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EERSTE HOOFDSTUK.
„En wat nu?” vroeg Harry Wils.
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Op de achtentwintigste Juni 1936 gebeurden er in Nederland
twee dingen, die van groot belang waren voor het leven van
Harry Wils.
Het eerste was .... nee, ik begin met het tweede.
Stel je voor, een leeg leslokaal van een H.B.S. in Amster
dam. Ja, het was niet helemaal leeg, er zaten drie mensen in. De
ene was de leraar scheikunde van de H.B.S., de tweede was de
bijzitter, die er naar moest luisteren, hoe Harry Wils eindexamen
aflegde. Want Harry was de derde.
Gespannen keek hij zijn leraar aan en hij wachtte op de vragen,
die zouden komen. Hij was er de jongen niet naar, om zich erg
zenuwachtig te maken, want gewerkt had hij. Hij wist, dat hij
iets wist. En toch blijft het altijd mogelijk, dat ze je iets vragen,
wat je niet weet.
De leraar scheikunde stelde zijn eerste vraag en Harry glim
lachte haast, want die vraag zou hij kunnen beantwoorden, als
ze hem ’s nachts om twee uur uit zijn bed haalden.
Hij gaf zijn antwoord en de bijzitter knikte goedkeurend. Toen
haalde hij een dikke sigarenkoker uit zijn zak en stak een sigaar
op. Harry kreeg plotseling een geweldige trek in een sigaret.
En nu was de scheikundeleraar een bijzonder man. Hij had
veel vertrouwen in Harry, die altijd tot de goede leerlingen had
behoord en hij vond Harry geen kind meer en daarom haalde
hij een doosje sigaretten tevoorschijn en bood Harry een
sigaret aan.
Het examen werd voortgezet, de scheikundeleraar stelde nu
enkele moeilijker vragen, maar Harry had steeds zijn antwoord
klaar. Bij de zesde vraag moest hij even nadenken, maar hij vond
het juiste antwoord. En twintig minuten later stond Harry buiten.
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Hij stond daar alleen, want zijn vrienden waren lang niet alle
maal in school en die er waren, deden examen.
Harry ging op de bank zitten in het plantsoentje, schuin tegen
over de H.B.S. Hij stak een nieuwe sigaret op en dacht na.
Met dit laatste mondeling was zijn examen afgelopen. Hij
was klaar. Hij haalde een boekje uit zijn zak, noteerde de vakken
en overdacht nog eens goed, hoe alles gegaan was.
Het kon zijn, dacht hij, dat natuurkunde wat zwak was maar
een onvoldoende zou het niet worden. Het schriftelijk was goed
geweest, alleen had zijn mondeling voor een beetje roet in het
eten gezorgd.
Nee---- hoe hij het ook bekeek, hij was geslaagd. Dat kon
niet anders. Hij had alles vergeleken met de anderen en het moest
goed zijn. Over vijf dagen zou hij de uitslag horen, maar hij was
er geen ogenblik bang voor----„En wat nu?” vroeg Harry Wils. „Als ik nou mijn diploma
heb, wat dan?” Van studeren kon geen sprake zijn, dat wist
Harry heel goed. Vaders inkomen was er in de laatste jaren
niet beter op geworden en hij zou zo gauw mogelijk een baantje
moeten vinden.
Maar dat was nou juist de moeilijkheid. Baantjes liggen in deze
tijd niet meer voor het oprapen.
Harry peinsde en sufte___ hij begon maar vast in zijn zak
boekje te noteren, waar hij naar toe zou kunnen gaan met kans
op succes. En toch was dat allemaal werk voor niets. Dat komt,
omdat Harry niet kon weten, dat op hetzelfde ogenblik in die
zelfde stad Amsterdam nog iets anders gebeurde, dat, zoals ik
al zei, van groot belang zou zijn voor hem.
De directie van de ROVA 1) zat in de directiekamer van de
ROVA. Dat is nu niet zo’n groot wonder, want directies zitten
dikwijls in hun kamers. Maar deze directie deed op dat ogenblik
iets, wat niet iedere dag gebeurde.
Meneer Stok zat tegenover meneer Winckelman; meneer
Bruining, de secretaris van de directie zat met papier en potlood
voor zich en daar zaten ook de omroeper van de ROVA, Juust
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Borgman en de chef van de programmaleiding, de heer Willems.
Ze zaten met hun vijven bij elkaar en ze hadden net vastgesteld,
dat er nu een nieuwen omroeper aangesteld zou moeten worden.
Want meneer Stok, een van de directeuren, had tot nu toe regel
matig omgeroepen met de hulp van Juust Borgman, maar meneer
Stok had er geen tijd meer voor en Juust kon het alleen niet af.
„Goed,” zei meneer Stok, „dus we moeten een nieuwe hebben.”
„Noodzakelijk,” zei meneer Winckelman. „Juust kan het alleen
niet af. Nu moeten we een goeie vinden, en hij moet gauw
populair worden. Want een populaire omroeper is een heleboel
waard voor een omroepvereniging. Heren, laten we eerst de
eisen eens vaststellen.”
„Hij moet een goeie stem hebben, sonoor en licht,” zei Juust
Borgman, die een van de meest bekende stemmen had van
ons land.
„Zijn talen moeten uitstekend zijn,” zei meneer Winckelman.
„En een beetje Italiaans is beslist noodzakelijk.”
„Hij moet niet zenuwachtig zijn,” zei meneer Stok, „hij moet
kalm blijven in ogenblikken, als het druk is en de dienst moeilijk.”
„Hij moet muzikaal zijn,” vond de secretaris van de directie.
„En hij moet veel van muziek weten.”
„En een beetje technische kennis is ook nodig,” voegde de
chef van de programmaleiding er nog aan toe.
En toen moesten ze even wachten, want de secretaris van de
directie zat al die punten op te schrijven en vroeg toen:
„Zijn er nog meer eisen, heren?”
Alle vijf dachten ze na. Er waren natuurlijk nog meer eisen.
De nieuwe omroeper moest beschaafd zijn en beleefd-----maar
dat kon je pas vaststellen, als je den man persoonlijk zag.
„Mijne heren,” zei meneer Stok, „het lijkt me billijk, als we
eerst ons best doen om een goeden omroeper te vinden bij onze
eigen leden. We zullen natuurlijk een advertentie moeten plaatsen,
maar ik stel voor, dat we die advertentie niet in de kranten
plaatsen, maar in ons eigen programmablad. De mensen, die lid
zijn van de ROVA en die ons steunen, hebben het meeste recht
op de betrekking. Afgesproken ?”
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„Uitstekend,” zei meneer Winckelman. „Dan vind ik, dat
Bruining de advertentie maar eens moet opstellen, en hem
dadelijk aan ons voorleggen.”
„Heren,” zei Juust Borgman, „ik wou nog graag wat zeggen.
Ik heb een idee.”
„Ga je gang,” antwoordde directeur Stok.
„Kijkt U eens,” zei Juust, „we moesten onze luisteraars zélf
laten beoordelen, wie ze hebben willen. Dat lijkt me het aardigste.
Er zullen natuurlijk een paar honderd brieven komen. Dan
moeten we schiften en nog eens schiften, tot er bijvoorbeeld tien
overblijven. Die tien laten we op een avond voor de microfoon
komen en dan moeten ze spreken. In het programmablad drukken
we een stembiljet af. Ieder lid van de ROVA is stemgerechtigd
en moet zijn nummer op het stembiljet zetten. We noemen de
namen van de aspirant-omroepers niet, maar we geven hen een
nummer. De luisteraars moeten dan op het stembiljet hun
nummer invullen. Nou .... en wie de meeste stemmen krijgt,
die wordt gekozen, als hij tenminste met salaris en zo accoord
kan gaan. En anders de volgende. Wat denkt U daar van?”
„Hm___ ” vond meneer Winckelman. „Een aardig plan maar
je zult zien, dat al die tien lui een hoeveelheid stemmen krijgen.
Laten we nou eens zeggen, dat een van hen een kwart van de
stemmen krijgt. Dan moeten we toch nog driekwart van de
luisteraars teleur stellen. Vindt U dat geen bezwaar?”
„Dat lijkt mij niet,” zei meneer Stok. „Als wij een programma
uitzenden, dan zijn ze toch öök niet allemaal tevreden. Want
als het een hoorspel is, is er zeker driekwart, dat muziek wil, maar
als het muziek is, bijvoorbeeld lichte operette-muziek, dan zijn
er zeker weer een heleboel, die nou juist jazz hadden willen
horen. Nee, als we zö maar een omroeper aanstellen, zijn ze
toch ook niet allemaal tevreden. Dus eh___wat mij betreft-----ik ga wel accoord met het voorstel van Borgman.”
„Nou vooruit,” zei meneer Winckelman, „dan moeten we het
zo maar eens proberen. Bruining stelt dus nu de advertentie op
voor het programmablad en zodra de brieven binnen zijn, laten
we de besten hier komen. Daar kiezen we er tien van uit en dan
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zorgt meneer Willems voor een goed uur op een avond en eh---maakt U er een beetje tamtam bij, meneer Willems. Het moet
een aardig uur gorden. U moet ook eens overleggen, of we al
die sollicitanten hetzelfde zullen laten voorlezen, of iets
anders.”
„Mijne heren,” antwoordde meneer Willems, „is het niet het
beste, als we hen allemaal opdragen om een klein verhaal voor te
lezen van vier a vijf minuten ? Dan kunnen ze kiezen wat hen het
beste ligt en wij keuren de verhalen natuurlijk vooraf. Ik geloof
zeker, dat de luisteraars er plezier in zullen hebben.”
Meneer Willems knikte glimlachend. Men kon dat wel aan
hem overlaten, want hij wist, hoe hij de luisteraars bezig moest
houden.
En toen dit besloten was, ging de secretaris de advertentie
uitwerken en de omroeper, die een vrije dag had, ging wandelen
en de chef van de programmaleiding zat even later in zijn eigen
kamer te denken over het geval.
Vrijdagmiddag om drie uur was de uitslag van het eindexamen.
Harry Wils behoorde tot de geslaagden. Die avond zou er een
fuif zijn voor de vijfdeklassers, die het eindexamen goed hadden
afgelegd en zo bleef er voor het eten nog tijd over. Twee
uren zelfs.
Twee eigenaardige uren. Harry Wils had een gevoel, dat hij
nog nooit gehad had, iets van ontevredenheid, onvoldaanheid...
alsof hij iets miste, maar hij wist niet wat.
Dat kwam, omdat Harry’s vader nog niet thuis was en hij
alleen met zijn moeder kon praten.
Dat kwam, omdat hij nu niéts was. Hij was geen H.B.S.er meer,
hij had zijn eindexamen met goed gevolg afgelegd. Maar zijn
toekomst?
Ieder mens heeft dat eigenaardige, ontevreden gevoel, als zijn
toekomst onzeker is.
Harry Wils had voortdurend maar gekeken naar dat eind
examen, waar hij voor slagen moest. Hij had een doel gehad.
En nu was hij geslaagd en daarmee was het doel bereikt en daar
mee was ook.... het doel verdwenen. Natuurlijk kwam er een
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ander doel voor in de plaats. Een baantje. Maar hoe hij dat doel
bereiken moest, wist hij zelf nog niet.
Harry nam de krant, maar hij kon niet kalm blijven zitten lezen;
toen greep hij het nieuwe nummer van de ROVA-bode, dat juist
vanmiddag gekomen was.
Zonder te lezen bladerde hij het programmablad door. En het
was op pagina 12, dat hij plotseling begon te lezen. Dat was
iets. Daar stond met grote letters:
DE ROVA ZOEKT EEN NIEUWEN OMROEPER!!
Wij delen al onze lezers mede, dat wij een tweeden om
roeper zoeken. Wij achten het billijk, dat wij eerst een
poging doen om onder onze leden een geschikte kracht
voor deze functie te vinden. Zij, die in aanmerking willen
komen voor de betrekking van omroeper bij de ROVA,
moeten met zichzelf ernstig overwegen, of zij menen, dat zij
aan de navolgende eisen voldoen:
1. Heldere, sonore stem.
2. Perfecte uitspraak van de Nederlandse taal, de drie
moderne talen en zo mogelijk een weinig Italiaans.
3. Muzikaliteit en kennis van de voornaamste werken der
muziekliteratuur en van de instrumenten.
4. Rustig en beschaafd optreden.
5. Technische kennis.
Sollicitanten worden verzocht, uitvoerig te schrijven met
opgave van de behaalde diploma’s, leeftijd en referentiën.
Hun brieven worden voor 15 Juli 1936 op het hoofdkantoor
van de ROVA ingewacht.
Zij, die volgens het oordeel der directie in aanmerking
komen, zullen een uitnodiging ontvangen, om zich aan de
studio’s te vervoegen. Uit deze sollicitanten zullen tien per
sonen worden gekozen, die de meeste geschiktheid bezitten
en uit deze tien personen zal dan definitief de nieuwe om
roeper gekozen worden. Dit laatste echter laten wij over
aan onze leden. Wij zullen namelijk in nummer 35 van ons
blad een stembiljet afdrukken. De tien aspirant-omroepers
zullen op een avond voor de microfoon komen en zij zullen
»
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zich aan de luisteraars voorstellen. Echter noemen zij niet
hun naam, doch slechts een nummer. Onzen leden verzoeken
wij, deze avond vrij te houden en goed toe te luisteren. Zij
kunnen dan het nummer van den aspirant-omroeper, die
hen het meest bevalt, op hun stembiljet noteren. Wie de
meeste stemmen krijgt, wordt gekozen. Wij vertrouwen, dat
onze leden deze gang van zaken op prijs zullen stellen en
dat zij allen hun stem zullen uitbrengen. En nu wachten
wij op de brieven der sollicitanten. De directie van de
ROVA”.
Harry had zo snel gelezen, dat hij het nog eens over moest
doen. En toen begon hij de eisen nog eens op zijn gemak af te
werken. Z’n stem was niet kwaad, tamelijk helder en niet onaan
genaam. In de klas had hij dikwijls moeten voorlezen, omdat
hij dat zo goed kon. Hij was er zeker van, dat zijn uitspraak goed
was en de drie moderne talen waren juist zijn beste vakken
geweest. Van Italiaans kende hij geen woord, dat moest dan nog
bij-geleerd worden.
Over punt drie maakte Harry zich geen zorg. Hij speelde aardig
viool, hij had veel concerten gehoord en veel radio. Dat zou
geen bezwaar kunnen opleveren.
Of zijn optreden rustig en beschaafd was---- och, hij dacht
van wel. Hij zou er eens met zijn vader over spreken. Vader
was in zaken en die wist wel wat directies verstaan onder „rustig
en beschaafd optreden”.
Drie jaar geleden al had Harry een radiotoestel gebouwd en
hij wist aardig wat van' radiotechniek af. Welke jongen weet
dat tegenwoordig niet?
Bleef alleen het Italiaans. Harry wist, dat er van die boekjes
bestaan: Frans, Duits, Engels en ook andere talen in-----was het
niet in drie weken? Hij had toch niks anders te doen en als hij
de betrekking niet kreeg, was het altijd gemakkelijk.
Harry was er zo warm voor, dat hij dadelijk naar boven ging,
om een sollicitatie te schrijven. Een ontwerp natuurlijk. Kon
vader vanavond es op z’n gemak kijken of het zo goed was. Want
de brief kwam er natuurlijk erg op aan. Hij moest eerst zorgen,
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dat hij een uitnodiging kreeg voor de studio’s en dan zou hij daar
zijn best doen, om bij de tien uitverkorenen te behoren.
Het leek hem geweldig, om zo van school omroeper te kunnen
worden. Zouden ze hem niet te jong vinden? Hij was pas negen
tien. Voor een eindexamen-man helemaal niet zo jong, maar voor
een omroeper wel. Behalve in Amerika natuurlijk. Harry had
eens gelezen, dat ze daar wel omroepers van zeventien hadden.
Maar Amerika was Holland niet. Hollandse directies hebben
nooit zo erg veel zin in heel jonge mensen. Misschien was de
ROVA anders. Voor zover hij de ROVA kende, leken het wel
moderne, vooruitstrevende mensen. In ieder geval moest het
geprobeerd worden. Het zou een pracht van een buitenkans zijn.
Harry deed bijna een uur over de brief en hij was er nog niet
helemaal tevreden over, toen zijn vader thuis kwam.
Harry ging naar beneden, vader was meer dan gelukkig, en
toen volgde er een lang gesprek, maar dat gaan wij hier niet
allemaal opschrijven. Die avond voelde Harry zich voor het laatst
H.B.S.er. Met de andere lui, die geslaagd waren, hadden ze een
grote fuif en toen die fuif achter de rug was, begon voor al die
jonge mannen en al die meisjes het leven. Met een grote L,
dacht Harry.
De volgende dag ging zijn brief weg.
Deze brief was foutloos, helder en eerlijk. Dat was nou juist
de brief, die de ROVA graag hebben wilde.
De brief ging in de brievenbus, kwam vandaar op het post
kantoor en werd toen door een jongen van de ROVA met stapels
andere brieven afgehaald. Op de administratie-afdeling werden
de brieven gesorteerd en de sollicitaties van aspirant-omroepers
kwamen in een afzonderlijke mand. Het was een klein mandje...
maar na drie dagen werd het al vervangen door een grote mand.
En die grote mand was tot de rand toe vol want meer dan vijf
honderd leden van de ROVA hadden erg veel zin, om omroeper
te worden.
De heren Winckelman en Stok hadden er een berg werk mee.
Stok las de brieven het eerst en zette er een kruisje of een streep
onder. Het kruisje betekende: „misschien geschikt”.

