ende transformator nog levendig herinnerde, maar gelukkig niet wist
dat die radio-binnenbrand door een foutieve manoeuvre van mij was
veroorzaakt, en dat ook absoluut nooit en te nimmer te weten mocht
komen.
‘Jaja, ruiken natuurlijk ook,’ grijnsde ik mee.
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De radio ging aan, de buizen gloeiden op. Geen muziek. Maar het
afstemoog sloeg uit. Gelukkig, er was ontvangst, dat was al iets.
‘Het zit in het laagfrequent deel,’ deelde ik oom mede. Die knikte
ernstig. Ik hield een vinger op het rooster van de eindbuis: brom.
‘Eindbuis goed,’ berichtte ik.
‘Mooi!’ zei oom, ‘eindbuis goed, alle buizen goed, haha.’ Op die
dommepraat reageerde ik niet. Rooster van de volgende buis, de
topaansluiting van een EBC 3. Hé, geen reactie. Ik plukte wat aan de
draden in de omgeving, maar het toestel bleef dood. Tja, wat nu? Ik
kon maar beter een andere keer met mijn reparatietasje terugkomen,
want dit werd niks. Ik reikte naar de op de grond liggende achter
wand.
‘... zo handig!’ hoorde ik tante op dat moment zachtjes tegen Thea
zeggen, ‘ongelooflijk! Die jongen kijkt dwars door zo’n radio heen.
Een ander heeft tassen vol meters en gereedschappen nodig, maar hij
hier heeft aan een breipen genoeg. Jazeker, laatst heeft hij...’ Er

'Jcijci, ruiken natuurlijk ook, ’ grijnsde ik mee.
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schokte iets in mij wakker. Ik zóu dit toestel repareren, ter plaatse,
nu! En met het wanhoopsgereedschap uit oom Jan’s knutselkist. Ik
zou tante, nee, ik zou Thea eens wat laten zien!
‘Die rode pit daar, die EBC 3, daar zit de fout,’ zei ik met krachtige
stem die, als het goed was, tot diep in het hart van Thea doordrong.
‘Oom Jan, geef me even twee schroevedraaiers, ze mogen bot zijn.’
Er waren trouwens geen andere.
‘Kortsluittest,’ glimlachte ik, met één oog om het toestel naar Thea
loerend. Maar die had treurig genoeg geen enkele aandacht voor het
radiogedoe. In plaats daarvan zat ze vrolijk met tante Marie te praten.
Ik zou haar aandacht wel even trekken. Met twee gekruist tegen
elkaar gehouden schroevedraaiers sloot ik de voedingscondensator
naar aarde kort. Ha, dat gaf een pracht klap. Oom Jan deinsde terug,
Thea, die juist luidop om een grap van tante zat te lachen, had niets
gemerkt. Jammer, jammer, maar ik kon het niet nog een keer doen,
want dat kon een dure condensator kosten.
‘In orde dus,’ sprak ik krachtig, ‘nu even wat weerstandjes controle
ren.’
‘Hoe?’ vroeg oom Jan leergierig.
‘Gewoon overbruggen hè,’ zei ik ferm. Ah, Thea had het gehoord, ze
keek mijn kant op. Met heldere toon gaf ik een kort maar doorwrocht
college weerstandstechniek aan oom Jan die er niets van begreep,
maar als een kind zo blij was zó voor vol te worden aangezien. Hal
verwege mijn gloedvol betoog raakte Thea weer met tante in gesprek
en ondertussen kwam er uit de radio nog steeds geen muziek.
‘Ineens speelt-ie weer,’ hoorde ik tante zeggen, ‘zo gaat dat altijd.
Het is een mirakel, die jongen.’
Er kwam iets paniekerigs over me. Tot aan de lampevoet was alles in
orde, dat kon volgens mijn moeizame waarnemingen niet anders. Wat
nu? Ah, natuurlijk, de aansluitingen waren vuil, dat was het! ‘Oom
Jan, wasbenzine! Heeft u dat in huis?’ Hij draafde al. Ik sloeg de
armen over elkaar en keek, ontspannen achterover leunend, zelfverze
kerd de kamer in. Natuurlijk toevallig de richting van Thea op. Ze
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keek terug. Zag ik iets van bewondering in haar prachtige ogen? Ik
werd warm van binnen.
‘Wasbenzine!’ klonk oom Jan’s stem aan mijn oor, de betovering was
al weer voorbij. Buis eruit, voetje schoonmaken, buis erin. Geen
muziek. Met schichtige blik keek ik het toestel in. Nu was er nog
maar één mogelijkheid: die EBC 3 was stuk. Had ik maar een andere,
dan kon ik deze verraderlijk logische conclusie veiligheidshalve even
controleren. Had ik thuis nog niet zo’n pit? Nee, dat dacht ik niet.
Zou ik dan maar gewoon op goed geluk een nieuwe kopen? Nee, dat
kon niet, dat was te duur, dat was te veel risico. Hoewel, ik wist toch
dat die buis stuk was, dat kon toch niet anders? Of zou...’
‘Heb je het al gevonden?’ kwam tante. Uit mijn ooghoeken zag ik hoe
Thea geïnteresseerd toekeek. Aarzeling of twijfel op dit moment zou
funest zijn.
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‘Dan maar geen meting, geef me maar een nieuwe EBC 3, zei ik flink.

143

‘Jazeker,’ hoorde ik mezelf met overtuiging uitroepen, ‘jammer tante,
maar er is een buis stuk.’
‘Nou, dan moet er een nieuwe komen,’ zei ze luchtig, ‘gelukkig datje
het zo snel hebt gevonden. Knap hoor! Haal er maar gauw een, dan
doet het toestel het tenminste weer.’ Voor haar was de zaak afgedaan.
‘Ja maar, ho, wat kost zo’n buis wel niet?’ schrok oom Jan, die de
penningen bewaakte.
‘Tien, twaalf gulden,’ zei ik voorzichtig.
‘Wat, zoveel?’ schrok oom, ‘en weetje zeker dat-ie stuk is?’ Kenne
lijk was hij niet echt onder de indruk geraakt van mijn niet zo heel
wetenschappelijk aandoende onderzoeksmethode. Thea keek geamu
seerd toe. Dat gaf me dat bruisende dat oorlogen doet winnen en
vijanden verslaan. ‘Absoluut zeker!’ riep ik en voelde me misselijk
worden van onzekerheid. Wist ik het echt wel zeker? Vergiste ik me
niet schromelijk? In de techniek was alles mogelijk, dat had ik al meer
dan eens feestelijk mogen ervaren. Maar er was geen terug. Thea
dwong mij ongeweten het risicopad op. Ongeweten? Vrouwen voelen
alles, weten alles. Om mezelf lucht te verschaffen lachte ik maar eens
breed.
‘Jan, geef hem geld,’ beval tante en daar ging ik, op naar de radiozaak. ‘Doormeten graag,’ zei ik, de EBC 3 op de toonbank leggend.
‘Kan niet,’ zei de verkoper, ‘onze buizentester is in reparatie.’
Och hemel, wat nu? Naar een andere zaak hollen? Dan was Thea
misschien weg, nee dat risico nam ik niet. Hoe dan ook moest ze
getuige zijn van mijn glorieuze overwinning op de techniek, tot stand
gebracht door wilskracht, inzicht en karakter. Nou ja, hopelijk was er
sprake van een overwinning. Als dat niet zo was... Die zwarte gedach
te drukte ik onmiddellijk weg.
‘Dan maar geen meting, geef me maar een nieuwe EBC 3,’ zei ik
flink. ‘Maar weetje wel zeker dat deze stuk is?’ vroeg de verkoper
nog even en toen ik ‘Ja, dat weet ik!’ snauwde haalde hij zijn schou
ders op, legde een fraai gekleurd doosje op de toonbank en zei zonder
verdere interesse: ‘Dat is dan twaalf gulden vijftig.’
=
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Met bonzend hart ging ik terug. Het uur der waarheid was geslagen.
Het risico dat ik genomen had zou zoete vruchten afwerpen of tot een
smadelijke afgang leiden. Hijgend van spanning en inspanning (oom
en tante woonden 3-hoog) trad ik de kamer binnen. Een grote leegte
sloeg mij met lamheid. ‘Je moet de groeten hebben van Thea,’ zei
tante, ‘ze moest weg.’ Volkomen ontredderd haalde ik de nieuwe buis
uit het doosje en drukte die afwezig in de buisvoet. Krachtige muziek
vulde de kamer. Met ontzag blikte oom Jan naar me op. Het vervulde
mij niet met vreugde.
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20. Werkelijkheidsweergave
Alles wordt historie. Zelfs de legendarische radiotentoonstelling
Firato, die eeuwigheidswaarde leek te bezitten, is historie geworden.
De naam is, na min of meer in de vergetelheid te zijn geraakt en in
1996 door ‘Emotion’ te zijn vervangen, in 1998 nog een keer op
nieuw gebruikt, maar daarna is het tientallen jaren oude fenomeen
stilzwijgend verdampt. De ‘Firato Vakbeurs’, voor het eerst in 1950
georganiseerd, was een tweejaarlijkse radio/TV-beurs, die vanwege
zijn levendigheid, rommelige gezelligheid en specifieke Amsterdamse
karakter een soort kennis was met een unieke plaats in de wereld.
Fascinerend was de welhaast magische kracht die er altijd weer van
uit ging voor de dorstenden naar nieuwe wonderen. Flip en ik sliepen
er zowat.
Tijdens een van die eerste Firato’s beleefden we de introductie van
zo’n nieuw wonder: ‘werkelijkheidsweergave’, kortweg WW. Van
‘hifi’ had in die dagen nog niemand gehoord. Dat begrip met zinde
rende marktwaarde kwam pas later uit Amerika overgewaaid.
Zaterdagmiddag 11 oktober 1952. Met hoog gespannen verwachtin
gen dromden we temidden van een omvangrijke menigte het Amster
damse Bellevue-gebouw in, waar voor de derde keer de Firato werd
gehouden. We wisten het, natuurlijk wisten we het: er zou met Wer
kelijkheidsweergave worden gedemonstreerd.
In het geheel gevulde demonstratiezaaltje werd ons medegedeeld dat
er een militaire kapel zou binnenmarcheren. Nauwelijks was dit
gezegd of door de zijdeur daverde met groot geweld de kapel naar
binnen. Alle hoofden flitsten naar opzij, maar alles was het oog zag
was slechts een enkele luidsprekerkast. Van een kapel geen spoor.
‘Asjemenou...!’ siste Flip naast me. Ook ik slikte iets weg. Dit was
adembenemend, dit was muziek! We hadden geluisterd, hield de
demonstrateur even later de muisstille zaal voor, met een stem of hij
het zojuist zelf allemaal had uitgevonden, we hadden geluisterd naar
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echte WW. En wel dankzij de dit jaar uitgebrachte 33 1/3-toerenplaat,
de LP, die nu was afgetast door ‘s werelds beste pu-element, het
Ronette Turnover TO-284 kristalelement. Totaal verpletterd door de
geweldige indrukken die we zojuist hadden ondergaan, schuifelden
we zwijgend, totaal sprakeloos, met de menigte mee naar buiten.
Flip schraapte zijn keel. ‘Zo’n formidabele weergave gaat ook bij ons
komen!’ stelde hij met stelligheid vast. Hij had zijn stem weer onder
controle.
‘En gauw ook!’ beaamde ik na enig keelgeschraap. We waren het
meteen eens: een krachtige balansversterker zou het worden, een
versterker met twee eindpitten, want alleen dat was echt vervormingsvrij. En daarbij natuurlijk een fantastische klankkast, een heuse basre
flex met daarin een 9710. Alleen met die legendarische Philips-luidspreker waren de hoogste toppen te bereiken.
We gingen meteen aan de slag. Het was een hele klus, zo’n WWba lansversterker, maar op zeker moment kwam hij toch klaar. Ook de
klankkast brachten we tot een succesvol einde. Ja, één enkele kast,
want er was nog slechts mono. Stereo zat nog in de boerenkool. Wel
zat er al heel voortvarend in het goedkope kristalelement van onze
fietsdynamo-grammofoon een speciale, dunne 33-toerennaald. Het
78-toeren tijdperk, hadden we op de Firato gezien, naderde snel zijn
einde, was eigenlijk al voorbij. Een nieuwe tijd wachtte, de tijd van de
33-toeren-LP, een plaat met een speelduur van 2 x 20 minuten. Dat
was wel even wat anders als 2 x 4,5 minuut! En met WW-kwaliteit
bovendien, was het niet fantastisch?
We kochten een glimmend nieuwe LP met ‘Eine Kleine Nachtmusik’
en nog wat Mozart-werken, die door een filantropische firma in een
voor ons betaalbare editie was uitgebracht. Met grote zorg werd de
naald in de aanloopgroef geplaatst. We luisterden en keken elkaar
wenkbrauwfronsend aan. Was dit WW? Nee, dit was in de verste
verte niet het door ons beluisterde adembenemende Firato-geluid.
‘Te weinig hoog,’ stelde Flip vast. De hogetonenregelaar ging om
hoog. ‘Veel te veel laag,’ bracht ik in, ‘hoor maar, het bonkt.’
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‘Jij kunt niet luisteren,’ schudde Flip zijn hoofd, ‘hoor je niet dat het
midden achterblijft?’
‘Hoe kom je daar nou bij?’ riep ik uit, ‘jij weet nog niet half hoe een
orkest klinkt.’
‘Jij wel soms?’ riep Flip terug, ‘wanneer ga jij nou naar een concert?
Nou?’
‘Ga jij dan zo vaak?’
Nee, we gingen eigenlijk nooit, beseften we. ‘Is het niet om te gillen?’
grinnikte ik, ‘nu hebben we een WW-versterker die werkelijkheids
weergave geeft, maar we weten in de verste verte niet hoe de muziek
in werkelijkheid klonk. En dat zullen we nooit weten ook.’
Flip hoorde me niet. Peinzend keek hij in de verte. Ineens veerde hij
op. ‘Ik weet al wat we doen! We vergeten de plaat. We gaan van de
directe geluidsbron uit. Nou, hoe vind je hem?’ Hij keek me triomfan
telijk aan.
‘Directe geluidsbron? We gaan een liedje zingen of zoiets?’ Ik begreep
er niets van.
‘Haha, liedje zingen. Met jouw stem zeker. Nee vriend, het gaat om
WW. Wij gaan onze microfoon buiten opstellen. Dan hebben we het
straatlawaai als geluidsbron. We luisteren eerst buiten en wandelen
dan rustig naar binnen waar we hetzelfde geluid uit de luidspreker
moeten horen. Is er een betere vergelijking denkbaar? Nee toch?’
‘Lijkt briljant,’ knikte ik, ‘lijkt zéér briljant. Maar denk eens in: vanuit
dit tuinhok helemaal het huis door en dan nog eens een eind de straat
op! Waar haal je de nodige kabel vandaan? Microfoon, stroom, luid
spreker, het is nogal wat!’
‘Tja...,’ zei Flip. Hij dacht diep na, maar dat kon hij net zo goed laten,
vond ik, want voor dit enorme probleem bestond natuurlijk geen
enkele oplossing. Maar ik had weer eens buiten de waard gerekend.
‘Als we geen lange kabels hebben, moeten we met korte werken,’
kwam hij na een tijdje met een gezicht of hij het wiel had uitgevonden.
‘Kijk kijk,’ schamperde ik, ‘het intellect wordt wakker.’

148

‘Wij moeten,’ vervolgde Flip onverstoorbaar, ‘de versterker op straat
opstellen. Met de microfoon er via een korte kabel vlakbij. Dat is een.
De luidspreker zetten we achter de voordeur in huis, daar nemen we
die rol dumpdraad voor die we als telegraafdraad naar je buurman
hebben gebruikt voordat hij die kwaad bij je in de tuin smakte. Komt
dan eindelijk weer van pas.’ Hij grinnikte. ‘Dat is dus twee.’
‘Prachtig,’ knikte ik werktuiglijk. In gedachten zag de kwade buur
man weer voor me. Wat was ik stom geweest met dat luidsprekertje
boven zijn bed, nee nog erger, om daarover met hem te praten. Maar
dan vermande ik me. ‘Twee kabels dus. Nou nummer drie nog, de
voedingskabel voor de versterker. Wel zo’n beetje de belangrijkste,
met uw welnemen.’ En schamper: ‘ook daar ziet men een oplossing
voor?’
‘Ook daar ziet men een oplossing voor,’ glunderde Flip zelfverzekerd.
‘De versterker sluiten we simpeltjes op de lantaarnpaal aan. Die staat
praktisch voor je deur. Kan niet mooier. Daar stellen we de boel op.
Vanaf dat punt kunnen we prachtig het straatlawaai van de Ferdinand
Bol opnemen. Voorbijkomend trammetje af en toe, kan niet mooier.’
Stomverbaasd keek ik hem aan. ‘Lantaarnpaal?’
‘Jazeker! Kijk, dat is het voordeel van mijn eenvoudige komaf. Dan
leer je op straatje ogen gebruiken. Achter het deurtje onder in zo’n
lantaarnpaal zit netspanning. Dus: deurtje open, draadje erin en klaar
zijn we. Kom op, aan de slag! Het WW-werk wacht!’
Voortvarend sjouwden we een tafeltje de straat op, plaatsten daar
onder grote belangstelling van voorbijgangers de versterker op, sloten
er onze fraaigevormde zilverkleurige Ronette kristalmicrofoon op aan
en rolden de weerbarstige rol legerdraad uit, die we op de luidspreker
aansloten. ‘Achter de voordeur in huis,’ had Flip geopperd. Dat
betekende: achter de deur van onze groentewinkel. Nou, dan moesten
de klanten maar even meeluisteren. Erg enthousiast waren mijn
ouders niet, maar gelukkig hadden ze voldoende respect voor de
wetenschap om onze gang te laten gaan. En de klanten vonden ons
gedoe zo te zien zeer interessant.
149

Nu moesten we de netspanning nog even zien te veroveren. Met een
combinatietang morrelde Flip het deurtje van de lantaarnpaal open.
Daar ontrolde zich het elektrisch instrumentarium in de vorm van
zekeringen en nog wat onduidelijks voor ons oog. ‘Ziedaar, span
ning!’ glimlachte Flip glorieus, maartegelijk klonk een barse stem
achter ons: ‘Wat gebeurt hier allemaal?’ Geschrokken keken we op.
Een forse straatagent keek ons niet bepaald bemoedigend aan.
Ik slikte, maar Flip had zijn woordje al klaar. ‘Wetenschappelijk
onderzoek,’ deelde hij vlot mee, ‘werkelijkheidsweergave. De decibel
len van het straat lawaai gerelateerd aan de akoestische output van de
WW-luidspreker.’
‘Papieren?’ vroeg de agent, die volstrekt niet had geluisterd, ‘papie
ren, vergunning, opdracht?’ Uitnodigend hield hij zijn hand op.
‘Papieren?’ herhaalde Flip met verbaasd-eerlijke oogopslag, ‘op
dracht? O, u bedoelt... nou kijk, mijn collega en ik onderzoeken...’

‘Wetenschappelijk onderzoek’ deelde hij vlot mee, 'werkelijkheidsweergave...’
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‘Genoeg!’ snauwde de agent, ‘mee naar het bureau. Daar zoeken we
het wel uit.’ Daar gingen we, weer onder nu onaangenaam veel be
langstelling. Flip torste de zware versterker voor zijn buik, ik had
gelukkig alleen maar de microfoon te dragen. Want die corpi delicti
moesten wel mee, had de agent ons bevolen. Zowaar, het tafeltje
hadden we gelukkig in de winkel bij de luidspreker mogen zetten. Er
school toch nog iets warms in het hart van de wetsdienaar.
Er werd proces verbaal opgemaakt. Poging tot diefstal van gemeenschapsstroom, een ernstig delict. ‘Gaat jullie veel geld kosten,’ be
richtte de agent met duidelijk leedvermaak. We zaten er op het harde
bankje ongemakkelijk bij. Na een uur zaten we er nog. Het politie
apparaat werkte ritselend met papieren en tergend langzaam tikkende
typemachines. De ene agent kwam, de andere ging. Het leven ging
buiten ons om gewoon door. Voor de wereld hadden wij opgehouden
te bestaan. Na twee uur begonnen we de moed te verliezen. Suf
staarden we voor ons uit. WW, wat een droefenis. We hadden daar
onze handen nooit aan moeten branden.
Op zeker moment toen er geen enkele andere agent in het lokaal
aanwezig was, stond de agent die ons had opgebracht, hoog boven
ons uittorenend, ineens voor ons. ‘Ik heb een voorstel,’ zei hij, ons
strak aankijkend.
‘Haarlem of Leeuwarden zeker,’ veronderstelde Flip, ‘of de elektri
sche stoel.’
De agent sloeg er geen acht op. ‘Ik heb de versterker van jullie beke
ken. Eigen werk?’
‘Wat dacht u dan?’ reageerden we geraakt, ‘wij kopen niet, wij
maken.’
‘Goed goed,’ knikte de agent, ‘bouwen jullie zo’n zelfde versterker
voor me, dan vergeet ik het misdrijf. Ik lever jullie de onderdelen. En
jullie houden verder je mond.’
‘Top,’ zei Flip meteen en even later stonden we buiten met het privéadres van de politieman in de hand.
‘Zo zie je maar,’ grijnsde Flip breed, ‘vakkennis is vrijheid.’
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Weer mochten we ervaren dat het bouwen van een waarachtige WWversterker beslist niet niks was. Vele uren lang zaten we er aan vastge
kluisterd. Veel vrijheid gaf onze vakkennis toch niet bepaald.
‘Wie, denk je,’ vroeg Flip, de soldeerbout ineens abrupt neerleggend,
‘heeft het meeste verstand van een WW-versterker, die koddebeier of
wij?’
‘Wij natuurlijk,’ riep ik zelfverzekerd. Flip schudde zijn hoofd. ‘Nee
makker, de koddebeier. Hij weet hoe je twee sufferds zo gek kunt
krijgen zo’n versterker voor hem voor niks te laten bouwen. Want
wat hebben wij nou helemaal gedaan? Een tafeltje met een versterker
erop bij een lantaarnpaal neergezet. Die nog uit was bovendien.’
‘Verroest!’ drong het ook ineens tot mij door, ‘de lamp was uit, er
was niet eens stroom op dat moment. We hebben alleen maar in het
kastje gekeken. We hebben niets gestolen, niets verbodens gedaan.
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'Ik heb een voorstel, ’ zei hij, ons strak aankijkend.
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Maar ondertussen zitten we voor die handigerd wél mooi een hele
WW-versterker in elkaar te prutsen!’
‘Zo zie je maar,’ zei Flip somber, ‘voor ons is de wéérgave de werke
lijkheid, maar voor die linke agent is de gave de werkelijkheid - zijn
gave om ons voor hem aan het werk te zetten.’ En hoofdschuddend
pakte hij de soldeerbout maar weer op. Want al doorzagen we, zij het
wat laat, de slimme agent, we konden maar het beste zo wijs zijn om
ons dom te houden...
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21. Het schakelbord
Vraag niet waarom, maar ineens voelden we allebei de absolute
noodzaak van een nieuw schakelbord. Niet zo maar zo’n miezerig
paneeltje zoals we dat een paar jaar daarvoor hadden gemaakt toen
er, vlak na de oorlog, alleen nog maar moeizaam hier en daar wat
onderdelen verkrijgbaar waren. Nu voldeed dat kleine meetbordje niet
meer.
‘We zijn er bovenuit gegroeid,’ verklaarde Flip en daar was ik het
roerend mee eens. Onmiddellijk was ons enthousiasme op tophoogte.
Een schakelbord! Dat was niet zo maar wat techniek, nee dat was
Kunst, dat was een artistieke schepping van de hoogste orde. Geba
seerd op de techniek, zeker, maar toch vooral Kunst.
Wat er allemaal op dat scheppingswerk moest komen wisten we in de
verste verte nog niet. Wat ons voor ogen stond was dat het behalve
kunstzinnig vooral indrukwekkend moest zijn. Veel schakelaars erop,
veel kleurige stekkerbusjes en levendige signaallampjes, dit alles in
fraaie, evenwichtige samenhang. En dan minstens twee meters, een
om spanningen te meten en een om...’ ‘Zien we nog wel!’ wuifde Flip
weg, ‘in ieder geval plaatsen we ze hier.’ We waren verwoed aan het
tekenen. Uitgangspunt was een nog te kopen donkerbuine pertinaxplaat van op zijn minst 60 x 80 cm. Geen triplex, dat was te amateu
ristisch.
De bouw begon. Door listig gebruik te maken van veelzijdige onder
delen, zoals een trafo met veel secundaire spanningen, en signalerin
gen van ontelbare logische en vooral onlogische schakelsituaties,
wisten we een onwaarschijnlijke hoeveelheid functies te creëren. Het
was groots. Na enkele weken bereikte het imposante kunstwerk zijn
feestelijk eindstadium. Wie mijn kamertje, waar de bouw plaatsvond,
binnentrad, bleef eerbiedig staan. ‘Wat een professionele uitstraling,
indrukwekkend!’ fluisterde men dan, ‘hebben jullie dat gemaakt?’ Ja,
dat hadden wij gemaakt.
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Juist hadden we het omvangrijke instrument tegen de muur veran
kerd, toen een noodroep van ome Piet kwam. Radio stuk, of mis
schien de antenne weggewaaid, wist hij veel. Alle hoop was op de
briljante neef en zijn al even onderlegde vriend Flip gevestigd. Hij
hanteerde de juiste toon. ‘Daar moeten we onmiddellijk heen,’ zei Flip
meteen.
‘Kan niet,’ schudde ik mijn hoofd, ‘we hebben geen meetspullen.’
Oei, dom, dom dom, daar hadden we niet aan gedacht. Het kleine
meetpaneeltje was in het grote schakelbord opgegaan. ‘Nou, dan
halen we de radio hierheen,’ bedacht Flip logisch, ‘daar doen we niet
moeilijk over.’
‘O nee?’ zei ik, ‘zie je het toestel voor je?’
Flip verbleekte. ‘Niet te tillen,’ herinnerde hij zich. We hadden er al
eens wat aan gerepareerd. Er zat niets anders op: we moesten erheen
en het nieuwe schakelbord moest mee. Met ontembare energie sloop
ten we het weer van de muur, monteerden een bodemplaat, compleet
met transformatoren en andere essentiële onderdelen, tegen het
lijstwerk, schroefden een paar handgrepen op de lijsten en voila, we
waren in het rijke bezit van een transportabel gecombineerd meet-/
schakelpaneel.
‘Een hele verbetering!’ stelde Flip tevreden vast, ‘kom op, we gaan.’
De weg naar ome Piet, die vanwege het onhandige schakelbord
lopend werd afgelegd, was lang. Maar met opgeheven hoofd en
stevige pas marcheerden we met het schakelbord tussen ons in en met
Flip voorop, de lange Ferdinand Bolstraat door, richting Weteringplantsoen. Het was niet gering wat wij met ons meevoerden! Onze
schepping, ons artistiek én technisch hoogstaand schakelbord! Intense
trots vervulde ons, telkens als een voorbijganger er een in onze ogen
waarderende blik op wierp. De enkeling die iets schamperde over
‘Radio Kootwijk in de bocht,’ negeerden wij hautain.
‘Hé, kijk daar!’ zag Flip, ‘daar is wat aan de hand.’ Ja, een eind ver
derop zagen we een rond een tram samengedromde menigte. Een
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vrouw holde er heen, hysterisch krijsend: ‘me kind! Marietje! Marietje
ligt toch niet onder de tram? Laat me er door!’ Met gillende sirenes
stoven een ziekenwagen en een politie-auto achter elkaar naderbij.
Automatisch liepen we door, naar de menigte toe. Een mens is
nieuwsgierig. ‘Uitgegleden... onder de wielen...’ hoorden we iemand
zeggen. En een andere stem: ‘bloed, veel bloed. Arme man.’ Geen
Marietje dus, voor die was dat dan in ieder geval een geluk.
‘Kom mee, wegwezen hier,’ gaf Flip met een hoofdknik te kennen,
maar alsof hij op een knop had gedrukt week de menigte vóór ons als
de Rode Zee in de bijbel uiteen. ‘Technische hulp, goed zo!’ hoorden
we, ‘maak maar gauw voort.’
Hemel, ons schakelbord! Dat maakte zo’n allesverpletterende indruk
dat men automatisch opzij ging. Voor we er erg in hadden stonden we
vooraan, oog in oog met een allerellendigst bloederig tafereel onder
de tram. Ziekenbroeders waren met het slachtoffer, een man in grijze
-
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Intense trots vervulde ons, telkens als een voorbijganger er een in onze ogen
waarderende blik op wierp.
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regenjas, bezig. Ontzet, met grote starogen, tot niets meer in staat,
staarden we met het schakelpaneel dom tussen ons in naar de misère
voor ons.
‘Verdwijn met dat speelgoed!’ Het drong niet tot ons door. Verdoofd
bleven we naar het lugubere tafereel staren. ‘Ik zeg het niet nog ‘ns!’
Een donkere schaduw schoof tussen ons en het rampgebied in. Een
streng politie-uniform met daarboven een nog veel strenger hoofd.
Verdwaasd keken we op. ‘Wat moet dat met die knoppenwinkel?
Nou?’ klonk het grimmig uit het hoofd, ‘komen jullie soms een been
aanzetten?’
‘Wij komen...’ stotterde Flip, ‘wij wilden...’
‘Jullie wilden niks,’ baste het gezag, ‘schaam je om met die goocheldoos naar voren te dringen. Hup, wegwezen, meteen, nu!’
Met knikkende knieën baanden we ons een weg door de nu niet al te
meegevende menigte. Zonder een woord vervolgden we met krachte
loze tred onze weg. Weg waren onze trots, onze glorievolle blik en
ons wereldveroverende gevoel. Waar gingen we eigenlijk heen? O ja,
naar die radio van ome Piet. Alle fut was er uit.
We begonnen net aan de Vijzelgracht toen een kleine, open vrachtauto
naast ons stopte. We schonken er geen aandacht aan. De auto toeterde. ‘Hé jongens,’ hoorden we, ‘hebben jullie verstand van stroom?’
Dat klonk vertrouwd. We hielden de slofpas in. Een hoofd hing uit het
portier. Als we zojuist niet zo’n geestelijke opduvel te verwerken
hadden gehad, hadden we zeker gezien dat het ongewassen hoofd er
allerminst vertrouwd uitzag. Dan hadden we subiet doorgelopen. Nu
knikten we. Ja, we hadden verstand van stroom. ‘Dacht ik al,’ grinnik
te het ongure hoofd tevreden, ‘met zo’n ingewikkeld schakelpaneel
sta je je mannetje.’
We kwamen weer wat bij. Deze welwillende woorden deden ons
onderuitgehaalde moreel deugd.
‘Duur dingetje, dat regelpaneel. Is heel wat waard!’ stelde de man
vast. Behendig sprong hij uit de wagen. ‘Piet,’ stelde hij zich voor,
‘Piet Vertier, oud ijzer. Ik heb een probleem. Mijn accu raakt niet vol.
157

Dat kunnen jullie vast wel even nazien, niet?’ We leefden nog meer
op. Erkenning, dat was precies wat we nodig hadden. Ik tilde het
schakelbord over de zijklep van de karos en zette het tegen een berg
oud roest. Ondertussen opende Flip met herwonnen voortvarendheid
de motorkap door het rechterdeel daarvan met een geroutineerde
beweging over het linkerdeel te klappen. ‘Meetkabel!’ commandeerde
hij krachtig. Ik haalde een lange draad uit onze gereedschapstas en
prikte de banaanstekkertjes in een paar stekkerbusjes op het schakel
bord. ‘Starten!’ riep Flip, ‘dan kan ik de dynamospanning meten.’
Gehaaid sprong Piet de cabine in. Flip drukte de draadjes ergens op,
ik bestudeerde met grote ernst de meter en op dat moment gaf de
oud-ijzer crimineel met een valse grijs en een luid ‘bedankt jongens!’
vol gas. De over het asfalt gillende banden verstomden onze kreten
van ontzetting. Volkomen verbijsterd moesten we toezien hoe ons
kostbare schakelbord in een blauwe benzinewalm verdween.

'Hé jongens’hoorden we, 'hebben jullie verstand van stroom?’Dat klonk
vertrouwd.

158

‘GZ-96611mompelde ik mechanisch, ‘Flip, ik heb z’n nummer.’
Flip reageerde niet. Het was hem te veel geworden. Met afgezakte
schouders en half open mond staarde hij met nietsziende ogen gebro
ken naar een onzichtbare verte. Op dat moment stak een moeder
achter een kinderwagen argeloos de weg over. De vrachtwagen
schoot scherp naar links uit. Spontaan vloog het schakelbord over de
zijklep heen de wijde wereld in. We hielden de adem in. Op een haar
na miste het paneel het hoofd van de aan de grond genagelde moeder,
zeilde een eind door de lucht en belandde met een sappige smak in
een uitgestalde kist druiven voor de etalage van een groentezaak. Een
golf van geluk doorspoelde ons. We vlogen er heen, negeerden de
verzenuwde moeder en stortten ons op het schakelbord in het rustieke
bed van geplette druiven. ‘Hé, wat moet dat?’ Een woedende groen
teman sprong naar buiten.
‘We komen voor uw defecte radio,’ verzon Flip ad rem, ‘we hebben
ons meetgereedschap al vooruitgestuurd.’ Ik kromp ineen. Nu barstte
de bom. Maar nee. ‘Gö, hoe weten jullie dat?’ bond de groenteman in,
‘ja, mijn radio is stuk. Fantastisch dat jullie er zijn. Kom erin!’
Met het kleverige schakelbord onder de arm stapten we glorieus de
winkel in.
Binnen een uur hadden we de radio gerepareerd en daarmee de drui
venschade terugverdiend. Er rustte zegen op ons schakelbord!
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22. Stilte, opname!
‘Asjeblieft, taperecorder, zelfbouw, het kan dus!’ Met een triomfante
lijk gebaar hield ik Flip een uitvoerig artikel voor dat in Electron was
afgedrukt. Dat was weliswaar het lijfblad van de Vereniging voor
Zendamateurs, de VERON, maar gelukkig voor ons had het zich deze
keer op het wel zeer aantrekkelijke zij terrein van het nieuwe medium,
de taperecorder, begeven.
‘Dit is het!’ jubelde Flip meteen enthousiast mee. En goedkeurend:
‘Zie je dat, ze werken met band en niet met dat frutselige staaldraad,
zoals bij de wirerecorder. Nou, dat is wél zo handig.’
Over de wirerecorder hadden we, sinds we die op een keer in de
etalage van de voor ons wel heel aantrekkelijke speciaalzaak Radio
Peeters in de van Woustraat hadden zien staan, al uitvoerig lopen
filosoferen. Een apparaat om zelf geluid op te nemen! Ongekende
mogelijkheden! Gewoon simpel opnemen op een dunne staaldraad in
plaats van op een dure, lastig te snijden schellakplaat, waar een enkele
doorgewinterde radiohobbyist zich wel mee bezighield. Het magnetiseerbare staaldraadje, wat een simpel principe, wat een idee! Kon het
eenvoudiger? En alles watje had opgenomen kon je, fft, met een
magneetje gewoon weer wissen. Kwam daar bij de schellakplaat maar
eens om. Magnetische opname, dat we daar zelf nog nooit eerder aan
hadden gedacht! Ach, konden wij toen ook nog maar iets vermoeden
van voormagnetisatie, jankproblemen en andere schier onoverkomen
lijke adders onder het magnetische gras...? En daarom fantaseerden
wij diepagaand over een zelf te creëren draadrecorder, zonder voor
alsnog enig idee te hebben hoe dat precies aan te leggen. Maar dat
veranderde op slag toen we begin 1950 dat doorwrochte artikel in de
nieuwe Electron onder ogen kregen. Daar kwam zo maar, zwart op
wit, de eerste echte taperecorder (de term ‘bandrecorder’ bestond nog
niet) tastbaar onder ons bereik. Er bleek papierband met fijn ijzerpoeder in de handel te zijn, en zelfs al band met ijzerpoeder op een plastic
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onderlaag, acetaatband. Geweldig materiaal, lazen wij met rode
oortjes, dat een baanbrekende vooruitgang was ten opzichte van het
broze papierband.
‘Die lui van Electron weten waar ze het over hebben,’ knikte Flip
tevreden. ‘Band in plaats van draad. Als band breekt, kun je het zó
weer plakken. Probeer dat maar eens met draad!’
‘Weetje wat nog mooier is?’ bedacht ik, na even dromerig voor me
uit te hebben gekeken, kje kunt er ook stukjes band tussenuit knippen
ofjuist tussenin plakken.’
‘Kun je mooi allerlei teksten verdraaien!’ grinnikte Flip, ‘dat opent
perspectieven!’
Zo waren wij al in de geest met bandmontage bezig nog voor we een
taperecorder ook nog maar ooit hadden gezien. Ietwat voorbarig,
zoals we nog smartelijk mochten ervaren.
Als dorstigen in de woestijn wierpen we ons op het artikel. ‘Duidelijk
verhaal,’ stelde Flip vast, ‘het is gewoon een kwestie van nabouwen.
Nou, daar zijn we gelukkig sterk in.’
‘Ja, dat is ons geluk,’ beaamde ik. De paar complete taperecorders die
mondjesmaat al in de handel waren waren voor ons volstrekt onbe
taalbaar. Trouwens, welke jongeling dacht in die dagen aan het kopen
van welk compleet apparaat dan ook? Je bouwde, ofje had niets, zo
simpel lag dat.
In het tijdschrift was niet alleen de speciale opname/weergaveversterker, maar ook het mechanische deel zeer inspirerend tot in detail
beschreven. Er werd zo luchthartig over duizenden millimeters gebab
beld, dat er in de verste verte niet zoiets als een alarmlampje bij ons,
onervarenen op het gebied van precisie-mechanica, ging branden.
Met verhitte koppen en ingehouden adem zogen we het zelfbouwartikel als een spons in ons op.
‘Toch een hele klus nog,’ concludeerde Flip.
‘Vooral mechanisch,’ knikte ik. ‘Die handloop schijnt nogal nauw te
luisteren.’

161

‘Tja, hele klus...’ herhaalde Flip peinzend, ‘weetje, ik geloof dat het
beter is om nog even...’
‘Te wachten? Niks ervan!’ bezwoor ik, ‘Flip, jij verliest het belangrijk
ste voordeel van zo’n opneemmachine uit het oog.’
‘Belangrijkste voordeel? O, je bedoelt: je eigen stem opnemen. Nee,
dat verlies ik heus niet uit het oog. Is een unieke ervaring, heb ik
gelezen. Bij weergave herken je er niets van terug, weetje dat? Dat
komt doordat je je eigen stem altijd via je hoofd en daardoor ver
vormd hoort. Maar bij weergave na een microfoonopname hoor je pas
hoe een ander je stem hoort. Frappant niet?’ Zelfverzekerd keek hij
me aan. ‘Wie veel leest, weet veel,’ besloot hij zijn belezen uitleg
bescheiden.
‘Bedoel ik niet,’ wuifde ik ongeduldig zijn betoog weg. ‘Ik denk aan
iets veel belangrijkers. Ik denk aan muziek, ik bedoel: radiomuziek!

Met verhitte koppen en ingehouden adem zogen we het zelfbouwartikel als een
spons in ons op.
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Kun je met zo’n taperecorder zo maar opnemen, heb je daar wel eens
aan gedacht? Hoefje geen dure platen te kopen.’ Triomfantelijk keek
ik hem aan.
‘Verroest,’ veerde die op, ‘wat een mogelijkheid! Had ik helemaal nog
niet aan gedacht. Wat een vooruitzicht! Kom op, aan de slag, tijd is
geld!’ Motivatie door hebzucht, niets is de mens vreemd.
‘Als we een beetje voortmaken is dat apparaat nog voor nieuwjaar
klaar,’ grinnikte ik handenwrijvend, ‘dan kunnen we dat twee uur
durende muziekprogramma van de nieuwjaarsnacht opnemen.’
‘Twee uur muziek?’ vroeg Flip ongelovig, ‘achter elkaar?’
‘Ja, aan één stuk door,’ wist ik, ‘doen ze elk jaar. Unieke kans dus.’
‘Gouden kans!’ glunderde Flip. Platen waren veel te duur voor ons
die ons karige zakgeld en geringe reparatieverdiensten geheel tussen
weerstandjes, condensatoren en radiobuizen moesten verdelen. Maar
zie, daar was ineens onverwacht muzikale hoop. Gewoon even een
taperecorder bouwen.
‘We moeten ieder een deel voor onze rekening nemen,’ bedacht ik
met ver vooruitziende blik, ‘anders gaat het jaren duren. Doe jij de
versterker, dan duik ik in de mechanica.’
Om onzelf in de juiste stemming te brengen maakten we om te begin
nen een stimulerend bordje met de tekst ‘Stilte! Opname!’ erop. Dat
moment zou zeer spoedig aanbreken, namen we met zekerheid aan.
Met grote voortvarendheid begon Flip aan de opname/weergaveversterker die voor ons, eenvoudigen van technische geest, toch nog wel
aardig wat geheimen in zich borg. Maar dat was zijn zorg. Ik stapte
met vaste tred naar een verre technische vriend die in het fabelachtige
bezit was van een draaibank. Maar ook van een doorgebrande luid
spreker, wist ik. Gul bood ik hem aan die voor hem te repareren.
‘Subliem idee! ’ riep hij uitbundig, ‘dit noem ik nog eens vriendschap.
Vertel me, wat kan ik voor je terugdoen?’
‘Leer me draaien,’ smeekte ik.
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‘Met genoegen!’ riep hij en even later draaide ik mijn eerste asje. Tot
mijn uitzinnige vreugde al tot op een paar millimeter nauwkeurig. Dat
was nog wel niet de duizendste millimeter waarover in het tijdschrift
artikel gesproken werd, maar het bemoedigende begin was er.
Dagenlang, wekenlang draaide ik proefasjes. Ach, hoe vaak stonden
de tranen van ellende in mijn ogen wanneer de zoveelste metaalstaaf
ver voordat de vereiste nauwkeurigheid was bereikt, tot draaipoeder
was vergaan... Maar de aanhouder wint. Op het moment dat Flip, die
de recorderversterker allang klaar had, zijn laatste restje vertrouwen
in mijn mechanische bijdrage aan het taperecorderproject begon op te
geven, was de beproeving voorbij. Ik voelde me voldoende gerijpt
om, zij het met gepaste voorzichtigheid, de eigenlijke tape-onderdelen
te gaan draaien. Soms merkte een meelevend toeschouwer wel eens
meewarig op: ‘Mijn hemel man, wat doe jij er lang over!’ Dan rechtte
ik mijn doorzakkende schouders, keek de ander vernietigend aan en
sprak uit de hoogte: ‘Taperecorderwerk is precisiewerk makker,
onthoud dat!’ Waarop de ander eerbiedig wegsloop.
Het ene onderdeel na het andere kwam klaar. En daarmee keerde
Flip’s aangetast vertrouwen weer terug. Maar ondertussen werd het
nieuwjaar zonder dat we ook nog maar aan de eerste proefopname
toe waren. Knarsetandend luisterde ik die nacht naar een prachtig
radiomuziekprogramma dat mooier was dan ik ooit daarvoor had
gehoord. Ook Flip zat zich bij de oliebollen te verbijten.
‘Als we niet heel erg voortmaken zijn we ook volgend nieuwjaar nog
niet klaar’, merkte hij zorgelijk op. Ik knikte somber. Maar onder
deze enorme druk begon het recorder-bouwsel, opgebouwd op en
onder een grote plaat aluminium, toch ineens wel vrij snel vormen aan
te nemen. Op zeker moment was het zowaar zelfs startklaar. Glan
zend flonkerden de wieltjes en bandgeleidertjes ons toe. Ontroerd
glimlachten we terug. Het moment was daar. ‘Onze eerste opname!’
zei ik plechtig, ‘wij gaan voor het eerst van ons leven onze eigen stem
horen!’
164

Met een serene glimlach, die het sacrale van deze unieke gebeurtenis
op de juiste wijze onderstreepte, legde ik een nieuw gekochte dure
Agfa-band op een van de twee spoelflenzen. Flip schakelde de opna
me/weergaveversterker in. We keken elkaar aan en dan gaf ik, als
gold het een militaire operatie, het sein. Volmaakt synchroon klikten
we een aantal mechanische en elektrische schakelaars om. De bandspoelen kwamen in beweging, de bandaandrukrol sloeg met een doffe
klap tegen de toonas en gehoorzaam knapte de band. Met een dwaas
‘tjiep tjiep tjiep’ draaide de bandhaspel met het losse bandeinde als
een gek in de rondte.
‘Oen, je schakelt ook veel te vlug!’ riep ik kwaad, ‘zet uit dat ding!’.
‘Windje niet op,’ haalde Flip zijn schouders op, ‘band kun je toch
plakken?’
Met een stukje cellotape werd de band snel gerepareerd wat maanden
later tot onherstelbare kleefcatastrofes zou blijken te leiden. Maar
gelukkig weet een mens niet alles vooruit.
De ingewikkelde manoeuvre werd, voorzichtig nu, herhaald. De band
bleef heel, maar werd tussen aandrukrol en toonas omhooggedrukt.
We corrigeerden de zaak. De band werd naar beneden gedrukt. Alleen
al het simpele doorvoeren van de band tussen aandrukrol en toonas
bleek een zaak van griezelig grote precisie die het uiterste aan listig
heid en doorzettingsvermogen vergde. Maar verbeten zetten we door
en zie, na enkele weken kwam zowaar het moment dat ik met over
slaande stem kon roepen: ‘het is zo ver, het is nu werkelijk zo ver!’
Weer draaiden we met handen en voeten schakelaars om en duwden
we op commando gelijktijdig handels weg. De motor kwam zacht
gierend op gang, de aandrukrol kwam, subtiel bediend door Flips’
gevoelige hand, met een beheerst klapje tegen de band, die weliswaar
met een ruk in beweging kwam en meteen met kracht langs de kop
pen werd gesleurd, maar noch brak, noch omhoog, noch omlaag werd
gedrukt. De machine draaide als een zonnetje. Ha, dit was groots, dit
was techniek!
‘Opname!’ riep ik, ‘Flip, pak de microfoon. Zeg wat!’
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‘Hier spreekt Flip’, sprak hij krachtig. Even krachtig plaatste ik er een
snedige opmerking achteraan. De wijzer van de modulatiemeter
danste bemoedigend mee, het stemgeluid had invloed op het elektro
nenwereldje, alles wees op een eclatant succes. Ontroering op voor
hand. ‘Zie je dat, hij neemt op, hij neemt op!’jubelde Flip en opge
wonden jubelde ik mee. We zouden onze eigen stem gaan horen. Voor
het eerst! Dus: ho, stop, terugspoelen. De procedure was allerminst
eenvoudig: band in de vrijstand schakelen, opnameversterker onmid
dellijk uitschakelen om te voorkomen dat de snel heet wordende
oscillatorspoel of de wiskop doorbrandde, en dan meteen de band via
een flitsendsnelle snaaromlegging terugspoelen, waarbij nauwlettend
gezorgd moest worden dat er via de ingenieuze slipkoppeling geen
desastrueuze tegenkrachten optraden.
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De procedure was allerminst eenvoudig
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Maar we hadden de gecompliceerde machinerie volkomen onder
controle. ‘Weergave!’ riep ik, de handloop soepel inschakelend. Flip
hoefde maar iets te laat met zijn elektrische schakelaars mee te reage
ren of de eerste, historische proefopname zou onbeluisterd naar de
eeuwige wisvelden verdwijnen. Maar onze samenwerking was vol
maakt. Op het exacte moment werden opname-, weergave- en bandloopschakelaars omgeschakeld en in één vloeiende beweging de
sterkteregelaar opengedraaid. Klak-klak klonk het, gevolgd door een
heftige ruis uit de luidspreker. Verontrust keken we elkaar aan. Het
zaakje werkte niet... Maar dan klonk plots rauw, schor en jankend:
‘Hier spreekt Flip’, met meteen mijn snedig bedoelde opmerking er
achteraan. Nauwelijks te verstaan, verdronken in ruis, vervorming en
zweving, maar... we hoorden onze eigen stem. Voor het eerst! Welk
een ontroering!
‘Hij neemt op, hij neemt op! ’ jubelde Flip en al even opgewonden
juichte ik mee. Maar dan zakte de euforie.
‘Wat een rot stem heb jij,’ merkte ik op, ‘die herken ik helemaal niet.’
‘Jóuw stem anders dan!’ antwoordde Flip kribbig, ‘klinkt ook niet
bepaald muzikaal.’
Weg was de feestvreugde. Met somber gemoed doken we in de toch
wel erg gecompliceerde apparatuur. We verhoogden de bandsnelheid,
de jank hield op. Maar met de band het geluid. De band was gebro
ken. Snel, met klamme handen, plakten we de einden aan elkaar en
lieten de band langzamer lopen. De jank werd erger.
Verslagen keken we elkaar aan, onmachtig een oplossing voor dit
immense probleem te bedenken. ‘Radio Groeneveld...’ stelde ik
tenslotte schuchter voor. Flip aarzelde even en knikte dan. Het was
vernederend, maar wel de enige oplossing. Wilden we een taperecor
der of niet?
Langdurig bekeek de technicus het bouwsel dat we deemoedig op de
toonbank hadden uitgestald. Dan vroeg hij met door medelijden
bewogen stem: ‘Dus jullie hebben dit in elkaar geflanst?’
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‘Ja...’

‘Veel gekost zeker? Veel tijd in gestoken?’
‘Ja, nogal...’
‘En jullie wilden het gebruiken als taperecorder, niet?’
‘Was wel de bedoeling, ja.’
‘Arme jongens...’
We trokken bleek weg. ‘Is er iets... iets niet in orde soms?’
iets niet in orde! Haha! Iets niet in orde, alles is niet in orde! Aller
eerst: ik zie één motor. Waar zijn de andere twee? Nou? ‘
‘Andere twee? Deze is toch sterk genoeg?’
‘Ga toch weg, prutsers. Drie moetje er hebben. Eén geeft alleen maar
problemen, maar dat hebben jullie al gemerkt. Goed. En wat zie ik
daar? Kijk, ik zie dat dat asje zwiebelt, dat dat piefeltje krom staat,
dat me daar een stangetje gedag zwaait, dat het vliegwiel te slap is en
de toonas niet tot op de micron is geslepen, maar gewoon is gedraaid.
En het lagerwerk... Afijn, ik wil jullie niet te veel ontmoedigen, je hebt
er tenslotte je best op gedaan. Taperecorderwerk is precisiewerk,
onthoud dat! Ik zou er maar gewoon mee stoppen.’
Geknakt verlieten we de zaak. Geen enkele waarde had het leven
meer voor ons. Doch welk een kracht schuilt in de mens! Tegen alle
natuurwetten in leefden we gaandeweg weer op en het kwam zelfs
zover dat we de ontmoedigende tocht naar de radiozaak naar ons
onderbewuste banden en de moed hervonden om ons weer over onze
zenuwslopende schepping te buigen.
We gingen de jank te lijf. Die nam toe en er kwam brom bij. We
onderdrukten de brom. We kregen vervorming. We werkten de ver
vorming weg. De hoge tonen gingen mee. We stelden de koppen bij.
De band werd weer als vanouds tussen toonas en aandrukrol omhoog
geknepen. Maar ongebroken streden we door. Geen band bleef heel.
Waren de elektronische eisen al niet gering, het mechanische gedeelte
ging onze toch waarlijk niet geringe krachten op een groot aantal
punten ver te boven.
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‘Dit wordt dus niks,’ vatte Flip het probleem na de zoveelste misluk
king kort en bondig samen, ‘deze zo gemakkelijk lijkende, maar
uiterst gecompliceerde materie is ons duidelijk de baas. En dus stop
pen we, zoals Radio Groeneveld dat zo treffend adviseerde, het
project.’
Maar dat ging me te ver. ‘Als we nou stoppen hebben we alle moeite
voor niks gedaan.’
‘Klets!’ riep Flip, ‘Aan stompzinnig doorgaan tegen beter weten in
zijn hele volksstammen ten ondergegaan.’
‘Waarom kopen we het vliegwiel en de aandrukrol niet gewoon,’
kreeg ik een briljant idee. ‘We hoeven die toch niet te maken?’
‘Kopen?’ vloog Flip op, ‘Ben je helemaal betoeterd? Doen we nou
aan zelfbouw of doen we niet aan zelfbouw? Nee, als jij het laat
afweten ga ik wel leren draaien. Kant en klaar kopen is beneden mijn
stand!’ Voor hem was de kous af. Maar zo mocht ons veelbelovende
taperecorderproject niet eindigen.
‘En radiobuizen dan?’ weerlegde ik gevat, ‘bakje die soms ook
helemaal zelf?’
Onthutst staarde Flip me aan. ‘Verrek, daar heb ik nog nooit aan
gedacht... Asjemenou! Wij bouwen geen radio’s, wij assembleren
alleen maar.’
Nee maar, ‘assembleren’ zei Flip. Hij begon belezen allures te verto
nen.
‘Daarom!’ glimlachte ik triomfantelijk, ‘assembleren. Het maakt dus
niks uit.’
Einde discussie. Met hernieuwd enthousiasme vervingen we in hoog
tempo de met zoveel zorg gecreëerde zelfdraaiproducten, die Flip met
een ‘Goed voor het rariteitenkabinet,’ gevoelloos terzijde schoof.
Daar kwam weer een nieuwjaar in het verschiet. Wat een zegen dat
we zo intensief hadden doorgeploeterd! Ruim op tijd kwam ons
tapeproject voor elkaar en toen we enkele dagen voor die voor ons
belangrijkste dag van het jaar een proefopname beluisterden waren we
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stil van ontroering. Wat een klankschoonheid, wat een rijkdom aan
geluid. Zo maar van een plaat overgenomen, wat een wonderlijke
mogelijkheid. En dan ons eigen, nog nooit eerder gehoorde vreemde
stemgeluid.. Een wereld ging voor ons open. Geen muziekje uit de
radio, of we legden dat meteen op de band vast. Nooit eerder was dat
mogelijk geweest, het was niet te bevatten. Maar band was duur, daar
moest krenterig zuinig mee worden omgesprongen. Er werd dan ook
steeds weer een nieuwe opname over een oude gezet, net zolang tot
er een muzikale schat van zulk een hemelse schoonheid uit de ether
kwam, dat deze waard was om eeuwig bewaard te worden.
Zo ontwikkelde zich meteen vanaf het begin een nog niet eerder
ervaren jachtgevoel, een onstuitbare drang de opnameknop in te
drukken zodra er iets melodieus uit de radio klonk.
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Zo mocht ons veelbelovende taperecorderproject niet eindigen.
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En nu nog, een halve eeuw later is daar, telkens als er weer een mooi
muziekstuk uit de radio opklinkt, die nog steeds aanwezige drang het
onmiddellijk op te nemen. ‘Moet dat nou? Je kunt toch niet alles
opnemen wat de radio uitzendt?’ vroeg mijn zoon me laatst hoofd
schuddend, toen ik de opnametoets indrukte, ‘wat is dat toch in je?’
Ik glimlachte. Het was de glimlach van de gelouterde, van een strijder
met een verleden.
Nee, die opneemdrang gaat nooit meer weg. De tijd drukt een blij
vend stempel op de mens. Zo-ook het tape-tijdperk dat ondertussen al
weer zo snel verleden tijd is geworden dat er al lieden zijn die niet
eens wéten wat een taperecorder of zelfs een bandrecorder is...
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23. De tragedie van de droge
luidsprekerconus
Er stond weer eens een zeer fraai radiotoestel op onze rommelige
werktafel. Een door Flip aangesleept historisch toestel. Historisch
omdat het uit de jaren van vlak voor de oorlog stamde? Omdat er
weer eens een argeloze was geweest die ongeweten veel te veel
vertrouwen stelde in de dunne schil van know how die zich moeitevol
in onze hobby-hersenen begon te ontwikkelen? Nee, historisch, omdat
het naar alle waarschijnlijkheid mijn toekomst een geheel andere
richting heeft gegeven.
‘Deze trots van de radio-industrie geeft slechts vervormd geluid,’
deelde Flip met de borst vooruit mee, vereerd dat zijn oom hem deze
reparatie had toevertrouwd. We zetten het toestel aan. Oom Henk had
niet te veel gezegd, het geluid was inderdaad niet om aan te horen.
Het duurde wel even, maar nadat we allerlei spanningen op intelligen
te wijze hadden gemeten, de buizen hadden laten doormeten en een
stel verdacht uitziende weerstandjes aan de tand hadden gevoeld
kwamen we er te langen leste achter dat de luidspreker de schuldige
was. Er kwam een goed signaal in en er kwam slecht geluid uit.
‘Nou, dat is een fluitje van een cent,’ concludeerde ik logisch. ‘Nieu
we speaker er in en klaar is Kees.’
‘Niks nieuwe speaker,’ schudde Flip zijn hoofd. ‘Koopje als je een
lekke band hebt ook maar meteen een nieuwe band of een nieuwe
fiets? Nee vriend, dat ding moet gerepareerd!’
Voorzichtig drukte hij tegen de papierconus, wat een schrapend
geluid opleverde. ‘Hoor je dat? De spreekspoel loopt aan, de conus is
een beetje uitgezakt. Misschien gewoon te droog. Weetje wat, ik haal
even de bloemenspuit, je weet nooit hoe een koe een haas vangt.’
Terwijl de radio speelde sproeide hij er een krachtige nevel overheen.
Als door een bijbels wonder loste de vervorming op. Een helder,
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gloedvol geluid kwam er voor in de plaats. Het toestel was als herbo
ren.
‘Voilé,’ knikte Flip tevreden, ‘dat is weer gepiept. Flitsend snelle
reparatie dankzij geschoold intellect. En het heeft ons mooi een
moeitevolle conusvervanging bespaard.’
‘Eerst maar even afwachten...’ dempte ik hem wat af, ‘straks is die
conus weer net zo droog als eerst.’
‘O ja, natuurlijk,’ bond Flip wat in, ‘nou, laten we maar even blijven
luisteren, dan horen we het gauw genoeg.’
Dat deden we. Een kwartier, een half uur, een uur. Onderuitgezakt op
zijn werkstoeltje begon Flip te knikkebollen. Voorzichtig bevingerde
ik de conus.
Gortdroog. En toch nog steeds gave muziek. Ik leefde op. De conus
had zich weer in de juiste vorm gevoegd.
‘Flip, reparatie gelukt!’ riep ik, ‘inpakken en wegwezen.’
‘Zie je wel, dat zei ik je toch al! Kwestie van feeling,’ orakelde Flip
met zijn spreekwoordelijke bescheidenheid, ‘dat is mij wel toever
trouwd. Moetje dat ding horen spelen! Een lust. En dat staat in geen
enkel boek. Hebben wij toch maar zelf mooi uitgedacht. Zo zie je
maar weer, de praktijk, daar draait het om.’
Het geluk is met de dommen, dat bleek weer zonneklaar. Week na
week bleef het toestel het fantastisch doen.
‘Schitterend!’ riep oom Henk overal rond, ‘zoals dat toestel het weer
doet! Alsof het helemaal is vernieuwd. Genieën zijn het, die twee!’
Wij leefden in een aureool van geluk. Het leven was goed, niets kon
meer stuk.
In die prachtige tijd ontmoette ik op een feestje Els. Was er edeler,
mooier, liever wezen denkbaar? Zoiets hield je vóór je natuurlijk,
zoiets zei je niet hardop. Maar ik presteerde het wel om af en toe met
haar een stukje te fietsen en zelfs een keer naar de film te gaan. Ge
lukzaligheid, mateloos verlangen, diepe wanhoop gingen hand in
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hand. Want hoe Els er over dacht kon ik uit haar raadselachtige
glimlach niet gewaar worden. Ik leefde in een vacuüm.
Toen, hemelse genade, ging de radio bij haar thuis stuk. Zo maar
ineens. Je kon hem niet meer afstemmen, er kwam nog maar één
station door, en dat ook nog maar half. Of ik er misschien eens even
naar zou willen kijken..?
Op vleugels fietste ik er heen. Eindelijk bij Els thuis. Nu zou een
glorievolle start kunnen worden gemaakt, dat tot iets heel moois, ja
tot het volmaakte geluk zou kunnen uitgroeien. Met zonovergoten
gevoelens trad ik de huiskamer binnen. Twee strenge ouders omschre
ven met stroeve mond de radioklacht. Was de vrolijke Els de vrucht
van dat sombere tweetal? Ik grinnikte maar eens naar de belangstel
lend toekijkende lieve dochter en opende zwijgend met zo routineus

Terwijl de radio speelde sproeide Flip er een krachtige nevel overheen.
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mogelijke bewegingen de radiokast. Met gefronste wenkbrauwen
keek het ouderpaar zwijgend toe. Ik had me de avond toch iets fleuri
ger voorgesteld. Ah, ik zag het al. Simpel defect: snaarwieltje gebro
ken. Ik schraapte mijn keel, het had iets plechtigs. ‘Kijk,’ sprak ik, de
gebroken delen uit het binnenwerk peuterend, ‘het wieltje is van zink
gemaakt, of zoiets. Dat is verteerd. Vooroorlogs toestel hè. Ik koop
morgen een nieuw snaarwieltje en dat kom ik er dan wel even inzet
ten. Dan zijn alle zenders weer toegankelijk.’ Routineus liet ik een
aantal stations uit de luidspreker galmen door de afstemcondensator
met de hand snel heen en weer te roetsen.
‘Jaja, het is wel goed zo,’ zei pa humeurig, ‘wat gaat het kosten?’
‘Dubbeltjeswerk,’ antwoordde ik deskundig, ‘hoogstens.’
Pa knikte opgelucht. Van ma kreeg ik zowaar een kopje thee. Met een
koekje, maar zonder dat er veel werd gezegd. Maar Els glimlachte
tegen me en dat vergoedde veel. Uit dank zette ik de afstemcondensa
tor nauwkeurig op een van de twee Hilversums vast. Dan had men
tenminste iets.
Het snaarwieltje, bleek al gauw, was nergens te krijgen, het toestel
was al lang niet meer op de markt. En, hoorde ik ook steeds, er had
een wereldoorlog tussengezeten, wat wil je. Wanhopig, met Els voor
mijn geestesoog, jakkerde ik op mijn fietsje alle Amsterdamse radiozaken af. Geen schijn van kans. Wat nu? Ah, een draaierij, dat was
het! Ik plaatste mijn opdracht bij een vertrouwenswekkend morsig
bedrijfje waar louche kerels over vettige machines stonden gebogen.
Na een week was het wieltje, van glanzend geelkoper, klaar. Ik was
verguld. ‘Zeventien vijftig,’ zei de meesterdraaier, zijn vettige handen
aan de panden van zijn werkjas afvegend.
‘Watte...?’ stotterde ik, ‘had u dat niet van te voren kunnen zeggen?’
‘Je hebt me toch niks gevraagd, wel?’ kreeg ik terug, ‘trouwens, ik
mats je nog heel aardig, want kijk, het is een constructie van voor
Christus. Hier, dit borstje, zie dat maar eens met zó weinig vlees goed
voor de beitel te krijgen. En dan daar, dat taps toelopende...’
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‘Ja, het is wel goed,’ zei ik maar gauw, het was nu toch gebeurd.
Zeventien vijftig! Ik moest eerst weer naar huis, de hele stad door, om
zoveel geld bijeen te scharrelen.
‘s Avonds fietste ik met blij hart, maar tegelijk ook met lood in de
schoenen, naar de Els-familie. Els zelf deed open, dat was in ieder
geval al een goed begin. En ze was blij me te zien, dat gaf een burger
moed.
‘Het snaarwieltje is klaar!’ riep ik monter bij het betreden der kamer.
‘Klaar? Hoe bedoel je?’ klonk het niet al te vriendelijk vanuit de
vaderlijke hoek, ‘je zou verleden week toch al zijn gekomen?’ En met
een zuinig gezicht: ‘Of heb je dat gebroken wieltje soms in elkaar
gelijmd in plaats van een nieuw te kopen?’ ‘Welnee,’ lachte ik, ‘kon ik
dat maar, nee, ik heb het speciaal moeten laten draaien.’ En levendig
legde ik uit wat er was geschied. Maar als bij zo veel onhandige
mensen was ook pa allergisch voor technische uitleg. Dat was bene
den zijn waardigheid. Toen ik was uitverteld bleef het even stil. Om de
informatie te verwerken, dacht ik in mijn argeloosheid, maar het had
een geheel andere oorzaak bleek al gauw. ‘Zeventien vijftig!’ klonk
het hijgend, ‘en dat geloofje zelf? Je had het over een paar dubbeltjes.
Goed, datje daar een gulden of zoiets van maakt, omdat je ook een
zakcentje wil verdienen, oké, maar zeventien vijftig! Je maakt het wel
érg gortig, vriend!’
Ik zei maar niets en monteerde het wieltje snel in het toestel. Het
paste perfect, de afstemming liep weer als een trein. En dat ging ook
van zijn levensdagen niet meer stuk. Muziek! Laat die oude zeur maar
kletsen. Snel grinnikte ik Els even toe, die bewonderend terug glim
lachte. De buizen gloeiden op, daar klonk des omroepers stem. Maar
wat was dat? Was dat gegorgel wel een stem? Ik hoorde vervorming!
Ernstige vervorming. Een ander station. Dezelfde ellende. Ik schrok.
Wat nu? Maar dan ineens dacht ik aan een soortgelijk geval, enige tijd
geleden. Ha, kende ik dit soort van vervorming niet als geen ander?
Had ik geen weergaloze ervaring? Snel bevoelde ik de conus. Ja hoor,
zie je wel, gortdroog. Een machtig gevoel van superioriteit vervulde
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mij. Ik zond Els, die met een bezorgde blik zat te luisteren, een ge
ruststellend glimlachje toe en nam met een ‘mag ik even?’ de planten
spuit van een bloementafeltje in de hoek. Met enkele krachtige slagen
pompte ik wat lucht in het instrument en begon met verfijnde bewe
gingen als een soort veredelde medicijnman de luidspreker te beneve
len. In doodse stilte keken drie paar ogen toe, die van Els in pure
bewondering, die van ma in even groot ongeloof en die van pa in
doffe ontzetting. Maar ik glimlachte breed. Want als door een wonder
beroerd veranderden de schorre geluiden in sonore klanken. Weer had
de genadenevel de vervormingsduivel verdreven.
‘Kopje thee?’ bood ma, weer tot haar positieven terug, me met iets
van ontzag aan.
‘Graag mevrouw,’ antwoordde ik beleefd. Ik was de situatie volledig
meester. En met Els kwam het goed, dat stond vast. Ik keek haar
innig aan en ze beantwoordde de warme blik met duidelijke waarde
ring. De radio speelde als een tierelier. Snel schroefde ik de achter
wand vast, zette het toestel op zijn plaats en terwijl wij onder het
genot van een geurig kopje thee in stilte en naar ik maar aannam met
grote tevredenheid de zoetgevooisde muziek ondergingen, begon
deze ineens te blubberen. Meteen daarna werd het geluid wazig, dan
nasaal, dan snel zachter en toen, ineens, was het weg. Dodelijke stilte.
Slechts de staartklok tikte tergend luid, op weg naar het einde der
tijden. Ijlings wrikte ik de radiokast open. Voor mijn verglaasd oog
ontrolde zich het traumatische tafereel van een vormeloze conus die
als een natte dweil in het luidsprekerframe hing - voorgoed ten einde.
Paniek, wanhoop. Maar ook ijzeren wilskracht, die slechts door
tegenslagen kan worden verworven. Ik kreeg een glimlach op het
grauwe gelaat gewrongen. ‘Kleinigheidje,’ wilde ik zeggen, maar pa,
die langs me heen het toestel in keek en eveneens de vakkundig
teweeggebrachte ravage in het oog kreeg, vloog als door een wesp
gestoken overeind. ‘En nou is het genoeg!’ riep hij uitzinnig uit, ‘me
eerst proberen af te zetten voor zo’n zeventien gulden of zoiets en
dan ook nog mijn kostelijke radio naar de filistijnen spuiten. Met mijn
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eigen bloemenspuit notabene! Jongen, wat doe je hier eigenlijk? Jij
hoort in een inrichting! ’
‘Ik zal het repareren!’ riep ik schril terug, ‘ik gooi er helemaal voor
niks een nieuw conusje in.’
‘Jij gooit niks!’ schreeuwde pa, ‘ik gooi jou eruit!’ En voor ik het wist
via welke houdgreep het gebeurde stond ik al buiten met de zinderen
de klap van de dichtknallende deur nagalmend in mijn verdoofde oren.
Einde van een veelbelovend tijdperk. De ontluikende relatie met de
beeldschone, lieve Els was al ten einde nog voor die goed en wel
begonnen was...