t

13
De streep betekende: „beslist ongeschikt”.
En dan ging meneer Winckelman beoordelen, of hij het daar
mee eens was. Enkele malen was hij het er niet mee eens en dan
bespraken de directeuren het geval samen.
Zo kwam daar ook een brief van Harry Wils, oud negentien
jaar, eindexamen van een H.B.S. met vijfjarige cursus. Het was
een prettige brief, geschreven met een goede hand.
Meneer Stok dacht: „negentien jaar. Juist wat ik hebben wil.
Een kruisje.”
Meneer Winckelman zag het kruisje en was het er volkomen
mee eens. En zo ontving Harry de volgende morgen een brief
van de ROVA, waarin hij werd uitgenodigd om Dinsdagmiddag
om half vijf aan de studio’s te komen, teneinde daar een be
spreking te hebben met de directie.
Harry zuchtte diep, toen hij deze brief las. Hij had er nog geen
idee van, hoeveel mededingers er waren maar de eerste stap was
tenminste gedaan.
Juust Borgman deed op die Dinsdagmiddag de veertigste
sollicitant open. En toen de eenenveertigste en zo vervolgens.
Weer waren zes mensen uitgenodigd, om zich te komen voor
stellen.
Er zaten er al vier in de wachtkamer, toen Harry aan de grote
voordeur belde.
Juust Borgman deed zelf open. Hij had een rustige dag, want
er werd niet uitgezonden.
„Mijn naam is Wils,” zei Harry. Hij had precies overdacht,
wat hij zeggen zou. Zijn optreden moest beschaafd en rustig zijn.
„Juust Borgman,” antwoordde de populaire omroeper. „Komt
U binnen. Wilt U hier Uw jas en hoed afdoen? Er zijn er al vier,
er moet er nog een komen. We hebben namelijk voor iederen
sollicitant tien minuten. En zo zijn we bijna iedere dag een uur
bezig om uit te zoeken.”
„Zijn er veel sollicitanten?” vroeg Harry, die juist van plan
was geweest, om dit niet te vragen.
„Stapels,” antwoordde Juust Borgman, „maar er zijn er twee
ënzeventig uitgenodigd om aan de studio te komen. Wilt U in
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de wachtkamer gaan? Zodra het Uw beurt is, kom ik U roepen.’*
Harry ging de wachtkamer binnen en de deur werd achter
hem gesloten. Even aarzelde hij. Moest hij zich aan zijn vier
mededingers voorstellen of niet?
Hij besloot het niet te doen, want de vier mannen keken hem
tamelijk onvriendelijk aan. Daar zat een heer van middelbare
leeftijd met een tamelijk rood gezicht, een bleke, spichtige jonge
man met een brilletje op, een dikke vent van een jaar of dertig
met een opzichtig pak, een opzichtige das en parelgrijze sokken
en in de hoek nog een jongen van zijn leeftijd of misschien nog
iets ouder.
Toen Harry het kringetje rondkeek, vond hij, dat hij de meeste
kans zou maken van dit stel. Maar dat kon natuurlijk ook een
vergissing zijn, want Harry was de directie van de ROVA niet,
de directeuren zouden het misschien weer heel anders bekijken.
De deur ging open en de zesde man werd binnengelaten. Het
was een jolige baas van ongeveer vijfendertig met een aardig
gezicht en springerig, lichtblond haar. Hij groette zo vriendelijk,
hij was zo door-en-door beschaafd, dat Harry dadelijk vreesde,
hem bij het tiental terug te vinden, dat voor de microfoon zou
moeten komen.
Juust Borgman kwam binnen en verzocht den heer van middel
bare leeftijd, om hem te volgen. Het wachten was vervelend.
Harry kon berekenen dat hij veertig minuten zou moeten wachten.
Doelloos bladerde hij wat in de tijdschriften, die op tafel lagen;
de tijd kroop om.
Maar eindelijk was de beurt aan hem, hij ging met den om
roeper mee naar een kleine studio, waar de heren Winckelman
en Stok aan een tafel zaten met grote blocnote’s voor zich. Juust
Borgman wees Harry een stoel en hij nam zelf op de vierde
stoel plaats.
Het examen kon beginnen. Meneer Stok keek Harry nieuws
gierig aan en meneer Winckelman zoog aan zijn sigaar. Toen
meneer Stok genoeg gekeken had, begon hij Harry’s brief door
te lezen en toen gaf hij de brief aan meneer Winckelman, die
hem ook nog eens doorlas.
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Het duurde alles bij elkaar drie minuten, maar Harry was er
van overtuigd, dat hij al meer dan een uur doodstil op zijn
stoel zat. Toen nam meneer Stok een programmablad, hij wees
een muziekprogramma aan en zei:
„Denkt U zich in, dat U omroeper bent en kondigt U dit
programma eens aan in het Nederlands, Frans, Duits en Engels!”
Harry schrok er van.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Twee keer examen.
Toen Harry 20 plotseling gevraagd werd, om zich in te denken,
dat hij omroeper was, zweeg hij even. Maar lang duurde dat
niet. Hij nam zich voor, om zijn uiterste best te doen en meteen
begon hij:
„Goeden middag, dames en heren, hier is de ROVA te Hilver
sum. Ik vraag Uw aandacht voor een concert, te geven door ons
orkest onder leiding van Piet de Haan. Het eerste nummer van
het concert is de ouverture Oberon van Carl Maria von Weber.
Daarna volgt een wals van Waldteufel, getiteld
De heren Stok en Winckelman luisterden aandachtig. Juust
Borgman schrok er even van. Hij had zijn eigen stem dikwijls
op gramofoonplaten gehoord en___nee, ’t was zonderling-----deze stem leek verbazend veel op zijn eigen geluid.
Harry was klaar maar hij wachtte niet en ging meteen door:
„Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist die ROVA,
Hilversum. Wir fangen jetzt an mit einem Konzert. Das
Rundfunkorchester unter Leitung des Dirigenten Herrn Piet de
Haan spielt als erste Nummer das Vorspiel zur Oper Oberon
von Carl Maria von Weber. Es folgt als zweite Nummer ein
Walzer von Waldteufel___ ”
Meneer Stok keek op. Meneer Winckelman legde zijn sigaar
neer. Harry had hartkloppingen. Wat een geluk---- wat een
geluk, dat hij zo dikwijls naar de buitenlandse zenders had
geluisterd.
„Bonjour, mesdames, messieurs___”
„Ladies and gentlemen___ ”
Harry sprak rustig, zonder zich te overhaasten, zonder te
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hakkelen, zonder zich te vergissen. De directeuren waren een en
al aandacht, Juust Borgman knikte goedkeurend.
En toen Harry klaar was, begon meneer Stok:
„In welke toonaard is de tiende symphonie van Beethoven
geschreven ?”
„Beethoven heeft er maar negen geschreven, meneer,” ant
woordde Harry.
Allen lachten, het ijs was gebroken. Er volgden nog een paar
vragen over muziek, toen stelde Juust Borgman een paar tech
nische vragen. Harry gaf rustig en beleefd antwoord, hij vond
de vragen gemakkelijk, hij had zoveel geluisterd en zoveel aan
muziek en radio gedaan, dat het examentje voor hem helemaal
niet moeilijk was.
Toen er negen minuten verstreken waren, strekte meneer Stok
zijn hand uit en Harry stond op.
„U hoort later nog van ons,” zei meneer Stok> » maar ik wil
U eerlijk zeggen, dat U een goede kans maakt. Nietwaar
Winckelman?”
„Dat geloof ik ook,” zei de heer Winckelman, „maar maakt
U zich nog geen illusies, U zult het over een paar dagen wel
horen.”
Juust Borgman bracht Harry naar de voordeur en hij zei:
„’t Is gek, maar Uw stem lijkt toch zo verbazend veel op
de mijne.”
„Vindt U?” vroeg Harry. „Ik zou het zo niet zeggen-----”
„Ik bedoel mijn stem door de microfoon,” antwoordde Juust.
„Ik weet natuurlijk niet hoe Uw stem door de microfoon zal
klinken. Maar U maakt een goede kans. Als meneer Stok zoiets
zegt---- adieu, meneer Wils, ik geloof dat ik wel zeggen mag:
tot ziens.”
Harry had een licht gevoel in zijn benen, toen hij terug
wandelde naar het station. Het leek, dat ook deze hindernis over
wonnen was. Hij had genoeg kansen, om bij de tien uitverkorenen
te horen. Dat voelde hij al.
Hij vroeg zich af, wat hij voor de microfoon te doen zou
krijgen. Hij hoopte, dat er ook maar vreemde talen bij zouden
Harry Wils, Radioomroeper-reporter.
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zijn. Want die goede uitspraak van hem .... nou, dat had indruk
gemaakt op meneer Stok.
Harry had altijd veel van talen gehouden en hij was met zijn
ouders in de vacantie dikwijls in het buitenland geweest en daar
door was zijn uitspraak nog verbeterd.
Stel je voor___stel je voor, dat hij het eens kreeg! Dat hij
omroeper zou kunnen worden van de ROVA. Harry kreeg ver
schrikkelijk veel zin om zijn hoed in de lucht te gooien en weer
op te vangen, maar hij deed het niet. Want wat een H.B.S.er
doen mag, dat mocht hij nu niet meer doen.
Populair worden___zijn eigen brood verdienen, op z’n eigen
benen staan___dat zou allemaal kunnen, als de luisteraars hem
kozen. En ja___natuurlijk: als zijn stem veel leek op de stem
van Juust Borgman, dan had hij een mooie kans. Sprak vanzelf.
Want Juust mochten ze allemaal graag. Dat had hij dikwijls genoeg gehoord.
Harry nam zich voor om nog eens goed naar Juust te luisteren.
Hij moest proberen, om voor de microfoon zoveel mogelijk op
Juust Borgman te lijken, dat zou hem een kans geven.
’t Was wel eigenaardig, dat er bij het examentje helemaal niet
gesproken was over dat Italiaans. Enige weken had hij met een
boekje in zijn zak gelopen, getiteld: „Duizend woorden Italiaans.”
Hij had er erg zijn best voor gedaan, maar dat zou je altijd
zien: als je op een onderwerp of een vak erg blokte, vroegen ze
er niets van.
Harry nam de trein en thuis bracht hij enthousiast verslag uit
van zijn avonturen in Hilversum.
Drie dagen later zat Harry op de post te wachten, ’s Morgens
om acht uur drentelde hij door de gang, ’s middags en ’s avonds
deed hij hetzelfde. Maar er kwam niets.
Pas negen dagen later, toen Harry het wachten opgegeven had
en op een middag naar Haarlem was gaan fietsen, lag er naast
zijn bord een brief:
„Geachte Heer, Tot ons genoegen kunnen wij U mededelen,
dat U tot het tiental behoort, dat gekozen werd om zich voor
de microfoon te onderwerpen aan het oordeel van de luisteraars.
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Wij zouden graag zien, dat U zelf een keus deed en dat U ons
de tekst toezond van een anecdote, een kort verhaal of iets
dergelijks, dat U voor de microfoon zoudt willen voorlezen. Wij
kunnen U vier a vier-en-een-halve minuut geven en wij zullen
U de tekst na goedkeuring onzerzijds terugzenden. De datum van
de uitzending is vastgesteld op drie Augustus, ’s avonds om 8.30
uur. Wij verzoeken U, ons mee te delen, of wij U om half acht
in onze studio kunnen verwachten. Inmiddels hoogachtend___ ”
Meneer Stok had er zijn handtekening onder gezet.
Dus nu moest Harry zelf iets uit zoeken, waar hij zo ongeveer
vier minuten over deed. Het zou spannend worden. Hij begreep
wel, dat hij het meeste succes zou hebben, als hij wat grappigs
voorlas maar dan moest het wel heel grappig zijn, want dat
zouden de andere negen ook wel inzien.
Toen meneer Wils er van hoorde, zei hij:
„Jammer dat je je nummer niet weet, anders zou je
overal papieren kunnen aanplakken en daarop laten drukken
„ROVA-leden, stemt op nummer zoveel van de lijst. De
beste omroeper.”
Harry lachte. „Helpt U me nou eens aan iets heel grappigs,
vader. Het moet echt om te lachen zijn.”
„Dat zal zo makkelijk niet wezen,” vond Meneer Wils, „maar
ik zal ’r vanavond es goed over denken. Misschien een anecdote
van een beroemd man, daar houden de meeste mensen heel
veel van.”
„Nee, Vader,” zei Harry, „dat is uit de tijd. Tegenwoordig
luistert niemand daar meer naar. We moeten wat anders vinden.”
„Luister vanavond es naar de radio,” zei Meneer Wils.
„Misschien hoor je in ’t buitenland iets, wat je zelf kunt op
schrijven en wat aardig is.”
Harry gaf geen antwoord, hij herinnerde zich plotseling, dat
hij een paar maanden geleden een raar verhaal had gehoord uit
Wenen, dat was een soort verhaal van---- van------ja van wie?
Misschien zou hij de naam van den schrijver nog wel in een oud
programma-blad kunnen vinden, want die naam had er wel bij
gestaan.
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Harry zocht die avond meer dan een uur. Toen had hij de naam.
Hasse Zetterström!
En nu naar de leeszaal. Maar niemand had ooit van dien
schrijver gehoord. De naam was volslagen onbekend. De vol
gende morgen ging Harry alle boekwinkels in de stad af....
„O, ja, Meneer, bestellen kunnen we het wel---- maar we hebben
niets in voorraad.”
Toen naar de Oudemanhuispoott. Want bestellen duurde veel
te lang. Het stukje moest de volgende dag weg.
In de Oudemanhuispoort, recht tegenover de ingang van de
Universiteit, staan een aantal boekenstalletjes, waar je van alles
kunt kopen. Daar vind je een geleerd werk over geneeskunde
vlak naast een Engels boekje over postzegels-verzamelen en een
Duits romannetje naast een dikke dictionnaire.
De eerste drie boekenverkopers keken hem aan, of ze twijfel
den aan zijn verstand. Maar de vierde zei:
„Ja___dat ken ik. Dat is aardig. Ik geloof wel, dat ik een
boekje van dien schrijver heb.”
Hij zocht lang in een kist en toen zwaaide hij triomfantelijk
met een vies klein boekje, dat uit de band hing.
Maar het moest toch 3 kwartjes kosten. „Want, je kon het
nergens meer krijgen."
Harry was veel te blij. Hij betaalde zonder iets te zeggen. Dit
boekje moest de deur van de studio voor hem openen. Dit boekje
moest de victorie brengen.
Die avond zat Harry thuis te lezen. Het boekje beviel hem.
Harry’s moeder keek haar jongen zo nu en dan bezorgd aan.
Om de vijf minuten schoot hij plotseling in de lach. Hij had
toch niets?
Nee, Harry had niets. Behalve dan een enorm plezier.
De schrijver was een Zweed of een Deen, maar het boekje was
in het Duits vertaald, en dat kon Harry uitstekend begrijpen.
Hij schudde van het lachen. En de meeste verhaaltjes waren zo
aardig, dat hij het nog erg moeilijk vond, om een keus te doen.
Maar dat moest toch. Gelukkig was de lengte van de verschil
lende verhaaltjes niet groot en het zou niet zo moeilijk zijn om
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er een zö te vertalen, dat hij het precies in vier minuten kon voor
lezen. Hij stelde zijn keus uit tot de volgende dag.
En ’s middags, toen vader thuis kwam, las Harry het verhaaltje
voor, dat hij het beste geschikt vond voor de microfoon.
Moeder glimlachte. Vader grinnikte. Moeder lachte, Vader
kreeg een schaterbui.
„Jonge, dat doet het, dat is geestig,” zei Vader Wils, toen
Harry klaar was, „maar je moet zorgen, dat je er zelf niet bij
lacht. Want dat hoort niet. Je moet het juist zo droog mogelijk
voorlezen.”
Harry bracht zijn verhaal zelf naar het kantoor van de omroep
vereniging. En vier dagen later kreeg hij bericht, dat zijn ver
haaltje was goedgekeurd. Hij moest Dinsdagavond om acht uur
present zijn in de studio te Hilversum. Daar zou de grote slag
geleverd worden.
In het ROVA-blad had Harry het al gezien:
„Dinsdagavond om half negen, verkiezing van den nieuwen
omroeper. Men houde deze avond vrij. Hoe meer stemmen, hoe
liever het ons is,” schreef de directie van de ROVA.
Het moet eerlijk gezegd worden, dat Harry er slecht van sliep.
Hij kende zijn verhaaltje al lang uit zijn hoofd, wat helemaal niet
nodig was. Want natuurlijk mocht hij het voorlezen van papier.
En ’s avonds in bed, overdacht hij, boe hij het zou voorlezen.
Hoe hij het zou moeten doen, om het meeste succes te hebben.
Het waren zenuwachtige dagen, even zenuwachtig voor negen
andere lui, die ook zo graag omroeper wilden worden.
Dinsdagavond kon Harry haast niet eten. Met moeite slikte
hij een paar aardappeltjes en een beetje andijvie in, maar het
smaakte hem niet.
In de trein voelde hij zich al wat beter en toen hij in Hilversum
het station uitkwam, was hij bijna kalm. Het viel hem mee, van
zichzelf.
Om vijf minuten voor acht uur stond Harry voor de brede
deur van de studio. Maar ditmaal werd hij niet opengedaan door
Juust Borgman. Een portier, in een keurige blauwe uniform, opende
de deur.
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Juust was aan het omroepen. Harry werd in een andere wacht
kamer gelaten, die hij nog niet had gezien.
Er zat nog een jonge man te wachten. Harry keek hem aan ....
het was toch beter om zich voor te stellen, vond hij.
„Harry Wils,” zei hij en hij stak vriendelijk zijn hand uit.
De jonge man keek hem wat achterdochtig aan.
„Mijn naam is Meinders,” zei hij. „Komt U ook voor de stem
ming van de omroepers?”
„Ik ding ook mee,” antwoordde Harry, die dat een erg mooi
woord vond.
„U hebt vast wel kans,” zei Meneer Meinders. „Misschien meer
dan ik.”
„Nou, dat weet ik niet,” vond Harry.
Maar in zijn hart wist hij het wel. Eigenaardige vent was dit.
Hij leek nog jong, maar aan de andere kant zag hij er toch ook
weer oud uit.
Hij begon al wat kaai te worden, en hij zag er erg bleek uit.
Niet zo zeer bleek van zenuwachtigheid, maar meer ongezondbleek.
„We zullen allebei ons best maar doen,” zei Harry, om iets
te zeggen, want de stilte was benauwend.
„Dat zal ik,” antwoordde Meinders. Hij leefde ineens op. „Ik
moet dat baantje hebben. Ik heb er alles op gezet. En ik weet
zeker, dat ik er wel geschikt voor ben.”
„Misschien wel,” dacht Harry.
Zijn stem was aangenaam en „sonoor”, hij sprak vlot en duide
lijk. Maar toch___er was iets------ een omroeper moet een
vrolijk mens zijn, om zijn werk goed te kunnen doen. Dat staat
vast. Een sombere omroeper is bij het publiek niet gewild.
En deze Meinders was somber. Hij zag er tamelijk droefgeestig
uit. Nee, Harry dacht wel, dat hij meer stemmen zou krijgen dan
de ander. En dat moest ook. Meinders kon nu wel zeggen, dat
hij dat baantje hebben moest, maar Harry had er ook zo’n zin in.
„Als ik ’t niet krijg___ ” zuchtte Meinders___ hij keek Harry
haast smekend aan, alsof die er iets aan zou kunnen doen.
„We willen het allemaal graag,” zei Harry, die niet erg op
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zijn gemak was. Wat was er toch met dezen man? Hij deed
werkelijk een beetje vreemd want hij had Harry to,ch nog
nooit gezien.
„Ik loop al meer dan een jaar zonder werk,” zei Meinders
plotseling, „en dat begint je de keel uit te hangen.”
Nu glimlachte hij met een poging om flink te lijken.
Dus dat was het. Plotseling begreep Harry, hoe anders deze
man moest zijn, dan hij zelf.
Natuurlijk, hij wou ook graag werken, maar hij liep geen jaar
zonder werk. Hij was net van de H.B.S. Hij was nog fris, hij
kon nog heel best lachen ook als hij dit baantje nu eens niet zou
krijgen.
„Hoe langer je loopt, hoe erger het wordt,” zei Meinders, meer
tegen zichzelf, dan tegen Harry. „En als ik dan weer thuis
kom___ik loop al zo lang te zoeken____dan kijkt m’n vrouw
me zo vragend aan___en dan is het weer niets geworden. Enfin,
ik moest dat allemaal niet tegen U zeggen, maar als U later ge
trouwd bent en U hebt ook een kind---- dan zult U het beter
begrijpen.”
„Ik begrijp het best,” zei Harry. „Ik kan me dat wel indenken.
We zullen ons best doen. Het hangt van de stemmen van de
luisteraars af. We kunnen er zelf toch niet veel aan doen, niet
waar?”
Meinders schudde zijn hoofd.
Het was al lang over achten. De deur ging open. Juust Borgman
kwam binnen. Hij schudde de twee microfoon-debutanten de
hand.
„Neem me niet kwalijk,” zei hij, „maar ik spreek zoveel
mensen. Ik herken U natuurlijk wel, maar de namen-----”
Lachend noemde Harry zijn naam en Meinders deed hetzelfde.
„Ik zal U het geheim openbaren,” zei Juust Borgman. „U bent
nummer 3, Meneer Wils, en Meneer Meinders is.... even
kijken___ nummer 7. Ik zal nu de luidspreker aanzetten, dan
kunt U de hele uitzending volgen. En dan kunt U meteen horen,
wie de beste is van de tien. Ik ben erg benieuwd, wie mijn collega
zal worden.”
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„Ik houd me beleefd aanbevolen,” antwoordde Harry.
Juust Borgman lachte weer en sloot de luidspreker in de hoek
van de kamer aan. Ze hoorden muziek. Van acht tot half negen
was er concert van het omroep-orkest, onder leiding van Piet
de Haan.
Ik ga het volgende nummer aankondigen,” zei Juust Borgman.
„De heren amuseren zich maar. Om even over half negen kom ik
dan eerst Meneer Wils halen. En maakt U zich maar niet te
zenuwachtig.”
„Aardige kerel,” zei Meneer Meinders, toen Juust de deur uit
was. „eh___U moet me niet kwalijk nemen, dat ik U daarnet
lastig gevallen heb met mijn eh___moeilijkheden. Dat had ik
niet moeten doen.”
„Ik neem het U helemaal niet kwalijk,” stotterde Harry, alweer,
om iets te zeggen.
De laatste woorden van zijn concurrent maakten op hem veel
meer indruk dan zijn klaagzang.
Voor hem was het natuurlijk heel prettig, om het baantje te
krijgen, maar er zat toch ook iets in van sport. Sport, om de
andere lui de loef af te steken. Voor hem was het een spel met
een prachtige prijs, maar toch een spel.
Voor Meinders was deze avond iets heel anders. Meinders
moest geld verdienen. Voor hem was het grimmige ernst. En
hij had een kans. Dat zeker. Anders zou de Directie van de ROVA
hem trouwens niet uitgekozen hebben.
De heren Stok en Winckelman wisten ook wel wie geschikt
was en wie niet.
Zwijgend zaten ze nu tegenover elkaar. Ze wisten niet wat ze
nog zeggen moesten. Na de woorden van Meinders was het zo
dwaas, om weer over koetjes en kalfjes te gaan praten.
Om half negen hoorden ze Juust Borgman:
„Dames en Heren. Hier de ROVA te Hilversum, op golflengte
1875 meter. Dit was het einde van het concert door het Omroep
orkest. En nu, dames en heren, maar vooral, leden van onze
omroep, nu kom ik Uw speciale aandacht vragen voor een uit
zending, die een zeer bijzonder karakter zal dragen. Zoals U
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weet, werd de functie van omroeper bij onze instelling tot nu
toe waargenomen door een van onze directeuren en Uw nederige
dienaar. Daarin zal nu verandering komen. De omroep heeft een
nieuwen omroeper nodig. Wij plaatsten daartoe een advertentie
in ons blad en er kwamen vele sollicitaties binnen. Zelfs zeer veel.
Wij deden een keus, die lang niet gemakkelijk was. Zo hebben
wij dan tien personen gekozen, die naar onze mening alle een
zekere geschiktheid hebben, om als omroeper te fungeren. En
nu is het woord aan U. Of liever___aan Uw potlood. U vindt
in het nummer van deze week van ons ROVA-blad een stembiljet.
Op dit biljet staan tien nummers en achter elk nummer staat een
hokje. Wij zullen achtereenvolgens de tien personen voor de
microfoon laten optreden en wij raden U aan, om goed te
luisteren en elk der tien personen een cijfer te geven, zoals de
onderwijzer dat vroeger met U op school deed. De stem, die U
bijzonder bevalt geeft U een negen of een tien, wat minder naar
Uw smaak is, krijgt een zes, een zeven of een acht en wat U
helemaal niet bekoren kan, geeft U een onvoldoende. Tenslotte
zal het U dan niet moeilijk vallen, om een keus te doen en een
van de hokjes op Uw stembiljet zwart te maken. Wij vragen U
echter dringend: doe dit duidelijk. Stembiljetten, waarop méér
dan één hokje zwart is gemaakt, zijn ongeldig. Op elk biljet moet
met blokletters worden ingevuld: de naam, het adres, en het
leden-nummer van den stemgerechtigde.
Men kan aan de stemming alleen deelnemen, wanneer men
lid is van de ROVA. Dames en Heren, wij rekenen op Uw mede
werking. Wij willen onze leden den omroeper geven, dien zij zelf
hebben willen. Dat kan alleen, als zeer velen aan de stemming
deelnemen. Wanneer onverhoopt minder dan tienduizend stem
men zouden binnenkomen, wat niemand bij ons verwacht, dan
beslist de Directie van de ROVA zelf. En nu---- ”
Daar klonken fanfares door de luidspreker. Harry werd er
zenuwachtig van. Nu was het dus begonnen. Twee anderen
zouden eerst hun stemmen laten horen en dan was het zijn beurt
om voor de microfoon te komen.
„Dames en Heren, stemgerechtigde leden van de ROVA___
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ik heb de eer om U aan te kondigen, het optreden van nummer
één. Hij zal U een vers voorlezen van Wilhelm Busch!”
Een kleine stilte.... toen een hevig geritsel van papier ....
iemand snoof hoorbaar.... hoesten .... en daar kwam de stem,
trillend van zenuwachtigheid.
Het vers was aardig, maar de spreker kwam niet over zijn
zenuwachtigheid heen. Hij vergiste zich een paar keer, hij
schraapte drie maal zijn keel; toen hij klaar was, zuchtte hij heel
diep. Toen was het heel stil en nu klonk het nog eens heel
duidelijk door de luidspreker: „Foei.... foei.... ik___”
Weg was de stem. Afgeknepen in de controle-kamer. Maar
Nederland lachte en Harry en Meinders lachten mee.
„Die krijgt geen hoog cijfer,” zei Meinders. Hij was veel
opgeruimder dan zo even.” Nee, ik hoop wel, dat ik het iets
beter zal doen.”
Muziek kwam de sprekers afwisselen. Een stukje van een wals,
toen werd de muziek zachter en zachter.... daar was Juust
Borgman alweer.
„Dames en Heren, nu volgt dan het optreden van nummer twee
van onze lijst. Nummer twee! Let U vooral goed op!!”
Even stilte. Toen kwam er een heldere stem uit de luidspreker.
Harry hoorde het dadelijk. Dit was heel iets anders. De stem
was rustig en beheerst, maar niet mooi. Niet sonoor. Deze stem
had iets vervelends .... maar misschien zouden de mensen dat van
hem ook wel zeggen.
Harry kon niet luisteren naar de historische anecdote, die nu
verteld werd. Hij was te zenuwachtig.
Hij stond op en hij begon door de kamer heen en weer te lopen.
Hij keek nog even, of zijn papieren wel precies op volgorde lagen,
hij deed zijn best om aan iets anders te denken.
Nu kalm blijven, opgeruimd en vrolijk zijn, alleen denken aan
het aardige verhaal, dat hij den luisteraars te vertellen had.
Net doen, of het heel gewoon was. Niet denken aan de micro
foon en aan de vele duizenden, die daarachter zaten te luisteren
en die graag zouden lachen, als hij zich een keer flink zou
vergissen.
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Wat drommel, in de klas had hij zo dikwijls voorgelezen,
zonder zich één keer te vergissen. Nu zou dat ook goed gaan.
„Pull yourself together,” zei de Engelse leraar op school, wan
neer iemand zenuwachtig was.
„Geef jezelf een ruk!!”
Harry gaf zichzelf die ruk. Hij dwong zichzelf om kalm te zijn.
Toen ging de deur open en Juust Borgman knikte hem
vriendelijk toe.
„U is aan de beurt,” zei hij. „Wilt U mij volgen?”

DERDE HOOFDSTUK.
Eerste kennismaking met de microfoon.
Juust Borgman keek Harry nieuwsgierig aan. Hij had meer
nieuwelingen voor de microfoon gebracht, maar nog nooit
nieuwelingen, die vochten voor een baan.
Harry merkte die blik wel, maar hij hield zich kalm. Hij was
nu aardig kalm. Ze passeerden de controle-kamer. De deur stond
op een kier open en Harry had een gevoel of hij stilletjes een
blik wierp in de stallen van een circus. Dat was de wereld van
geheimen.
Een kleine studio. Wanden van iets wat op bordpapier leek, een
tafeltje in het midden, daarvoor de standaard met het geheim
zinnige ronde ding; boven de microfoon de letters ROVA.
„Sit down, Mr. Wils,” zei Juust. „Niet te snel spreken, hier
staat water, het glas is schoon. Niet te hard, wij regelen alles in
de controle-kamer. Als ik een teken geef, kunt U beginnen.”
Harry nam op de stoel plaats.
Ineens moest hij aan thuis denken. Vader en moeder vlak voor
de luidspreker met gespannen gezichten. Zou hij nu---- of zou
het weer een vreemde zijn? Harry legde zijn papieren voor zich
neer, hij nam zich voor, goed op de klok te letten.
Toen boog Juust Borgman zich voorover, hij drukte de
schakelaar van een klein kastje naar beneden. Wit licht verdween,
een rood licht kwam er voor in de plaats.
„Dames en Heren,” zei Juust, „ik kondig U nummer 3 van onze
serie aspirant-omroepers aan. Nummer 3Ü”
Meteen tikte hij Harry op zijn schouder en wees op diens
papieren. Harry haalde diep adem en begon. Even was zijn stem
onvast, maar dat duurde niet meer dan een paar seconden.
Toen ging het goed. Heel goed zelfs. Juust was op zijn tenen
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weggeslopen, om hem heen was stilte en rust. Steeds kalmer werd
Harry, hij kon zich voorstellen, dat hij alleen op de wereld was,
dat hij zo maar wat voor zichzelf zat te praten, dat niemand
luisterde.
En plotseling voelde hij weer, hoe grappig dit verhaaltje was,
het kwam misschien ook van de zenuwachtigheid, die hij zo goed
mogelijk bedwong, maar hij moest lachen.
Hij grinnikte zacht, meteen beheerste hij zich, maar in
duizenden huiskamers schoten duizenden mensen in de lach. En
toen werd er meer gelachen.
Dat lachje, dat zo helemaal vanzelf kwam, deed verbazend veel
voor Harry. Het was een natuurlijk lachje, niet het ingestudeerde
grinniken van een humorist.
Harry las verder, hij kreeg er steeds meer plezier in. Maar de
klok wees aan, dat er al vier minuten verlopen waren, en nog
lag een halve pagina voor hem.
Even schrok hij. Maar nog net bijtijds bedacht hij zich, dat
hij beter een aanmerking van de directie van de ROVA kon
riskeren, dan een slechte indruk bij de velen, die zijn lot in
handen hadden.
Vier en een halve minuut. Nog tien regels. Nu niet aan die
tijd denken. Want juist op het slot kwam het aan.
Iets meer dan vijf minuten had Harry gesproken, toen hij de
klank van zijn eigen stem hoorde versterven.
Hij drukte op de schakelaar van het kastje, juist zoals hij Borg
man had zien doen. Rood licht verdween, wit kwam er voor in
de plaats.
Zo. Klaar. Zelden had Harry zich zo opgelucht gevoeld. En
toch ook weer even teleurgesteld.
Want nu kon hij er niets meer aan doen. Hij had zijn lot uit
handen gegeven. Nu hing alles af van die duizenden en duizenden,
die naar hem geluisterd hadden.
Juust kwam alweer binnen.
„Heel goed,” zei hij vriendelijk. „Uitstekend. Meneer Stok
vond het ook zo goed. Dat lachje was meesterlijk. Het klonk
net echt.”
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„Het was ook echt,” zei Harry.
Maar Borgman keek hem ongelovig aan. Hij kon niet geloven,
dat iemand nog lacht, om een grapje, dat hij al tien maal gelezen
heeft. Want hij snapte heel goed, dat Harry zijn stukje inge
studeerd had.
„Wilt U nog wat blijven?” vroeg Juust. „In de grote wacht
kamer komen de mensen bij elkaar die hun beurt gehad hebben.
Daar kunt U meteen een kop koffie drinken.”
„Graag,” antwoordde Harry, die erg bang was geweest, dat hij
zijn mededingers niet horen zou.
„Rechtuit, derde deur,” zei Juust. En toen liep hij weg, om
nummer vier te halen.
Harry klopte aan de deur, die Juust genoemd had, maar toen
hij niets hoorde, stapte hij maar naar binnen.
Daar zaten ze, de stotterige eerste en de tweede met de minder
mooie stem. En ze keken Harry maar matig vriendelijk aan.
Ze hadden natuurlijk met gespitste oren naar hem geluisterd.
Harry ging zich voorstellen, maar van praten kwam niet veel,
want nummer vier was al aan de beurt.
En nu werd het programma afgewerkt. Tussen elke twee
sprekers kwam een stuk muziek, de nummers vier, vijf en zes
boden niet al te veel bijzonders. Vooral hun keuze kon Harry
niet erg bewonderen. Hij vond zijn eigen stukje, afgezien dan
natuurlijk van de meer of minder goede voordracht, wel het
aardigste van alles.
Maar toen nummer zeven werd geannonceerd, ging Harry
ernstiger luisteren. En werkelijk___Meinders was goed. Niets
van zenuwachtigheid, of gestotter, helder, rustig, beheerst en
geestig.
Waar Meinders de malle vertelling van de tocht met de zesdehands auto vandaan had gehaald, zei hij niet. Maar het was
kostelijk.
En het werd goed gedaan.
Harry stond ai op, toen de stem verdween. Hij stond klaar om
Meinders eerlijk te zeggen, hoe goed hij het gevonden had.
De deur ging open, Meinders kwam binnen.

31
„Buitengewoon, Meneer Meinders,” zei Harry.
„Ik heb m’n best gedaan,” zei Meinders eenvoudig. „Maar U
wint het. Dat weet ik zeker. Dat lachje van U .... ik weet zeker,
dat de mensen daar invliegen. Dat was een meesterlijk trucje.”
„Het was geen trucje,” antwoordde Harry. „Dat dacht Meneer
Borgman ook al, maar het kwam heus vanzelf.”
„Zo,” zei Meinders, met een gezicht, waar op te lezen stond
(voor zover je op een gezicht lezen kunt), dat hij er niets van
geloofde.
„U wint het.” Dat was het enige wat hij er nog over zei, en daar
was hij niet van af te brengen.
En inderdaad .... de laatste drie sprekers bereikten niet, wat
Harry en Meinders bereikt hadden.
Toen het uur voorbij was, kwam de heer Stok de wachtkamer
binnen. Hij sprak even met alle aanwezigen, hij vroeg, of ieder
wel koffie had gehad en hij bood sigaretten aan.
Toen vroeg hij een ogenblik stilte.
„Mijne Heren,” begon Meneer Stok, „al is dit samenzijn
natuurlijk ook in Uw belang, toch moet ik U uit naam van de
ROVA hartelijk danken voor Uw medewerking aan ons pro
gramma. Het spreekt wel vanzelf, dat de ROVA hiermede een
belangwekkend uur heeft gehad en wat is voor een omroep
belangrijker, dan het feit, dat zij weer de aandacht van haar
luisteraars heeft geboeid. Wij zullen U voor Uw medewerking
van heden avond geen honorarium aanbieden, daar heeft U waar
schijnlijk ook niet op gerekend. Maar slechts een van U allen kan
de betrekking van omroeper bij ons vervullen. De andere negen
zullen wij hier waarschijnlijk zelden of nooit terug zien. Daarom
hebben wij gemeend, dat wij U allen een klein souvenir mochten
aanbieden, in de vorm van deze sigaretten-koker met inscriptie.
„Ter herinnering aan de omroepers-wedstrijd van 20 Augustus
1936!” U zult dit wel van ons willen accepteren. Mijne Heren,
ons samenzijn is hiermede geëindigd. Ik dank U nogmaals. Zoals
U weet moeten de stembiljetten over zeven dagen binnen zijn.
Daarna begint het tellen. En dan zal de uitslag in de ROVA-gids
bekend worden gemaakt, terwijl wij aan U allen nog schriftelijk
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de nauwkeurige cijfers van de stemming zullen meedelen.”
Handjes geven, bedanken voor de mooie koker---- toen
stonden ze op straat en de hele troep bewoog zich langzaam voort
in de richting van het station. Meinders kwam naast Harry lopen.
„U krijgt ’t,” zei hij.
„Daar kunt U niets van zeggen,” antwoordde Harry. „Zo’n
stemming kan wei heel anders uitdraaien, dan wij denken. Mis
schien krijgt heel iemand anders het.”
„O, geen sprake van. Als U er niet geweest was .... enfin, dat
is bad luck voor mij. U zult het zien.”
Harry voelde wel wat voor dien Meinders en toch was hij blij,
dat hij hem op het station kwijt kon raken. Er ging iets dofs,
iets hopeloos van dezen man uit.
En hij begreep, dat langdurige werkeloosheid rare mensen
maakt. Mensen, die hun hoop, hun optimisme, hun veerkracht
verliezen.
Stil zat Harry naar buiten te kijken, toen de trein reed, maar
het beeld van Meinders raakte hij maar zo niet kwijt.
In Amsterdam stond Vader Wils aan de trein. Hij was geladen
met nieuws.
„Jonge,” zei hij, „van alle kanten zijn we al opgebeld, dat jij
’t was en dat je de beste was en dat ze op jouw zullen stemmen.
Natuurlijk zegt dat nog niet zoveel, want ieder mens heeft zijn
vrinden en kennissen, die op hem zullen stemmen, maar als ’t heel
slecht was geweest, zouden we niet opgebeld zijn. Ik geloof, dat
je een mooie kans maakt.”
„En nummer zeven?” vroeg Harry.
„Ja, die was ook goed,” moest zijn vader toegeven. „Dat
hebben moeder en ik dadelijk tegen elkaar gezegd. Die kwam
dadelijk na jou.”
Met een trammetje reden ze naar huis en het werd die avond
een latertje. Want de familie Wils raakte niet zo gauw uitgepraat
over de omroeper-competitie.
En toen kwamen de vervelende dagen, van hopen en niet
weten, van verwachten en niet geloven.
Iedere jongen heeft wel es zo’n tijd gehad, bijvoorbeeld voor
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de overgang op school, als je niet zo erg sterk staat. Dan ben
je het ene ogenblik vol vertrouwen en het andere'moment zeg je
tegen jezelf: „Dat wordt niks.” Zo was het met Harry nu ook.
Maar plotseling raakte de omroepers-kwestie wat meer op de
achtergrond.
Dat zat zo: Meneer Wils (senior dan) werd opgebeld en het
gesprek was in het begin heel zonderling.
Harry luisterde mee. Hij hoorde zijn vader zeggen:
„Ja, met Wils---- wat zegt U? Ik____ nee, neem me niet
kwalijk, maar ik ken U niet. Wat zegt U? Heb ik belletje ge
trokken? Maar Meneer.... U bedoelt mijn zoon toch niet?”
Harry was diep beledigd. Hij en belletje trekken. Een ernstig
jongmens, dat het ver wou brengen in de wereld___Het gesprek
ging verder.
„Nee, Meneer.... ik ben van zulke grapjes niet gediend___
kersen gestolen.... maar wie bent U dan toch? Nee.... ik
begrijp er niets van. OOOOOOOO!!!!!! Jaap!!! Jaap!!! Maar
kerel, nee ik heb je stem helemaal niet herkend. Natuurlijk. Mijn
huis staat voor je open. Kom eten. Ja, vandaag. Dat regelt mijn
vrouw nog wel gauw. Nee, heus. Het kan best. Ja, je hebt het
adres? Tot over een half uur dan.”
En daar werd Mevrouw Wils ineens aan het werk gezet, want
op het laatste ogenblik (het was al vijf uur) moest ze nog zorgen
voor pudding en soep en vooral voor meer eten.
„Hij zal je zeker bevallen,” zei Meneer Wils. „Jaap is altijd
een van mijn beste schoolvrienden geweest. We hebben samen
heel wat uitgehaald. Jaren geleden was hij inspecteur van politie
in Utrecht en toen had hij er ineens geen zin meer in. Hij kreeg
wat geld en hij trok er mee naar Argentinië. Daar heeft hij
schapen gehouden. Ik ben benieuwd, of hij zijn farm aan kant
heeft gedaan of niet---- enfin, dat zullen we allemaal wel horen,
als hij komt.”
En om half zes werd er gebeld, even later voelde Harry zijn
hand in een tang, en hij keek naar een groten man met blond haar,
een donkerbruin gezicht en een tamelijk opzichtig geel pak.
Dat was Jaap. Meneer Jaap van den Heuvel. Argentijns
Harry Wils, Radio-omroepec-reporter.
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schapenfokker, voormalig inspecteur van politie, een openhartige
avonturier met een luide lach.
,.Zo,” zei Jaap, „en is dat je zoon. Hello, Boy, wat doe jij voor
de kost?”
„Nog niets, Meneer,” antwoordde Harry. „Ik heb juist mijn
eindexamen gedaan en ik ben zoekende.”
De vriend van vader begon te vertellen. Hij had zijn huis en
zijn schapen verkocht. In de eerste jaren wel geluk gehad en goed
verdiend, toen ziekte onder de schapen en veel verloren, toen
weer veel verdiend, toen grote droogte en als gevolg daarvan
weer verlies, want als er geen water voor de schapen meer is, wat
moet je dan? Slachten natuurlijk.
Toen weer een betere tijd en tenslotte de crisis, die de schapen
teelt ook te pakken had genomen.
„En nou ben ik weer hier,” zei Jaap. „Om es uit te blazen.
Ik kon m’n boeltje tamelijk goed verkopen, dat was nog een
gelukje in deze tijd en als ik reken naar het kapitaaltje, waar ik
mee begonnen ben, dan heb ik nu mèèr. Maar over een maand
of drie ga ik weer terug en dan moet ik kiezen tussen bananen
of weer schapen. Ik heb in Argentinië nog een mooi brok land
liggen, met een oud stuk huis er op, en daar trek ik dan maar
weer naar toe. Hier is ’t ook niets gedaan.”
„’t Zal je hier anders wel beter bevallen,” merkte Meneer
Wils op.
„Allicht,” zei Jaap. „Och, het ergste is, dat je nooit iemand
spreekt, en dat je altijd op je hoede moet zijn. Je slaapt nooit
geheel rustig. Je personeel kan het elk ogenblik in z’n hoofd
krijgen om te dicht bij je te komen. Als je daar maar met z’n
tweeën was, dat je es een ogenblik rust had. Dan zou het al heel
anders zijn. Ik ben juist op zoek, naar een betrouwbaren kerel, met
merg in z’n knoken. Weet jij niemand?”
„Ik,” zei Harry voor de grap. Maar Jaap van den Heuvel
draaide zich bruusk om en nam Harry nog eens van het hoofd
tot de voeten op.
„Waarom eigenlijk niet?” zei hij toen. „Jij bent jong. Ben je
ook gezond? En niet bang? En niet zenuwachtig?”
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Mevrouw Wils, die tot nu toe niet veel gezegd had, mengde
zich in het gesprek. Ze was er van geschrokken. Wel wist ze,
dat het nog zo ver niet was, maar ze vond het beter, om d'.e
Argentijnse plannen maar meteen flink de kop in te drukken.
Ze moest er niet aan denken: haar enige jongen naar dat verre
land, temidden van die gevaren.
„Harry zal wel wat anders vinden, hier in het land,” zei ze
moedig.
Jaap begon te lachen. „Natuurlijk,” zei hij. „Daar zijn moeders
altijd tegen. Nou, we zouden toch nog van allerlei moeten
bespreken. Maar het idee is niet zo kwaad.”
Er werd toen niet verder over gesproken. Jaap vertelde van zijn
avonturen, hij deed het zo goed, dat Harry haast vergat, om te eten.
Ja, dat was wel een ander leven, dan zijn bestaantje hier in
Holland. Daar was nog wat te beleven, en zoals Jaap zei, daar
was ook nog wat te verdienen, wanneer de toestand in zaken es
wat beter werd. En naarmate Jaap vertelde, kreeg Harry er meer
zin in. Hij zag de pampa’s voor zich, hij zag zichzelf al op een
half-wild paard over de onafzienbare vlakte rijden, tussen hoge
cactussen door, onder de hete stralen van de zon.
Die avond, toen Jaap afscheid nam (het was heel laat ge
worden), sprak Harry er nog eens met zijn vader over.
Maar vader was lang niet zo enthousiast als zijn zoon. Hij vond
die verhalen allemaal heel mooi, maar hij voelde er weinig voor,
om zijn zoon mee te laten trekken naar Argentinië.
Toch was de baan bij de ROVA even op de achtergrond ge
komen. Als hij dat niet kreeg, dacht Harry, dan was er dus altijd
nog een andere kans voor hem.
Meneer Wils, die veel zakenkennissen had, zat niet stil. Hij
schreef naar links en naar rechts, hij bezocht verscheiden mensen,
maar overal kreeg hij hetzelfde te horen: We willen wel, maar
we kunnen niet. We ontslaan eerder personeel, dan dat we
nieuwe mensen aanstellen.
Zo zag de toestand er uit, toen op een ochtend, negen dagen
na de gedenkwaardige avond op de studio de brief van de ROVA
kwam. Het was eerder, dan Harry had verwacht.
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Met trillende handen scheurde hij de enveloppe open.
Er kwamen een brief en een staatje uit. Het eerst, wat Harry
zag, was zijn eigen naam, boven aan het staatje. En dat gaf hem
een schok, zoals hij nog nooit gehad had.
Hij voelde zich, alsof hij de honderdduizend getrokken had.
Hier was een wonder gebeurd. Harry begon te lezen, zijn vader
en moeder lazen mee, zonder iets te zeggen.
Uitgebracht 40924 stemmen. H. Wils: 8731 stemmen.
J. F. Meinders: 8592 stemmen.
En zo voort. Nummer drie van het lijstje had er 6710.
Dat was dus een heel verschil. Maar tussen Harry en Meinders
was het verschil slechts 141 stemmen. Een dubbeltje op
zijn kant.
„Jongen, wat heerlijk voor je,” zei vader ineens en moeder
had tranen in haar ogen.
Harry las de brief, die er bij was.
Hij was dus gekozen, maar het ware plezier had hij er nog
niet in.
Geachte Heer,
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Zoals U uit bijgaand staatje zult opmaken, viel de keus
der luisteraars op U. Het zal ons aangenaam zijn, U Donder
dagmorgen 30 Aug. om elf uur op ons kantoor te ontvangen,
teneinde de details te bespreken.”
„Jongen, ben je nu niet blij?” vroeg moeder weer.
„O, ja,” zei Harry, maar het klonk niet van harte.
Hij was blij, toen zijn vader naar kantoor ging en hij naar
zijn kamer kon verdwijnen, om over de zaak na te denken.
141 stemmen had hij meer dan Meinders.
En Harry zag weer het gezicht van Meinders voor zich, in de
wachtkamer van de studio.
»Ik moet het hebben,” had hij gezegd.
n bijna---- bijna had hij de baan ook gehad. Bijna evenveel
uis eraars hadden op hem gestemd.
ij wist, dat Meinders nu ook in een kamer' zat met precies
zo’n aatje voor zich. Hem was het weer mislukt. Hij had alles
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gedaan, wat hij kon. Hij had er 20 op gehoopt, maar Harry had
het hem juist afgesnoept.
En toen dacht Harry aan Jaap van den Heuvel. Meneer van
den Heuvel, die over een paar maanden naar Argentinië ging, en
die hem mee wou nemen. Als hij dat deed, zou Meinders de baan
krijgen. Dat stond wel vast, want hij had bijna tweeduizend
stemmen meer dan nummer drie.
„Dat lachje was een meesterlijke truc,” had Meinders gezegd.
Inderdaad---- het was geen truc geweest, maar die kleine
meerderheid van 141 stemmen zou hij wel aan dat lachje te
danken hebben. Dat geloofde Harry ook wel.
Wat moest hij doen? Hier blijven en de baan aannemen, of
weggaan ? Misschien lag er daar in dat verre land wel een betere
toekomst voor hem dan hier in het kleine Holland, waar de om
roep toch ook betrekkelijk klein was en de vooruitzichten heus
niet zo prachtig.
Maar vader en moeder? Wat zouden die er van zeggen?
Zouden ze het begrijpen kunnen? Dat hij het gevoel had, alsof
hij oneerlijk was, alsof hij iemand anders iets ontnam, wat hij
heel nodig had, wanneer hij de betrekking aannam.
In een boek had Harry wel eens gelezen over een tweestrijd,
die iemand met zichzelf moest uitvechten, maar hij had nooit
begrepen, wat dat eigenlijk betekende. Nu wist hij het.
Zijn weggetje door het leven was altijd gemakkelijk geweest,
recht toe, recht aan, op een bepaald doel af.
Ja, als dat aanbod van Jaap van den Heuvel er niet geweest
was, dan .... Dan zou hij er niet lang over gedacht hebben___
Maar dat aanbod was er wel. Hij kon meegaan. Van den
Heuvel had het heel ernstig gezegd.
En dan was Meinders meteen klaar. Of was hij te gevoelig?
Moest hij makkelijker over zoiets heen stappen?
En toen begreep Harry, dat het niet alleen zijn gevoel was, dat
hem in deze tweestrijd had gebracht.
Hij begreep, dat hij eigenlijk liever mee wilde naar Argentinië.
Dat hij meer zin had in de avonturen, die hij daar zou beleven,
dan in het baantje van ambtenaar bij een omroep. Want dat
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was het toch. En veel avonturen zou hij er niet beleven.
De figuur van Jaap, bruin-gebrand, wat ruw, maar eerlijk en
hard, pakte hem meer dan Juust Borgman met zijn populariteit...
om niets.
Want waarom is een omroeper populair? Omdat hij toevallig
omroeper is. Het werk is zo moeilijk niet. Dat kunnen er een
heleboel.
En toch__ voor vader en moeder zou het een heel verdriet
zijn, als hij ging. Die hadden toch ook maar één kind.
Harry ging een eindje wandelen. Hij hield het in huis niet uit.
Moeder merkte wel, dat hij iets had, maar ze vroeg gelukkig
niets. Ze begreep wel, dat hij er straks vanzelf over beginnen zou.
En Harry begon er ook over, eerst met Moeder, toen ook met
zijn vader. Hij vertelde precies, hoe hij er voor stond, hoe hij er
over dacht en dat hij niet wist, wat hij doen moest.
Vader keek zijn zoon tamelijk verbaasd aan, toen hij hoorde,
dat Harry er over dacht, om afstand te doen van de aangeboden
baan, terwille van dien Meinders, dien hij nauwelijks kende.
Moeder zat er zwijgend bij. Ze begreep, dat het denkbeeld
natuurlijk mooi was, dat Meinders het ook veel meer nodig had,
dan haar zoon. Maar toen het schrikbeeld van Argentinië weer
op tafel kwam, was ze er beslist tegen, dat Harry het aanbod
zou afslaan.
Ze kwamen die avond niet verder en toen Harry de volgende
morgen naar het kantoor van de ROVA ging, wist hij nog niet
wat hij doen zou.
Vader en Moeder hadden hem sterk aangeraden, om de baan
aan te nemen, maar tenslotte had vader gezegd, dat hij vrij was,
om te doen en te laten wat hij wou, al zou hij toch nooit toestemming krijgen voor Argentinië.
paaltje’kdat ^ ^ meeVaüen’ dacht Harry- Als Punt)e biJ
Onderweg nam hij tien keer
een besluit, maar het was elke
' weer een ander besluit.
van het kantoor stond, wist hij het nog
WaS ^ruk *n die hall. Mensen kwamen en gingen, er
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liepen jongens voorbij met de blauwe ROVA-pet op, de telefoon
rinkelde ....
Toen---- wat was dat? Daar kwam iemand aanstappen ....
maar---- dat was Meinders. Een andere Meinders, dan Harry
kende. Een vrolijke, jolige, jonge vent, een man met energie, met
veerkracht.
Was .... wel drommels .... was Meinders dan gekozen? Nee,
dat kon niet.
„Hallo,” zei Meinders en hij bleef staan. „Meneer Wils. Meneer
de omroeper. Feliciteer U met Uw succes. En U mag mij ook
feliciteren. Ik ben zojuist aangesteld als assistent van de programma-leiding en plaatsvervangend omroeper, ingeval van ziekte
van den heer Borgman of U. We zijn collega’s geworden. Nooit
had ik het gedacht
En Meneer Meinders zag er uit, of hij zou gaan huilen.
Tien minuten later zat Harry voor de twee directeuren.
„Dat is dus afgesproken,” zei Meneer Stok. „U begint 1 Sep
tember. Juist het nieuwe seizoen. Met het salaris gaat U accoord.
Vacantie drie weken per jaar, met de bepaling, dat de vacanties in
onderlir6 overleg geregeld worden. Dan verwachten wij U dus
1 September ’s morgens om acht uur aan onze studio. U gaat toch
in Hilversum wonen?”
„Ik denk het wel,” antwoordde Harry.
„Wij hebben het liever,” zei Meneer Winckelman. „Dan bent
U in eventuele gevallen bij de hand. Meneer Wils, tot ziens dan.”
Harry nam een taxi naar huis. Nooit had hij zich zo opgelucht
gevoeld. Jaap moest maar een ander zoeken.