'En nou is het genoeg! ’ riep hij uitzinnig uit.

178

24. Het verdronken hoorspel
Na onze heroïsche taperecorderstrijd die uiteindelijk tot een heus
werkend opnameapparaat hadden geleid en na het vastleggen van een
aantal radiomuziekjes kwam snel het moment dat er verlangens naar
hogere geneugten in ons rijpten.‘Opnemen wat een ander heeft be
dacht is als het fotograferen van ansichtkaarten,’ had Flip beeldend
naar voren gebracht, ‘het wordt tijd voor een eigen hoorspel.’
Ha, een eigen hoorspel! Was er iets spannenders denkbaar? Was juist
niet geluid het fenomeen dat het diepst in ‘s mensen ziel kon door
dringen? Neem nou hoorspelen als Paul Vlaanderen, Scrooche en
Jane Eyre. Onuitwisbare indrukken hadden die in ons achtergelaten.
En dat gingen wij nu zelf doen: hoorspelen maken. Enthousiast wre
ven we in ons handen. Er ging weer wat groots gebeuren. Over het
onderwerp waren we het meteen eens: watersport. Want sinds kort
was Flip in het rijke bezit van een forse zeilkano, die overigens slechts
met behulp van loodzware peddels, knappende armspieren en fluiten
de ademhaling door de wateren was te sjorren. Een zeil was er niet
bij, Flip had de kano goedkoop kunnen overnemen. Als we dit onhan
delbare smaldeel van een motortje wisten te voorzien, bedachten we
ludiek, zou het varen een onbeschrijflijk genoegen worden en zouden
we meteen de beschikking hebben over alle denkbare motorboot- en
waterklotsgeluiden. De via een lange kabel op het lichtnet aangesloten
taperecorder zouden we met de microfoon aan de waterkant opstel
len. Een verhaal moesten we nog even bedenken, maar als we een
maal grote hoeveelheden geluiden hadden konden we er door middel
van het knip- en plakwerk dat met de geluidsband zo fantastisch
mogelijk was elke denkbare story in elkaar draaien. Nee, het werd
een fantastisch hoorspel, dat stond vast.
Dit feestelijke gevoel werd nog eens versterkt toen, o grote vreugde,
een neef van Flip die op een boerderij in het landelijke Sloterdijk aan
het water woonde in het bezit bleek van een klein, maar zeer krachtig
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stationair benzinemotortje dat hij voor een vriendenprijsje wel aan ons
wilde overdoen. Begerenswaardig stond het op de werkbank in de
schuur. Ik tastte al naar mijn portemonnaie, maar ‘Eerst uitproberen,’
vond Flip zakelijk.
‘Hoeveel cc is het geval?’ vroeg ik vakkundig. Ik wou in zakelijkheid
niet onderdoen.
‘Wie praat er van cc?’ riep de neef, ‘het gaat hier om kracht, om
power! ’
Hij gaf een heftige ruk aan een gerafeld touw, waarna een oorverdo
vend gebrul ten hemel steeg. Het was van een adembenemende
schoonheid. Geestdriftig keken Flip en ik elkaar aan. Dit was het wel!
‘We hebben puur mazzel!’ glunderde Flip, nadat we ons jacht op het
droge hadden getakeld, ‘door de vlakke achtersteven kunnen we de
constructie eenvoudig houden. We bouten de motor, die we een beetje
schuin opstellen, gewoon op de bodem vast. We verlengen de as en
steken die via een holle buis, die met vet wordt gevuld en aan elke
kant door een lager wordt afgesloten, door de achterwand van de
boot. Drieblads schroefje eraan, en varen maar!‘ Kon het simpeler?
Nee, het kon niet simpeler.
‘Flipje overstijgt jezelf!’ zei ik vol bewondering, ‘je bent een genie.’
Zingend togen we aan de arbeid. Na vijf weken arbeidden we nog en
na zeven weken eveneens. Het gezang was allang verstomd, want er
bleek nogal wat vast te zitten aan het simpele principe. Maar dat
waren we zo langzamerhand wel gewend. De illusie is licht, de arbeid
zwaar. Maar zonder illusie geen resultaat. En zie, na die zeven weken
stond de motor in de boot en glom aan de achtersteven van het schip
een waarachtige driebladige, glanzend-bronzen schroef, die we bij
George Döll op de Prins Hendrikkade hadden gekocht. Een kleintje
maar, want we hadden ons gedwongen gezien de goedkoopste te
nemen. Maar dat was wellicht ook wel zo goed, want het motortje
maakte een onmogelijk groot aantal toeren. ‘Proefdraaien!’ riep Flip
geestdriftig, toen de laatste bout was vastgemoord. ‘Te water!’ riep ik
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nog enthousiaster en met vereende krachten drukten we gedrieën,
want de neef was ook van de partij, ons motorschip de vaart in.
‘Moeten we de taperecorder niet opstellen?’ riep ik zenuwachtig, ‘als
je wegvaart zijn de geluiden ook weg!’
Maar Flip hoorde niets, zag alleen zijn tewatergelaten motorschip.
‘Hij ligt er mooi bij! ‘ lispelde hij ontroerd, klom er met wazige blik in,
draaide het benzinekraantje open, vlotterde een wijle en gaf een Rik
aan het starttouw. Knallend startte de motor, alsof hij al die tijd op dit
sacrale moment had gewacht. Op hetzelfde moment schoten de landvasten los en vloog het stoere schip volaan vooaiit. Ijlings greep de
achterover kieperende Flip de kuipranden beet, riep zoiets als ‘hoera!’
hetgeen evenwel ook ‘moeder!’ kan zijn geweest en verdween door
de naar ons toewaaiende vette walm onmiddellijk uit het gezichtsveld.
Snel stierven de roerige geluiden weg. Stilte omringde ons. Het bleef
stil. Juist toen het verontrustend begon te worden drong, de hemel zij
dank, een zwak geronk tot ons door, dat onwaarschijnlijk snel aan
zwol.
‘Daar komt-ie!’ jubelde de neef, ‘wat ‘n snelheid, wat een power!
Nou, wat heb ik gezegd? Motortje hè!’Ademloos keken we toe hoe
het motorschip pijlsnel door de golven kliefde. Een witte boeggolf

Knallend startte de motor, alsof hij al die tijd op dit sacrale moment had gewacht.
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bruiste majesteitelijk tegen de voorsteven. Het was een lust. Achterin,
vlak voor de brullende motor, zat Flip. Maar in plaats van een glorie
vol overwinnaar aanschouwden we een bekommerd figuur, die met
inspanning van al zijn krachten de loodzware peddel hanteerde om
daarmee de boot zo goed mogelijk op koers te houden. Als men de
zigzaggende route, die het jacht volgde, tenminste een koers kon
noemen.
‘Verroest, we hebben helemaal niet aan een roer gedacht...’ drong het
in alle hevigheid tot me door. Neef grijnsde. ‘Onze peddelaar zou
zoiets wel kunnen gebruiken, ja...’ Hoor, de voortbruisende zeeman
riep iets. Flarden van kreten woeien over het water. Aan het verwron
gen gelaat te oordelen kennelijk geen prettige boodschap.
‘Gashandel...! Waar...?!’ hoorden we verwaaid. De neef brulde iets
terug, doch het was nutteloos: de benarde watersporter was al weer
tot een nietige stip vervaagd.
‘Als de benzine op is, zien we hem wel weer eens terug komen pedde
len,’ merkte de neef lakoniek op. ‘Kom, een bakje koffie zal ons goed
doen.’
‘Niks koffie! kreet ik ontzet, je begrijpt toch wel...‘
‘Stil!’ onderbrak neef, ‘luister!’ We luisterden. Ha, zwak geronk, af en
toe vervagend in de aanwakkerende wind. ‘Asjemenou...’ mompelde
de neef. Waarachtig: de stip werd groter, de witte boeggolf werd weer
zichtbaar en daar stoof kapitein Flip weer nader. Monter huppelde het
slanke motorjacht over de witte golfkoppen, vrolijk ook huppelde Flip
mee. Vrolijk? Jazeker, een zonnige glimlach sierde zijn daareven nog
kommervol gelaat, hoewel een nerveus trekje rondom de lippen
verried, dat hij het fregat toch nog niet geheel en al in z’n macht had.
‘Let op!’ jubelde hij schril, toen hij vlak bij ons was. Hij richtte zich
schielijk op en liet zich met grote vaardigheid plat voorover in de
kano vallen. De gevolgen waren grandioos: de achtersteven van het
met grote snelheid voortschietende vaartuig schoot uit het kielzog
omhoog en mét de achtersteven de rondflitsende schroef, die met
ratelend geweld op hol sloeg. Het zeemanschap van Flip was wonder182

baarlijk. Zich niets aantrekkend van de waanzinnig snel rondroffelen
de schroef omvatte hij de peddel, zette zich op zijn knieén en peddel
de waardig het nu stilliggende fregat in een wijde boog terug.
‘Ziet!’ riep hij trots met overslaande stem, want het was een boven
menselijke taak de gierende schroef te overschreeuwen, ‘zó gaat het
perfect!’ Op hetzelfde moment richtte hij zich op en liet zich weer
achter in de boot zakken. Welk een luister! Op majestueuze wijze
drukte het stoere jacht zijn achtersteven in de golven, het zinneloos
schroefgeweld versmoorde tot heftig geblubber, ging over in
kolkend geruis en als een raket schoot het vaartuig weer naar verre
verten. Maar al gauw keerde Flip weer om. Deze wijze van koersverleggen was zo schoon, zo edel, dat een tweede demonstratie diende te
volgen.
Daar naderde hij! ‘Stel de microfoon maar op!’ riep hij van verre,
maar het schouwspel was te groots, te opwindend. De microfoon
kwam later wel. Vlak vóór ons herhaalde hij de sublieme manoeuvre.
Temidden van het hels geweld van de weer vrij in de lucht rammelen-

De gevolgen waren grandioos: de achtersteven van het niet grote snelheid
voortschietende vaartuig schoot uit het kielzog omhoog.
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de schroef keken neef en ik ademloos toe, terwijl we automatisch het
water van ons afschudden, dat over ons heen werd gemalen. Onze
ogen vulden zich met tranen van diepdoorvoelde ontroering. Tranen
echter, die op vrijwel hetzelfde moment overgingen in tranen van
ontzetting. Want het was op dat glorieuze ogenblik, dat we de trotse
bodem, compleet met plat vooroverliggende Flip, langzaam, doch
onafwendbaar zeker, onder de golven zagen verdwijnen. Sissende,
knappende en borrelende geluiden vervingen het zojuist nog loeiende
motorgebrul en verstomden daarna geheel. Stilte. Slechts de geluiden
van de natuur bleven over.
‘Luctor et emergo!’ klonk het plots. Gelukkig, daar kwam Flip, als
immer ongebroken, weer boven. Naast zijn hoofd dobberde een
plankje, een plankje met een gat.
‘De achtersteven...’ fluisterde de neef hees, ‘waar is de schroef, de as,
de rest...?’ Als antwoord verscheen traag een log gevaarte aan de
oppervlakte: het op z’n kop drijvende jacht. Vingerbrede spleten
gaapten tussen bodem en zijden. Het pittige motortje had het trotse
fregat volledig uit elkaar gerammeld. Zwijgend hesen we de druipen
de Flip aan wal, zwijgend namen we de ronddrijvende wrakstukken in
ons op.
‘Boot weg...’ bibberde Flip, ‘motor weg. Neef, de koop gaat niet
door.’ Dan, oplevend: ‘maar de geluiden, hoe zijn de geluiden? Fan
tastisch natuurlijk!’ Met omfloerste blik keek ik hem aan. ‘Geen
geluiden...’ mompelde ik zwakjes. En schuldbewust: ‘ik was nog niet
zo ver.’
‘Je was nog niet zo ver?’ stoof Flip meteen op, ‘je was nog niet zo
ver? Je wilt beweren datje...’ Hij zweeg abrupt. Wat viel er nu nog
aan te veranderen?
‘Nou ja,’ zei hij na een tijdje hoopvol, ‘volgende keer beter.’ Hij
haalde zijn schouders op wat een soppend geluid maakte en keek me
aan. Ik knikte. Ja, volgende keer beter. We begrepen elkaar. Vanaf dat
moment zouden taperecorder en microfoon bij welke gebeurtenis dan
ook operationeel zijn.We zaten er voorgoed aan vast.
184

25. Hogere gaven
Ergens in die afwisselende jaren ‘50 beleefden wij een feest dat nu
nog in de familie-annalen voortleeft als hét feest, louter omdat het
gefundeerd was op pure verwondering. Wij, dat waren mijn 25 jaar
getrouwde ouders en een aantal ooms en tantes.
‘Flip,’ had ik een paar weken daarvoor geopperd, ‘bij zo’n grandioze
gebeurtenis past een ingenieuze voorstelling of zoiets.’
‘Natuurlijk! Er moet iets geweldigs worden bedacht. Ik ben je man.’
Op Flip kon je bouwen.
Er zou geen zaaltje worden afgehuurd. Aan die mogelijkheid werd in
die tijd niet eens gedacht. Of men nu royaal of klein was behuisd,
feest vierde men thuis. Men leende wat stoelen, men scharrelde wat
serviesgoed bij elkaar, men schikte wat in en men had feest.
We kregen een briljant idee. Op de feestavond zou niemand minder
dan Al ie Ben Olie, de wereldberoemde waarzegger uit de Kalahariwoestijn, optreden. Zo geschiedde. Het feestdiner was genuttigd, de
tafel was afgeruimd en in de hoek geschoven, en de hele familie had
zich onder de gebruikelijke uitroep van vele makke schapen die in een
hok gaan met veel hilariteit en inschikkelijkheid in enkele rijen op de
bijeengeraapte stoelen opgesteld. Aan één zijde van de kamer, waarop
aller ogen waren gericht, was een smalle strook vrijgehouden: het
toneel. Het theater was gereed, het spul kon beginnen.
Het kamerlicht werd uitknipt en een op de schoorsteenmantel ge
plaatste rode Philips Infraphillamp, die normaal voor spier- en gewrichtsaandoeningen werd gebruikt, als sfeervol toneellicht aange
knipt. Het zachte muziekje dat tot dan toe uit de in de hoek weggedrukte radio had geklonken, verstomde en daar schreed onder de
uitheemse klanken van plots uit de radioluidspreker opklinkende
schrille oosterse muziek Sheik Alie Ben Olie naar binnen. Ademloos
keek de familie toe. Eerst ontdekte men niet meteen dat de edele
gelaatstrekken onder de prachtige tulband een kwestie van knap
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schminkwerk was, maar al spoedig kwam men er toch wel achter dat
ik het was die zich als fakir had verkleed. Ha, dit ging leuk worden en
men ging er eens goed voor zitten.
‘Sheik Alie Ben Olie,’ kondigde de knappe assistente, mijn zuster,
eerbiedig aan, terwijl ik plechtig naar het midden van het toneel
schreed. Nee, schrijden is het woord niet, het was, terwijl mijn hart
wild klopte, een voorzichtig schuifelen. De muziek werd zachter, de
familie zat bewegingsloos. Ha, de hemel zij dank, daar hoorde ik
geklik en de stem van Flip die hardop zat te tellen. De techniek liet
mij niet in de steek, ik had contact! Hoe? Heel simpel. Onder mijn
prachtige tulband zat onzichtbaar een hoofdtelefoon. De draden
daarvan liepen onder mijn kleren langs mijn rug naar beneden en
eindigden bij een paar onder mijn schoenen gespijkerde koperplaatjes,
waaraan ze waren vastgesoldeerd. In het midden van het toneel waren
vrijwel onzichtbaar een paar koperschroefjes in de vloer geschroefd.
Vandaar liepen onder het vloerkleed een paar dunne draden naar de
hoofdtelefoonaansluiting van een in mijn tuinkamertje opgestelde
versterker. In dat kamertje zat vriend Flip achter een op diezelfde
versterker aangesloten microfoon, zodat ik, als ik eenmaal contact
had weten te maken, alles kon horen wat hij zei.
In dat kamertje stond nog een tweede versterker. Op de ingang daar
van waren draden aangesloten die, ook onzichtbaar, naar de luidspre
ker van de zo onschuldig uitziende radio in de kamer liepen, waarvan
niemand wist dat diezelfde luidspreker nu als microfoon fungeerde.
Alles wat men in de feestkamer zei werd door Flip duidelijk gehoord.
En Flip wist precies wanneer het mij, statig rechtopstaand met de
voeten schuifelend, gelukt was contact met hem te krijgen, want op
dat moment slaakte ik een diepe zucht, kwam uit trance en riep krach
tig: ‘Kara Ben Nemsie! Het is tot mij gekomen!’
Mijn assistente deelde de gespannen toekijkende goegemeente mede
dat Sheik Alie Ben Olie gedachten kon lezen. Alle opdrachten die
tijdens zijn afwezigheid in de kamer werden bedacht zou hij zonder
mankeren uitvoeren. Ik hief mijn armen theatraal ten hemel, rolde met
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mijn ogen en herhaalde met sonore stem: ‘Alle opdrachten!’ Daarna
werd ik onder bewaking van twee strenge ooms naar het voorhuis, de
groentewinkel, weggeleid. Even later mocht ik weer binnenkomen.
Schuifelend zocht ik mijn contactplekje weer op, inwendig biddend
dat niemand in de gaten zou krijgen dat ik mij steeds op exact dezelf
de plaats opstelde en kreeg na mijn ‘Kara Ben Nemsie’-melding van
Flip te horen wat ik moest doen. Eerst de bril van oom Jan’s neus
halen en op tafel leggen, vervolgens tante Marie een hand geven en
nog veel meer van dat soort ongein. Flip bleef de opdrachtenlijst net
zo lang herhalen tot ik door weer luid en duidelijk uit trance te gera
ken te kennen gaf het een en ander in mijn hoofd te hebben. Vervol
gens voerde ik mijn opdrachten tot stomheid van de familie tot in
detail uit.
‘Neef, vertel eens, wat zit hier achter?’ vroeg een begeleidende oom
toen ik weer naar de winkel was gebracht. Gedachteloos wreef ik een
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SheikAlie Ben Olie,' kondigde de knappe assistente eerbiedig aan.
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sterappeltje over mijn mouw tot het als een zonnetje ging glimmen en
glimlachte dromerig. ‘Ik weet het niet, oom’ antwoordde ik, ‘ik weet
het echt niet. Ik heb dat af en toe, het is een wonderlijke gave, die
zich op gezette tijden manifesteert.’
‘Nee, zonder gekheid,’ drong de oom, een nuchtere zakenman, aan,
‘hoe flikje hem dat?’
‘Wist ik het maar,’ zuchtte ik, ‘ik sta zelf voor een raadsel.’
‘Je moet naar het circus gaan,’ vond de andere oom die erbij stond,
‘hier kun je goud geld mee verdienen.’
De opdrachten werden steeds moeilijker en de familieleden steeds
onrustiger. Wat voor wonder geschiedde hier? De snel rondgefluister
de bevindingen van de twee ooms deden de nerveusiteit alleen maar
toenemen. Ondertussen stond ik al die krankzinnige opdrachten met
gesloten ogen lispelend in mijn hoofd te stampen terwijl het zweet
tappelings langs het edele gelaat stroomde. Vanaf die dag heeft Philips
voor mij geen reclame voor de kracht van de Infraphil meer hoeven
maken. Als geen ander weet ik hoezeer deze lamp al slechts na luttele
minuten het tere gestel tot op de kern verhit en uitmergelt en al het
vocht tot de laatste druppel zelfs via poriën die voordien nog nooit
hebben hoeven te functioneren naar buiten perst.
De elektronische rekenmachine, die tegenwoordig al alom wordt
gebruikt om zelfs 2 x 2 uit te rekenen, was in die tijd nog ver in de
toekomst verborgen. Daarom was het publiek dan ook uiterst ver
wachtingsvol toen mijn assistente aankondigde dat Sheik Alie Ben
Olie ook een waar rekenwonder was. ‘Hij doet alles uit het hoofd.
Geef hem maar een willekeurige som op en hij geeft onmiddellijk
antwoord.’
Ha, dat was een kolfje naar de hand van tante Marie, die als onderwij
zeres griezelig goed in rekenen was en in mijn capaciteiten op dat
gebied heel terecht geen enkel vertrouwen had. Geestdriftig pakte ze
papier en potlood, zei: ’33 x 99' en begon te cijferen. ‘Rang-rangrang’ hoorde ik in de koptelefoon en meteen daarop Flip’s stem:
‘3267’. Naast zijn microfoon stond zo’n mechanische zwengelreken188

machine die in die dagen op banken en andere plaatsen werd gebruikt
waar veel gerekend werd. Als in trance herhaalde ik die cijfers.
‘Klopt!’ zei tante Marie verbaasd, ‘nou een wat lastiger som.’
Ze was zo onnadenkend iets in de trant van 64887 x 38769 op te
geven, waardoor ze na mijn vlotte antwoord nog minutenlang moeite
vol zat te cijferen.
Nu kwam een nog gedurfder staaltje. ‘De sheik kan op afstand uit het
boek lezen dat u voor u heeft,’ zei mijn assistente. Doodse stilte. Wat
kon die sheik eigenlijk niet? Achteloos trok de assistente ‘Bartje zoekt

Natuurlijk klopte het, in het tuinkamertje had Flip precies hetzelfde boek waar hij
mij uit voorlas.
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het geluk’ uit de kast en gaf dat aan oom Henk. Die sloeg het boek
open en zei: ‘bladzijde 87.’ Onmiddellijk begon ik in trance voor te
dragen.
‘Het klopt!’ riep de oom uit, ‘het klopt woord voor woord!’
Natuurlijk klopte het. In het tuinkamertje had Flip precies hetzelfde
boek waar hij mij uit voorlas. Met open mond keek de familie mij aan,
men begon bang van me te worden. En, dat was het grootste wonder,
niemand kwam op het simpele idee te proberen of het ook met een
ander boek ging. Voor zover ik nog niet door het indringende rode
licht verdroogd was zweette ik water en bloed. Ik keek mijn assisten
te gekweld aan.
‘De sheik is doodmoe,’ meldde ze, ‘hij moet rusten. Wij groeten u
allen.’
‘Kara Ben Nemsie, alles is tot mij gekomen en alles is uit mij gevlo
den,’ mompelde ik zwakjes. Een stevige hoofdpijn begon de tol van
de te lange Infraphil-kuur te eisen. Onder een staande ovatie van de
familie wankelde ik de kamer uit.
Nooit hebben wij het geheim onthuld, altijd is de familie in raadselen
gebleven omtrent die wonderlijke krachten die die avond plotseling in
mij gevaren waren. Zo af en toe heeft men wel eens gepolst, maar
nooit is men wijzer geworden. Het waren de wonderen van een nu
voorbije tijd, waarvan niemand op de gedachte kwam dat er wel eens
iets technisch achter kon zitten. Verrukkelijke argeloosheid!
Maar nu, zoveel jaar later, mag het geheim wel worden onthuld. De
familieleden van toen die nog in leven zijn en die dit onder ogen
krijgen kunnen bevrijd glimlachen...

190

26. Kabellegging van kust naar
kust
We waren weer eens een weekendje op de boerderij van Flip’s oom in
het gebied van Sloten onder Amsterdam dat in die tijd nog uit eindelo
ze weilanden bestond. We hadden wat op het land geholpen en nu
stonden we op het zolderkamertje van neef Piet. Die zat, een paar jaar
jonger dan wij, nog maar net in de eerste klas van de MULO. Huizen
hoog keek hij tegen ons op om onze in zijn ogen indrukwekkende
radiotechnische kennis. Wij lieten hem graag in die waan.
Vol trots wees hij op een schuin uit het raam stekende bezemsteel
waaraan aan het einde een fietslampje bungelde. Met iets van eerbied
drukte hij op een belknopje in de vensterbank. Nauwelijks zichtbaar in
het zonlicht lichtte het lampje op. ‘Seininstallatie!’ verklaarde hij
plechtig.
‘Seininstallatie?’ reageerde Flip verbaasd, ‘met wie, met wat? Met
maanmannetjes of zo?’
Nee, met vriendje Kees aan de overkant van de vaart, legde Piet uit.
Omdat er een lastige boom in de zichtlijn stond was die bezemsteel
nodig. ‘We werken met codes. Vier keer lang betekent: “Ik ga slapen”
en vijf keer lang terugseinen: “Ik ook”. Handig bedacht of niet?’
‘Fantastisch,’ zei Flip ironisch. Hij vond die vlaggemastconstructie
maar niks.
‘Waarom leg je niet een draadje naar Kees?’ kreeg ik een idee. ‘Met
een paar kleine oortelefoontjes, die je ook als microfoon kunt gebrui
ken, kun je een echte telefoonverbinding maken. Wat denk je daar
van?’
‘Subliem idee!’ riep Flip meteen enthousiast, nog voordat het idee tot
Piet doordrong. Maar dan begonnen Piet’s ogen te glinsteren en
verwachtingsvol keek hij naar ons op. Flip was meteen in zijn rol.
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‘Weetje,’ glimlachte hij, zijn rug rechtend, ‘zo’n kabellegging van
kust naar kust is voor ons een fluitje van een cent. Veel lange antenne
draden naar en over hoge daken in de stad gespannen, hè. Zelfs boven
een drukke straat. Dus je begrijpt. Een draadje over dit vlakke land en
door de vaart, daar draaien wij onze hand niet voor om.’ Ik knikte
instemmend. We zouden neef Piet wel even geroutineerd aan een
onderwaterlijntje helpen.
We begonnen meteen. Inventief berekenden we op wiskundige wijze
(‘verrek, de school is toch érgens goed voor,’ ontdekte Piet verbaasd)
met behulp van een 45-graden tekendriehoek hoe ver de boerderij van
Kees van ons verwijderd was. Dan meteen door naar de installateur in
het doip.
‘Honderdvijftig meter dun tweeaderig draad, wat kost dat?’ infor
meerde Piet flink, ‘we gaan een fantastische telefoonverbinding aan
leggen.’
‘Dat zal wel,’ glimlachte de baas, ‘weetje wat, neem deze hele rol
maar mee.’
Hij legde hem op een weegschaal en schreef het gewicht op. ‘Als je
hem terugbrengt wegen we die klos weer, dan weten we precies wat
je hebt gebruikt. Succes!’ Man naar ons hart.
Opgewonden draafden we terug. We begonnen op het zolderkamertje,
waar we het uiteinde van de draad provisorisch vastzetten. De rol
werd uit het raam naar beneden gemikt en over een stuk grasland naar
de vaart gedragen.
‘Het gaat fantastisch!’ glunderde Piet, ‘ik zal de roeiboot even opha
len.’
Hij legde de rol in het gras. Wat hij voor stoms hij daarbij deed is ons
nooit duidelijk geworden, maar onmiddellijk rolde de draadklos alsof
die een eigen leven leidde het water in. Ontzet staarden we naar de in
het water lopende draad. Die rol waren we kwijt, wisten we, die zou
bij het optrekken van de draad tot het einde toe afwikkelen.
‘Oen! Stommeling!’ begon Flip, maar Piet had zich de kleren al van
het lijf gerukt en stortte zich met een luide plons de vaart in.
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‘Kijk nou!’ riep Flip vol bewondering, ‘ware heldendom! Daar zijn wij
zachte eieren bij’
‘Gelukkig maar,’ vond ik kouwelijk. Aan dat soort heldendom had ik
niet veel behoefte. Daar kwam Piet, compleet met draadklos, weer
boven water. ‘Joepie, hebbes!’ Hij klom de wal op, drukte de druipen
de klos in onze handen en holde bibberend naar huis om zich af te
drogen. Met ontzag keken we hem na.
Even later roeiden we gedrieën naar de overkant. Er hing een lichte
nevel over het water. Dat kwam mooi uit, want nu zag niemand wat
we uitspookten. Wat niet weet wat niet deert hadden we al lang
geleerd. Piet roeide, Flip ontrolde met groteske bewegingen de door
natte draadklos en ik liet de draad, die ik hier en daar met een steen
verzwaarde, soepel het water inglijden.
Opeens stokte de draad. ‘Ho, stop, terug!’ kreet Flip, terwijl hij zich
ijlings met de klos naar de achterkant van de boot liet vallen. Met
kracht drukte Piet de roeiriemen van zich af. Meteen lag de boot stil.
Wat was er gebeurd? De draad was in de knoop geraakt.
‘Dat heb je er nou van!’, snauwde Flip kwaad.

Piet roeide, Flip ontrolde met groteske bewegingen de doornatte draadklos.
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‘Waarvan?’ vroeg ik.
‘Weet ik veel’ gromde hij, ‘je vraagt te veel.’
Met ingehouden nikken probeerde hij de op de klos vastgelopen
draad los te wurmen. Piet keek, losjes rustend op de boven het water
hangende riemen, geduldig toe en ook ik aanschouwde het loswurmgedoe gelaten. Zó geconcentreerd waren we alle drie op onze manier
met het probleem bezig, dat we het naderbij komende getjoek niet
hoorden. Om een flauwe bocht in de vaart naderde een schip. Ineens,
volkomen onverwacht, was het vlakbij. Recht kwam de scherpe boeg
van het schip op ons af. Alsof de helse aanblik al niet erg genoeg was
begon de scheepssirene ook nog eens angstaanjagend te loeien. Als
aangeschoten wild vlogen we overeind. Met een plons smeet Flip de
draadklos overboord, tegelijk hing Piet met knappende spieren in de
riemen en op datzelfde moment dook ik met een snoekduik naar de
voorkant van de roeiboot. Net op tijd. Met een alles versplinterende
klap dreunde het schip tegen de achterzijkant van onze roeiboot op.
We kregen een enorme oplawaai en krakend schampte het schip
voorbij. ‘Rotjongens, blijf bij je mammie thuis!’ hoorden we nog
iemand kwaad boven ons roepen en toen was het gevaar, even snel als
het gekomen was, alweer voorbij. Geschokt keken we elkaar aan.‘Dat
scheelde een haartje...’ lispelde Flip overbodig.
‘Een haartje?’ riep Piet, ‘kijk die boot eens!’ Oei, een heel stuk was
uit het zijboord verdwenen. Als stille getuigen van de ramp staken
enkele enorme splinters recht omhoog.
‘Gelukkig is de schade niet onder, maar boven de waterlijn,’ zei ik
vakkundig, maar mijn optimisme maakte niet veel indruk. Ik ging nog
verder: ‘en gelukkig dat de draad in de knoop zit. Nou kunnen we de
klos weer gemakkelijk boven water krijgen. Scheeltje een diepe duik,
Piet, haha!’ Niemand lachte. We roeiden terug naar de kant, visten
zwijgend de klos weer op en begonnen opnieuw met de kabel legging.
Dat ging goed. Zelfs het ontknopen ging snel, evenals de verdere
aanleg langs een weilandje naar het huis van Kees. De stemming
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steeg, er werden weer grapjes gemaakt. En de roeiboot was volgens
Piet vast wel gemakkelijk te repareren. Nou, kijk eens aan.
Na wat heen en weer geroei was de draad zowel bij Piet als bij Kees
op een sigarenkistje met batterij en schakelaar aangesloten. En daar
klonk het eerste telefoongesprek! Luid en duidelijk. Een onverwacht
groot succes. Gejubel aan beide kanten. Dat hadden we toch maar
weer fantastisch gedaan. En Piet kon niet genoeg superlatieven be
denken om ons toe te zwaaien. Het vriendje Kees, een stille jongen,
durfde ons vol van ontzag nauwelijks aan te kijken.
In opperste feeststemming brachten we de aanmerkelijk dunner
geworden draadklos terug. Hij werd op de weegschaal gelegd. ‘Ver
roest, wat hebben jullie er mee uitgespookt?’ vroeg de installateur
verbaasd. ‘Hebben jullie er draad bijgewikkeld? Hij is zwaarder

En daar klonk het eerste telefoongesprek!
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geworden! Maartegelijk ook dunner!’ Hoofdstuddend keek hij ons
aan. Met grote ogen keken we terug.
‘Dan krijgen we dus geld terug!’ bedacht handige Flip, maar Piet was
wat meer bij de tijd: ‘het is het water, snuggere. Die rol is nog door
nat!’
‘Tja, wat moet ik nou rekenen?’ De installateur streek langs zijn kin.
‘Er zat 500 meter op. Nou, ik zal het wel eens uitkienen. Als het zo
ver is zal ik het je wel laten weten.’
‘Helemaal afrollen zeker,’ grinnikte Flip toen we weer terugliepen.
‘Nou, dat is niet onze zorg.’ Maar bij de boerderij aangekomen kwa
men we oog in oog met een andere zorg: de installatie van Piet, het
sigarenkistje, hing alsof het er tegenaan was geplakt plat tegen de
binnenkant van het zolderraam. En snaarstrak liep de pas aangelegde
draad schuinsweg naar de vaart. Geschokt vlogen we naar de boot en
roeiden als gekken naar de overkant. Bij Kees bleek de hele draad
verdwenen. Gewoon uit het sigarenkistje gerukt. Verwilderd keken
we elkaar aan. Wat was hier gebeurd? Welke duivelse oerkracht had
hier... In de verte klonk een sonore scheepshoorn.
‘O, ik weet het al,’ drong het ineens tot Piet door, ‘een schip...’ Ach
ja, natuurlijk, een schip. Terwijl wij bij de installateur waren had een
passerend diepliggend schip met zijn vlak over de bodem malende
schroef onze trotse kabel meegenomen.
‘Snel gelegd, snel verdwenen...’ mompelde Flip dof. En dan kwaad:
‘Gewoon helemaal weg, onze kabel. Ze moesten die hele scheepvaart
hier verbieden!’ We knikten en verwerkten deze gedachte in stilte.
‘Weetje wat,’ kwam Piet na een tijdje, ‘laten we de bezemsteel maar
weer oprichten.’
‘Dat getuigt van veerkracht!’ zei Flip met een flauw glimlachje, ‘Piet,
jij komt er wel!’
Ja, Piet kwam er wel. De vaart is jaren later autosnelweg geworden,
waar Piet nu in zijn boliede overheensuist. Met een GSM aan het
oor...

196

27. Hogetonentragiek
‘Zo’n super mag dan al wel erg gevoelig zijn, van de hoge tonen komt
maar belabberd weinig terecht!’ Misprijzend bekeek Flip onze jongste
aanwinst, een super-heterodyne met vier buizen. Het tijdperk van de
simpele tweekringer, de rechtuit, hadden we ver achter ons gelaten.
Maar wat klonk onze nieuwe super dof! Droef gestemd ondergingen
we de levenloze murmelklanken van Brussel Frans.
‘Eigenlijk hadden we het wel kunnen weten,’ kwam ik na een tijdje,
‘een rechtuit heeft nu eenmaal een bredere band. Het is gewoon een
kwestie van keuze: de gevoeligheid van de super zonder hoge tonen,
of de ongevoeligheid van de rechtuit mét hoge tonen.’
‘Dus moetje twee radio’s hebben,’ concludeerde Flip logisch, ‘ga er
maar aanstaan.’
‘Wordt wel wat duur ja,’ knikte ik. Ik schudde mijn hoofd. Hier was
geen oplossing voor. Doch zie, daar verhelderde Flips gelaat.
‘Ik heb het!’ zei hij met zijn superieure glimlachje, ‘simpel, maar
geniaal. Let op! Wij doen het volgende,’ - ha, daar kwam zijn ver
trouwenwekkende doceertoontje - ‘wij schakelen de oscillator van
onze super uit. Dan wordt de rest van de radio vanzelf een rechtuit.
Een EF-zesje erbij om de gevoeligheid wat op te peppen, een paar
tweekringspoelen ertussen, en nog wat van dit soort wijzigingetjes,
dit alles omschakelbaar met een tweestandenschakelaar. Stand een:
super, stand twee: rechtuit. Zo hebben wij in één toestel twee rijke
mogelijkheden: verafontvangst zonder hoge tonen en dichtbij-ontvangst van alleen Hilversum I en II mét hoge tonen.’Triomfantelijk
keek hij me aan.
‘Poepoe...’ zei ik enkel. Het was te mooi om waar te zijn. Een tweein-eentoestel. Dit was nog niet eerder vertoond. We sloegen, zoals
altijd gebruikelijk na een briljant idee, onmiddellijk aan het werk. En
waarachtig, het briljante idee, moeizaam omgezet in schemavorm en
nog moeizamer getransformeerd tot een daadwerkelijke uitvoering,
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werd tegen alle natuurwetten in een feestelijk succes. Schakelaar op
stand een: de hele wereld stroomde ons kamertje in, schakelaar op
stand twee: muziek van alleen Hilversum ï en II, maar met een pare
lende hogetonenkwaliteit die in de buurt van die van de grammofoon
plaat kwam. Een volmaakt geluk doorstroomde ons.
‘Eigenlijk weten de mensen niet wat ze met hun moderne super
missen,’ merkte Flip op. ‘Alleen kenners zoals wij kennen de kracht
van de rechtuit.’
‘Ja, en alleen kenners als wij weten zo’n ding te bouwen,’ vulde ik
trots aan, ‘tja, jammer voor al die anderen.’
Maar Flip was uit socialer, of beter gezegd, zakelijker hout gesneden.
‘Niks jammer,’ riep hij met vuur, ‘hier ligt een taak voor ons! Wij
moeten de mensen wakker maken, wij moeten hun ogen, nee hun oren
openen. Wij moeten hun supers gaan ombouwen. En,’ werd het
zakelijke hout zichtbaar, ‘we verdienen er ook nog wat mee. Bij wie
gaan we beginnen?’
Ik dacht na. Ah, bij Ria natuurlijk! Deze gebeurtenis speelde zich afin
de tijd toen men na de puberteit nog niet tot VUT of AOW hoefde
door te leren, maar met zijn schamele kennis onmiddellijk aan het
dynamische bedrijfsleven mocht deelnemen. In die zorgeloze jaren
was Flip, nadat de ambachtsschool was afgewerkt, in een radiozaak
beland. En ik werkte, net zoals Ria, als telexist in ploegendienst op de
seinzaal van het Hoofdpostkantoor van de PTT aan de N.Z. Voor
burgwal. Af en toe, als dat zo uitkwam, fietsten we samen op, waarbij
mij de eer te beurt viel om, als bij duisternis het fietslicht weer eens
uitviel, dit onder het schaarse schijnsel van een straatlantaarn te
mogen repareren. Rijden zonder licht was in die dagen een ernstiger
misdrijf dan winkelberoving nu. ‘Knap hoor!’ riep ze dan, als het licht
het weer deed. Ze vond mij een waar genie. Niet ten onrechte, want
fietselektronen tarten elke natuurwet. Maar altijd kreeg ik ze weer in
het gareel, altijd reden we verlicht weer verder.
Ja, Ria met haar onbeperkt vertrouwen in mijn technische genialiteit
zou tot ons eerste missiegebied gaan behoren. Zo gauw ik haar zag
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klampte ik haar aan. Ze was meteen enthousiast en wat veel belangrijker was, ze wist dat op briljante wijze aan haar ouders over te dragen.
‘Laat die handigerd maar komen,’ had pa gezegd, ‘dan kan hij de
radio meteen eens goed schoonmaken.’
‘Flip, onze eerste klant!’ deelde ik geestdriftig mee, ‘vanavond al
worden we verwacht.’
‘Ga jij maar alleen,’ vond Flip, ‘wat zullen we daar met zijn tweeën
gaan prutsen. Trouwens, misschien is het wel veel beter om het toe
stel hierheen te halen. Het is nogal een klus.’

... waarbij mij cle eer te beurt viel om het jietslicht onder het schaarse schijnsel
van een straatlantaarn te mogen repareren.
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. o , r rjep ‘we bouwen het toestel ter plaatse om. Dat
maakt'indmk. En,’ voegde ik er ter wille van Flip zakelijk aan toe,
‘dan ziet men tenminste ook waar men het geld aan uitgeeft. Hoeven
we niet zo karig te rekenen.
Maar wat kon mij dat berekenen wat schelen? In de geest zag ik Ria
voor me. In mijn grenzeloze verlegenheid had ik nog niet veel lieve
dingen tegen haar gezegd. Maar ze was wel erg vaak in mijn gedach
ten. Nee, dat toestel mocht daar de deur niet uit.
‘Oké,’ knikte Flip goedmoedig, ‘als jij dat zo graag wil, doen we het
daar en doen we het samen. Eigenlijk ook wel zo leuk.’
Hoe, zo vraag ik me nog steeds verbijsterd af, kan men het noodlot zo
stompzinnig in de kaart spelen? Al meteen bij het eerste bezoek, na
het uitkasten van het toestel en het wegzuigen van de bekende stofdeken ontplooide Flip meer aandacht voor de geïnteresseerd toekijkende
Ria dan voor de techniek. Erger nog, ik hoorde hem ook de aardige
dingen zeggen die mij al zo lang op de verlegen lippen hadden ge
brand.
‘Kijk,’ leidde ik met krachtige stem Flips aandacht naar de goede
richting, ‘als we die elco weten te verplaatsen, kunnen we daar die
extra EF6 neerpoten. Vind je ook niet?‘
Geen antwoord. Met een dommige grijns stond Flip Ria aan te staren.
En, zag ik het goed, het was toch niet waar? Ja het was waar, Ria
keek al even wezenloos terug. Ik stootte Flip tot de orde. Vergeefse
moeite. Alleen pa was enthousiast. ‘Heeft me altijd geïnteresseerd, dat
radiogedoe,’ zei hij levendig, ‘leg me eens uit, wat is dat voor ding
daar?’
Met toonloze stem hield ik een bloedeloze verhandeling over de
duocondensator.
‘Machtig interessant,’ vond pa.
‘Pracht meid! ’ jubelde Flip, toen we uren later naar huis fietsten, ‘heb
jij daar nou nooit iets van gemerkt?’
Een snik welde in me op. Maar ik gaf de moed niet op. De volgende
avond betrok ik Ria wat nadrukkelijker bij het project, maar de enige
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tot wie ik echt toegang kreeg was pa. De aanwezigheid van Flip was
louter symbolisch. Alleen zijn lichaam was daar. Met een dof gevoel
verrichtte ik automatisch de soldeerverrichtingen, die met onstuitbare
geestdrift door pa werden gevolgd.
‘Knap hoor!’ riep hij als er weer eens een lastig onderdeel op zijn
plaats was gebracht. Ach, waar had ik dat eerder gehoord? Een
schrijnende pijn trok door mijn borst.
Die week fietste ik na een werkdag weer eens met Ria op.
‘Ken jij Flip al lang?’ vroeg ze me, ‘vreselijk leuk joch.’
‘Ja,’ zei ik hees, het was meer een snik. De volgende avond stond ik,
slechts geflankeerd door pa, alleen over het toestel gebogen. Flip en
Ria waren naar de film. ‘Het is nou toch op een ooitje na gepiept,’
had Flip monter naar voren gebracht, ‘ik sta jou nu alleen nog maar in
de weg.’

.jn
'Heeft me altijd geïnteresseerd, dat radiogedoe',zei hij levendig, 'leg me eens uit,
wat is dat voor ding daar? ’
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Die bittere avond kwam het toestel af. Het systeem werkte perfect.
‘Nou?’jubelde ik, ondanks alles toch even de schrijnende ellende
vergetend, ‘hoe is-ie?
De vader klikte de nieuwe schakelaar opzij van het toestel om. Een
keer, twee keer. Dan keek hij me aan.
‘Eigenlijk hoor ik niet veel verschil,’ zei hij met iets hulpeloos in zijn
ogen. ‘Hilversum is Hilversum, wat is daar nou anders aan?’
‘Anders aan?’ riep ik schril, ‘anders aan? Hoort u die extra hoge
tonen niet, hier, moetje horen! Er komt een hele triangel bij!’
‘Nou, en?’ schudde pa zijn hoofd, ‘dat soort dingen hoor ik niet. Voor
mij blijft het allemaal hetzelfde.’ Was de man doof? Had de leeftijd
zijn hogetonengrens aangevreten? ‘Nee,’ herhaalde hij, ‘ik vind het
allemaal hetzelfde. Ik heb dat hele systeem niet nodig. Haal dat scha
kelaartje maar weer weg.’
Gottegot, ook dat nog. Alles er na al die avonden weer uitslopen?
‘Nee, laat maar zitten,’ zei ik mat, ‘laat die schakelaar maar gewoon
op super staan.’
Gebroken sjokte ik de trap af. Tijd verloren, geld verloren, vriendin
verloren. De hogetonenwinst was duur betaald...
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28. Bij de eerste televisie
uitzending
Op 2 oktober 1951 werd het venster op de wereld voor het Neder
landse publiek geopend. De sinds 1948 uitgevoerde experimentele
Philips-uitzendingen hadden hun vruchten afgeworpen, het feest kon
beginnen. Dat feest vond plaats tijdens een van de allereerste Firato
Radiotentoonstellingen in Amsterdam, de tweede om precies te zijn,
die toen nog in Bellevue werd gehouden.
‘Weetje ‘t al, er is vanavond een televisiedemonstratie,’ wist Flip me
in het begin van de Firatoweek te vertellen, ‘niet in Bellevue, maar bij
Hirsch. Door de firma Remo. Daar moeten we heen, hoor!’
‘Televisie?’ riep ik ongelovig, ‘hoe kom je daar nou bij? Er zijn toch
helemaal nog geen uitzendingen?’
‘O nee, o nee? Nou, ik weet toevallig dat de Nederlandse televisie
vanavond officieel van start gaat. Heb ik in de krant gelezen. Dus wij
gaan kijken.’
Tegen half acht begaven we ons met hooggespannen verwachtingen
naar het prachtige Hirsch-gebouw op het Leidseplein. En met de
zenuwen. Want we waren nog nooit eerder in dat plechtige gebouw
geweest. Zouden ze ons er wel in laten? Bij de ingang gekomen zagen
we duur geklede dames en heren binnentreden. Daar staken wij maar
schamel bij af.
‘Kijk, de meneer daar laat een perskaart zien,’ zag Flip. ‘We komen er
zo maar niet in, dat zie ik al.’
‘Geen televisie,’ zuchtte ik droef, ‘jammer..’
‘Niks jammer!’ riep Flip, ‘we nemen gewoon een taxi. We laten ons
duur voorrijden!’
‘Aha!’ grinnikte ik oplevend, ‘daar, aan de overkant is de standplaats.’
Zij aan zij draafden we naar de overkant van het Kleine Gartmanplantsoen, controleerden ondertussen snel onze op dat moment geluk203

kig gezonde financiële toestand, schoven een dure Mercedes in en
commandeerden: ‘Hirsch! ’
‘Overkant,’ zei de taxichauffeur, die bewegingloos met de armen over
elkaar bleef zitten, ‘ga maar lopen.’
‘Wij betalen met goud geld,’ zei Flip uit de hoogte en de taxi reed.
Eén fraaie bocht over het Leidseplein en weer bevonden we ons voor
de ingang van Hirsch. Met gevoel voor decorum stapte de taxichauf
feur uit, schreed waardig om de wagen heen en opende het portier,
ondertussen, na het noemen van een voor hem aangenaam bedrag,
discreet zijn hand ophoudend. Met een royaal gebaar draaide Flip zijn
portemonnaie met rinkelend kleingeld boven dc geopende hand om,
siste iets in mijn oor als ‘eer hij het geteld heeft zitten wij al binnen’,
waarna we snel doch beheerst het Hirsch-gebouw binnenliepen.
Buigend kwam de op zijn zondags geklede portier, die onze koninklij
ke arrivé met instemming had gadegeslagen, ons tegemoet.
‘Wie mag ik begroeten?’ informeerde hij met een innemende glimlach.
‘Hobbywereld, verslaggeving,’ zei ik krachtig, een met zorg smoeze
lig gemaakte namaakperskaart met een goed lijkende pasfoto en veel
stempels tevoorschijn halend. Die perskaart hadden we ooit eens
kunstig gecreëerd toen we met een stuk of wat vrienden een tijdlang
maandelijks een in onze ogen uiterst boeiend hobbyblad in elkaar
stencilden dat alles behandelde wat we zelf allemaal interessant von
den en dat, afgenomen door meelevende vrienden en kennissen een
oplage van toch zeker wel 50 stuks had.
De portier bekeek het beduimelde document aandachtig, vergeleek de
pasfoto met mijn ontspannen glimlachend gelaat en zei toen: ‘Oké, u
kunt naar binnen.’ En tot Flip: ‘En u?’
‘Fotograaf van Hobbywereld,’ zei die onmiddellijk, zijn Agfa Clack
met aangekoppelde lampjesflits achteloos heen en weer zwaaiend, ‘ik
verzorg de fotografieën voor het blad,’ voegde hij er ter verduidelij
king nog eens plechtig aan toe. Ik beaamde dat, inwendig blij dat
vriend Flip zijn kiekkast, waarmee hij nog nooit resultaten van enige
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betekenis had geboekt, deze avond had meegenomen. We mochten
allebei naar binnen.
In de enorme hal stonden een stuk of vijf, zes kleine TV-ontvangers.
‘Bush’ stond er op, ik had nog nooit van dat merk gehoord. Flip
kwam onmiddellijk in actie. Met het nodige omhaal richtte hij zijn
hobbycamera op de in gemakkelijke stoelen neergezegen aanwezigen.
Een fel flitslicht knetterde op, het belang van onze aanwezigheid was
aangetoond. Ontspannen lieten we ons in een diepe fauteuil neer, het
leven was goed. ‘Toch wel zonde van de foto,’ fluisterde ik Flip toe,
maar die glimlachte breed. ‘Alleen maarzonde van de flitslamp’, siste
hij in mijn oor, ‘er zit geen film in.’
In gedempt licht stonden de TV-toestellen al aan, de beeldbuizen
lichtten helder op en ja, daar verscheen een wapperende vlag met
‘NTS’ er op. Nog even wees een medewerker van de firma Remo ons
op de royale omvang van het ongeveer 20 cm grote beeldscherm,
verzocht ons goed op de briljante kwaliteit van beeld én geluid te
letten en toen verscheen, onder grote stilte in de Hirsch-hal, een dame
op het scherm, een omroepster. Ach- en oooh-gefluister rondom. De
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‘Overkant,’ zei de taxichauffeur, die bewegingloos met de armen over elkaar bleef
zitten, ‘ga maar lopen. ’
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dame sprak, je zag haar mond bewegen en je hoorde haar stem, dit
was toch wel iets heel ongewoons. Ik werd warm van binnen.
‘Op dit zelfde moment praat die tante in de studio!’ fluisterde ik
opgewonden in Flips’ oor, ‘hoe is ‘t mogelijk niet?’
‘Jaja,’ zei die nuchter.
Er kwam een regeringsfiguur op het scherm, op al die TV’s om ons
heen hetzelfde mannetje dat ook overal op dezelfde wijze bewoog.
Prachtig. Wie die belangrijke figuur was ontging me op dat moment.
Het was iemand van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, maar
later vernam ik dat het de staatssecretaris van O.K. en W, J. Cals was.
Met nadruk bracht hij twee bijzondere aspecten van de televisie naar
voren. Het eerste betrof het belang van de economie, waarbij ik me nu
nog zware woorden herinner als werkgelegenheid, industrialisatie en
export, factoren die door alle tijden voor elke regering het belangrijk
ste levensdoel zijn. De nu operationeel geworden televisie, hoorden
wij daar in Hirsch, zou bij al deze factoren een onmiskenbaar duidelij
ke rol gaan spelen. Instemmend gemompel binnen de Hirsch-muren.
Het andere aspect, werd met ernstige stem naar voren gebracht,
betrof de gevaren van de televisie. Grote gevaren, maar niettemin
geen reden om er niet mee te beginnen. In Amerika, waar de TV al
eerder was ingevoerd, waren vele, vele kijkers niet meer van het
beeldscherm weg te slaan, er werd haast niet meer gelezen, televisie
was nog de enige vorm van massarecreatie. ‘Daar, en trouwens ook al
in andere landen om ons heen, was het amusementspeil tot de diepste
diepte van de culturele moddersloot gezonken,’ klonk het somber uit
het kleine TV-kastje. Dat was niet gering, maar aan de andere kant,
hoorden we, kon de televisie de mensheid tot grote hoogten verhef
fen, en wel door het brengen van programma’s van grote culturele
waarde. ‘Dat zal in Nederland ongetwijfeld gebeuren!’ Dat was dan
toch weer een hele opluchting.
Er was een kwartiertje pauze, als gold het een theatervoorstelling,
waarin men tijdens het nuttigen van een drankje het gebodene kon
verwerken. Rondom ons klonk gedempt gepraat, het was allemaal
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heel stijl vol, geheel passend bij de zwaarte van deze historische
avond.
En toen werd het wat luchtiger. Er volgde een speciaal voor deze
avond geschreven TV-spel, een soort ludieke toekomstvisie op de TV
en om ongeveer half elf viel het elektronische doek. De allereerste
Nederlandse TV-avond was voorbij.
Tk ben blij dat we dit historische gebeuren dankzij zij onze weergalo
ze vindingrijkheid hebben kunnen meemaken,’ zei ik dankbaar toen
we weer buiten liepen.
‘Anders ik! ’ knikte Flip instemmend, ‘die televisie gaat een grote
toekomst tegemoet, dat kan ik je zó wel vertellen. Alleen dat geklets
over cultuur, daar geef ik geen stuiver voor. Ik zie het simpel. Wat
willen de mensen? Cultuur? Welnee, die willen gewoon leuke pro
gramma’s. Zag je hoe die keurige, culturele mensen genoten van dat
TV-spel? Zag je hoe die nette meneren die knappe omroepsters zaten

...en ja, daar verscheen een wapperende vlag met NTS er op.
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te bekijken? Vertel mij wat. De TV wordt één groot amusementsvat.
En er komen, op wat voor technische manier ook, nog heel wat
binnen- en buitenlandse stations bij, geloof Flippie maar. Jaja, ik zie
een enorme toekomst voor de TV, en beslist niet door de cultuur...’
Hoe vooruitziend was des Flips simpele blik!
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29. Muzikale klanken uit het
niets
In die tijd van de ver achter ons liggende geluidshistorie ging de
belangstelling van eenieder die de ontluikende elektronica een warm
hart toedroeg niet alleen uit naar steeds betere radio-ontvangst en
allengs realistischer wordende geluidsweergave. Nee, alles wat ook
maar in de verste verte met geluid te maken had kreeg welverdiende
aandacht. ‘Ik heb een muziekintrument uitgedacht,’ deelde Flip me op
zekere dag vol trots mee, ‘een elektronisch muziekinstrument!’ Hé,
dat was een geheel nieuw perspectief voor me. ‘Een elektronisch
muziekinstrument?’ riep ik verrast, ‘een ding dat elektronisch muziek
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Als een volleerd demonstrateur drukte Flip een zelfgemaakte seinsleutel in.
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geeft? Hoe klinkt dat? Laat horen!’Als een volleerd demonstrateur
drukte Flip een zelfgemaakte seinsleutel in en tegelijk klonk er een
snerpende giltoon uit de boven ons hoofd tegen het plafond hangende
klankbordluidspreker. ‘Ja ho, zo kan ik het ook!’ zei ik teleurgesteld,
‘dat is onze morsepieper!’ ‘Precies!’ knikte Flip, ‘die morsepieper is
ons uitgangspunt. Want, heb ik bedacht, als we er een heleboel maken
die we allemaal op een andere toonhoogte afstemmen, dan hebben we
een muziekinstrument. Of niet soms?’
Glunder keek hij me aan. Inderdaad, het was een glorieuze gedachte.
Het is niet in de historische annalen vermeld, maar het elektronisch
muziekinstrument, dat vandaag de dag keyboard wordt genoemd is,
wie er ook als uitvinder mag zijn aangemerkt, zeker ook door vriend
Flip uitgevonden. Het gebeurt toch wel meer dat een belangrijke
uitvinding op verschillende plaatsen en verschillende tijden door
verschillende personen wordt gedaan? Nou dan.
‘Dus,’ resumeerde ik met wetenschappelijke air, ‘jij wilt per toon een
oscillator bouwen. En dan?’
‘Nou, in plaats van een seinsleutel nemen we een rijtje pianotoetsen...’
Hij zag mijn niet al te instemmend gezicht en zweeg.
Want dat was een idee van niks natuurlijk. Zo’n hele rij oscillatoren,
wat kostte dat niet allemaal? Hadden we ons al niet eens eerder op
betreurenswaardige wijze in de vingers gesneden door een uit zo’n
acht radiolampen bestaande radio te ontwerpen die nu, volkomen
onspeelbaar, als sierraad, nee als waarschuwend baken, boven op de
kast stond? Flip wierp tegen dat door zo te denken de wereld nooit
verder kwam. Wat niet weg nam dat het op zich geweldige idee
uiteindelijk toch als onwerkbaar werd verworpen. Maar het bleef ons
natuurlijk wel bezighouden. En zie, daar kwam na een tijdje de vol
gende vonk. Flip was werkelijk geniaal. ‘Tandwielen!’ zei hij op
zekere dag, ‘ik heb het. Eureka. Tandwielen. Hadden we al veel
eerder moeten bedenken. ‘Tandwielen...’ lispelde ik stupide, ‘ja, dat
zal dan wel...’ ‘Niks dat zal wel! Vriend, we zijn eruit. Voor weinig
geld gaan wij een elektronische muziekdoos maken die klinkt als een
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klok! Weetje wat we doen? We zetten gewoon een rij tandwielen van
verschillende grootte op een as en zetten voor elk tandwiel een spoel
tje met een ijzerkern. Zo krijgen we per tandwiel een toon! Hoe meer
tanden, hoe hogere toon. Ja toch zeker?’Triomfantelijk, maar ook een
beetje onzeker keek hij me aan. ‘Moet werken, kan niet anders,’
beaamde ik na een kort, diepgaand gepeins. ‘Aan de slag dus!’ riep
Flip actief.
We wikkelden wat spoelen, diepten uit de meccanodoos een stel
tandwielen op, en zetten die op een lange as vast die we op ingenieu
ze wijze op een oude stofzuigermotor aansloten. Zo’n motor was op
aandrijfgebied het hoogst bereikbare in die dagen en menig hobbyist
heeft tot zijn niet geringe ontzetting de slijpsteen die hij er argeloos
op had gemonteerd, in stukken langs zijn heftig geschrokken hoofd
zien flitsen. Want zo’n motor maakte onmogelijk veel ongecontroleer//
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...toen klonk een korte, ratelende klap en op hetzelfde moment spatten
wat spoelen met kracht in het rond.