VIERDE HOOFDSTUK.
Hier Hilversum, de ROVA.
Harry had twee nieuwe pakken gekocht, drie nieuwe over
hemden, sokken, schoenen en dassen.
Hij kon voorlopig voort. Hij kon zich laten zien, want hij
begreep wel, dat de omroeper van de ROVA een onberispelijk
mens moet zijn.
Op een Dinsdagmorgen (1 Sept.) belde hij aan de voordeur
van de studio. De klok wees tien minuten voor acht.
’t Was wel vroeg opstaan, zolang hij nog in Amsterdam
woonde, maar Harry had besloten, om nog één maand te wachten
voor hij verhuisde.
Als hij dat deed, hoefde hij zijn vader niet om geld te vragen
en kon hij zijn kamer in Hilversum betalen van zijn eigen
inkomen.
En hij hoefde niet iedere dag -zo vroeg op de studio te zijn.
Maar hij zou er vandaag wel meer van horen.
Juust Borgman deed de deur open. Hij zag er nu heel wat
minder vrolijk uit, dan op die avond van de wedstrijd. Blijkbaar
had hij het land aan vroeg opstaan.
„Hallo/* zei Juust Borgman. „Ik heet Juust.”
Dat was bedoeld als een invitatie om je en jij tegen elkaar te
zeggen, maar het klonk gek, want heel Nederland was daarvan
op de hoogte.
„Harry/* zei de nieuwe man.
„Hang hier je goed maar op en ga mee naar de controle
kamer/’ zei Juust.
„Ik zal je alles laten zien, je moet maar een paar dagen goed
opletten, dan zal je het ook wel kunnen.”
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Dat dacht Harry ook. Het vak leek hem niet moeilijk. Lastiger
zou het zijn, om iedere dag weer hetzelfde werk te doen, zonder
vervelend te worden.
„Als jij hier ingewerkt bent, mag je ’s morgens beginnen,” zei
Juust, toen Harry de controle-kamer binnenkwam. „Aan vroeg
opstaan heb ik een broertje dood. Sigaret?”
„Graag.” Harry stak op en ging in een gemakkelijke stoel zitten.
De klok wees zes minuten voor acht aan. Het viel Harry op, dat
Juust minstens drie keer per minuut op de klok keek.
Nu kwam een nieuwe man binnen. Hij keek Harry nieuwsgierig
aan en Juust stelde voor:
„Meneer Wils, onze nieuwe omroeper, Meneer van Donk, een
van onze technici.”
Van Donk, die zeker niet ouder was, dan een jaar of drie
ëntwintig, schudde Harry de hand en kreeg een kleur. Die kleur
zou Harry nog dikwijls bij hem zien. Hij mompelde iets onver
staanbaars, liep een stoel ondersteboven en ging toen ver
bouwereerd zitten.
Juust gaf Harry een knipoogje.
Harry zag nu alleen de rug van van Donk. Dat was een brede
rug, bekleed met een glimmend blauw pak, waarboven het dikke,
rode haar eigenaardig afstak. Zelden had Harry iemand gezien,
die zo verlegen was.
„Zet de klok er maar op, Kees,” zei Juust.
Van Donk draaide aan een knop, en Harry hoorde het regel
matige tikken, waar hij thuis zo dikwijls angstig naar geluisterd
had, als hij naar de H.B.S. moest en niet wist, hoeveel minuten
hij voor acht nog had.
Om één minuut voor acht verdween Juust in een klein kamertje
naast de studio.
Hij had een gramofoonplaat in zijn hand en Harry zag nu,
dat een andere plaat ai op een draaitafel gereed lag.
Rrrrrr___ daar begon het bekende slagwerk van de klok.
Toen acht slagen en bij de vijfde slag zag Harry een lichtje, dat
op een der vele kasten wit schitterde, verdwijnen. En een rood
lichtje kwam er voor in de plaats.
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„Goedenmorgen, Dames en Heren,” klonk Juusts stem, „hier
is de ROVA.” En toen volgde de gewone aankondiging, waar
Harry thuis al zo dikwijls naar geluisterd had.
De stem was nog niet weg, of van Donk zette de naald al op
de plaat, hij draaide een knop open, een andere knop dicht, het
rode licht werd weer wit, muziek kwam uit de luidspreker.
„Zo,” zei Juust, die meteen de kamer weer binnen kwam, „en
nu heb ik zeven minuten. Nu zal ik je alles laten zien. Kan jij
even alleen over-faden, Kees?”
„Allright,” antwoordde Kees.
Juust ging er bij zitten en begon af te draaien:
„Nou, dit is dus de controlekamer. In elke studio staan een of
meer microfoons en een controle-lampje. De draden van micro
foons en lampjes komen hier bij elkaar evenals de draden van
de huistelefoons. Verder staan in enkele studio’s nog luidsprekers,
maar daar hoor je later wel meer van. Ik ga je nu alleen vertellen,
wat je direct nodig hebt voor je werk. Over het technische deel zal
Meneer van Donk je later wel es precies vertellen wat je weten
wilt. Hij is reuze knap en hij weet er alles van.” En Juust knip
oogde weer.
„Hier komen dus al die draden bij elkaar. De telefoons op
dat schakelbord. Je ziet, dat er nummers op staan. En bij elk
nummer is een gaatje, waar je deze pen in steekt, als je spreken
wilt met de studio, of als je opgebeld wordt. Wie jou vanuit de
studio opbelt, drukt daar op een knop, dan gaat hier een bel
over. Als jij de studio wilt bereiken, dan kan je dat ook gedurende
een uitzending doen, want in de studio gaat geen bel, maar een
lamp. Als niemand de lamp soms mocht zien, dan knipper je zo
maar een beetje, dan merken ze het wel.”
Harry knikte.
„Ja,” zei Juust, „je gaat straks de studio’s maar es in. Nu vertel
ik eerst verder. De draden van de microfoons en de controlelichten komen dus hier bij elkaar. Elke draad komt uit op een
knop. Wanneer er in een der studio’s een uitzending zal zijn,
dan wacht de controleur hier op een lichtseintje. Als hij rood
krijgt, gaat de microfoon open. Kijk maar, dat doet hij met deze
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knop. Met de gramofoons gaat het net 20. De gramofoons werken
natuurlijk met een pick-up en niet met een gewone weergever.
Zo haal je veel meer uit de platen.”
Harry knikte maar. Al die wijsheden wist hij ai lang. Welke
jongen van zijn leeftijd heeft nu nog nooit van een pick-up
gehoord?
„In het begin zal je wel last hebben van zenuwachtigheid, maar
dat gaat over,” vervolgde Juust. „Jij, als omroeper brengt de
mensen in de studio’s, je overlegt de opstelling voor muziekuitzendingen met den technicus, je zorgt, dat ze ingelicht worden
over wat wèl en wat niét mag, je vertelt ze alles van de licht
signalen, maar als ze zenuwachtig lijken, kan je er beter bij gaan
staan, want anders wordt het duvelen.”
De plaat werd nu overgefad. Nog was plaat nummer een niet
geheel afgelopen, of Van Donk plaatste reeds de pick-up in de
eerste groef van plaat nummer twee, die al draaide.
Even draaien aan de knoppen en de muziek ging gewoon door,
alsof er niets bijzonders gebeurd was.
„Van platen in twee delen, hebben we altijd twee stel,” zei
Juust. „Op die manier vermijden we het hinderlijke onder
breken.”
Harry stond op en hij ging in de controle-kamer eens rond
neuzen. Spoedig was hij in druk gesprek met van Donk, die hele
maal ontdooide, toen hij merkte, dat Harry er enige technische
kennis op nahield.
Van Donk legde hem doel en werking van de verschillende
versterkers uit, hij verklaarde hem, hoe er gecontroleerd werd,
hij vertelde precies, waarom hij dit en waarom hij dat deed.
Het gramofoonplaten-concert duurde een uur en toen nam
Juust zijn nieuwen collega mee, om hem voor te stellen aan den
kookspecialist van de omroep en hem meteen te laten zien, op
welke wijze diens praatje uitgezonden zou worden.
Harry stelde zich een dikken man voor, zo iets als Paul Whiteman, maar hij werd teleurgesteld. De kook-man was klein en
mager, hij zag er beslist hongerig uit.
Juust maakte er een grapje over en de kok zei:
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„Heren, weet U wat het is? Ik kook veel, gewoonlijk meer dan
de helft van de dag. En als je altijd kookt, raak je je eigen eetlust
kwijt. Zo gaat dat. Ik ben een slechte eter. Dat zou U in mijn
omstandigheden ook zijn.”
Met hun drieën gingen ze naar de studio.
Harry kende dit vertrek. Hij had er destijds examen afgelegd
voor de twee directeuren en Juust.
Daar stond de tafel, waarop een microfoon was opgesteld;
naast de microfoon het onvermijdelijke glas water. De wanden
waren van Selotex, een stof, die veel op bordpapier lijkt, maar die
Harry nog nooit gezien had.
De kook-man nam plaats aan de tafel, hij legde zijn horloge
naast zich neer.
„Dat is een gewoonte van me,” zei hij. „Ik heb liever mijn
horloge, dan die electrische klok.”
„Ik geef U dadelijk wit licht,” zei Juust nog en toen lieten zij
den man alleen met zijn kook-problemen.
Harry zei het niet, maar hij dacht:
„Wat gaat dat allemaal eenvoudig. Ik had ’t me veel inge
wikkelder voorgesteld. En gemoedelijk gaat ’t ook. Hier zal ik
gauw genoeg wennen.”
Juust verdween al in zijn hokje, toen de laatste plaat nog maar
halverwege was. Maar na het slotaccoord gaf van Donk hem wit
licht, Juust antwoordde dadelijk met rood, hij kondigde den
kook-man aan.
Vlug, studio 5 uitschakelen. Studio 3 inschakelen, wit licht
geven, de kok gaf rood, en daar sprak hij alweer.
Harry stelde zich voor, hoe duizenden huisvrouwen met papier
en potlood gereed zaten, om zijn geheimen af te luisteren.
De portier kwam binnen, om een brief te brengen voor Juust.
Hij keek Harry wat wantrouwig aan. Bezoek in de controle-kamer
was verboden.
„Ik ben Wils,” zei Harry, „de nieuwe omroeper.”
„Blom is mijn naam,” zei de portier en hij stak meteen zijn
hand uit.
1
Harry mocht hem dadelijk graag. Hij was groot en sterk, hij
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had een open, eerlijk gezicht, hij zou zeker een prettig mens zijn,
om mee om te gaan in het werk.
Juust gooide zijn lange benen de controlekamer weer binnen.
Hij begon zichtbaar bij te komen, hij werd vrolijker en gezelliger
naarmate de dag vorderde.
„De portier heeft een brief voor je gebracht,” zei Harry.
Juust keek naar de klok. Toen scheurde hij de enveloppe open
en las. Harry zag, dat zijn lippen zich krulden tot een glimlach.
„Moet je es lezen,” zei hij, „zo krijg ik er haast elke dag.”
„Beste meneer Borgman,” las Harry, „even moet ik U schrijven,
hoe wij genoten hebben van Uw stem in het gramofoonplatenconcert van gisteravond. Mijn vriendin en ik vinden U de sympa
thiekste omroeper van ons land. Gaat U nog maar vele jaren
zo voort. Hartelijk groeten en de meeste achting van Uw Mies
Stevens.”
„Kennissen van je?” vroeg Harry en toen Juust zijn hoofd
schudde, keek Harry hem tamelijk verbaasd aan.
„Schrijven ze dat zo maar?”
„O ja,” zei Juust, „wie weet wat voor leuke brieven jij krijgt,
als je populair wordt.”
„Ik kan er niet veel leuks aan vinden,” zei Harry.
„’t Is anders maar wat fijn,” vond Juust, „want de directie
weet dat ook wel. Hoe populairder, hoe meer brieven en hoe
meer ze je nodig hebben.”
Harry zag dat natuurlijk wel in, maar hij dacht, dat er bij Juust
toch ook wel wat ijdelheid bij kwam.
Op dit ogenblik had de kook-man genoeg geheimen verraden.
Er was nu nog een half uurtje gramofoonmuziek en omdat Harry
dat al gezien had, ging hij de studio’s eens rond. Juust kon niet
mee, want die zat aan zijn gramofoönplaten vast.
In studio nummer vier was een luidruchtig gezelschap bezig
boterhammen met kaas te eten. Een dikke man, die een dikke
boterham in zijn linkerhand had, stelde zich dadelijk joviaal voor
als de leider van het ensemble Prebonoir. Overigens heette hij
niet meer dan Slot.
Hij had vier andere heren bij zich, die zich eveneens onledig
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hielden met het verslinden van grote hoeveelheden brood. Een
klein, oud mannetje was in een hoekje van de studio gekropen
om een vis te eten, wat waarschijnlijk verboden was. Harry kon
dat wel opmaken uit de schichtige blikken, die de visliefhebber
op hem wierp.
Hij ging terug naar de controlekamer en vertelde aan Juust wat
hij gezien had.
„Wat duvel nog es an toe,” zei Juust, heel wat minder be
schaafd, dan hij zich voor de microfoon liet horen. En meteen
sloeg hij zijn lange benen uit en verdween met Harry achter zich
aan naar studio nummer twee.
Maar het ensemble Prebonoir had lont geroken. De vijf
mannen stonden en zaten in kunstzinnige houdingen bij hun
instrumenten en zagen eruit, of ze in geen drie dagen iets gegeten
hadden. Van de vis geen spoor.
Juust groette beleefd en snuffelde in de lucht.
De kleine man glimlachte hoffelijk.
„Die lui heb ik al heel wat moeten leren,” zei Juust, toen ze
weer in de gang waren, „verder knappe kerels. Een van de beste
ensembles, die we ooit voor lichte muziek in de studio hadden.
Maar die mensen zijn verslaafd aan eten en toen ze hier de eerste
dag waren, vond ik visgraten achter de radiatoren van de ver
warming.”
„Artisten zijn zeker dikwijls rare lui?” vroeg Harry, die op
dat ogenblik nog een geweldige achting had voor alles wat aan
de kunst deed.
„Dat zijn ze,” zei Juust tamelijk nijdig. „Ik snap nooit veel
van die mensen. Maar dat zal wel aan mij liggen.”
Hij kwam juist op tijd om met een nieuwe plaat in de kleine
studio te verdwijnen en het publiek te vertellen dat nu de wals
Dorfschwalben ten gehore zou worden gebracht.
„Ik vier binnenkort mijn jubileum-Dorfschwalben,” zei Juust,
„en m’n vijfhonderdste Blaue Donau heb ik al achter de rug.
Daar zijn de mensen gewoon verkikkerd op.”
Omdat het de laatste plaat was, ging Harry zich opstellen in
studio nummer twee. De Prebonoirs kenden dit werk langer dan
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vandaag en toen het witte lichtje verscheen, maakte de eerste
violist zelf rood, hij telde onhoorbaar met zijn lippen tot drie en
de muziek begon.
De eerste en tweede viool zaten tamelijk dicht onder een micro
foon, die ongeveer twee en een halve meter boven de grond hing,
de cello zat er wat verder af en de bas stond met de vleugel
minstens vijf meter verder. De afstand was zo groot, dat Harry
dacht, dat het toch nog wel moeilijk zou zijn om op die manier
een goed samenspel te krijgen. En hij snapte helemaal niet, hoe
de piano nog gehoord kon worden. Hij kreeg belangstelling voor
de knepen van het vak en toen het eerste nummer voorbij was
en het witte licht verscheen, ging hij de studio uit, om nu in de
controlekamer te luisteren.
Juust had juist het tweede nummer aangekondigd en de muziek
begon weer.
„Vleugel is een beetje hard,” zei Juust en van Donk besloot
om een tweede microfoon in te schakelen en de piano nog iets
verder weg te halen van de eerste.
„Maar hoe weet je nou zeker of het goed is?” vroeg Harry
aan Juust.
„Dat horen we toch,” zei Juust.
Van Donk draaide zich om en kreeg een kleur. „U begrijpt
het geloof ik niet goed,” zei hij. „Wat U hier hoort is het geluid
van de zender. Deze luidspreker is ingeschakeld op een gewoon
ontvangtoestel met een buitenantenne. Wij horen dus hetzelfde
als de luisteraars. Anders zou al ons controleren niets helpen.”
Nu begreep Harry het beter. Hij had gedacht, dat de luid
spreker op de laatste versterker was geschakeld.
De telefoon ging en Juust nam de horen van de haak.
„Zeker,” hoorde Harry hem zeggen, „ik noteer. Mag ik eerst
nee, pardon, de naam van den behandelenden
de naam?
geneesheer. Dat bent Uzelf___ ja, dokter Veldman. Zeker, geeft
U maar op. Wil A. C. Terwijden, van beroep handelsreiziger,
verblijfplaats onbekend, doch waarschijnlijk reizende in de
Noordelijke provinciën, zich zo spoedig mogelijk naar huis be
geven in verband met ernstige ziekte van zijn dochtertje Maria.
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Ik herhaal___” Juust herhaalde het bericht en Harry luisterde
gespannen toe.
„S.O.S.-bericht,” zei Juust, „van Donk, help me onthouden: dat
geven we direct na het tijdsein van elf uur. Dan luisteren de
meeste mensen.”
Help me onthouden, dacht Harry. Hij kon zich niet voorstellen,
dat je zoiets vergeten zou, als een vader geroepen wordt, omdat
z’n dochtertje ziek is.
„Wat kijk je verbouwereerd,” zei Juust. „Ja man, daar wen
je aan. We krijgen soms vijf, zes S.O.S.-berichten per dag. En je
went er zo aan, dat ze het je moeten helpen onthouden, anders
kan het je gewoon door ie hoofd gaan. Nou ja, dat is me nog
nooit gebeurd, hoor. Maar je kunt niet weten.”
Een half uur lang gebeurde er niets. Toen kwam de portier
koffie brengen en hij vertelde meteen dat professor Kasteel in
de wachtkamer zat.
„Dat is voor de lezing van elf uur,” zei Juust. „Nou man,
dan kan je nou beginnen. De prof gaat naar studio drie. Je ver
telt hem maar, hoe hij de controlelichtjes moet behandelen en dat
ie op z’n tijd moet passen en dat hij niet teveel moet kraken met
z’n papier en dat hij niet zo demonstratief water moet drinken ...
en dat zeg je allemaal op een uitgezocht beleefde manier, dat het
net klinkt of het complimentjes zijn. Ga je gang.”
Harry stond op. Hij voelde zich nog wat onwennig in het grote
gebouw, waar hij vandaag voor het eerst als employé rondliep.
In de wachtkamer zat niemand. Dat kwam, omdat er twee wacht
kamers waren en Harry natuurlijk de verkeerde had uitgezocht.
In de tweede wachtkamer vond Harry een langen ouden heer
met een witte baard en flets-blauwe ogen.
„Wils is mijn naam,” zei Harry en hij boog.
De professor keek op uit zijn boek en staarde Harry aan, alsof
hij er niets van begreep.
„Ik ben de omroeper,” zei Harry.
„Professor Kasteel,” antwoordde de oude heer.
„Mag ik U verzoeken, om mee te gaan naar de studio?” vroeg
Harry vriendelijk.
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„Nu al? ’t Is pas kwart voor elf.”
„Wij bereiden ons graag tijdig voor,” stotterde Harry.
De prof stond met een zucht op en liep achter Harry aan naar
studio nummer drie.
„Gaat U zitten,” zei Harry.
„Is dat water fris?” vroeg professor Kasteel en zonder het
antwoord af te wachten dronk hij het glas van den kookspecialist leeg.
Toen gaf Harry wijselijk maar geen ophelderingen meer, maar
hij zette een nieuw glas klaar.
„Wilt U zo goed zijn om Uw papieren zo neer te leggen, dat
ze niet ritselen ?” vroeg hij.
Weer keek de oude man hem tamelijk verbaasd aan.
„Dit is het signaalsysteem,” zei Harry. „U ziet dit lampje. Als
dit lampje begint te gloeien, is dat het teken, dat wij op U
wachten. Wanneer U dan deze schakelaar naar beneden drukt,
begint het rode lampje te gloeien en dan kunt U meteen
beginnen.
„Ja, ja,” zei de professor. Harry bleef nog even staan dralen
en ging toen de studio maar uit. De prof was alweer bezig met
zijn lectuur.
Om elf uur nam Juust eerst het S.O.S.-bericht en daarna
kondigde hij een lezing aan van professor Kasteel over: „De
expeditie voor diepzeeonderzoek van captain Bright.”
Van Donk deed snel zijn werk. Studio vijf uitschakelen, studio
drie inschakelen, wit licht geven.
Daarna gebeurde er niets meer.
„Je hebt het niet goed gedaan,” zei Juust grinnikend. „Ga
gauw naar studio twee, anders duurt het te lang.”
Harry rende, hij opende de deur van studio twee en de pro
fessor draaide zich half om en wierp hem een woedende blik toe.
Intussen zat hij geanimeerd te vertellen van die interessante
expeditie die op een diepte van---„Professor, neemt U me niet kwalijk,” zei Harry, „de bedoeling
is, dat U eerst de schakelaar naar beneden duwt, zodat U rood
licht krijgt en dan begint te spreken.”
Harry Wils, Radioomroepec-ceporter.
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„Zegt U dat dan,” antwoordde professor Kasteel kortaf.
Harry sloot de deur van de studio en toen hij terug kwam in
de controlekamer, zag hij juist het witte lichtje verdwijnen en
het rode aangloeien.
„Kan ik nou beginnen?” vroeg de professor tamelijk on
vriendelijk aan zijn luisterend vaderland.
Harry was zo verbouwereerd dat hij heel hard: „ja,” riep.
Toen sloeg Juust zich op z’n knie van plezier, wat helemaal
niet in de haak was, omdat hij nog steeds de verantwoordelijke
man was en onder zijn regime zulke dingen niet gebeurden.
Omdat de professor geen antwoord kreeg, scheen hij zich in
zijn lot te schikken en hij begon:
„Zoals ik U zoeven al vertelde, ging in 1933 de expeditie voor
diepzeeonderzoek van captain Bright
„Dat heb je nou mooi in de soep laten lopen,” zei Juust. „Als
je weer zo’n zonderling krijgt, dan moet je erbij blijven. Profes
soren zijn nu eenmaal altijd verstrooid, dat is een afgezaagd
mopje.”
Professor Kasteel vertelde precies een minuut te lang en
Juust zei:
„Daar neem ik m’n petje voor af. De meeste mensen die een
lezing komen houden, gaan ver over hun tijd. We doen het
tegenwoordig zo, dat we lezingen van zeer belangrijke personages
zelf op wasplaten opnemen, dan zijn we niet aan hen gebonden
en zij niet aan ons en dan weten we meteen de juiste tijd.”
Toen ging hij studio vijf binnen, om zijn rapport in te vullen
en Harry bleef achter met het vervelende gevoel, dat hij zijn
eerste domheid ai achter de rug had.
Toen hij om half twaalf den professor uitgeleide deed, kreeg
hij nog een flinke berisping over de buitengewoon onduidelijke
wijze waarop hij de werking van dat overigens-hoogst-eenvoudigesignaalsysteem had verklaard. En zo was Harry van de kat en
van den kater gebeten.
De dag verliep verder zonder stoornissen. Harry leerde het
bedrijf kennen, hij zag de afdeling voor eigen opnamen, hij
maakte kennis met de mensen op de gramofoon-kamer, hij be
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zichtigde het technisch laboratorium, hij bekeek de reportageauto van binnen en hij kreeg zijn eerste lessen in het produceren
van alle merkwaardige geluiden, die bij hoorspelen nodig
kunnen zijn.
„Ja,” vertelde Juust, „vroeger was dat allemaal heel anders.
Toen moest je alle geluiden nog zelf maken of liever zo goed
mogelijk na maken. Tegenwoordig hebben we al heel wat op
gramofoonplaten. Dat is natuurlijk veel makkelijker. Spoor
treinen, stationsgeluiden, vliegmachines, kippen en tijgers, zuige
lingen en oproerige menigten, een applaudiserende zaal en een
kanonschot.... alles hebben we op gramofoonplaten. Zelfs de
nachtegaal. Maar van die nachtegaal zal ik je een andere keer
eens een verhaal vertellen, toen we door de bosjes slopen, om
zijn liedje uit te zenden.”
Om twaalf uur kon Harry de boterhammen opeten, die zijn
moeder zorgzaam voor hem had gemaakt.
En om half zeven, toen meneer Stok voor Juust in kwam vallen,
inviteerde deze omroeper hem, om mee te gaan eten.
Harry at voor het eerst in zijn leven in een restaurant van
standing zonder dat zijn vader of zijn moeder erbij waren.
Een H.B.S.er was plotseling veranderd in een zelfstandig man.

VIJFDE HOOFDSTUK.
U hoort onzen nieuwen omroeper..
Tien dagen scharrelde Harry nu door de studio en het begon
hem mooi te vervelen. Hij begreep heel goed, dat hij het vak
eerst moest leren, hij snapte ook wel, dat hij de routine van Juust
nog niet had, maar hij wou toch wat graag binnen. Zélf dienst
doen. Zelfstandig werken. Daar ging het om. En toen hij er
schuchter over begon tegen Juust, zei deze:
„Om zes uur komt Meneer Stok. Hem moet je het vragen. Ik mag
daar niet in beslissen. Dus .... je vraagt ’t maar.”
Harry besloot, er dan ook niet meer mee te wachten. Hij wist
nu wel, hoe het ging en voor belangrijke uitzendingen zouden ze
hem toch niet alleen laten staan. Dat begreep hij wel.
Wat hem niet meeviel, dat was de stemming op de studio.
Vroeger had hij zich altijd voorgesteld, dat er op zo’n studio
koortsachtig gewerkt werd, dat er wel tien zenuwachtige mensen
door elkaar renden, maar zo was het niet.
Want juist dat deel van het werk viel buiten het gebouw. Dat
was bijvoorbeeld het werk van den reporter, of ooggetuigeverslaggever, zoals Meneer Stok hem noemde.
Wanneer die iets belangrijks verslaan moest, dan had hij haast,
dan was er die stemming van „ik haal ’t niet,” waar Harry op
gerekend had.
Maar aan dat werk was Harry nog lang niet toe. Als hij er
ooit aan toe kwam, want goede radio-reporters worden niet
gemaakt. Ze worden geboren. Het is een soort werk, wat je kunt,
of wat je niet kunt. Leren kan niemand het.
En op de studio merkte je daar niets van. Het mocht al eens
een enkele keer wat druk zijn, met een concert, dat tegen zijn
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eind liep, en een spreker, die op zijn plaats gezet moest worden
en dan de telefoon voor een S.O.S.-bericht of zo iets___ja, dan
was het wel even druk, maar daar konden Juust of Harry wel
tegen op.
Wat in de studio kwam, was klaar. Daar hoefde je je geen
zorgen over te maken.
De programma-leiding zorgde voor het werk, öf het was een
uitzending vanuit een andere plaats, waarvoor een telefoon-lijn
werd gebruikt. Een lijnuitzending noemde Juust dat.
En die lijnuitzendingen .... och, je moest het aankondigen en
dan had je maar af te wachten, wat er van terecht kwam. Was
het slecht, ja, jammer ... maar de omroeper kon er niets aan doen.
Harry moest zijn eerste omroepdienst nog doen, maar hij ver
langde er nu al naar, om ander werk te krijgen, werk, waar hij
zijn eigen hersens bij kon gebruiken, wat niet alleen oplezen was
van een programma, dat gedrukt voor je stond.
Natuurlijk kon hij zijn werk als omroeper ook een eigen cachet
geven, zoals Juust dat noemde. Verder mocht hij zich wel een
enkele vrijheid veroorloven, hij hoefde niet altijd precies het
zelfde te zeggen.
Maar Meneer Stok, die hem dat verteld had, had er bijgevoegd:
„Als je er maar om denkt, dat ik geen grapjes voor de microfoon
wil hebben. Een omroeper is een zakelijk mens, een aangenaam
mens, niet droog, niet vervelend, maar geen humorist. Want een
enkele keer kan dat wel eens aardig zijn, maar meestal vinden
de mensen het al heel gauw vervelend en je kunt toch ook niet
voor elk programma een geestige manier van aankondigen
vinden; daarom blijven wij maar liever zakelijk.”
Harry begon tegen half zes al op de klok te kijken. Als Meneer
Stok het nu maar goed vond.
Om even over zessen kwam de heer Stok binnen, om Juust af
te lossen.
„Ga jij maar eten, Juust,” zei hij. „En je hoeft je niet te
haasten, ik heb tijd tot acht uur. Bejour.”
Toen trok Harry de stoute schoenen aan.
„Meneer Stok,” zei hij, „wanneer mag ik beginnen?”

'

54

i’

„Heb je zo’n haast?” vroeg de directeur.
„Eerlijk gezegd wel,” antwoordde Harry. „Ik wil graag wat
doen. Ik heb de zaak nu goed aangekeken___natuurlijk heb ik
nog geen routine, maar eens moet ik toch beginnen
„Goed,” antwoordde Meneer Stok. „Waar zijn we?”
Harry wees het hem in het programma aan.
„Ze spelen nu nummer drie,” zei hij. „Dus dadelijk komt die
potpourri uit Walzertraum.”
„Ga je gang,” zei Meneer Stok. „Ik ben benieuwd.”
Harry kreeg er een kleur van. Dat was gemakkelijk gegaan.
Maar hij vond het niet zo leuk, om te moeten beginnen, onder
de ogen of liever de oren van Meneer Stok.
De muziek zweeg, van Donk, die toevallig de dienst weer had,
keek Meneer Stok al aan. Hij had studio 5 al rood licht gegeven.
„Kom maar,” zei Meneer Stok.
Samen gingen ze studio 5 binnen.
„Ga jij maar zitten,” wees de directeur op de stoel voor de
microfoon. „Ik zal eerst wat zeggen en dan mag jij een paar
woorden zeggen, dat je hoopt, dat velen naar je luisteren zullen,
of zoiets. Bedenk zelf maar wat.”
Harry keek hem angstig aan. Wat? Een soort toespraak moest
hij houden? Zo maar ineens? Hij kreeg heel veel zin, om weg
te lopen. Als Meneer Stok daar nu iets eerder wat van gezegd
had, zou hij iets hebben kunnen bedenken. Maar zo was Meneer
Stok niet.
Hij maakte rood licht en zei:
„Dames en Heren, hier is de ROVA te Hilversum. Alvorens
U het volgend nummer van ons programma aan te kondigen, een
klein intermezzo. Hier naast mij zit de heer Harry Wils, die door
U gekozen werd als tweede omroeper van onze omroep. De Heer
Wils heeft enige tijd rondgeneusd in ons bedrijf en hij zal over
enkele ogenblikken enkele woorden tot U spreken en dan
officieel een deel van de dienst overnemen. Ik hoop, dat U naar
hem met evenveel plezier zult luisteren, als U dat tot nu toe
naar den heer Borgman en mij hebt gedaan. De heer Wils heeft
het woord.”
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„Dames en Heren, — het doet mij veel pleizier---- ”
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Harry was zo wit als een servet, dat zojuist door een goede
wasserij is behandeld. Zijn keel was droog en hij slikte een paar
keer. Meneer Stok stond achter hem en verborg met moeite zijn
lachen.
„Dames en Heren,” zei Harry, „het doet mij veel plezier, om
vanavond voor het eerst een programma te mogen aankondigen.
Ik moet velen van U hartelijk danken voor de stem, die zij op mij
hebben uitgebracht en waardoor ik hier omroeper ben geworden.
Ik hoop, evenals Meneer Stok, dat U de luidspreker niet zult
afzetten, wanneer U mij hoort en ik zal m’n best doen, om mijn
werk even goed te verrichten als mijn populaire collega. Ik kondig
U nummer 4 van het programma aan
En daarmee was de kleine plechtigheid afgelopen.
Harry was vuurrood toen hij weer in de controlekamer kwam.
Zo bleek als daarnet en zo rood als nu, was hij nog nooit geweest,
binnen een tijdsverloop van 5 minuten.
Meneer Stok keek zijn nieuwen omroeper lachend aan.
„Goed gedaan, Boy,” zei hij. „Mensen, die niet voor één gat
gevangen zitten, zijn naar mijn hart. Blijf jij nou maar omroepen,
ik luier graag een beetje.”
Hij stak een sigaret op en luisterde aandachtig, wanneer Harry
een nieuw nummer annonceerde.
Om kwart na zes ging de telefoon.
„Laat maar,” zei van Dort, „dat is de lijn uit Amsterdam.”
Hij ging naar het telefoontoestel, en had een gesprek met zijn
collega, die in een der grote hotels zijn versterkers had opgesteld.
Daarna werd de lijn geprobeerd en toen dat bevredigend afliep,
moest Harry aan het toestel om met den band-leader 'William
Broek over het programma te spreken.
„Hello,” hoorde Harry, „this is Broek speaking. Meneer, ik
zal de nummers zelf aankondigen.”
Maar Harry wist, dat dit alleen bij bijzondere gelegenheden
werd toegestaan, alleen wanneer de allergrootsten voor de micro
foon kwamen.
„Very sorry,” antwoordde Harry, „this is the announcer
speaking. Maar aankondigen doen we hier zelf.”
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„Voor de B.B.C. doe ik het ook altijd,” was het nijdige
antwoord.
„U neemt tussen elke twee nummers een pauze van een halve
minuut,” zei Harry. „Omroepen doen we hier. Dag mister Broek.”
De stem aan de andere kant antwoordde nog iets, maar Harry
verstond het niet en toen hoorde hij, dat de telefoon op werd
gehangen.
„Flink zo,” zei Meneer Stok. „Je moet op je stuk staan, ’t Is
niet, dat we er nu zo erg veel bezwaar tegen hebben, want de
namen van de nummers zijn toch Engels, maar van ons verstaan
de luisteraars dat beter dan van dien Engelsman. En ik geloof
niet, dat het iemand iets kan schelen om zijn stem te horen.
Overigens .... weet jij daar iets van, dat die band in Engeland
voor de micro is geweest?”
„Nee, meneer,” antwoordde Harry. „In het programma hebben
ze nooit gestaan, voor zover ik weet.”
„Dacht ik ook niet.”
Harry vertelde den luisteraars, dat het concert ten einde was
en dat nu een programma van dansmuziek volgde, door de band
van William Broek. Hij kondigde het eerste nummer aan en even
later kwam de jazz al uit de luidspreker. Nu moest hij heel goed
oppassen, om net op tijd om te roepen, want Broek zou hem
zeker niet veel tijd gunnen. Hij had trouwens zelf een halve
minuuut gezegd.
Juist had hij het derde nummer aangekondigd, toen de tele
foon ging.
„Met de studio van de ROVA,” zei Harry.
„Met Brinkman. Meneer___ik heb juist mijn toestel inge
schakeld, maar wat is dat voor een omroeper?”
„Een nieuwe, Meneer Brinkman,” antwoordde Harry beleefd.
„Slecht, Meneer,” zei de stem. „Hoort U dat zelf niet? Dat is
geen Engels, wat die jonge spreekt, dat is koeterwaals. Is dat nou
die beroemde man, die door de leden gekozen is?”
„Het is Wils, Meneer,” zei Harry. „Daar spreekt U mee.”
„Wat zegt U?”
„U spréékt met den nieuwen omroeper,” antwoordde Harry.
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Even was het stil.
„Neemt U me niet kwalijk,” zei Meneer Brinkman. „Dag
Meneer.”
„Wat was dat?” vroeg Meneer Stok, die meegeluisterd had.
Met een tamelijk triestig gezicht, vertelde Harry van het
gesprek. Meneer Stok begon te lachen. Maar voor hij wat zeggen
kon, rende Harry naar 5, waar hij nog juist kon vertellen, dat er
een nieuw nummer kwam, voor Mister Broek hem te glad af was.
Toen hij weer binnenkwam, zei Meneer Stok:
„Trek je daar niets van aan, boy. Zo zijn de mensen altijd.
Het kan best zijn, dat die meneer een kennis is van een van jouw
concurrenten. En een omroeper heeft altijd veel kritiek te ver
duren. Weet je, dat we nog minstens een keer per week vriende
lijke verzoeken krijgen, om Borgman asjeblieft op staande voet
te ontslaan. Ja, als ik je vertel, wat mij zelf overkomen is ....
ga zitten.”
Harry kreeg een sigaret en Meneer Stok vertelde.
„Jaren geleden hadden Winckelman en ik de ROVA opgericht.
Ik riep in het begin alleen om. Toen kreeg ik op een dag een
brief. Geachte Meneer Stok, wij hebben alle achting voor de
wijze, waarop U met den heer Winckelman de ROVA tot bloei
tracht te brengen, wij bewonderen Uw beider beleid, wij zijn
tevreden met Uw programma’s maar___kunt U geen andere
omroeper krijgen. Die man gaat mij op mijn zenuwen.”
Harry lachte alweer. Als de directie zulke dingen zo makkelijk
opnam, dan hoefde hij nog niet zo bang te zijn.
,Ja,” ging Meneer Stok voort, „zo gaat dat. En als er gemiddeld
honderdduizend mensen per avond naar je luisteren, dan zou het
wel een wonder zijn, als die je allemaal aardig vonden. Trek je
daar niets van aan!”
Harry begreep, dat er meer moest gebeuren, om de goede in
druk, die hij gemaakt had (tot nu toe tenminste) te bederven.
Om kwart na zeven kwam Juust terug. Hij had thuis geluisterd
in zijn pension en hij had het eerste optreden van Harry mee
gemaakt.
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„Borgman, wat zeg je ervan?” vroeg Meneer Stok. „En die
toespraak, zo maar voor de vuist!”
Harry was in 5, zodat hij het gesprek niet kon horen.
„Goed,” antwoordde Juust. Maar meer zei hij niet.
En toen Harry even later binnenkwam, zag hij dadelijk, dat er
met Juust iets aan de hand was. Juust deed een beetje stijf, een
beetje kortaf. Maar Harry lette er niet erg op. Juust was
misschien moe.
„Zal ik vanavond nog een uurtje voor je omroepen?”
vroeg hij.
„Merci,” antwoordde Juust kort. „Ik kan mijn eigen dienst
wel af. Jij hebt hier nou genoeg rondgehangen, ga jij maar naar
huis. Morgen zullen we de dienst wel verdelen, want de bedoeling
is zeker, dat je nu de helft van de dienst op je neemt.”
„Natuurlijk,” antwoordde Harry. „Tot morgen dan.”
„Saluutjes,” zei Juust en toen verdween hij meteen naar 5.
Toen Harry op straat liep, vond hij Juust’s gedrag toch wel
wat vreemd. Nog nooit had de omroeper hem zo maar wegge
stuurd. Waarom vanavond dan ineens wel?
Vreemd was dat. Enfin, Juust was misschien door het een of
ander uit zijn humeur. Morgen zou hij wel weer anders zijn.
En toch .... had Juust wel het recht, om hem zo maar weg
te sturen ? Hij was er veel langer en daardoor voelde hij zich een
beetje de baas. Dat was geen wonder.
Maar Meneer Stok had er niets van gezegd, dat Harry onder
Juust zou staan. Ze zouden samen de dienst verdelen.
Toen Harry thuis kwam, had hij de zaak al uit zijn hoofd gezet.
Het zou zich wel vinden. Thuis hadden ze hem gehoord en
Meneer Wils zei:
„Uitstekend, jongen. Die andere doet het heus niet beter. En
dat kleine toespraakje had je goed in elkaar gezet. Wist je van
morgen nog niet, dat je vanavond beginnen zou?”
Harry vertelde, hoe plotseling dat gegaan was en hoe hij ineens
iets had moeten zeggen. Toen was zijn vader vol bewondering
over zijn knappen zoon.
„Je moet nu ook es kamers gaan zoeken,” zei Mevrouw Wils.
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„Je ziet er niet goed uit. Je maakt veel te lange dagen. Iedere
morgen zo vroeg weg en dan
„Dat wordt nu allemaal beter,” zei Harry. „Morgen verdelen
we de dienst. Dan hoef ik niet meer zo dikwijls vroeg weg.”
Maar dat zou heel anders uitkomen, dan hij dacht.
Want toen Harry de volgende morgen op de studio kwam, zat
Juust al met een blad papier voor zich.
„Look here,” zei hij, „we zullen het voorlopig zo regelen, dat
jij de eerste helft van de uitzenddag neemt en ik de tweede. Ik
ga vroeg eten, dat doe ik dus om een uur of twaalf, als jij nog
dienst hebt, dan kom ik om één uur aflossen, ik werk dan tot
een uur of drie en om zes begin ik weer, tot twaalf uur. Dan
kan jij dus om een uur of zes naar huis. Op die manier heb jij
de uren van acht tot een en van drie tot zes en ik doe de
dienst van een tot drie en van zes tot twaalf. Je weet, als er
’s avonds iets bijzonders is, en dat gebeurt vrij veel, dan moet jij
er zijn, om te helpen. Maar daar staat tegenover, dat je twee
dagen van de week helemaal vrij bent. Kijk, hier is het lijstje, ik
heb het meteen voor de Donderdag uitgewerkt, als we een rare
dag hebben.”
Harry hoefde niets meer te zeggen. Juust had het zo vastgesteld
en daarmee uit.
Maar het viel hem genoeg tegen. Hij had er op gehoopt, dat
de dienst eerlijker verdeeld zou worden, zodat ieder een aantal
uren overdag en een paar uren ’s avonds kreeg.
Het was heel moeilijk, om er verder over te praten. Meneer
Stok had gezegd, dat zijn twee omroepers het onder elkaar
mochten uitmaken, als de dienst maar goed ging. En Juust had
oudere rechten.
Daarom zweeg Harry, want Juust vroeg niet eens, of hij er
mee accoord ging. Hij vond, dat dat vanzelf sprak.
En dus stond Harry om acht uur voor de microfoon te wachten
op de achtste slag van de klok om de luisteraars goedenmorgen
te wensen en de eerste plaat aan te kondigen.
Maar tevreden was hij er niet mee.
Er volgden nu een paar weken, waarin Harry aan zijn werk
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wende. Veel bijzonders gebeurde er niet en dikwijls kon hij
’s avonds naar huis gaan, omdat Juust hem niet nodig had.
Het was op de voorlaatste dag van de maand, dat hij weer
eens blijven moest en van die avond stelde Harry zich veel voor.
Want hij zou voor het eerst de uitzending bij wonen van een
echt, moeilijk hoorspel.
De leider van de ROVA-spelers, de heer de Greeff, had Harry
dadelijk gevraagd om voor een paar geluiden te zorgen. En het
was een zonderlinge opdracht, die Harry gekregen had.
Hij moest in de eerste plaats een trein imiteren, die van een
brug valt, verder was hij „gewonde”, daarna had hij er voor te
zorgen, dat een kellner een blad met glazen over de grond smeet,
omdat deze ruzie had gekregen met een bokser, en tenslotte
diende hij als „juicher”.
Drie dagen van te voren was de repetitie. En voor die repetitie
nam de heer de Greeff Harry mee naar de geluidskamer.
Hier hing tegen het plafond een microfoon en tegen de wanden
stonden de meest uiteenlopende voorwerpen.
Tegen de eerste wand stond een enorme bak met water, met
een scheprad erin, dat rondgedraaid kon worden, verder lagen er
kleine roeispanen bij, voor het geval, dat er een roeiboot in een
hoorspel voorkwam. Tegen de tweede wand stonden de grote
ijzeren platen, die gebruikt werden om de donder na te doen.
Verder stond er in die kamer een grote kast, waar alle denk
bare muziekinstrumenten in bewaard werden, van een kindertrompetje tot een harp en van een ratel tot een conducteursfluit.
Daar lagen uitgeholde cocosnoten, die in tweeën waren ge
slagen. Ze werden gebruikt om het trappelen van paardehoeven
te imiteren.
In het midden van de kamer was een straat gebouwd van echte
stenen, om voetstappen op straatstenen te maken, er stond zelfs
een raar wagentje bij dat een sleperskar moest voorstellen, als het
over de „straat” werd getrokken.
„Wils,” zei de heer de Greeff, „nou denk je zeker, dat we hier
goed uitgerust zijn, hè?”
„Geweldig,” antwoordde Harry.
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„Maar 't is nog niets,” zei de microfoon-regisseur. „Want de
geluiden bij een hoorspel zo te maken, dat ze „echt” lijken, dat
is een reuze toer. In Engeland doen ze ook veel, ze doen het
goed, maar het moet nog veel beter kunnen. De moeilijkheid is,
dat een geluid heel anders wordt, als het over de zender gaat. En
we zoeken soms uren om een geluid goed na te maken. Hier heb
je een afdruk van het manuscript. Kijk ’t maar es door. Ik heb
rood aangestreept, wat jij te doen hebt. Ik kom zo terug.”
Harry las de titel:
D-trein 673 zal niet aankomen.
En toen begon hij te lezen. Tussen de regels, die de spelers
te zeggen hadden, was steeds tussen haakjes genoteerd, welke
geluiden er bij gemaakt moesten worden. En een pagina zag er
zo uit:
(Stationsgeluiden. Trein, die voor vertrek gereed is.
Langzaam naderbij laten komen.)
Krantenj.: Avondblad___lees de stemming in de Franse kamer.
Het kabinet gevallen___
Dawes:
Zullen we hier maar gaan zitten? Ik rook graag
nog wat....
Ria:
Goed, eerste klas is toch altijd leeg.
Dawes:
Als die verduivelde jonge nou nog maar komt, met
de stukken van Brix___
(stemmen op achtergrond. Dan fluitje.)
Dawes:
Wat ik je zei___ die is natuurlijk weer te laat.
(kleine pauze. Alle geluiden. Weer fluitje. Dan ver
trekkende trein.)
Niets te zien. Moet ik aan het volgende station over
Dawes:
telegraferen.
(trein rijdt nu regelmatig. Dan schuifdeur open. Gong
nadert en passeert.)
Ria:
Doe het raampje een eindje open, James.
Dawes:
Zeker, aan deze kant dan maar.
(schuifraampje open.)
Zo ging het stuk verder. Maar het grote ogenblik, wanneer
de trein van een brug valt, omdat de baan vlak bij en op de

63
brug niet in orde is, dat moment was voldoende, om den heer
de Greeff en Harry meer dan anderhalf uur aan de gang te
houden.
Toen hadden zij de oplossing dan ook wel gevonden. En Harry
zou voor die geluiden zorgen. Hij hield nog voldoende tijd over,
om wat later de glazen te laten vallen, ook natuurlijk weer in de
geluidskamer en daar tussen door twee keer in de studio te ver
schijnen, wanneer hij „gewonde” was en later een juichend man.
Het begin van het hoorspel kon Harry nog volgen in de
controle-kamer, waar een van de technici bij een van de draai
tafels stond om op een teken van den regisseur de geluidsplaten
in te faden. Dat teken gaf de leider door middel van rood licht,
wat hij in de studio kon bedienen. Op dezelfde wijze zou Harry
straks zijn teken krijgen. Toen hij nog even geluisterd had, ging
hij naar de geluidskamer. Er was al wit licht, maar Harry keek
eerst nog eens rustig na, of alles goed lag voor de vallende trein.
Boven op een trap lag een brede plank, en op die plank lagen
enige platen ijzer. Aan de plank zat een touw. Wanneer Harry
aan het touw trok viel de hele boel naar beneden in een tobbe,
gevuld met oud, gebarsten glas.
Verder lagen er op de grond een stapel dunne latten, waar
Harry zich op moest laten vallen, dadelijk na het trekken aan
het touw.
De geluiden van de hijgende en later brandende locomotief en
van de ontploffing werden boven gegeven op gramofoon-platen.
Toen Harry zeker wist, dat alles in orde was, gaf hij rood licht.
Zo, nu moest hij heel stil zijn. Want de geluidskamer was nu aan
gesloten met de buitenwereld. Elk geluid kwam nu over de
zender.
Strak keek Harry naar het rode licht, toen hij in zijn manuscript
had gezien, dat zijn beurt kwam.
Ja! Daar flikkerde het rode licht. Harry trok!
De ijzeren platen rolden naar beneden, glas versplinterde,
Harry liet zich op de latten vallen en rolde daarop rond.
Krakend hout... brekend glas .. de gewonden kermden ...
de locomotief hijgde nog, brandde dan, ontplofte tenslotte.
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En terwijl in hun huiskamers de luisteraars zich met verbazing
afvroegen hoe het zö echt kon, kroop Harry met een pijnlijk
gezicht overeind. In de controle-kamer werd hij met gejuich ont
vangen. Een dunne lat was finaal door zijn broek gegaan en het
daarin aanwezige lichaamsdeel was onaangenaam getroffen.
Maar de heer de Greeff was heel tevreden en merkte niets van
die broek.
Harry had zijn eerste hoorspel gehad. Hij zou er nog heel wat
te horen krijgen.
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ZESDE HOOFDSTUK.
De reis aan boord van de Belaroean.
Harry Wils ging zijn zesde week in. In de regeling met Juust
was nog geen verandering gekomen. Maar nu Harry zich een
pension in Hilversum kon veroorloven, was dat niet zo erg meer.
Kwart voor zeven opstaan is al een stuk beter dan zes uur.
Heel snel was Harry aan zijn werkkring gewend, hij had soms
zo’n gevoel of hij al een half jaar omroeper was. De prettige
gevolgen van zijn nieuwe baan bleven niet uit. Hoewel hij nog
niet aan Juust kon tippen, ontving hij zo nu en dan vriendelijke
brieven, tamelijk' veel van kennissen, jongens waarmee hij op
school was geweest, maar ook wel van onbekenden.
Er was in de verhouding met Juust iets veranderd. In de eerste
dagen was hun omgang spontaner en hartelijker geweest. Nu
sprak Harry zijn collega niet meer zoveel, omdat ze overdag op
verschillende tijden op de studio waren, zodat alleen de avonden
met bijzondere uitzendingen overbleven.
En op zulke avonden hield Juust zich wat op een afstand.
Het eind van October bracht onprettig weer, het regende de
hele dag en een nare oostenwind bracht verkoudheden en influ
enza’s mee. Daar zou Harry nog bijzonder veel plezier van krijgen.
Maar dat wist hij nog niet, toen hij op een Zaterdagmiddag (er
was geen uitzending) in de stille studio stond te wachten op
120 Rovaleden, die toestemming hadden gekregen om het studiogebouw te bezichtigen. Het was niet de eerste keer, dat Harry
bezoekers kreeg rond te leiden. Hij had het met Juust al twee
keer mogen doen en hij zag er nu een beetje tegen op, omdat
Juust in bed lag en hij alleen moest vertellen over de geheimen
van het studiobedrijf (die er niet waren).
Het droevige was, dat de meeste bezoekers zich tienmaal zoveel
Harry Wils, Radio-omroeper-reporter.
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voorstelden van wat ze in werkelijkheid te zien kregen. De meeste
mensen, die niets van een radio-studio afweten, verwachten een
controlekamer, zo groot als een fabriekshal met gigantische
machines en reusachtige drijfwielen, met mannen in blauwe
overalls en oliekannen. Dat komt, omdat ze meteen de zender
te zien denken te krijgen. En dat is natuurlijk niet zo want een
studio mag niet eens onder een zender liggen.
En dan de studiovertrekken zelf.... maar Harry kreeg geen
kans om langer na te denken want er werd gebeld. Op het voor
plein van de studio stonden drie grote bussen en een troep dames
en heren was bezig om uit te stappen.
Met al zijn negentienjarige waardigheid stelde Harry zich voor
aan den leider van de afdeling, die een aardige man was met een
vrolijk gezicht en een klein spraakgebrek. Misschien hield hij zich
daarom een beetje op de achtergrond en liet hij het vragen stellen
over aan een klein mannetje, dat blijkbaar in het geheel niets wist.
Harry verdeelde de bezoekers in groepen van veertig, wat hij
al veel eerder had moeten doen, want nu vulden de twee bussen
zich weer met wachtenden.
Hij ging de eerste groep voor naar de grote studio en hij
begon zijn verhaal over de wanden, die van selotex waren, de
losse wanden, die open en dicht geklapt kunnen worden ten
einde de acoustiek voor een bepaald instrument te verbeteren,
hij praatte lang over de microfoons en over de controlelampjes
en hij zag de teleurgestelde gezichten van de mensen, die veel
meer verwacht hadden.
In de controlekamer maakten de grote draaitafels voor de
platen en de versterkerkast nog wel even indruk, maar omdat
toch niemand van de technische kant van het bedrijf verstand
had, kon Harry er niet veel over vertellen.
„Ja, en wij, omroepers zitten hier,” vertelde Harry in studio
vijf, „van hieruit worden alle programma’s aangekondigd. U ziet
hier de microfoon, en weer de lampjes___”
En meer was er niet te vertellen. Harry voelde, dat Juust dit
werk beter deed, hij kon vertellen van de gekke dingen die hij
meegemaakt had in de jaren van zijn omroepersschap en hij voelde,
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dat de mensen ook al teleurgesteld waren, dat ze hem zagen
en Juust niet. Zij namen het den Heer Borgman beslist kwalijk,
dat hij nu juist influenza moest hebben.
Toen pas merkte Harry goed, hoe populair zijn collega was.
Meneer Stok stak even zijn hoofd om de studiodeur maar hij
deinsde terug, toen hij het veertigtal zag. Meneer Stok hield veel
van zijn leden, maar hij zag ze liever niet. Hij had zelf teveel!
honderden rondgeleid in het studiogebouw.
Harry had een troosteloos gevoel toen hij met het gezelschap,
dat reeds landerig begon te worden, in studio drie aan kwam.
Wat moest hij doen, om de mensen op te vrolijken ? Hoe moest
hij ze aan het lachen maken? Hij was van nature niet zo ver
schrikkelijk geestig en hij miste de gemakkelijkheid, waarmee
Juust grapjes vertelde.
Plotseling kreeg hij een idee en hij rende naar de gramofoonplatenkamer, waar van Dort aan het werk wasmeteengramofoon.
„Van Dort, doe me een plezier, neem even wat op, op was
plaat. ’t Is een aardigheid voor studiobezoek.”
„Best,” zei van Dort, „maar je moet me iets meer vertellen.”
Met enkele woorden verklaarde Harry hem wat hij van plan
was en eéh minuut later lag er in de controlekamer al een was
plaat op de draaitafel, de microfoon van drie was aangesloten
en de naald liep.
Harry terug naar drie.
„Och, dames en heren, wilt U mij een paar minuten excuseren?
Ik heb een telefoongesprek. Ik kom zo bij U terug.”
Harry ging terug naar de controlekamer, waar van Dort met
een koptelefoon op stond te grinniken.
Maar even keek hij bezorgd. „Als Stokkie ’t maar niet hoort.”
Daar had Harry nog niet zo aan gedacht, maar hij kon zich niet
voorstellen, dat meneer Stok boos zou zijn, want die had genoeg
gevoel voor humor.
Na drie minuten nam van Dort de naald van de plaat en Harry
haalde het gezelschap, dat rustig had staan praten, in de
controlekamer.
„Dames en heren,” zei hij, „U heeft zoeven in studio drie wat
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staan praten. Om U een van de wonderen van het studiobedrijf
te laten horen, hebben wij Uw gesprekken opgenomen. Van Dort,
wilt U het op de luidspreker zetten? Dan kunnen de dames en
heren hun eigen stem eens horen.”
Enkele leden van het gezelschap keken elkaar verrast aan. Ze
schenen het niet zo erg prettig te vinden, dat hun stemmen opge
nomen werden.
Uit de luidspreker kwam enig geroezemoes, toen Harry’s stem:
„Dames en heren, wilt U mij een paar minuten excuseren?
Ik heb een telefoongesprek. Ik kom zo bij U terug.” Een deur
sloeg dicht. Enig geroezemoes. Toen een mannenstem:
„Aardige jongen wel. Toch jammer, dat die Borgman er niet is.”
Een vrouwenstem: „Wel erg jong voor zulk werk. Een joggie nog,
hoor. Toen mijn zoon___” de stem wordt onverstaanbaar.
Harry keek gespannen een andere kant uit. Dit had hij helemaal
niet verwacht. Twee vrouwenstemmen:
»• ... en omdat mevrouw Verhoeven me dat dienstmeisje zo
had aanbevolen, heb ik ’r genomen, maar zo dat ik ’r zag, dacht
ik al, dat is niks. Ja, lachen met den kruidenier, dat kon ze en
toen___”
De stem verdween. Maar een heer zei tamelijk luid:
„Moeten we hier nog lang staan? D’r is hier niets te zien.”
Het gezelschap in de controlekamer kwam los. Er werd eerst
onderdrukt gelachen, toen luidkeels.
De stem van een jong meisje zei nog:
»• ... en Juust ook___(onverstaanbaar)____ maar hij heeft
mooie ogen.”
Dat slaat op mij, dacht Harry tevreden en hij keek tersluiks
het gezelschap rond. Helaas kon hij met geen mogelijkheid ont
dekken, wie zijn ogen zo bewonderde.
De pret in de controlekamer was volmaakt, toen een mannen
stem nog hardop zei:
„Nou, maar ik heb het gezien, ik ga naar die bus!”
Toen Harry zijn bezoekers uitliet, had hij het gevoel, dat hij
zich uitstekend van zijn plicht had gekweten. De mensen lachten
buiten nog. Wat wou hij meer?
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Meneer Stok keek Harry met opgetrokken wenkbrauwen aan,
toen hij de tweede groep stond af te wachten.
„Je hebt er slag van,” zei de directeur, die van niets wist. „Hoe
maak jij de mensen zo aan het lachen?”
Harry kreeg een kleur. „Mag ik U dat straks vertellen meneer?”
„Doe het nou maar gauw,” zei meneer Stok wantrouwig.
Toen biechtte Harry eerlijk op van zijn experiment met de
wasplaat.
„Hoor es,” zei meneer Stok, „ik zal er niet teveel van zeggen
want je hebt het gedaan, om de mensen iets aardigs voor te zetten,
maar fair is het niet helemaal. Als je dat weer doet, moet je ze
éérst waarschuwen.”
„Dan zeggen ze niks,” antwoordde Harry verlegen.
Toen kreeg meneer Stok een hoestbui en hij verdween in een
wachtkamer.
Daar was zijn hoest wonderlijk gauw verdwenen maar lachen
deed hij wel.
„I like that man,” zei meneer Stok die zichzelf graag in het
Engels toesprak.
Harry leidde de tweede en de derde groep rond en omdat hij
niet zeker wist, of hij die truc met die wasplaat nog eens mocht
doen, stal hij maar enkele mopjes van Juust, die deze al honderdvijfmaal verteld had en op die manier luisterde hij het studiobezoek op.
Maar toch had hij het gevoel, dat hij de inhoud van de tweede
en de derde bus te kort had gedaan.
„Hoor es,” zei meneer Stok, toen de rust was weergekeerd.
„Herman van Beek is flink ziek. Maar je weet misschien al dat
hij Maandag met de Belaroean mee moest voor die proeftocht
op de Noordzee. Ooggetuigeverslag van een tot half twee en
van zes tot.
ik geloof van een kwartier, kijk maar es na. Dus
eh---- nou heb ik gedacht dat jij maar es mee moest gaan. Je
hebt nu als omroeper een paar verslagen gehoord.... nou ja,
je zal ze vroeger thuis ook al wel gehoord hebben en je moet
het fris doen en levendig, boeiend, pakkend, interessant, vlot...”
„Zeker meneer Stok,” antwoordde Harry. „Dank U wel.”
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„O, je hoeft me niet te bedanken,” zei meneer Stok. „Als het
mooi weer was, ging ik zelf mee maar er wordt storm verwacht
uit het zuid-oosten en ik word al zeeziek, als het water in m’n
bad klotst. Vandaar, dat ik het graag aan jou overlaat. Heb je
zeebenen?”
„Ik ben één keer naar Engeland geweest, meneer,” antwoordde
Harry. „En verder wel es een keer met de boot over de Zuiderzee,
toen de Zuiderzee de Zuiderzee nog was.”
,,Goed. Je doet je best maar. Om elf uur vertrekt het schip uit
Rotterdam, dus je zult vroeg weg moeten. Hier heb je een kaart
en een brief voor de directie van de rederij en je zorgt maar
dat je op tijd bent. Aan boord vind je Bakker met de installatie.
Er is een scheepszender, het kuststation Nora vangt jullie zender
op en vandaar komt het over de lijn in Hilversum. Als Juust
Maandag nog niet beter is, zullen Meinders en ik hier de dienst
doen. Meinders is trouwens toch wel geschikt om es in te vallen.
Hij had bijna net zoveel stemmen als jij. En Dinsdag zullen we
’t ook wel doen.”
„Dinsdag ben ik er natuurlijk weer, meneer,” zei Harry.
„O ja, dat vergat ik je nog te zeggen,” meneer Stok lachte,
„je moet je tandenborstel meenemen en een eventueel nacht
gewaad, want je komt pas Dinsdag om een uur of vijf in Rotter
dam weer aan.”
„Gossie,” zei Harry.
En die avond schoot meneer Stok nog enkele malen in de lach
om dat gossie, waarna hij tegen zichzelf zei: „I like that man.”
Zondag was er natuurlijk drukke dienst maar Harry vond nog
tijd om een expresse naar zijn ouders te schrijven met de mede
deling, dat hij ging varen.
Deze expresse werd Maandagmorgen om half zeven in Amstere^m ezorgd en toen moest meneer Wils dadelijk uit bed, om
ri»11 u! ^ met een wintefborstrok naar Hilversum te sturen. Op-