211

een stuk of

de toeren. Zo dus ook de motor van ons tandwielorgel. Gillend kwam
het instrumentarium op toeren, even klonk boven het motorgegier een
snerpend gekrijs uit de luidspreker, toen klonk een korte, ratelende
klap en op hetzelfde moment spatten een stuk of wat spoelen met
kracht in het rond. Door het hoge toerental was de as in het midden
uit balans geraakt en waren de tandwielen tegen de spoelen aange
klapt, die hun provisorische opstelling onmiddellijk als een komeet
hadden verlaten en in alle richtingen tegen muren, deuren, ramen en
het intelligente voorhoofd van Flip waren geklapt.
‘Hoe dan ook, ons tandwielorgel heeft gewerkt!’ stelde hij, de snel
groeiende bult op het voorhoofd voorzichtig bettend, tevreden vast.
Ja, het experiment was meer dan bevredigend verlopen en dat was zo
bemoedigend dat we er ruimschoots de kracht uitputten om er nog
maandenlang mee door te gaan.
Het absolute hoogtepunt dat we hebben bereikt is een aantal valse,
scherpe, jankende snerptonen geweest, opgewekt door een twaalftal
puntige tandwielen, waarvan we de bijbehorende spoel door middel
van een koperen contactstripje, de toets, konden inschakelen. Aange
dreven door een ergens opgescharreld goedkoop lommerdmotortje
draaide het oktaaf tandwielen met volstrekt onvoorspelbare onregel
matigheid rond, maar dat was wel het laatste waar we ons om bekom
merden. Want nietwaar, ons orgel gaf muziek, of beter gezegd, ons
orgel produceerde tonen. Dit was het hoogtepunt. Dat meteen ge
volgd werd door het dieptepunt: het tandwielorgel bestond al, ont
dekten we bij toeval in een tijdschrift. Dat was het nu wereldberoem
de Hammond toonwielorgel. Daar zaten ook tandwielen voor de
toonopwekking in, maar die hadden geen punten, die waren golfvormig getand, draaiden, perfect aangedreven, regelmatig rond en vorm
den de basis voor een fenomenaal mooie klank. ‘Had ik kunnen
weten,’ zei Flip peinzend, toen hij de klap na de Hammond-ontdekking te boven was gekomen, ‘golfvormige tanden... Maar we waren
op de goede weg. Of niet soms?’ Jazeker, we waren op de goede
weg. Maar Hammond is ons voor geweest...
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30. De hifi-apostel
Toen de Amerikaanse kreet High Fidelity in de loop van de jaren 50
de tamme Nederlandse benaming Werkelijkheidsweergave snel en
doeltreffend begon te verdringen, raakte ik zó enthousiast over de
ongekende mogelijkheden van de natuurgetrouwe muziekweergave,
dat ik mijn gevoelens onmogelijk voor me kon houden. Ik werd hifiapostel.
Vraag me niet wat mij bezielde, wat er in mij was gevaren, maar
overal waar ik kwam propageerde ik met zoveel vuur de overrompe
lende hifï-geneugten, dat men mij meermalen de deur uitzette. Maar
niets weerhield mij. Als gold het een religieuze opdracht van de
hoogste orde getuigde ik onafgebroken van de onbeschrijfelijke
belevingswerelden die de moderne hifi-zegeningen mogelijk maakten.
Let wel: hifi in mono. Want het stereotijdperk begon pas tegen het
eind van de jaren vijftig.
Toen ik op zekere avond bij een familie in de buurt was uitgenodigd
om de stilgevallen radio te repareren, kwam de hifi-apostel weer in
me naar boven. Want toen het toestel het na de succesvolle reparatie
weer perfect deed, hoorde ik mezelf zeggen: ‘maar het geluid is
natuurlijk allerberoerdst.’
‘Allerberoerdst? Hoe bedoel je?’ Bep keek me geschokt aan. ‘Die
radio doet het toch weer prachtig?’ Bep was de dochter. Ze was met
haar vriendin Truus alleen thuis. Pa en moe, die niet hadden gedacht
dat ik na hun smartelijk verzoek al zo snel zou komen, waren de deur
uit.
Ik legde uit dat een luidspreker in zo’n simpel radiokastje nooit tot
volle wasdom kon komen, dat alles meeresoneerde en dat de bassen
akoestisch werden kortgesloten. Dat kon dus onmogelijk leiden tot
hifi.

213

‘Weetje soms wat beters?’ vroeg Bep meteen. Natuurlijk wist ik dat.
De schuine hoekkast met dichte deur naast de radio had ik al lang op
de juiste waarde ingeschat.
‘Een gat in die deur, het speakertje uit de radio erachter, en je hebt
een baskast die klinkt als een klok.’ zei ik met het air van de nimmer
falende specialist. ‘Ik haal even een schrobzaagje en vanavond nog is
dat karweitje gepiept. En dan zul je eens wat horen! Tenminste, als je
ouders het goedvinden.’
Bep was al zo helemaal in voor het geavanceerde project dat ze dit
detail wegwuifde. ‘Natuurlijk vinden die dat goed, zet hem er maar in,
die luidspreker,’ riep ze enthousiast. Vriendin Truus keek nog even
bedenkelijk, maar ik was al op weg om thuis enkele doeltreffende
gereedschappen te halen.
Bep woonde in een vér voor de oorlog degelijk gebouwd huis. Even
degelijk was de hoekkast. Het kostte me dan ook wel een uurtje
voordat er met behulp van mijn niet al te scherpe schrobzaag een
groot rond gat in het dikke bovenpaneel van de zware deur was
gemarteld. Bonk, daar viel eindelijk de dikke ronde schijf uit het
paneel. Hijgend bekeek ik een tijdlang mijn werk en regelde onder
hand mijn ademhaling tot normale proporties, zodat ik de uit de radio
gehaalde luidspreker weer met vaste hand achter het ronde gat kon
schroeven. De servieskast was klankkast geworden. De radio ging op
vol vermogen, werd op ‘PU’ geschakeld en daar daverden de eerste
tonen van een ludieke 78-toerenplaat door de kamer. Want hoewel de
33 1/3 toerenplaat er al een tijdje was had de 78-toerenplaat nog
zeker niet afgedaan. Wat een dreunen, wat een bassen! We verwijder
den enkele wel wat erg meerammelende kopjes uit de kast, zetten de
tafel opzij, rolden het vloerkleed op en maakten een vrolijke ronde
dans. Ha, dit was hifi!
Op het moment dat we ons in een wervelende pirouette uitleefden
knalde de deur open. Beps ouders. Zo te zien riepen die wat, maar dat
verwaaide hopeloos in de turbulente hifi-klanken. Ijlings haalden we
de naald van de plaat. Loodzwaar viel de stilte. Bedremmeld stonden
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we daar met z’n drieën in het midden van de vloerkleedloze kamer die
daarnet nog zo’n feestelijke balzaal was en lieten de stroom van
verwijten over ons heen gaan. Hoe ik het in ‘s hemelsnaam in mijn
achterlijke hoofd had kunnen krijgen om zo maar een gat in ander
mans kastdeur te gaan hakken om daar zo’n lawaaiige luidspreker
achter te schroeven. Hoe Bep dat in gódsnaam had kunnen toestaan.
‘Hifi...’ mompelde ik niet erg overtuigend, ‘ik vond, wij vonden...’
Maar we hadden niets te vinden, die deur moest onmiddellijk weer in
de oude staat worden teruggebracht. Dit was een huurhuis en als de
huurbaas déze verwoesting zag...!’
‘Die deur moet zo blijven,’ zei ik flink, ‘die kan natuurlijk niet meer in
de oude toestand worden teruggebracht.’
‘O nee?’ hijgde pa, ‘nou, dan zorg je maar voor een nieuwe deur.
Maar deze toestand blijft zo niet! Af, uit!’

Ha, dit was liiji!
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Bep en ik keken elkaar hulpeloos aan, ik probeerde nog iets over de
onschatbare waarde van natuurgetrouwe weergave en het daaruit
voortvloeiende muziekplezier naar voren te brengen, maar nog tijdens
de laatste opmerking stond ik al buiten. Ik begreep dat mijn hifiapostelschap zich op deze wijze niet al te vaak moest openbaren.
Maar ondertussen zat ik wel met het probleem. Hoe kwam ik aan een
nieuwe deur?
Dit immense probleem vermocht ik niet in mijn eentje op te lossen.
Hier was vriend Flip bij nodig die zich onmiddellijk aan mijn zijde
schaarde. Wekenlang liepen we alle sloperijen en afbraakbedrijven af
om te ontdekken dat alle deuren te dik, te breed, te smal, te hoog of
te kort waren en dat de deuren die min of meer passend waren van al
of niet gebarsten ruiten waren voorzien of op andere wijze niet waren
te gebruiken.
Het was weer eens een zwarte periode in mijn leven. Ik meed Beps’
ouders en zelfs Truus, hoorde ik later, durfde ook nog nauwelijks naar
Bep toe te gaan. In een dodelijke sfeer had ik de luidspreker uit de
hoekkast weer in de radio teruggebracht wat, zolang er toch geen
nieuwe kastdeur was, wat betreft hifi-weergave natuurlijk dood- en
doodzonde was. Het gapende gat in de kastdeur was achter een
fotolijstje verborgen, dat elke keer naargeestig kletterde als moe iets
uit de kast haalde. De herinnering aan het misdrijf, hoorde ik van Bep,
verflauwde dan ook allerminst, en geen dag ging er voorbij of het
verlangen naar de nieuwe kastdeur werd met nadruk onder woorden
gebracht.
Op zekere middag, na weer een vergeefse toch langs een aantal
handelaren in afbraakhout, toen we in een cafeetje op Kattenburg
troost bij een bakje koffie zochten, zei Flip opeens: ‘Kijk daar, dat is
hem.’ Met zijn duim wees hij naar de hoek. Waarachtig, daar zag ik
net zo’n hoekkast als bij Bep thuis. ‘Nou, schroef die deur er maar
uit,’ schamperde ik, ‘dat juicht die cafébaas vast wel toe.’
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‘Jazeker!’ knikte Flip, ‘en daar betaalt hij ook graag wat voor, nadat
jij hem fijntjes hebt uitgelegd hoeveel beter de muziek in dit café
klinkt als hij daar een deur-met-luidspreker in krijgt. Snapje-n-em?’
Ja, ik snapte hem en even later stond ik voor de tapkast in gloedvolle
bewoordingen de geneugten van hifi-weergave, en wel speciaal in dit
etablissement, uit te leggen. Hoe erbarmelijk dat radio’tje achter de
tap nu wel klonk en hoeveel beter dat kon klinken als we die deur
even verruilden voor een met een bijpassende luidspreker. Moest-ie
eens zien hoeveel extra klanten dat trok. Al sprekend nam mijn geest
drift toe en in allengs gloedvollere termen bejubelde ik de zegeningen
van het moderne hifi-gebeuren. ‘En die ouwe kastdeur,’ besloot ik
mijn briljant betoog, nemen wij wel mee. Daar hoeft u niet mee te
blijven zitten.’
Zwijgend had de cafébaas deze wartaal aanhoord. Dan zei hij, ook
niet van gisteren, met een knikje naar de hoekkast ‘Ik begrijp het, je
wilt mijn kastdeur verruilen voor iets met een luidspreker of zoiets
erop. Nou, dat kan, ik ben de beroerdste niet. Maar dan moetje
natuurlijk wel wat geld meebrengen.’
Even was ik peiplex, maar dan besefte ik dat ik geen keus had. ‘Hoe
veel?’ piepte ik. ‘Een tientje,’ zei de cafébaas, ‘ga die geluidsdeur
maar halen.’ Hij draaide zich om, de audiëntie was ten einde.
‘Asjemenou,’ fluisterde Flip geschokt, toen ik verslag uitbracht, ‘de
gladjanus! Nog geld toe, hoe komt die ellendeling erbij! Nou, jij bent
me ook een handelaar hoor. Nou, afijn, er is niks aan te doen, laten
we de zaak maar zo vlug mogelijk afwerken, er komt nu tenminste
een eind aan die droeve affaire, dat is ook wat waard.’
We betaalden de koffie plus een tientje aan de grijnzende cafébaas en
fietsten naar Beps’ huis. Maar eerst hadden we uit mijn werkhok een
prachtige luidspreker opgehaald, die ik onlangs voor een mooi bedrag
in een dumpzaak op de kop had getikt. Een juweel, bedoeld voor een
van onze briljante audio-experimenten, maar dat nu ten offer viel aan
mijn ‘weerzinwekkend hifi-apostolaat’ zoals Flip misprijzend opmerk
te.
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‘Het werd tijd,’ zei Beps’ vader toen we daar aanbelden. Hij was
alleen thuis. ‘Schroef die geruïneerde deur er maar als de bliksem uit.’
De schroeven van de drie forse scharnieren zaten muurvast. ‘Geen
nood,’ glimlachte Flip, ‘we slaan gewoon de scharnierpennen los.’
Maar nog net bijtijds bedachten we dat we dan in de problemen
zouden komen als die andere deur erin kwam. Tot mateloze ergernis
van pa, die ook geen andere oplossing zag, ramden we met een zware
hamer en een forse schroevedraaier negen dikke schroeven uit de
sponning. De deur kwam los en voorzichtig legden we hem plat
voorover op de grond om er de mooie, kostbare luidspreker op vast
te schroeven. Die konden we onmogelijk los meenemen. Met moeite
tilden we de loodzware deur, in feite nu een subliem klankbord stelde
ik met droefenis vast, van de grond en verlieten niet al te vrolijk de
kamer. ‘Laat me niet te lang met die deurloze kast zitten, hè!’ riep pa,
staande voor het grote, gapende kastgat, ons ten afscheid hartelijk na.
Onze Odyssee nam een aanvang. Met de fiets was de tocht door de
hele stad heen al eindeloos geweest, nu moest die afstand lopend en
mét deur, nee klankbord plus zware luidspreker, worden afgelegd.
Een deur, die met elke stap zwaarder en onhandelbaarder werd. Eerst
liep Flip voorop, vervolgens liep ik voorop, maar het ging allemaal
even beroerd. We hielden hem hoog, we hielden hem laag, we liepen
in de pas, we liepen uit de pas, we pauzeerden, het hielp allemaal
niets. En bij dit alles moesten we er vooral voor zorgen met onze
vingers niet in de buurt van de kwetsbare luidsprekerconus te komen.
Een ongelukje, wisten we maar al te goed uit rijke ervaring, zat altijd
in een klein hoekje.
‘Gooi ‘m in de gracht, dan kun je er op gaan zitten!’ grinnikte een
voorbijganger toen de zware deur uit mijn verkrampte vingers gleed
en met de punt op de grond bonkte, zodat Flip er zich aan de achter
zijde pijnlijk tegenaan stootte. ‘Neem toch de tram!’ adviseerde een
ander grijnzend, maar al die opmerkingen negeerden we hooghartig.
Toen kregen we het idee de deur horizontaal boven ons hoofd te
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houden, en waarachtig, hecht vereend in wiegende cadans schoten we
zomaar een heel eind op. ‘Ha, een riksja!’ riep een ons inhalende
lolbroek en smakte een loodzware gereedschapstas met een zwaai
bovenop de deur, ‘wat een mazzel!’
‘Niks mazzel!’ riep Flip met overslaande stem, ‘een, twee, hup!’ En
met een ruk kantelde hij de deur naar rechts, zodat de tas met een
dreun tegen de grond sloeg. De uit mijn handen gerukte deur gleed
zijdelings weg om met een doffe klap met de zijkant een diepe gleuf in
de tas te hakken, waarin iets met een scherp geluid versplinterde.
‘O gottegot...’jammerde de lolbroek, ‘m’n thermosfles...’
‘Eigen schuld,’ grijnsde Flip, weer onmiddellijk oplevend, met groot
welgevallen, ‘kijk vriend, er komt bruin sap uitje koffertje, ik zou er
maar gauw wat aan doen!’

‘Een riksja! Wat een mazzel!'
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Geheel opgemonterd stapten we, met de deur weer boven ons hoofd,
verder. Tot een belangstellende voorbijganger grinnikend informeerde
of we een begrafenisrepetitie hielden. ‘Om jou weg te dragen ja,’
snauwde Flip. Gelukkig, we waren bij het café. De helft van de lij
densweg was afgelegd. We bonkten de gelagkamer door, dreunden de
loodzware deur op de grond, sloopten de gave deur uit de kast en
bespeurden toen dat de luidsprekerdeur te smal was. Hij paste niet.
Dom natuurlijk maar aan de maten hadden we geen moment gedacht.
Sprakeloos, met uitgebluste ogen en niet in staat om iets zinnigs te
doen staarden we naar de schuin achterover in de kast gevallen deur.
‘Zet dat deurtje daar maar gewoon neer, jongens!’ hoorden we de
caféhouder vanachter de tap joviaal roepen, ‘ik regel dat verder wel.’
Hoorden we dat goed? ‘Wegwezen,’ siste Flip, ‘voordat-ie komt
kijken.’
Snel trokken we onze kastdeur uit de kast en zetten hem schuin tegen
de sponning. Vervolgens tilden we met pijnlijk knappende spieren de
andere deur van de grond en verlieten zo snel als onze dodelijk ver
moeide benen het toelieten het café.
Onderweg drong het ineens tot ons door dat de nieuwe deur natuur
lijk te breed was. Op hetzelfde moment werd hij voelbaar zwaarder.
Grappen werden er niet meer gemaakt, geestige opmerkingen van
vrolijke voorbijgangers zwijgend genegeerd. De stad was ineens veel
groter geworden, de afstand onmenselijk veel langer.
Maar toch bereikten we tenslotte, zij het volledig gebroken, met
verkrampte armen huize Bep.
‘Voila, een nieuwe deur,’ murmelden we dof.
‘Het zal tijd worden,’ knikte pa, die ons zonder veel medegevoel de
kamer in liet, ‘hang hem er maar snel in.’
Maar al gauw ontdekte hij dat hij dat toch iets te optimistisch zag.
Met opgetrokken wenkbrauwen keek hij toe hoe wij de deur over een
paar bankjes en krukjes legden en er met een snel van huis gehaalde
zaag in begonnen te zagen, nadat we eerst de scharnieren en het slot
hadden verwijderd en er ontmoedigend lange potloodlijnen op hadden
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gezet. Ter wille van de symmetrie moest in langsrichting links en
rechts een strook van de veel te brede deur worden gezaagd. Was er
beroerdere klus denkbaar? Eerst zaagde Flip, dan zaagde ik, dan weer
Flip, dan weer ik. Eerst snel, maar allengs langzamer. Bep kwam thuis
en nam het sportief ook even over, maar had zoveel moeite om op de
lijn te blijven dat we haar maar gauw vroegen een pot thee voor ons
te gaan zetten. De zaag was kort, de zaag was bot, de armspieren,
toch al de hele dag tot aan de grenzen belast, ongetraind, maar met
een rood waas van uitputting voor de ogen martelden we manmoedig
door. En zie, na vele uren mochten we het onbeschrijfelijke genoegen
smaken de deur met de dwaas-smalle zijlijsten in de kast afgehangen
te zien. Hij sloot wel niet echt lekker, maar goed, hij zat.
‘Terug bij af,’ zei Flip met een vreugdeloos lachje, ‘dat heb je nou van
je hifi-gepredik.’ We verdwenen, na een knipoog naar Bep en een wat
stijve groet naar de ouders, van het toneel. De klus was te langen
leste geklaard, het probleem opgelost. Heel plezierig natuurlijk, maar

Daar hadden we de hele stad mee doorgesjouwd, daar kleefde ons zweet aan...
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toch voelden we niet die sprankelende vreugde die we kenden van een
of ander geslaagd radio-experiment.
‘Weetje,’ analyseerde Flip, ‘het heeft veel energie gekost, het heeft
geld gekost, het heeft ellende opgeleverd, alleen maar om naar het
uitgangspunt terug te martelen. Apostelen gaan in kommer en kwel
ten onder, dat zie je maar weer. Ik waarschuw je maar vast voor de
volgende keer. Wantje ziet het: je wordt er niet wijzer van.’
Nee, wij werden er niet wijzer van. Maar anderen wel. Toen we een
week later weer eens als gewoonlijk op het Waterlooplein rondschar
relden viel ons verbijsterd oog opeens op een deur met een gat en met
achter dat gat een luidspreker. ‘Maak van uw kleerkast een klank
kast!’ stond er met grote letters op. Met daaronder: ‘Koopje! Com
pleet met luidspreker 50 gulden.’ En om het belang van deze ludieke
handel extra te benadrukken was de luidspreker op een accugevoede
versterker met platenspeler aangesloten. Een fleurig muziekje klonk
krachtig uit de deur. Uit onze deur, onze luidspreker! Had die café
baas gewoon verkwanseld. Nadat hij ons eerst een tientje had afge
troggeld! ‘Zet dat deurtje daar maar gewoon neer, jongens!’ had hij
vrolijk gezegd, ‘ik regel dat verder wel.’ De ellendeling! Met stom
heid geslagen staarden we naar onze deur. Daar hadden we de hele
stad mee doorgesjouwd, daar kleefde zo niet ons bloed dan toch wel
ons zweet aan.
‘Bezorgt u ook, koopman?’ hoorden we iemand informeren. Een
keurig heer was in onderhandeling getreden. ‘Tuuiiijk meester, zeg
maar waar dat deurtje heen moet,’ antwoordde de koopman inschik
kelijk. ‘Asjemenou...’ fluisterde Flip toen we zagen hoe de heer met
een breed gebaar vijf briefjes van tien aan de koopman overhandigde,
‘ik geloof toch dat we iets helemaal verkeerd hebben gedaan...’
‘Dat denk ik ook,’ knikte ik verward. Wie was nu het dichtst bij de
waarheid, de apostel of de handelaar...?
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31. Dramatische TV-strijd
Aangemoedigd door eclatante successen op het gebied van rechtuitontvangers en balansversterkers, nog eens extra geruggesteund door
de glorievolle afronding van een aanvaardbaar fluitende en piepende
driebands superheterodyne-ontvanger en een niet echt storend janken
de taperecorder, begonnen we warme belangstelling te koesteren voor
een project van de allerhoogste klasse: de televisie-ontvanger. In
boeiende tijdschriften als Radio Bulletin en Radio Electronica, die
maand na maand hogelijk stimulerende zeifbouwartikelen publiceer
den hadden we al menig doorwrocht televisie-zelfbouwontwerp
gezien. TV! Vér zien op een eigen scherm in je eigen kamer, wie kon
zich dat veroorloven? Niemand, haast niemand. Want het heleTVgedoe stond nog in de kinderschoenen.
‘Weetje wat de beroerdigheid is,’ zei Flip, ‘het is allemaal wél even
duurder dan een gewoon radiootje.’
Gewoon radiootje! Daar had je het al, zó snel sloeg de degeneratie
toe. Gisteren nog sprak je vol trots over je ‘Radio’, over je ‘Driepitter’ en nog geen vijf minuten liet je je gedachten over het pas ontlui
kende TV-gebeuren gaan, of die hele radio stelde al helemaal niets
meer voor. Peinzend keek Flip me aan. ‘Twintig buizen heb je zó al
nodig...’ becijferde hij somber, ‘drie voor de antennetrap, een stuk of
vijf voor de middenfrequent, dan een stuk of wat voor horizontale en
verticale synchronisatie...’
‘Hou maar op!’ riep ik ontzet, ‘op die manier beginnen we er nooit
aan!’
‘En dat betekent: einde TV-verhaal,’ knikte Flip. ‘Dat nooit!’
Nee, dat nooit. Maar daar bleef het bij. Er restte ons weinig anders
dan dromerig de ingewikkelde TV-schema’s bestuderen. En ondertus
sen namen, weliswaar door ons ongezien, maar niettemin pijnlijk aan
ons ongeduld knagend, de uitzendingen toe. En wat ons nog vele
malen onrustiger maakte waren de TV-antennes die we gaandeweg op
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de daken zagen verschijnen, stakerige stangenconstmcties waarvan de
bedoeling ons grotendeels ontging, maar die binnenkort toch ook in
onze gedachtenwereld een centrale plaats zouden moeten gaan innemen.. Maar eerst de TV zelf.
‘Wat we allereerst nodig hebben, orakelde Flip, ‘is een DG 7.’ Hij
zweeg, mij de gelegenheid gevend deze informatie te verwerken.
‘Een DG 7,’ herhaalde ik na enig denken, ‘is dat niet zo’n kijkpijpje
met een beeldschermpje van 7 cm?’
‘Juist! Een prachtbuisje. Geen problemen met waanzinnig hoge span
ningen zoals die grote VCR 97, die je in al die schema’s ziet. Betaal
baar ook. Kun je alle kanten mee op.’
‘Maar het is een beeld van niks natuurlijk, vond ik, ‘wat is nou 7 cm?’
‘O nee? Is dat niks? Waar gaat het nou om? Om TV-ontvangst, ja
toch? Nou, ofje nou naar een 7 cm-beeld of een wat groter beeld
kijkt, dat maakt dan toch helemaal niks uit?’
Nee, het maakte eigenlijk niets uit. Glimlachend zag ik in gedachten
de levendige beelden al op het kleine, briljante schermpje. TV, een
eigen TV..., wanneer zouden we dat glorievolle moment bereiken?
‘Een DG 7 dus,’ onderbrak Flik mijn plezierig gedroom, ‘en ik weet
ook hoe we er aan moeten komen. Bij Radio Happydump in Utrecht.
Die heeft ze, kijk maar.’ Hij duwde een advertentie onder mijn neus.
Verlekkerd bestudeerde ik de aanlokkelijke aanbiedingen van door het
leger afgedankte radar- en andere communicatieapparatuur die voor
weggeefprijzen aangeboden werd. ‘Eenmalige aanbieding!’ stond er in
een kadertje, ‘DG 7! Zo goed als nieuw - bouw nu uw eigen TV!’ En
ter extra aanmoediging in grote letters er onder: ‘Dit komt nooit
weer! Op is op!!’
Dit laatste gaf de doorslag. We keken elkaar even aan, grepen tegelijk
onze portemonnaie, telden de schamele inhoud bij elkaar op, maakten
even een snelle berekening en vlogen naar buiten. Op is op - het zou
je niet gebeuren! Dankzij mijn allereerste motorische vervoermiddel,
een derdehands DKW-prutteltje, een zuinig 98 cc motorfietsje dat ik
met inspanning van al mijn povere technische en financiële krachten
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op de weg wist te houden konden we voor enkele guldens van Am
sterdam naar Utrecht en weer terug komen. Het TV-tijdperk ging dan
eindelijk toch een aanvang nemen!
‘Starten!’ riep Flip, die zich al geroutineerd op de duo had genesteld.
Niks starten, want de accu stond binnen nog onder lading. De DKW
was een vehikel dat constante aandacht vereiste. Snel haalde ik de
borrelende accu onder de gulle lader vandaan, drukte hem snel op zijn
plaats, prutste gauw de draadjes eraan en gaf een trap op de kickstarter. Een daverende klap klonk op, waarna het monster gillend begon
te brullen en een ondoorzichtig rookgordijn ons aan de omgeving
begon te onttrekken.
‘Rijden!’ hoestte Flip en statig beklom ik de machine. Er werd ge
schakeld, er werd gekoppeld, we reden. We roffelden de stad uit, de
hobbelige Utrechtse Straatweg op. Monotoon ronkte de motor, de
machine, eenmaal tot beweging gedwongen, reed voortreffelijk.

Monotoon ronkte de motor, de machine, eenmaal tot beweging gedwongen, reed
voortreffelijk.
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Ergens halverwege kwam er een afslag. Ik remde, althans ik trapte
op het rempedaal. Onbekommerd gleed de motor verder.
‘Hé makker, je moet hier naar rechts!’ toeterde Flip, die actief mee
reed, in mijn oor. ‘Hij remt niet meer!’ riep ik met verstikte stem van
schrik terug.
‘Stoppen, bijstellen! Meteen! Ogenblikkelijk!’ riep Flip doortastend,
‘dat kunnen we niet hebben! ’
Daar had hij gelijk in. Ik draaide het gas terug, we kwamen tot stil
stand. Stil was het ineens, angstwekkend stil. Gelukkig, er was alleen
maar weer eens een schroeije losgetrild, het was inderdaad slechts een
kwestie van bijstellen. Flip had een fijn gevoel voor dat soort dingen.
‘Hoe ver nog?’ vroeg hij, toen we weer monter opstegen. ‘Een kilo
metertje of 20, denk ik,’ schatte ik, de kickstarter bewerkend, ‘we zijn
er zo.’
Dat zag ik iets te enthousiast, want hoe ik ook trapte, de motor bleef
dood. ‘Vet bougietje zeker,’ veronderstelde Flip monter, ‘ik zou...’
Maar hij hield abrupt zijn mond toen hij mijn plots bleke gelaat zag.
‘Is er iets?’ Hij volgde mijn blik. Toen zag hij het ook. Een misselijk
makend groot gat zat op de plaats waar de accu hoorde te zitten.
‘Accu weg!’ zei hij ongelovig, ‘hoe dan dat nou?’ En toen, nog onge
loviger: ‘nee hè! Je komt me toch niet vertellen datje hem hebt verge
ten vast te zetten hè!’ Ik knikte dof.
Flip zei niets, maar ik wist precies wat hij dacht. Verzenuwd begon ik
maar weer op de starter te trappen. Vergeefse moeite. ‘Aanduwen!’
snauwde Flip, ‘dat moet lukken.’ Het lukte niet. Met piepende adem
vielen we naast elkaar in het gras. ‘Kwam er maar een auto langs, dan
kon die ons op gang slepen,’ zuchtte Flip zonder veel hoop. We
tuurden de eindeloos lange weg af. Geen sterveling te bespeuren.
‘Sinds de Batavierentijd is hier nooit meer iemand langsgekomen,’ zei
Flip somber. ‘Wie wil er nou naar Utrecht?’
Ik zei niets, dacht aan mijn kostbare accu. In welke berm of in welke
hobbelige straat zou die nu liggen?
‘Zullen we?’ Flip hees zich moeizaam overeind.
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‘Wat, zullen we?’
‘Nou eh... zit niks anders op, hè, douwen, lopen...’
‘Naar Utrecht? Twintig kilometer?’
‘Ja, wat dacht je dan! Wil je TV of wil je geen TV?’
Precies tegen sluitingstijd kwamen we natbezweet en volkomen
uitgeput met onze om beurten vooruitgeduwde motor bij Radio
Happydump aan. Men wilde juist de deur sluiten, maar bespeurend
hoe ontstellend veel moeite we hadden gedaan om het radiowalhalla
te bereiken mochten we er nog even in.
‘DG 7,’ lispelde Flip, ‘heeft u nog een DG 7?’
‘O ja, wel honderd,’ zei de Happydump-eigenaar ontaktisch. ‘Jullie
gaan een TV-ontvanger maken? Of wordt het een scoop?’
‘Niks scoop!’ zei ik, ‘de DG 7 wordt het hart van een TV-ontvanger.’
‘Mooi,’ vond Happydump, ‘dan heb ik hier iets heel bijzonders voor
jullie: een complete middenfrequenttrap. Radar, maar precies geschikt
voor TV. In perfecte staat. Ik heb er nog één. Kun je meenemen voor
een tientje. Zitten minstens tien buizen in. Plus een hele rij MF-trafo’s.’ Met een zware klap dreunde hij een indrukwekkend, professio
neel apparaat op de toonbank. Volkomen overdonderd keken we toe.
De kans van ons leven! ‘Poepoe...’ zuchtte Flip, ‘dat schiet op! Op die
manier is onze halve TV al klaar.’
‘Ja, we nemen dat ding mee!’ riep ik verheugd, ‘heeft u een margarinedoos of zoiets?’ Maar dan ineens voelde ik mijn gezicht verstrak
ken. ‘Accu...’ fluisterde ik, ‘we hebben geen geld genoeg, we moeten
een accu hebben...’
‘Nou, zeg dat dan meteen!’ zei Happydump geprikkeld, ‘en laat me
niet met dat zware ding sjouwen!’ Met korzelige bewegingen sleurde
hij het apparaat van de toonbank en kwakte dat nonchalant op de
grond. ‘Nou, zeg het maar, wat voor accu hadden de heren op het
oog?’
Ik omschreef met liefdevolle bewoordingen de omvang en specifica
ties van mijn verloren geraakte dierbare accu. Geen middenfrequent-
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versterker.... was het niet hemeltergend zonde? Flip hield zich maar
stil, het was een verdachte stilte.
We zetten de accu in de motor, startten de machine en klommen er
zwijgend op. Flip hield de in een doosje verpakte DG 7 met zorg vast.
We hadden wat we wilden, maar toch... De middenfrequenttrap liet
ons niet meer los. Als ik die verloren accu nou gewoon stevig had
vastgezet...
Vreugdeloos ronkten we terug naar huis. ‘Gelukt?’ vroeg mijn jonge
re broer belangstellend toen we binnenstapten. ‘Ja, gelukt,’ zeiden we
somber, ‘we hebben de DG 7.’
‘Laat eens zien,’ zei broerlief zijn hand naar het doosje uitstrekkend.
Maar we waren wijs en voorzichtig. Wat broerlief aanraakte was
meestal geen lang leven beschoren. ‘Wel kijken, niet aankomen,’ zei
Flip en zette de op een chassisdeel gemonteerde beeldbuis veilig ver
weg op een boekenplank. Het was een rijk gezicht, dat fraaie beeld
buisje. Stimulerend ook. Over de middenfrequenttrap die zo vlak
onder handbereik was geweest praatten we wijselijk maar niet meer.
Maandenlang heeft de DG 7 in zijn hoekje op de boekenplank ge
staan. Het werd een zo vertrouwd beeld dat we hem op het laatst niet
eens meer zagen, hij werd gewoon een deel van de kamer.
Toen, op zekere dag - we hadden inmiddels al een hele berg onderde
len voor onze TV bij elkaar gescharreld - wilde ik de DG 7 erbij
halen. Mijn hand bewoog zich naar de boekenplank, maar halverwege
verstarde de beweging. Mijn mond viel open, de adem stokte in de
keel. Daar, half weggestopt achter een paar dikke boeken, ontwaardden mijn uitpuilende ogen het DG 7-chassis met daarin niet de ver
trouwde, geliefde DG 7, maar slechts de voet waaruit een scherpe
scherf stak.
De DG 7 was gebroken... Uit de nieuwsgierige grijphanden van mijn
broer gevallen, die niets had durven zeggen en de restanten maar
achter de boeken had verstopt.
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Zo eindigde onze dramatische TV-strijd in een reeks even dramatische
woedeuitbarstingen. Die hadden natuurlijk geen enkel nuttig effect.
Maar het luchtte wel op, zij het weinig, en daar moesten we het dan
maar mee doen.

'IVel kijken, niet aankomen’ zei Flip en zette cle op een chassisdeel gemonteerde
beeldbuis veilig ver weg op een boekenplank.
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32. Zelfbouw-TV
Tja, helaas, onze met zoveel zorg en moeite opgescharrelde DG 7,
was niet meer. De dramatische TV-strijd was in niets geëindigd. Maar
het fascinerende onderwerp verliet geen moment onze nimmer rusten
de geest.
‘Als we eens even bij Radio Lenssen gingen kijken?’ opperde Flip op
zeker moment. ‘Wie weet heeft die wat interessants liggen. Je weet
maar nooit.’
En zo begon het weer. We schoven alle recorderhaspeltjes, palletjes,
precisie-asjes en Aussenlaufmotoren van een weer eens in aanbouw
zijnde nog-weer-betere-taperecorder terzijde en stortten ons als jonge
honden op het voor ons geheel nieuwe TV- medium.
Op naar Radio Lenssen in de vlak bij het Waterlooplein gelegen
Hoogstraat, een dumpzaak die meer in zijn winkeltje had dan het hele
Nederlandse Leger, inclusief het deel dat in Nederlands Indië zat, bij
elkaar in voorraad had.
‘TV,’ knikte Lenssen, ‘juist ja. VCR92 dus. DG7? Dachten jullie aan
de DG7? Nee toch zeker? Veel te klein. Groene beelden ook. Krijg je
oogziekten van. VCR92, zwartwit, 20 cm. Echte beeldbuis, die moet
je hebben.’
‘Wat kost-ie?’ vroegen we met ingehouden adem. We hoorden een
prijs die onze hoop op een eigen TV volledig de grond in sloeg.
‘Maar waarom beginnen jullie niet met de video versterker?’ stelde
Lenssen voor, ‘die heb ik hier compleet, kijk een middenfrequentversterker uit een radarset. Even op 10,7 MHz afregelen en klaar ben je.
Een tientje is niet te duur, wel?’ Flip en ik keken elkaar aan. Asjemen
ou. Zo’n zelfde MF-bak als dat apparaat van Radio Happydump in
Utrecht waarvoor we toen geen geld genoeg hadden. Herkansing,
zowaar! Maar zouden we ooit geld genoeg bijeen kunnen sprokkelen
voor de beeldbuis? ‘O, die lopen we nog wel eens tegen het lijf,’
voorspelde Flip luchtig. Historische woorden naar later bleek. We
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aarzelden niet lang en kochten het radargeval, een indrukwekkend
lang chassis met een al even indrukwekkende rij VR65-legerbuizen en
aluminium spoelbussen.
‘Zo, dat schiet tenminste op,’ stelde Flip tevreden vast toen het geval
thuis op de werktafel stond, ‘het begin is er’ Opgewekt wreef hij in
zijn handen.
‘Jaja,’ beaamde ik voorzichtig, ‘maar wat nu?’
‘Nou, gewoon, de rest,’ haalde Flip zijn schouders op, ‘je weet wel, al
die schakelingen die een TV tot een TV maken. Hoogspanningscircuits en zo.’ Vooral dit aspect trok hem mateloos aan. Hoe gevaarlij
ker hoe mooier. Met de meer dan levensgevaarlijke zéér hoge Z.Hsp
van de TV had hij nog geen kennis gemaakt. ‘Spanning geeft span
ning! ’ was zijn lijfspreuk, die hij ook bij de hevigste elektrische schok
ken die hij regelmatig wist op te lopen getrouw bleef.
Van dumponderdelen, die we af en toe bij elkaar scharrelden knutsel
den we het een en ander in elkaar. Maar hoe indrukwekkend het
groeiend instrument er ook kwam uit te zien, veel vreugde beleefden
we er niet aan, daar de meest essentiële onderdelen, de beeldbuis en
een kostbare lijntrafo, ver buiten ons bereik bleven.
‘Tja,’ zei Flip wijsgerig, ‘alsje vooreen dubbeltje geboren bent word
je nooit een kwartje.’
Een naargeestige opmerking, vond ik, die nergens op sloeg. En ik
kreeg gelijk, want korte tijd later kregen we een omvangrijke radio te
repareren. De potmeter kraakte, er moest een nieuwe in.
‘Fluitje van een cent,’ glimlachte Flip optimistisch tegen de eigenaar,
‘zit er in een uurtje in. Kom morgen maar terug, dan staat-ie klaar.’
Maar toen hij de volgende dag kwam, was het het toestel in de verste
verte nog niet klaar. Want tot onze uitzinnige vreugde hadden we
ontdekt dat de radio was uitgerust met een uitzonderlijke uitgangstrafo van Engelse afkomst die volgens de mededeling van een inventieve
TV-knutselaar in een radioblad perfect als lijntrafo was te gebruiken.
Flip was al bezig en ondertussen zocht ik in de rommelkist naar een
vervangtrafo. Ha, daar had ik wat. ‘Hier Flip, zet er maar in.’
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‘O jé, dat gaat niet,’ ontdekte Flip, ‘bij die trafo hoort een andere
eindbuis.’ ‘En dus ook een andere buisvoet...’ bedacht ik met schrik.
‘Ja, dus ook een andere buisvoet,’ knikte Flip, ‘onze lijntrafo wordt
duur betaald...’ De operatie was ingrijpend, temeer daar de nieuwe
eindbuis veel minder gevoelig bleek dan de voorganger, zodat de buis
daarvóór ook vervangen moest worden. Eerst probeerden we het
probleem op te lossen door er een extra buis bij te zetten, maar dat
leidde tot zulke onoverzienbare complicaties met de toonregeling, dat
we de strategie halverwege maar weer omgooiden. En ondertussen
kwam de eigenaar elke dag met een steeds roder hoofd allengs kwa
der informeren hoe het met het potmetertje stond, waarop we steeds
minder krachtige argumenten konden aanvoeren waarom het allemaal
zo lang duurde. Maar zie, juist toen zijn groeiende staat van verwilde
ring echt gevaarlijke proporties begon aan te nemen was zijn toestel
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‘Voile) Flip, claar is-ie!'jubelde ik, ‘we halen hem er meteen uit'
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gereed. Aangezien de operatie twee volle weken in plaats van een
uurtje had geduurd en ook vanwege de vele gederfde hoorspelen en
andere onmisbare radioprogramma’s gaven we de radio mee zonder
er iets voor te durven vragen. ‘Beschouw het maar als smartegeld,’
zei Flip grootmoedig, waarna de ander mokkend met het toestel
verdween. Maar wij hadden de lijntrafo. Het dubbeltje begon toch een
kwartje te worden. Wat nog niet betekende dat we er al waren.
‘Die VCR92 zie ik niet zitten,’ zuchtte Flip na een paar weken ver
geefs speuren naar een betaalbare aanbieding. Iedereen scheen TV’s
te bouwen, want die beeldbuis bleek roversgoed. Hij was schaars en
duur en bleef duur. Ons briljante TV-project zat op een dieptepunt.
Maar op een middag, toen ik juist de deur uitging, kwam Flip hijgend
aanhollen. ‘VCR92!’ riep hij al van verre. Wat, had hij...? Nee, hij had
geen VCR92, maar wist er wel aan te komen. Iemand, die hij nog van
vroeger kende, had die beeldbuis, en wilde die ruilen voor een 12
volts accu. Voor zijn Engelse auto. Alle auto’s hadden in die dagen
een 6 volts accu, alleen de Engelsen waren wat vooruitstrevender.
Mijn opgeveerde blijdschap zakte. ‘Wat schieten we daar nou mee
op!’ schamperde ik, ‘een betaalbare 12 volts accu is nog moeilijker te
krijgen dan een beeldbuis! ’
‘O ja?’ riep Flip met overslaande stem, ‘o ja? Nou, kijk dan maar eens
wat daar aan komt! Opgewonden wees hij naar een auto in de verte,
die zich langzaam naar ons toe bewoog. Een oude auto, voortgeduwd
door twee zwoegende mannen, op weg naar de autosloperij verderop.
Toen de trage stoet vlakbij was liep Flip er schijnbaar achteloos heen.
De mannen hielden halt en de wagen stopte op zijn vier zachte banden
abrupt. Flip praatte wat, gebaarde wat, opende en sloot de motorkap,
trok zijn portemonnaie uit zijn zak en gaf een van de mannen wat
geld. Ze knikten glimlachend en verdwenen van het toneel. De auto
bleef eenzaam achter.
Nieuwsgierig ging ik erheen. ‘Wat ben je toch allemaal aan het doen?’
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‘Asjeblieft,’ zei Flip zelfvoldaan, ‘de 12 volts accu. Deze oude Hillman krijgen we er gratis bij. Verpakking zogezegd. Die twee zwoe
gers waren blij dat ze er voor een tientje vanaf waren.’
Een transactie van grootse allure, die ons met weergaloze tevreden
heid vervulde. Flip was een genie!
Diezelfde dag stonden we met de accu die, de hemel zij dank, nog in
redelijk goede doen verkeerde, bij de beeldbuisbezitter, die al net zo
blij was als wij en met groot plezier de VCR92 afstond. Voorzichtig
vleiden we die in een margarinedoos en droegen deze heilige relikwie
plechtig naar huis. Van smalle hoeklijntjes maakten we een stevig
raamwerk waar we de beeldbuis op degelijke wijze in monteerden en
sloten hem op het reeds aanwezige instrumentarium aan. De hele tafel
stond vol met aan elkaar gekoppelde apparaten. Een zeer indrukwek-

‘O ja?' riep Flip met overslaande stem, ‘o ja? Nou, kijk dan maar eens wat daar
aan komt!
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kend pièce de résistance was een heuse meetzender die we van een
bevlogen zendamateur hadden kunnen lenen en waarmee we het een
en ander met kunst en vliegwerk hadden afgeregeld. Buiten hadden
we een van gordijnrails gemaakte TV-antenne, die we met een dubbeltjeskompas zo nauwkeurig mogelijk op Lopik hadden gericht, opge
steld. Plechtig keken we elkaar aan, het moment was daar.
‘Spanning! ’ zei Flip schor, ‘beeld, geluid! ’
Met een plechtig gebaar stak ik de stekker in het stopcontact. Het
licht boven de werktafel bleef branden, dat was alvast meegenomen.
En kijk-kijk, alle 32 buizen van het indrukwekkende instrumentarium
begonnen zacht op te gloeien, we hielden de adem in. En daar, nee
maar, daar kwam beeld. Ja, daar kwam beeld! We werden ineens zo
maar toegesproken door een dominee. Helder straalde de goede man
op de beeldbuis, te helder merkten we ontzet, want op het moment
dat de sterk overbelichte dominee zijn mond opendeed, kromp hij
ineens in tot een snel kleiner wordend vierkant vlakje, tot hij, plop, in
een felle lichtpunt verdween. ‘Want alles is ijdelheid,’ klonk het nog
net uit de luidspreker.
Versteend staarden we naar het dode beeldscherm. Wat was er ge
beurd? Ach, wat was er gebeurd... Met tranen in de ogen onderzoch
ten we de zaak en ontdekten dat de lijntrafo een volstrekt verkeerde
wikkelverhouding had en daardoor een onmetelijk grote hoogspan
ning had opgebouwd. Weg dure beeldbuis en wellicht ook het einde
van de lijntrafo.
‘Dat wordt sparen voor een nieuwe beeldbuis...’ mompelde Flip
somber.
‘Zie ik nog niet zitten...’ treurde ik met een grafstem mee.
Maar we hoefden ons helemaal geen zorgen te maken. Want de tech
nische evolutie nam zo snel toe dat we, toen we op een gegeven
moment de beschikking over de noodzakelijke gelden hadden, ge
woon een compleet tweedehands TV-toestel konden kopen. Steeds
sneller raast de ontwikkeling voort. De korte tijd van TV-zelfbouw
was alweer voorbij...
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33. Serenade
‘Moetje hier eens kijken: “Wek met uw hand mysterieuze muziek
Op!i”

In hoge mate geïnteresseerd wees ik Flip op een artikel in Radio
Electronica, dat tot in de puntjes beschreef hoe je een Theremin-orgel
kon bouwen, een elektronisch orgel waarmee je ‘zowel gillende
kreten als melodieuze klanken’ kon opwekken,
gewoon door
slechts met uw hand in de buurt van de voelspriet te komen.”
‘Nou en?’ Geconcentreerd werkte Flip een soldeerlas aan iets moei
lijks af. Dan keek hij me leeg aan, niet bepaald onder de indruk.
Dit speelde zich afin mijn tuinkamertje, waar we met verschillende
voor ons indrukwekkende dingen bezig waren.
‘Nou en?’ riep ik verbaasd, ‘Nou en? Dat moeten we bouwen, man!
Heb jij ooit zoiets bijzonders gezien? Geen toetsen, geen snaren, niet
blazen, niets aanraken - gewoon met je hand in de buurt van de voel
spriet komen en hup, daar heb je muziek!’
‘Ónmogelijk!’ Gedecideerd schudde Flip zijn hoofd. ‘Dat kan niet
werken. Dit is weer zo’n idee uit een hersenloos ballonhoofd.’ Hij
boog zich weer over zijn soldeerwerk. Maar ik liet me niet uit het
veld slaan. ‘Wat klets je nou?’ riep ik geprikkeld, ‘jij bent zelf een leeg
ballonhoofd. Je hebt het hele artikel niet eens gezien, je weet niet half
hoe briljant dit systeem met twee oscillatoren werkt!’
‘Twee oscillatoren? Hoe dan?’ Ha, er drong iets door tot Flips ver
harde ziel. ‘Vertel maar eens op!’
‘Kijk,’ doceerde ik, ‘twee hoogfrequent oscillatoren zijn op dezelfde
frequentie afgestemd. Ze zijn op een mengbuis aangesloten. Wat komt
daar uit, denk je? Nou?’ Flip dacht na. ‘Nou, ik zal het je vertellen,’
vervolgde ik na een te lange stilte, ‘niets, helemaal niets.’
‘Nou, daar heb je wat aan,’ haalde hij zijn schouders op.
Ik glimlachte. ‘Ja, daar heb je zeker wat aan. Zodra je een van die
twee oscillatoren ook maar iets verstemt, komt op de uitgang van de
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mengbuis de verschiltoon. En die kun je horen.’Triomfantelijk keek ik
Flip aan. Vragend keek hij terug. ‘Nou en?’ ‘Snap je het nóg niet?’
riep ik ongeduldig. ‘Als je een voelspriet, een soort antennetje, met
die ene oscillator verbindt, krijg je al verstemming zodra je met je
hand in de buurt ervan komt. Het is hoogfrequent, vergeet dat niet!
Snap je ‘m nou?’
Ja, Flip snapte hem. ‘Je komt met je hand bij die antenne en dan hoor
je een toon,’ knikte hij, ‘en hoe dichter bij je komt, hoe hoger die toon
wordt.’
‘Goed zo!’ beaamde ik tevreden, ‘en datzelfde doe je met de volumeregeling. Nog een paar filtertjes in dat tooncircuit en je krijgt een
mooie klank.’
‘Vast wel,’ knikte Flip met ontmoedigende onverschilligheid, ‘maar ik
zie er helemaal niets in. Wat moetje in ‘s hemelsnaam met zo’n
orgelding?’
‘We kunnen er mee optreden,’ opperde ik, ‘dat deed Theremin, de
uitvinder, ook. Is hij rijk van geworden.’
‘Optreden, in Carré zeker!’ schamperde Flip, ‘man, laat naar je kijken.
Nee, dat toontjesgedoe is niks voor mij.’
Demonstratief keek hij naar buiten, voor hem had de zaak afgedaan.
Droef gestemd keek ik hem aan. Moest ik nou alleen...? Of zou ik dat
hele orgelgedoe maar vergeten? Op dat moment van intense leegte
schokte Flip ineens op. ‘Hé, kijk daar eens! Wie hebben we daar? Wie
is dat, weet jij dat?’ Ik keek uit het raam. Op een veranda twee hoog
was een knap meisje bezig wasgoed aan de lijn te hangen.
‘O, dat is Eleonora,’ zei ik, ‘lieve meid. Heb ik vroeger mee op straat
gespeeld. Zit nog op school.’
‘Heeft nog geen vriend zeker? Of wel? Of niet, weet jij dat?’ Gespan
nen keek Flip me aan. Het vuur was snel ontvlamd.
‘Een vriend?’ Ik dacht na. ’Nee, geloof ik niet. Ik zie haar altijd
alleen, of met een vriendin.’
‘Mooi zo!’ riep Flip energiek. ‘Aan de slag, meteen! Ik ga haar een
serenade brengen. Op hetTheremin-orgel!’
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Ha, wat een vrouw al niet vermag. Tomeloos enthousiasme bij Flip
voor het Theremin-orgel, zo maar ineens. Onmiddellijk zochten we
onderdelen bij elkaar. Het ging Flip niet gauw genoeg. ‘Dat orgel
moet klaar zijn voordat ze aan de arm van een slome snoeshaan
loopt!’ riep hij zenuwachtig. Hartelijk voelde ik met hem mee.
Het orgel was geen gemakkelijke kost. Als er al eens iets oscilleerde,
gebeurde dat zo ver uit de koers dat de verschiltoon mijlenver buiten
het gehoor lag. Gelukkig beleefden we een gezegende periode van
wanne zomeravonden waarin Eleonora regelmatig op de veranda
vertoefde. Dat bracht de ziekelijk gespannen zenuwen van Flip dan
weer even tot rust, hoewel de aanblik van het verre, beeldschone
wezen hem tegelijkertijd ook in hoge mate opjoeg. Onverminderd
werd er dan ook doorgeëxperimenteerd. En zie, de aanhouder wint.
Op een glorieus moment produceerde onze orgelschakeling ineens,
volkomen onverwacht, een ijselijke giltoon die door merg en been
sneed, maar die op waarlijk mysterieuze wijze met handoplegging te
dresseren bleek.
‘Nu nog even een klankfiltertje erin,’ zei ik, ‘en dan...’
‘Niks dan!’ riep Flip verzenuwd, ‘dat duurt te lang. M’n hele toe
komst hangt er van af. Dit klinkt goed genoeg. Morgenavond krijgt
Eleonora mijn serenade! ’ Hier paste deemoedig stilzwijgen.
De volgende dag, in de vooravond, begonnen we te repeteren. Er
moest tenslotte iets muzikaals ten gehore worden gebracht. ‘Je moet
je handen steeds snel heen en weer bewegen,’ ontdekte ik, ‘dan zoek
je als het ware de juiste toon en dan klinkt het niet vals.’ Flip probeer
de het. Waarachtig, hij wist een vibrerend gekreun aan de elektronica
te ontlokken dat ik vagelijk als Vader Jacob herkende.
‘Gaat goed!’ jubelde ik bemoedigend, ‘je hebt het al aardig onder de
knie.’
‘Dacht ik ook,’ knikte Flip blij, ‘en dus: genoeg geoefend. Kom op,
spullen naar buiten. Serenade! Zul je eens zien hoe ze opkijkt! ’
Snel sleepten we een tafel de tuin in, zetten daar de orgelschakeling
en een zware versterker op, plaatsten er een grote luidsprekerbox
238

naast en rolden een lange netkabel uit. De serenade, sleutel naar
eeuwigdurend liefdesgeluk, kon beginnen. Met een schuin oog naar
de sacrale veranda zette Flip zich in postuur. Ik zette me achter de
knoppen, Flip gaf een kort teken en ik schakelde het instrumentarium
in. Een jammerlijke giltoon ontsteeg aan de box. Ijlings klapte ik de
schakelaar weer terug, gorgelend stierf het gegil weg.
‘Wat doe je nou?’ siste Flip kwaad, ‘zet aan dat ding. Speel jij of speel
ik?’ Het krijsend gegil zwol weer aan. ‘Vibreren!’ gebaarde ik, hand
jes laten wapperen!’ Flip gehoorzaamde. Het nu opklinkend loeiend
gehuil was niet meer van deze wereld.
‘Hé, moet dat? Kan dat niet wat zachter?’ schreeuwde iemand ergens
vanuit de hoogte. Flip hoorde het niet. Met grootse gebaren bezwoor
hij de helse machinerie voor hem, die steeds valser te keer ging.