trHarry>s m°eder-

2ee zat01^10^ ^Wam om yici uur aan, toen Harry op de Noord^ was die Maandagmorgen al om half tien in Rotterdam.
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Het goot pijpestelen uit de lucht en er stond een strakke wind.
Het weerbericht in het ochtendblad sprak van storm uit het
zuid-oosten.
Meneer Stok had gelijk gehad. „Weest op Uw hoede,” seinde
de Bilt. Nadat Harry door enige hevige windvlagen bijna van de
kade was geblazen, kwam hij bij de ligplaats van de boot en hij
ging over de loopplank aan boord.
Hij overhandigde zijn kaart aan een indrukwekkenden steward,
die bij de loopplank op wacht stond en ging toen de directie van
de rederij opzoeken om zich voor te stellen en de brief van zijn
eigen directie te overhandigen.
Meneer van Duren ontving hem allervriendelijkst en wenste
hem een prettige tijd aan boord toe. Maar hij lachte er een beetje
raar bij toen hij het zei.
De bemanning van het schip was natuurlijk voltallig aan boord
en de boot lag al onder stoom. Het was een groot passagiersschip
van meer dan tienduizend ton, dat gebruikt zou worden voor de
vaart op China en Japan.
Het schip was niet nieuw maar het was zodanig verbouwd, dat
de rederij een proeftocht noodzakelijk had gevonden, voor de
boot de eerste grote reis ondernam.
In de radiohut maakte Harry kennis met den marconist en daar
zat Bakker ook, dien hij al eens meer gezien had.
De marconist heette Teeuwissen. Hij was een lang, mager
stuk mens met een somber gezicht.
„Dat wordt beesteweer,” zei hij op een onheilspellende toon.
„Waarom ze die proefvaart niet een paar dagen uitstellen-----”
„O, dat kan niet, meneer Teeuwissen,” zei Harry langs z’n neus
weg, „de uitzending voor de ROVA staat al gedrukt in het pro
gramma en daar is dus niets meer aan te veranderen. We moeten
varen.”
Teeuwissen keek hem tamelijk dom aan en ging er bij zitten
om zijn antwoord te overdenken.
Het bleek, dat hij de halve wereld bereisd had, maar gezien
had hij niets en meegemaakt ook niet. Hij kende tientallen havens
maar hij was zelden van boord geweest want hij vond, dat zowel
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Portsaid als Singapore of Sjanghai of Bombay steden waren, waar
alleen dieven en moordenaars woonden. Hij had gruwelijk het
land aan al die griezeligheden en hij vertelde oprecht dat hij het
meest van Ruurlo hield, waar zijn ouders woonden.
Bakker was erg tevreden over de ruimte in de radio-hut, hij
had zijn toestellen prachtig kunnen plaatsen en hij had maar
vast vier microfoons in stelling gebracht, een op de brug, een
in de machinekamer, een in de eetzaal en .... een standaard, op
de voorplecht. Maar met het oog op overslaande zeetjes had
Bakker de bijbehorende microfoon maar in zijn zak gehouden.
Er was verder niets te doen. Harry had zich in de trein al zoveel
mogelijk voorbereid op het verhaal, dat hij voor de microfoon
moest vertellen en hij ging nu den kapitein opzoeken, om met
dien machtigen man af te spreken, dat hij op de brug zou komen
en dat de verschillende fluiten uitgezonden zouden worden.
Kapitein van Kol was geen jonge man meer en hij scheen niet
al te veel plezier te hebben in die uitzenderij. Verder vond hij
Harry een broekje en dat liet hij hem goed voelen ook.
Maar Harry was in de laatste twee maanden een beetje ver
anderd. Hij was wat brutaler geworden, in alle gepastheid
natuurlijk, en hij liet zich ook nu niet uit het veld slaan.
„En dan, kapitein, wou ik U vragen, of U ook een paar
woorden tot luisterend Nederland wilt spreken.”
„Nee,” zei de kapitein, „nee, dat doe ik niet.”
„U kunt dan meteen Uw vrouw goedendag zeggen ....”
„Ik heb geen vrouw,” zei de kapitein.
„Of Uw eh---- Uw. ouders,” zei Harry, die het warm begon
te krijgen.
„Die zijn dood,” zei de kapitein, „nee, ik hoef niemand te
groeten en m’n zuster is altijd blij als ik weer op reis ga. Die zegt,
jij bent geen man voor thuis.”
En de kapitein liet den Radio-reporter staan waar hij stond en
verdween in zijn hut.
Harry dacht een lelijk woord en ging meneer van Duren
opzoeken.
Hij vertelde, dat kapitein van Kol geen zin had om___
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„Hij doet het graag,” zei meneer van Duren met een innemende
glimlach en de directeur van de rederij ging naar het voorschip
om den kapitein te vertellen, dat hij voor de radio moest
spreken.
Daarmee was het eerste deel van de proeftocht voor den
„ouwe” bedorven. Hij ging zelfs in zijn hut zitten om iets te
bedenken en een soort toespraak op te schrijven, maar dat werk
lag hem niet.
Hij ging ermee naar den eersten officier maar toen deze er van
hoorde, bracht hij zijn chef beleefd onder het oog, dat hij aange
steld was voor de navigatie en niet voor het opstellen van
toespraken.
De kapitein sprak die morgen geen woord meer en hij keek
zo nu en dan naar de microfoon alsof hij er een schop tegen
wou geven.
Om vijf minuten over elf hoorde Harry zo hard gillen, dat hij
een schok kreeg en bleek werd. Meteen trok hij z’n gezicht weer
in een vriendelijke plooi want het was natuurlijk maar de stoom
fluit. De matroos, die in zijn buurt stond, had het echter gezien
en grinnikte vriendelijk terwijl hij zijn maat aanstootte en op
Harry wees.
Het schip dreef langzaam van de wal en de twee kleine sleep
boten begonnen geweldige rookwolken uit te braken toen zij de
kolos de haven uittrokken. Op de Maas stond een flinke golfslag
en de regen sloeg striemend over het open achterdek. Harry had
een solide regenjas bij zich, en daarom kon hij op het schip wat
rondlopen.
Toen zag hij voor het eerst de eenzame standaard op de voor
plecht en hij keek er niet vriendelijk naar.
Teeuwissen wist te vertellen, dat ze om ongeveer half één
buiten zouden zijn, zodat hij om één uur zijn verslag kon geven
vanuit volle zee. Want dat was natuurlijk de bedoeling.
Na een kwartiertje waren Harry’s broekspijpen, die onder de
regenjas uitkwamen, al zo nat dat hij maar liever wat naar binnen
ging. In de bar werd hem een kop koffie aangeboden door een
Chinese boy, in een smetteloos wit costuum en op een wenk van
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meneer van Duren bracht hij Harry ook een doos dure sigaretten.
Het begin was goed.
Harry keek es om zich heen. Hij zag vijftig a zestig heren, en
hij had al gehoord dat het grotendeels ingenieurs waren, technici
en een paar genodigden van de rederij.
„Wanneer zouden wij moeten eten?” vroeg Bakker, die naast
Harry kwam staan. Niettegenstaande zijn vijfentwintig jaren had
hij al een flinke onderkin en hij maakte zich echt bezorgd over
die lunch.
„We zenden net van één tot half twee,” zei Bakker ernstig,
„dus om half een moet ik al in de radiohut zitten en eh .... half
twee is zo laat, hè?”
„Ik heb nog wel een boterham met kaas van gisteren in m’n
zak,” antwoordde Harry vriendelijk, „dan krijg je toch wat, hè
Bakker?”
„Geef mij maar een zalmslaatje,” zei Bakker. „En je ouwe
boterham mag je lekker houen.”
Toen de radio-reporter van de ROVA zijn koffie genoten had,
ging hij verder rondneuzen. Hij liep de brede trap af, steeds
lager kwam hij in de ingewanden van het schip. Hij zag het zwem
bassin, de gymnastiekzaal, de lange rijen hutten voor de passagiers
en hij liet zich door een steward zijn eigen hut wijzen, waar hij
toen zijn koffertje naar toe bracht.
Toen hij weer boven kwam, zag hij nog steeds de oevers voorbij
glijden, maar dat zou nu zolang niet meer duren. Harry ging naar
de radio-hut om Bakker een beetje gezelschap te houden.
„Juust is weer beter,” zei Bakker, „’k heb net even geluisterd.
Hij was juist aan het omroepen.”
„Mooi zo,” antwoordde Harry, „dan is Meneer Stok naar kan
toor. Zeg, Bakker___heb je het kuststation Nora al gehoord?”
Teeuwissen lachte. „Daar staan wij regelmatig mee in verbin
ding. Op Nora zit nog een ouwe vrind van me, waar ik mee
geleerd heb. Die zegt altijd, dat ie ook wel es op reis zou willen,
net als ik, maar hij weet niet wat ’t is.”
„Nee, dan Ruurlo,” antwoordde Bakker ernstig. „Ben ik vorige
zomer nog geweest. Daar is ’t prachtig.”
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„O, ja, daar gaat niets boven,” antwoordde Teeuwissen en hij
voegde er aan toe: „Gelukkig is dit maar een proeftocht. Ik ben
wat blij, dat ik nog een paar dagen naar huis kan, voor we weer
voor een paar maand de zee op gaan.”
Een jong scheepsofficier deed de deur open en vroeg:
„Meneer Wils van de ROVA hier?”
„Die ben ik!”
„De kaptein vraagt, of U even bij hem wilt komen.”
Harry volgde den jongen man naar de brug. In zijn hut zat
de kapitein. Hij had een blaadje papier volgekrabbeld met een
soort toespraak en hij keek Harry onvriendelijk aan en vroeg:
„Meneer .... kan dat zo ?”
Harry begon te lezen. Hij vond het verhaaltje van den „kap”
tamelijk dom, maar dat zei hij niet. Hij kreeg in ieder geval den
ouwe voor de micro en daar was het hem om te doen. Wat hij
precies zeggen zou, kwam er minder op aan.
„’t Lijkt me uitstekend, Kaptein,” zei hij. „U zult er zeker
succes mee hebben.”
„En wanneer moet ik dat doen?” vroeg de kapitein. „Want
als we in volle zee zijn, dan heb ik maar niet altijd tijd.”
„Als ik U op de brug zie, zal ik het U wel vragen,” antwoordde
Harry. „’t Komt er niet zo precies op aan.”
Toen ging hij terug naar de radio-hut, waar Teeuwissen hevig
zat te geeuwen en Bakker vol belangstelling zat te luisteren.
„Ze roepen je,” zei Bakker plotseling.
Er kwam leven in Teeuwissen. En een ogenblik later zei hij al:
„Telefoon voor Meneer Wils!”
Harry grinnikte. Ja zeker, telefoon---- hij was daar van
gisteren. Maar Bakker drukte de hoorn in zijn hand en daar
hoorde Harry de stem van Meneer Stok.
„Alles in orde, Wils! Mooi zo. Denk er om: fris, levendig,
boeiend, pakkend, hè? Je weet ’t wel. Doe je best. We zullen
naar je luisteren. Heb je den kaptein? Mooi. En de directie van
de rederij ook? Goed zo. Vis es uit of er nog meer belangrijke
mensen aan boord zijn en dan voor de micro. En denk om den
ingenieur, die het schip verbouwd heeft. Adieu.”
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De stem was weg, maar Harry bekwam pas van zijn verbazing,
toen Bakker zei: „Ze bellen gewoon Nora op, en Nora zendt de
stem uit, die wij met de scheepsontvanger opvangen. Ja, ’r kan
tegenwoordig heel wat.”
Harry ging op zoek naar de belangrijke mensen en naar den
ingenieur. Die laatste was bereid, om iets over de verbouwing
te zeggen.
Om half een kwam het schip buitengaats. Hoewel de grote
boot zeer vast lag, kwam er nu toch beweging in het schip en om
kwart voor een voelde Harry zich niet zo erg lekker meer___