Met grootse gebaren bezwoor hij de helse machinerie voor hem, die steeds valser
te keer ging.
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‘Zet dat ding onmiddellijk af! ’ klonk een nog weer vervaarlijker stem.
Tegelijk groef een loodzware bloempot zich vlak naast de tafel met
een zware plof een centimeter of tien de grond in. Het werd gevaarlijk
daar in de tuin. Maar het ergste was dat Eleonora, die het orgelspel
nieuwsgierig op de veranda had gevolgd, zich nu ijlings terugtrok.
Met een klap sloeg de deur achter haar dicht. Ik schakelde de duivelse
machine uit. Een verrukkelijke stilte riep de gezegende zomeravond
weer in alle heerlijkheid terug. ‘Bedankt!’ klonk het ergens vanuit den
hoge. Een merel begon gevoelig te kwinkeleren.
Op een of andere wonderlijke manier was Flip in de wolken. ‘Morgen
beter. Dan heb ik de materie wat meer in de macht. Ik denk, dat
Eleonora dan toch wel erg onder de indruk van mijn originele serena
de zal zijn,’ babbelde hij opgewekt toen we weer binnenzaten, ‘denk
je ook niet?’
Het antwoord kwam de volgende avond. Juist toen Flip dc netkabel in
de ook nu weer heerlijke zomeravond begon uit te rollen en ik de tafel
naar het midden van de tuin sjouwde, klonk plots vanuit twee tuinen
verder hemels fluitspel op. Flip verstarde en staarde me lijkbleek aan.
Luchtig dansten de fluittonen naar de veranda omhoog, een vogeltje
tsjilpte vrolijk mee.
‘Concert voor fluit en mus,’ grinnikte ik, maar de fijnzinnige humor
ontging Flip.
‘Wat is dat, wie is dat?’ hijgde hij ontzet.
‘Hotse Terpstra,’ wist ik, ‘een lompe Friese knul met wit haar die hier
pas is komen wonen.’ Dat hij iets met muziek deed was me bekend,
maar hoe kon zo’n bonk zo muzikaal zijn? Met tranen in zijn ogen
luisterde Flip stil en met ingezakte schouders naar het wonderschone
fluitspel en ook ik staarde droef voor me uit. Dat hadden we, dat had
Flip toch niet verdiend. En ach, kijk, daar kwam Eleonora de veranda
op. Zwijgend zagen we toe hoe ze bevallig over de balustrade heen
boog en in haar handen klapte. Ja, ze klapte in haar handen. ‘Prach-
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tig!’ riep ze met een parelend heldere stem die Flip ineen deed krim
pen, ‘prachtig!’
Met trage bewegingen begon Flip de draad op te rollen. Het was
verkeken, de fluit had gezegevierd. Nog diezelfde week zagen we het
paar, de slanke Eleonora en de bonkige Hotse, arm in arm door de
straat schrijden.
Flip was ontroostbaar. ‘Weetje,’ filosofeerde hij met een snik in mijn
nu sombere kamertje, ‘de ontwerper, neem Stradivarius of Theremin,
krijgt voor eeuwig naam en faam. En de de musicus die op zijn ont
werp speelt krijgt de gedroomde vrouw. Maar de maker, de hobbyist,
krijgt geen naam, geen succes, die krijgt geen Eleonora. Die leeft
alleen van voldoening. Ach, ons geluk wordt wel duur betaald...!’

tii
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'Prachtig! ’ riep ze met een parelend heldere stem die Flip ineen deed krimpen,
‘prachtig!'
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34. De stenen baskast
In die tijd van onze WW-euforie, ingeleid door de indrukwekkende
demonstraties tijdens de Firato van 1952, kwam neef Joop een keer in
mijn kamertje. Flip en ik waren juist bezig met het ingebruikstellen
van de WW-versterker die ons door de handige politieagent was
afgetroggeld. Onze enige 33 1/3-plaat draaide, onze nieuwe LP met
Eine kleine Nachtmusik in de glanzende groeven. Het klonk fenome
naal.
‘Poepoepoe, dit is niet mis!’ riep Joop vol bewondering. ‘Zoiets heb
ik nog niet eerder gehoord. Ja, in de concertzaal, maar nooit in huis.
Hoe doen jullie dat?’
‘Nou, gewoon, goed versterkertje hè. En niet te vergeten, het belang
rijkste: een goeie luidspreker. Zoals deze hier.’ Met een achteloos
gebaar, maar inwendig gloeiend van trots wees Flip naar onze basreflexkast met legendarische Philips 9710-luidspreker.
‘Waar kun je zoiets kopen?’ hijgde Joop. ‘Dat wil ik ook hebben. Ik
ben gék op muziek.’
‘Is niet te koop,’ zei Flip. ‘Dit is handwerk, óns handwerk.’
‘Hebben jullie...? Nee maar! Nou, luister. Ik heb wat gespaard. Bouw
zo’n WW-luidsprekerkast voor me.’
‘Waar sluit je die op aan?’ informeerde ik praktisch.
‘O ja, een versterker moet er natuurlijk ook bij. Nou, die komt later
wel. Eerst maar die luidspreker. Tjé, wat een kwaliteit, wat een mu
ziek!’ Met gesloten ogen liet hij zich ontroerd door de Mozart-klanken meevoeren.
‘Wanneer beginnen we?’ haalde Flip hem weer terug naar de aarde.
‘Nou, laten we zeggen volgende week. Dan gaan Ans en ik met de
kleine een paar weken naar familie in de Achterhoek. Verlate vakantie.
Jullie krijgen de sleutel van mijn huis, en als ik terugkom staat er een
pracht van een luidsprekerkast in mijn woonkamer. Afgesproken?’
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Ja, het was een luisterrijk idee, waar ook zijn vrouw geheel achter
stond. En zo stonden we een week later met de duimstok in de hand
in de verlaten woonkamer op drie hoog.
‘Ik heb een idee,’ stelde Flip voor, ‘we maken geen houten kastje,
nee, we gaan Joop en Ans met een stenen box verrassen.’
Verbaasd keek ik hem aan. ‘Jazeker, van steen,’ oreerde Flip. ‘Steen
resoneert niet en geeft daardoor een fantastische lagetonenweergave.
Beter materiaal is niet denkbaar heb ik gelezen. En het mooie is,’
vervolgde hij met grote levendigheid, ‘dat ze in de Tolstraat een huis
aan het afbreken zijn. Daar liggen bergen oude stenen voor het op
rapen. Mogen we vast wel zó meenemen. Dus dat kost niks. En het
beetje cement en zand dat we nodig hebben is ook niet duur. Dus...’
‘Dus gaan we onmiddellijk aan de slag!’ riep ik meteen vol vuur. ‘Flip,
je bent geniaal. We zullen de familie eens wat laten zien. En horen!’
Met de ene fiets met fietstas waarover we beschikten trokken we op
naar de afbraak. We troffen het. We liepen tegen de werkbaas op, die
ons meteen toestemming gaf. ‘Hoeveel van dat puin hebben jullie
nodig?’ vroeg hij. ‘Leg dat dan opzij, want zometeen wordt die hele
zooi hier opgeschoond.’
In hoog tempo legden we zo’n driehonderd stenen opzij.
‘Die moppen zijn toch heel wat zwaarder dan ik dacht,’ ontdekte Flip,
toen we een stuk of wat stenen in de zijtassen hadden geplompt. ‘Dat
wordt nog wat voor we die op drie-hoog hebben...’
‘Gewoon doorzetten,’ zei ik flink.
We togen op weg, de eindeloos lange straten van de Pijp door. Bij het
huis van Joop en Ans aangekomen laadden we de stenen stuk voor
stuk in een bij de afbraak gevonden jutezak over. Dat vergemakkelijk
te het transport naar boven.
‘Wat een geluk dat we die zak gevonden hebben,’ glunderde Flip,
terwijl we de bonkige vracht tree voor tree hijgend naar drie hoog
sleepten. Precies bovenaan de trap op twee hoog had de kennelijk
verrotte zak er genoeg van. Geluidloos scheurde hij open en met
donderend geweld stortten de stenen zich holderdebolder de trap af.
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Ontzet bleven we als een paal staan en ja hoor, daar vlogen overal
tegelijk deuren open en werden ons de meest zware verwensingen
toegeroepen.
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Geluidloos scheurde hij open en met donderend geweld stortten de stenen zich
holderdebolder de trap af.
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‘Sorry,’ lispelden, ‘we wisten niet.., we konden niet..., we zullen...’
De deuren sloegen weer nijdig dicht en stuk voor stuk brachten we in
.tijgersluipgang de naar beneden gedaverde stenen omhoog. Zachtjes
vlijden we ze in de kamerhoek en ontgoocheld namen we waar hoe
miezerig klein het met zoveel strijd verkregen hoopje nog maar was.
‘Morgen verder,’ lispelde Flip. ‘Dan zijn de verhitte gemoederen
hopelijk weer wat afgekoeld. ’
Waar waren we aan begonnen? Waarom gingen we eigenlijk door met
dit uitputtende project? Het moet de wanne gedachte aan de blijd
schap van Joop en Ans zijn geweest. In ieder geval slopen we de
daaropvolgende dagen ongebroken op steeds weer andere tijden met
nieuwe vrachten stenen naar boven, die nu hecht bijeengehouden
werden door een stevige, van de groenteman geleende aardappelzak.
Flip droeg de bonkige bult met pijnlijk vertrokken gelaat op de rug en
ik duwde er met alle macht aan de onderzijde tegenaan. Tegen een
toevallige bezoekster van twee hoog die op een van die tochten de
langszwoegende karavaan bevreemd aankeek zei Flip met een ver
krampte glimlach: ‘Aardappelen voor drie hoog mevrouw, een nieuw
soort, de Zeeuwse Kubist. Zeer voedzaam en kruimig. En niet duur.
Vraag uw groenteman.’
‘Zal ik zeker doen,’ zei de vrouw dankbaar.
Eindelijk kwam het moment dat we alle spullen boven hadden: stenen,
portland, zand, hout en een fraaie, zware 30 cm-luidspreker die,
hadden we bedacht, vanwege de gratis stenen extra geld had mogen
kosten. De bouw begon. Na de doorstane ellende van het aanslepen
was het metselwerk één groot feest. Na een dag uitharden - we gun
den ons nauwelijks de tijd om dit af te wachten - kon de op een
plankje geschroefde luidspreker in het vierkant opengelaten gat-metsponning worden aangebracht. Een er provisorisch op aangesloten
hogetonenluidspreker hadden we los op de baskast neergelegd. Hoge
tonen hadden geen klankkast nodig wisten we vakkundig. De snoeren
gingen door een stukje elektrapijp dat we tegen alle logica in niet
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vergeten hadden in te metselen en werden op de meegebrachte ver
sterker aangesloten.
‘Test!’ riep Flip met overslaande stem. De naald van de eveneens
meegebrachte grammofoon zakte in de groef en daar klonk overdon
derend gaaf de Schone Blaue Donau, onze geliefde 78-toeren heftigeklanken-testplaat die we uit den treure kende, uit het beton, zó in
drukwekkend levensecht, dat we er met open mond naar bleven
luisteren. Zware bassen dreunden door de kamer, het was meer dan
grandioos.
‘Voor anderen maken we verdorie betere dingen dan voor onszelf!’
merkte Flip na een tijdje met afgunst op, de knop met tegenzin temgdraaiend. De muziek zakte weg en op datzelfde moment hoorden we
zwaar dreunende klappen, vergezeld van rauwe kreten, vanuit de
vloer opklinken.
‘Verrek, ik dacht dat dat in de plaat zat,’ fluisterde Flip, ‘maar het is
de buurman. We moeten oppassen voor zijn gezondheid.’
‘Ik denk meer voor onze gezondheid...’ huiverde ik. Gelukkig, het
dreunende gemoker hield op.
Twee dagen later, toen we nét binnen waren om de zaak op te ruimen
- we hadden het pand veiligheidshalve maar niet eerder bezocht kwam de familie onverwacht thuis. ‘Hallo jongens...’ begon Joop, een
zware koffer op de vloer neerbonkend. Maar tegelijk viel zijn oog op
de omvangrijke schepping in de hoek.
‘Wat voor monsterlijks is dat?’ informeerde hij niet erg vriendelijk.
Ans, met grote vraagogen, zakte zwijgend op een stoel. Flip keek
schichtig van de een naar de ander. ‘Nou, baskast,’ zei hij ietwat
onzeker. ‘Werkelijkheidsweergave,’ viel ik hem sportief bij. ‘Wat op
de Firato is geïntroduceerd, weetje wel!’ ging Flip, me een dankbare
blik toewerpend, door, ‘muziek zoals je nog nooit...’
‘Afbreken dat blok,’ commandeerde Joop met dreigend-toonloze
stem, ‘afbreken, meteen! Zijn jullie helemaal gek geworden? Een
klankkast vraag ik. Gewoon voor een beetje mooie muziek. En wat
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krijg ik? Een tot de helft verkleinde kamer omdat de knutselaars er zo
nodig een blok beton in moesten storten. Het moet niet gekker. Moet
dit soms kunst betekenen of zoiets?’
‘Rustig, Joop,’ kwam Ans, ‘denk aan je bloeddruk.’
Voordat Joop weer wat kon roepen, zei ik doortastend: ‘Niks geen
kunst, gewoon de allerbeste klankkast die er is. Wij zullen je even
laten horen...’
‘Jullie zullen niks even!’ siste Joop. ‘Ik heb al genoeg gehoord van de
buurman, die heeft me al helemaal ingelicht.’
‘Je kunt héél zacht spelen,’ probeerde Flip nog, maar het hielp niet,
het bouwwerk moest weg, meteen, nu. Joop hoefde helemaal geen
WW meer, nu niet en nooit niet. ‘Weg, weg, die steentroep, voor ik
een ongeluk aan jullie bega!’
‘Rustig Joop, rustig,’ reageerde Ans verzenuwd.
We zeiden maar niets meer. Zwijgend haalden we zware sloopgereedschappen van huis en sloegen onze schepping, die gelukkig nog niet
volledig was doorgehard, tot op de laatste steen met bonkend geweld
uit elkaar. Ondertussen onderhield Joop zich een verdieping lager met
geforceerd-rustige stem met de nauwelijks te temmen onderbuurman.
De aangrenzende 3-hoog buurman die verwilderd tegen de muur
stond te bonzen, werd genegeerd. Je kon niet overal tegelijk zijn.
Daar lag de berg stenen weer. ‘Waar slepen we die naar toe?’ fluister
de Flip. ‘Naar de afbraak kan niet meer, daar zijn ze nu aan het bou
wen.’
Tja, waar moest die ellende heen? ‘Ah, ik weet het,’ kreeg ik een
ingeving. ‘Bij ons in de tuin. Maken we wel eens een keer een mooi
paadje naar mijn kamertje van.’ ‘Maar je ouders dan..?’ twijfelde Flip.
‘O, die vinden dat wel goed,’ hoopte ik, ‘kom op, aan de slag.’
Tot onbeschrijfelijke opluchting van Joop en Ans werd de puinhoop in
de kamer, elke keer als we ten tonele verschenen, een stukje kleiner.
Tot minder grote vreugde van mijn toegeeflijke ouders verrees in
hetzelfde tempo een groeiende puinberg tussen de hortensia’s. Na
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dagen van manmoedig gesleep was de berg van ver weg drie hoog
naar de tuin verplaatst. Niet al te vrolijk stonden we er voor.
‘Voila, een deel van ons leven,’ mompelde Flip somber, ‘zoveel werk
en niets bereikt.’
‘Tja...’, zuchtte ik, mijn pijnlijke armen gymnastisch uitrekkend,
‘tja...’ Op datzelfde moment kreeg ik het idee van mijn leven. ‘Bassebox!’ riep ik, ‘hier, in mijn kamertje. Niks tuinpad! Daar zijn die
bezwete stenen veel te goed voor! ’
‘Ach natuurlijk!’jubelde Flip mee, ‘reuze idee!’
‘Ja, en als die box klaar is bouwen we er een op jouw zolderkamer
tje!’ riep ik vol vuur.
’Je doet maar,’ huiverde Flip, ‘van mijn levensdagen sleep ik geen
steen meer naar boven.’

Maar tegelijk viel zijn oog op de omvangrijke schepping in de hoek.
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Weer verrees er een stenen klankkast, nu op de juiste plaats. Ach, wat
klonk hij wonderschoon, toen we hem probeerden. Wat een ontroe
rend mooi lagetonengebied! Met ingehouden adem stonden we stil
naar de Schone Blauwe Donau, afgewisseld door Eine kleine Nachtmusik, te luisteren.
‘Onbegrijpelijk dat we hier niet meteen aan hebben gedacht,’ zei ik
hoofdschuddend na de laatste klanken. ‘Toch volslagen idioot dat we
eerst bij zo’n verre neef zijn gaan martelen? Die nog ondankbaar is
bovendien!’
‘We zijn te goed voor deze wereld,’ stelde Flip bescheiden vast. ‘En
weetje hoe dat komt? We zijn te actief. Wij denken te laat. We komen
meteen als een gek in beweging.’ Met een filosofische blik staarde hij
het raam uit. ‘Tja, dat is onze doem. Daardoor is de weg die wij gaan
altijd een lange weg. Helaas...’
‘Maar wel een weg die toch maar weer tot een grandioos succes heeft
geleid!’ weerlegde ik innig tevreden en draaide de sterkteregelaar zo
ver open dat de ramen bol in de sponningen kwamen te staan.
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35. Mobiele communicatie
In die dagen dat er nog luisterrijke automobielen als de 2-cilinder
tweetakt DKW over de rustige Nederlandse wegen rondtoerden,
geschiedde het dat Flip mij met een gebroken krukas naar huis sleep
te. Mijn 98 cc DKW-motorfietsje had ik inmiddels voor een heuse
auto omgeruild en ook Flip reed DKW. Jazeker, allebei waren wij de
een na de ander de trotse bezitter geworden van een vooroorlogse
Deutsche KinderWagen zoals afgunstigen onze begerenswaardige
voertuigen laatdunkend noemden. Wij lachten daar om.
Het voertuig waar Flip in pruttelde had een triplex carrosserie en ik
bewoog mij gracieus voort in een stalen ‘Horch’, iets wat, ofje wilde
of niet, toch wel een beetje een gevoel van standsverschil opwekte.
Overigens, in eerbiedwaardige ouderdom ontliepen beide vooroorlog
se voertuigen elkaar nauwelijks. En qua prestaties ook niet. Zodat in
beide kampen grote tevredenheid heerste.
Maar nu had mijn edele mobiel ergens onderweg, ver builen de stad,
spontaan een gebroken krukas, zoals bij latere demontage bleek.
Metaalmoeheid of zoiets. Geen probleem, want zoiets repareerde men
zelf voor de deur op straat. Maar zover was het voorlopig nog niet
besefte ik in de stille natuur. Eerst moest het voertuig naar huis wor
den gesleept. Een snel telefoontje na een lange wandeling naar een
afgelegen boerderij was voldoende. Flip sprong onmiddellijk ter
redding achter het stuur van zijn immer gereedstaande karos. Ha, daar
was hij al! Een sleepoog zat niet op zijn auto en dus bevestigden we
de sleepkabel op doordachte wijze aan het achter op zijn auto gemon
teerde reservewiel. Hecht vereend reden we geroutineerd heen.
Elkaar wegslepen behoorde tot onze regelmatig terugkerende levens
verrichtingen. Dankzij mijn daardoor ontwikkeld flitsend snelle reac
tievermogen konden we een redelijke snelheid ontwikkelen. Telkens
wanneer de remlichten vóór mij oplichtten wist ik steeds net op tijd
mijn rempedaal in te trappen. Zo-ook op het moment dat we aan het
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eind van de sleepreis de hoek van mijn straat omsloegen. Even remde
Flip af, omdat een paar voetgangers wilden oversteken, zag dat de
twijfelaars toch maar op de stoep bleven staan en gaf weer gas, juist
op het moment dat ik mijn voet met grote kracht flitsend snel op het
rempedaal plantte. Onmiddellijk werd het reservewiel, compleet met
een stuk triplex-achterwand met een luide ‘Boiing’ uit Flips bolide
gescheurd. Met grote ogen zag ik toe hoe het wiel plus auto-achterwand precies voor mijn nu stilstaande voorwielen tegen het wegdek
klapte. ‘Gelukkig dat ik juist remde...’ dacht ik met bewonderens
waardige logica.
We parkeerden de auto’s langs de stoeprand en trokken ons na een
korte doch hevige woordenwisseling in vergadering terug om onver
wachte catastrofes als deze in het vervolg te voorkomen. Er diende
een technische oplossing te komen, want op onze rijstijl, wisten we,
was niets aan te merken.
‘Radiografisch contact, dat is het,’ bedacht ik pienter, ‘dan weet de
achterste man steeds wat de voorste gaat doen.’
Maar Flip schudde zijn hoofd. ‘Onzin,’ oordeelde hij, ‘dat vereist
moeilijke zendvergunningen. Nee, dat wordt niks.’ Peinzend staarde
hij naar de verte. Dan klaarde zijn gezicht op. ‘Hé, wacht, wat denk je
van telefonisch contact! Weetje, we hangen in elke wagen een micro
foon en een telefoon, leggen een draadje langs de sleepkabel, sluiten
het zaakje op de accu aan en voila, we hebben contact!’
‘Dit is het!’ riep ik enthousiast, ‘hadden we veel eerder moeten beden
ken. Aan de slag, meteen!’ Dit prachtplan gedoogde geen uitstel.
We bevestigden achterwand en reservewiel provisorisch aan Flips
geruïneerde wagen, monteerden een paar dumptelefoons en micro
foons in beide auto’s, waarbij we de microfoon aan het dak ophingen,
zodat die vrijelijk voor de mond bungelde. We spanden een snoertje
tussen beide wagens, waarna het instrumentarium fantastisch bleek te
werken.
‘Proefrit!’ riep Flip, ‘even kijken hoe het onderweg werkt.’
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We stegen in en drukten de hoofdtelefoon op ons hoofd.
‘Attentie, attentie,’ hoorde ik, ‘ik ga starten!’
‘Accoord, stuurman,’ riep ik krachtig terug en tegelijk hoorde ik
zacht geknetter in de telefoon.
‘Kan ik optrekken?’ klonk Flips stem. Ik keek in de spiegel. ‘Wach
ten!’ riep ik terug, ‘naderend verkeer!’
Zie, dat was nog eens verkeersveiligheid! Een zware truck denderde
voorbij. Ik loerde weer in mijn spiegeltje: de weg was vrij.
‘Ja, karre-maar! ’ commandeerde ik.
‘Voor vrij, contact!’ riep Flip terug en terwijl ik nauwkeurig beschreef
hoe de kabel strak kwam te staan, trok Flip voorzichtig op. Welk een
feestelijke rit werd dit! Telkens wanneer Flip van koers dacht te
veranderen, gaf hij in telegramstijl een bericht naar achteren door,
waarna ik per kerende post mijn instemming betuigde. En ik op mijn
beurt deelde met grote accuratesse mee wat mijn oplettend oog zoal
in de achteruitkijkspiegel bespeurde. Ja, zo hecht werd de samenwer
king, dat Flip geen rem meer hoefde aan te raken. ‘Remmen!’ riep hij

We monteerden een paar dumptelefoons en microfoons in beide auto ’s.
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wanneer we een rood stoplicht naderden, en ik drukte dan rustig mijn
remmetje in. Op het moment dat Flip krachtig ‘Ho!’ riep drukte ik
even flink door en zie: beide wagens stonden dan met een ruk stil, met
de kabel, strak als een staaldraad, tussen ons in. Ha, dit was sleepwerk, dit was eendracht, dit was groots! Wat mobiele communicatie
al niet vermocht!
We verlieten de stad en draaiden de snelweg op. ‘Ruim baan, snelheid
wordt opgevoerd!’ klonk het in mijn telefoon.
‘Oké!’ riep ik terug en meteen zag ik mijn snelheidsmeter tot ruim 90
kilometer oplopen. We wisselden gegevens uit, constateerden ver
schillen in meterstanden en discussieerden heftig over welke meter
verkeerd aan wees.
‘Verkeersobstakel op 100 meter!’ kondigde Flip plotseling aan en
braaf begon ik te remmen. ‘Politiecontrole,’ deelde hij ietwat gespan
nen mee, ‘denk er aan dat we feilloos landen!’ Overbodige opmerking
natuurlijk. Met een stevig gangetje kwamen we aanrijden en op het
moment dat de ijverige politiebeambte, die al die tijd energiek met zijn
armen had staan zwaaien, vertwijfeld opzij sprong om aan de dood te
ontsnappen, blafte Flip ‘Ho!’ in de microfoon en tegelijk stonden
beide wagens als één hecht blok volkomen stil.
‘Hulde! ’ riep de politieman, het angstzweet van zijn voorhoofd wis
send, ‘zulk een sleepwerk mocht ik nog nimmer aanschouwen!’ en hij
wees zijn collega op de snaarstrakke sleepkabel. ‘Ik heb nog nooit
anders gezien dan dat de kabel als slappe macaroni tussen de voor
wielen van de achterste wagen frommelt. Vakwerk, meesterschap!’
‘Hetgeen niet wegneemt, dat de heren slepers wel wat hard reden,’
vond de collega enigszins zuur.
‘Ja, dat is wel zo,’ gaf de eerste politieman met nog natrillende knieën
toe. Hij trok zijn boekje, ondertussen om de wagens heenwandelend.
Daar viel zijn oog, getraind als het was op het waarnemen van afwij
kende voorwerpen en voorvallen, op het dunne snoer tussen de
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auto’s. Even dacht hij diep na, daarna dwaalde zijn oog verder en kijk,
daar ontdekte de speurder de microfoons en hoofdtelefoons.
‘Asjemenou...’ zei hij hardop, ‘nee maar... wel wel! Hé, collega, kom
eens kijken! Het ei van Columbus! ’
De collega kwam erbij. ‘Verroest,’ zei hij enkel. Dan keerde hij zich
met een plechtig gebaar tot Flip en mij, die met een brede grijns
toekeken, en sprak breed: ‘Heren, rijdt u verder. Zoals u sleept, sleept
u veilig. Men moest dit altoos op deze wijze doen. Goede reis!’
En de heren (ja, ‘heren’ had men ons genoemd), de heren stapten in
hun gammele vehikels, drukten gelijk een vorst zijn kroon de koptele
foons over hunne oren en reden op koninklijke wijze en nagewuifd
door het beleefd buigende politieduo heen.
Het technisch vernuft had weer eens op grandioze wijze gezegevierd!

Beide wagens stonden met een ruk stil, met de kabel, strak als een staaldraad.
tussen ons in.
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36. De negatieve reparatie
Ooit was er een gezegende tijd dat materiaal duurder was dan ar
beidsloon. Die tijd beleefde het mensdom in de periode na de oorlog.
Radio-onderdelen werden dan ook met ware liefde omringd. Maar...
de liefde kon wel eens wat te argeloos zijn!
Het begon met het verzoek van meneer Slof om even naar zijn radio
te komen kijken. Er kwam geen spat geluid meer uit. Nog geen
kwartier na de smeekbede was ik al met een tas met tangetjes en
ander eerste hulpspul op weg. Directe hulp was geboden. Beklagens
waardig de mens die ‘s avonds na de zware dagtaak de vrolijke radio
programma’s moest ontberen. Dat gold zeker voor de familie Slof die
ergens driehoog in de nauwe Govert Flinckstraat bleek te wonen. De
stijle trappen met de uitgesleten, kale treden in het bedompte trappen
huis beklimmend voelde ik mij trede voor trede meer en meer in mijn
sociale gevoelens gesterkt. Het lot had mij weer eens met onbemid
delde lieden in aanraking gebracht die een extra steuntje overwaard
waren.
De familie Slof, ongewassen vader, slonzige moeder, pukkelige zoon
en magere bakvisdochter, zat in de bedompte kamer zwijgend rond de
tafel. Men at. Het was een zeer eenvoudig maal, dat zag ik wel.
Weinig meubelen in de kamer en in de hoek op een kreupele buffet
kast de radio met daarnaast, hoe was het mogelijk, een grammofoon.
Maar nergens platen. Logisch, daar was natuurlijk geen geld voor. De
radio was een zelfbouwgeval in een merkloze kast.
‘Tweedehands, altijd goed gedaan.’ lichte pa Slof me kortaf met volle
mond in, ‘je krijgt hem vanavond toch wel klaar, niet?’
‘Ik doe m’n best,’ knikte ik. Pa Slof knikte gerustgesteld en ik wist
dat er prestaties van mij werden verwacht.
Onder drukkende stilte schroefde ik de achterwand los. Het welbe
kende beeld van een zich over vormeloze onderdelen gedrapeerde
stofdeken lachte me tegemoet. Nu vooral geen stofzuigerhandelingen,
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wist ik uit ervaring. Het zou het onmiddellijke einde van het diner
zijn. Met een kwastje veegde ik de ergste stofpluizen weg. Terwijl ik
met mijn simpele spulletjes de diagnose aan het stellen was stond
zoon Slof ineens naast me. Men was klaar met eten. ‘Belangstelling?’
vroeg ik. Geen antwoord. Ik keek hem aan. ‘Hoe heet je?’
‘Leendert,’ mompelde het jongmens dat, nu ik hem wat beter bekeek,
nogal gluiperig uit zijn ogen keek. Dit werd geen wanne vriendschap,
dat stond vast.
‘Ik denk dat de mengbuis aan zijn eind is,’ deelde ik na een tijdje mee.
Niemand reageerde, ik was een roepende in de woestijn.
‘De winkels zijn dicht,’ ging ik dapper door, ‘dus kan ik hem niet
laten doormeten.’ Ook dit zaad viel op de rotsen.
‘Maar ik denk,’ vervolgde ik heldhaftig, ‘dat ik thuis nog wel zo’n
buis heb.’
Ha, dit trof doel. ‘Duur?’ vroeg pa Slof.
Tk regel wel wat,’ zei ik goedig, ‘dat komt wel goed.’
‘Mooi zo,’ gromde pa Slof, waarna ik snel naar huis holde. Terugge
komen bleek mijn diagnose tot mijn grote opluchting juist te zijn. De
kostbare mengbuis, een ECH3 die ik uit mijn eigen radio had getrok
ken, zette in de schamele huiskamer van de familie Slof de deur naar
de wereld weer wijd open. Op alle drie golfbanden kwam een grote
hoeveelheid stations luid en duidelijk door.
‘Fantastisch,’ knikte pa Slof tevreden, ‘je bent een genie.’ En dan, met
een zorgelijke frons tussen zijn ogen: ‘we kunnen volgende week wel
even afrekenen, hè. Ik heb nu geen geld in huis.’
‘Tuurlijk! ’ glimlachte ik met dat missionaire gevoel dat zendelingen
naar het diepst van donker Afrika heeft gebracht, ‘ik kom wel weer
eens langs. Maakt u zich maar geen zorgen over de prijs.’ Ik zou maar
heel weinig rekenen, dat stond voor me vast. Ja kon die stakkerds, die
zo weinig te verteren hadden niet in de kou laten staan. Maar onder
tussen zat ik wel mooi zonder ECH3 en dus zonder radio. Maar Flip
bood gelukkig uitkomst. Hij had nog wel zo’n buis.
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‘Pas maar op,’ vond hij het nodig me te waarschuwen, ‘geen geld en
toch een radio laten repareren..., nee, dat soort lui zou ik niet al te
zeer vertrouwen. Waarom zijn ze niet gewoon naar de radiozaak
gegaan en hadden ze jou nodig?’
‘Mijn goede naam! ’ zei ik manhaftig, ‘mijn roem begint zich tot in de
verste uithoeken te verspreiden.’
‘Ik ken die roem,’ zei Flip wijs.
Nog voor de week om was stond pa Slof weer voor de deur. ‘Sorry,’
zei hij, ‘het toestel is ineens vreselijk gaan brommen.’

Terwijl ik met mijn simpele spulletjes de diagnose aan het vaststellen was stond
zoon Slof ineens naast me.
257

Aha, de voedingscondensator, dat kon niet missen. Voor alle zeker
heid nam ik maar zo’n elco mee.
‘Ik heb nog geen geld,’ zei pa Slof verontschuldigend, toen ik weer
voor het toestel stond, ‘ik dacht van de week werk te vinden, snap je
wel.’ Ik had met hem te doen. ‘Maakt u zich maar geen zorgen,’
glimlachte ik breed, ‘ik ben niet de slechtste.’ Fatale zelfkennis! Ik
schroefde de achterwand los. Hé, wat zag de voedingselco er schoon
uit. Had ik die de vorige keer zó goed schoongeveegd? Zal wel. Snel
verving ik hem. Toestel aan, de brom was weg. Weer een perfect
gestelde diagnose, ik groeide. Maar de zwijgend toekijkende Leendert
met zijn gluiperige oogopslag temperde de vreugde in belangrijke
mate.
‘Nou, tot ziens,’ zei ik maar gauw tegen pa Slof. Ik was blij toen ik
weer buiten stond.
Twee dagen later werd ik weer ontboden. Het toestel deed niets meer.
‘Heb je het wel goed gerepareerd?’ informeerde pa Slof argwanend.
Ik zei maar niks. Gelukkig was er geen gluiperige Leendert deze keer,
dat was al heel wat. Al snel brachten mijn wetenschappelijke metingen
aan het licht dat de uitgangstrafo, een zwart Philips-geval, geen
signaal meer doorgaf. Een wikkeling had de geest gegeven, waarna de
primaire was doorgebrand. Vreemd, heel vreemd. Zoiets gebeurde
niet zomaar. ‘Uitgang stuk,’ deelde ik mee, ‘er moet een nieuwe in.’
‘Duur zeker?’ informeerde pa Slof bitter.
‘Stil maar,’ suste ik goedmoedig, ‘ik heb er nog wel een liggen. Ik
regel wel wat.
Kan ik hier even naar de WC?’
‘Rechts af het gangetje in,’ zei pa Slof. Dat deed ik. Ik opende een
deur, de verkeerde zoals bleek, want ik keek een klein kamertje in.
Het kamertje van vriend Leendert. En wat zag mijn van verbazing
plots uitpuilend oog daar op tafel? Daar lagen naast elkaar, netjes in
het gelid, een ECH3, een glimmende elco en een zwarte uitgangstra
fo. Naast een radio in aanbouw. De gluiperd liet mij, vast wel in
hechte samenwerking met pa, elke keer met een nieuw onderdeel
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opdraven dat ik, argeloze, met groot plezier en oversociaal gevoel in
de radio van pa monteerde. Ademloos bleef ik een tijdlang naar het
tafereel staren. Nee maar, wat een schurk, wat een boef, wat een
proleet!
Trillend van kwaadheid ging ik weer terug, de kamer in. Daar wachtte
me een tweede schok. Ma Slof deed juist de deur van een grote kast
dicht waarin ze iets had weggelegd. Maar zo snel als ze de deur bij
mijn binnenkomst ook sloot, dat verhinderde toch niet dat ik heel
even een alleszins duidelijke blik op de inhoud kreeg. Wat zag mijn
verzenuwd oog deze keer? Een hele rij grammofoonplaten. En daar
onder een even lange rij drankflessen. De familie-zonder-geld had een
hele voorraad platen plus een uitgebreide drankwinkel. En ondertus
sen maar armoedig doen. Ik was sprakeloos. Wat te doen, wat in
hemelsnaam te doen? Ineens hoge prijzen gaan rekenen? Dat had geen
zin, die zouden toch nooit worden betaald, dat voelde ik wel.
‘Ik kan de reparatie hier niet uitvoeren,’ was het enige wat ik wist te
bedenken, ‘ik neem het toestel even mee naar huis.’
‘Voor hoe lang?’ informeerde pa Slof.
‘Een of twee dagen,’ zei ik kortaf.
‘Oké dan,’ knikte pa Slof.
En daar zeulde ik met het grote toestel over straat. Wat had ik nou
weer voor doms aangehaald? Hoe kon ik op deze manier in ‘s hemels
naam mijn gestolen onderdelen weer terugkrijgen? En wat moest ik
rekenen? Veel kon dat na mijn toezeggingen niet zijn. En trouwens, ik
kreeg mijn geld toch nooit. Het zweet brak me uit. Flip! Die moest
uitkomst brengen. Gelukkig, hij was thuis.
‘Hoe kunnen we die zwervers te slim af zin?’ vroeg ik zonder enige
hoop na mijn droevig verhaal.
‘Tja,’ zei Flip bedachtzaam, ‘ik heb je nog zó gewaar...’
‘Ja, het is wel goed,’ siste ik kwaad, ‘ga nog even de boetprediker
uithangen, wil je. Vertel liever wat we kunnen doen.’
Flip dacht diep na. ‘Ik heb het!’ grijnsde hij na een tijdje. ‘Negatieve
reparatie, dat is de oplossing. Als je het toestel terugbrengt zegje:
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sorry, dit toestel is jammer genoeg onrepareerbaar. Hier is het terug
en ik wil helemaal niets voor alle moeite hebben. Gegroet! ’
‘Wel ja!’ riep ik verbolgen, omdat mijn kleine geest de omvang van dit
geniale plan nog niet vermocht te omvatten, ‘jij maakt hem helemaal
mooi! Leendert zet die oorspronkelijke uitgangstrafo er weer vrolijk
in, de familie heeft weer mooi muziek en ik word nog jarenlang
smadelijk uitgelachen! ’
‘De familie heeft helemaal geen muziek,’ glimlachte Flip fijntjes, ‘want
wij gaan er nu op onze beurt een stel onderdelen uithalen. Zeg maar
wat we nodig hebben. Een voedingstrafo? Ik heb er hier een met een
doorgebrande wikkeling. Laten we die eerst maar even omwisselen.’
Geïmponeerd keek ik hem aan. ‘Briljant...!’ fluisterde ik met ontzag.
Flip glimlachte gevlijd.
Geroutineerd monteerden we allerlei onderdelen in de radio die ooit
de geest hadden gegeven en die we uit een onlogisch gevoel voor
piëteit nooit hadden willen weggooien. Op tafel groeide een aangena
me verzameling uit het toestel gesloopte perfecte onderdelen: de
voedingstrafo, enkele buizen, een handvol weerstanden en condensa
toren en nog wat meer van dat begerenswaardige kleingoed.
‘Zo, dat is wel genoeg, ’ vond Flip tenslotte, toen als laatste de prach
tige luidspreker door een defecte was vervangen. ‘Ik ben benieuwd
wanneer de familie Slof weer muziek in huis heeft.’
Dat zijn we nooit te weten gekomen. Nadat ik de onrepareerbare
radio had teruggebracht en te horen had gekregen dat ik nooit van
mijn levensdagen een cent zou krijgen, is de familie Slof voorgoed uit
ons leven verdwenen. Maar van de onderdelen hebben we nog heel
veel plezier gehad.
De negatieve reparatie had rijke vruchten afgeworpen!
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'Zo. dat is wel genoeg,' vond Flip tenslotte.
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37. ‘De orgeltoetsen zijn er!’
Onder de speelse kop Musica Electronica werd halverwege de jaren
vijftig in het maandblad Radio Electronica een zelfbouwrubriek
gestart over het elektronische orgel. ‘Gaan wij ook maken, Flip!’ riep
ik meteen enthousiast. Ik speelde wat piano, vond orgelmuziek prach
tig en dus kwam hier de grote kans: een eigen orgel. Kon je zo maar
zelf bouwen, dankzij de onvolprezen elektronica. Het principe was,
zoals dat met zoveel schakelingen het geval was, verraderlijk simpel.
Je soldeerde gewoon een oscillator in elkaar, die je via een toetscontact inschakelde en voila, je had een toon. Dat herhaalde je maar een
aantal keren en je had een elektronisch orgel.
‘Zelf een orgel bouwen?’ Verbaasd keek Flip me aan. ‘Zeker weer
zo’n gillend tandwielgeval als we al eerder hebben gemaakt!4
‘Ben je gek?’ lachte ik, ‘dat was prehistorie. Nee vriend, er komt geen
tandwieltje meer aan te pas. Het is allemaal elektronica wat de klok
slaat.’
Maar Flip was niet te vermurwen. ‘Al die moeite!’ schudde hij zijn
hoofd. ‘Waarom? Als het ding uiteindelijk klaar is moetje er zelf nog
op spelen ook! Nee hoor, geef mij maar een plaat. Of de radio.’ Nee,
veel muzikale aspiraties had hij niet. Maar ik liet me niet uit het veld
slaan. ‘Laat dat spelen nou maar aan mij over. En hoe kom je er bij
dat dat moeite zou kosten, zo’n orgel bouwen? Een radio is heel wat
ingewikkelder. En trouwens, sinds wanneer gaan wij opzien tegen een
beetje moeite? Kom op, aan de slag, ik wil zo’n oscillatortje wel eens
tot leven wekken.’
En zie, mijn psychologische aanpak had succes. Ik kreeg het vuur in
hem brandende. Waarna zich onmiddellijk een diepgaande discussie
over neon-, Hartley- en Colpittoscillatoren ontspon waar we natuur
lijk niet uitkwamen, waarna we driftig aan de slag gingen.
En waarachtig, na een heroïsche strijd met oscillatorspoelen in combi
natie met de nieuwe, wonderlijke transistors die de elektronenbuis in
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snel tempo begonnen te verdringen, hadden we uiteindelijk de be
schikking over een gecompliceerd instrumentarium waarmee we een
reeks niet eens zo heel beroerd klinkende klanken wisten op te wek
ken. Het schakelen ging simpelweg door een koperstripje op een
contactschroef te drukken.
‘Toetsen!’ riep ik, maar het bleef bij die kreet. Ze waren nergens te
koop. Tientallen actieve orgelbouwers liepen stad en land af en schre
ven wanhopige brieven naar Radio Electronica. De redactie kwam
met de spitsvondige oplossing het toetsenbord uit een oud harmonium
of een aftandse piano te slopen en daar contactdraden aan te bevesti
gen. Dat vonden we maar niks.
Tk zie me al zo’n ellendemeubel van het Waterlooplein naar huis
slepen om het daar in elkaar te hakken, louter en alleen om er een
toetsenbord aan over te houden,’ schudde Flip zijn hoofd, ‘nee, dan
zie ik meer in zelf maken. Zo moeilijk zal dat niet zijn. Wat is nou een
toets?’ Nee, een toets stelde niets voor. Maar dat viel toch knap
tegen. We namen heel secuur de toetsmaten van een bij de buurman
staande piano, tekenden die op een plaat dik multiplex over en zaag
den er stuk voor stuk de toetsen van een oktaaf uit.
‘Een hels karwei,’ stelde Flip vast toen we uiteindelijk de 12 toetsen
voor ons op tafel hadden liggen. ‘En dan te bedenken dat dit nog eens
vier keer moet.’
‘Niks vier keer,’ weerlegde ik, ‘negen keer! Het moet een tweeklaviers orgel worden met 2x5 oktaven van C op C.’
‘Welja! Waarom maar niet meteen een drieklaviers?’
‘Hé, nou je ‘t zegt...’
Maar Flip schudde heftig zijn hoofd. Tk heb er schoon genoeg van,
we moeten iets anders bedenken, iets efficiënts. Kunnen we niet iets
gieten, van gips of zo?’ ‘Ja, stenen toetsen zeker, ben je helemaal?’
Peinzend keken we elkaar aan. Gieten was zo gek nog niet. En zie,
daar kwam de briljante brainwave. Er bestond zoiets als vloeibare
plastic, had Flip, die toch vaak belezener was dan men zou vermoe
den, ergens gelezen. Met wat harder erbij werd het keihard. We
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wisten bij een groothandel in Zaandam, een enorm bedrijf waar een
weeë plasticgeur omheen hing, een paar liter mee te krijgen. Heel
voortvarend had Flip maar meteen een heel vat besteld. Dat was de
gebruikelijke verpakking, hadden we gehoord.4 We nemen dat vat
meteen mee,’ had hij achteloos naar voren gebracht. Even, zag ik,
knipperde de man die ons te woord stond, met de ogen, maar dan zei
hij: ‘oké, rij hal B maar in, dan maak in ondertussen de bon.’
‘Zie je, dat is nog eens vlot zakendoen,’ sprak Flip monter terwijl we
onze DKW over het fabrieksterrein naar de immense hal B stuurden.
Hemelhoge deuren schoven rammelend open en een klein mannetje in
blauwe overall stond voor ons.
‘Wij komen voor een vat Lamelon A en een bus Lamelon B, de har
der,’ deelde Flip krachtig mee.
‘Een vat?’ had het mannetje verwonderd gevraagd, ‘met deze auto?’.

Uiteindelijk hadden we met een busje van een paar liter plus een klein flesje
harder het fabrieksterrein verlaten.
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‘Ja, een vat. Met deze auto. Het is een landauer met open dak.’ Flip
was niet weinig trots op deze feestelijke mogelijkheid
‘Nou mooi. Ga je gang.’ Met de duim over de schouder had de man
achteloos naar achteren gewezen. Daar stond een partij omvangrijke
vaten die slechts per tientonner of Rijnschip konden worden vervoerd.
‘Klok,’ slikte Flip en ik grinnikte maar wat.
Uiteindelijk hadden we met een busje van een paar liter plus een klein
flesje harder het fabrieksterrein verlaten. En met het advies daar eerst
maar eens mee te gaan knutselen.
Nou, dat deden we! ‘Zodra we dit proces onder de knie hebben
bestellen we royalere hoeveelheden,’ zei Flip, ‘we zijn zo maar door
die paar liter heen.’
Dat zag hij wel erg optimistisch, want eerst moesten we een gietmal
maken. Weken nam dat in beslag, waarbij we weer net zoals in de tijd
van de bouw van onze eerste taperecorder pijnlijk moesten ondervin
den dat handigheid in elektronica nog helemaal geen handigheid in
mechanica inhoudt. Het was een taai gebeuren, maar de glorie was
groot: de gietmal kwam klaar. We knutselden met vulstoffen om het
helder doorzichtige vloeibare plastic een witte of zwarte kleur te
geven: het goedkope, maar zeer doeltreffende Norit voor de zwarte
en krijtwit voor de witte toetsen. Het ging fantastisch en toen we
eenmaal ontdekten dat het uitharden flink kon worden versneld door
de gevulde gietmal op een kacheltje te verhitten creëerden we het ene
oktaaf na het andere. Nee, dat is te optimistisch gezegd. We creëerden
toetsen, die we via een nogal gecompliceerde constructie op een
aluminium grondplaat tot een compleet oktaaf samenvoegden. De
toetsen scharnierden om een zilverstalen asje en werden door zelfge
maakte drukveertjes omhooggedrukt. Aan de achterzijde van elke
toets waren een stuk of wat zilveren contactdraadjes ingegoten. Het
was een lust om de oktaven te zien en we waren zo trots als een
pauw. Dit product, deze edele ontwikkeling mochten we niet alleen
voor onszelf houden, dat moest ook aan al die andere orgelbouwers,
die naar een goed klavier snakten, worden aangeboden. We openden
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een firma: Hobby Laboratorium, bestelden een paar honderd karton
nen doosjes waar precies een oktaaf in paste en plaatsten een adver
tentie in Radio Electronica: ‘De orgeltoetsen zijn er! f. 13,95 per
oktaaf.’
Hemel, wat een bestellingen riep dat op! Dat konden we nooit alleen
af, maar gelukkig kregen we versterking in de persoon van Willem,
een bekwaam instrumentmaker met industriële ervaring, die in de
avonduren graag tot ons hobbyniveau wilde afdalen.
‘De oktaven hebben te veel onderdelen,’ zag hij, ‘dat maakt het
systeem gecompliceerd en duur.’ ‘Ja, maar het zijn wel losse oktaven
in plaats van complete klavieren,’ weerlegden we. ‘Nu kan men zelf
een groot of klein klavier opbouwen.’ ‘Oké, gewoon doorgaan,’ sprak
Willem, ‘dit is nu eenmaal zo opgezet. Veranderen is nog duurder.’
Bemoedigende woorden. Hij was duidelijk gepokt en gemazeld in
industriële projecten als het onze.

N.TIRATO

We goten en bakten dat het een lieve lust was en stuurden doos na doos de deur
uit.
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We goten en bakten dat het een lieve lust was en stuurden doos na
doos de deur uit. En daar stroomde het geld binnen. ‘Eerlijk ver
diend,’ zeiden we tevreden tegen elkander. ‘We gaan grote vaten
bestellen!’ riep Flip. Voorbarig optimisme! Want wat was dat? Daar
kwam een retourzending. En nog een. En nog een. De maten bleken
niet te kloppen. De piano die we op de toetsmaten hadden geraad
pleegd voldeed niet nauwkeurig aan de strenge normen. Was dit al
niet te verwerken, nog erger waren de teruggezonden doosjes met
gebroken toetsen. We hadden teveel vulstof moeten gebruiken om de
witte kleur te bereiken, waardoor het materiaal te broos geworden
was. ‘Ik heb ze nog zó getest!’ riep Flip met overslaande stem.
‘Niet voldoende,’ oordeelde Willem hard.
Weer andere ontevredenen waren het oneens met de constructie. ‘Te
ingewikkeld.’ ‘Zie je wel,’ zei Willem, de ervarene.
Het was een inktzwarte tijd. Alle ontvangen gelden werden weer even
snel teruggestort als ze waren binnengekomen. We hielden nog min
der dan niets meer over. En toen een scherpe brief van Advocatenkan
toor Recht & Wet in de bus plofte met de eis de naam Hobby Labora
torium onmiddellijk in te trekken op straffe van enorme dwangsom
men, omdat een ander bedrijf ook ongeveer zo heette, was de maat
vol.
‘We stoppen,’ besliste ik, ‘onmiddellijk!’ ‘Heel wijs,’ was Flip het er
meteen mee eens, ‘wij moeten onze vingers niet branden aan mechani
sche projecten. Ons is de elektronica!’ Instrumentmaker Willem keek
zuur. ‘Jouw tijd, met een beter ontwerp, komt nog wel,’ zeiden we
troostvol. Maar zijn tijd kwam niet. Want ineens lagen in alle radiozaken complete klavieren voor zelfbouworgels van Italiaanse afkomst.
‘Asjemenou!’ zei Flip verbaasd, ‘hoe komen die lui erbij? Dat idee is
van ons gepikt, dat kan niet anders. Mafia-werk! Zullen we ze een
proces aandoen?
‘Ja, neem Advocatenkantoor Recht & Wet maar in de arm, grijnsde
ik, maar Flip zweeg wijselijk. De korte, historische toetsenperiode
was, zo maar ineens, al weer voorbij.
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38. Het inventieve recorderorgel
Door een gelukkig toeval kwamen Flip en ik tegen het eind van de
jaren ‘50 in contact met een florissante geluidspionier, een waar licht,
waarbij de toch niet geringe capaciteiten van Flip en mij volledig
verbleekten.
Deze Jelte Kuipers was een aristocratisch figuur die ons vertelde iets
unieks te hebben gewrocht: een elektronisch orgel van zeer bijzondere
allure. Bijzonder, waarom? Omdat het gebaseerd was op rondlopende
geluidsbandjes waarop tonen waren opgenomen. Zoiets was nog niet
eerder vertoond. Als we belangstelling hadden mochten we komen
kijken. Natuurlijk wilden we en met hoge verwachtingen gingen we
erheen. De aanblik van het instrument was groots. Vorstelijk prijkte
een blank houten pianomeubel, dat was voorzien van een eenvoudig
bedieningspaneeltje met slechts enkele signaallampjes en schakelaar
tjes, in de serre van het fraaie onderkomen dal de maestro bewoonde.
Fraai glanzend rijden de stuk voor stuk met de hand vervaardigde
blank gelakte houten toetsen, afgewisseld door roodgelakte zwarte
toetsen zich aaneen. Zes oktaven, het was een indrukwekkend ge
zicht.
‘Dit orgel, deze noviteit getuigt van een nieuwe kijk op zaken,’ lichtte
de schepper toe, ‘en daarom vond ik het zinvol daar iets van in de
toetsbehandeling te laten uitkomen.’ We knikten instemmend. Grote
geesten denken ruim.
Hij prikte een stekker in het stopcontact, een neonlampje lichtte op.
‘Het instrument staat thans onder spanning,’ verklaarde de ontwerper
plechtig. Vervolgens werd een schakelaartje aangeknipt, een tweede
lampje ging branden. ‘De voorversterker,’ legde hij uit, ‘en nu’ - een
tweede schakelaartje werd omgewipt waarop een derde lampje op
gloeide - ‘de eindversterker! ’
De buizen werden warm en even later klonk uit de ingebouwde
luidsprekers en zacht doch veelbelovend gebrom. Een derde schake268

laar werd overgehaald. Nu steeg een zacht gerommel op vanuit het
binnenste van de kast en toen de uitvinder zich achter het klavier zette
en het met gevoelige hand de toetsen begon te beroeren, kregen we
klanken te horen die we voordien nog nimmer hadden beluisterd.
Ondanks de niet geringe jank waarmee ze werden vergezeld lagen ze
op wonderlijke wijze prettig in het gehoor.
‘Die jank vind ik niet hinderlijk,’ vertelde de constructeur, ‘want het
klankmateriaal betrek ik van de menselijke stem. Ik krijg dan een
soort vibrato. Nee, het gaat mij niet om bestaande klanken, maar om
het veredelen ervan. Daar leent de menselijke stem zich bijzonder
goed voor. Dit kan met geen enkel elektronisch muziekinstrument
worden gerealiseerd en het verheft mijn recorderorgel dan ook tot een
persoonlijk instrument.’ We knikten geïmponeerd.
De kast werd geopend. Voor onze bewonderende ogen ontrolde zich
het fraaie schouwspel van liefst 72 rondlopende eindloze geluidsband
jes die langs evenzovele recorderkoppen werden gevoerd. Het was
een werkstuk van maanden en jaren. Met groeiend ontzag bekeken
we hoe de machinerie was opgebouwd.
Links stond een forse elektromotor, die via een vertraging een lange
rol, de moederrol, aandreef. Iets achter deze rol waren 72 aparte
rolletjes opgesteld en over elk rolletje liep een eindloos geluidsband
je.

Eén van die bandjes was veel en veel langer en was zigzag over een
groot aantal rollen geleid. Daar kon een heel lied op worden opgeno
men, dat vervolgens met het orgel kon worden begeleid. Zo helpen
grote geesten de vooruitgang beseften we. Ons hart ging open. Dit
was uitvinden!
Wanneer een toets werd ingedrukt werd de bijbehorende weergavekop ingeschakeld, waarna een fractie later een viltje de geluidsband
tegen de kop drukte. Hierdoor werd schakelklik voorkomen, terwijl
er tegelijkertijd een zekere mate van toonaanzwelling en uitsterving
werd verkregen. De koppen waren aan een soort rek bevestigd dat
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door middel van een aan de voorkant van het orgel bedienbaar handel
iets heen en weer kon worden bewogen. Zo kon op listige wijze van
spoor en dus van klank worden veranderd. Registerkeuze! De maëstro nam onze uitvoerige lof met een glorieuze glimlach in ontvangst.
Hoe, vroegen wij nieuwsgierig, programmeert u de 72 geluidsband
jes? Ook dit was voor de uitvinder geen onoverkomelijk probleem: op
een aparte bandrecorder werden op een lange band de nodige gelui
den opgenomen, waarna de band in 72 stukken werd geknipt die over
de rollen van het orgel werden gelegd. Een nadeel was natuurlijk wel
dat het orgel op deze wijze niet even snel van nieuwe geluiden kon
worden voorzien, maar een kniesoor die daar over viel.

Voor onze bewonderende ogen ontrolde zich het fraaie schouwspel van liefst 72
rondlopende eindloze geluidsbandjes.
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Hield het hiermee op voor de uitvinder? Nee, zeker niet. Met drome
rige blik vertelde hij hoe hij er over dacht een orgel een briefte laten
voorlezen, door de toetsen van op de band ingesproken letters te
voorzien. Een literair orgel, zoiets.
Is er ooit een fabriek geweest die recorderorgels op basis van dit
unieke ontwerp heeft uitgebracht? Nee het zo listig gebouwde, jan
kende orgel is geheel en al in de vergetelheid geraakt. De snel voort
schrijdende elektronica heeft de mechanica min of meer overbodig
gemaakt. Het orgel is keyboard geworden. Is het werk van Jelte
Kuipers dus tevergeefs geweest? Nee natuurlijk! Zonder dit soort
briljante lieden leefden we nog in het stenen tijdperk.
Maar misschien was dat wel zo prettig geweest, wie zal het zeggen...