ZEVENDE HOOFDSTUK.
De worsteling met het reddingsvest.
„Een beetje winderig, meneer,” zei een matroos tegen Harry
die een merkwaardig gevoel in zijn maag had en die zich aan de
verschansing vasthield, om niet weggeblazen te worden.
Het scheen, dat de wind om den matroos heenblies want die
wandelde kalm over het dek, alsof hij op het Damrak liep.
Harry wist, dat hij om drie minuten vóór een op de brug moest
staan, voor de microfoon. Hij had op een aantal velletjes papier
enige aantekeningen gemaakt, om een leiddraad te hebben bij
zijn praatje.
Nu was het tien minuten voor een. Harry had dus nog zeven
minuten om zeeziek te worden of niet. Hij dacht wel, dat hij het
te kwaad zou krijgen, maar hij hoopte, dat zekere vervelende
dingen dan binnen zeven minuten zouden gebeuren. Anders moest
hij een half uur wachten.
Er gebeurde niets. Het merkwaardige gevoel in zijn maag werd
iets erger, maar daar bleef het bij.
Om drie minuten voor een stond hij voor de microfoon en
hij wachtte op het lichtseintje van Bakker.
Bakker zat naast Teeuwissen in de radiohut. Somber als altijd
luisterde Teeuwissen naar de klanken in zijn koptelefoon. Bakker
was allang niet meer van plan om een zalmslaatje te gaan
genieten. Hij kon zich zelfs absoluut niet indenken, hoe hij ooit
in zijn leven een zalmslaatje gegeten had en hij was vast besloten
om er nooit meer een te eten. Dat had zijn reden.
Bakker was ziek. Hij moest voor zijn toestellen blijven zitten,
hij kon niet naar buiten lopen om frisse lucht te happen.
Hij had juist het kuststation Nora gesproken en hij had de
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Noranezen meegedeeld, dat hij over een paar minuten zou be
ginnen en of ze hem dan maar wilden ontvangen en de boel
netjes verzenden naar Hilversum.
„We zullen het goed inpakken,” had de man van Nora gezegd,
„in een kistje met houtwol en we zetten erop: breekbaar, niet
kantelen!”
Bakker die zelf absoluut niet geestig was, zou onder andere
omstandigheden hard gelachen hebben maar nu kon de beste
grap van de wereld hem niet meer aan het lachen maken.
En het hatelijkste was, dat Teenwissen zacht en rustig begon
te grinniken, wat hij die ochtend nog niet gedaan had. Z’n stem
ming werd zichtbaar beter.
Bakker keek op zijn horloge: één uur!
Hij gaf wit licht, Harry maakte rood, de nieuwe reporter haalde
diep adem en begon:
„Goedenmiddag dames en heren, hier de Rova, aan boord van
het stoomschip Belaroean, varende op de Noordzee. Ik geef U
eerst het weerbericht, dat heden in twee lezingen werd verspreid.
De lezing van een matroos, die ik zoeven sprak is: zwakke wind,
enige regenbuitjes, vooruitzichten onzeker. Mijn lezing klinkt
anders. Mijn weersbericht luidt: stormachtig, zware regenbuien,
verwachting zeer zeker: nóg meer storm. Dat is, dames en heren,
het verschil in beoordeling van een zeeman en een landrot. Van
morgen om elf uur zijn wij, mensen van de Rova, met de
Belaroean uit Rotterdam vertrokken. Het weer was niet bijzonder
goed maar we hadden toch niet kunnen verwachten dat we op
zee zulk beestenweer zouden aantreffen. In de radiohut zit onze
technische medewerker die verschillende microfoons op het schip
heeft opgesteld en hij controleert mijn stem, die over de scheepszender de aether wordt ingestuurd. Het kuststation Nora vangt
de uitgezonden klanken op, waarna zij over de telefoonlijn onze
studio bereiken en daar de gewone behandeling ondergaan van
alle klanken. Op het ogenblik bevindt Uw reporter zich op de
brug van het schip. De kapitein staat vlakbij de microfoon achter
den roerganger en probeert de einder af te zien. Dat gaat niet
al te best, want het regent pijpestelen. Achter den kapitein staan
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enige officieren van het schip en verder bevinden zich hier de
heren van Duren, directeur van de rederij en ingenieur Dikkers,
die de leiding heeft gehad bij de verbouwing van het schip en
die U daaromtrent zo dadelijk nadere bijzonderheden zal vertellen.
Het schip voert verder nog een vijftigtal technici en ge
nodigden met zich mee, die deze proeftocht als belangstellenden
bijwonen. De Belaroean is namelijk verbouwd en na die ver
bouwing is dit de eerste reis, die met het schip gemaakt wordt.
Natuurlijk heeft het schip enige ballast aan boord doch verder
is het ongeladen en ik heb zojuist horen vertellen dat het daar
door wat meer slingert dan op een officiële reis naar China en
Japan het geval zal zijn. Ik zie de microfoon tenminste zacht
heen en weer gaan. Uw reporter deint mee, op en neer, maar een
Hollandse jongen vindt dat juist wel prettig. Wij Hollanders
zijn van ouds zeevaarders geweest en al is Uw reporter dan
absoluut onbevaren, hij doet natuurlijk toch of er niets gebeurt.
Dames en heren, ik geloof dat ik goed doe met het eerst het
woord te geven aan den Heer van Duren, directeur van de rederij,
die tezamen met ingenieur Dikkers over de verbouwing en over
het schip zal spreken. Meneer van Duren wilt U zo goed zijn---en meneer Dikkers aan deze kant___”
Er volgde nu een tweegesprek en omdat Harry wist, dat dit
gesprek minstens zes minuten zou duren, kon hij even wegslippen
naar de radiohut om te vragen of alles goed ging.
De buitenlucht deed Harry wel even goed, maar gewoon
voelde hij zich toch niet. Er mankeerde iets aan. Hij deed de deur
van de radiohut open. Daar zat Bakker. Daar zat Bakker nog.
Hij zou er niet lang meer zitten. Hij was krijtwit en keek Harry
verwilderd aan.
Teeuwissen lachte gul en hartelijk. Niets kon hem zo goed in
zijn humeur brengen als de moeilijkheden van landrotten.
„Gaat het goed, Bakker?” vroeg Harry.
%
„Beroerd,” bromde Bakker.
„Wat is er dan?” vroeg Harry geschrokken.
„Ik kan niet meer,” zei Bakker.
„U bedoelt zeker de uitzending?” vroeg Teeuwissen, die er nu
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beslist jolig uitzag. „De uitzending gaat perfect. Ik had juist
bericht van Nora dat de ontvangst heel goed is. Meneer Bakker
houdt het niet lang meer vol.”
„En dan?”
„Maak U niet ongerust,” antwoordde Teeuwissen, „ik neem
het wel van hem over. Dat werk kan ik net zo goed als hij.”
Of Bakker zijn woorden gehoord had of niet, staat niet vast.
Wel is zeker, dat hij plotseling zijn koptelefoon afrukte, die
kletterend op de grond viel en met de snelheid van een racewagen
de radio-hut verliet.
Teeuwissen zat dadelijk op zijn plaats en zei: „Alles gaat goed.
Gaat U maar.”
Ja, die Teeuwissen was toch wel een redder in de nood,
vond Harry.
Toen hij de radiohut uitkwam, zag hij Bakker tegen de ver
schansing leunen. Hij nam zich voor om er niet naar te kijken
maar de geluiden, die hij hoorde toen hij den ongelukkigen
technicus voorbijliep, werkten sterk op zijn verbeelding.
Harry bereikte de brug, waar meneer van Duren en de
ingenieur nog steeds rustig stonden te vertellen. Die schenen van
zeeziekte niets te weten.
Toen het korte gesprek klaar was, nam Harry het weer
over maar... het was pas kwart over een en hij vreesde dat hij
het geen kwartier meer vol zou houden. Hij kondigde nu aan,
dat de luisteraars eerst de verschillende fluiten zouden horen, de
kleine fluit, de grote fluit, de scheepsklok, daarna commando’s
van den kapitein.
De fluiten deden het prachtig en vooral de misthoorn maakte
op Harry diepe indruk. Toen gaf de kapitein enkele orders en
omdat hij nu meteen vlakbij de microfoon stond, liet Harry er
geen gras over groeien.
„En nu, dames en heren,” zei hij, „een kleine toespraak van
kapitein van Kol, die me speciaal gevraagd heeft, om een paar
woorden voor de microfoon te mogen zeggen.”
De kapitein keek den reporter duister aan, hij ging voor de
microfoon staan en begon zenuwachtig in al zijn zakken te zoeken.
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Behalve Harry en de kapitein-zelf, wist niemand wat hij zocht
en daarom ging meneer van Duren naast den kapitein staan, hij
tikte hem vriendelijk op zijn schouder en wees hem op de
microfoon.
„Papiertje___weg____ ” fluisterde de kapitein nerveus.
En omdat hij het papiertje niet vinden kon, hield hij de
volgende toespraak:
„Ja, dames en heren---- goeienmiddag. Hier kapitein van Kol
van de Belaroean. We varen op het ogenblik op de Noordzee
en eh .... het weer is niet best. Een beetje wind en een beetje
regen .... eh .... eh___en we zullen maar hopen dat het
morgen beter is. Zoals U al gehoord hebt, is dit een proef
tocht .... ja.... eh .... een proeftocht. En verder___wens ik
U van harte het allerbeste en eh---- nou, het allerbeste dan.
Goeienmiddag dames en heren.”
Harry kon het niet helpen, maar hij kon om deze toespraak niet
lachen. De toestand in zijn innerlijk was van die aard, dat er
kleine zweetdroppeltjes op zijn voorhoofd parelden. Hij wist zelf
niet hoe bleek hij was.
„Dames en heren,” zei Harry, „wij hebben ook een microfoon
opgesteld in de eetkamer___en----- ” hij stotterde het nog snel:
„een ogenblikje, dames en heren---- ”
Harry verliet de brug. Dat was heel nodig. En hij wist niet, dat
de kapitein nu wraak ging nemen.
Snel stapte de „Ouwe” naar de microfoon toe:
„Dames en heren, hier kapitein van Kol. De reporter is zee
ziek. Arme jongen voelt zich beroerd, of U even wilt wachten.
Goeienmiddag dames en heren.”
En vanaf dat ogenblik mocht de kapitein Harry graag. Hij had
wraak kunnen nemen en hij was tevreden.
Inmiddels had Harry kans gezien om na twee minuten de eet
zaal te bereiken. Er was natuurlijk in die twee minuten iets
gebeurd, maar Harry meende, dat de luisteraars het heel gewoon
zouden vinden, als hij even tijd nam om van de brug naar de
eetzaal te lopen.
Hij stond voor de microfoon in de eetzaal en zei:
Harry Wils, Radio-omroeper-reporter.
6
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„Hier zijn we weer, dames en heren en nu in de eetzaal van de
Belaroean, waar de genodigden smakelijk hun lunch zitten te
verorberen. Het heeft even geduurd, voor ik weer tot U spreken
kon, omdat de afstanden op een schip van deze afmetingen
natuurlijk vrij groot zijn.”
Zestigduizend luisteraars schoten in de lach en begrepen, wat
de reden was van de afwezigheid van hun reporter. En ze be
grepen ook, dat de reporter de woorden van kapitein van Kol
niet had gehoord.
Overigens had Harry nog een leugen verteld. Van de bijna
zestig genodigden zaten er maar twintig te eten en verscheidene
daarvan aten nog niet eens smakelijk.
Harry voelde zich na het intermezzo veel beter en hij kon rustig
nog wat vertellen over het leven aan boord, voor hij om half
twee precies afscheid nam van de luisteraars met de belofte, dat
hij om zes uur terug zou komen.
Hij voelde zich enorm verlicht, toen deze eerste uitzending
achter de rug was. Hij had het gevoel, dat alles goed was
gegaan, dat hij niet vervelend had staan praten en dat hij zijn
taak goed had volbracht.
Toen hij in de radiohut kwam, was Bakker nergens te zien.
„Een matroos heeft hem meegenomen,” grinnikte Teeuwissen,
„die heeft hem wijsgemaakt, dat hij een pleister op zijn buik
moet plakken en dat hij dan niet zeeziek meer is. En die sufferd
heeft het geloofd. Maar ik.... ja hallo, hier Belaroean ....
ja___zeker, óver! Meneer Wils.... een gesprek voor U.”
„Hallo?” zei Harry vol gespannen verwachting.
„Met Stok,” hoorde hij. „Goed gedaan, jongen. Ben je erg
ziek?”
„O---- nee, helemaal niet, meneer Stok,” antwoordde Harry.
Er kwam een hinnikend geluid uit de telefoon. „Nou ja---’t was goed hoor. Weet je niet wat de kapitein gezegd heeft?”
„Ja meneer-----eh____ het spijt me, dat het een beetje ver
velend was
„Vervelend?” schaterde meneer Stok. „Hij was oer-geestig. We
hebben ons allemaal krom gelachen. Je moet zelf maar uitzoeken,

83

wat hij gezegd heeft, toen jij weg was. Adieu! Tot vanmiddag.”
„Meneer Stok-----wat heeft hij____ ”
„Adieu,” hoorde Harry nog en toen een knappend geluid.
Het gesprek was afgelopen.
„Meneer Teeuwissen,” zei Harry, „wat heeft de kapitein
gezegd, toen ik even weg was?”
„Weet ik niet,” antwoordde Teeuwissen, die in de grond een
verlegen man was.
Maar Harry liet het er niet bij zitten en eindelijk vertelde
Teeuwissen op welke wijze kapitein van Kol zich gewroken had.
Harry was blij dat hij het wist, want er werd al te vriendelijk
gelachen toen hij weer op de brug kwam.
„En nu gaan we eten,” zei meneer van Duren. „Wilt U ons
het genoegen doen, om met ons te lunchen?”
Harry voelde zich na de explosie wat beter en hij ging mee
naar de eetzaal. Toen hij een tijd geleden tegenover zijn Engelsen
leraar zat, had hij niet kunnen denken, dat een directeur van
een grote rederij en een hoofdingenieur hem zo spoedig ai met
„meneer” zouden aanspreken.
Na de lunch, die erg gezellig was (meneer van Duren gaf
Harry raad wat hij eten moest en wat niet) had de Rovareporter
meer dan drie uur over en hij ging nog eens op zijn gemak met
den ingenieur het schip rond.
Om vier uur kwam Harry den technicus Bakker tegen, die
tevreden thee zat te drinken en gevulde koeken at.
„’k Heb niks geen last meer,” fluisterde Bakker. „Gewoon een
pleister op m’n buik en ik voel me kiplekker. Wil je ook een
gevulde koek. Ze zijn nog niet oud.”
„Dacht je dat het van die pleister kwam?” vroeg Harry.
„Natuurlijk,” zei Bakker. „Man, ik zit gewoon naar de zee te
kijken, zonder dat ik iets voel.”
Het regende nu niet meer en het woei niet meer zö hard.
Het schip lag wat vaster en toen Harry om half zes een glas
limonade zat te drinken, voelde hij zich volkomen op zijn gemak.
Graag had Harry nog iets bedacht, om op zijn beurt weer
wraak te nemen op den kapitein maar hij moest in de eerste
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plaats rekening houden met zijn directie en hij besefte wel, dat
een brutaliteit hem lelijk kwalijk genomen zou kunnen worden.
En helaas was kapitein van Kol niét zeeziek. Hij glimlachte veel
te vriendelijk, toen Harry op de brug kwam.
Omdat de regen nu opgehouden was, had Bakker ook de
microfoon op de voorplecht aangebracht. Vandaar zou Harry
even spreken, dan nog een ogenblik vanaf de brug en de rest
vanuit de machinekamer.
Om zes uur precies sprak Harry zijn luisteraars opnieuw toe,
hij vertelde van zijn ervaringen aan boord, hij daalde af naar de
machinekamer en toen hij daar voor de microfoon aan kwam,
durfde hij toch wél te zeggen: „Dames en heren, mijn tocht van
de brug naar de machinekamer heeft weer even tijd genomen,
maar ik kan U dit maal op mijn erewoord verzekeren, dat er
niets bijzonders is gebeurd wat mij onderweg heeft opgehouden.
U hoort het stampen van de machines-----”
En zo deed de reporter zijn plicht tot zes uur twintig, waarna
hij sluiten mocht met een vacantie voor de boeg van
vierentwintig uur.
Hij had nu nog maar één wens en dat was voor de volgende
dag: beter weer.
Na het diner werd er aan boord nog wat gepraat, geschaakt
en sommige heren speelden een partijtje bridge. Harry keek
hier en daar maar een beetje toe en hij ging, na een stevige
wandeling van een kwartier over het dek, met een der stewards
naar beneden om zijn hut op te zoeken.
Het was toen kwart over tien. De zee werd woeliger, de wind
stak weer op, de wolken schoven langs de maan, die even door
gekomen was, maar het regende niet.
Het werd een tocht door een doolhof. Trappen af en gangen
door en het viel Harry op, hoe anders het schip er bij avond
uitzag dan bij dag.
De steward deed de deur van de hut voor hem open en vroeg:
„Hebt U nog last van zeeziekte, meneer?”
De man keek hem zo trouwhartig aan, dat Harry begreep, dat
er geen hatelijkheid mee bedoeld werd.
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„Anders heb ik hier een paar pillen voor U,” zei de steward.
„De een helpt dit, de ander helpt dat, maar ik heb die pillen
altijd bijzonder goed gevonden.”
Harry nam de pillen dankbaar aan en sloot de deur van zijn
hut van binnen. Even keek hij door de patrijspoorten naar buiten.
De kleine raampjes lagen vlak boven de oppervlakte van het
water. Harry keek maar niet te lang, en trok liever het gor
dijntje dicht. Hij kleedde zich uit, nam de pillen in en juist
wou hij in bed stappen, toen hij een muurkast in het oog kreeg,
waar hij toch even in moest kijken.
In de kast hing een reddingsvest. Harry glimlachte toen hij
het zag. Wie praat nu op een schip van meer dan tienduizend
ton nog over reddingsvesten? Wat kan je op zo’n schip
overkomen ?
Harry draaide de schakelaar van het licht om en toen zag
hij pas dat er twee lampen in de glazen bol zaten: een grote
en een kleine. De grote ging dan ook uit, maar de kleine lamp
bleef brandenDe reporter stapte in zijn bed en deed zijn best om gauw in
slaap te vallen.
Maar hij was niet gewend, om in een kooi te slapen en het
duurde anderhalf uur voor hij eindelijk indutte.
Toen sliep hij ook vast. En hij droomde allerlei onaangename
dingen. Kapitein van Kol zat hem achterna over het dek en
Teenwissen stond er somber bij te grinniken. Bakker liep met
een grote bak rond met pleisters en schreeuwde: „Norico ijschbcolade.”
Harry liep tamelijk hard, omdat hij den kapitein niet ver
trouwde en toen pas zag hij dat de kapitein een houten been
had, waarmee hij luid over het dek stampte. Het was griezelig
om te horen___ boem___ boem___ en steeds luider:
boem___ boem!
Van angst werd Harry wakker. En het duurde even voor hij
wist waar hij was. Het nachtlampje in zijn hut gaf hem rust.
Natuurlijk had hij alles gedroomd en hij zou maar weer gauw ...
Boem!!
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Een flinke knal. Het schip trilde er even van. Dus dat lawaai
had hij niet gedroomd? Wat kon dat wezen? Harry ging direct
overeind zitten in zijn kooi.
Boem! Boem!!!
Twee luide knallen en weer die trilling door het schip. Even
daarna een luide stem op verre afstand.
Harry keek naar het lampje dat.... nee maar___ dat ging
langzaam uit!
Hij sprong uit zijn kooi en drukte de schakelaar van het licht
naar beneden. Maar het bleef duister om hem heen, de lichtleiding was blijkbaar defect.
Harry morrelde aan de knop van de deur, de deur schoot
open---- toen keek hij in een donker, zwart gat. Ook op de
gang brandde geen licht meer.
Boem! Boem! Boem!
Drie luide knallen vlak na elkaar en toen weer een stem, die
iets schreeuwde.
De reporter van de ROVA voelde een koude rilling over zijn
rug gaan. Schipbreuk? Brand aan boord? Wat kon dat zijn?
Hij ging zijn hut weer in, plotseling kreeg hij een gedachte.
Vlak naast de deur was die kast---- hij voelde de kastdeur-----hij trok hem open-----hij tastte naar het vest.
Want als___ er iets gebeurde-----Boem! Boem! Boem! Boem! Boem!
' Trillend van zenuwachtigheid rukte Harry het vest uit de kast
en hij stak er zijn linkerarm in. Toen z’n rechter___ het vest
was te klein, hij moest flink duwen___ maar de angst gaf hem
kracht. Nu zat plotseling zijn rechterarm vast. Hij stond met
wijduitgestoken armen en hij kon niet verder want het leek wel
of de mouw was dichtgenaaid.
Weg met dat ding! Uittrekken! Dan maar zonder!
En nu kon zijn rechterarm ook niet meer terug. Harry begon
te hijgen, hij worstelde met het vest maar hij zat er in en hij kon
er niet meer uit. En kapot kon hij het ding ook niet krijgen.
Zeven luide knallen. Stemmen, hard en dringend!
En toen werd Harry Wils zo bang, dat hij de gang indook en

87

*

?

IK

begon te lopen op zoek naar de trap! Hij liep met uitgespreide
armen, hij stootte voortdurend zijn handen tegen de wanden,
hij hijgde van angst. En hij kon nog niet eens hard lopen want
het was pikkedonker in de gang.
Eindelijk stootte hij zijn hoofd, hij kreeg een flinke buil maar
hij was er dankbaar voor. Hier was de trap. Met z’n linkerhand
kon hij zich vasthouden, z’n rechterarm wees nog steeds op
iemand achter hem, die er niet was.
Zo bereikte Harry de hall van dek twee.
En juist toen hij nog hoger wou klimmen, glom het licht
weer aan, alles stond plotseling in verblindende glans en meteen
naderden er stemmen.
Voor Harry iets doen kon, stonden ingenieur Dikkers en een
andere heer voor hem.
„Pardon,” zei de ingenieur, zonder te lachen, „mag ik U even
helpen? U schijnt moeilijkheden te hebben met Uw vest?”
Hij begon te trekken aan de rechtermouw en nu zag Harry
dat het vest als een dikke kabel gespannen op zijn rug stond.
Hij had het twee keer rondgedraaid.
Hèt duurde even, voor Harry verlost was. De onbekende heer
stond vol belangstelling naar een schilderij te kijken, met zijn
rug naar Harry toe. Zijn schouders schokten.
„We hebben juist een belangwekkende proef genomen,” ging
ingenieur Dikkers onverstoorbaar voort. „We hebben de hulpdynamo geprobeerd, maar het ding wou eerst niet aanslaan.
Zo___ U bent weer klaar. Ik wens U goedennacht.”
„Slaapt U wel, meneer Dikkers,” fluisterde Harry en hij bleef
met het zwemvest in zijn hand nog even staan kijken, naar de
twee mannen, die verder gingen in de richting van de eetzaal.
Vijf minuten later lag hij weer in zijn bed, maar hij kon zich
zelf voor z’n hoofd slaan, als hij aan de scène van zoeven dacht.
De volgende dag was het mooi weer, wel koud, nog wel wat
winderig maar er scheen zon. Harry had een kostelijke, onbe
zorgde dag aan boord van de Belaroean.
Ingenieur Dikkers scheen zich van het reddingsvest niets te
herinneren.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Een verprutste uitzending.
Meneer Stok had de tweede uitzending aan boord van de
Belaroean thuis gehoord. Hij moest Juust gaan aflossen, maar
hij was er speciaal wat langer voor thuis gebleven. En toen hij
op de studio kwam zei hij:
„Goed was dat van Wils, von-je niet, Juust?”
„Zeker, heel goed,” antwoordde Juust. En meer zei hij er niet
over. Hij had met gespitste oren geluisterd naar de reportage van
zijn collega. En hij moest wel toegeven, dat het goed was
geweest.
Nadat Juust om twaalf uur had gesloten, ging hij per fiets
naar zijn pension.
Daar lag de avondpost op hem te wachten, naast een bordje,
en een schaaltje brood. Want Juust had de gewoonte, om des
avonds of liever des nachts na de uitzending nog wat te eten,
voor hij naar bed ging.
Er waren een paar onbelangrijke brieven, en Juust zag ook
een enveloppe, waarvan hij het handschrift niet kende. Hij
opende de brief. Het was een schrijven van een vereerster, die
blijkbaar achter zijn particuliere adres was gekomen.
Juust las. O, ja, er stonden allerlei vriendelijke dingen over
hemzelf in, maar een half kantje was gebruikt om de lof te
zingen van dien nieuwen omroeper___Harry Wils.
„Een goede keus,” stond er in de brief! „Wij luisteren graag
naar hem en we zijn benieuwd, wanneer we hem ook eens
’s avonds te horen krijgen. Hij heeft zo’n prettige stem en hij
praat zo gewoon en ongedwongen.”
Juust was al niet te best gehumeurd en dit deed de deur dicht.