Op listige wijze kon van spoor worden veranderd. Registerkeuze!
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39. Hoogspanning
‘Kun jij misschien even kijken waarom dit ding het niet doet?’Theo,
een jongen die ik nog van school kende, bonkte een zware zelfbouwversterker op mijn werktafel. ‘Heb ik gebouwd aan de hand van een
schema in een hobbyblad. Ik dacht, dat doe ik wel even, maar dat valt
me tegen. Het ding doet ‘t niet en ik zou waarachtig niet weten hoe ik
het aan de gang moest krijgen. Dat durf ik eigenlijk ook niet goed
aan, want er wordt met een vreselijk hoge spanning gewerkt, heb ik
begrepen.’
‘Heel wijs van je om er af te blijven als je er geen verstand van hebt,’
knikte ik zelfverzekerd. ‘Als je met de hoogspanning in aanraking
komt...’ Ik rilde en zweeg veelbetekenend. ‘Jaja,’ vervolgde ik met
een docerend vingertje in de lucht, ‘ de 350 volt op de eindbuis is niet
niks. En daarom dan ook altijd: één hand in de broekzak. Dan kan je
nooit wat gebeuren.’ Door vele stroomklappen voelde ik me wijs en
ervaren geworden. Het deed me goed daarvan iets aan de onwetende
over te dragen. Theo knikte geïmponeerd. ‘Ik ben blij dat ik bij jou
gekomen ben.’ Met een ietwat angstige blik bekeek hij zijn gevaarlijke
schepping, een fraai glimmend aluminium chassis met daarop een stel
buizen en transformatoren en eronder een kluit weerstanden en con
densatoren. Erg mooi gebouwd was het niet, maar alla. Alle begin
was nu eenmaal moeilijk.
‘Als-ie klaar is breng ik hem wel even,’ zei ik goedig. Met een ‘Mooi
zo!’ ging Theo heen.
De volgende dag dook ik er in. De fout, een vergeten weerstandje,
was gauw gevonden en binnen de kortste keren speelde het apparaat
dat het een lust was. Tevreden over het flitsend-snelle resultaat trok ik
de stekker uit het stopcontact.
Het was volop zomer. De zon scheen feestelijk en met het apparaat
onder de arm sprong ik op de fiets. Het ding moest maar weer meteen
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terug naar Theo. Zo’n snelle service zou hij niet verwachten. Kon
mijn toch al gevestigde naam alleen maar ten goede komen.
Ik floot een vrolijke hit en gleed soepeltjes trappend over het asfalt
van de zonovergoten Ceintuurbaan. Het zware chassis begon een
pijnlijke gleuf in mijn blote arm te snijden. Voorzichtig verschoof ik
het een stukje. Op hetzelfde moment verstomde mijn vrolijk gefluit.
De verbijsterde voetgangers op het trottoir werden geconfronteerd
met een plots door de lucht zeilende versterker die met een angstaan
jagende klap tegen de grond sloeg. En op de rijweg zagen ze een
onderuitzeilende fietser die zijn wonderlijke capriolen met luide
krachttermen om lijstte.
Hemel, wat was er gebeurd? Een van mijn om de chassisrand gekrom
de vingers was per ongeluk tegen de aansluiting van het voedingsgedeelte gekomen, precies op het punt waar een zware condensator nog
de volle lading van de complete voedingsspanning bevatte. Wie had
dat in dat zomerzonnetje kunnen verwachten, een klap van zo’n 300
volt? Ik in ieder geval niet.
‘Dokter!’ riep iemand in paniek.
‘Psychiater!’ kreet een ander, zich over me heen buigend en mijn pols
omvattend.
‘Hoe voelt u zich? Heeft u zich bezeerd?’ informeerde een heer be
leefd, duidelijk bevreesd voor een uitbarsting van krankzinnigheid van
mijn kant. Ongerust keek hij me aan.
‘Hoogspanning...’ fluisterde ik, het schuim van de mond vegend, ‘dat
rotding stond onder zware spanning...’
‘Rustig maar,’ suste de ander die in de verste verte niet begreep waar
het om ging, ‘het komt allemaal wel weer goed.’
Schichtig keek hij naar het volkomen verwoeste apparaat op de stoep
en vervolgens met duidelijke angst in zijn ogen naar mij. Rondom ons
had zich in onwaarschijnlijk hoog tempo een groepje belangstellende
toeschouwers gegroepeerd. Met opgetrokken wenkbrauwen keek
men zwijgend, niet begrijpend toe.
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‘Strooit u dit soort opparaten wel vaker in het rond?’ vroeg de keuri
ge heer voorzichtig. Hij voelde het als zijn taak mij aan de praat te
houden tot er hulp kwam, dat was duidelijk.
‘Hoogspanning!’ siste ik, ‘dat zei ik toch? Dat ding houdt zijn voe
dingsspanning vast. Laat me nou maar, ik red me wel!’
Ik scharrelde overeind en schoof onder zwijgende belangstelling van
de omstanders het versterkerwrak, waarvan tot mijn grote ellende
minstens drie kostbare buizen waren gesneuveld, met grote omzich
tigheid onder mijn arm. ‘Mag ik even?’ mompelde ik. Men week
uiteen en ik beklom moeizaam de fiets. Ongemakkelijk keek men toe.
Ging de krankzinnige weer gevaarlijk doen? Men hoefde niet be
vreesd te zijn. De krankzinnige fietste heel tam weer terug naar huis.
Einde feestrit. Een langdurige, dure restauratie ging beginnen. Maar
dat was nog niets vergeleken bij de vernederende gang naar vriend
Theo, die veelbetekenend met één hand in de broekzak, mijn verward
verhaal grijnzend aanhoorde...
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Op hetzelfde moment verstomde mijn vrolijk gefluit...
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40. TV-beiangstelling
In het begin van de jaren ‘50, toen de zwartwitbeelden van de TV
voor het eerst tot de verbaasde mensheid begonnen door te dringen,
ontmoette ik in het centrum van de stad ome Jan. Dat was niets voor
hem. Hij leefde in alle rust in een stille straat in de Pijp. Het drukke
centrum kon hem gestolen worden.
‘Hé, wat doet ü hier?’ vroeg ik verwonderd.
‘Televisie,’ verklaarde hij, ‘ik wil daar wel eens wat van zien. Lijkt me
erg leuk. Misschien koop ik nog wel een zo’n toestel. Maar die din
gen zijn zo duur, dat ik eerst moet weten wat het is.’ Verstandige man.
‘Nou, dan moet u niet overdag door de stad gaan dwalen,’ zei ik, ‘er
is dan toch geen uitzending?’
‘O nee? Hoe kan ik dat nou weten?’
Weet u wat u moet doen,’ raadde ik hem aan, ‘u moet ‘s avonds
maar eens in de Daniël Stalpertstraat gaan kijken. Daar staat een
televisietoestel in de etalage van Radio Always Succes. En die werkt.
Elke avond. Dat is de beslist moeite waard, want door een luidspre
kertje buiten hoort u ook wat er wordt gezegd.’
Nog diezelfde avond stond ome Jan voor de winkelruit van Always
Succes. Het vertoonde beviel hem. Het beviel hem zo goed dat hij de
volgende avond weer kwam, maar nu met een klein, opvouwbaar
visstoeltje onder de arm.
Een paar uur TV kijken op zo’n miezerig krukje was toch wel een
lange zit en daarom sleepte hij de volgende avond een houten, op
klapbare kampeerstoel mee. En zo zat hij daar elke avond, als het
weer het toeliet, in die stille straat met volle overgave naar de TVbeelden in de etalage te kijken. De eigenaar van de zaak, die dat
vanuit de winkel waarnam, wreef in zijn handen. De warme belang
stelling van die man op zijn klapstoel zou ongetwijfeld uitstraling naar
andere potentiële TV-liefhebbers hebben. Een beetje ondersteuning
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kon Always Succes, die in feite beter Sometimes Succes kon heten, in
de stille straat wel heel goed gebruiken.
De verlangens van ome Jan begonnen zich uit te breiden en zo zag
men hem op zekere avond met klapstoel en thermosfles naderen. Een
slokje koffie af en toe zou het kijkplezier in sterke mate verhogen, had
hij bedacht. Behaaglijk schonk hij zich een kopje koffie in en richtte
de blik op het TV-beeld. De Always Succes-eigenaar werd achter in
zijn winkeltje toch wel wat onrustig. Stond die dure TV alleen maar
voor die ene kijker in de etalage? Nooit zag hij, op een paar vluchtig
opzijkijkende passanten na, nieuwe kijkers. En zou die duidelijk
tevreden kijker eigenlijk wel ooit een tevreden koper worden? Maar
terwijl hij die weifelmoedige gedachten om zich heen spon zag hij tot
zijn grote opluchting dat zich een voorbijganger tot ome Jan wendde.
Die begon met brede gebaren naar de TV zijn grote tevredenheid met
het gebodene te uiten. De ander knikte en verdween van het toneel
om even later terug te komen met een eigen klapstoeltje plus koffiemok. Met grote ogen zag de Always Succes-eigenaar toe hoe de
nieuweling zich net zoals ome Jan op zijn stoel liet neerzakken, op
invitatie van zijn gastheer een kopje koffie inschonk en met innig
welgevallen naar de TV ging zitten kijken. De volgende avond nam hij
behalve zijn stoel plus koffiekopje ook een huiselijk trommeltje koek
jes mee.
Het kijkende tweetal bleef niet onopgemerkt. Een paar agenten kwa
men een keer tijdens hun avondronde nieuwsgierig naderbij, ontdek
ten de geneugten van het etalagegebeuren en bleven daarna elke
avond even een gestolen klein kwartiertje kijken. Een andere avond
kwam een vlakbij wonende weduwnaar een belangstellend kijkje
nemen en was daarna geen avond meer weg te slaan. Zo breidde de
kring zich gestadig als een olievlek uit. De stoep voor Always Succes
werd een gezellige huiskamer. De Always Succes-eigenaar zag het
met lede ogen aan. Zijn oorspronkelijke doel was bereikt. Zijn etalage
trok kijkers. Maar het werden geen kopers. En zo te zien zou dat
nooit gebeuren ook, want naarmate de kijkers elkaar beter begonnen
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te leren kennen werd de sfeer genoeglijker en het verlangen naar een
eigen TV-toestel in de eigen eenzame woonkamer geringer.
Dit kon zo niet blijven. Van deze genoeglijke bijeenkomsten kon de
Always Succes-schoorsteen niet roken. De etalage-TV ‘s avonds niet
meer aanzetten, zoals de winkeleigenaar vertwijfeld overwoog, was
onmogelijk. Daarvoor was men te sociaalvoelend opgevoed in die
tijd. Maar hij kreeg een briljant idee. Die avond zag de geboeid toekij
kende buurtclub tijdens een zeer interessant programma het beeld
plots negatief worden. Alles wat wit was werd, hup, zwart en wat
zwart was werd wit.
‘Het beeld keert om!’ riep een enigszins technisch geschoolde kijker
met kennis van zaken, ‘het videosignaal is omgepoold!’
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De stoep voor Always Succes werd een gezellige huiskamer.
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‘Hoe bedoel je dat? Leg dat eens uit?’ wilde een ander weten, maar
op dat moment drukte de Alwalys Succes-winkelier met een grijnslach
op een knopje en hup, daar was het normale beeld weer terug.
‘Vertel het me straks maar,’ riep de belangstellende nog gauw even,
waarna hij zich weer ongeremd in het TV-programma onderdompel
de.
Tot toenemend ongenoegen van het kijkerspubliek herhaalde de
vreemde storing zich die avond regelmatig. ‘Daar ga ik morgen wel
wat van zeggen!’ deelde ome Jan met beslistheid mee en jazeker, hij
deed het. De Always Succes-eigenaar luisterde belangstellend.
‘Ik zal me erin verdiepen,’ zei hij voorkomend, ‘en het moet al raar
lopen als hier vanavond niet een goede oplossing voor komt.’ Waar
aan hij nog toevoegde: ‘Ik ben overigens blij dat u zo tevreden over
de programma’s op dit TV-toestel bent.’
‘Nou en of!’ glunderde ome Jan en verliet handenwrijvend de zaak.
‘s Avonds, toen de hele club zich onder gezellig geroezemoes weer op
de meegesleepte kampeerstoeltjes rond een welvoorzien tafeltje voor
de etalage had opgesteld en men met overgave het NTS-journaal in
zich zat op te nemen klapte, pats, het beeld ineens weer om. ‘Hé
verdorie!’ riep men spontaan in koor. Bij ome Jan kwam de storing
nog het hevigst aan. Was er niet beloofd dat er een oplossing zou
komen? Nou dan. Kwaad keek hij naar het negatieve beeldscherm.
Op dat moment werd het etalagegordijntje een stukje opengeschoven
en een tekstbord naast de TV geplaatst. ‘Storing, sorry!’ stond er op
dat bord. En daaronder: ‘Maar van deze storingen zult u thuis tenmin
ste nooit last hebben.’
Even was het stil op straat. Toen lispelde de weduwnaar: ‘Ah, ik
begrijp het... Tja, er zit natuurlijk wel wat in.’ Zwijgend stond de club
op en verdween met stoelen, koffie, koekjes en drankjes in alle
richtingen van het toneel.
Die week werd door een glimlachende meneer Always Succes in die
buurt een aantal nieuwe TV-toestellen geïnstalleerd...
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Op dat moment werd het etalagegordijntje een stukje opengeschoven en een
tekstbord naast de TV geplaatst.
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41. De huiveringwekkende
Z.hsp
Met de komst van de TV kwam de radiotechniek voor simpele zielen
als Flip en ik wel in een heel grote stroomversnelling. Het ging nu om
heel wat hogere zendfrequenties dan die van een gewone radio. En
dan was daar bovendien de levensgevaarlijke hoogspanning aan de
beeldbuis. Nee, TV lag vooralsnog ver buiten onze gezichtseinder.
‘Toch kan het niet uitblijven,’ merkte Flip op zekere dag ietwat som
ber op, ‘dat deze of gene zich op een keer vol hoop aan ons vast
klampt, omdat zijn nieuwe TV-toestel het niet meer doet. Waar blijven
we dan als we er absoluut geen verstand van hebben?’
Ik voelde met hem mee. Stonden we niet wijd en zijd bekend als die
handigerds die het nooit lieten afweten? ‘We gaan een TV-toestel
bouwen,’ zei ik op een toon of het een kristalontvanger betrof. Maar
veel animo had ik niet. Ik had eigenlijk helemaal geen animo. Zonder
TV was het allemaal al moeilijk genoeg.
‘Dat bedoel ik maar,’ beaamde Flip, ‘we moeten ervaring opdoen.’
‘Alleen,’ grinnikte ik, ‘hoe worden we de hoogspanning de baas? De
Hsp dus,’ voegde ik er wetenschappelijk aan toe.
De opmerking trof doel. ‘Hsp?’ riep Flip schril, ‘Z.hsp zul je bedoe
len. Zéér hoge spanning. Dat is een kwestie van 15- of 20.000 volt,
man!’
Zijn plots oplaaiende angst was niet geheel en al onterecht. Een paar
weken terug hadden we op even onverwachte als unieke wijze kennis
met deze duivels hoge spanning mogen maken. Dat was tijdens een
listig experimenten met twee beltransformatoren, die we met de
secundaires op elkaar wilden aansluiten om een wat hogere spanning
dan de 220 volt netspanning te krijgen.
‘Kijk,’ had Flip monter gebabbeld, ‘we sluiten de 8 volt van de ene
trafo op de 3 volt van de andere trafo aan en dan krijgen we, alle
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verliezen meegerekend, toch zeker wel 250 of 275 volt aan het einde
van de keten.’
Dit was weer zo’n even eenvoudige als briljante gedachte, zonder
welke we nog als holbewoner zouden leven. Onverwijld gingen we tot
actie over. Dat ging allemaal zó geroutineerd, dat de goede coördina
tie wat uit het oog verloren werd. In de veronderstelling dat Flip zijn
proeflamp al op de 220 volts uitgang had aangesloten, zei ik ‘daar
gaat-ie’, tegelijkertijd de stekker met een routinegebaar in het stop
contact prikkend. Nooit zal ik de bloedstollende schreeuw vergeten
die op dat moment uit Flips keel kwam. Met ogen op steeltjes keek ik
toe hoe hij gillend achteruit schoot, een tafel met kostbare apparatuur
omver stootte en met zijn duim in zijn mond in de hoek begon rond te
dansen. Een penetrante geur van verbrand vlees, gecombineerd met
de voor ons maar al te bekende brandlucht van een wegsmeulend
onderdeel vulde het werkhok. Hijgend van schrik keek ik toe. Wat
was er gebeurd, wat was er in ‘s hemelsnaam gebeurd?
‘Stroom...’jammerde Flip, ‘stroom...’ Hij hield niet op. Ja, stroom,
dat had ik inmiddels ook al wel begrepen. Alleen had ik nog nooit
zo’n bliksemschicht gezien als ik of wie dan ook op hardhandige
wijze met de netspanning in aanraking kwam. Wat was er in die
trafo’s gebeurd?
‘Hou-es op met dat stomme gedans,’ zei ik in mijn zenuwen haidvochtig, ‘dan kunnen we die trafo’s bekijken.’ Maar Flip zei niets.
Lijkbleek heen en weer wiebelend bekeek hij met grote ogen zijn
duim, waar links en rechts een gat in was geslagen en waar zich nu
barmhartig beschermende blaren over begonnen te ontwikkelen. Zo te
zien was de stroom dwars door de duim heen geslagen, dit was niet
meer normaal.
‘Ik dacht dat ik gespietst werd,’ zei Flip met trillende stem, ik ïaakte
nauwelijks wat aan, of sssjt, daar schoot een blauwe flits op mijn duim
af. Snap jij dat nou?’
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We bekeken ons gepruts en toen zag ik dat ik een fatale fout had
gemaakt.
‘Sorry...’ was het enige wat ik kon lispelen toen ik zag dat ik bij het
aansluiten de verkeerde draden had genomen, waardoor de volle
netspanning op de 3 volts wikkeling van de tweede trafo terecht was
gekomen. De netspanning werd daardoor zo’n 70 maal opgetransfor
meerd, waardoor aan de andere kant, waar Flip juist met zijn duim
zat, zo’n 15 kV werd opgewekt. Heel kort maar, voldoende om
zowel Flip als de trafo te vellen. De trafo voorgoed. Flip voor enige
tijd. Tegen alle verwachting in wist hij zich op zeker moment toch
weer te herstellen, zij het dat elke gedachte aan hoogspanning nog
geruime tijd ernstige frustraties bij hem opriep, wat TV-experimenten
niet direct bevorderde. Maar de evolutie houdt daar geen rekening
mee. Toen we dan ook een tijdje daarna bij een TV-toestel geroepen

'Daar gaat-ie 7 ’ riep ik, tegelijkertijd de stekker met een routinegebaar in het
stopcontact prikkend.
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werden dat ineens geen beeld meer had gegeven gingen we er dapper
heen. Maar Flip had onmiddellijk de zenuwen.4 Als het maar niet de
Z.hsp is,’ huiverde hij al bij voorbaat. Niet helemaal gerust bekeken
we het volgebouwde binnenwerk. Alle lampen gloeiden behaaglijk.
‘Hoogspanning...’ zei ik zachtjes. 'Dacht ik het niet, Z.hsp...’ fluister
de Flip bleek terug. Alsof niets anders de oorzaak van de storing kon
zijn dachten we zwaar ademend aan niets anders. Hoe konden we die
Z.hsp controleren, hoe? Met afgrijzen bekeken we de aansluitplug op
de beeldbuis.
‘Houd je duim er maar eens tegen,’ grijnsde ik, ‘die heeft ervaring.’
Flip kon er niet om lachen.
'Al wat gevonden?’ kwam de eigenaar. ‘Ik kan Pension Hommeles
straks toch wel zien, hè?’
Op dat moment kreeg Flip een gedurfde brainwave, een impulsieve
therapeutische ingeving. In een flits trok hij met een isolatietang de
hoogspanningskabel van de beeldbuis los en zwaaide die in één blik
semsnelle beweging naar het chassis. Ah natuurlijk, zag ik, onze
beproefde kortsluitmethode! Maten we zo niet altijd knallend de
hoogspanning van een radioschakeling? Maar nu hoorden we geen
knal, maar meer een knetterend gesis, terwijl zich tegelijkertijd een
prachtige, langgerekte blauwe vonkoverslag voor ons oog ontrolde.
Precies hetzelfde bliksempje als bij onze trafo-misère.
‘Voila,’ glimlachte Flip breed, ‘Z.hsp oké, ‘nou, dan komt de rest ook
wel goed.’ En tot de belangstellend toekijkende eigenaar: ‘Vanavond
kijkt u naar Pension Hommeles, daar kunt u van op aan.’
Een wat gedurfde uitspraak, vond ik, maar Flip was zó opgelucht dat
hij zijn vermetele Z.hsp-proef had overleefd, dat geen zee hem te
hoog ging. Te voorbarig evenwel, want het toestel gaf nog allerminst
beeld. Die avond niet en die hele week niet. Want met de even drasti
sche als argeloze kortsluitproef bleken essentiële, dure onderdelen
voorgoed naar de eeuwige jachtvelden te zijn vertrokken. Er zat niets
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anders op: het toestel moest naar een radiozaak. Dat werd voor ons
een dure grap.
Met het schaamrood op de kaken moesten we erkennen dat we boven
onze macht hadden gegrepen. Zoals Flip dat, nadat zijn moreel zich
op wonderbaarlijke wijze had hersteld, treffend verwoordde: ‘We zijn
snelle jongens, maar de techniek heeft ons ingehaald. De Z.hsp heeft
ons geveld.’
Als we sindsdien nog wel eens wat aan een televisietoestel repareer
den of bijregelden bleven we met groot ontzag zo ver mogelijk van de
Z.hsp-aansluiting vandaan. We kenden onze grenzen...

'Voile),’glimlachte Flip breed, 'Z.hsp oké, ‘nou, clan komt cle rest ook wel goed.’
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42. Dynamiek
Een zomeravond in ‘52. Iemand was jarig en met een uitgebreide
familie zaten we in de nog warme tuin. Zachtjes slurpend aan een glas
boerenjongens zat ik tevreden tussen Flip en oom Frits, een groot
muziekliefhebber. ‘Dynamiek, dat missen we nog,’zei hij ineens tegen
me. ‘Jullie zijn zo technisch, waarom doe je daar niet eens wat aan?’
‘Moor je dat, Flip’ stootte ik mijn makker aan, ‘we moeten dynamiek
maken.’ ‘Dynamiek?’ vroeg Flip verbaasd, ‘dynamiek? Waar zouden
we die vandaan moeten halen?’ Hij begreep er niets van.
‘Hebben jullie wel eens naar een grammofoonplaat geluisterd?’ kwam
oom Frits, ‘en naar de radio? Moetje beslist eens doen! De zachte
passages verdrinken in de mis en als je de knop te ver opendraait
vervormen de luide passages. Dat is toch geen dynamiek!’
‘Ah,’ werd Flip wakker, ‘er is te weinig verschil tussen zacht en hard,
ik begrijp het. Nou, daar is vast wel wat aan te doen, denk je ook
niet?’Vol vertrouwen keek hij me aan.
‘Ja, vast wel,’ knikte ik vaag. Dynamiek... weer wat nieuws. We
waren al blij dat we met onze zelfbouwapparatuur hoge en lage tonen
zo te horen vervormingsvrij ten gehore konden brengen. Ik legde het
onderwerp onmiddellijk naast me neer. Maar Flip, die toch al moeite
had om zo’n hele avond stil te zitten, greep het lichtpuntje met beide
handen aan. ‘Met een gloeilampje moet er iets te verzinnen zijn,’ zei
hij na een tijdje, ‘de weerstand verandert met de temperatuur. Ja
toch?’ Wetenschappelijk keek hij me aan. ‘Knap hoor!’ zei ik, ‘en
verder?’
‘Nou, gewoon. Een fietslampje in serie of zo met de luidspreker en
klaar ben je.’ ‘Ho, wacht eens even,’ drong het na enig nadenken tot
me door, ‘een koude gloeidraad heeft weinig weerstand. Als hij heet
is, heeft hij veel weerstand. Als je het lampje in serie zet met een
luidspreker, wordt de dynamiek juist minder. Nee vriend, kwestie van
wal in sloot.’ Even kwam er iets spijtigs in Flips ogen, maar dan
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herstelde hij zich. ‘Nou, dan maken we er toch een brugschakelingetje
van! Je weet wel, met vier lampjes. Dan werkt het contra. En dan
werkt het wel!’Triomfantelijk keek hij me aan.
‘Waarachtig, je hebt gelijk!’ zei ik waarderend, ‘dat moet lukken.’
‘Ik hoor het al,’ glunderde oom Frits, ‘jullie hebben het in de gauwig
heid al bedacht. Knap hoor! Ik zou zeggen: zet het maar op mijn
versterker, ik heb er wel wat voor over.’
Wekenlang martelden we met onze nieuwe dynamiekschakeling. Het
werkte wel enigszins, maar welke variaties we ook bedachten, het
resultaat mocht toch niet veel naam hebben.
‘Laten we dit er maar opzetten,’ zeiden we tenslotte en togen naar
oom Frits. ‘Ah, daar zijn jullie!’ begroette hij ons hartelijk, ‘daar staat
de versterker.’
We monteerden de vier fietslampjes tussen uitgang en luidspreker en
al gauw klonk er vrolijke muziek door de kamer. De vier fietslampjes
lichtten in cadans mee op. Het was een feëriek gezicht. Oom Frits was
opgetogen.
‘Hoor jij veel verschil?’ fluisterde Flip in mijn oor. Nee, knikte ik
somber. We zouden zometeen wel de deur uit worden gebonjourd.
Maar, ‘prachtig, prachtig, fantastisch!’jubelde oom Frits, zijn portefuille uit zijn binnenzak trekkend, ‘wat een dynamiek, wat een succes!
Jullie zijn genieën, weetje dat?’
We lachten ongemakkelijk, wat door oom Frits als bescheidenheid
werd aangemerkt. De beloning die hij ons overreikte was indrukwek
kend. We verdwenen maar gauw.
‘Binnen een week worden we teruggeroepen, wat ik je brom!’ zei ik
somber op de terugweg, ‘dan is-ie er achter dat die hele dynamiek
schakeling niks voorstelt.’
‘Welnee!’ lachte Flip, ‘jij hebt geen mensenkennis! Ik heb het allang in
de gaten: de mensen horen niet met hun oren, maar met hun ogen!
Nee hoor, zolang die lampjes met de muziek meevibreren hoort ome
Frits prachtige dynamiek!’ En gelijk had hij. Nooit hebben we een
klacht gekregen.
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43. De stem uit het hiernamaals
‘Zeg, jij bent nogal handig, kun je eens naar m’n televisietoestel
komen kijken? Daar blijft soms geluid uit komen als ik het uitzet.’
Meneer Bokmans, die ergens verderop in de straat woonde, keek me
hoopvol aan. ‘Blijft dat toestel gewoon doorspelen?’ vroeg ik ver
baasd, ‘nou, dan zal de schakelaar wel stuk zijn.’
Ik beloofde dat ik langs zou komen. Het kon nooit een groot pro
bleem zijn, maar vriend Flip, die ik even later sprak, dacht er anders
over.
‘Beeld en geluid komen toch als één compleet televisiesignaal het
toestel binnen, goochem,’ hield hij me hoofdschuddend voor. ‘Als je
het toestel uitzet en dat geluid blijft in zijn eentje doorpruttelen, dan is
er echt wel wat bijzonders aan de hand. Nee vriend, daar zit meer
achter, ik ga met je mee.’
Die avond zaten we bij de familie Bokmans op de thee. De televisie
ging aan, de zwartwitte NTS-vlag wapperde op het bolle beeld
scherm, de gong klonk en daar kwam de nieuwslezer met gezellige
stem vertellen wat er allemaal mis ging in de wereld. We volgden nog
even met grote belangstelling het hoofdonderdeel: het weer, kregen
zoals gebruikelijk te horen dat dit wisselvallig was en zetten het
toestel uit. Het beeld verdween en met het beeld het geluid.
‘Tja, nou doet-ie het goed,’ haalde Bokmans zijn schouders op, ‘de
ene keer wel, de andere keer niet.’
‘Mag-ie weer aan, papa?’ vroeg een hummeltje, maar het wurm moest
naar bed. Het nieuws was het feestelijke sluitstuk van de dag, daarna
was de koek op. Voor ons ook, maar de volgende avond zaten we
weer aan de thee. De ceremonie herhaalde zich. Weer verdwenen na
het uitschakelen van het toestel beeld en geluid.
‘Wat gek nou toch,’ lispelde Bokmans ongelukkig, ‘ik kan jullie toch
niet elke avond voor niks laten komen?’ Dat zag hij goed. Flip had
een beter idee.
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‘Ik stel voor het toestel even een paar dagen mee te nemen,’ zei hij
met overredingskracht, ‘dan kunnen we het in onze werkplaats af en
toe in- en uitschakelen zonder dat we er speciaal voor moeten gaan
zitten. En we hebben daar natuurlijk ook alle meetapparatuur,’ fanta
seerde hij er spitsvondig achteraan. ‘Het is wel een heel gemis,’
aarzelde Bokmans, maar zijn vrouw, die wat minder gehypnotiseerd
was door het jonge televisiegebeuren juichte het idee toe. ‘Neem
maar mee jongens, ik zal blij zijn als dat enge geluid na het uitzetten
van het toestel uitblijft.’
‘Nou,’ glunderde Flip toen we het toestel tussen ons in naar huis
zeulden, ‘hoe heb ik dat aangepakt? Zo maar twee weken televisie,
wie had dat gedacht! ’
‘Twee weken televisie, waar heb je het over?’ vroeg ik verbaasd, ‘dat
foutje hebben we er morgen misschien al uit.’
‘Niks ervan,’ schudde Flip zijn hoofd, ‘dat foutje hebben we er mor
gen absoluut niet uit. We rekenen al niet veel, mogen we dan als
honorarium niet een paar weken kijkgenot hebben?’
‘Kijkgenot,’ rilde ik, ‘hoe kóm je aan zo’n rotwoord!’
‘Vaktaal,’ antwoordde Flip gedecideerd, ‘jij leest te weinig, dat breekt
je nog eens heel naar op.’
Twee weken lang keken we avond aan avond naar het toestel. Iets
van wroeging voelde ik wel. De familie Bokmans keek nu avond aan
avond naar het lege gat, met smart het vertrouwde kijkgenot missend.
Flip was van harder kaliber. Ontspannen onderuitgezakt hing hij over
de oude autobank die als fauteuil in zijn kamertje diende en keek
gewetenloos zijn ogen uit. Om mijn eigen gemoed te sussen zei ik elk
uur plichtmatig: ‘uit dat toestel.’ We constateerden dan dat met het
beeld ook het geluid wegviel, waarna we het weer snel inschakelden.
Erg briljant was het beeld niet, want in dat prille stadium van de
televisie hadden we nog geen goede antenne op dak. Voor dit speciale
project hadden we snel wat draden werk langs het plafond gespannen.
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Na twee weken waren we nog even ver, of nauwkeuriger gezegd,
waren we in alles achterop geraakt. Alles wat we van plan waren
geweest was blijven liggen. Met fletse blik en bleke wangen sjouwden
we het toestel weer terug naar de familie Bokmans, waar het met
gejuich werd ontvangen.
‘Fout gevonden?’ informeerde Bokmans blij, maar we schudden ons
hoofd. We hadden, vertelden we ongeveer naar waarheid, het toestel
honderden keren tevergeefs in- en uitgeschakeld.
‘Gos, wat zonde,’ zei mevrouw Bokmans bekommerd, ‘als het nu
maar niet gauw stuk gaat’.
Maar wij zeiden bemoedigend dat dit een toestel was dat het eeuwige
leven had. ‘Ben ik jullie nog wat schuldig?’ voelde Bokmans zich
verplicht te vragen, maar breed schudden wij van nee. Helemaal
verdorven waren we nog niet. En tenslotte hadden we niets bereikt.

Ontspannen onderuitgezakt hing hij over de oude autobank die als fauteuil
diende en keek gewetenloos zijn ogen uit.
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Jammer, jammer ja, maar niets aan te doen, misschien houdt het wel
vanzelf op, tot ziens.
We liepen weer naar huis, toch wel erg onbevredigd. Het was al met
al toch wel een hoogst merkwaardige zaak. Had Bokmans maar wat
gefantaseerd? Nee, dat had hij niet, want een paar dagen later stond
hij weer bij me aan de deur.
‘Ik heb wat ontdekt!’ riep hij opgewonden, ‘Als het verschijnsel zich
voordoet is dat altijd rond het middernachtelijk uur. Alleen als ik het
toestel om 12 uur ‘s nachts uitzet blijft het geluid doorgaan. Niet
altijd, maar soms, en soms luid en soms zacht. Is dat niet doodgrieze
lig? Mijn vrouw slaapt niet meer. Ik ook niet meer trouwens. Hier is
iets bovenaards aan de gang.’
Met holle ogen keek hij me aan. Hier was directe hulp geboden en
nog diezelfde avond zaten Flip en ik tegen twaalven voor het boven
aardse televisietoestel. De kinderen waren al lang naar bed, die wisten
van niets.
‘We moeten ze die geheimzinnige spookstemmen besparen, de kinder
ziel is ontzettend gevoelig,’ zei Bokmans met ouderlijke bezorgdheid.
De televisieuitzending was al afgelopen en het toestel uitgeschakeld.
Nog even en het was twaalf uur in de nacht. We zeiden niets, staarden
met luid kloppend hart naar het dode televisietoestel. Stonden we hier
aan de grens van een door de mens niet te bevatten wereld? Dan
ineens, toch nog onverwacht, sloeg de torenklok buiten 12 galmende
slagen. Op het moment dat het geluid wegstierf klonken er zachte
geluiden uit het televisietoestel. We verstarden. Maar met een luid
‘Hoor je wel, daar is het!’ verbrak Bokmans de betovering. We luis
terden ademloos.
‘Ik hoor nieuwsberichten,’ stelde Flip na een tijdje nuchter vast, ‘geen
stemmen uit het hiernamaals in ieder geval, dat valt al weer mee.’ Hij
grinnikte breed.
‘Spot er maar niet mee,’ rilde mevrouw Bokmans, ‘het klinkt nu nog
maar zachtjes. Soms klinkt het veel harder. Zo maar uit het niets.’ En
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dan met schril overslaande stem: ‘Dat moet zwarte magie zijn, of niet
soms?’
Ik keek Flip aan. We begrepen er niets van. Stil blijven zitten luisteren
had geen zin en daarom begonnen we maar eens met het toestel aan te
zetten. Er veranderde niets. Ook de sterkteregelaar had geen enkele
invloed op het geluid. Dat bleef gewoon doorkabbelen, niet zachter,
niet luider.
‘Dit overstijgt het technisch kunnen van de mens,’ huiverde Flip, ‘hier
moet een geestenziener bijkomen.’
‘Ja, een medium,’ vulde ik aan, ‘zo iemand die contact met de andere
wereld heeft.’ ‘Jongens, hou op!’ riep mevrouw Bokmans, ‘ik vind
het doodeng. Kunnen jullie er nu echt helemaal niks aan doen?’
Ik keek Flip aan. Wat konden we beginnen? Wat hier gebeurde was
bovennatuurlijk, dat was zonneklaar. Dat moest met bovennatuurlijke
krachten bestreden worden, dat kon niet anders.

We zeiden niets, staarden met luid kloppend hart naar het dode televisietoestel.
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‘Nou, we kunnen in ieder geval even in het toestel kijken,’ bedacht
Flip schouderophalend. Ik knikte instemmend. Zo toonden we ten
minste onze goede wil en ons hartelijke medeleven. Ook al bereikte je
daadwerkelijk niets, een slachtoffer kon er veel aan hebben.
Met een resoluut gebaar trok Flip het toestel naar voren. Op hetzelfde
moment was het bovenaardse geluid weg. Doodstil was het ineens.
‘Klaar,’ zei Flip, me steels met een paar grote vraagogen aankijkend,
‘het probleem is duidelijk opgelost.’ Hij vond dat hele gedoe maar
niks. Hij duwde het toestel weer terug. Onmiddellijk waren de
nieuwsberichten er weer. ‘Het probleem is dus niet opgelost,’ slikte
hij.
Maar zie, glimlachend stond Bokmans op en liep naar de hoek van de
kamer. Daar draaide hij aan de knop van de draadomroep. Luid en
duidelijk klonk dezelfde nieuwslezersstem uit de radioluidspreker.
‘Geen geesten!’ riep Bokmans opgelucht, ‘ik had het kunnen weten.
Dat televisietoestel pikt gewoon het signaal van de draadomroep op.’
‘Zal wel,’ zei Flip, ‘maar waarom niet altijd? Waarom alleen ‘s nachts
om 12 uur en waarom dan weer hard en dan weer zacht?’
‘Weet ik veel,’ haalde Bokmans zijn schouders op, ‘dat moeten jullie
weten, jullie zijn technisch.’
Maar hoe we op de terugweg, midden in de nacht, ook peinsden en
filosofeerden, we kwamen er niet uit. Het bleef een vreemde affaire.
Maar een week later stond Bokmans ineens weer voor mijn neus. ‘Ik
weet nu hoe het zit,’ glimlachte hij, ‘kwestie van een meer of minder
belast draadomroepnet.’ ‘Hoe, wat?’ vroeg ik verbaasd.
‘Nou kijk, vlak achter het televisietoestel loopt de draadomroepkabel
waar de hele buurt op is aangesloten. Als overdag iedereen luistert is
er niets aan de hand, maar ‘s avonds als iedereen zijn televisie uitzet
en naar bed gaat, wordt er geen of weinig signaal van de draadom
roep afgenomen. Want maar een enkeling luistert dan naar het late
nieuws. De inductieve uitstraling is dan groot. Dat signaal komt dan
mooi op de uitgangstransformator en dus ook op de luidspreker van
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mijn televisietoestel terecht. Nou, en dan horen wij die griezeli e
geluiden, terwijl het toestel toch uit staat.’
Tevreden keek hij me aan, hij had het mooi gezegd.
‘Hoe weet u dat zo ineens allemaal zo precies?’ vroeg ik, ‘contact met
de geesten gehad?’
Bokmans glimlachte. ‘Zoiets ja. Gewoon de draadomroep gebeld,
daar zitten ook geesten, grote geesten wel te verstaan, en die hebben
me dat allemaal haarfijn uitgelegd.’
‘Maar wij hebben u toch maar mooi op het spoor gebracht door dat
televisietoestel van de muur weg te schuiven,’ bracht ik alert naar
voren.
‘Jazeker, daar ben ik jullie ook heel dankbaar voor. Maar zoiets wil ik
nooit meer meemaken, dat begrijp je. Ik heb me voor een cursus
radio- en televisietechniek opgegeven. En mijn vrouw wil haar angst
voor het bovennatuurlijke in goede banen leiden. Die zit nu op een
cursus parapsychologie. Ze wil spiritistische seances gaan leiden, ze
heeft aanleg voelt ze.
‘Dus eigenlijk hebben we niet uw toestel gerepareerd, maar uw leven
een nieuwe richting gegeven,’ drong het tot me door.
‘Ja, is dat niet prachtig!’ riep Bokmans uit, ‘ik weet niet hoe ik jullie
danken moet! Nee, werkelijk niet.’
‘Zie je wel?’ knikte Flip innig tevreden, toen ik het hem vertelde, ‘dat
geknutsel van ons is niet zo maar een hobby, wij hebben een roeping.
Was deze ontdekking eigenlijk niet mooier dan de best geslaagde
reparatie?
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44. Het muziekconcours
De bloeiende buurtvereniging Het Hoge Streven had zichzelf over
troffen door in het plaatselijke advertentieblad een heus muziekcon
cours uit te schrijven. Bedoeld voor iedereen, van jong tot oud. Doel,
zo bracht men met elan naar voren, was vooral het stimuleren van
muziek uit eigen hart, dus geheel nieuwe composities, maar ook
muziek op zelf ontworpen muziekinstrumenten. Een geslaagde combi
natie van beide, die heel eenvoudig mocht zijn, maar waarbij werkelijk
van Kunst kon worden gesproken, werd het meest gewaardeerd. Dat
zou ook de meeste kans op de speciale oorkonde ‘Musicus van Allure
1955’ geven. Alles was toegestaan, als het maar geluid gaf dat, al was
het maar in de verste verte, enigszins op muziek leek. Een fluitje van
vlierhout, twee holle handen op elkaar waaruit oehoe-klanken werden
geblazen, een kammetje met vloeipapier, een flessenorgel, kleppers,
de jury was daar heel breed in. Zelfs modernistische radiotechnische
creaties op basis van elektrische trillingen met geheel nieuwe klanken
uit elektronenbuis en luidspreker werden, hoewel argwanend beke
ken, niet geschuwd. ‘Ziedaar, alsof het voor ons is bedacht. Daar
doen wij dus mooi aan mee!’ Enthousiast zwaaide Flip de krant voor
mijn ogen. ‘En reken erop dat wij de oorkonde winnen!’
‘Plus de geldprijs,’ vulde ik aan. ‘Natuurlijk, plus de geldprijs. We
hoeven met onze inzending dus niet te zuinig te doen, want we ver
dienen alles toch weer terug.’ Ja, we zouden wel eens wat laten zien,
en vooral horen. Dat waren we aan onze stand verplicht. Wat hadden
we in die achter ons liggende jaren al niet uitgedacht en tot stand
gebracht? Daar kon je een boek mee vullen, ja toch?
‘Mijn inventieve gedachten gaan uit naar een briljant elektronisch
orgel,’ peinsde ik hardop, ‘niet zo’n half mechanisch ding met tand
wielen, maar met neonbuizen als generator. Is heel vooruitstrevend.’
Geschokt keek Flip me aan. ‘Dat meen je toch niet? Zo’n knijpknerper? Heb je de Neonvox wel eens gehoord? Dat is toch geen geluid?
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Kom nou! Nee vriend, wij gaan iets van geheel andere orde creëren,
iets geheel nieuws, iets van baanbrekende klasse!’
Dat klonk indrukwekkend. Maar wat was nieuw en baanbrekend?
Peinzend staarden we voor ons uit. Mijn oog viel op onze jongste
schepping: een bandrecorder in de laatste fase van afbouw, die het al
vrij aardig deed. Zou daar niet wat mee... Flip zette grote ogen op.
‘De bandrecorder? Muziekjes weergeven? Hoe kom je daar nou bij.
Nogal origineel, zeg!’
‘Heel origineel,’ knikte ik, ‘een band kun je knippen.’ ‘Verroest ja,’
werd Flip wakker, ‘het Wilhelmus in door elkaar gehusselde stukjes.
Is nog nooit eerder vertoond. Kom op, aan de slag. De oorkonde
wacht!’ Mooi, we vormden weer een team. Met grote zorg stelden we
ons instrumentarium: opname/weergaveversterker, eindversterker,
voeding, het deck met de twee stimulerende 18 cm-spoelen, hoofdte
lefoon, microfoon en platenspeler met fietsdynamomotor, op de
werktafel op. Uit onze welvoorziene 3-platen discotheek kozen we
Dichter und Bauer, namen die op en zetten de schaar in de band. Het
plakken van de in ons tomeloos enthousiasme geknipte grote aantal
len stukjes band was een gigantische klus. En het resultaat van deze
monnikenarbeid was ronduit bedroevend. ‘Dit wordt niks,’ stelde Flip
somber vast, ‘klinkt te schokkerig. Veel te ruwe overgangen.’
‘We laten de band vlugger draaien,’ kreeg ik een idee, ‘dan worden de
overgangen korter.’ Het werd er niet beter op, de muziek werd hier en
daar piepend hoog. En de opnamelengte werd ook te kort.
‘We hadden het bij de opname moeten doen,’ kwam Flip pienter, ‘dan
was het effect bij de weergave precies andersom geweest.’
‘Achterstevoren,’ bedacht ik na een tijdje, ‘laten we de handloop eens
omkeren. Dat kan toch wel, niet?’
‘Tuurlijk,’ zei Flip, ‘wij zijn de baas, en niet dat apparaat.’
Krachtige taal. We voerden de band op een andere manier langs
bandtransportas en aandrukrol en zie, prachtig mooi liep de band de
andere kant op. Alleen moest de rechterspoel met de hand wat wor
den meegeholpen, omdat hij anders te veel afremde. Op deze manier
295

maakten we een nieuwe opname. Vol verwachting zetten we ons te
luisteren, maar wat was dat? Er stond niets op de band.
‘Jouw schuld,’ grijnsde Flip, ‘je hebt er niet aan gedacht dat er nu
eerst wordt opgenomen en daarna gewist, in plaats van andersom,
haha.’
Wijselijk zei ik maar niets en stak een kartonnetje tussen wiskop en
band. ‘Opname!’ zei ik kort. Nu hadden we meer succes. Dat leidde
tot nieuwe bedenksels. We plakten een strookje papier tegen de
zijkant van de bandtransportas en ontdekten dat de opname een ludiek
vibrato-effect kreeg. We speelde stukken van het ene naar het andere
spoor over, terwijl we er met sonore stemmen doorheen zongen,
halveerden de bandsnelheid af en toe enkele keren, waardoor er bij
weergave hele lage, lang nazinderende macabere tonen opklonken en
plakten in allerlei vormen geknipte stukjes gemagnetiseerde band op
aanloopband. Ook modelleerden we de op te nemen klanken door het
opnameniveau in een zeker ritme te variëren, we maakten aanzwellen
de echo’s door de opnameregelaar tijdens het uitsterven van een klank

Wat kun je ongelooflijk veel met zo’n bandrecorder! 'riep Flip op zeker moment
uit, ‘dat we dat nog nooit eerder hebben beseft! ’
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open te draaien, we namen abstracte geluiden op in de vorm van
piepende en ruisende geluiden die we oppikten van de kortegolf, een
tikkende klok, een vals neuzelende zoemer, getik op een leeg conser
venblik, kettinggerammel, het hield niet op. We maakten echo’s,
mengden dubbele en meervoudige stemmen tot complete koren en
maakten montagecombinaties met afwijkende snelheden. Wekenlang
waren we er ‘s avonds en in de weekenden geconcentreerd mee bezig,
deden ontdekking na ontdekking en kregen steeds weer nieuwe
ideeën. ‘Wat kun je ongelooflijk veel met zo’n bandrecorder!’ riep
Flip op zeker moment uit, ‘dat we dat nog nooit eerder hebben beseft!
Nou, geloof me, dit is hét opnamemedium van de toekomst.’
Ik beaamde dat ten volle. ‘Er komt nooit meer iets anders, dat staat
vast!’ riep ik in vervoering uit. Wisten wij veel...
‘Mooi zo!’ riep Flip zelfvoldaan toen we de resultaten van ons lang
durig bandgeknutsel uiteindelijk in één sessie hadden beluisterd.
‘Modern, onherkenbaar, met niets vergelijkbaar, enerverend, verras
send. Met abrupte niveausprongen, overgangen die pijn doen aan het
oor, en met folterende klankschakeringen. Prachtig, fantastisch! Dit is
emotie, dit is kunst. Wij krijgen de oorkonde, dat staat als een paal
boven water!’ En daar was dan eindelijk de avond van de feestelijke
keuze ‘Musicus van Allure 1955 ’. Zelfverzekerd zaten we in de grote
feestzaal temidden van een zenuwachtige groep deelnemers, die met
de gekste instrumenten, tot aan wasborden toe, waren uitgerust.
Haha, daar was er zelfs een met een Neonvox. Al die lui konden maar
beter meteen terug naar huis gaan. Want hun zielige afgang zou
verpletterend zijn. Tja, zo was nu eenmaal het leven.
Na een inleidend hartelijk woordje van de juryvoorzitter kwam de
eerste musicus op. Met vuur blies hij zoiets als ‘we gaan nog niet naar
huis’ uit een miezerig flierefluitje. Met nauw bedwongen ongeduld
ondergingen we zijn muzikale prestaties. Maar hij was lang niet de
enige. Na hem kwam nog een flink aantal zwetende mededingers. En
ja, hèhè, eindelijk, daar waren wij aan de beurt. Flip zou ons project
aankondigen en uitvoeren, hij was daar het meest geschikt voor.
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Losjes achter ons op het toneel opgestelde vertrouwde bandrecorderinstrumentarium staande begon hij aan een lange redevoering over de
moderne kunst van het herscheppen van klanken via een modern
medium als de zo gemakkelijk manipuleerbare geluidsband. ‘U allen
begrijpt dat...’ ‘Ik begrijp datje zo te horen niet erg zeker bent van je
zaak!’ werd hij vanuit de zaal onderbroken, ‘laat liever wat horen uit
die toverdoos!’ Flip startte de band. Onaardse geluiden vulden de
zaal. Doodstil liet de menigte die over zich heen gaan. Na afloop
werd er niet geklapt. ‘Kun je nagaan hoe men onder de indruk is!’
fluisterde Flip die weer naast me was komen zitten. Daar kwam de
man met de Neonvox. Met veel tremolo speelde hij met de meest
nassale registers Sarie Marijs. Flip walgde hoorbaar. Daarna traden er
nog wat flessefluiters op en toen trok de jury zich in beraad terug.

Daar was het eindoordeel. 'Wij beginnen met die bijzondere verrichtingen op de
bandrecorder’ begon het jurylid.
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Daar was het eindoordeel. ‘Wij beginnen met die bijzondere verrich
tingen op de bandrecorder,’ begon het jurylid. ‘Daar is heel lang aan
gewerkt, maar dat is een facet waar geen prijs voor wordt uitgereikt.’
‘Nee daarvoor niet!’ glimlachte Flip met de armen over elkaar.
‘Ook zijn de modernste technieken toegepast,’ vervolgde het jurylid,
‘maar ook die zijn niet bepalend voor de prijs.’
‘Nee, ook dat is duidelijk,’ glimlachte Flip, me samenzweerderig
aanstotend. ‘Ja, duidelijk,’ knikte ik, toch iets onzekerder wordend.
‘Om kort te gaan,’ vervolgende het jurylid, ‘het bandrecordergedoe,
hoe goed bedoeld ook, is weliswaar modern, maar totaal onherken
baar, met niets vergelijkbaar, enerverend, met overgangen die pijn
doen aan het oor en met folterende klankschakeringen. Dit is geen
kunst, dit is kastijding. Het is het ergste wat we vanmiddag hebben
gehoord. De makers, het zijn er twee notabene, had de een de ander
niet kunnen corrigeren?, krijgen de poedelprijs. Dit fluitje.’
Hij stak een blikken speelgoedfluitje in zijn mond en blies er een
schrille toon uit. De zaal barstte in hoongelach uit.
Smadelijk verlieten wij met ons kostbare instrumentarium de zaal,
nadat we het fluitje met de woorden ‘begin jullie carrière hier maar
mee, jongens! ’ met een valse grijns in ontvangst hadden genomen en
nog even met onbeschrijfelijke pijn hadden vernomen dat het muzikale
Neonvox-orgel met de zo herkenbare vertolking van de Zuidafrikaanse muziekcultuur met unanieme stem de felbegeerde oorkonde, plus
de niet onaanzienlijke geldprijs, had mogen verwerven.
Zwijgend, met tranen in de ogen, liepen we met de zware spullen
onder onze arm naar huis. ‘Wij, met onze moderne techniek, zijn
onbegrepen,’ fluisterde Flip tenslotte met een onderdrukte snik, ‘dat is
het. Wij zijn gewoon onze tijd ver vooruit.’ Ik knikte stom. ‘Maar,’
met stemverheffing, ‘daar wil ik toch niet aan ten gronde gaan!’ Ook
daar was ik het mee eens. En dus, stelden we gebroederlijk vast,
bleven we gewoon bij de techniek. Kunst was goed voor een ander.
Nee, lang duurde de pijn niet. De rijkdom die de bandrecorder ons
had geschonken nam niemand meer van ons af...
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45. Spitsvondige reanimatie
‘Ik zie rijke handel.’ Glunderend stond Flip voor me. ‘We gaan fletse
beeldbuizen opfrissen! Geloof me, daar is behoefte aan.’
Het was in de tijd dat er nog statiegeld op flessen en jampotten zat,
repareren goedkoper dan vervangen was en alles gewoon tot het
natuurlijke einde toe werd gebruikt.
‘Beeldbuizen opfrissen?’ vroeg ik verbaasd, ‘hoe zie je dat voor je?’
‘Nou gewoon, net zoals toen met die luidsprekers, weetje wel.
Gewoon voor een standaardtarief de zaak weer in orde maken. Toen
repareerden we doorgebrande spreekspoelen en stukgescheurde
conussen, nu brengen we weer nieuw leven in de beeldbuis. Na een
opfrisbeurt gaat hij weer jaren mee.’
Niet begrijpend keek ik hem aan. ‘Hoe dacht je dat te doen? Een
sponsje over het scherm of zoiets?’
‘Ha! Nee, dat zou wel heel eenvoudig zijn! Kijk, weetje wat het is.
Na verloop van tijd wordt elke beeldbuis enigszins flets, het contrast
loopt terug. Dat komt omdat de kathode uitgeput raakt. Dat is te
zeggen, de buitenlaag van de barium-samenstelling geeft niet meer
voldoende elektronen af. Watje dus moet doen...’
‘is dat buitenlaagje er af vegen,’ knikte ik snel van begrip.
‘Precies! Want dan komt er weer nieuwe, elektronenrijke barium
beschikbaar, snap je wel. Zoiets.’
‘En hoe kom je met je vegertje in die beeldbuis?’
Ik vond het maar een raar verhaal. Flip glimlachte zijn didactische
glimlachje. ‘Ik kom niet in die beeldbuis met een vegertje, ik laat
elektronen het werk doen.’
En hij legde me omstandig uit dat als je heel even een flinke hoog
spanning op de kathode losliet, het buitenlaagje er als het ware van af
schrok, waardoor er weer een zeg maar gerust nieuwe kathode ont
stond. Iets dunner natuurlijk, waardoor deze manoeuvre maar één
keer kon worden uitgevoerd. ‘Daarom moetje wel een etiketje achter
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op de beeldbuis plakken, anders snij je je een volgende keer in de
vingers. Want dan blijft er van die hele kathode niets meer over en tel
dan maar uitje winst.’
‘Hoe weetje dat allemaal zo goed?’ vroeg ik argwanend, ‘heb je dat
allemaal zelfbedacht?’
‘Nee, natuurlijk niet. Je moet lezen hè, veel lezen. Daar word je
wijzer van. En wat wel zo belangrijk is: we gaan er leuk mee verdie
nen. Want er staan heel wat TV-loestellen in de huiskamers die al
knap flets beginnen te worden. Een nieuw, fris beeld, daar heeft
iedereen graag een tientje voor over. Want dat gaan we er voor vra
gen.’
Het voordeel was bovendien, voegde hij er glunder aan toe, dat de
operatie niet veel om het lijf had en gewoon bij de mensen thuis kon
gebeuren. ‘Weetje wat, we beginnen met de TV in onze eigen huiska
mer, dan gaan mijn ouders vanzelf reclame voor ons maken. Want er
komt altijd wel iemand op visite.’
Gelukkig voor Flip wisten zijn ouders te weinig van zijn technisch
niveau af om hem te wantrouwen. Vlot gaven ze toestemming om de
beeldkwaliteit te verbeteren. Nadat Flip me het oude voedingsapparaat had laten zien dat de genezende hoogspanning moest leveren en
me nauwkeurig had verteld waar die op moest worden aangesloten
gingen we in de huiskamer aan het werk. We schroefden de achter
wand van de TV los, sloten het voedingsapparaat op de beeldbuisvoet
aan, draaiden de hoogspanningsregelaar langzaam op, keken met
gefronste blik naar het opklimmende wijzertje van een mA-meter en
toen zei Flip: ‘klaar!’ Ik had er niet veel vertrouwen in. Zo te zien
was er niets gebeurd. Maar toen de TV werd aangezet verscheen er
een testbeeld zoals men in geen jaren had gezien, zo helder en duide
lijk.
‘Voila,’ zei Flip eenvoudig, ‘wat heb ik je gezegd. Je ziet het: ons
kostje is gekocht. En het toestel gaat weer jaren mee. Iedereen blij!

301

Onze sublieme reanimatiecapaciteit bleef niet onopgemerkt. Het
duurde niet lang of we werden bij tante Mien uitgenodigd. ‘Wat denk
je, neef,’ vorste ze, ‘kan dit toestel beter?’
We bestudeerden het beeld.
‘Twijfelgeval,’ mompelde Flip in mijn oor, ‘je ziet het zelf, het beeld is
nog vrij goed.’
‘Laten we nog maar een jaartje wachten,’ fluisterde ik terug.
‘Nou?’ kwam tante Mien.
‘Het beeld is nog goed genoeg, tante,’ meldde Flip, ‘we komen vol
gend j aar wel weer terug.’
‘Volgend jaar?’Tante schudde beslist haar hoofd. 'Niks daarvan. Dat
beeld kan heus wel wat beter, dat heb ik bij jou thuis wel gezien. Mijn
beeld is lang niet meer zo helder als vroeger.’
‘Nou, dan volstaan we met een kleine beurt,’ bedacht Flip.

‘Stoppen!’ siste ik, ‘dit gaat fout, geloof mij’
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‘Voor de halve prijs natuurlijk,’ bedong tante Mien. Ze was een za
kenvrouw.
‘Oké,’ zuchtte Flip die daar niet tegenop kon, ‘voor de halve prijs.’
We sloten het hoogspannings instrumentarium aan, staken de stekker
in het stopcontact en draaiden de regelaar een klein stukje open.
‘Genoeg!’ commandeerde Flip. De zaak werd losgekoppeld en het
toestel aangezet. Het testbeeld was er niet beter op geworden, eerder
slechter.
‘Kijk, ziet u wel, het wordt al wat beter!’ riep Flip met valse geest
drift.
‘Nou...,’ aarzelde tante, ‘ik weet niet... Ik zou nog maar even door
gaan met de behandeling.’
‘Stoppen!’ siste ik, ‘dit gaat fout, geloof mij.’
Maar Flip was niet te stuiten. ‘We geven hem nog een klein tikje,
tante,’ zei hij fleurig. Het kleine tikje maakte de zaak alleen maar
erger.
‘Het beeld wordt slechter,’ stelde tante nu met zekerheid vast, ‘veel
slechter’.
‘Nou, we laten het maar zo, tante,’ besloot Flip, die nu toch wel vond
dat de affaire een ietwat griezelige wending begon te krijgen.
‘Neenee!’ riep tante, ‘we laten het niet maar zo, wat denk je nóu wel?
Dat jullie het beeld niet beter weten te krijgen is tot daar aan toe.
Maar dat het slechter wordt accepteer ik absoluut niet.’
Met grote ogen keken we elkaar aan. Dit ging fout.
‘Nog een héle kleine, voorzichtige nabehandeling,’ mompelde Flip
onzeker.
‘Ja, laten we dat in vredesnaam maar doen,’ beaamde ik met even
weinig geestdrift. Het resultaat was verpletterend. De beeldbuis deed
helemaal niets meer.
‘Je hebt de knop te ver opengedraaid, sufferd!’ siste ik kwaad, ‘kijk
maar, hij staat vol open!’
Flip verbleekte. ‘Ik dacht...’ slikte hij, ‘ik dacht...’
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‘Zet er dan ook duidelijker merktekens bij, kalf!’ snauwde ik, ‘nou
zitten we mooi in de puree.’
‘Ja, maar vooral niet hier,’ prevelde Flip. Dat zag hij goed. Deze strijd
diende in onze eigen omgeving uitgevochten te worden. We rechtten
onze i*ug en deelden met krachtige stem aan tante mee dat we de
verdere behandeling thuis zouden verrichten. Daar hadden we de
beschikking over het juiste instrumentarium dat we onmogelijk naar
haar woonkamer konden transporteren.
‘Je doet maar,’ zei ze, ‘als het maar niet te lang duurt.’
Zwijgend sleepten we het loodzware toestel de kamer uit, de trap af
en de drukke straat op. Wat een ellende. We spraken geen woord. We
doorkruisten het Sarphatiepark en rustten hijgend even op een bankje
uit. ‘Wat nu,’ vroegen we tegelijkertijd, nadat we de adem weer
enigszins onder controle hadden. We keken elkaar aan en wisten met

We keken elkaar aan en wisten met dodelijke zekerheid dat ons de dure aankoop
van een nieuwe beeldbuis wachtte.
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dodelijke zekerheid dat ons de dure aankoop van een nieuwe beeld
buis wachtte. Met verwijten strooien had geen zin. ‘Risico van de
arbeid,’ glimlachte ik wrang.
De nieuwe beeldbuis gaf een formidabel mooi beeld. Tante was in de
wolken, gaf zelfs wat meer dan een tientje. ‘Jongens, ik ga reclame
voor jullie maken, reken daar maar op!’ riep ze enthousiast. Nog
maandenlang hebben we in de zenuwen geleefd, maar o verademing,
nooit hebben we van haar welgemeende voornemen iets gemerkt.
Heerlijk, soms, als beloften worden vergeten!
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46. Het geluidsarchief
Wat hebben vorige generaties bandrecorderliefhebbers toch smartelijk
moeten lijden! Was het al niet moeilijk genoeg om een opname gaaf
op de band te krijgen? Maar die opname of erger, een fragment daar
van, terugzoeken, dat was nog eens een probleem apart. Want van
listige snelzoeksystemen had nog nooit iemand gehoord. Wie van zijn
opnamen niet nauwkeurig aantekeningen hield was zijn onvervang
baar zeldzame bandcreaties voorgoed kwijt. Langer zoeken dan een
week in de eindeloos lange spoelenbanden was tenslotte door geen
mens op te brengen.
Daarom leven de eerste paar opnamen die ik ooit op een bandrecor
der heb gemaakt, in mijn herinnering voort als behorende tot het
allerbeste wat ooit op een band is vastgelegd. Nooit zal deze herinne
ring door de rauwe realiteit worden aangetast, want omdat die eerste
opnamen om een of andere reden nooit zijn geboekstaafd, zijn ze
stilzwijgend voorgoed uit het tijdsbeeld verdwenen. Er zijn gewoon
nieuwe opnamen overheen gezet. Ach, welk een zwart moment was
dat, dat te ontdekken! Maar een moment van genade tevens. Want
denk maar niet dat ik sindsdien nog één opname, hoe onbelangrijk
ook, verzuimde op te schrijven. Ik bond meteen een balpen en een
blocnote aan de bandrecorder vast.
In die tijd nam iedereen die actief met zijn recorder omsprong driftig
alles op wat het oor als aangenaam en nuttig ervoer: fragmenten van
radioprogramma’s, een overstelpende hoeveelheid kort opgenomen
willekeurige klanken die ooit eens te pas zouden kunnen komen in een
klankbeeldje, familietaferelen, kortom alles wat geluid was. En dan
vooral niet langer dan nodig was, want geluidsband was duur. Al heel
gauw was mijn boekje vol met aantekeningen in de trant van ‘Band 35
(langsp. 360 m) - sp. 1 - 9,5 - 000-075: bezoek v. oom Hendrik (±10:
stemmen door elkaar (goed!), ±025: monoloog oom H. (goed!!),
±045: kopjesgerinkel als in restaurant (steengoed!), 060: oom H.
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vertelt mop (goede mop, slechte opname) + bulderend gelach (over
stuurd)’, en begon ik aan mijn tweede notitieblok. Ja, blok, want het
eerste boekje was wel wat te miezerig gebleken.
Ook het tweede blok kalkte ik ijverig vol met getallen en feiten. Tot
ook dat boek geheel gevuld was en er eens een oom op bezoek was
die ik wat van mijn auditieve rijkdommen wilde laten horen.
Ik zette de recorder aan, pakte mijn boeken en begon te zoeken. Na
vijf minuten zei oom dat zo’n archief toch wel handig was, na tien
minuten herzag hij zijn mening en uitte hij de veronderstelling dat ik
wellicht vlugger klaar was door maar een willekeurig aantal banden af
te draaien en na een kwartier zei hij blij te zijn te hebben mogen
ontdekken dat bandrecorderwerk voor hem geen enkel perspectief
bood, waarna hij van het toneel verdween.
Vanaf die dag zette ik het archief anders op. Beter, veel beter. Ooit
had ik eens iets gelezen van kruissystemen en dat leek me hier dè
oplossing. Dagenlang was ik bezig alle gegevens uit de boeken op
losse kaarten over te brengen. Alles tweemaal: op volgorde van
bandnummer en onder rubrieken als ‘dierengeluiden’ en dergelijke. De

De moeilijkheden stegen ten top toen ik klankbeeldjes ging samenstellen.
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moeilijkheden die ik me daarbij op de hals haalde waren onbeschrijfe
lijk, want griezelig veel geluidsfragmenten bleken onder verschillende
rubrieken te kunnen worden ondergebracht. ‘Geit in auto’ kwam
onder ‘Dieren’, ‘Auto’s’ (optrekken, rijden, remmen, claxonneren) en
‘Verkeer’ (125. politiesirene, gaaf!!). Na deze monnikenarbeid werd
ik wat voorzichtiger met het opnemen. Want, had ik al intelligent
opgemerkt, hoe minder men opneemt, hoe minder men hoeft te archi
veren. Het leven werd weer wat draaglijken
Tot ik op een kwade dag ontdekte dat mijn haspel voorraad uit spoe
len met verschillende kerndiameter bestond. Philips gebruikte een
andere maat dan Kodak en BASF had daar ook weer eigen ideeën
over. Zolang een bepaalde band nu maar op de oorspronkelijke spoel
zat was er geen vuiltje aan de lucht, maar kwam hij op een spoel met
afwijkende kerndiameter terecht, dan klopte er van de nauwgezet
geregistreerde telleraanwijzingen niets meer.
Nachtenlang lag ik wakker om dit probleem tot klaarheid te brengen
en toen, in een zegenrijke flits, zag ik het: een tabel moest er komen,
een grafiek waarop de tellerstandverhoudingen bij gebruik van ver
schillende spoelen in duidelijke, overzichtelijke lijnen moesten worden
uitgezet. Ik zette alle wiskundige zeilen bij en ontwierp op millimeterpapier prachtige verhoudingskrommen die een lust waren voor het
oog. Er mee te werken was een andere kwestie, maar langdurige
ervaring, met als basis vergissing op vergissing, hielpen me over de
ergste inzinkingen heen.
Op zeker moment kwam er een tweede recorder, de studio breidde
zich uit. En met dat tweede apparaat kwamen de moeilijkheden, want
de nieuwe teller reageerde niet alleen geheel anders, maar werkte ook
op de opspoelende haspel, terwijl de teller van de eerste recorder met
de afspoelende haspel was gekoppeld. Weer bracht de hogere wiskun
de uitkomst. Na enkele weken van intensief hersengekners prijkte er
een aantal nieuwe verhoudingstabellen aan de muur. Het kaartsys
teem, ondergebracht in lange kaartenbakken, begon iets weg te krij
gen van een luchtvaart- of spoorwegdienstregeling, met bijvoegsels
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als ‘vgl. tabel 5a, kromme 3, punt 6.7’ en correlerende golflijntjes,
waarschuwingstekens, alternatieve verwijzingen, omrekenaanduidingen en uitzonderingsgevallen. Moest ik een geluidje opzoeken, dan
raakte ik eerst een tijdlang in rekenkundige meditatie, verwierf op
zeker moment het heldere inzicht, pakte tevreden glimlachend de
juiste band, spoelde door tot de berekende tellerstand (‘coördinaat
5a-c.3-Al/B3’) was bereikt en mocht een enkele keer het warme
genoegen smaken min of meer in de buurt te zitten. In de meeste
gevallen leidde de prognose tot het gehoormatig afzoeken van min of
meer de hele band.
De moeilijkheden stegen ten top toen ik (welk vuur verteerde mij
toch?) uit de vele bandfragmenten klankbeeldjes ging samenstellen.
Doordat de fragmenten in een nieuwe samenhang op een andere band
werden overgespeeld, vond ik het uit zuinigheidsoverwegingen niet
nodig de oorspronkelijke fragmenten nog langer te bewaren: die
bandgedeelten konden weer voor nieuwe opnamen worden benut.

...en wierp het hele, jarenlange denkwerk, hup in hel vuur.
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Want band was duur. Pas nadat mijn hele hechte systeem door stapels
vervangingskaarten, grote aantallen overgeplakte indicaties en tot
wetenschappelijk hoog niveau opgevoerde tellerstandomrekeningen
tot een chaotische brij was ontwricht drong het besef tot me door dat
ik wellicht iets te ver was gegaan. Het systeem had de macht overge
nomen, en ik was het slachtoffer geworden. Slachtoffer? Niks slacht
offer! Ik was de baas, en niet dat verderfelijke systeem! Ik veerde
overeind, rukte alle verhoudingstabellen en correlatiegrafïeken van de
muur, omvatte alle archiefboeken en tabellenmappen, sjouwde alles
naar buiten en wierp het hele, jarenlange denkwerk, hup, in een hoog
oplaaiend vuur.
Daarna schreef ik niets meer op. Zodat ik nu stapels ongearchiveerde
banden in de kast heb, waarvan ik in de verste verte niet weet wat er
op staat. Deze banden zullen de grote verrassing zijn van mijn oude
dag. Want dan heb ik, hoop ik de tijd om ze stuk voor stuk uit te
luisteren. De hemel geve dat ik 110 word...
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47. Het bijzondere bandje
Op zekere dag in de loop van die actieve jaren met zelfbouw van
versterkers en bandrecorders ontving ik van een geëmigreerde vriend
een gesproken brief uit Australië. ‘Dear friend,’ las ik in een bijge
voegd briefje, ‘watje thans in je van ontroering trillende handen
houdt is geen gewone band, maar een band van allure. Hierop staan
namelijk dingen die nog nimmer tot je trommelvliezen zijn doorgesiepeld. Luister slechts, sta verwonderd over de gigantische mogelijkhe
den van de bandrecorder en wees me eeuwig dankbaar dat ik jou in de
gelegenheid stel deze unieke band te beluisteren...’ Drie keer las ik
met ingehouden adem de brief over. Mocht ik zo’n band in mijn eentje
afspelen? Neen, dat mocht ik niet. Hier moest Flip bij worden geroe
pen.
‘Onmiddellijk beluisteren! ’ riep die meteen het heft in handen nemend,
‘ kom op, pak de recorder.’ Ik sleepte het zelfbouwgeval uit de kast.
Jammer, de band uit Australië paste er niet op. De haspel was te
groot.
‘Kwestie van omspoelen,’ riep Flip luchtig, ‘kijk, zo.’
Hij schoof de volle spoel over een schroevedraaier, wurmde het
bandeind in de kern van een kleine spoel op de recorder en zette het
apparaat op snelspoelen. ‘Ziet u, makker,’ glimlachte hij, de schroeve
draaier met.de volle spoel in mijn handen drukkend, ‘zo doen we dat.
Aan u de eer verder. Ik ga de versterker vast in orde maken.’
Terwijl ik de band met toenemende snelheid van de ene naar de ande
re haspel voelde jakkeren keek ik geïnteresseerd toe hoe Flip voor- en
eindversterkers op elkaar aansloot en hoe lampjes veelbelovend
aangloeiden en meters uitsloegen. Zingend haalde Flip een schakelaar
over, doch plots verstomde zijn gezang. ‘Hé, wat hoort mijn gevoelig
oor?’ hoorde ik hem mompelen, terwijl hij zijn oor tegen de luidspre
ker legde. Een zacht tsjilpend geluid bereikte ons. ‘Er staat iets te
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oscilleren,’ stelde hij even verwonderd als vakkundig vast. Het getsjilp
werd hoger. ‘Gek, ik dacht dat ik dit versterkertje toch wel goed
stabiel gebouwd had. Ontkoppeling soms toch niet in or...?’ Het
vreemde geluid was ineens opgehouden, zo maar.
‘Nou nog gekker,’ vond ik.
‘Niks gek,’ schudde Flip zijn hoofd, ‘de elektronica zit immer vol
verrassingen, dat is een wet.’
Inderdaad, hij zag het goed, want op de grond lag een 360 meter
lange verrassing: niet de luidspreker, maar de snel aflopende band had
getsjilpt. Er was iets fout gegaan bij het snelspoelen. Toen ik niet
oplette was de band al meteen na de start gebroken, waarna de volle
haspel vrolijk op de grond was leeggelopen.
‘Wat stom van me...’ begon ik, met doffe blik de berg band bekijkend.
‘Ben je gek, man, zo erg is het niet!’ vond Flip opgeruimd, ‘we spoe
len dat bandje even rap op en dan lachen we er om.’
Het was pas drie uren later dat we konden lachen. Erg gul was het
lachje overigens niet, want het ontwarren en opspoelen van 360 meter
band velt de meest energieke actieveling.
‘Nou, afspelen dan maar,’ zuchtte Flip suffig, nadat het laatste eindje
band was opgespoeld. Hij rechtte zijn stramme rug. ‘Welk spoeltje
eerst?’ Dat was een nieuwe moeilijkheid, want we hadden de lange
band over drie kleine haspels moeten verdelen, die door elkaar waren
geraakt.
We legden een spoeltje op de recorder en zetten ons verwachtingsvol
te luisteren. Het geluid was ongenietbaar.
‘Ander spoeltje,; commandeerde Flip.
‘Niet nodig,’ vond ik, ‘je recorder loopt te langzaam.’
‘Me tante! Dat bandje zal eerder achterstevoren lopen!’
We draaiden de spoelen om, we draaiden de band om, we draaiden
hem van links naar rechts en van rechts naar links, maar het geluid
nam slechts toe in ongeniet- en onherkenbaarheid.
‘Hoe is het mogelijk!’ riep Flip tenslotte uit, ‘zoveel rottigheid op één
bandje! Zou die Australische smakker dat bedoelen met “unieke
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band”? Nou, laat ik je dit zeggen: die band is beroerd opgenomen, hij
loopt achterstevoren en te langzaam, de opnamekop stond scheef en
bovendien is dit een vierspoorband, terwijl deze recorder een tweespoorgeval is.’
‘O,’ zei ik.
‘En dus,’ hernam Flip ongebroken, ‘nemen we de andere recorder!’
Hij veerde overeind en sleepte een van onze eerste zelfbouwproducten die nooit helemaal af gekomen was, tevoorschijn.
‘Kijk,’ babbelde hij monter verder, ‘deze is nog niet helemaal af en
heeft dus nog alle mogelijkheden.’
Dit was logica en met groeiende belangstelling keek ik toe hoe hij
inventief met grote elektrolylische condensatoren en een klein, doch

‘Er staat iets te oscilleren' stelde Flip even venvonderd als vakkundig vast.
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zwaar accu’tje begon te knutselen. De elco’s dienden als bandgeleider,
terwijl de accu de nog niet vastgezette koppen op hun plaats moesten
houden. Hij werd er eenvoudig op gezet.
‘Zie je,’ wie niet sterk is moet pienter wezen,’ grinnikte Flip zelfvol
daan, ‘kom, eerst eventjes de versterker omschakelen.’
Er werd aan knoppen gedraaid en aan schakelaars getrokken, stekkers
werden in moeilijk bereikbare entrees gestoken, er weer uitgetrokken
en weer in andere entrees gedrukt. Kortom, hier was op de gebruike
lijke wijze sprake van eventjes omschakelen.
‘Muziek!’ riep hij tenslotte, ‘o nee, laten we eerst die drie bandjes
maar weer even aan elkaar plakken. Er is nu wel weer plaats voor een
grote spoel.’
Dat ging vlot. Met razende vaart jakkerde de band langs de koppen
en elco’s. In no time waren de drie bandjes weer tot één geheel vere
nigd. Of ze op de juiste volgorde aan elkaar waren geplakt was een
tweede.
‘Spoelsysteempje hè,’ glunderde Flip trots, de band hoeft niet van de
bandgeleiders te worden losgenomen.’
‘Kunst,’ vond ik, ‘die zitten er helemaal niet op!’
‘Daarom juist,’ glimlachte de ander, ‘zo, het feest kan beginnen. Nou,
ik ben benieuwd watje verre vriend ons allemaal te vertellen kan
hebben.’
Een forse nik aan een grote knop op het tapedeck en zie: de band
liep. Doch dat was dan ook alles. Van geluid geen spoor. ‘Vreemd,’
mompelde Flip, ‘alles werkt toch perfect.’
Ja, dat bleek. Al die tijd had de eindversterker staan oscilleren, zoals
we plots ontdekten. Flip had het wisschakelaartje over het hoofd
gezien. Ijlings wipte hij dit alsnog om en terwijl ik min of meer ver
pletterd luisterde hoe er absoluut niets meer te luisteren viel, gaf Flip
mij een forse klap op de ingezakte schoudertjes. ‘Recordertje hè!’
jubelde hij innig vergenoegd. ‘Ondanks het zo razend snelle opspoelen
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is alles totaal weggewist. Wat een formidabel wisvermogen! Zonde
alleen van de opname, tja.’
Met glazige blik bleef ik luisteren, tot de hele band er door was. De
zwakke signaaltjes, die af en toe nog opklonken, dienden slechts om
mijn laatste restje hoop de bodem in te slaan.
‘Troost je, makker,’ sprak Flip, mij de volle spoel met de lege band
overhandigend, ‘het is wel even een kleine tegenslag, maar zoiets zal
ons geen tweede keer meer overkomen.’
Nee, dat is ons nooit meer overkomen. En uit Australië is er nooit
meer één bandje gekomen... En nooit zal ik weten wat voor bijzon
ders er op dat bandje stond...

'Zie je, wie niet sterk is moet pienter wezen, ’ grinnikte Flip zelfvoldaan.
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48. De kleurrijke opdracht
’Design’ stond ons in die jaren niet bepaald als een belangwekkend
fenomeen voor de geest. Integendeel, we hadden er ondanks de
technisch uitziende behuizingen die we om onze elektronische schep
pingen creëerden geen flauw benul van. Maar op zeker moment
werden weer toch intensief mee geconfronteerd. Als gevolg van een
heftige discussie tussen Flip en mij over een toe te passen bias-schakeling in een te bouwen taperecorder, (‘Colpitts!’ zei Flip, ‘nee, Hartley!’ riep ik), togen we met kokend bloed in de aderen naar Radio
Groeneveld op de Ceintuurbaan, onze steun en toeverlaat in onover
zichtelijke technische zaken.
‘Ah, jullie komen als geroepen!’ werden we door een handenwrijven
de Groeneveld ontvangen. ‘Zouden jullie die radio voor me willen
opverven? Bordeaux-rood.’ Hij wees op een fraai, bruin-houten
toestel, met schuin bovenin geplaatste stationsnamenschaal met
daaronder een lichtgetint luidsprekerdoek. Een juweel van een radio.
Sprakeloos keken we hem aan. Colpitts en Hartley waren vergeten.
‘Bordeaux-rood?’ riepen we, ‘opverven?’
‘Jazeker,’ glimlachte Groeneveld. ‘Deze radio is van meneer de
Bruin, een goede klant van me. Die heeft dit toestel een tijdje geleden
bij me gekocht. Maar eigenlijk vindt hij die bruine uitvoering te bur
gerlijk of zoiets. Hij wil het toestel omruilen voor een rood toestel,
maar dat bestaat niet. En dus: de kwast erover. Kunnen jullie dat aan?
Ik geefjullie een jaar lang 10% korting op alle onderdelen.’
Met glinsterende ogen keken Flip en ik elkaar aan. Trots welde in ons
op. Dat hadden we dan toch maar bereikt! Radio Groeneveld vroeg
ons een dienst!
‘Oké! ’ zeiden we tegelijkertijd.
‘Ja, dat doen we wel even!’ voegde ik er aan toe.
‘Nee, niks wel even!’ schrok Groeneveld, ‘het moet wel héél erg
goed, denk daar wel om! ’
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De radio ging in een doos en met de nodige strubbelingen - toestel
onder mijn arm - toestel onder Flips arm - toestel vierhandig omvat kwam het toestel tenslotte op de werktafel in mijn kamertje terecht.
‘Wat een pracht, wat een toestel!’ zuchtte ik onder de indruk.
‘Gaan wij opverven, zonde eigenlijk,’ zei Flip hoofdschuddend.
‘Maar wacht, daar bedenk ik wat. Weetje dat mijn oom net zo’n
toestel heeft? Maar dat is lang zo mooi niet. Daar heb ik bij het aan
leggen van een antenne de keukentrap tegenaan laten vallen. Stom
natuurlijk. Niks stuk gelukkig, maar de kast is knap beschadigd. Weet
je wat we doen? We ruilen die toestellen gewoon om. Dan heb ik
meteen mijn wandaad weer goedgemaakt en als ik het goed aanpak
zit er voor mij, voor ons dus, vast ook wel een extraatje aan, laat dat
maar aan Flip over!’
Ome Cor was onmiddellijk voor het idee te porren. De fraai glanzen
de radio ging er heen, zijn radio ging mee terug en het verfkarwei
nam een aanvang. Wat een klus! Waar waren we aan begonnen? Het
hele toestel moest worden uitgekast, het doek moest beschadigingloos worden losgewerkt, de schaal met wijzer en draden moest eruit
worden geschroefd en toen we eenmaal met de kwast aan de gang
gingen moesten we met de tong uit de mond het penseel haarscherp
langs de hecht in de kast ingebrachte koperen sierstrippen strijken.
‘Dat wordt nooit wat!’ mopperde Flip, een gemorste verfklieder van
het koper afvegend, ‘ik stop ermee.’
‘Je stopt niks,’ snauwde ik, ‘we gaan gewoon door.’
Maar ook ik werd doodongelukkig van dit uitzichtloze monniken
werk. Manmoedig ploeterden we voort en zie, op zeker moment was
daar dan toch het moment dat de radio weer geheel gemonteerd naar
de radiowinkel kon worden vervoerd. Daar werden we op grootse
wijze bejubeld. Ja, het was waarlijk groots wat we hadden verricht.
Het Bordeaux-rood, met de goudkleurige biesjes en het blanke luidsprekerdoek was een prachtige combinatie. ‘En zo gaaf afgewerkt!’
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lispelde Groeneveld waarderend, ‘jongens, ik ben jullie eeuwig dank
baar. Wat hebben jullie hem dit fantastisch geflikt! ’
Met de borst vooruit schreden we huiswaarts. Maar ach, hoe kwets
baar is geluk, hoe kortstondig de glorie! Na twee dagen stond Groe
neveld met griezelig rood aangelopen gelaat en met de al even rode
radio onder de arm voor de deur. ‘Wat hebben jullie me nóu gele
verd?’ riep hij uitzinnig van woede.
‘De kleur niet goed?’ informeerde Flip, ‘te rood soms?’
‘Niks te rood!’ riep Groeneveld, ‘de radio zelf, die is niet goed! Het is
een andere radio. De klant had zijn handtekening erin gezet, en die is
nu mooi weg!’
‘Hebben we die er soms uitgeschuurd?’ vroeg Flip me listig.
Zou kunnen... deed ik meteen vaag mee, ‘we zijn zo intensief bezig
geweest, ik weet het niet...’

k

Dat wordt nooit wat!’mopperde Flip, een gemorste verfklieder van het koper
afvegend.
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‘Nou, ik weet het wel!’ tierde Groeneveld, ‘zorg maar heel gauw dat
die andere radio terugkomt. Rood en wel!’ Woedend beende hij weg.
Met nietsziende ogen staarden we hem na. Zwart was de wereld om
ons heen, inktzwart de toekomst. Dit ging kapitalen kosten. Hier was
geen enkel uitzicht meer. Bankroof, emigratie - via welke weg kwa
men we hier ooit nog uit?
‘Weetje,’ kwam Flip op dat diepste dieptemoment monter, ‘alle kans
dat ome Cor deze rode radio prachtig vindt! Dan is het gewoon een
kwestie van omruilen en weer even verven.’
Ha, als de mens toch niet het uitzicht van de hoop kende! Maar die
hoop versmolt al heel snel toen we met het toestel bij ome Cor aan
kwamen.
‘Omruilen?’ schaterde hij, ‘omruilen voor dat rooie ding? Voor geen
prijs! Nee hoor, dit bruine toestel blijft hier, af, uit.’
‘Maar de handtekening van meneer de Bruin staat er in,’ zei ik flink,
‘het is dus zijn eigendom.’
‘Al staat de handtekening van de koningin erin!’ riep ome Cor, ‘dan
nog bleef dat toestel hier. Die rooie, die is mijn eigendom - maar ik
had geen rooie, ik had een bruine. Dus die bruine is van mij en die
blijft van mij. Tenzij...’ vervolgde hij na een wijle nadenken, ‘tenzij je
een andere bruine voor me hebt.’ Hij kreeg een juridische blik in de
ogen. ‘En dan wel een die technisch gelijkwaardig is aan die rooie die
mijn bruine was.’
Beng, de deur ging dicht - we konden weer naar huis met onze rode
schepping. Geen enkele oplossing zag ik meer, maar Flip was geze
gend met een spitsvondige!* geest. ‘Op naar Groeneveld,’ zei hij
eenvoudig, ‘we regelen wel wat.’ En waarachtig, hij kreeg het voor
elkaar: we konden een nieuw toestel bij hem kopen tegen een schap
pelijke, zij het voor ons min of meer uitzichtloze afbetalingsregeling.
‘Ons verdere leven staat nu in dienst van de afbetaling...’ mompelde ik
in wanhoop. ‘Hoho, niet zo somber,’ glimlachte Groeneveld, ‘we
hebben die rode radio nog. Die zet ik in de etalage. Als er iemand op
valt is de zaak opgelost. Tenminste, bijna, want ik moet wel een heel
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zacht prijsje aanhouden natuurlijk. Zo’n apart toestel raak je anders
aan de straatstenen niet kwijt. ’
De nieuwe radio sjouwden we deemoedig naar ome Cor.
‘Prachtig!’ riep hij uit, ‘zo ken ik jullie weer. Neem dat andere toestel
maar gauw mee. Daar staat de handtekening van meneer de Bruin in,
haha!’ We lachten niet mee, dachten slechts aan de loodzware afbetalingsschuld.
Thuisgekomen begon het enorme werk weer - uitkasten - doek los schaal los - verven - afkanten. Ondertussen stond het andere rode
toestel kleurrijk in de etalage. Elke dag gingen we hoopvol kijken,
maar dag na dag bleef het er staan. We voelden ons als speculanten
met een zwak aandelenpakket.
‘Dit is onze absolute ondergang,’ lispelde ik elke keer bij het aanschouwen van de rode aanklacht.

Onmiddellijk kwamen ze in de etalage, met een bord erbij: 1Elke kleur leverbaar
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‘Komt vast wel goed,’ zei Flip dan zonder veel overtuiging. En zie,
ineens, op een dag was het toestel weg. We vlogen de winkel in. De
desillusie was volkomen: het toestel stond midden op de toonbank.
Niet verkocht dus. Nog erger, als waardeloos uit de etalage gehaald.
Nu was er echt geen enkele hoop meer. Daar kwam Groeneveld.
Handenwrijvend. Een glimlach op het gelaat. Leeg keken we hem aan.
‘Goed nieuws, jongens! Er is belangstelling voor de gekleurde radio.
Ik heb er liefst drie verkocht! Kijk, daar staan ze al.’
Ja, nu zagen we een paar bruine toestellen die een eindje opzij ston
den. ‘Die mogen jullie opverven. Alleen niet in het rood, want nie
mand wil die kleur. De een wil groen, de ander geel en weer een ander
wit. Dat rode toestel moet dus even worden overgeverfd. Nou, wat
vinden jullie ervan?’
‘Fantastisch, subliem!’, knikten we automatisch. ‘En zijn we dan van
onze schuld af?’ Nee, dat waren we nog niet, want op de gekleurde
toestellen zat nauwelijks winst. ‘Anders had ik ze immers nooit ver
kocht,’ glimlachte Groeneveld. Tja, we begrepen het, maar het was in
ieder geval iets.
Een paar dagen later was de Bordeaux-rode radio-met-handtekening
die we onder handen hadden klaar. Gelukkig, dat probleem was
rechtgetrokken. Maar veel vreugde gaf het ons niet, want nu volgden
de groene, gele en witte radio. Aan technische problemen, discussies
en vreugden kwamen we niet meer toe - verf, geknoei met kwasten en
penselen, vervulde ons vreugdeloze leven. Maar met uiterste wils
kracht kregen we de drie toestellen af. Met een leeg gevoel leverden
we ze af. Onmiddellijk kwamen ze in de etalage, met een bord erbij:
‘Elke kleur leverbaar.’
‘Die drie klanten kunnen nog wel even wachten,’ glunderde Groene
veld tegen ons. Regelmatig kregen we een nieuwe opdracht. Dat
moest ook wel, want tergend langzaam kromp onze afbetalingsschuld
in. Maandenlang verfden we ons in alle denkbare kleuren door onze
schuldenlast heen. We hadden het gevoel of we gevangeniswerk
deden.
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Maar op het moment dat de doffe zekerheid bezit van ons nam dat dit
onze verdere toekomst was, was de rage plotseling over.
‘Sorry, jongens,’ kwam Groeneveld met een grafstem, ‘Ineens wil
niemand meer een gekleurd toestel. Bruin is weer in, en wit plastic. Er
valt niets meer te verven.’Tot zijn verbazing dansten we de winkel
uit. De droefenis was voorbij! Er moest nog wel heel wat worden
afbetaald, maar dat was nu niet van belang. De techniek lokte weer.
We konden ons geluk niet op.
‘Maar evenzogoed houdt dat toch maar ineens op, die belangstelling
voor kleur,’ merkte Flip op. ‘Dat modieuze gedoe is zo stabiel als
drijfzand, dat zie je maar. Nee, geef mij maar de techniek. Daar kun je
tenminste op bouwen.’
‘Zo is dat!’ beaamde ik en met hernieuwde kracht openden we onze
discussie over de Colpitts- en Hartley-schakeling. Design was niets
voor ons.
Het leven had weer fleur.
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49. Briljante TV-verhuizing
Juist op het moment dat ik met Flip aan een diepzinnige discussie over
een gewone balans- of een speciale PPP-eindtrap voor een nieuwe
versterker begon wandelde meneer Bladgroen, wiens radio ik ooit
eens met succes had gerepareerd, mijn kamertje binnen. Hij had,
vertelde hij glunder, van een neef die naar Australië ging emigreren
een TV-toestel gekregen. Nou ja, gekregen, zowat dan. Een pracht
van een meubel was het, op kromme pootjes en met deurtjes voor de
beeldbuis. En nu moest dat nogal zware toestel naar zijn woning
worden verhuisd.
‘Zal niet meevallen,’ zei ik meevoelend, ‘helemaal naar driehoog.’
‘Steile trappen ook,’ huiverde Flip, ‘lijkt me niet te doen.’
‘Daarom kom ik dus bij jullie,’ zei Bladgroen met griezelige vanzelf
sprekendheid, ‘misschien kunnen jullie me even helpen.’
‘Waar staat dat toestel?’ vroeg Flip. De balanseindtrap was al uit zijn
hoofd, toch wel gevlijd als hij was gevraagd te worden.
‘Niet ver van me vandaan,’ zei Bladgroen, ‘Jullie doen het dus?’ Even
twijfelde ik, maar hij werkte bij een groothandel in elektronica-onderdelen. Zo iemand moest je te vriend houden.
‘Tuurlijk doen we het,’ knikte ik, ‘nietwaar, Flip?’
‘Ja natuurlijk, waarom niet,’ beaamde die vrolijk. Maar toen Blad
groen na de afspraak dat de operatie morgen, op zaterdag zou plaats
vinden, fluitend verdwenen was, werd het ons toch wel wat zwaar om
het hart.
‘Waar zijn we in hemelsnaam aan begonnen?’ begon Flip zich zorge
lijk af te vragen. ‘We trappen er ook wel veel te gauw in hè. Zo’n
loodzware, pompeuze kast! We zijn toch geen verhuisfirma?’
‘Nee, dat niet,’ gaf ik toe, ‘maar voor een goedkoop onderdeel kun
nen we in het vervolg natuurlijk wél bij Jantje Bladgroen terecht! ’
Flip mompelde nog wat over chantage, ik stelde daar tegenover dat
het een uitdaging was en toen kregen we het lumineuze idee het
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apparaat niet omhoog te sjouwen, maar te hijsen. Onze kolenboer in
de Rustenburgerstraat wilde ons misschien wel even een hijstouw
lenen. We gingen er meteen heen. ‘Koud en guur, Mons in het vuur,’
stond er op de etalageruit, waarachter een stuk of wat enorme anthracietbrokken en tweetjes, drietjes, viertjes en eierkolen op schoteltjes
lagen uitgestald. Of Mons zelf of zijn kolen in het vuur moesten liet
de indringende slagzin in het midden.
Kolenboer Mons had een meer dan 50 meter lang touw, dat hij teza
men met een soepel lopend hijsblok bereidwillig meegaf. ‘Dat blokkie
hang je op zolder aan de hijsbalk, touwtje er doorheen en trekken
maar, een kind kan de was doen,’ was de begeleidende gebruiksaan
wijzing.
De volgende dag reden we in mijn oude DKW naar het huis van de
neef. We hadden geluk, het regende niet. De kap van de auto kon
zonder problemen open. Behoedzaam plaatsten we met de neef en een
snel aangerukt extra hulpje het enorme TV-meubel op de lederen
achterbank. Alweer geluk: het paste allemaal precies, zodat ik de
diepe putten in het leer glimlachend voor lief nam. Tevreden reden we
heen. Hoog torende het achter ons wiebelende TV-bouwwerk boven
ons uit.
Plechtig, als gold het een statiebezoek, gleden we de Jan Steenstraat
in, waar Bladgroen vlak bij de Ruysdaelkade woonde. Hij stond ons al
ongeduldig op te wachten.
‘Fantastisch!’ riep hij blij toen we beheerst voor de deur stopten,
‘fantastisch! Nu nog even naar boven en het klusje is alweer ge
klaard.’
We klauterden de vele trappen op en hingen met moeite het zware
hijsblok met het touw aan de hijsbalk, waarbij we nog net wisten te
verhinderen dat het uit onze ongeroutineerde handen glipte. Alles was
een vak. We sjouwden de vele trappen weer af.
‘Wat een hoogte!’ zuchtte Flip toen we weer op straat stonden en de
ogen ten hemel hieven. Op de bovenste verdieping hing Bladgroen
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vrolijk zwaaiend uit het raam. ‘Hijsen maar!’, hoorden we, ‘het raam
staat wijd open!’
‘Jaja, hijsen maar!’ schamperde Flip, ‘alsof dat allemaal geen enkele
moeite kost. Moetje nou toch eens voelen hoe zwaar dat TV-geval
wel niet is!’
Hij overdreef niet. Het meubel was onlogisch zwaar, merkten we nu.
Hadden ze in de fabriek beton in die kast gestort? ‘Dat wordt bukkelen,’ mompelde Flip somber, ‘ik zie nog geen einde aan het lijden.’
Niet echt enthousiast sloegen we het touw om onze vijand, zoals Flip
het TV-meubel noemde, en begonnen behoedzaam aan het neerhan
gende eind te trekken. Statig rees het TV-gebouw van de achterbank

Terwijl wij het touw niet starre blik en uiterste krachtsinspanning vast
omklemden...
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omhoog, schampte met de poten over het zij portier waarvan het raam
terloops voorgoed werd ontzet en zeilde met een sierlijke boog over
de stoep naar de voordeur die we gelukkig per ongeluk wijd open
hadden laten staan. Terwijl wij het touw met starre blik en uiterste
krachtsinspanning vast omklemden zoefde het toestel, goddank
zonder een deurpost te raken, het trappenhuis in, veerde meteen weer
terug en kwam met verdubbelde snelheid als een boemerang op ons
af.
‘Grijp hem, grijp hem!’ kreet Flip in paniek, ‘hou het touw vast! Hou
vast!’

Met ware doodsverachting vingen we het loodzware blok met de
borstkas op, lieten op hetzelfde moment het touw vieren en bonk,
daar stond het TV-bouwwerk naast de auto op straat.
‘Grote god, wat een gewicht,’ piepte Flip, zijn gekneusde borstkas
masserend, ‘hoe krijgen we dat ooit omhoog?’
‘Lukt het jongens?’ klonk het zonnig vanuit de hoogte, ‘ik sta klaar
hoor! ’
‘Houden zo!’ riep Flip geprikkeld terug, ‘blijf vooral op je post Het
komt vanzelf boven! ’
Niet al te vrolijk bekeken we de TV-kast. ‘Daar zijn wij te tenger
voor,’ stelde Flip vast, ‘wij moeten het meer van onze hersens heb
ben.’
‘Ja, wie niet sterk is moet slim zijn,’ knikte ik en kreeg meteen een
lumineus idee.
‘Flip, ik heb het. We hijsen niet zelf, maar laten de auto dat doen. We
hoeven alleen maar dat touw aan de achterbumper vast te knopen en
de straat uit te rijden.’
Even was Flip stil. ‘Briljant!’ zei hij toen, ‘fabuleus. En het bevestigt
meteen mijn hersentheorie.’
‘Komt er nog wat?’ klonk het klonk het vanuit den hoge. Buurman
werd ongeduldig.
‘Zetje maar schrap!’ riep Flip aanmerkelijk opgevrolijkt terug. Met
een geroutineerde beweging zette hij het touw aan de achterbumper
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vast. ‘Paalsteek,’ zei hij ten overvloede, ‘laat dat maar aan Flip over.’
En toen ik me sceptisch over de knoop heen boog: ‘Nee vriend, dat
hoefje niet te controleren, Flip is Flip en vast is vast.’
We stapten in en ik gaf gas. Het voertuig kwam langzaam in beweging
en ziedaar, met dezelfde snelheid rees hetTV-meubel vanaf de straat
stenen omhoog. Het was groots.
‘Geniaal!’ lispelde Flip, rechtop achterstevoren naast me staand.
‘Ja, fantastisch,’ murmelde ik mee, meer achterom dan vooruit kij
kend. ‘Let jij nou maar op de weg,’ zei Flip snel, ‘dan houd ik dat
geval wel in de gaten.’
Dat was niet overbodig, want af en toe begon de kast te schommelen
waarbij hij door een raam dreigde te stoten waarachter buurlui het

Cv

‘Rustig, rustig,’ snauwde ik gespannen terug, ‘er komt verkeer van rechts.
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proces met grote zorg volgden. ‘Stop!’ riep Flip dan, ‘even wachten.’
Als een generaal stond hij kaarsrecht in de auto.
Waar we geen moment aan hadden gedacht, ontdekte ik nu, was het
feit dat het maar een klein stukje was naar de straathoek. Daar begon
een steile brug. Voorzichtig kroop ik er met slippende koppeling
tegenop en toen we er bovenop stonden hing de TV-kast ergens bij
twee hoog. ‘Verder!’ commandeerde Flip na een korte pauze, ‘door
rijden maar weer.’
'Rustig, rustig,’ snauwde ik gespannen terug, ‘er komt verkeer van
rechts.’
Dit soort grappen konden we nou helemaal niet gebruiken.
‘Nou, dan wachten we toch even,’ zei Flip logisch en zwaaide vrolijk
naar de uit het raam hangende buurman die onze werkwijze met de
grootst mogelijke interesse volgde. Heel langzaam reed ik nog een
klein stukje door en stopte weer. Want weer naderde er een auto van
rechts, een grote, zwartglanzende Mercedes, die voor ons langs de
brug op moest. Langzaam, ja statig, naderde het koninklijke voertuig.
Maar wat deed het vreemd! Ik begreep er niets van. Dat zo’n klassewagen wel wat méér presteerde dan mijn eigen bescheiden tweetaktDKW was niets vreemds, maar dat zo’n wagen zich in zijwaartse
richting kon verplaatsen... nee, dat was geheel nieuw voor mij. Zeg
niet dat ik gestoord was, want wat ik zag was even zonneklaar als
huiveringwekkend. De Mercedes reed niet alleen langzaam vooruit,
maar schoof tegelijkertijd ook links naar opzij. En terwijl de achteruit
kijkende Flip om voor mij volkomen onverklaarbare redenen ‘het gaat
fantastisch zo!’ riep, kon ik niet anders dan lijdzaam toekijken hoe de
trotse Mercedes als een slagschip zijwaarts naar me toe gleed. Alsof
er een magneet onder mijn motorkap zat. Ontzet blikte ik in het bleke
gelaat van de Mercedes-chauffeur die met opgetrokken wenkbrauwen
vragend terugkeek.
‘Een mysterie...’ lispelde ik toonloos, ‘gottegot, wat gebeurt hier?’
Maar onafwendbaar was het lot. Met een doffe dreun boorde mijn
voorbumper zich in het zwarte lakwerk van het glanzende linker
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voorportier. Hecht vereend stonden daar de beide wagens als een blok
tegen, nee in elkaar.
‘Hé, wat doe je nou?’ kreet Flip, die zich nog net staande had kunnen
houden, maar ik stond al buiten, oog in oog met een wel zeer woest
kijkende Mercedes-chauffeur. Waar ze allemaal ineens vandaan kwa
men was een raadsel, maar op hetzelfde moment stond een dichte
drom nieuwsgierigen zwijgend rond het trieste tafereel geschaard.
Heel in de verte hing de TV bijna ter hoogte van driehoog stil aan het
touw te bungelen.
‘Waarom deed u zo raar?’ vroeg ik de chauffeur.
‘Raar?’ bulkte die, ‘raar? ik? Dat mag ik jou wel vragen! Waarom
remde je niet toen je wagen van de brug afgleed? Was dat te veel
moeite voor meneer?’
Pas op dat moment drong het in al zijn ontstellende omvang tot me
door hoe erg ik gefaald had. Zonder het te beseffen had ik tijdens het
wachten op het hellende wegdek van de brug de druk op het rempe
daal laten verslappen. Geen moment was het bij me opgekomen dat
niet de Mercedes zijdelings naar de DKW toe schoof, maar dat de
DK.W recht naar de Mercedes toe gleed. Ik slikte iets weg. ‘Sorry,’
lispelde ik kleintjes, ‘mijn fout, ik dacht...’
‘Wat is hier allemaal aan de hand?’ klonk het ineens bars. Politie. Aan
de kant!’ beval het gezag, ‘zien jullie niet hoe je het verkeer ophoudt?
En tegen mij: ‘Achteruit jij, dan kan die Mercedes weg.’
Met grote gebaren wees ik op het schuin naar driehoog lopende
hijstouw, voerde ten overvloede vele steekhoudende argumenten aan,
smeekte om nog één, slechts één luttel metertje te mogen doorrijden,
maar de politiefunctionaris was onverbiddelijk. ‘Achteruit, van e
brug af, meteen!’
..
... ,
Met een brede armzwaai veegde hij de omstanders opzij en sm
zette ik de auto in zijn achteruit. Tot zijn verbazing zag buut man
Bladgroen vanuit zijn raam het TV-toestel dat op een haai na
zijn bereik was, weer naar de aardbodem terugzakken.
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‘Hij begrijpt er geloof ik niet zo heel veel van,’ grinnikte Flip. Maar
hij grinnikte niet lang. Nadat de politieman het een en ander uitvoerig
had genoteerd en daarbij duidelijk had laten doorschemeren dat over
het op onwettige wijze via een gemotoriseerd vierwielig voertuig in
verticale richting verplaatsen van voorwerpen in het Wetboek van
Strafrecht beslist wel een paar stevige bekeuringsclausules stonden,
restte ons niets anders dan het weer op straat staande TV-meubel uit
het touw te knopen om het vervolgens tree voor tree naar driehoog te
tillen.
‘Toch nog gelukt!’ riep buurman met zijn onverwoestbare blijheid,
‘jongens, wat hebben jullie me daar reusachtig mee geholpen!’ En
toen we met geknakte rug de deur uit schuifelden: ‘O ja, vergeet het
hijsblok niet mee te nemen.’
Ook de kolenboer was bij het in ontvangst nemen van touw en hijs
blok de hartelijkheid zelve. ‘Als je die spullen weer eens nodig hebt
kom je maar langs hoor,’ zei hij gul. We huiverden.
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50. Dakhazen
‘Dus jij kunt een TV-antenne plaatsen?’
‘Ja,’ beaamde ik, ‘gewoon tegen de schoorsteen.’
‘En jij kunt het ook zo dat-ie niet met schoorsteen en al naar beneden
komt?’
‘Ook dat,’ knikte ik zelfverzekerd. Het was op een verjaardagsfeestje
bij mijn oom dat ik dit kernachtige gesprek met een vriend van hem
voerde. Mijn woorden klonken kennelijk nogal vertrouwenwekkend,
want nippend aan zijn borrel zei hij: ‘Nou, kom hem dan morgen maar
plaatsen, wil je.’
‘Oké,’ knikte ik, ‘het is zaterdag, dus dat komt mooi uit.’
‘Flip, opdracht!’ riep ik de volgende ochtend onder aan zijn trap. ‘TVantenne, bergbeklimmen, actie!’ Flip stond al beneden. ‘Mooi werk,’
zei hij vergenoegd, ‘ik ben je man.’
We hoefden niet ver. Met een zwaar gevulde gereedschapstas belden
we bij de vriend van de oom aan. Hij liet ons het bundeltje bijeenge
bonden aluminium staven zien dat de antenne moest gaan worden.
‘Hoe komen we het dak op?’ informeerde Flip praktisch, ‘hier de trap
zeker op?’ Maar nee, dat kon niet, we moesten naar het einde van de
straat, bij vrouw Ossekop. Haar zolder had een luik naar het dak. We
namen het stangenwerk onder de arm, hesen de gereedschapstas om
de schouder en meldden ons bij de vrouw van het luik. Of we even
het dak op mochten. Niet al te vriendelijk bekeek ze de glimmende
stangenbundel. ‘Moet dat het dak op? Wat is de bedoeling daarvan?’
Omslachtig legden we uit dat dat een TV-antenne was. Had je nodig
als de televisiebeelden wilde ontvangen die een tijdje geleden voor het
eerst in de lucht waren gekomen.
‘O ja, televisie...’ mompelde ze stuurs, ‘weer wat nieuws. Nou goed,
één keer mogen jullie het dak op. Heen en weer geloop op mijn
trappen kan ik niet hebben. Kom maar mee, ik moet toch de was
ophangen.’
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Gedrieën stommelden we naar boven, waarbij handige Flip bij elke
draai van de trap de stangen kletterend tegen de muur liet schampen.
‘Nou, zie je wel,’ morde vrouw Ossekop, ‘met dat stomme antennegedoe ruïneren jullie mijn hele huis.’
‘Valt wel mee,’ weerlegde Flip voorzichtig, maar ze wierp zo’n ver
nietigende blik op hem dat hij van schrik zijn mond maar definitief
dichtklapte. Vrouw Ossekop drukte, staande op een smal laddertje,
het luik eigenhandig open. ‘Nee, ik doe dat,’ had ze gedecideerd
gezegd toen wij onze diensten aanboden, ‘het is mijn luik, ik bepaal
wanneer het open gaat en wie er door komt.’
‘De geest van haar man zaliger is in haar gevaren,’ fluisterde Flip in
mijn oor, ‘die was douanier, je weet wel, zo’n felle die in het smokke
laarswereldje alleen maar vijanden had.’
‘Geen grapjes achter mijn rug,’ beval vrouw Ossekop, ‘anders laat ik
jullie niet meer van het dak af.’
Bedremmeld kropen we het trappetje op, het tochtige gat door.
Majestueus strekte het dakenpatroon van Amsterdam zich naar alle
richtingen rondom ons uit. ‘Luister goed,’ zei vrouw Ossekop, onder
hand met pinnige bewegingen het wasgoed met de wasknijpers aan de
lijn prikkend, ‘jullie stellen dat geval op en komen weer naar beneden.
Geen heen en weer geloop dus.’
We knikten braaf en zochten, halverwege de straat, de schoorsteen op
die als basis voor de antenne moest dienen. Voor dat doel hadden we
een vuilnisbak als baken voor de deur van de vriend van de oom
geplaatst. We hoefden maar over de dakrand te loeren om te zien of
we op de juiste plaats waren. ‘Hier is het,’ zei Flip tenslotte. We
bevoelden de schoorsteen. Het was een mooi, stevig exemplaar.
‘Geen enkel probleem,’ zei Flip tevreden, snel de meegebrachte
bevestigingsbeugels eromheen schroevend. ‘Zo, nou de antenne even
in elkaar geprikt en dan...’ Hij zweeg geschrokken. ‘Zeg, hebben wij
wel draad bij ons?’ Ontzet keken we elkaar aan. Lintkabel! Afspanners! Totaal vergeten.
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Geen grapjes achter mijn rug,' beval

vrouw Ossekop, ‘anders laat ik jullie niet
meer van het dak af.'
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‘Haal jij die spulletjes even?’ grinnikte Flip vals, ‘dan wacht ik hier
wel even. We moesten maar niet met z’n tweeën die trap afbolderen,
wel?’

‘Dus ik moet...’ begon ik, maar tegelijk besefte ik dat ik mij iets
minder nonchalant dan Flip door het leven bewoog, wat in het alge
meen wel tot meer moeilijkheden leidde, maar in dit geval toch in mijn
voordeel sprak. Tree voor tree sloop ik de trappen af. Op het moment
dat ik helemaal beneden in het trappenhuis de huisdeur van vrouw
Ossekop passeerde werd die krachtig opengestoten.
‘Wat heb ik nou gezegd?’ kreet het vrouwmens met schelle stem, ‘één
keer het dak op en geen heen en weer geloop. Je komt er niet meer
op, vriend.’
‘Ja maar, mijn vriend Flip...’ begon ik. ‘Die komt ook wel weer een
keer naar beneden, zo is het genoeg!’ onderbrak ze me. Bang, de deur
sloeg dicht. Wat nu? Ik draaide me om om in arren moede maar weer
naar boven te gaan, maar op hetzelfde moment sloeg de deur weer
open. ‘Nee jongeling, niet stiekem naar boven. Daar is de buitendeur!’
‘Ja maar,’ stotterde ik, ‘we kunnen toch niet..., we moeten toch...’
Uit de hoogte keek het mens me aan, ze was vast niet helemaal in
orde.
‘Luister vriendje,’ zei ze langzaam, ‘deze weg is afgesloten. Als je zo
nodig tóch dat dak op moet ga je maar door het andere luik.’
Ik leefde op. ‘Andere luik?’
‘Ja, straat uit, hoek om en aan het einde van de volgende hoek, schuin
aan de overkant van dit blok dus, is nog een luik. Probeer het daar
maar. Gegroet.’
Bang, weer stond ik alleen.
Ik holde naar een radiozaak, kocht daar snel een bos lintkabel en een
handvol afspanners en draafde de straat door. Bij de vuilnisbak floot
ik ons lijfdeuntje naar boven. Het duurde even, maar daar verscheen
Flips hoofd over de dakrand.
‘Waar blijfje nou?’ toeterde hij naar beneden.
‘Ik kom er aan!’ riep ik terug en begon weer te hollen.
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'Hé, je gaat de verkeerde kant op!’ hoorde ik nog een paniekschreeuw vanaf het dak, maar ik reageerde niet. Dat nam maar tijd.
De mevrouw op het andere adres was aanmerkelijk vriendelijker.
‘Kom er in, jongen. Ja natuurlijk mag je op het dak, daar is dat luik
toch voor. O ja, dat mens van dat andere luik heeft ergens last van, die
laat niemand door. Maar ik vind ‘t wel gezellig hoor, dan zie je nog
eens iemand.’
Ik lachte haar hartelijk toe en klom de trappen op. Dan het luik door.
Waar was Flip? Mijn hemel, de straat was toch wel erg lang. Dit luik
was wel bijzonder ver weg van onze werkplek. Eindelijk, na veel
geklauter over lastige obstakels en struikelend over rommelige radiodraadantennes die de eeuwen hadden getrotseerd, stond ik naast Flip
die, met de ogen dicht, in het zonnetje tegen de schoorsteen zat.
‘Hé, wakker worden, vriend,’ porde ik hem in zijn ribben.
‘Hèhè, het wordt tijd!’ mopperde hij, ‘waar bleefje nou?’ En na mijn
uitvoerig relaas: ‘Is dat mens nou helemaal gek? We gedragen ons
toch normaal? Ze heeft de plicht ons door te laten, weetje dat? Hoe
zijn anders al die andere antennes op dit dak gekomen? Vrije nieuws
garing, mensenrechten, weetje wel.’
is natuurlijk via dat andere luik gebeurd,’ veronderstelde ik.
‘Klets, dan zou die vrouw daar allang gek geworden zijn. Nee, het is
pure onwil, egoïsme, eigenbelang, asociaal gedrag. Zo beginnen
oorlogen, weetje dat?’ ‘Nou, stil maar, windje maar niet zo op,’
suste ik, ‘kan ons dat mens nou wat schelen.’
Ik begon de lintkabel aan de antenne te monteren. Maar het gebeuren
liet Flip niet los. Peinzend staarde hij over het aan zijn voeten liggen
de Amsterdam.
ik weet het ineens,’ kwam hij, ‘ik timmer dat luik van dat mens dicht.
Kan ze mooi niet meer bij haar was. Wij er niet door, zij er niet door.
We hebben gelijke rechten, tenslotte. Wet is wet.’
Even keek ik hem verbouwereerd aan. ‘Hoe kom je daar nou bij?’ riep
ik, ‘dat kun je toch niet...’, maar tegelijk sprak ook mij dat luisterrijke
idee wel aan.
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‘Nou ja, eigenlijk heb je wel gelijk,’ beaamde ik, ‘koekje van eigen
deeg. Kom op!’ Het luik hadden we snel op slot. Een paar trekboutjes
links en rechts in de opstaande wanden, een stuk lintkabel over het
luik en aan die twee bouten vastgemaakt, klaar. Een sterk mens die
dat luik van binnenuit open kreeg.
In de allerbeste stemming stelden we de TV-antenne op. Af en toe
keken we met welgevallen naar de wapperende lakens en handdoeken
aan het einde van het dak. Die zouden daar nog héél lang wapperen,
grinnikten we.
De antenne was een succes, de vriend van de oom was de hemel te
rijk en beloonde ons gul. Het leven was schoon.
‘s Avonds in bed overdacht ik het geheel nog eens. Met een glimlach
zag ik het wasgoed voor me, dat nu droog en nutteloos in de stille
nacht op het donkere dak hing. Grijnzend kreeg ik het beeld voor
ogen van vrouw Ossekop die verzenuwd op het smalle trapje aan het
luik hing te rukken. Tevergeefs, haha. Maar dan ineens zat ik met een
schok overeind. Wat, als er nou eens brand uitbrak en vrouw Ossekop
in paniek het dak op moest vluchten omdat de weg naar beneden
afgesloten was? Onzin, dacht ik, er is helemaal geen brand. Ja, maar
alles goed en wel, zo bezien was er nooit brand, terwijl er toch steeds
de vreselijkste dingen gebeurden.
Met holle ogen voor me uit de duistere nacht in starend zag ik vrouw
Ossekop in paniek aan het luik rukken terwijl een kolkende vuurzee
van onder af brullend de zolderverdieping bereikte. Klevend aan de
onderkant van het luik zou ze levend verbranden. Door onze schuld!
‘Ja, maar het was ook zo’n rot wijf,’ hoorde ik mezelf al tegen de
rechter zeggen. Nee, dat was geen excuus, nooit een keer. Ik vloog
mijn bed uit. Mijn besluit stond vast, het luik moest weer van slot af.
Het was ruim één uur in de nacht, maar dat gaf niet. Nood breekt wet.
Maar ik ging niet alleen, Flip moest mee. Om kwart over een galmde
de bel door Flips huis. Een slaapdronken vader kwam aan de deur. Ik
vertelde zo’n verward verhaal, dat de goede man gapend zei: ‘Brand?
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Nee maar, ja natuurlijk, ik haal Flip wel even,’ waarna hij weer naar
bed wankelde.
‘Wat flikje me nou?’ siste Flip even later in zijn pyjama aan de buiten
deur, ‘luik weer open, ben je kinds aan het worden?’
‘Brand,’ siste ik terug, ‘enorm risico.’
‘Brand, hoe kom je daar nou bij, ik heb geen brandweer gehoord!’
‘Flip, word wakker, luister! Als je de brandweer hoort is het te laat.
Dat mens is in levensgevaar.’
‘Goed zo,’ knikte Flip tevreden, maar hij ging na zich sneller te heb
ben aangekleed dan ik had durven hopen toch braaf met me mee. Om
precies half twee belden we de vriendelijke mevrouw uit bed en
legden haar de noodsituatie in zodanige bewoordingen uit dat er niet
te veel opzet in doorklonk. Gelukkig begreep ze het warrige verhaal
maar half. ‘Jullie zijn goeie jongens,’ zei ze dankbaar, ‘maak het maar
weer gauw in orde. Hier heb je een zaklamp. Val niet van het dak
hoor!’ ‘Dank u, goed idee,’ knikte Flip, haar erkentelijk aanblikkend.

En daar slopen we in het holst van de nacht als dieven over het duistere dak,
langs onze nieuwe antenne, naar het nu stilhangende wasgoed.
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En daar slopen we in het holst van de nacht als dieven over het duiste
re dak, langs onze nieuwe antenne, naar het nu stilhangende wasgoed.
‘Wat een afgang!’ mopperde Flip, ‘nou moeten we ons extra afbeulen,
zonder dat dat mens er ook maar iets van merkt.’
‘Ja, dat is nou eenmaal de consequentie van onze domme actie,’
haalde ik mijn schouders op.
‘Nou, denk anders maar niet dat ik het er zo maar bij laat zitten,’ siste
Flip, ‘ik zal haar toch iets laten merken. Licht maar eens bij.’
Grijzend begon hij alle lakens, handdoeken, hemden, sokken en
zakdoeken stuk voor stuk hecht en stevig aan elkaar vast te knopen.
‘Hup, naar beneden met die troep,’ grinnikte hij toen dat klaar was,
doe open dat luik.’ Argumenteren in die donkere nacht op het dak had
geen zin. Gehoorzaam haalde ik het over het luik gespannen stuk
lintkabel los, waarna we, Flip voorop, achter elkaar met de vracht aan
elkaar geknoopt wasgoed in het aardedonkere trapgat afdaalden. Eén
trap ging het goed. Toen struikelde Flip over een stuk wasgoed en
stortte met een luide kreet naar beneden. Voordat ik tijd had om te
schrikken ging ik er, meegesleurd, hardhandig achteraan. Met on
aards veel lawaai kwamen we voor de deur van vrouw Ossekop tot
stilstand. Met geblutste koppen lagen we daar kreunend van de pijn
temidden van de wasgoedmisère. Op elke verdieping gingen deuren
open. Ineens was het hele trappenhuis vol van slaperige bewoners in
nachtgoed die in opperste verbazing de diepte in tuurden.
‘Wat krijgen we nou?’Als een koningin der wrake stond Vrouw
Ossekop breeduit in de plots wijdopen deur.
‘Alstublieft mevrouw, uw wasgoed,’ lispelde Flip ad rem, een snel
groeiende bult op zijn hoofd voorzichtig betastend, ‘had u nog op het
dak laten hangen. Zou zonde zijn als er brand uitbrak, hè.’ En tegen
mij, fluisterzacht: ‘kom op, wegwezen, meteen!’ Onmiddellijk waren
we weg.
Nooit heeft vrouw Ossekop iets van deze wonderlijke actie begre
pen...
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51. De vermetele luxe van de
autoradio
Wanneer is een mens tevreden? Nu hadden we allebei, zo tegen het
eind van de jaren ‘50, een eigen auto, een simpele tweedehands,
tweecilinder tweektakt-DKW weliswaar, maar toch, een auto. En
waar kwam Flip mee aan? ‘Ik wil er een autoradio in.’
Welja, een autoradio! Wie had er nou een autoradio in zijn voiture?
Alleen een schatrijke enkeling. ‘Ben je nou helemaal betoeterd? riep
ik dan ook meteen, ‘dat is veel te duur. Of wil je er soms een gaan
bouwen? Weetje wel wat je je op de hals haalt? Vast niet. Dit is veel
te moeilijk. Hoe voed je de buizen? Met zo’n zoemende trilleromvormer zeker, die spontaan bij elke bocht afslaat. Een autoradio! Word je
niet een beetje erg luxe?’
‘Jij zeurt te veel,’ vond Flip bondig, ‘zo kom je nooit ergens. Heb je
dat artikel in Techniek & Hobby niet gelezen? Gaat over de ombouw
van een netvoeding voor gebruik in de auto. Kun je elke gewone
radio in je karretje laten spelen. Fantastisch ontwerp.’
‘Met zo’n ellendige trilleromvormer natuurlijk.’
‘Ja, wat dacht je dan. Trouwens, zo heel lang zal het niet meer duren,
dan gaat die hele radiobuis eruit, mark my words! Dan werken we
alleen nog maar met die nieuwe dingen, je weet wel, transistors. Die
hebben geen hoogspanning nodig. Kun je rechtstreeks op de accuspanning aansluiten, zonder omvormer.’
Ik haalde mijn schouders op. ‘Heb je nóu wat aan! Nee, ik zie er niks
in. Een buizenradio geeft alleen maar problemen en voor een transistorradio is het nog te vroeg.’
‘Nou, laten we dan alvast een antenne op onze auto zetten, dan
hebben we tenminste al iets,’ kreeg Flip een idee. En om mij wat
enthousiaster te maken: ‘we beginnen met jouw auto.’
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‘Sportief van je,’ glimlachte ik gevleid. We kochten een glimmende
auto-antenne en monteerden die nog diezelfde middag op mijn edele
karos. Ha, dat was een machtig gezicht, die zilveren antenne, flitsend
en flonkerend in het zonnelicht. Ineens was d’aloude, vooroorlogse
DKW tot waarachtige klassewagen verheven. Dit verdiende een
feestrit. Deze niet geringe aanwinst diende alom te worden aan
schouwd. Als vorsten reden we de stad uit. Maar nog voor we op de
buitenweg waren werden we door de politie aangehouden. Controle
op de luisterbijdrage. ‘Luisterbijdrage?’ vroeg ik verbaasd.
Ja, luisterbijdrage. Moest voor elke radio-ontvanginstallatie per
vertrek worden betaald. Dat gold ook voor de autoradio, want de
auto was ook zoiets als ‘een vertrek’.
‘Ik heb helemaal geen radio in mijn auto,’ deelde ik glimlachend mee.
‘O nee?’ grijnsde de politieman met een ongelovige trek op zijn
gezicht, ‘waarom die antenne dan?‘ Met detectiveblik keek hij onder
het dashboard, haalde het vettige, geheel met bougies, lampen, zeke
ringen en andere levensbelangrijke zaken gevulde dashboardkastje
leeg, dook onder de motorkap, loerde onder de zittingen en liet ons
met duidelijk zichtbare tegenzin maar weer gaan.
‘Ha, die is goed!’ hinnikte Flip, ‘luisterbijdrage! Waar ze al niet aan
denken! Weetje, wij hebben een menslievende daad verricht. Al die
tijd dat die man in deze auto tevergeefs aan het zoeken is geweest
heeft hij niemand anders kunnen bekeuren! Wij mogen eigenlijk wel
beloond worden, vind ik.’
Maar in plaats van een beloning volgde er weer een aanhouding. Twee
op een zware motor langsdaverende politiemannen merkten in een
flits onze prachtige antenne op en kregen onmiddellijk onbedwingbare
controleneigingen. ‘Luisterbijdrage? Kunnen we ons voorstellen!’
lachte Flip breed, ‘maar daar doen wij niet aan mee.’
‘O nee?’ zei de politieman, ‘o nee? Doen wij daar niet aan mee? Dan
zou ik wel eens weten waarom niet.’‘Omdat wij geen radio hebben,’
deelde ik voor de tweede keer die dag glimlachend mee, ‘die antenne
is het begin van onze glorieuze ontvanginstallatie.’
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‘En dat moet ik geloven?’
‘Het geloof kan ik u niet geven,’ zei ik zalvend. Dat was fout, evenals
de geestig bedoelde opmerking van Flip dat een superieure automo
biel als de DKW veel verborgen hoekjes kende, want nu ging het
tweetal op de meest verfijnde wijze op onderzoek uit. Flip en ik keken
elkaar eens aan. Dit hadden we nou ook weer niet bedoeld. Gelukkig
hadden we geen haast, maar anders was het toch maar knap lastig.
‘Als dit vaker gebeurt kun je je antennetje er toch maar weer betei
afhalen,’ fluisterde Flip.
‘Wat hebben de heren te smiespelen?’
‘Niks,’ zeiden we braaf. Ondertussen werd met een ‘Nemen jullie ons
soms in de maling?’de hele auto overhoop gehaald. Welke gek ging er
nu met een enkele auto-antenne, die nog geheel was uitgeschoven
bovendien, de weg op? Maar al wat men vond, geen radio.
‘Dat heb ik u toch gezegd,’ zei ik met prettig aanvoelend leedver
maak, ‘wij genieten van de antenne alleen al. Een radio hebben we
daarbij niet nodig.’

Als vorsten reden we de stad uit.
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‘Nee hoor, een autoradio interesseert ons in het geheel niet,’ grijnsde
Flip. Die grijns zette kwaad bloed. Geen autoradio, oké, dan de auto
zelf. Wij ondergingen het glimlachend. Alles was in orde, wisten wij.
Zelfs het bandprofiel was nog binnen de normen. Maar wat gebeurde
daar? Plots begon de auto ritmisch te schudden. Een van de agenten
had zich bevlogen tegen een der voorwielen geworpen en was daar
verwoed aan gaan rukken. ‘Ik voel speling!’ stelde hij met luider
stemme vast, ‘er moeten nieuwe voorlagers in.’
‘Onzin!’ riep ik zelfverzekerd terug, ‘ik zie het stuur meedraaien’.
„Speling is speling”, zei de man, z’n boekje pakkend. ‘Binnen twee
weken vervoeg je je bij mij aan het bureau. Met nieuwe voorlagers.’
Hij klapte zijn boekje dicht. Men besteeg de vijandige politiemotor en
daverde heen.
‘Daar zitje mooi mee,’ grijnsde Flip meelevend, ‘ik denk dat ik nog
maar even wacht met een antennetje op mijn auto...’
Nieuwe lagers, dit ging geld kosten. ‘Aalsmeer...’ mompelde ik som
ber, ‘ik moet naar Aalsmeer.’ Daar was, wist ik, een kleine garage,
gedreven door een liefhebber die er vreugde in schiep een DKW op
dusdanige wijze te repareren, dat een volmaakt compromis tussen de
technische verbeteringen, de altijd magere portemonnaie van de klant
en zijn eigen ook niet al te dikke beurs werd verkregen.
Vreugdeloos reed ik er die week heen. Ach, wat reed mijn karretje
perfect!
Ik ronkte de garage in. Bereidwillig kroop de vakman de vetkuil uit.
Wat, moesten er nieuwe lagers worden gemonteerd? Wie beweerde
dat? Hij gaf gevoelige rukjes aan de voorwielen. ‘Lagertjes zijn nog
puurbest’, was zijn vakkundig oordeel, ‘voorwielaandrijving, wat wil
je. Gaat nu eenmaal gepaard met een tikkeltje speling. Nee hoor,
helemaal geen nieuwe nodig. Maar tja, als de politie het zegt... ’
Ik informeerde naar de kosten en verbleekte. Wat een ellende, wat een
troosteloze ellende. Somber gestemd reed ik met de bus naar huis.
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‘De weg naar de autoradio is lang, zwaar en hobbelig. Daar heb je
goeie voorlagers voor nodig...’ vond Flip het nodig nog wat zout in
de wonde te wrijven. ‘Geestig,’ mompelde ik.
Met louter bittere gevoelens reed ik twee weken later, na weer een
lange busrit naar de DKW-garage, met de gloednieuwe, totaal over
bodige lagers, met een voor alle zekerheid maar ingeschoven antenne
en een lege portemonnaie naar het bureau. Ik meldde mij.
Een mij onbekende agent liep, nadat hij zijn koffiekopje met tegenzin
had neergezet, ongeïnteresseerd mee naar buiten. Zachtjes pruttelde
de motor. ‘Voorlagers vernieuwd’, zei ik dof, ‘voel maar.
‘Prachtig’, zei de ander zonder enige aandacht. Hij pakte z n boekje.
‘Ik zal hel noteren. Ga je gang maar, het is wel goed zo . En daai
ging ik, jankend van ellende. Wat ‘n controle. Dat had ik moeten
weten... In het dashboardkastje rammelden treiterig de oude lageis.
‘Wie mooi wil zijn moet pijn lijden,’ placht mijn moeder vroegei vaak
tegen mijn zusje te zeggen. Maar, besefte ik nu met pijn in het hart,
dat gold niet voor meisjes alleen...

Ondertussen werd met een ‘Nemen jullie ons soms in de maling? de hele auto
overhoop gehaald.
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52. De ontwaarding begon al
vroeg...
Ergens in dat middeleeuwse tijdperk van de jaren ‘50, toen een jong
stel hun gezamenlijke levenspad niet met samenwonen maar met
verkering begon, kwam de edele gedachte in me op mijn geliefde een
echte radio te schenken. ‘Flip, werk aan de winkel!’ riep ik ijverig, ‘er
moet een mooi, gevoelig supertje komen. Gaan we samen creëren.’
‘Niet verstandig,’ oordeelde Flip, ‘je bent een hoop tijd en geld kwijt,
terwijl...’
‘Wat geeft dat nou?’ vond ik breed, ‘het gaat toch om een edel doel?
Of niet soms?’
‘Is nog geen reden om domme dingen te doen,’ zei Flip wijs, ‘vergeet
even niet, vriend: iedereen wil nu een radio met FM en een diodeaansluiting voor de bandrecorder.’
‘Nou, ik niet,’ weerlegde ik, ‘een gewone, goeie AM-super is in mijn
geval rijkelijk voldoende. Dat FM-gedoe is goed voor lui die een FMantenne op hun dak kunnen zetten. En over een bandrecorder praten
we al helemaal niet.’
‘Precies,’ knikte Flip, ‘dat is nou net wat ik bedoel. Al die lui die dat
allemaal wél willen ruilen hun toestel mooi in. En die kosten weinig
geld en helemaal geen tijd, snappie?’
Ik snapte het. ‘Ah, ik moet zo’n inruilgeval zien te krijgen. Ja, nou je
het zegt, bij Radio Groeneveld zag ik laatst al zo het een en ander
staan. Geen moment aan gedacht. Bedankt!’ In gestrekte draf repte ik
mij naar het radiowalhalla.
‘Jammer, je bent net te laat,’ kreeg ik daar te horen, ‘vanmorgen
hebben we een paar aardige toestelletjes voor hele zachte prijsjes
verkocht.’
‘En wat staat daar dan?’ wees ik naar een drietal grote kasten.
‘Te duur voor jouw doel. Dat zijn gereviseerde klassetoestellen.’
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Tja, wat nu? Toch maar een stel losse onderdelen kopen? De ontred
dering straalde kennelijk zo duidelijk van me af, dat de man achter de
toonbank na een kleine aarzeling ineens zei: ‘ik weet misschien wel
wat voor je. Het is vertrouwelijk, maar jij bent een goede klant
Luister. Van de week heb ik aan een wat ouder paar op de Diemerlaan
een FM-radio verkocht. Die mensen hebben een prachtige Telefunken
staan. Een oud ding, maar in perfecte conditie. De inruilwaarde van
een tientje vonden die mensen te weinig. Eigenlijk wel logisch, maar
dit is de marktprijs nu eenmaal. Ze hebben dat toestel dus gehouden.
Wat mij betreft kun je eens gaan kijken of ze dat toestel nog hebben.
Als je 12,50 gulden biedt, niet meer, dat mag absoluut niet, dus hou je
daaraan, dan krijg je het misschien wel mee. Die mensen kunnen er
toch niets meer mee. Hier is het adres. Geluk ermee!’
Niet al te optimistisch fietste ik er heen. Met in mijn portemonnaie
niet veel méér dan de twaalf en een halve gulden, want ik kende
mezelf. Twaalf en een halve gulden voor een hele radio! Welja, toe
maar. Een enkele radiobuis kostte dat al bijna. Nee, dat werd niks.
Bedeesd belde ik aan. Mijn fleurig technisch pad was ineens omgebo
gen naar het kronkelige handelspad, dat voor zovelen het belangrijk
ste pad door het korte leven betekent, maar dat voor mij, ongetalen
teerde op dit gebied, zo duister was als de nacht.
Een vriendelijke heer op leeftijd opende de deur. Mijn hart zonk in de
schoenen. Moest ik die man zijn radio voor twaalf gulden vijftig gaan
aftroggelen? Ik wilde weg, maar er was geen terug meer.
‘Ik heb belangstelling voor uw oude radio,’ begon ik, ‘is die er nog?
Jazeker, die was er nog, komt u binnen. De deur sloot zich achter mij,
mijn handelscarrière was definitief ingeluid. De vriendelijke heer
troonde me naar de kamer waar zijn vrouw, ook al zo’n aardig mens,
gezellig achter een kopje thee zat. In de hoek, zag ik, stond de Tele
funken op de grond. Een prachtig, wat ouderwets maar degelijk
donkerbruin toestel. Op het tafeltje ernaast stond een modem wit
toestel met een strak schaaltje met FM-band.
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‘Een hele verandering,’ zei meneer, die mijn blik had gevolgd, ‘en
naar ik hoop ook een hele verbetering. Maar ja, FM hè, dat geeft wel
veel meer muziekgenot. Tja...’ Zelfs na de koop aarzelde hij nog, dat
was duidelijk. Nee, die man moest dat donkerbruine toestel niet
wegdoen. Dat was met dit ouderwetse interieur vergroeid, dat hoorde
hier thuis.
‘Zo, u had dus belangstelling voor dat toestel daar,’ kwam meneer
krachtig tot de zaak, ‘nou, dan kan ik u verzekeren dat u daar een
hele goede radio aan heeft.’ Liefdevol gleed zijn blik over het toestel.
‘Het heeft me nog nooit in de steek gelaten,’ sprak hij warm, ‘als er
FM op had gezeten was het zeker niet de deur uitgegaan.’
‘Maar u heeft nu ook de mogelijkheid uw favoriete programma’s op
een bandrecorder te kunnen opnemen,’ zei ik wervend, ‘op dat nieu
we toestel zit een diode-aansluiting.’
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In de hoek, zag ik, stond de Telefunken op de grond. Een prachtig, wat oudenvets
maar degelijk donkerbruin toestel.
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‘Jaja,’ knikte meneer, en dan, tot zijn vrouw: ‘hebben wij behoefte aan
een bandrecorder, Sophie? Nee hè. Nee, wij hebben geen behoefte
aan
een bandrecorder. Wij hebben genoeg aan de radio en de grammo
foon. We hebben aardig wat platen, waar of niet, Sophie?’ Mevrouw
Sophie knikte beamend. ‘Wat biedt u voor dit toestel?’ richtte meneer
zich weer tot mij. Het zweet brak me uit. Alleen vanwege de FMband deed die man dat oude toestel weg, niet eens om de extra band
opnamemogelijkheid. Hij verwachtte dus een flinke prijs.
‘Er is u van de week 10 gulden geboden,’ legde ik als financieel
fundament neer. ‘Ja, belachelijk,’ knikte meneer, ‘daar was ik dus
gauw mee klaar.’
Met mij dus ook, dacht ik en zei toen dapper: ‘Veel meer kan en mag
ik u niet bieden.’
‘Kan en mag, wat bedoelt u daarmee?’ Achterdochtig keek meneer me
aan.
‘Nou, het is een inruiltoestel. Dat heeft een zekere marktwaarde,’
legde ik met de heldere logica die aan handelstransacties ten grond
slag ligt, uit. ‘De u geboden prijs is dan ook niet belachelijk, maar
gebruikelijk.’
Verbijsterd keek de ander me aan. ‘Gebruikelijk?’ hijgde hij geschokt,
‘in wat voor tijd leven we?’ Hulpeloos keek hij zijn Sophie aan, die
even haar schouders ophaalde. ‘Wat had u als gebruikelijk in uw
gedachten?’ vervolgde meneer fel. Dat was tegen mij. ‘Ook soms een
armoedig tientje?’
‘Nou nee, wel wat meer,’ zei ik voorzichtig, ‘ik bied u het uiterste:
twaalf en een halve gulden.’
Er viel een dodelijke stilte. Nu zou ik er worden uitgegooid, gelukkig,
dit lijden was voorbij. Het was eens maar nooit weer. Handel was
goed voor een ander. Wat ik hier deed was, voelde ik, niet minder dan
roof en diefstal.
‘Twaalf en een halve gulden...,’ fluisterde meneer, met zijn blik strak
op het toestel gericht. ‘Na al die jaren. Is dat geen verraad?’
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‘Het is de vooruitgang,’ zei ik filosofisch, ‘natuurlijk is het toestel veel
meer waard. Maar het wordt verdrongen door toestellen met nieuwe
mogelijkheden, zoals u zelf al daadwerkelijk heeft vastgesteld.’
‘Ik word er niet vrolijker van,’ zuchtte meneer droef. Hij wist er geen
weg mee. Een tijdlang staarde hij naar zijn geliefde Telefunken. Dan
zei hij ineens resoluut: ‘oké, neem maar mee, gedane zaken nemen
geen keer, weg is weg, een nieuwe tijd wacht.’
‘Neenee,’ weerde ik af, ‘ik wil dat toestel niet meer, het is méér
waard. Zoek een ander die meer biedt, ik wil u er niet van beroven.’
Ik keerde me om.

iii
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... 'maar de stekker hou ik zelf!’
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‘Nee, nou moet het weg!’ zei meneer beslist, ‘de teerling is geworpen,
de knoop is doorgehakt, vind je ook niet, Sophie?’ Sophie knikte
gelaten.
‘Welnu, betaal uw twaalf en een halve gulden en verdwijn!’ riep
meneer schril. Snel boog hij zich over het toestel, tilde het op en zette
het met een zware bonk op tafel. ‘Neem het mee, neemt u het alstu
blieft meteen mee, ik wil het niet meer zien.’ En toen ik aarzelde:
‘Nou, waar wacht u nog op, u heeft nu toch uw zin?’
Met tegenzin trok ik mijn portemonnaie uit mijn achterzak. ‘Ik geef u
alles wat ik heb,’ fluisterde ik hees en draaide de geopende portemon
naie boven het pluchen tafelkleed om. Behalve een tientje, een paar
guldens en kwartjes rolden er nog wat dubbeltjes en centen uit. En
een medaille van Christoffel, patroon van de reiziger, die ik maar
gauw weer terugdeed, want de radio wachtte nog een lange reis
achter op de fiets.
‘Zo, dat is royaal, zei de man bitter, het kleingeld bijeenharkend, ‘wie
geeft wat hij heeft is waard dat hij leeft.’
Ik glimlachte wrang. ‘Ik heb u toch gezegd...’
‘Niks meer zeggen, wegwezen,’ zei de ander kortaf. En terwijl ik het
toestel optilde: ‘maar de stekker hou ik zelf!’ Met een snelle beweging
griste hij een schaar van de tafel en knipte in een flits de draad door.
Het was een gebaar van grote betekenis. Het was het doorsnijden van
de ader van een achterliggend tijdperk. De eeuwige waarden waren
definitief voorbij, een nieuw tijdperk was aangebroken...
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53. Beeldbuisimplosie
‘Neef,’ zei tante Corrie tegen me, ‘er is nu een paar jaar televisie, ik
heb er hier en daar wat van gezien en ik ben ervan overtuigd dat dit
nieuwe fenomeen wel eens net zo belangrijk kan gaan worden als de
radio.’
Ik knikte geïmponeerd. Tante had een vooruitziende blik, dat was al
meer gebleken. Had zij niet een paar jaar terug, kort na de oorlog, de
voorspelling gedaan dat er grootse dingen zouden gaan gebeuren op
grammofoon-, radio- en andere elektronische gebieden? En zie,
inmiddels waren de langspeel- en 45-toerenplaten in de plaats van de
onhandige 78-toerenplaat gekomen, was de radio met de FM-kwaliteitsband uitgebreid en was, in 1951, de TV opgestaan. En nu, enkele
jaren later vond tante, die alleen woonde, het tijd om ook daaraan
deel te gaan nemen. ‘Neef,’ zei ze krachtig, ‘ik overweeg een televi
sietoestel in huis te nemen.’
‘Goed idee, tante.’
In gedachten zag ik me al wat vaker op bezoek komen.
‘Maar,’ vervolgde ze, ‘er is iets wat mij zorgen baart. Ik hoorde over
de radio laatst iets over explosiegevaar. Weet jij daar wat van? Het
schijnt iets te maken te hebben met bolle gloeilampen en zo. Ik begrijp
er niks van.’
Er ging mij een licht op. ‘Geen probleem, tante. Ze zullen verteld
hebben dat een gloeilamp luchtledig is, maar toch niet in elkaar kan
klappen doordat hij bol is.’ ‘Juist, dat is,’ knikte tante tevreden, ‘nou
weet ik het weer. En nu schijnt die beeldbuis met zijn vlakke voorkant
heel kwetsbaar en heel gevaarlijk te zijn.’
‘Onzin tante,’ weerlegde ik lachend, ‘fabeltjes. Zoiets wordt verteld
door lieden die van sensatie houden. Die denken niet aan u, maar aan
zichzelf. En vergeet niet: de beeldbuis is niet vlak, maar gekromd. Net
zoals de gloeilamp dus.
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‘Nou’ twijfelde tante, ‘ ik neem toch maar het zekere voor het onze
kere, je kunt nooit weten. Want er schijnt maar heel weinig voor een
complete catastrofe nodig te zijn. Weetje, ze zeiden datje maar éven
met de stang van de stofzuiger tegen het beeldscherm hoeft te stoten
en boem, daar knalt-ie al uit elkaar.’
‘In elkaar, tante,’ corrigeerde ik. Niet uit, maar in elkaar. Een TV-buis
explodeert niet, maar implodeert.’
‘Zie je nou wel, nou zegje het zelf. Het is gewoon of er een bom
ontploft. De scherven vliegen door de hele kamer heen. Nu zet ik wel
een leesbril op als ik naar de TV ga kijken, dus mijn ogen zijn geluk
kig beschermd. Maar als ik er gewoon naar kijk barst-ie niet uit
elkaar. Ik moet hem dus juist bij het stofzuigen opzetten, maar dan zie
ik het stof niet. Eigenlijk kan ik dus geen televisie hebben. Hoe doen
anderen dat toch?’
‘Tante, u maakt u zorgen om niets,’ probeerde ik weer. Geloof die
fabeltjes toch niet en neem gewoon televisie. Maar u kunt die fabeltjes
natuurlijk ook wél geloven,’ vervolgde ik haastig toen ik de sceptische
blik van tante zag, ‘maar dan neemt u géén televisie. Of, dat kan ook
nog, u blijft vrolijk in die fabeltjes geloven en neemt desondanks
televisie, compleet met het risico.’
Dat had ik mooi geanalyseerd, vond ik zelf. Glimlachend keek tante
me aan. ‘Mooi gezegd, neef, maar ik heb al een ideale oplossing
bedacht. Ik neem de waarschuwing zeer serieus, want ze zeggen
natuurlijk niet zo maar wat. Weetje, ik neem televisie, maar dan wel
zonder risico.’Triomfantelijk keek ze me aan. ‘Daarom roep ik jouw
hulp in.’
Ik knikte gevlijd. Maar wat zou ik voor zinnigs kunnen doen? Kijk,
ontvouwde tante haar geniale plan, de toekomstige televisie zou in de
hoekkast worden opgesteld. ‘Daar op dat middelste schap, zie je wel,
daar is ruimte genoeg, denk je ook niet?’ Ik knikte maai weer. Waai
ging dit heen? Wat was mijn erudiete rol in dit geheel? Ah, daar kwam
het. ‘Die televisie,’ zei tante triomfantelijk, ‘wil ik achter een bescheimende glasplaat hebben. En die moet jij er voor mij in maken. Ik
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dacht aan een glasdikte van een centimeter of vijf. Dat moet toch wel
genoeg zijn, denk je ook niet?’
‘Vijf?’ riep ik uit, ‘u denkt aan een diepzeeaquarium. Zelfs daar pieke
ren ze niet over zulke afmetingen.’
‘Kan wel wezen,’ vond tante, ‘maar je kunt niet voorzichtig genoeg
zijn.’
Ik schudde mijn hoofd. Wat een muizenissen nou toch. Alsof die TV’s
onveilig op de markt zouden worden gebracht, betoogde ik. Alsof het
beeldscherm zelf al niet centimeters dik en bovendien licht gekromd
was. Alsof er al niet een extra glasplaat voor was aangebracht. ‘En
vergeet niet, tante...’
‘Stil maar neefje praat het niet uit mijn hoofd. Ik neem geen enkel
risico en ik wil wél televisie. Dit wordt tenslotte de toekomst, ik wil
er zo vroeg mogelijk bij zijn.’ Einde betoog.

'Ja, dat moet’ zei tante op een toon die de man onmiddellijk de mond snoerde.
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Nog diezelfde week construeerde ik een dikke glasdeur in het toe
komstige TV-vak, waarna het toestel werd besteld, dat er met zorg
achter werd geplaatst. ‘Moet dat, dat dikke glas?’ informeerde de
leverancier verbaasd. ‘Ja, dat moet,’ zei tante op een toon die de man
onmiddellijk de mond snoerde. Hij haalde even zijn schouders op en
verdween zwijgend van het toneel.
‘Zie, dat geeft me rust,’ zei tante met een tevreden blik op het TVtoestel in de kast, ‘dat glas betekent veiligheid, snap je wel. Laat maar
barsten de boel, mij kan niets gebeuren.’
‘Het barst niet, tante.’
‘Nee, nu niet. Maar vanmorgen heb ik al een keer tegen het glas
aangestoten. Ik bedoel maar.’ Ik zweeg.
Vijftien jaren gingen voorbij. Tante Corrie was een intensieveTVkijkster, het toestel begon tekenen van verval te vertonen. Het beeld
was flets en krachteloos. Er moest iets gebeuren, temeer daar onlangs
de eerste kleurenuitzendingen van start waren gegaan.
‘Neef, ik ga over op kleuren-TV,’ deelde tante me mee, ‘maar het
probleem is dat die toestellen nogal groot zijn. Zo’n ding past niet in
de kast.’
‘Geeft niet, tante,’ zei ik, ‘heeft u in al die jaren ooit in de krant
verhalen over beeldbuisrampen gelezen?’
‘Nee, nou je het zegt, nee,’ moest ze na enig nadenken toegeven,
‘maar ik heb er wel vaak met angst aan gedacht. Ze zullen inmiddels
veiliger geworden zijn, denk je ook niet?’
‘Ja, houdt u het daar maar op,’ beaamde ik wijs, ‘in ieder geval kunt u
de nieuwe TV nu neerzetten waar u wil. En wat doet u met het oude
toestel?’
‘O, neem jij dat maar mee,’ gebaarde tante, ‘jij kunt er vast nog wel
wat van gebruiken.’
Dat zag ze goed. Er zat een rijkdom aan onderdelen in. Alleen de
oude beeldbuis, daar kon ik niets mee.
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‘Ik haal die beeldbuis er hier maar even uit,’ bedacht ik efficiënt, ‘dan
hoef ik dat gewicht niet mee te slepen. Ik zet dat ding wel beneden bij
de stoeprand.’
Geïnteresseerd keek tante toe hoe ik haar ouwe trouwe TV ontman
telde. Daar kwam de beeldbuis uit de kast.
‘Pas op, pas op!’ riep tante verschrikt, met stoel en al achteruitschui
vend, ‘er zit geen glas meer voor!’ Beschermend hield ze haar handen
voor de ogen. ‘Voorzichtig!’ riep ze er nog maar eens achteraan. Met
de grootste omzichtigheid, als gold het een op scherp gestelde land
mijn, plaatste ik het loodzware ding op tafel. Zwijgend bleven we er
even naar kijken. ‘Kom, ik breng hem naar beneden,’ zei ik tenslotte,
‘dan is-ie maar weg.’
‘Je gaat hem toch niet zo bij de stoeprand zetten?’ schrok tante, ‘ik
bedoel, zo onbeschermd? Als iemand er tegenaan schopt gaat hij,
boem, de lucht in.’
Tante had gelijk, dat ding zo maar op straat zetten was niet erg ver
standig.
‘Ah, ik krijg ineens een reuze idee!’ riep tante opgewekt, ‘weetje,
neef, 15 jaar lang heb ik tegen die tijdbom zitten aankijken. Wat vind
je ervan als we hem nu eens vrolijk lieten ontploffen?’
‘Nee maar, tante, wat haalt u nou in uw hoofd?’ Met grote ogen keek
ik haar aan, werd ze kinds? Maar nee, ‘luister, neef!’ sprak ze verre
van dement, ‘we stoppen dat ding in een stevige jutezak, leggen die
beneden in de tuin en laten er hiervandaan een grote steen op vallen.’
Energiek wreef ze in haar handen. ‘Vijftien jaar lang heeft die beeld
buis op het stootje gewacht om te kunnen ontploffen. Welnu, dat
stootje gaat hij nu krijgen. Ik wil nu wel eens zien met hoeveel kracht
zo’n ding ontploft. Is trouwens voor jouw ontwikkeling ook goed.
Nou, idee of niet, neef?’ Ik kreeg een geestdriftige por in mijn zij.
‘Ja, pracht idee!’jubelde ik na een korte aarzeling mee. Wanneer
kreeg je eigenlijk zo’n kans? Hopelijk schoten de scherven niet al te
fel door het jute heen. En als ze dat wel deden, kwamen ze toch vast
niet tot twee hoog, waar wij zaten.
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‘Hier zitten we wel veilig, denk je niet?’ raadde tante m’n gedachten,
‘ik wil wél zien wat daar beneden allemaal gebeurt, dat begrijp je.’ Ja
natuurlijk, dat wilde ik ook.
Met zorg bereidden we de coup voor. De beeldbuis ging voorzichtig
een van de zolder gehaalde smoezelige kolenzak in, waarna ik ermee
naar de begane grond afdaalde. Met grote omzichtigheid vleide ik het
explosief onder het raam in de tuin. Met een zware kei kwam ik
boven. Thans ging het gebeuren. De kei werd op de vensterbank
gelegd, waarna tante en ik zij aan zij voor het opengeschoven raam
neerknielden.
‘Alsof we ons avondgebed bidden,’ giechelde tante jeugdig. Het
avontuur had haar in zijn greep. Ik voelde me gespannen. Wat ging er
gebeuren? Hoe zwaar zou de klap zijn? Zouden er ruiten sneuvelen?
Tante dacht daar allemaal niet aan.
‘Nou, gooi die steen erop!’ riep ze, me weer een por in mijn zij ge
vend.
‘Hup, daar gaat-ie!’ riep ik terug, ‘een, twee, drie!’
De steen zeilde naar beneden, recht op zijn doel af. Met onze neus
over het randje van de vensterbank, met bonkend hart, met ingehou
den adem en met alle spieren gespannen om ons onmiddellijk in
veiligheid te brengen volgden we het proces. De steen smakte op de
beeldbuis. ‘Pof,’ klonk het zwak vanuit de diepte. ‘Pof,’ meer niet.
Met opgetrokken wenkbrauwen keken we elkaar aan.
‘Is-ie wel stuk?’ vroeg tante ontgoocheld, ‘hij is vast nog heel.’
Ik daverde de trap af naar beneden. Nee, hij was echt niet meer heel,
hij was wel degelijk stuk, in duizenden scherven uiteengespat, alle
maal keurig opgevangen door de jutezak. Zonder knal, zonder dave
rende explosie, alleen maar met dat droefgeestige ‘pof’.
De zak met scherven dumpte ik in de vuilnisbak. Ontmoedigd slofte ik
de trap op, naar boven.
‘Vijftien jaar lang heb ik aan explosies gedacht,’ glimlachte tante bij
een troostend kopje thee. ‘Maar mijn moeder zei al: een mens lijdt het
meest om het lijden dat hij vreest, maar dat nimmer op komt dagen...
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De steen zeilde naar beneden, recht op zijn doel af.
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Is het niet intreurig dat dit pas op mijn hoge leeftijd tot me door
dringt?’
‘Welnee,’ vond ik met groot inzicht, ‘die angsthazen met hun veront
rustende adviezen die u dit hebben aangedaan, is dat niet veel treuri
ger?’
‘Neef, neem nog een koekje,’ zei tante opgelucht en hield me gul het
open trommeltje voor. Maar in ons hart zeurde de pijn van de anticli
max.
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54. Het kinderfeestje
Of ik alstublieft metéén komen kon. Nee, niet vanavond, nu. Het
kleine kereltje stond van pure ongeduld voor me te dansen en riep met
overslaande stem dat de televisie het niet deed en dat de kamer vol
kinderen zat, die nou niets konden zien, en of ik gauw komen wou om
het toestel te repareren en dat..., want anders...
‘Stil maar,’ riep ik, ‘stil maar, het komt wel goed. Zeg maar dat ik
meteen kom, ik moet even wat spullen bij elkaar zoeken.’
‘Goed zo,’ knikte broekeman tevreden, ‘dat zal ik zeggen.’ En weg
was hij.
Spullen bij elkaar zoeken? Welnee, veel belangrijker was het dat Flip
er bij was. Deze klus boezemde me wel érg veel ontzag in. Ik zag het
in al zijn omvang voor me: zo’n vrolijke middag-TV-uitzending voor
kinderen. Omdat in die jaren dat dit speelde nog haast geen mens
televisie in huis had, was het de gewoonte dat de enkele trotse bezit
ter van zo’n feestelijke kijkkast de kinderen uit de buurt uitnodigde.
Maar het moest je natuurlijk niet gebeuren dat tijdens zo’n sessie het
toestel het ineens liet afweten. En dat was nu duidelijk wél gebeurd,
erger nog, het was al gebeurd voor er al iets van een kinderprogram
ma te zien was geweest. In hooggespannen verwachting zat een hele
kamer vol kinderen te wachten, dat kon niet anders. Nee, dit kon ik
niet alleen opknappen, hier moest Flip bij. Ware vriend in de nood!
Met de hartelijke woorden ‘nee, dat kun je onmogelijk alleen af,’ ging
hij onmiddellijk mee.
Mijn zwart voorstellingsvermogen had weer eens op de juiste wijze
gefunctioneerd: de kamer zat tot in de hoeken vol wriemelende
kleuters, met aan het hoofd een totaal verzenuwde moeder.
‘Goddank, daar zijn jullie,’ begroette ze ons uit het diepst van haar
hart, ‘ik weet me geen raad. Toen ik het toestel aanzette kwam er
even beeld, het testbeeld of zoiets en toen ineens, floep, daar schrom
pelde het in en weg was het.’
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‘Juist,’ knikte Flip ernstig, ‘hoogspanning, dat kan niet anders.’
‘Ernstig, denk je?’ vroeg de moeder, schichtig de onrustige kleuterschare in het oog houdend. ‘Stil jongens, het gaat zo beginnen!’ riep
ze maar alvast. ‘Dat hoop ik,’ glimlachte Flip op zó’n vertrouwen
wekkende manier dat er meteen een ontspannen glimlach over haar
gelaat gleed.
‘Gelukkig maar,’ lachte ze opgelucht, ‘ondertussen zet ik wel even
een kopje thee.’
‘Hoeft niet, mevrouw, wij redden ons wel. Houdt u de kinderen maar
uit de buurt van het televisietoestel. Als we het open hebben wordt
het nogal gevaarlijk.’
‘Komt in orde!’ riep de moeder ijverig, ‘kom jongens, kom, allemaal
even in deze hoek, dan gaan we..., dan gaan we...’
‘Raadseltjes doen! ’ hielp Flip. ‘Jaja., raadseltjes doen,’ glimlachte ze,
Flip dankbaar toeknikkend. Het beviel me maar niks, die basis van
vertrouwen die Flip al had gelegd nog vóór hij ook nog maar iets had
klaargemaakt. Maar goed, de zaak was nu wel mooi onder controle,
dat was ook wat waard. Met veel beweeg en drukte stommelden de
kinderen naar de verste kamerhoek. Met een gevoel van bevrijding
richtten wij al onze aandacht op het televisieapparaat. We draaiden de
knop om, geen beeld, geen geluid. ‘Achterwand los,’ kwam Flip met
dat krachtige stemgeluid dat hij automatisch kreeg als hij zich niet erg
zeker voelde. De achterwand was los. Aandachtig tuurden we in de
grot van technische ellende, niet goed wetend waar precies tussen die
ontzettende hoeveelheden lampen en vreemdgevormde onderdelen te
beginnen. We keken elkaar eens aan.
‘Eerst maar even de voeding,’ stelde ik voor, ‘dan kunnen we daar
na... weg jij, ga naar moeder!’ duwde ik een knulletje terug dat zich
nieuwsgierig tussen ons in had gewurmd om van de geheimenissen
van het televisie-interieur mee te genieten. ‘Het is me moeder niet!’
snauwde het kereltje gedecideerd.
‘Nou, je tante dan, maar wél wegwezen hier,’ siste ik, hem met een
zet naar de wriemelhoek dirigerend. Het ging niet erg florissant met
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de raadseltjes merkte ik al, de vrouw had in haar oeverloze goedheid
nooit aan een defecte televisie gedacht. En nu wist ze in de verste
verte niet hoe ze die troep kornuiten, die al weer knap onrustig begon
te worden, onder controle moest houden. Nou, dat was haar zaak.
Wij hadden andere problemen. Flip zat al met het ongeregelde meetgereedschap waarvan we ons plachten te bedienen in het televisietoe
stel. ‘Hoogspanning in orde,’ lispelde hij bleek, ‘ik kreeg daarnet een
knappe opdonder.’
‘Mooi zo,’ knikte ik tevreden, ‘en hoe is de beeldtijdbasis?’ ‘Beeldtijdbasis? Waar zit die, weet jij dat?’ ‘Nou, ik denk... laat-es kijken...
hier, nee hier. Gooi dit punt maar even aan aarde.’ Een zware knal
daverde door de kamer. ‘Ook dus in orde,’ stelde Flip pienter vast. Op
hetzelfde moment krioelde de hele schare rond het toestel. Dit span
nende gebeuren mocht absoluut niet worden gemist en hoe de lieve
moeder ook haar best deed de club weer naar het raadselhoekje terug

Daar had het gebroed ontdekt dat je met een uitgerolde soldeerdraad iets kon
doen dat op touwtrekken leek.
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te organiseren, het lukte haar niet. ‘Ik ga toch maar even thee zetten,
bedacht ze hulpeloos. Schielijk trok ze zich in de keuken terug.
‘Driewegstekker, soldeerbout,’ commandeerde Flip. ‘K-ijk, hier zit
een raar gevalletje dat zo te zien maar zozo contact maakt.’
Ja, dat kon de oorzaak wel eens wezen. ‘Hier dat ding!’ roepend
griste ik een schroevedraaier uit de grijpgrage kluivertjes van een
knulletje dat er juist mee in de groep wou onderduiken. En in het
algemeen: ‘Jongens, dit ding wordt heel heet, pas dus op!’
Domme opmerking, want binnen enkele minuten hoorden we aan een
ijselijke gil dat de bout op temperatuur was. De ijlings toegesnelde
moeder kon zich nuttig gaan maken met EHBO-werk. De schare,
enigszins geschokt toch wel, had zich bedremmeld teruggetrokken,
wat niet wegnam dat een hele doos weerstanden, waaruit we er een
nodig hadden, plots verdwenen bleek te zijn.
‘Hebben we die echt niet vergeten mee te nemen?’ vroeg Flip zich af.
Nee, ik wist wel zeker die onmisbare doos meegenomen te hebben.
‘Samen met deze doos condensatoren, weetje nog wel?
We keken rond en ontdekten dat een stel kinderen er mee aan de haal
was gegaan. Wat de moeder met de raadseltjes niet was gelukt, had
de doos met weerstanden wél voor elkaar gekregen: de kinderen
waren vol aandacht. Maar wat zag ik? Het gedecideerde kereltje, dat
ik daarnet van de televisie had weggeduwd, zat geconcentreeid een
kostbare 10 watts draadweerstand af te rollen.
‘Hé, laat dat!’ riep ik verbolgen, ‘weetje wel wat zo’n ding kost?
Ongeïnteresseerd keek het knulletje me aan, terwijl zijn handen, als
hadden die een eigen leven, onafgebroken met de demontage doorgin
gen. Ik liet hem maar, met zo’n eigenwijs figuur was toch niets te
beginnen. Met moeite scharrelde ik alle weerstandjes uit de vele
kinderhandjes bij elkaar en toen ik er opgewekt mee bij Flip kwam
was de rol soldeer weg. Luid gejoel klonk in een kamerhoek op.
Daar had het gebroed ontdekt datje met een uitgerolde soldeerdraad
iets kon doen dat op touwtrekken leek. Dat de soldeerdraad in steeds
kleinere stukken brak verhoogde de feestvreugde alleen maar.
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Terwijl ik constant bezig was dan weer soldeer, dan weer allerlei
onderdelen uit de kinderknuistjes terug te veroveren en er een steeds
luider gejoel uit de volslagen stuurloze, steeds geestdriftiger worden
de groep opsteeg, zette Flip onverstoorbaar het foutzoeken voort.
Moeder kwam met thee binnen en werd onmiddellijk onder de voet
gelopen. Ze glimlachte verontschuldigend en verdween weer in de
keuken. Ik keek het dode televisietoestel in.
‘Lukt het wat?’ informeerde ik tegen beter weten in. Troosteloos
schudde Flip zijn hoofd. ‘Het wordt niks,’ riep hij boven het tumult
uit, ‘alles is zo te zien in orde. ‘Maar je kunt je hier nu ook niet be
paald ontspannen concentreren.’
Hij glimlachte bitter en duwde achteloos een klein meisje weg dat
juist de 20 kilovoltaansluiting van de beeldbuis wou gaan aanvoelen.
‘Wegjij, kleine, moetje verkolen?’

Zijn kleine vingertje priemde vanaf zijn laagte schuin omhoog het toestel in.
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‘Een kopje thee?’ klonk het hartelijk. De moeder had het gepresteerd,
veilig was ze door de frontlinies heen getrokken. Dapper mens. ‘En?’
vroeg ze optimistisch, ‘hebben we al beeld?’
‘Meer beeld dan me lief is,’ mompelde Flip met een schuin oog op de
deinende schare. En tot de moeder: ‘nee, helaas, het gaat niet zo vlot
als we gewend zijn. Er zit een raar foutje in. Hele toer om dat even
snel op te sporen. Hé jö, verdwijn uit mijn blikveld!’ Daar had je dat
eigenwijze kereltje weer, dat nu vlak bij het toestel tussen ons in
stond. Het was niet weg te branden. We lieten het maar zo.
‘Nou,’ zei de vrouw, ‘ik had zo gehoopt...’
‘Ik weet wel wat er stuk is,’ kwam het eigenwijze portret ineens.
‘O ja? Wat dan wel? vroeg Flip uit de hoogte.
‘Nou daar, dat bruine dingetje. Is vast wel verbrand.’ Zijn kleine
vingertje priemde vanaf zijn laagte schuin omhoog het toestel in.
‘Verroest,’ mompelde Flip meekijkend, ‘dat heb ik helemaal niet
gezien.’ ‘Misschien heeft hij wel gelijk,’ zei de vrouw hoopvol, ‘ik
ken hem wel, hij woont hiernaast. Het is een pienter kereltje, hè
Diederik.’ Diederik beaamde dit met een ernstige knik.
‘Ik geloof nooit dat dat weerstandje de schuldige is,’ gromde Flip met
een vuile blik naar Diederik, ‘hoe kan zo’n ventje...’
‘Toch maar proberen,’ zei de vrouw, Flip strak aankijkend, nee heb
je.’

Flip haalde zijn schouders op en verving het bruingebakken onderdeel
waar nog nét de waarde op te lezen was door een frisgekleurd weer
standje. Het was de fout. Even later was er weer beeld, compleet met
even briljant geluid.
‘Kijk eens jongens, Diederik heeft de fout gevonden!’ riep het vrouw
mens met overslaande stem. Diederik zette zich met de borst vooruit
midden voor het toestel. Hem kwam de ereplaats toe, als iemand dat
duidelijk voelde was hij dat wel. Zwijgend schroefden Flip en ik de
achterwand op zijn plaats en terwijl de schare kinderen in opperste
verrukking naar de verrichtingen van een zwartwitclown keken slopen
wij de deur uit. Niemand die ons miste.
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55. De trouwreportage
Neef Gustaaf ging trouwen. Hij deed dat op enigszins late leeftijd en
vermoedelijk om deze reden hadden hij zowel als zijn aanstaande
vrouw, thans nicht Amalia, geen enkele behoefte aan een fotoreporta
ge. ‘Want,’ zei neef Gustaaf, ‘wat zeggen ons een paar starre koppen?
Geef ons maar het levende woord!’
Als technisch factotum van de familie en bezitter van een draagbaar
recordertje van onduidelijke afkomst, waar ik ter verhoging van het
technisch peil met Flip nog heel wat aan had toegevoegd, kreeg ik de
eervolle opdracht toespraken en overige belangrijke geluiden voor
neef, nicht en eventueel nageslacht ter plaatse te conserveren. Een

Ook monteerde ik een paar kleine luidsprekertjes in theezeefjes...
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buitengewoon eervolle opdracht! In die tijd werd de recordermaterie
en alles wat er zoal mee samenhing door het publiek als volstrekt
ongrijpbaar beschouwd, iets dat slechts was weggelegd voor een zeer
intelligente, artistieke en tegelijkertijd zeer technische happy few.
Vooral voor de bezitter van draagbare apparatuur een uiterst prettig
aspect. Het gaf status. Deuren werden voor je opengehouden, deuren
werden weer achter je gesloten, hoeden werden van hoofden gelicht,
het was hartverwarmend. Kwam je zonder spullen, niemand zag je.
Niet de kleren, maar de spullen maakten de man.
‘Maak er wat goeds van, neef!’ had Gustaaf bij het verstrekken van de
opdracht in blijde afwachting geroepen. Ja, maak er wat goeds van.
Dat had hij goed verwoord. Er drukte een zware verantwoording op
mijn tengere schouders. Ik had met heel wat rekening te houden: met
de akoestiek en met de vast en zeker wel aanwezige stoorgeluiden. Ik
moest ook voorbereid zijn op short- en long-distance-opnamen. Van
mijn inzet en technisch invoelingsvermogen hing het welslagen van de
onderneming af. En mijn goede naam eveneens. Vooral dit laatste was
een belangrijk aspect wat, gezien de simpele recorder die ik de mijne
mocht noemen, geen sinecure was. Het eenvoudige instrument was
een portable recorder met uitsluitend accuvoeding. Geen battei ij voe
ding, want daar gebruikte de machinerie veel te veel stroom voor. De
speciale loodaccu moest met grote zorg langdurig worden opgeladen.
Maar deed daarna urenlang zijn dappere plicht.
Maar het ging niet alleen om de recorder met de bijbehorende voe
ding, het ging vooral ook om de attributen. Zonder hulpattributen
werd het niets, was ik een verloren mens, om nog maar niet te spie
ken van het onoverkomelijke verdriet dat een mislukking bij Gustaaf
en Amalia teweeg zou brengen. Her en der zocht ik dure onderdelen
bij elkaar en knutselde daar een gevoelige voorversterker van. Maar
dit alleen, besefte ik, was nog niet voldoende. Wie kon mij veizekeren
dat ik steeds maar op één plaats hoefde te zijn? En dus monteeide ik
een paar kleine luidsprekertjes in theezeefjes die ik als een bolletje
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tegen elkaar soldeerde, waarmee ik me van een paar excellente dyna
mische microfoons verzekerde die mijn reeds aanwezige hoofdmicro
foon, een Ronette kristalmicrofoon, op indrukwekkende wijze aanvul
den. Die kon ik van te voren op verschillende strategische punten
opstellen.
Terwijl de accu werd opgeladen, pakte ik het hele arsenaal aan be
langrijke spullen in mijn koffertje, tezamen met een rol stevig plak
band ter bevestiging van de microfoonbollen, enkele niet al te miezeri
ge kabelhaspels en tenslotte een klein, maar doeltreffend zelfbouwmengpaneeltje dat ter plaatse hopelijk niet de gebruikelijke bromkuren
zou gaan vertonen. Een kleine, doch intensieve test gaf bemoedigende
resultaten. Ik wreef in mijn handen, ik voelde het, dit werd groots. In

Wat een bullen, wat een bullen!
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gedachten zag ik me, achter in het zaaltje, de gevoelvolle woorden
des ambtenaars al mixen met enkele sobere doch tekenende sfeergeluiden. Had ik wel geluidsband genoeg? Voor alle zekerheid laadde ik
nog maar een paar extra spoelen in. Ja, ik had werkelijk aan alles
gedacht.
En daar ging ik, op de dag der dagen, op pad. Onder mijn ene arm
klemde ik de goedgevulde attributenkoffer, onder de andere een
weliswaar niet groot, doch bij nader inzien vrij onhandelbaar reflectiescherm met inklapbare driepoot. Wat immers wist ik van de mij wach
tende akoestische omstandigheden? Het scherm kon wel eens de
redding van de opname worden! De hoofdtelefoon had, bij gebrek aan
ruimte, een waardige plaats om de nek gekregen, terwijl een fors
microfoonstatief over de tengere schouder was geworpen. Maar dit
was niet alles. Welnee, in mijn tomeloze ijver had ik bedacht dat de
familie na afloop natuurlijk ogenblikkelijk het resultaat wilde beluiste
ren. Welnu, dat kon. Dat kon zelfs zeer goed, want in een aparte
schoudertas sleepte ik een krachtige 10 watt-versterker mee, com
pleet met een kleine, maar loodzware basbox.
De ontvangst ten stadhuize, waar ik precies op tijd aankwam, was
overweldigend. Men had mij reeds hoog ingeschat, maar dat het peil
al zulk een niveau had... nee. Ik groeide, het leven was schoon.
‘Wat een bullen, wat een bullen! ’ schudde neef Gustaaf, terwijl we
met zijn allen de trouwzaal indromden, het nog ongetrouwde hoofd,
‘pas maar op datje niets vergeet als je straks weggaat.’
‘Ha, die Gustaaf! ’ lachte ik ontspannen, ‘wat denk je wel! Vergeten!
Dit is routinewerk voor me, hè.’ Opgewekt ging ik snel en gerouti
neerd het uitvoerige instrumentarium opstellen. Hier de recorder, daar
de versterker, snel een microfoonkabeltje uitgerold. Inschakelen!
Maar hé, wat was dat? De recorder deed niets, de meter bleef dood.
Verzenuwd draaide en rukte ik aan schakelaars. Er gebeurde niets.
Prikkelend zweet parelde op mijn voorhoofd. Vanuit de zaal klonken
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er ambtelijke welkomstwoorden. O gottegottegot, de plechtigheid
ging beginnen. Waarom weigerde dat rotding uitgerekend nu!? Op dat
zwarte moment zag ik het: de accu, de speciale accu, die zo’n specia
le aandacht nodig had, stond thuis nog borrelend onder lading... Glad
vergeten mee te nemen.
Volkomen verlamd zat ik achter mijn plotseling nutteloos instrumen
tarium. De trouwplechtigheid was onder intense belangstelling in
volle gang. Niemand die ook maar enige notie had van de auditieve
catastrofe die minuut na minuut groter werd. Als functieloze toe
schouwer zat ik met nietsziende ogen en niets horende oren tussen de
familieleden.
De ‘twee starre koppen’ die, dankzij de ijlings opgetrommelde stad
huisfotograaf, sindsdien het dressoir van Gustaaf en Amalia sierden,
hadden iets in hun blik dat me, telkens als daar sindsdien wel eens
over de vloer kwam, de rillingen over de rug deden lopen...
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56. De falende TV-antenne
Buurman Last had weer eens problemen. ‘M’nTV doet het niet,’
kwam hij me vertellen, ‘althans, hij doet het wel, maar niet goed. Veel
sneeuw en nauwelijks beeld.’ Of ik er even naar wilde kijken. Natuur
lijk wilde ik dat, de sterke moet de zwakke helpen. Hoewel, zo heel
sterk voelde ik me op TV-gebied allerminst. Zo heel veel zelfbouwen reparatie-ervaring had ik niet. Maar dat hoefde buurman Last niet
te weten. Opgewekt ging ik mee.
Het toestel liet inderdaad een formidabel slecht beeld zien en na enige
intelligente proefnemingen bij de antenne-ingang kwam ik erachter
dat het antennesignaal te zwak was, iets wat toch wel van onverwach
te inzichten blijk gaf.
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‘Fluitje van een cent,’ glimlachte ik opgelucht, blij dat ik het toestel
niet hoefde om te spitten, ‘we moeten even het dak op. Er zal wel wat
bij de antenne loszitten.’
‘Ah natuurlijk!’ riep buurman Last, ‘dat zal het zijn! Het heeft ge
stormd gisteravond. Tenminste, dat zag ik op de TV.’
Dat was toch wel een groot voordeel van de TV, vonden we, terwijl
we de vele trappen van het huizenblok beklommen, datje altijd kon
zien wat voor weer het was zonder datje het werkelijk hoefde te zien.
‘Door de TV ben je veel meer bij de natuur betrokken,’ vond buur
man, het dakluik opendrukkend. Een zware valwind sloeg naar bin
nen, beneden knalde een deur dreunend dicht, een verre stem uitte een
krachtkreet, we stonden op dak.
‘Zeg het maar, om welke antenne gaat het?’ vroeg ik, het onafzienba
re FM- en TV-antennewoud om ons heen met een lichte verbijstering
in me opnemend. Wat een wildgroei, wat een enorm kapitaal aan
nauwkeurig berekende High Tech ontrolde zich aan mijn voor dit
soort zaken overgevoelig oog.

i

‘Welke antenne?’ mompelde buurman, ik heb er geen kaartje aan
gehangen. Trouwens, ik heb die antenne niet zelf geïnstalleerd, dat
heeft Dakhaas gedaan.’
‘Dakhaas, wie is dat? Een of andere snelle geldverdiener?’
Sceptisch bekeek ik het antenneparadijs, waarvan er toch wel enkele
raar bij stonden of beter, hingen. Om van de ontwrichte schoorstenen
nog maar niet te spreken. Buurman Last schudde heftig zijn hoofd.
‘Dakhaas, heb ik me laten vertellen, is een van de grootste antennezaken van de stad. Nooit van gehoord? Moet heel goed zijn, alleen niet
zo heel goedkoop.’
Alle antennes wezen een andere kant op. Dat was gebruikelijk, wist
ik. Als de allereerste antenne, die ooit was geplaatst, door een wat
nonchalante of onvakkundige aanpak toevallig de verkeerde kant op
wees, werd de volgende ook verkeerd gericht. Want in onbegrijpelijk
vertrouwen werden bij elke volgende antenne de andere als lichtend
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voorbeeld aangehouden. Tot er eens een doordenker kwam die bij het
plaatsen een kompasje hanteerde, of wat zelfs ook wel gebeurde, een
signaalsterktemeter. Die antenne werd goed gericht. Maar vanaf dat
moment ging iedereen twijfelen. Sommigen hielden zich aan de eerste
antennes, anderen volgden de kompasgerichte antenne en weer ande
ren kozen een tussenstand.
‘Op dak zie je het politieke gedrag van een heel volk belichaamd,’
merkte buurman Last wijsgerig op. Maar ondertussen kwamen we
geen spat verder. Alle antennes, had ik al gezien, waren keurig aange
sloten. Op wat verfrommelde en door stormen half afgebroken exem
plaren na zag die hele bizarre stangenwinkel er vrij gezond uit. Buur
man Last hing angstig ver over de dakgoot en tuurde met aandoenlij
ke doodsverachting de peilloze diepte in, in een manhaftig pogen de
onduidelijke dradenloop van al die neerhangende kabels te volgen.
‘Ik heb een parachute nodig,’ verklaarde hij tenslotte, ‘van hieruit heb
je geen enkel zicht op die dradentroep.’
Maar bij nader inzicht was een verrekijker toch wel handiger. We
draafden trap af en trap op en even later stonden we met mijn 10 x
50-kijker op het dak aan de overkant van de straat. ‘Voila,’ meldde ik,
het oculair nog wat bijstellend, ‘je lekkere bovenbuurman heeft je
draadje doorgeknipt en bij hemzelf naar binnen gehaald. Dat laatste
stuk draad naar jouw verdieping hangt er los bij. Hier, kijk zelf maar.’
Buurman Last zette de kijker voor zijn ogen en trok bleek weg.
‘Je hebt gelijk! Wat een proleet, wat een hondsvot, wat een uitzichtlo
ze...’ begon hij, maar ik dempte hem af. ‘Kom op, we herstellen de
boel weer en klaar is kees. Laat die buurman barsten. Aan ruzie
hebben we niks.’
Buurman kalmeerde. Met een snel gekochte rol goedkoop antenne
draad reisden we weer naar het hoge dak. Met geroutineerde gebaren
haalde ik de draden van de antenne, van ónze antenne, los en zette die
parallel op een andere antenne vast. ‘Kijk,’ grinnikte ik vals, ‘nu hangt
je mooie bovenbuur aan een andere antenne. Jammer voor die ander,
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maar laten die het verder met elkaar maar uitvechten als ze nu allebei
beeldklachten hebben.’
We schroefden de nieuwe draad aan de eigen antenne vast en lieten
het andere eind over de dakgoot naar beneden zakken. Dat zouden
we zometeen bij buurman Last naar binnen halen en dan had hij als
vanouds weer goed beeld.
‘Van je buren moetje het maar hebben,’ merkte ik onderhand op, ‘je
kan kletsen watje wil, maar zo’n ellendeling verdiende het om zonder
meer van het dak gegooid te worden, ja toch?’
Dat had ik vast niet moeten zeggen, want toen ik buurman Last na
een hele tijd toevallig weer eens tegen het lijf liep, zag hij er slecht uit.
‘Nog steeds goed beeld, buurman?’ riep ik joviaal.
‘Ja, dat wel,’ zei hij dof, ‘bedankt nog. Maar ik moet binnenkort
voorkomen.’
Somber staarde hij voor zich uit en slikte wat weg. ‘Weetje, nadat we
die antenne hadden gerepareerd, was op een avond weer ineens mijn
beeld weg. Ik hoorde wat gestommel op het dak en ben natuurlijk
meteen gaan kijken. En ja hoor, daar scharrelde mijn bovenbuurman
mooi rond. Ik werd toen zo kwaad dat ik hem wat wou doen. Van het
dak afgooien of zoiets, net zoals jij toen al zei. Maar ik heb mezelf
ingehouden en gewoon het luik afgegrendeld. Hij heeft een dag lang
op dat tochtige dak vastgezeten en is zwaar hoestend door weet ik
wie bevrijd. Nou hebben ze ontdekt dat ik daar de hand in heb en nu
word ik vervolgd wegens opsluiting en aantasting van gezondheid en
antennediefstal. Terwijl het nota bene mijn eigen antenne is. Maar
bewijs dat maar eens!’ Hij zweeg. Ongemakkelijk stond ik er bij, was
ook ik eigenlijk niet een beetje schuldig?
‘Maar nou het mooie!’ riep buurman Last opeens fel, ‘die buurman
van me heeft nooit met die antenne geknoeid. Tenminste, dat beweertie bij hoog en bij laag. Dat moet die Dakhaas hebben gedaan. Maar
weer zo iets: bewijs dat maar eens! Die buurman van me was die
avond gewoon even gaan kijken waarom hij al die weken zo’n half
zacht beeld had. O, en dan te bedenken dat dat zijn dood had kunnen
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wezen...’ Buurman Last rilde. ‘Afijn,’ zuchtte hij’ we zullen wel zien
hoe het allemaal afloopt, daar voor die rechtbank. Ik heb er niet veel
vertrouwen in. De rechtspraak is zo streng...’ Hoofdschuddend en in
zichzelf mompelend liep hij, gebroken als een door de storm geknakte
antenne, door.
Hoe is dit afgelopen? ik weet het niet. Buurman Last bleek na een tijd
ineens verhuisd te zijn. De antenne had hij op het dak achtergelaten,
dat terrein riep natuurlijk te veel emotionele gevoelens op. Maar nooit
heeft iemand anders profijt van die dure antenne gehad. Want op
zekere dag werden alle antennes door rappe slopershanden gevoelloos
van het dak gerukt en, wel of niet geoxydeerd, als onnut stangenmateriaal in een overvolle container gedumpt.
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Weg waren cle duizenden guldens aan investering, het einde van een tijdperk was
daar.
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Weg waren de duizenden guldens aan investering, het einde van een
tijdperk was daar. De kabel deed zijn zegenrijke intrede. Sindsdien
hoeft niemand meer op het dak rond te scharrelen. Niemand mag daar
ook meer rondscharrelen. En niemand hoeft meer bang te zijn dat zijn
dure antenne via een omgeleid draadje door een ander wordt ingepikt.
Zo wordt het leven steeds geordender, overzichtelijker, voorspelbaarder en keuriger. Ja, dat wel.

374

57. Geluidseffecten
Wat is het nut van de doelen waarnaar we streven? In feite nihil. Want
wel eens gehoord van Briggs? Dat is die wetenschapper die zijn hele
lange leven dag in, dag uit bezig is geweest de logaritmen van alle
denkbare getallen uit te rekenen en in tabellen onder te brengen. Een
indrukwekkend levenswerk. Diezelfde uitkomsten zijn nu onmiddellijk
door het allergoedkoopste calculatortje direct op te toetsen. En denk
eens aan morse. Een studie van jaren. En niemand heeft het meer
nodig. Neem steno. Daar gebruiken we tegenwoordig toch een dicteerrecordertje voor? Zo gaat het ook met typen. Nog even en ook
die moeitevol verworven handigheid is onnodig geworden. Nu nog
rammelen op een computer keyboard wordt praten tegen het beeld
scherm.
Maar nuttig of nietje kunt er natuurlijk ook gewoon plezier in heb
ben. Wel, dat hadden we toen we, nadat we onze eerste bandrecorder
aan de gang hadden gekregen, het geluidseffect ontdekten.
‘We hebben toch wel iets heel bijzonders tot stand gebracht!’ stelde
Flip met grote tevredenheid vast toen we weer eens een goed ge
slaagd van de draadomroep opgenomen stukje muziek hadden beluis
terd. ‘Kwaliteitje hè! ’ Ter ondersteuning van deze mededeling gaf hij
een krachtige klap met een liniaal op het tafelblad.
‘Pats, pistoolschot!’ grinnikte ik, ‘je wordt in je enthousiasme agres
sief, weetje dat?’
‘Hé, pistoolschot!’ werd Flip wakker, ‘ja, je hebt gelijk, dat is een
pistoolschot. Kom op, opname!’ Hij omvatte de microfoon en terwijl
ik snel de opnamekop omklakte, jankte hij smekend om genade, riep
op dramatische wijze om hulp en hanteerde meteen daarna de liniaal
weer met kracht. Dan: stilte. ‘Weergave!’ riep hij, ‘laat horen! Het
resultaat was overweldigend. Flip was, vergeefs om genade smekend,
doodgeschoten. We hadden het geluidseffect ontdekt.
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Een nieuwe wereld ging voor ons open. Alles had klank, alles had
luid, daar hadden we nog nooit eerder erg in gehad. We frommel
ge
den cellofaanpapier in elkaar en kregen op band het realistische effect
van brandgeknetter. ‘Brand in mijn kamertje gehad,’ deelde ik mijn
ouders achteloos mee, ‘hoor maar,’ Ontzetting alom.
Ineens werd waardeloos materiaal waardevol materiaal. Een leeg
doosje werd niet zo maar in elkaar gefrommeld, nee dat geschiedde
met grote zorg voor de microfoon, waarbij de bevindingen, met
weergave bij verschillende snelheden, nauwgezet in een opschrijfboek
werden genoteerd. Het doosje kreeg een nummer en een speciaal
plaatsje in de kast, zodat we het ontdekte geluidseffect altijd onmid
dellijk weer konden oproepen. We hadden het er, als gedreven postze
gelverzamelaars, wezenloos druk mee.
‘Hoor je dat?’ Flip trommelde energiek met een potlood tegen een
lege verfbus. ‘Geluidje, hè!’ Met stille eerbied luisterden we naar de
onverwacht welluidende klank. ‘Een muzikaal kleinood van de hoog
ste orde,’ stelde hij met voldoening vast. ‘De galm is zwak, maar
sonoor en harmonieus. En daar gaat het om.’ De bus ging als klank
genummerd de kast in. Een armtierig glazen potje met het discrimine
rende opschrift ‘geen statiegeld’ bleek een feeëriek, ijl tinkeltje te
kunnen voortbrengen en een oude stoel, rijp voor de stadsreiniging,
bleek een schat aan krakende geluiden in zich te herbergen.
Alles wat we tegenkwamen werd beklopt en berammeld, alles werd
op klank beoordeeld. En maar weinig weggooispullen werden onder
de maat bevonden. Het een na het ander werd mijn kamertje binnen
gesleept. Binnen de kortste keren puilde de kast uit. Overal slingerden
flesjes, busjes, potjes, doosjes, tubetjes en kistjes rond. Alles gaf een
eigen geluid, maar wasemde ook een eigen geur uit. Mijn kamertje
kreeg de erudiete sfeer van een uitdragerij, compleet met de bijbeho
rende zware vuilnisbakkenstank. Wij roken dat niet meteen, te druk
als we het hadden met kritisch luisteren en archiveren. Voor elk
denkbaar geluid vonden we een oplossing. Door een papieren zak op
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te blazen, stuk te slaan en dit geluid met verhoogde bandsnelheid op
te nemen kregen we een indrukwekkende explosie. Door een aantal
blikken plaatjes of glasscherven in een blikken bus te laten vallen
hoorden we bij weergave een in elkaar geslagen vensterruit en door
ze gewoon op de grond te laten vallen ontstond een indrukwekkende
autobotsing. Zaaggeluiden ontwierpen we door een gordijnring
ritmisch langs een strakgespannen koord te schuiven. En heel expres
sief was een in het water vallende persoon op de band te krijgen door
een leeg jampotje in een gevulde bak met water te dompelen en het,
met de bodem omhoog, met een ruk omhoog te trekken. Een niet te
harde slag met een liniaal op de bodem van een schoenendoos gaf een
haast voelbare kaakslag. Door met de vlakke hand ritmisch op het
open uiteinde van een stofzuigerslang, die met het andere einde in een
pan water hing, te slaan kregen we zeer realistische motorbootgeluiden. Vooral de ontdekking dat het weergeven van de geluiden met een
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hogere of lagere snelheid - een unieke eigenschap van de bandrecor
der - geheel nieuwe klanken opleverde, was een ontdekking op zich.
Enthousiast stelden we vast dat het getik van een amechtige wekker
al naar gelang de bandsnelheid kon worden weergegeven als wekkergetik, scheepsmotor- of heimachinegestamp, of als een onduidelijk en
daarom des te indringender Science fïction geluid. En een raket ont
stond door het geluid van een stofzuiger met verhoogde snelheid op
te nemen. Alles was mogelijk.
Ondertussen maakten we natuurlijk rijkelijk gebruik van de gevonden
geluidseffecten. We creëerden het ene hoorspel na het andere, die
voornamelijk bestonden uit geluiden en geluidseffecten met wat
zinnetjes en kreten er tussen. Achtervolgingen, botsingen, overvallen,
neerstortingen, natuurrampen en oorlogsgeweld waren de belangrijk
ste onderwerpen, die we af en toe in familiekring ten gehore brachten
en waar we ondanks de afwezigheid van enige diepgang plezierig veel
lof mee oogstten.
Maar ondertussen werd het klankenmagazijn wel erg vol. En de stank
van de vuilnisbakspullen begon ook wel ietwat ondraaglijk te worden.
4 We zullen onze dierbare klankenverzameling moeten weggooien,’ zei
ik zorgelijk.
‘Ben je gek?’ riep Flip monter, ‘creativiteit vergt nu eenmaal offers!’
‘Jij kletst gemakkelijk!’ riep ik terug, ‘de geurberg ligt wél even in
mijn kamertje.’Tegelijk kreeg ik een idee: ‘Kunnen we niet een venti
lator in die kast inbouwen, met een afvoer door het dak?’
Flip dacht even na en kwam met een nog veel beter idee. ‘De onvol
prezen techniek verlicht de offers,’ zei hij plechtig, ‘wij bouwen
simpelweg een tweede bandrecorder. Dan kunnen we alle geluidsef
fecten op archiefbanden vastleggen en op het gewenste moment
overspelen. Nou, geniaal of niet?’ Ja, even eenvoudig als geniaal.
Evolutie is vaak een kwestie van simpele vondsten. Wij bouwden een
tweede recorder, wat hier wat zorgelozer staat dan het in werkelijk
heid ging en legden daarna al onze ontworpen geluidseffecten op de
band vast. Busje voor busje, potje voor potje verdween na een laatste
378

sessie voor de microfoon in het vuilnisvat en gaandeweg maakte de
vuilnisbakkengeur weer plaats voor de vertrouwde soldeer- en andere
technische geultjes.
Het bandarchief, bespeurden we, had als bijkomend voordeel dat we
nu ook voorbijgaande geluiden als archiefmateriaal konden vastleg
gen. Weer diende zich een nieuwe, nu wel zeer dynamische periode
aan. Raakten we voorheen niet dan met de allergrootste verbittering
vervuld wanneer een door de straat knetterende racebrommer zonder
uitlaat met de hoogst haalbare snelheid onze trommelvliezen aan
stukken trachtte te scheuren, nu raakten we bij dergelijke geluiden
juist in opperste verrukking. Onmiddellijk jakkerden we het scheurmonster achterna om vervolgens de eigenaar tot actieve medewerking
te paaien. Slecht is de mens. Aan buren dachten we niet. Terwijl de
bromridder met zijn misdadig vehikel een aantal malen langs onze
buiten de deur opgestelde microfoon langsdaverde mochten zij weer
opnieuw de pijngrens overschrijdende geluidsorgieën ondergaan.
Maar wij hadden unieke geluiden, en daar ging het om.
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Wekenlang waren we er mee bezig. Een indrukwekkend geluidsarchief kwam tot stand. Maar ach, op het moment dat we alle denkbare
geluiden hadden vastgelegd, was daar de doem der ontwikkeling.
Ineens kwamen er platen met geluidseffecten in omloop. Veel platen
met veel geluidseffecten. Al onze moeite was vergeefs geweest.
Vergeefs? Ha, wie praat er na zo’n plezierige periode van vergeefs!
Inmiddels zijn we in een volgende fase beland. Ook de tijd van het
geluidseffect al weer voorbij. Het beeld, als dia of videofilm, is alles
bepalend geworden. Geluid is daarbij wel belangrijk, maar de luiste
raar is kijker geworden. Zijn eigen fantasie is aan banden gelegd.
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58. TV-geluid op de band
Het ging ons voor de wind. Ondanks onze griezelige onkunde op het
gebied van de nog jonge TV kregen Flip en ik steeds meer klandizie.
Een belangrijk motief voor de ongelukkigen met een plots defecte
radio, een weggewaaide antenne of rollende TV-beelden was ons
tarievenstelsel. Dat was er helemaal niet. Wij repareerden naar vermo
gen, voornamelijk bij behoeftige familieleden, noemden de prijs van
de gebruikte onderdelen en waren al blij als men iets extra gaf. Ons
zakelijk inzicht liep in de verste verte niet in de pas met het technische
kunnen dat in het land der blinden op hoog niveau werd ingeschat.
In die tijd van gave gedachten en zuivere menslievendheid werden we
bij een groot gezin met opgroeiende kinderen uitgenodigd dat er
behoefte aan gevoelde het geluid van sommige TV-programma s op
de band te zetten. Men was in het vooruitstrevende bezit van een
bandrecorder. De videorecorder bestond toen nog niet. De TVbeelden waren ook nog in rustgevend zwartwit.
Of dat kon, het geluid van de TV op de band. Godfried Bomans en
zo. Flip en ik keken elkaar aan.
‘Moet wel kunnen, dacht ik,’ zei Flip aarzelend.
‘Dacht ik niet!’ schudde ik mijn hoofd, ‘hetTV-chassis staat wél
onder spanning, hou daar wel even rekening mee.’
‘O jeetje ja,’ lichtte het bij Flip op, ‘ik herinner me weer iets van een
U-buizen toestelletje...’ Hij huiverde.
‘ Dat wou ik maar zeggen,’ knikte ik.
Even keken we elkaar nog twijfelend aan. Zou het op een of andere
manier tóch niet mogelijk...? Maar nee, we waagden ons er niet aan.
‘Dit apparaat is niet geschikt voor bandrecorder-aansluiting, deelde
Flip plechtig aan de nog steeds hoopvol naar ons opkijkende familie
mee. ‘Hè, wat jammer nou,’ klonk het teleurgesteld. Het deed me
pijn. Dat was vast een moment van grote genade, want Hé, wacht, ik
weet een fantastische oplossing,’ kreeg ik ineens een gouden idee.
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‘Nou, wat voor oplossing zal dat dan wel niet zijn!’ zei Flip schamper,
‘maak je soms gebruik van een toverformule?’
‘Nee,’ glimlachte ik superieur, ‘van een microfoon. We zetten gewoon
een microfoon voor de luidspreker en klaar zijn we.’
Verrast staarde Flip me aan. ‘Fantastisch!’ mompelde hij tenslotte,
‘een microfoon. Wat een idee! Man, je bent geniaal, weetje dat?’
‘Ja, dat blijkt,’ glimlachte ik bescheiden, me weldadig koesterend in
de bewonderende blikken om me heen.
We draafden het huis uit. ‘Kan wel een goedkoop ding zijn, zei ik
onderweg naar de radiozaak, ‘het gaat toch voornamelijk om spraak.’
‘Zal ik je wat vertellen,’ kwam Flip pienter, ‘we kopen niet één, maar
twee microfoons. Men heeft een stereorecorder, heb ik gezien. Als we
de ene microfoon wat dichter bij de luidspreker hangen dan de andere
krijg je een klein tijdverschil. Faseverschuiving, snap je wel. Dat geeft
meer diepte en zo.’ Een diepdenker, die Flip.
We kochten twee goedkope kristalmicrofoons, repten ons weer terug
en installeerden de microfoons: een op een kussentje voor het toestel,
en een aan een haak in het plafond waaraan ooit een vogelkooi had
gehangen. De TV ging aan, de bandrecorder ging aan, de opname kon
beginnen. Terwijl een TV-omroeper een praatje over het een en ander
hield bracht pa onder woorden hoe briljant hij ons microfoonidee
vond. Hij had altijd al wel gedacht dat er nogal wat intellect in ons
school en hij prees zich gelukkig dat hij daar nu daadwerkelijk van
kon profiteren. ‘Laten we ‘ns horen wat er allemaal op de band staat,’
riep zoon Piet, de band terugspoelend en op weergave zettend. Luid
en duidelijk klonk het huldeblijk van pa boven het gemurmel van de
TV-omroeper uit.
‘Het niveau moet hoger,’ zei Piet, ‘dat is duidelijk.’
‘Nee, pa praat te hard, dat moet zachter,’ bracht zus Mientje met veel
inzicht naar voren.
‘Oké, opnieuw,’ zei Piet, ‘stilte, opname! Nu!’
Hij drukte een paar toetsen in. Iedereen hield zijn mond stijf dicht.
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‘Ik haal even een kopje thee,’ kwam moe, maar onmiddelijk riep het
hele koor ‘Sssst! Stil, er wordt opgenomen!’
Demonstratief kalkte zoon Gerrit ‘Stilte! Opname!! op een stuk
papier dat hij tegen de deur plakte. Moe sloop naar de keuken en
ondertussen knoopte Mientje een touwtje om de snavel van de kana
rie die spontaan aan een jubelende aria was begonnen. Even later
schuifelde moe zwijgend met het dienblad naar binnen en zette onder
drukkende stilte een kopje thee bij de aanwezigen neer. Alleen de TV
murmelde.
‘Mogen we nou nooit meer wat zeggen als de TV aanstaat?’ fluisterde
Corrie timide. Pa haalde zijn schouders op. Zo te zien was hij er ook
niet erg gelukkig mee. Een tijdlang zat de familie in stilte naar de TV
te staren waar een commentator iets aan het beweren was dat nie
mand interesseerde. Zacht sluipend dronk Piet zijn kopje leeg. ‘Piet!’
siste moe vermanend en legde hoofdschuddend een vinger op de

Zwijgend schuifelde moe met het dienblad naar binnen en zette onder drukkende
stilte een kopje thee bij bij de aanwezigen neer.
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mond. Als antwoord liet Piet een ferme boer. ‘En nou heb ik er
schoon genoeg van!’ riep hij luid, ‘Ik wil gewoon wat kunnen zeggen.
We zijn toch geen slaaf van die TV wel?’
Ineens kakelde iedereen door elkaar, opgelucht. Er mocht weer
gepraat worden! ‘Zet die bandrecorder maar af,’ zei Pa, ‘we nemen
niks meer op.’
En tegen ons: ‘jongens, neem die microfoons maar weer mee, ik heb
het al gezien, dat is niks voor ons.’
Flip keek me aan en tegelijk beseften we dat we te ver waren gegaan.
In plaats van iets te geven hadden we de familie juist wat ontnomen:
men kon niet meer onbelemmerd door het programma heen kletsen.
We hadden de TV van de allermooiste eigenschap beroofd...
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59. Gevaarlijk spel
In die dagen toen de kleurentelevisie nog jong en onvolmaakt was
wilde er aan een perfecte kleuropbouw nog wel eens wat mankeren.
Toen was het geen overbodige luxe om aan de hand van het testbeeld
af en toe te controleren hoe het met de kleurinstelling was gesteld.
Automatisch lette ik dan ook altijd kritisch op beeld- en geluidskwali
teit als ik ergens op visite was. Zo-ook toen ik eens bij tante Agaath
op bezoek kwam. Ze zat juist naar de TV te kijken. Ik kreeg een
kopje thee en keek mee.
‘Vindt u het beeld niet een beetje, hoe zal ik het noemen, een beetje
flets, tante?’ vroeg ik na een tijdje voorzichtig.
‘Flets, hoe kom je erbij? Ik vind het prachtig hoor!’
‘Mag ik even, tante?’ Ik zat al bij de kleurcontrast- en kleurverzadigingsregelaar, die ik onder tantes ietwat argwanende blik voorzichtig
bijregelde. Het beeld werd slechter. ‘Geloof mij tante, die kleuren
kunnen veel voller, veel warmer, veel verzadigder, ik kan dat zó voor
u regelen! De convergentie moet wat worden bijgesteld, dat is alles.’
‘Convergentie? Wat is dat?’ Wantrouwend keek ze me aan.
Ik hield een gloedvol betoog over elektronenstralen en rood, groen en
blauw oplichtende fosforstippen, waardoor beeldpunt voor beeldpun
ten elke denkbare kleur kon worden verkregen.
‘Knap hoor,’ knikte tante, die er de helft niet van begreep.
‘En nou gaat het er om, tante,’ vervolgde ik vurig als een evangelist,
‘dat die elektronenstralen precies op de juiste fosforstippen komen.
Dan is er sprake van een goede convergentie. Maar als zo’n beeldstraal een fosforstip maar half raakt ontstaat meteen een onjuiste
kleurweergave.Dan moet het convergentiecircuit worden bijgesteld.
Dat is hier zeker het geval.’ Wat dreef mij tot deze actie, welke dui
velse macht zat hier achter? Vanwaar die ziekelijke aandrang de
kleurkwaliteit van het toestel tot ongekende hoogte op te willen
vijzelen? Daar kan alleen een ervaren psycholoog antwoord op geven.
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Na enig tegenstribbelen zwichtte tante tenslotte onder de druk van
mijn welsprekendheid. Ik knikte goedkeurend, trok het loodzware
toestel van zijn plaats, schroefde de achterwand los en verstelde een
van de regelaars op de beeldbuisvoet.
‘Mijn hemel, wat doe je, jongen?’ kreet tante verschikt, toen ze op
hetzelfde moment alle kleuren volledig door elkaar zag lopen, ‘komt
dat wel goed?’ Goede vraag, ook ik staarde met grote ogen en plots
woest kloppend hart naar het wazige beeld. Maar dan vermande ik
me. ‘Gek gezicht hè,’ glimlachte ik uiterlijk rustig, ‘maar dit is de
noodzakelijke basisinstelling. Kijk, nu trek ik die kleuren met een
andere regelaar weer netjes bij.’
De kleurenchaos werd groter. Terugregelen dus, snel. Het beeld werd
onscherp. Een andere regelaar. Het beeld werd groen.
‘Heeft u een spiegel, tante?’ fluisterde ik het paniekzweet uit mijn
ogen wrijvend, ‘dan kan ik gemakkelijker zien wat ik doe.’
‘Neem die spiegel boven de schoorsteen maar,’ klonk het kort, ‘ik
hoop oprecht datje het voor elkaar krijgt.’ Tante had er geen vertrou
wen in. Ik viste een keukentrap uit de bezemkast en met inspanning
van al mijn krachten tilde ik de loodzware schoorsteenspiegel, die
gelukkig niet uit mijn klamme handen gleed, van zijn plaats. Staande
tegen een stoel kreeg hij een plaatsje voor het beeldscherm. Dat was
prachtig, maar het beeld dat de spiegel te zien gaf was helaas van
geheel andere allure. Langdurig martelde ik onder het zwijgende
toezicht van tante Agaath met convergentie- en in mijn wanhoop ook
met kleurcontrast- en focusseerregelaars. Toen mocht ik tenslotte met
een zekere tevredenheid vaststellen dat het beeld weer enigszins om
aan te zien was.
‘Ik dacht dat ik het zo maar moest laten, tante,’ deelde ik met geknak
te rug en barstende hoofdpijn zo opgewekt mogelijk mee, ‘het is zo
wel een erg mooi beeld, vindt u niet? En dus: einde van mijn hande
lend optreden.’
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‘Ja, en begin van je wandelend optreden!’ riep tante kwaad. ‘Eruit jij,
en zorg als de weerlicht dat er een echte monteur komt! Want die
kleuren lijken helemaal nergens naar!’
Ik riep nog iets over mogelijk aardmagnetisme en dat ik nog even
wilde onderzoeken of een andere plaats in de kamer niet een nóg
beter beeld zou opleveren, ‘want een kleuren-TV-toestel is zéér
gevoelig voor magnetische invloeden, moet u weten, dus als u mij...’
Maar ze hield de deur al voor me open. Voor mijn gedegen, op de
harde realiteit gebaseerde theorieën bestond geen enkele belangstel
ling meer. ‘Doe die deur nog maar even dicht, tante,’ zei ik in een
laatste poging nog iets te redden, ‘de spiegel moet weer op zijn plaats
en de kast moet dicht.’

Het beeld dat die spiegel te zien gaf was van geheel andere allure...
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‘Ja, doe dat,’ zei tante kwaad, ‘en dan wegwezen.’
Tegen beter weten in verdraaide ik nog snel even een paar regelaars
en zie, ineens was er scherp beeld. Zo maar. Onverwachte winst!
Maar dat was dan ook alles want voor de rest lag er een vals rood
waas over het beeld. Mijn hand bewoog zich, tegen beter weten in, al
weer naar een ander regelaartje, toen tante verrast zei: ‘Nee maar!
Maar dat is een mooi beeld! Zo heb ik het nog nooit eerder gezien!’
Onzeker staarde ik haar aan. Nee, zo had ze het natuurlijk nog nooit
gezien. Geen sterveling die langer dan een minuut naar zo’n vals
roodzweembeeld bleef kijken. Nam ze me in de maling? Maar nee, ze
meende echt wat ze zei, ze was werkelijk razend enthousiast. Ik was
getuige van een groot wonder.
‘Niks meer aan doen, neef. Dicht die kast! Je bent een genie. Ik dacht
eerst even datje er geen verstand van had, maar ach wat een mooi
beeld. Mijn excuses voor mijn uitval, hoor. Ik had niet in de gaten dat
je nog niet helemaal klaar was. Hier, nog een kopje thee.’
‘Tja, het is een wat lastige procedure, dat afregelen,’ zei ik, me snel
herstellend, maar nog wel wat natrillend op een koekje knagend. Mijn
hart klopte weer wat rustiger en het prikkende zweet trok zich terug.
Met een scheef oog keek ik naar de rode beeldwaas. Zouden mijn
ogen misschien te gevoelig zijn voor rood? Of de ogen van tante
Agaath juist ongevoelig? Hier openbaarde zich een bron van studie.
Maar daar begon ik voorlopig toch maar niet aan. De ervaring van
deze middag, met een flink ontregeld toestel als resultaat, was meer
dan voldoende om dit terrein voor lange tijd als ongezien te beschou
wen. Maar tante was tevreden, hetgeen ze dankbaar uitte door mij
vorstelijk te belonen. Met een valse judasgrijns nam ik het hoge
bedrag enigszins aarzelend aan. Met een ‘je hebt het verdiend, jongen,
je hebt het echt verdiend!’ deed tante de deur achter me dicht.
Convergentieregelaars heb ik nooit meer aangeraakt. Was ook nooit
meer nodig. Ingenieuze mechanismen zijn sindsdien voor een perfec
te, automatische instelling gaan zorgen. Eigenlijk wel wat saai. Of
nee, juist prachtig. Hoewel...
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60. Tovenarij
Wisten wij na de schooljaren al precies in welke richting ons verdere
leven zou verlopen? Welnee. Tegenwoordig, nu er al een definitieve
beroepskeuze tijdens het eerste levensjaar moet worden gedaan, ligt
dat anders. Maar in die tijd ging je gewoon ergens werken en, als dat
zo uitkwam, ‘s avonds studeren. Zo kwam je ooit vanzelf op de juiste
plaats.
Zo deed ik in dat tijdperk een tijdlang administratief werk bij een
grote importeur van buitenlandse boeken. De jaarwisseling naderde en
dat betekende: balanstijd. Zelfs het wóórd computer bestond toen nog
nauwelijkst, dus moest alles wat armen en benen had het dagelijkse
werk laten rusten om boeken te tellen. Honderden, duizenden, tien
duizenden boeken. En het moest heel nauwkeurig natuurlijk, waartoe
zijn wij anders op aarde.
Ik was met Carla Zuiver, een streng meisje van de boekhouding, met
een knoet in haar nek en een uielebril voor een paar zeer bijziende
ogen, naar stelling 13 A en B gedirigeerd. Dat was een lange doodlo
pende gang achter een verre hoek van een immens magazijn, waar we
ons links en rechts ingesloten zagen door torenhoge boekenrijen.
Tk tel, jij schrijft,’ besliste Carla gedecideerd. Waardig besteeg ze een
steile ladder. Een tijdlang hoorde ik niets. Maar dan klonk het ge
smoord tussen de boeken vandaan: ‘Agatha Christie, Doublé Sin, 585
maal.’
Ik schreef het op en gaapte. Dit werd een dag uit duizenden, dat
voelde ik al. Lang bleef het stil daarboven, alleen een zacht gemompel
daalde vanuit den hoge over mij neer.
‘...392, 393, 394... o nee, 393, dit is een andere titel...’ klonk het
vlijtig, en dan luider: ‘ja, schrijf maar op, Edgar Wallace, a King by
Knight - geen Night, maar Knight met een K, heb je dat?’
Ja, ik had het. De volgende titel. Hemel, hemel, wat duurde dat lang.
Ik tuurde de eindeloze stellingen eens af. Als dat zo doorging bleven
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we het hele jaar dóór aan het balansen. Moedeloos liet ik me op een
doos met boeken zakken. Mijn oog viel op de titels vlak voor me. Hé,
kijk kijk, een moppenboekje, een Engels moppenboekje! Ik leefde
weer wat op. Geconcentreerd begon ik de grappen en grollen te
ontcijferen. Mijn Engels had toch niet dat niveau dat ik altijd gedacht
had te bezitten.
‘Hé, hoor je me niet, slome? Pearl Buck, the Mother!’ drong ineens
een overslaande stem tot me door.
‘Hoe, wie, wat?’ schrok ik op, ‘zei je wat?’
‘Ja, ik zei wat!’ riep Carla kwaad, ‘vijfhonderd stuks precies. Je zit
toch niet te lezen, wel?’
‘Ik kan me niet beheersen,’ zei ik, ‘ik ga gebukt onder een ontzetten
de leeshonger.’
‘Nou, ga jij dan maar gauw tellen!’ commandeerde Carla, ‘dan zal ik
wel schrijven. Anders komen we nooit klaar.’
Dat zag ze, hoewel uit een andere optiek, heel goed. Ze daalde af.
Fluitend klom ik omhoog. Gelukkig, actie! Snel flitste mijn wijsvinger
langs de gladde boekenruggen.
‘Schrijf op,’ riep ik meteen, ‘Graham Greene, the Heart of the Matter,
736, nee 737, o, wacht nog een paar, 751 dus, ja 751.’
Nu ging het snel. Ik was met aanmerkelijk minder scrupules gezegend
dan Carla Zuiver die met geduldig opgeheven hoofd, pen in de aan
slag, in verwachting van de volgende telling was. Nu, lang hoefde ze
niet te wachten, mijn tellen was meer een schatten. In één oogopslag
peilde ik per titel de boekenrij en stelde in diezelfde flits het aantal
vast. Over tien meer of minder maakte ik me temidden van die dui
zenden boeken geen zorgen. Wat een uitvinding, dat balansen, wat
een helse uitvinding! Gewoon om een of andere stomme boekhoud
kundige of nog erger, fiscale reden. Nee, veel aandrift om het net zo
nauwgezet te doen als de rechtschapen Carla Zuiver had ik absoluut
niet. Met krachtige stem schalde ik mijn bevindingen naar beneden en
had het plezierige gevoel verrukkelijk snel op te schieten.

390

4*.

Hoe wist die vent dat toch allemaal zo precies...?
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‘Zo, dat gaat lekker rap!’ jubelde ik, met flitsende vaart de trap afroetsend, ‘hup, volgende stelling!’
‘Niks volgende stelling! ’ klonk ineens een strenge stem vlak achter
me. Geschrokken keek ik om. De chef. Wat kwam die doen? Die
hoorde toch drie verdiepingen hoger te zitten?
‘Is dat tellen wat jij doet?’ beet hij me toe.
‘Tuurlijk!’ zei ik, ‘wat anders?’
‘Wat anders, wat anders?’ riep hij kwaad, ‘je schat maar watje gokt
maar een eind in het wilde weg. Dat is niet de bedoeling, mannetje!
Laat het niet weer gebeuren, denk er om. Ik hou je in de gaten!’ Op
hoge benen stampte hij weg.
‘Dat heb je er nu van,’ zei Carla Zuiver.
Ik begreep er niks van. Hoe kon die man... ‘Heb jij hem wat verteld
soms?’ vroeg ik wantrouwend, ‘of heb jij hem hier zien rondscharre
len?’
‘Hij heeft hier niet rondgescharreld en ik heb hem niks verteld! ’
Dat klonk zeer beslist, ik geloofde haar. Maar vreemd bleef het wel.
Die man kon toch niet door al die boekenrijen heenkijken?
‘Laat mij maar weer tellen,’ stelde Carla voor, ‘dat verkleint het
risico.’
Gelijk had ze. Gelaten liet ik me weer op een boekendoos zakken, het
tergende wachten ging weer beginnen.
Daar zat ik weer, oog in oog met allemaal mooie titels. Niet zo maar
éven, maar langdurig. ‘Simenon, la Pipe de Maigret’ las ik op een rij
dunne boekjes. Ik sloeg er een open. ‘II était sept heures et demie’, zo
begon het eerste hoofdstuk. Nee maar, dat was best te begrijpen!
Maar daar snerpte de stem van Carla door de ruimte. IJlings wierp ik
het boekje terzijde en schreef snel op wat Carla me toeriep.
Even later zag ik een ander interessant boek. ‘Devil at End House’
van Agatha Christie. Weetje wat, ik zou er vanavond een paar mee
naar huis nemen, dan kon ik ze daar op mijn gemak doorlezen. We
waren zo te zien toch de hele week nog met die balansbeproeving
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bezig, zodat ik die boeken aan het eind van de week weer mooi kon
terugzetten.
De uren verstreken. Langzaam schoven we langs de stellingen. Carla,
dan weer hoog, dan weer laag, riep, ik schreef en zocht onderhand
interessante boeken uit. De stapel die mee naar huis moest groeide.
En toen, volkomen onverwacht stond de chef weer naaast me. ‘Waar
om leg jij toch steeds een boek op dat stapeltje daar?’ informeerde hij
met gefronst voorhoofd. Ik keek hem aan, geschrokken. Wat moest ik
zeggen? Zoveel wereldliteratuur om me heen en geen zinnig ant
woord dat in mijn warrig brein opborrelde.
‘Tja,’ zei ik tenslotte, ‘tja..., belangstelling voor het geschreven
woord, dat zal het zijn!’
Toch nog redelijk bevredigend, vond ik zelf. Maar dat duurde niet
lang. Want: ‘mooi!’ zei de chef, ‘dat siert je. Gooi die boeken maar in
een doos en reken bij de boekhouder af. Dan kun je ze in alle rust
thuis lezen.’
‘Maanden loon...’ schoot het als een dolkstoot door me heen. Wat een
rot streek! Zelfs Carla keek bedremmeld. We keken elkaar eens aan,
vragend. Hoe wist die vent dat toch allemaal zo precies, eerst van dat
schatten, nu weer van die apart gelegde boeken? Ik had het ongemak
kelijke gevoel met iets bovennatuurlijks geconfronteerd te worden,
met iets heel griezeligs. Was hier tovenarij in het spel? Mijn gedachten
waren vast wel op mijn gezicht te lezen, want er verscheen een fijn
glimlachje om des chefs mondhoeken.
‘Je vraagt je natuurlijk af of ik helderziend ben of zoiets, hè,’ grinnikte
hij vals. ‘Nou, dat is in zekere zin ook zo. Dankzij de techniek. Kijk
daar maar.’ Hij wees schuin naar boven. Ik keek en zag een verras
send nieuwe vinding: een bewakingscamera die hij daar had laten
aanbrengen. Het was een van de eerste TV-camera’s die in omloop
was gekomen en de eerste die ik in levende lijve zag. De eerste elek
tronische vinding die me niet echt met blijdschap vervulde...
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61. De wonderbare
kleuropwekking
Oom Dirk was in het bejaardentehuis ingetreden. Een paar jaar daar
voor had hij zijn hoeden- en pettenzaak voorgoed gesloten, waarna hij
zijn toch al kloosterlijk bestaan als vrijgezel nog een tijdje achter de
lege winkel had voortgezet, om het tenslotte naar bejaardenhuis
Avondrood te verleggen. Innig gelukkig was hij daar. Hij had, in
tegenstelling tot zijn donkere winkelwoninkje in de smalle volksbuurtstraat, een riant uitzicht over het toen nog zeer jonge Amsterdamse
Nieuw West. En als er in de avonduren buiten niet veel meer was te
zien, was daar zijn pas aangeschafte, duur gekochte TV, die hem per

Hé, kleur! ’ riep oom Dirk verrast, 'hoe kan dat nou?
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avond meer van de wereld liet zien dan hij in zijn hele leven vanuit
zijn winkeltje had waargenomen.
‘Neef, wil je mijn TV-toestel eens even komen nakijken?’ vroeg hij me
na een tijdje, ‘het is niet meer zoals het vroeger was. Zal wel door de
verhuizing zijn gekomen.’
Met mijn dokterstasje ging ik er heen. Enigszins gespannen, want het
televisiegebeuren was toch altijd iets van een andere, ja een wat
hogere orde dan radio’s en versterkers.
De afstemming van het toestel, een van de allereerste kleuren-TV’s,
bleek wat verlopen. En de kleurregelaars stonden zo geweldig ver
keerd dat er een zwartwit- in plaats van een kleurenbeeld op het
scherm stond. Ik regelde wat en hup, ineens was de wereld in dat
kleine bejaardenkamertje vol kleur.
‘Hé, kleur! ’ riep oom Dirk verrast, ‘dat is lang geleden! Was ik allang
weer vergeten. Jongen, wat doe je me daar een plezier mee!’
‘Kleinigheid oom, eenvoudige bijregeling, heb ik graag gedaan.’
Opgewekt ging ik weg. Op deze manier repareren was dankbaar
werk.
Een paar weken later werd ik weer door oom Dirk in het bejaarden
huis uitgenodigd. Het was belangrijk, had hij doorgegeven. Ik er heen.
Zou het toestel weer kuren hebben? Voor alle zekerheid nam ik mijn
gereedschapstas maar mee. Als ze mij riepen lag er meestal wel een
materialistische bedoeling aan ten grondslag.
Oom Dirk begroette me allerhartelijkst. Nee, er was niets stuk, alles
werkte perfect en tjé, jongen, wat waren die kleuren van zijn TV
mooi.
Onzin, vond ik, kleuren waren kleuren. Ja, maar na dat zwartwitte
was het toch beslist een ongelooflijke verbetering, kom, we gaan even
naar de recreatiezaal, even een kopje koffie drinken, of wil je wat
sterkers?
Ik begreep er niets van, maar volgde mijn oom gedwee. De recreatie
zaal, die zowaar een zekere gezelligheid uitstraalde, was aardig
gevuld met aan tafeltjes zittende of er heen schuifelende oudjes. ïje
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gezichten keken naar me op toen wij langsschreden. Ik grinnikte maar
wat terug. Nauwelijks zaten we aan de koffie, of een oud mannetje
slofte naar ons toe.
‘Opa Groen,’ lichtte oom Dirk me in, ‘die wil je wat vragen.’
Ik knikte en gaf opa Groen een hand. Verwachtingsvol keek hij me
aan. Of ik zijn TV ook kleur kon geven.
‘Ja, waarom niet,’ zei ik, ‘kwestie van bijregelen, ik loop wel even
mee.’
Met slakkensnelheid schoven we de recreatiezaal uit en na een eeu
wigheid betraden we het kamertje van opa Groen.
‘Daar staat het toestel,’ wees hij.
Ja, ik had het al gezien. Een zwartwittoestel uit de grijze begintijd.
‘Dat gaat niet,’ deelde ik mee, ‘dit is geen kleuren-TV.’ Stom van mij
om daar in die recreatiezaal niet even naar te vragen.
‘Wablief?’ Opa Groen had wat meer decibellen nodig.
‘Het gaat niet!’ toeterde ik in zijn oor, ‘het is een zwartwittoestel.’
‘Ja, dat zal wel,’ knikte opa monter, ‘maar ik wil nu kleur hebben. Net
zoals bij Dirk. En jij kunt dat, heeft hij gezegd. Kun je er zo bij?’

Venvachtingsvol keek hij me aan...
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Geloof me, het is gemakkelijker om een kleuren-TV te ontweipen dan
om een hoopvolle zwartwit-TV-bezitter duidelijk te maken dat een
zwartwit-TV geen kleur kan geven, nu niet en nooit niet. Opa Groen
kon het niet begrijpen of wilde het niet begrijpen en mokkend als een
klein kind slofte hij weer met me mee naar de recreatiezaal. Ik wilde
mijn jas halen en wegwezen. Maar daar werden we opgewacht door
een enthousiaste groep oudjes die opa Groen vroegen hoe mooi zijn
beeld nu was en die mij smartelijk smeekten onmiddellijk mee te
komen.
‘Ik heb al tien jaar zwartwit,’ sliste een tandeloos mannetje met tranen
in zijn ogen, ‘o, als ik nu dan toch eindelijk kleur mag zien! Kan het
vandaag nog? Ja?’ Hoopvol keek hij me aan of ik een kleuren-messias
was.
‘Je hebt wat teweeggebracht!’ grinnikte oom Dirk, ‘je bent ineens
beroemd geworden. Had je niet gedacht hè? Heb je aan mij te danken.
Nou ja, aan jezelf natuurlijk, maar ik heb toch een beetje reclame voor
je gemaakt.’
‘Oom Dirk, wat hebt u me aangedaan?’ riep ik geschokt, ‘al die
mensen hebben nog zwartwittoestellen. Alleen u heeft een modern
kleurentelevisietoestel en dat was toevallig door deze of gene op
zwartwit ingesteld. Dat heb ik alleen maar even bijgeregeld.’
‘Nou, doe dat dan ook even bij deze mensen,’ zei oom Dirk een beetje
kregel, ‘zoveel werk is dat toch niet, wel? Bij mij was het zomaar
klaar!’
Wanhopig heb ik me door de kring oudjes heengedrukt en ben het
bejaardenhuis uitgevlucht, een nog wanhopiger meute achterlatend.
Pas jaren later durfde ik er weer te komen, toen de meeste van die
kleurenliefhebbers me in gezegende dementie vergeten hadden of
vredig, doch kleurloos afgestorven waren.
Nee, de beginperiode van de kleurentelevisie was niet voor iedereen
een echt kleurrijke periode...
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62. Het straatfeest
De jaarlijkse straatfeesten waren weer in aantocht. Ook onze straat
zou bij deze feestelijke herdenking van de bevrijding niet achterblij
ven. In café Het Hoekje werd een vergadering belegd. Flip en ik er
heen.
‘Door ons toch beslist niet onverdienstelijk werk op het gebied van
radioreparaties hebben we een zekere naam opgebouwd,’ had Flip
naar voren gebracht, ‘het zou al heel raar lopen als ze ons niet zouden
vragen de muziekinstallatie te verzorgen. Verleden jaar was het maar
pet.’ ‘Meer dan pet,’ beaamde ik. Een onhandige knutselaar had een
stel aftandse, vooroorlogse luidsprekertjes op slordige manier langs
de gevels gedrapeerd, waar een snerpend geluid uitkwam waarvoor
alle honden met de staart tussen de poten waren weggevlucht. Nee,
dat zouden wij dan wel even heel anders aanpakken.
Het punt ‘omroepinstallatie’ kwam ter sprake. Het werd stil in het
overvolle café. ‘Toch niet zo’n beroerd gedoe als verleden jaar, hè!’
klonk een schorre stem uit de bierwalm, ‘dat was naatje! ’
‘Het wordt veel beter dit jaar,’ suste de voorzitter, ‘Ronnie Reuzel, de
verzorger van de muziekinstallatie, heeft nu betere spullen.’
‘Asjemenou! ’ siste Flip in mijn oor, ‘diezelfde prutser als verleden
jaar! Ze noemen ons niet eens! En wij hebben nota bene de radio van
die voorzitter laatst nog gerepareerd. Ronnie Reuzel! Het moet niet
gekker! Die gozer is vast wel een kennis van een jurylid. Vriendjespo
litiek, dat is het! Kom op, we gaan.’
Ontgoocheld liepen we naar huis. ‘Wat een wereld, wat een achter
klap, wat een stel smerige...’ tierde Flip. Maar tegelijk verhelderde
zijn blik. Als een blok bleef hij staan. ‘Ik krijg een grandioos idee! ’
riep hij met een bezwerende vinger in de lucht. ‘Wij hebben recht op
genoegdoening. En daarom gaan wij de muziek mooi aftappen!’ Niet
begrijpend keek ik hem aan. ‘Aftappen! ’ herhaalde hij krachtig. ‘Van
de luidsprekerleiding die langs de huizen komt te lopen. We prikken
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er gewoon een paar spelden in, knopen daar een kabeltje aan vast en
voila, alle ten gehore gebrachte muziek kabbelt zó onze pasgebouwde
bandrecorder in, hup de band op. Gratis voor niks. Hebben wij wel
verdiend, vind ik. Nou, ideetje of niet?’
Verwachtingsvol keek hij me aan.
‘Waar wou je dat doen? Op straat?’ begon ik, ‘en hoe kom je bij die
luidsprekerdraad? Met een laddertje of zo?’ Ik schudde mijn hoofd.
‘Flip, gebruik je verstand, dat wordt niks.’
‘O nee? Wat denk je van juffrouw Smelt?’
Ah, natuurlijk, juffrouw Smelt. Flip dacht overal aan. Het oude mens
je woonde al sinds mensenheugenis op één hoog boven ons en vond
het meteen goed dat wij tijdens het feest onze apparatuur in een
voorkamertje opstelden. Juist hadden we het een en ander de avond
voor het feest geïnstalleerd, toen er muziek op straat klonk. Er werd
proefgedraaid.
‘Opname!’ riep Flip meteen, ‘Vlug, de spelden in de draad!’
We roetsten het schuifraam omhoog, bogen ons over de vensterbank
en konden, hoe was het mogelijk, de eronder lopende luidspreker
draad zó beetpakken.
‘Het geluk is met ons!’ glimlachte Flip, ‘dat is een goed teken.’
Voorzichtig prikten we de spelden, waar we al een draad aan hadden
gesoldeerd, door de isolatie. ‘Fluitje van een cent, zie je wel,’ grinnik
te Flip, ‘letop!’
Hij zette de bandrecorder op opname, de spoelen begonnen te draaien
en daar kabbelde volgens onze doordachte planning de muziek onze
band op. Stars and Strips forever, het kon niet mooier. De weergave
was grandioos. Romiie Reuzel, dat moest gezegd, maakte gebruik van
een goede signaalbron.
‘Alleen dat geluid buiten, dat heeft toch niet echt niveau,’ merkte ik,
met mijn hoofd buiten het raam, op.
‘Te kleine luidsprekers, miezerige klankbordjes, te zwakke versterker,
te weinig laag,’ analyseerde Flip wetenschappelijk, ‘het blijft een
prutser.
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‘Ergerniswekkend dat ze ons niet hebben genomen,’ filosofeerde ik
dromerig, ‘twee deskundigen die er iets heel moois van zouden heb
ben gemaakt...’
‘Diep treurig is het,’ mediteerde Flip mee, ‘maar wacht! We kunnen,
zodra er even een pauze is, altijd een signaaltje op de luidsprekerdraad zetten. Een mooi, stevig muzieksignaal. Dan hoort men hoe het
wérkelijk kan klinken. Dan brengen wij volgend jaar op de vergade
ring naar voren dat wij het ook zo kunnen. Maar men moet het eerst
gehoord hebben natuurlijk.’
En weer sleepten we een partij spullen naar boven: onze trots, een
zware krachtversterker, een doos met muziekbanden, de platenspeler
met onze drie grijsgedraaide testplaten en zelfs een microfoon,

'Nou nou, jullie zijn nogal wat van plan!’ schudde de belangstellend toekijkende
juffrouw Smelt niet begrijpend haar oude hoofd.
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waarvan we volgens Flip ook vast nog wel lol konden beleven. ‘Nounou, jullie zijn nogal wat van plan!’ schudde de belangstellend toekij
kende juffrouw Smelt niet begrijpend haar oude hoofd.
‘Allemaal voor het goede doel!’ grijnsde Flip.
De volgende dag zaten we, voordat de feestvreugde op straat begon,
al zeer bijtijds op onze éénhoog post waarvandaan we een prachtig
uitzicht op het straatgebeuren hadden. We zagen het drukker en
drukker worden. Tot ons genoegen schetterde de ene mars na de
andere uit de luidsprekers, die stuk voor stuk ook heel plezierig op
onze draaiende Kodavox Magneetband terechtkwamen. Daar ver
stomde de muziek, de voorzitter tikte tegen de microfoon, waardoor
de wijzer van onze bandrecordermeter met een klap de hoek in sloeg,
en hield een gloedvolle openingsspeech.
‘Fantastisch gesproken!’ riep Flip met verdraaide stem door onze snel
nog even aangesloten microfoon, toen het ‘ik wens u veel succes!
Dank u!’ van de voorzitter was verklonken. Luid schalde Flips onher
kenbare stem door de straat, de sterkteregelaar stond wel erg ver
open. Verbaasd keken de mensen op straat elkaar aan. Waar kwam die
stem vandaan?
‘Nou, hoe is-ie?’ riep Flip, de sterkteregelaar terugdraaiend, me
opgetogen toe, ‘hoe is-ie? Fantastisch toch zeker?’ Hij was volmaakt
in zijn element. ‘Dit wordt een feestdag om nooit meer te vergeten,’
glunderde hij handenwrijvend, ‘let maar op.’ En gelijk kreeg hij. We
kregen het ene idee na het andere. Tijdens het zaklopen riepen we,
zodra de spelleider achter de straatmicrofoon even zijn mond hield,
dat de verliezer aan kop lag en bagatelliseerden de prestaties van een
al te eerzuchtig strijdertje. ‘Laten we het nog maar een keer over
doen! ’ riep Flip na een wedstrijd, waardoor de verwarring almaar
toenam. Bij het touwtrekken bejubelden we de partij die door de
andere met vaart en verve over de streep was getrokken en beloofden
hen een speciale prijs plus oorkonde. Alsof we hiermee al niet genoeg
onheil aanrichtten, hield Flip me ineens grijnzend een geluidsband
voor. ‘Hé, wat denk je hier van?’ Oei-oei, de band met geluidseffec401

ten. ‘Nee Flip, dat kun je niet doen,’ weerlegde ik zwakjes, maar hij
was al niet meer te temmen. Geroutineerd smakte hij de band op de
recorder en terwijl men beneden op straat druk bezig was niet begrij
pend de verwarrende, tegenstrijdige berichtgevingen die uit de luid
sprekers hadden geklonken, te ontraadselen klonk er ineens heftig
glasgerinkel door de hele straat. Het resultaat was overdonderend.
Iedereen kwam in beweging. Men keek links, men keek rechts, men
keek in portieken, men speurde in trapportalen. Waar werden al die
ruiten ingegooid? Of waren er flessen naar beneden gevallen? Een
plichtsgetrouwe agent draafde in blinde actie de straat door. Dan:
stilte, gevolgd door onze geliefde plaat ‘ An der Schonen Blauwen
Donau’, die Flip snel had opgezet. Beneden op straat was het een
compleet verstoord mierennest, we sloegen geheel door. ‘Let op!’
jubelde Flip. In één beweging draaide hij de Donau weg, drukte de
weergavetoets van de bandrecorder in en draaide de sterkteregelaar
ver open. Indrukwekkend resultaat! Auto’s kwamen aangescheurd,
remden met gillende banden, en klapten met tomeloos geweld op
elkaar. Stilte. Een wieldop rinkelde weg en weer: stilte. Met grote
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Voorzichtig keken we uit het raam
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ogen keken Flip en ik elkaar aan. Zo luid, zo mooi hadden we het zelf
nog nooit gehoord. Voorzichtig keken we uit het raam. Angstig stil
was het daar. Verstard stond het publiek tegen de huizen gedrukt.
Alleen de agent in functie draafde weer verzenuwd voorbij. ‘We
zullen hem helpen,’ grinnikte Flip en drukte de knop weer in. Het was
voor die dag het einde van het feest, Want de daverende pistoolscho
ten die er nu uit de luidsprekers klonken joeg iedereen in paniek de
straat uit. De enige die van geen wijken wist was de agent die met
ware levensverachting heen en weer bleef hollen. We zetten weer een
fraai stuk muziek op, onze geliefde Dichter und Bauer.
‘Eclatant succes,’ grijnsde Flip tevreden, ‘genoeg voor vandaag.’
‘We hebben het hele straatfeest verwoest...’ kreeg ik toch wel wat
gevoelens van schuld.
‘Tja,’ zei Flip harteloos, ‘dan hadden ze ons ook maar moeten ne
men. ? c Klets,’ vond ik, en toen zag ik uit het raam dat er schoorvoetend weer mensen terugkwamen. ‘Flip, we moeten het weer goedma
ken.’ ‘Oké,’ knikte hij, omvatte de microfoon en riep met verdraaide
stem om dat iemand, niemand wist wie, een grap had uitgehaald en
dat het feest morgen, op zondag, weer in alle hevigheid verder zou
gaan. ‘En nu, dames en heren, gaan we de hele verdere dag dansen.
Hier komt de eerste foxtrot!’ En Ronnie Reuzel was niet zo goed of
hij moest ijlings een plaat ten gehore brengen. Die werd die dag nog
door vele andere gevolgd, waarvan de muziek allemaal gloedvol op
onze banden terecht kwam. Was dit al glorievol, het succes was nog
niet ten einde. Dat werd compleet toen de voorzitter, die we een
week later tegen het lijf liepen, ons aanhield en ons een tijdlang pein
zend aankeek. ‘Dat waren wel héél ludieke taferelen op het feest,’ zei
hij. ‘Bewijzen kan ik niets, ik vermoed slechts. Maar volgend jaar
verzorgen jullie de muziek! ’ Ronnie Reuzel verdween voorgoed van
het toneel en Flip en ik waren jarenlang de technische spil van de
straatfestiviteiten. Volgens Flip heel logisch, want ‘vakkennis, gekop
peld aan inventiviteit,’ orakelde hij zelfverzekerd, ‘leidt altijd tot
succes. Tip van Flip!’
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63. Einde van een tijdperk
Aan het eind van de jaren ‘50 gebeurde het dat ik met volle overgave
in het TV-toestel van oom Henk en tante Dientje dook om het plots
weggevallen beeld weer tot leven te wekken. Het was weer eens zo’n
reparatie-opdracht, die ik met het grootste zelfvertrouwen en de hoop
op geluk die me altijd door de moeilijkste radioreparaties hadden
heengeholpen, wel even snel dacht te klaren.
Ongemakkelijk voorovergebogen in het toestel begon ik mijn zoekac
tie. Binnen de kortste keren liep ik vast in onoverzichtelijk dikke
kabelbomen. Dat ging tijd kosten. ‘Lukt ‘t, neef?’ Oom Henk keek op
de klok. ‘Denk je dat we om 8 uur...’

‘Lijkt wel een landmijn,' grinnikte oom Henk, mijn verrichtingen met hinderlijke
belangstelling volgend.
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‘Denk ‘t wel, oom!’ riep ik optimistisch, ‘ik ben al bijna bij de fout.’
Een uur en een gebroken rug later - het was nog net geen acht uur was ik tot het defecte onderdeel doorgedrongen, een vormeloos,
kleurloos, opschriftloos ding waar aan alle kanten draden aan vast
zaten. ‘Lijkt wel een landmijn,’ grinnikte oom Henk, mijn verrichtin
gen met hinderlijke belangstelling volgend.
‘Jaja, een landmijn, haha!’ lachte ik vreugdeloos. Wat was dit in
hemelsnaam voor een ding? Ha, daar zat een instelregelaar in de
buurt. Met een wijsgerige blik, waarvan ik in het verleden had ervaren
dat daar voor de omstanders een bemoedigende kracht van uit ging,
begon ik er voorzichtig aan te draaien. En zie, en zie, daar was beeld!
Zo maar ineens. Heel klein, dat wel, niet veel groter dan een platen
hoes, maar ik had beeld. Ik kreeg een schouderklopje, ik kreeg een
kopje thee, de kat keek vriendelijk, mijn eer was weer gered. Maar
het beeld kreeg ik niet groter. Acht uur.
‘Stop maar! ’ riep oom, ik zie liever een klein beeld als helemaal niks.
En met een klein beeld is de wereldellende ook niet zo groot, haha.
Kom maar eens een andere keer terug. Of misschien koop ik wel een
ander toestel.’ Ik stond weer buiten. Hoe moest dit aflopen?
Alsof het leven al niet moeilijk genoeg was kwam buurman Blijleven
een paar dagen later vragen of ik even naar zijn TV wilde kijken.
Slechte ontvangst, slecht beeld. Niet zo heel enthousiast ging ik met
hem mee. Ach hemel, wat zag ik daar? Precies zo’n toestel als dat van
oom Henk. Dat beloofde niet veel goeds.Terwijl mijn boutje warm
werd schroefde ik de achterwand los. Het eerste wat ik zag was een
loszittend draadje bij de voet van de beeldbuis. Zou dat...? Nee, dat
was, afgaand op mijn rijke ervaringen, ondenkbaar. Iedereen had het
altijd over ‘het losse draadje’, maar de fouten die op mijn moeilijke
pad kwamen waren steevast van een uiterste ondoorzichtigheid.
Zonder enige verwachting soldeerde ik het draadje vast. Toch maar
even het toestel aangezet. Nee maar, beeld! Een volwaardig beeld,
van hoek tot hoek, hoe was het mogelijk. Weer viel mij lof en jubel
ten deel, ik was een vakman van het zuiverste water. Er kwam koffie.
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Ondertussen keek ik naar het beeld, mijn beeld. Dat was toch nog wel
wat flets. Waarom moest ik dat nou zien? Wat voer er toch in mij toen
ik zei: ‘de helderheid is nietje dat, daar zal ik nog even wat aan
veranderen.5 Hoogmoed? Ja, zoiets. De bijbehorende val volgde in
ieder geval spoedig. Met kromme rug ver voorovergebogen in het
toestel stootte ik per ongeluk tegen de beeldbuisvoet. Er kraakte iets
en dat was het einde.
‘Wel heb ik van mijn leven!5 brieste buurman, die niets van de tragedie
was ontgaan, ‘wat een prutser, wat een zéldzame prutser! Nou vriend,
je zorgt maar voor een nieuwe beeldbuis. En gauw ook!5
Geslagen sloop ik de deur uit. Hier was geen hoop meer. Maar zie
wat wanhoop vermag: daar verscheen ineens het TV-toestel van oom
Henk voor mijn geestesoog. Binnen een kwartier stond ik op de
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Met doffe wanhoop overzag ik de onoverzienbare hoop onderdelen en
aansluitingen toen ik zondagsmorgens onder het gebeier van rustieke kerkklokken
weer manmoedig verder ging...
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1
stoep. Ja, ik mocht het toestel overnemen, oom zou een nieuw gaan
kopen. Het kostte mij 200 gulden, omdat ik het was. Met tranen in de
ogen haalde ik mijn spaarbankboekje leeg en duwde de TV op een
gehuurde handkar naar buurman Blijleven. Want het vervangen van de
beeldbuis moest bij hem in het schuurtje plaatsvinden. Niet in de
kamer en niet bij mij thuis, maar in het schuurtje. Hij wilde van A tot
Z kunnen zien wat ik deed.
Ik dacht de klus op een zaterdagochtend wel even te klaren, maar ‘s
avonds laat was er nog geen begin van uitzicht. Alles moest los, van
beide toestellen. En elk draadje moest nauwkeurig worden gemerkt.
Met doffe wanhoop overzag ik de onoverzienbare hoop onderdelen
en aansluitingen toen ik zondagsmorgens onder het gebeier van
rustieke kerkklokken weer manmoedig verder ging. Regelmatig
kwam Blijleven binnenvallen. Zwijgend bleef hij dan even toezien om
weer even zwijgend te verdwijnen. Ondanks de demoraliserende
kracht die daarvan uitging zat het toestel ‘s middags weer in elkaar,
keurig netjes met de duur gekochte beeldbuis. Maar er zat geen leven
in. Ergens was er ongemerkt toch weer iets misgegaan. Het martelen
de zoeken begon weer, maar ‘s avonds laat was ik nog even ver.
‘Volgende week weer verder,’ lispelde ik met roodomrande ogen.
Buurman zei niets, liet me zonder één woord uit
Na een week kwam ik weer terug. Zwijgend ging buurman me voor
naar de woonkamer. Daar, in de hoek, stond een geheel nieuw toestel.
Dommig bleef ik er naar staren terwijl buurman me kort mededeelde
geen enkel vertrouwen meer in me te hebben. ‘Dat gepruts van jou
wil ik niet langer aanzien. Ik heb het toestel kunnen inruilen. Kreeg ik
200 gulden voor.’ Mijn 200 gulden! Zwijgend zocht ik in het schuur
tje mijn zinloos geworden gereedschap bij elkaar en zwijgend verliet
ik des buurmans pand. Wat een afgang En mijn spaarbankboekje was,
net zoals toen ik vlak na de oorlog was begonnen, weer even leeg.
Het was het laatste toestel dat ik bij iemand thuis heb opengeschroefd.
Het repareren-aan-huis-tijdperk was voorgoed voorbij. De jaren ‘50
waren geschiedenis geworden...
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64. Technische honeymoon
We willen dit boek over de rijke historie van geluid en beeld in de
jaren ‘50 op waardige wijze afsluiten met het ietwat merkwaardige
begin van een geheel nieuwe staat: het huwelijksleven. Betekende
deze ingrijpende stap het definitieve einde van de technische avontu
ren? Nou... nee, niet helemaal...
Aan het eind van het jaren-50-tijdperk togen mijn jonge bruid Truus
en ik met de oude DKW, die volgestouwd was met tent, voedingswa
ren en veel gereedschap, op huwelijksreis naar het zuiden. Midden in
de zomer? Welnee, in het late najaar. Dommer begin was ondenkbaar.
Geld hadden we nauwelijks, dat was aan de opgeknapte auto en het,
zij het toch wel eenvoudige, huwelijksfeest opgegaan. Maar wat
kostte een hapje eten onderweg nou nog helemaal, nietwaar. En dus:
richting buitenland. België, dat was al vreselijk ver. We reden niet op
benzine, want dat was te duur. Nee, op ingenieuze wijze had ik met
Flip, die hetzelfde in zijn auto had, met een olieblik en een kraantje
onder het dashboard een omschakelsysteem gecreëerd om de tweetaktmotor op benzine te starten en, eenmaal warm, op goedkope
petroleum te laten lopen. Daar draaide die motor bovendien zo alle
machtig zuinig op, dat we niet alleen aan België, maar zelfs aan
Frankrijk durfden te denken. De belastingdienst zou het met de bril
jante brandstofoplossing wel niet zo heel erg eens zijn, maar wat niet
wist wat niet deerde. Trouwens, als we gewoon thuisbleven kreeg de
belasting ook niets. En zo ronkten we opgewekt de stad uit. De auto
stonk op plezierige wijze naar benzine. Want doordat Truus aan het
begin en eind van elke tocht het kraantje, dat natuurlijk lekte, tijdig
moest omzetten, werd langzaam maar zeker alles wat ze aanraakte
met een penetrante benzinegeur doordrenkt.
De autoradio speelde. Er hing een oud, opgeknapt buizenapparaat
met een zwaar zoemende trilleromvormer onder het dashboard, in de
vettige diepte een mysterieuze lichtgloed uitstralend. Een rijk bezit!
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Een verkeerslicht sprong op rood. We stopten. De radio speelde, de
motor ronkte vertrouwd, we voelden ons gelukkig. We gingen een
fantastische tijd tegemoet. Achter de DKW ontwikkelde zich een
zware blauwe walm.
‘Toch iets te vroeg omgeschakeld,’ mompelde ik.
‘Watte?’ vroeg Truus, na een verkeringstijd van enkele jaren toch nog
niet echt helemaal vertrouwd met de technische denkpatronen, die
zich door noodsituaties op onverwachte momenten in mijn warrig
brein ontwikkelden.
‘De motor is nog te koud voor petro... o gottegot, laat het groen
worden!’
Een agent naast een fiets, zag ik in mijn spiegel, stond temidden in de
blauwe mist met opgetrokken neus boven de uitlaat.
‘Groen,’ siste ik, ‘groen, word groen!’
‘Is er iets?’ informeerde Truus belangstellend, ‘er staat...’
Te laat. De agent klopte al krachtig tegen het zijruit.
‘Wat zit er in uw tank?’ vroeg hij met opgetrokken wenkbrauwen,
toen ik met een schroevedraaier het raam omlaaggewrikt had.
‘Brandstof,’ antwoordde ik flink. Een zware peteroleumlucht dreef de
auto binnen. De man keek me leeg aan en begon te schrijven. En
passant informeerde hij ook naar mijn luisterkaart, die voor elke
aparte radio-installatie nodig was en treurig veel geld kostte. Die had
ik dus niet. De man bleef schrijven. Het liefst had hij ons met auto en
al opgebracht, maar de huwelijksreis, waarvan we hem kond deden,
verzachtte zijn ambtelijk gemoed. We mochten doorrijden, in het
besef dat de feestelijke reis aanmerkelijk was ingekort. Bij terugkomst
konden wij een niet geringe afdracht ten gunste van ‘s-Rijks Financiën
tegemoet zien.
‘Kunnen we maar beter niet meteen teruggaan?’ opperde ik, maar
daar wou Truus niets van weten. ‘Om die paar centen? Dat zien we
dan wel weer hoor. Hup, doorrijden!’
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We zaten op de snelweg. De radio speelde zacht. Maar allengs werd
het geluid luider. ‘Zet hem eens wat zachter,’ toeterde Truus in mijn
oor, ‘ik versta je niet meer!’
Hemel, wat ging die omvormer te keer. Pats, ineens hield hij ermee
op. We stopten. Ik bevoelde de radio. Bloedheet. Te veel spanning
gehad natuurlijk. Ik verbleekte. Te veel spanning! Weer die automaat
natuurlijk. Die lag al wel vaker overhoop met de krankzinnig wisse
lende spanning van de DKW-dynamo. Terwijl Truus haar aandacht op
bermbloemen richtte, rukte ik de motorkap open. Wat een hitte! Ik
schroefde de automaat naast de zwaar borrelende 6 volts accu open.
Een van de drie van oorsprong goudkleurige relais was zwartgebla
kerd. Omstandig legde ik Truus, die onderhand een boeketje boter
bloemen formeerde, de werking van accu, dynamo en automaat uit en
de verschrikkelijke consequenties van een defect in een van deze drie.

‘Blijfje nu de hele weg op die meter zitten staren? ’ vroeg Truus ongerust. ‘En zet
die ellendige radio nou eens uit. We hebben elkaar toch?’
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‘ Jaja,’ knikte Truus, het boeketje met kritisch oog tot een verfijnde
creatie schikkend. Een uurtje later werden in een behulpzame garage
vele kostbare guldens omgezet in een nieuwe automaat en een andere
omvormer. Dat laatste vond Truus minder nodig. ‘Moet dat nou, die
radio? We gaan toch de natuur in?’ ‘Ja, dat moet,’ zei ik, ‘we moeten
nou tóch een hoop luistergeld betalen, dus nou zullen we muziek
hebben ook.’
En daar reden we weer. Met mijn linkerhand viste ik de aan een paar
draden bungelende ampèremeter op. Als ik de laadstroom eerder in de
gaten had gehouden, was er niets gebeurd. Stom.
‘Blijfje nu de hele weg op die meter zitten staren?’ vroeg Truus
ongerust. ‘En zet die ellendige radio nou eens uit. We hebben elkaar
toch?’
Jaja, maar de techniek moest toch wel onder controle blijven, dat was
toch maar al te duidelijk gebleken. Ik luisterde naar de omvormer,
bestudeerde de meter, zei op afwezige toon af en toe iets tegen mijn
geliefde en hield de voorthobbelende auto met zorg op de glimmendnatte bolle keien van een smalle, lange straatweg. Het regende.
‘Het begint al donker te worden,’ stelde Truus vast, ‘we moeten
kalmaan de tent opslaan.’ Waar, dat was nog de vraag. We reden in
een bosgebied. Waren we nog in Brabant? Al in België?
‘Daar, dat bospad,’ riep Truus, ‘rij dat maar op. We zetten de tent wel
ergens tussen de bomen op.’
Fantastisch idee. Op een open plek diep in het donkere, doodstille bos
parkeerde ik de auto achterwaarts tussen de bomen. Voorzichtig
schoof ik de auto tussen twee berkjes of zoiets en op hetzelfde mo
ment werden we beloond met zware knallen die angstaanjagend luid
door het stille bos daverden. Een gemeen boomstompje dat ik in het
donker niet had gezien had de uitlaat eraf gescheurd.
‘Kan gebeuren,’ zei ik tegen Truus, in het simpele jargon dat Flip en ik
altijd in noodsituaties met elkaar bezigden. Truus zei niets. Dapper
begon ze de tent op te zetten. Ondertussen legde ik een stroomdraad
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aan ten behoeve van licht en radiomuziek van auto naar de in opbouw
zijnde tent. Onmiddellijk struikelde Truus er in het donker over. Er
knapte iets in de tent en tegelijk flitstse er als een bliksemschicht een
vurige streep door het natte gras naar de auto. Kortsluiting. Draad
verkoold, einde licht, einde muziek. ‘Kan gebeuren,’ glimlachte Truus,
die zich het noodsituatiejargon snel begon eigen te maken. Het was te
donker om eten klaar te maken. Dus: vroeg naar bed en stilletjes
luisteren naar de zware stortbuien die met steeds groter geweld op het
tentje neerkletterde. Angst! Hoe waterdicht was het tentje?
De volgende morgen stond de auto tot aan de dorpels in een meer. En
precies aan de rand van dat meer stond de tent. Geen water door het
dak, geen water langs de grond naar binnen. We hadden geluk gehad.
Geluk gehad? We konden niet meer weg. In een eindeloos doordren
zende regen stapelden we bergen sprokkelhout in het meer, zodat we
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Er knapte iets in de tent en onmiddellijk trok er een vurige streep van tent naar
auto door het natte gras.
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met grote sprongen wat etenswaren en andere spullen uit de naar ik
met zekerheid aannam snel wegroestende automobiel konden halen.
Drie dagen zaten we daar vast in dat bos. ‘Vooral door de afwezig
heid van de techniek hele mooie dagen,’ zoals Truus tevreden op
merkte. Ik dacht aan de in de modder wegzakkende boliede, de
kapotte uitlaat en zweeg.
Na drie koude, natte dagen klaarde het weer op. Als door een wonder
vonden we ergens in het sombere bos een partij weggegooide, doorregende oude matrassen, die we met vereende krachten naar de auto
sleepten en voor de wielen legden. En zie, daar schoof op zeker
moment de DKW luid knallend over het doorweekte matrassenpad
naar de harde bosgrond. De wereld lag weer voor ons open! Een
kleine wereld, dat wel, want de nieuwe uitlaat die in een naburig doip
onder de DKW werd geschroefd zoog onze laatste financiën weg.
Geen Frankrijk, meteen terug naar het noorden.
‘Kijk toch niet steeds op die meter,’ zei Truus onderweg korzelig,
‘heb ook eens wat aandacht voor andere dingen! Kijk om je heen!’
Maar ach, op dat moment had ze het nog steeds niet helemaal door.
Eenmaal getrouwd met de techniek blijft getrouwd met de techniek.
Altijd.

413

De dynamische naoorlogse jaren kenmerkten zich onder meer
door de technische ontwikkelingen die plaatsvonden. In de periode
van na 1945 tot in de jaren 50 waren veel enthousiastelingen
met 'radiotechniek' en zelfbouw bezig. Het is deze periode waarin
dit - unieke - boekwerk zich afspeelt. De successen en de missers
wisselden elkaar in snel tempo af.
Alles was nieuw en dus moeilijk bleek al snel in de praktijk.
Het boek laat de lezer kennismaken met deze wondere wereld die
inmiddels al zo ver achter ons ligt. Een roerige periode waarin
vernuft, enthousiasme en doorzettingsvermogen werden beloond
met erkenning en bewonderende blikken van de medemens.
De oudere lezer onder ons herkent deze tijd, misschien met
weemoed, soms vol ongeloof. De jongeren onder ons zullen veel
van wat zij uit die tijd van hun ouders hebben gehoord herkennen
en meer begrip krijgen voor de moeilijkheden die wij kenden en
leerden overwinnen.
Kortom een leesbaar boek voor iedereen.
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