89
Hij begon er spijt van te krijgen, dat Harry zijn collega was
geworden.
Dat kwam zo: voor de komst van Harry, was Juust de enige
populaire man, hij kreeg brieven uit alle delen van het land, hij
werd aangegaapt, waar hij kwam. En dat was nu juist iets, waar
Juust van hield. O, hij zei dat niet eerlijk tegen zijn vrienden,
hij deed of het hem niets kon schelen, maar hij vond het toch
maar heerlijk.
Juust Borgman was in de grond lang geen kwade kerel, hij
had zelfs heel veel goede eigenschappen, maar de gedachte, dat
er nu een ander was gekomen die ook gewaardeerd werd door de
luisteraars---- dat kon hij toch niet goed hebben.
Want.... hij voelde wel, dat Harry op de duur ook ’s avonds
voor de microfoon zou komen. Hij had er tot nu toe een stokje
voor gestoken, maar het zou er toch wel van komen. En dan was
het waarschijnlijk, dat Harry even populair zou worden als hij.
Zo lang iemand niet populair was, vond Juust het allemaal
best, maar als dat gebeurde....
En nu had die Wils weer succes gehad met dit ooggetuigeverslag. Dat was nog het ergste van alles. Want Juust had zulk
werk ook wel eens gedaan, maar hij wist, dat de directie er maar
matig mee tevreden was geweest. Anders had hij wel meer van
zulke opdrachten gekregen. Dat hij later haast nooit meer ge
vraagd was, zei hem genoeg.
En hij voelde het zelf ook wel: hij deed het niet onaardig,
maar zijn werk haalde niet bij de verslagen van Herman van
Beek. Dat was een verslaggever bij uitnemendheid. Goed. Maar
Herman van Beek riep nooit om. Hij deed heel ander werk
dan Juust.
Daarom kon het Juust niet veel schelen, dat hij öök een zekere
populariteit had. Maar nu Harry .... die wèl omriep---- en die
een goed verslag had gegeven, heus niet zo veel minder dan
van Beek___ dat was niet prettig. Want op die manier, als dat
zo doorging, zou de directie Harry meer gaan waarderen
dan hem.
En dat mocht niet---- dat zou niet. Trouwens, het publiek
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zou het zelfde doen. Een goed omroeper en dan ook nog een
goed radio-reporter___dat was meer, dan alléén maar een goed
omroeper.
Juust had het land. Hij lag nog tamelijk lang wakker in bed,
omdat hij dat vervelende gevoel niet kwijt kon raken, dat Harry
hem zou overvleugelen, dat Harry op den duur de eerste viool
zou gaan spelen.
En Harry___ja, hij was met Juusts regeling van de omroep
dienst niet erg in zijn schik. Nog steeds niet. Maar hij had er
geen vermoeden van, waarom Juust dat zo gedaan had. De ware
reden van Juusts onvriendelijkheid, zijn jaloezie___ o nee, daar
had Harry geen idee van.
En zo was hij weer even vriendelijk tegen Juust, toen die hem
de volgende dag op de studio kwam aflossen. Het was kwart
over een, toen Juust binnenkwam en Harry was blij, dat hij nu
tot drie uur vrij kon nemen. Maar eerst vertelde hij toch nog
van de borstrok, die hij de vorige avond thuis had gevonden en
die mee had gemoeten op zee.
Juust luisterde wel, maar hij lachte er niet om en hij keek
Harry zo koel aan, dat deze eindelijk vroeg:
„Is er iets? Heb je wat?”
„Ik niets,” zei Juust kalm. „Wat zou ik hebben? Je hebt
gisteren anders wel een goed figuur geslagen met dien kaptein.
Had toch eerst de microfoon laten afzetten. Je moet altijd op
passen met een onbeheerde microfoon. Je kunt de mensen nooit
vertrouwen.”
„Och,” zei Harry. „Het was natuurlijk niet in de haak, maar
zo erg vond ik het toch niet. En ze zeggen, dat de luisteraars er
wel om gelachen hebben___ ”
„Ik zou het niet prettig vinden, als de mensen mij voor de
microfoon uitlachten. Daar zou ’k maar mee oppassen.”
En meteen draaide Juust zich om en verdween, in de omroepstudio.
Harry keek hem tamelijk verbaasd aan. Wat had Juust toch?
Vond hij hem zo onsympathiek ? Dat kon haast niet, want in het
begin waren ze toch zulke goeie vrinden geweest.
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, Juust.... ik ga maar,” zei Harry om de deur van de studio.
Juust bromde iets, maar hij keek niet eens op.
En nu had Harry tijd om na te denken over de zonderlinge
houding van zijn collega.
Het kwam niet bij hem op, dat Juust jaloers kon zijn, om de
eenvoudige reden, dat hij ziek was, toen Meneer Stok Harry de
opdracht gaf, voor het verslag van die reis. Daar kon het dus
niet om zijn.
En ja---- wel even dacht hij aan de brieven, die hij zo nu
en dan wel eens kreeg van luisteraars maar Juust kreeg er zoveel
meer---- dat kon het ook niet zijn.
Toen haalde Harry zijn schouders op en hij ging eten. Hij
hield er niet van om lang over iets te piekeren, omdat je met
piekeren gewoonlijk niet verder komt.
Hij zou intussen gauw genoeg merken, wat hij aan Juust had.
Want die avond kwam Meneer Stok als gewoonlijk even op
de studio aanlopen. Het was kwart voor zes en Juust was er
nog niet.
„Wils,” zei Meneer Stok, „je hebt ’t gisteren goed gedaan.
En nou heb ik nog een werkje voor je. Maar dat moeten jullie
dan met je tweeën doen, Juust en jij. Van Beek is nog steeds
ziek en die kan het niet doen. Nou, Juust heeft het ook wel eens
gedaan. Zie maar, wat je er samen van maakt. Kijk. Vrijdag.
Eén uur. Aankomst van de Ph.A.Z. uit Indië. Aan boord is de
resident van Soekoebang, die moet je op het vliegveld inter
viewen. Je krijgt van ons een lijst met de vragen, die je te stellen
hebt. En als je dan ..
Op dit ogenblik kwam Juust binnen. Meneer Stok vertelde
nog eens, wat hij al tegen Harry gezegd had.
„Ik doe de omroep-dienst van tien tot jullie terug zijn. Mocht
ik niet kunnen, dan stuur ik Meinders hier naar toe. Je zorgt
maar dat je op tijd op Schiphol bent. Bakker is er ook en die
stelt de microfoons wel op. Doen jullie je best en maak er wat
aardigs van. Je moet niet beginnen, voor je het vliegtuig in de
verte ziet aankomen. Want de mensen kennen Schiphol nu wel
en daar verveel je ze maar mee.”
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„Als het U soms lastig is, kan ik het ook wel alleen,” zei
Juust langs zijn neus weg.
„Dat zou je niet meevallen,” antwoordde Meneer Stok, die
helemaal niet voelde, waar het om ging. „Want terwijl de een
staat te praten, moet de ander den resident inpikken. Die weet
nog niet, dat hij dadelijk voor de microfoon moet. Maar we
hebben een aanbevelingsbrief, en hij zal het wel doen. Daarom
moeten jullie met je tweeën gaan.”
Daarmee was de zaak afgedaan. Juust ging aan zijn werk en
Harry reed naar zijn pension om vlug te eten, want hij wilde
die avond naar de stad.
In Amsterdam kreeg hij van zijn ouders hele verhalen over
de uitzending van de Belaroean. Heel wat kennissen hadden hen
verteld, hoe aardig ze het gevonden hadden. Harry kon tevreden
zijn met zijn succes.
De Vrijdag brak aan en op die dag gebeurde er veel wonder
lijks, voor Harry.
Hij had afgesproken, dat hij met Juust per trein van 10 uur 40
naar de stad zou gaan. Dan konden ze makkelijk op tijd het
vliegveld bereiken. Maar op het laatste ogenblik belde Juust op:
„Spijt me, maar ik ga niet met je mee. Ik ga met een kennis,
die heeft een wagen. Ik zie je wel op Schiphol. Bejour.”
Juust vroeg niet, of Harry soms ook mee wilde rijden. Nee,
hartelijk was hij niet.
Harry nam zijn trein, hij was om tien voor half twaalf in de
stad en om twaalf uur op het vliegveld.
Daar vond hij Juust in het restaurant. Alles was klaar. Er stond
een microfoon gereed in het restaurant, voor het interview en
aan het andere einde van het vliegveld was ook een micro
opgesteld.
„Hallo,” zei Juust, „ik heb het briefje met de vragen. Ik zal
den resident wel van het vliegtuig halen. Jij gaat naar de andere
microfoon, om de aankomst te verslaan. Bakker zit hier, dus
die schakelt wel van de ene micro op de andere, als het nodig
is. Ik heb nog even wat te bespreken, dus tot straks.”
En weg was Juust weer. Nou___nou____ dacht Harry, een
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beetje minder kon ook wel. Jij gaat___jij doet___ jij moet-----’t lijkt wel of ik een knechtje ben van Meneer Borgman.
Maar toch had hij niet veel zin, om er iets over te zeggen.
Tenslotte was Juust ouder en hij was toch ook veel langer bij
de omroep. Harry kon het zich wel enigszins begrijpen, dat hij
zich een beetje de baas voelde. Al was dat dan voor hem niet
prettig.
Tegen kwart voor een slenterde Harry naar zijn microfoon,
die aan het andere einde van het veld stond.
Juust hield de wacht in het restaurant en zou den resident
van het vliegtuig halen.
Het werd lang wachten, want de machine had enige vertraging,
wat geen wonder was op die afstand. En er was tamelijk veel
wind, al scheen de zon dan ook. Maar eindelijk___ja.... daar
werd in de verte een stip zichtbaar. Harry hoorde het ronken
naderbij komen en hij ging voor de microfoon staan.
Hij keek gespannen naar het raam van het restaurant, want
Juust had beloofd, dat hij met zijn zakdoek zou zwaaien, als
Harry beginnen moest. De machine kwam nader en nader.
Harry moest nu toch noodzakelijk beginnen, maar het afge
sproken teken kwam niet. Zeker een misverstand, dacht Harry.
Ze hebben de micro natuurlijk al lang open. En meteen begon hij.
Hij vertelde zo gezellig mogelijk. Hij zag de machine cirkelen
boven zijn hoofd, toen daalde het vliegtuig, het passeerde hem
op een afstand en stopte aan het andere einde van het veld, vlak
bij het restaurant.
Harry voelde zich niet helemaal op zijn gemak maar hij sprak
door. Hij moest doorgaan, want de micro stond natuurlijk aan
gesloten.
Plotseling zag hij Juust naar buiten schieten, even waren er wat
mensen om het vliegtuig... nu gingen ze naar binnen.
Nog even spreken___zo, nu moest Juust dan al in gesprek
zijn met den resident. Nu was hij klaar. Wel gek, dat hij nu
weer geen teken kreeg, dat hij stoppen kon. Wel jammer----Harry ging terug naar het restaurant. Door de ramen zag hij
Juust al in gesprek met een heer, ze stonden vlak voor de micro-
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foon. Er waren nog meer mensen rond het tweetal verzameld
en die luisterden.
Harry ging zacht naar binnen. In een hoekje bleef hij wachten.
Eindelijk was het tweegesprek klaar en nu zag Harry Juust met
den resident naar buiten gaan. Hij wachtte tot zijn collega zou
terugkomen.
„Jammer was dat,” zei Bakker, „dat het zo raar liep.” De
technicus was al bezig met het losmaken van de verbindingen.
„Wat dan?” vroeg Harry ongerust.
„O, Juust hoorde op het laatste ogenblik dat het vliegtuig
hier vlak bij zou komen te staan. Toen was hij bang, dat jij niets
zien zou, en daarom heeft hij het verslag van de aankomst van
hieruit gegeven.”
„Wat? Dus ik heb voor niets staan praten?”
„Dacht ik wel,” zei Bakker. „Maar Juust zei, dat je natuurlijk
dadelijk hierheen zou komen, als je het teken niet kreeg, ’t ls een
beetje raar gegaan, maar wel goed.”
„Dus ik ben hier voor niets geweest?” vroeg Harry.
„Tja---- het liep een beetje raar,” zei Bakker, die niet veel
zin had, om openlijk toe te geven, hoe vreemd hij de houding
van Juust vond.
Juust kwam het restaurant weer binnen. Hij keek Harry
nijdig aan.
„Zeg jö,”zei hij, „je hebt me lelijk laten zitten. Je had natuurlijk
hier naar toe moeten komen, toen je het teken niet kreeg.”
„Waarom?” vroeg Harry. „Alles was toch goed afgesproken?
In kon vandaar alles goed zien. Ik kon dat verslag van de aan
komst net zo goed geven.”
„Of je het net zo goed kon, dat weet ik niet en daar praat ik
niet over,” zei Juust, „maar ik kon het hier veel beter zien. Toen
jij geen teken kreeg, had je dadelijk hier naar toe moeten komen.
Nu moest ik alles alleen doen en ik moest van de microfoon
weg, om den resident te halen. Nee, jö, je moet vlugger zijn. Je
bent hier absoluut voor niets geweest. Je had ook wel weg
kunnen blijven.”
Harry stond letterlijk met zijn mond open. Juust had een fout
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gemaakt en nu kreeg hij er nog de schuld van. Maar waarom
was die andere microfoon dan zo ver weg gezet? Wie had dan
verteld, dat de machine daar zou aankomen? En wie had later ...
Ja, zeker, vragen genoeg, maar geen antwoord, want Juust nam
haastig afscheid en reed met een auto weg. Harry zag hem zitten
naast een jongen man, die de wagen bestuurde.
Weer dacht Juust er niet over, om te vragen, of Harry mee
reed naar de stad.
Bakker was nog lang niet klaar met zijn apparaten-en daarom
moest Harry een taxi nemen, want hij moest zo gauw mogelijk
op de studio zijn; hij had op het ogenblik dienst.
Onderweg had Harry geweldig het land in. Daar was hij
plotseling zonder iets te vermoeden in een warnet van moeilijk
heden gekomen. En door de schuld van Juust. De directie zou
natuurlijk ook niet tevreden zijn. Maar hoe moest hij zijn on
schuld aantonen? Hij kon een heleboel vertellen, maar Meneer
Stok zou natuurlijk zeggen, dat reportage het werk van het ogen
blik is. Ieder ogenblik kan er bij reportages iets in de war lopen
en dan komt het er juist op aan dat de reporter onmiddellijk
datgene weet te doen, wat juist is.
Toen Harry op de studio aankwam, was Meinders daar bezig
met het middagprogramma. Meinders had al een paar keer om
geroepen en omdat er deze middag een paar lezingen achter
elkaar waren, was meneer Stok, die noodzakelijk naar Amsterdam
moest, weggegaan; hij vertrouwde erop, dat Harry of Juust er
wel spoedig zouden zijn. Meneer Stok was nog geen tien minuten
weg. Meinders kon nu ook gaan en Harry nam de dienst over.
Wel wou Meinders nog graag een praatje maken, maar daar
stond Harry’s hoofd helemaal niet naar. Om de maat vol te
maken, belde Juust ook nog op, met de mededeling dat hij iets
later kwam, tussen half zeven en zeven uur.
„Je hebt geprutst, Wils,” zei meneer Stok, die om zes uur de
controlekamer binnen kwam. „Hoe kon dat nou zo gek gaan?”
Harry vertelde het vervelende, verwarde verhaal van de micro
foon, die verkeerd stond, wat Juust op het laatste ogenblik
gehoord had en dat hij, Harry, helemaal niet begreep, waarom
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Juust nu ineens zelf het verslag was gaan doen van de aan
komst___en het verhaal maakte precies de indruk, die Harry
ervan verwacht had.
„Hemel, wat een lang verhaal,” zei meneer Stok. „Maak er
niet zoveel woorden over vuil en geef eerlijk toe, dat je onhandig
bent geweest en te laks. En praat nou niet over Juust, die heeft
gedaan, wat hij dacht, dat goed was. Je kunt moeilijk de schuld
op hem werpen.”
Daarmee was het geval dan afgelopen, maar Harry hield er een
onprettig gevoel van over. Dat laatste zinnetje van meneer Stok
was heel erg juist geweest.
Je kunt moeilijk de schuld op Juust werpen. Heel moeilijk
zelfs. Maar het was de schuld van Juust. Alleen kon Harry dat
niet bewijzen, ’t Was allemaal vervelend en je kon er niet verder
over praten, dat voelde Harry wel.
In ieder geval was er iets veranderd in de verhouding tussen
de twee omroepers. Vertrouwen had Harry niet meer in zijn
collega.
Toen Juust om kwart voor zeven kwam, was meneer Stok
allang weg en Harry zei kortaf goeienavond en verdween.
Hij ging naar de bioscoop, maar veel pleizier had hij niet
in de film.
Enige weken verstreken, zonder dat er veel bijzonders ge
beurde. Over het geval op Schiphol was niet meer gesproken,
Herman van Beek was weer beter, zodat Harry ook niet meer
gevraagd werd voor reportagewerk.
En de toestand werd er niet beter op, toen Harry een tele
foontje kreeg, dat hij de volgende dag, als er niet uitgezonden
werd, even op kantoor moest komen voor een bespreking met
de directie.
De heren Winckelman en Stok zaten ieder aan één kant van
het grote schrijfbureau en de secretaris, de Heer Bruining, zat
er aan een tafeltje bij. Toen Harry de directiekamer binnenkwam
zat Juust er al.
„Ga zitten,” zei meneer Winckelman, „we willen eens even
met jullie spreken over de verdeling van de omroepdienst. Daar-
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voor hebben we jou ook laten komen, Borgman. Hoe zit dat
toch? Meneer Stok heeft de verdeling aan jullie overgelaten
maar nu is het zo geworden, dat Borgman iedere avond moet
omroepen als we zenden. Waarvoor is dat?”
„Dat komt omdat---- ” begon Harry.
„Ik heb het eerst aan Borgman gevraagd,” bitste meneer
Winckelman.
„Och,” antwoordde Juust kalmpjes. „Hij heeft zijn ouders in
Amsterdam en hij heeft me in het begin eens verteld, dat hij
graag ’s avonds naar Amsterdam gaat, als dat mogelijk is. Toen
hebben we ’t maar zo verdeeld zoals het nu is, omdat ik toch
geen familie in de buurt heb.”
„Zo. Dan moet je dat nou maar veranderen,” zei meneer
Winckelman, „want Wils kan net zo goed ’s avonds eens om
roepen. Of heb je daar soms iets tegen Wils?”
„Pull yourself together,” dacht Harry. Hij glimlachte
vriendelijk.
„Heren, ik geloof, dat Borgman zich niet goed herinnert, hoe
het gegaan is. Het is mogelijk, dat ik gezegd heb, dat ik ’s avonds
wel eens naar Amsterdam ga, maar ik herinner het me niet.
Meneer Stok heeft mij op een Maandagavond plotseling voor de
microfoon gezet. Toen kwam Borgman en toen zei hij: „morgen
ochtend maken we wel een regeling” en toen ik de volgende
morgen kwam, had hij het zo geregeld, dat hij alle avonden had
en dat ik er voor overdag moest zijn. Dat vond ik toen wel erg
jammer, maar ik wilde in het begin niets zeggen, omdat Borgman
er al zoveel langer is dan ik. Ik wil niets liever, dan ’s avonds
ook eens omroepen. Zo is het gegaan, heren.”
„Nou,” lachte Borgman joviaal, „dat had je dan ook wel eens
kunnen zeggen, Wils. Doe ik me daar voor jouw plezier al die
avonden en jij zegt niks!”
De heer Winckelman keek zijn twee omroepers wantrouwig
aan, maar meneer Stok zei snel:
„Nou mannen, dan is het misverstand nu opgehelderd en dan
verdelen jullie de dienst maar opnieuw, zodat ieder een gelijk
aantal uren heeft overdag en ’s avonds.”
Harry Wils, Radioomroeper-reporter.
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Doe dat, en laat ons de regeling dan zien,” zei meneer
Winckelman, „dan kunnen jullie wel gaan.”
Harry ging met Juust naar een klein kamertje, aan het einde
van de lange gang, dat gewoonlijk niet gebruikt werd, om een
nieuwe regeling op te stellen. Maar in de directiekamer ging
het gedurende enige minuten hard tegen hard.
„En ik zeg je, dat die Wils niet betrouwbaar is,” zei meneer
Winckelman.
„Mij gaat een licht op,” zei meneer Stok. „Juust heeft de
avonden voor zichzelf willen houden, omdat er dan meer mensen
luisteren.”
En Bruining, de secretaris van de directie, deed alsof hij
werkte, maar hij luisterde vol belangstelling, toen zijn chefs tegen
elkander te keer gingen.
Juust zat tegenover Harry en zei:
„Wat ben jij toch een gesloten kerel! Nou zeg je zelf dat mijn
regeling je niet beviel en je hebt er nooit een mond over open
gedaan. Als je dat collegiaal noemt___”
„Ik dacht, dat jij de avonden liever zelf wou houden,” zei
Harry eerlijk, „en omdat je er al zoveel langer bent dan ik, wou
ik niet direct bezwaren maken.”
Juust grinnikte onprettig. „Op die manier zal je niet veel
bereiken, als je je zo gemakkelijk de kaas van het brood laat
eten. Enfin, laten we er niet over zanikken. Begin jij maar.”
De regeling werd opgesteld en geparafeerd door meneer
Winckelman en meneer Stok. Voortaan was deze regeling
bindend voor de twee omroepers met 'de bepaling, dat ze op
drukke avonden beiden dienst hadden.
In de eerstvolgende weken kwam Harry dus regelmatig in de
avonduren voor de microfoon. En het gebeurde, vier weken later,
dat er op een ochtend bij de post drie brieven waren van
enthousiaste luisteraars voor Harry Wils en gèèn brieven voor
Juust Borgman.
Het was een van de zuurste dagen, die Juust bij de omroep had
meegemaakt. Hij voelde, dat hij terrein verloor en dat hij een deel
van zijn populariteit moest afstaan aan zijn nieuwen collega.
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Harry was blij met zijn brieven, blijer misschien dan hij er een
maand geleden mee geweest zou zijn. Dat kwam, omdat hij lang
zamerhand het land begon te krijgen aan Juust. Hij zag nu veel
te goed in, waar het bij Juust om ging.
„Wils,” zei meneer Stok, toen hij die avond in de studio kwam,
„wie heeft er morgenmiddag dienst?”
„Borgman, meneer Stok,” antwoordde Harry.
„Dan ga jij morgenmiddag naar de marinevlieghaven, op
Schellingwoude. Daar wordt om drie uur het nieuwste Engelse
vliegtuig verwacht, een watervliegtuig waarmee ze een dienst
willen openen van Amerika naar Londen.
Ze hebben een zender aan boord en je moet zorgen, dat wij
een half uurtje de beschikking over die zender krijgen om te
zenden vanuit de lucht. Denk erom dat je geweldig op je quivive
moet zijn want ik weet zeker, dat de Vano x) het ook zal pro
beren. Je moet die lui voor zijn. Zie, wat je voor de Rova
doen kunt.”
Harry had nog nooit met zoveel plezier een opdracht gekregen.
Want uit deze opdracht bleek, dat de directie toch nog ver
trouwen in hem stelde.
*)
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NEGENDE HOOFDSTUK.
De jacht op de Ba 6.
Om één uur kwam Juust aflossen. De verhouding tussen de
twee collega’s was wel heel anders geworden dan in het begin.
Ze spraken met elkaar voor zover de dienst dat nodig maakte,
maar verder lieten ze elkaar links liggen.
„Ik weet niet, hoe laat ik terug kan zijn,” zei Harry. „Ik moet
voor Meneer Stok naar Schellingwoude. Om drie uur wordt daar
een vliegtuig verwacht, en ik denk wel, dat het even zal duren
voor ik daar aan boord ben.”
„Je zou van half zeven tot acht hier zijn,” antwoordde Juust.
„Ja, als ik er om half zeven niet ben, zal Meneer Stok wel
invallen,” zei Harry. „Hij heeft ’t niet bepaald gezegd, maar hij
komt in ieder geval wel om zes uur.”
Juust verwaardigde zich niet meer om een antwoord te geven
en Harry vertrok.
Per trein naar Amsterdam. Hoe kom je in Schellingwoude?
Per boot! Dat duurde te lang en Harry moest een taxi nemen,
die hem tot tamelijk dicht bij de vlieghaven zou brengen. Dat
zei de chauffeur tenminste.
De rit duurde niet lang en toen de taxi stilstond bij een
modderig weggetje, nodigde de chauffeur Harry vriendelijk uit,
om de wagen te verlaten. Harry betaalde en de taxi reed weg.
Hij stond op een verlaten landweg. Zonderling---- maar hij
zag weinig mensen. En dat terwijl dat grote vliegtuig toch om
drie uur zou aankomen. Nu was het weer werkelijk afschuwelijk.
Motregen, doordringende waterkou, scherpe wind. Nee, prettig
was het niet, om vandaag een vliegtuig tegemoet te gaan.
Harry trok zijn wollen das vaster om zijn hals, hij stak een
sigaret op en toen stapte hij het modderpaadje op.
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Weldra liep hij als een schaatsenrijder, die nog aan het leren
is, te glijden en te glibberen. Wat was dat paadje glad.
Het werd dan ook heel weinig gebruikt. Haast iedereen kwam
per bootje van Amsterdam. De marine had natuurlijk de be
schikking over hun eigen sloepen. En het was een eind ook. De
wind blies fel over de vlakke velden. In de verte zag Harry een
groot gebouw en een stuk van een watervliegtuig. Als hij daar
maar eenmaal was, dan kon hij zich warmen. Er zou natuurlijk
een prettige wachtkamer zijn en misschien zouden ze hem wel
iets goeds te drinken aanbieden.
Het gebouw was nu vlak bij. Harry stapte flink door en weldra
stond hij er voor. Hij zag een soort grote poort, waar hij blijk
baar doorheen moest.
Maar bij de poort stond een matroos te kleumen van de kou.
Harry liet het bewijs zien dat hij van Meneer Stok had gekregen,
en dat ondertekend was door den commandant van de vlieghaven.
De matroos salueerde en liet Harry door.
Nu stond de omroeper van de K.OVA boven aan een stenen
trap. Onder zich zag hij een aantal marine-mensen en enkele
dames en heren. Maar het gekke was, dat ze buiten stonden.
Geen warmte sloeg Harry tegemoet, maar koude tocht. Want
het gebouw was eigenlijk geen gebouw. Dat had maar zo geleken
vanuit de verte.
Was er geen wachtkamer? Was er geen kans om je wat te
warmen ?
En plotseling vergat Harry alles, want hij zag vlakbij zich, in
een hangar twee watervliegtuigen staan. Dat was nog es fijn.
Die kon hij nu eens op zijn gemak bekijken---Hij keek naar de vliegtuigen en begon de trap af te dalen----maar die trap was verraderlijk-modderig.
Harry kreeg een schok___toen zag hij de wereld even op
zijn kop___ hij rolde de trap af en was spoedig beneden, zoals
in het kinderversje staat. Maar hij voelde een gemene pijn boven
in zijn rug en hij kon haast niet opstaan, want hij snakte naar
adem.
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De mensen, die beneden stonden draaiden zich om, een zee
officier kwam naar Harry toe en hielp hem. Even stond hij krom,
toen richtte hij zich langzaam op.
„Breng es een glas water,” riep de officier tegen een matroos.
Allen zagen, dat Harry zich flink bezeerd had en niemand
lachte___ behalve een elegant heertje, in een keurige, ge
tailleerde winterjas, een mannetje, met licht-grijze slobkousen en
een donker baardje.
En toen er verder niemand lachte, verstomde dat mooie heertje
ook spoedig, maar Harry had het wel gezien en hij had van dat
ogenblik af flink het land aan den lacher.
Waarom die man nu zo’n pret moest hebben, als een ander
bijna zijn rug brak___dat begreep de omroeper niet.
Harry kreeg wat water en hij voelde zich weer wat beter. Hij
kon weer staan maar hij dacht toch wel, dat er ergens in zijn rug
iets stuk was. Enfin, als dat zo was, zóu hij het wel merken.
Voorlopig kreeg niemand hem hier vandaan.
Hij keek om zich heen, en toen zag hij een bekend gezicht.
Daar stond een man, die Harry al eens meer gezien had. Nee,
niet in werkelijkheid. Op een plaatje.
Dat moest de radio-reporter zijn van de Vano. Die stond
natuurlijk ook op de Ba 6 te wachten. Maar.... Harry had daar
eigenlijk nog niet zo aan gedacht.... hoe kwam je bij dat water
vliegtuig, als het er eenmaal was ? En nu zag hij ook, dat de man
van de Vano zo nu en dan een paar woorden zei tegen een
jong matroosje---- nee, geen echte matroos.... de stuurman
van een klein bootje, waar „Water-Taxi” op stond.
Zo. Nu snapte hij het. De man van de Vano had een water
taxi tot zijn beschikking. Wanneer zo dadelijk de Ba 6 aankwam,
zou de Vano-man er met zijn water-tax op af stormen en hij
zou er heel wat eerder zijn, dan Harry, die moest wachten tot
de kleine barkas van de marine van wal stak. Hier moest Harry
verliezen.. .. tenzij---- Was er geen middel, om zijn fout nog
te herstellen?
Ja. Er was een middel. Als de Ba 6 tenminste nog even op
^ch liet wachten.
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„Is hier telefoon?” vroeg hij.
Er was een telefoon. Nu vlug. Opbellen de rederij, die de
water-taxi’s verhuurde.
„Meneer, ik moet dadelijk een water-taxi hebben. In de marinevlieghaven. Wat? Mogen ze daar niet aanleggen? Wacht U even,
ik zal het gaan vragen.”
Harry rende naar den officier, die hem zo even zo vriendelijk
had op geholpen. „Pardon, zou er bezwaar tegen zijn, dat er
voor mij een water-tax komt hier in de vlieghaven?”
„In dit speciale geval niet,” antwoordde de zee-officier.
Weer naar de telefoon. „Meneer, komt U gauw. Wanneer kunt
U er zijn?”
„Dat hangt van de Oranje-sluizen af. Het kan kort en het kan
lang duren.”
„Vlug dan maar.”
Het was pas half drie. De Ba 6 zou nog wel even weg
blijven.
Harry had nu niets meer te doen. Hij wandelde wat rond, hij
bekeek de watervliegtuigen en hij tuurde naar de lucht.
Gelukkig... . er was nog geen Ba 6 te zien.
Op het dak van de vlieghaven hadden zich een paar pers
fotografen opgesteld. Ze stonden daar niet zo heel prettig. Want
het had opgehouden met motregenen. Het goot nu gestadig aan.
De wind werd steeds kouder en er was weinig licht meer.
Om drie uur was de Ba 6 er nog niet, maar de water-taxi wras
ook nog niet te vinden.
Tot.... tjoeke-tjoeke-tjoek.... daar naderde iets. Een hoge
officier keek met opgetrokken wenkbrauwen naar het kleine
bootje, dat aan de kade wilde meren, maar de man, die Harry
geholpen had, ging naar hem toe.
Harry zag het en hij zag ook, dat de hoge Ome knikte.
Hè, hè___dat was tenminste gelukt.
En nu ging Harry naar den stuurman van zijn bootje toe, hij
nam hem mee naar een stil hoekje, waar niemand hen kon horen;
hij begon:
„Ik ben van de ROVA. Ik moet voor m’n baas het eerst aan
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„Hello, Sir! Very urgent! Telegram for you!"
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boord van de Ba 6 zijn. Er is nog iemand, die dat ook wil.
Kijk.... die daar.”
„Dat is me maat,” zei de stuurman van de water-tax en hij
wees naar het matroos-achtige kereltje, dat in druk gesprek was
met den reporter van de Vano. Harry begreep best, waar die
twee het zo druk over hadden. Over hem natuurlijk.
„We zalle wel es zien,” zei de stuurman van Harry’s tax, toen
hij de zaak goed begrepen had. „We motten een „truuk” be
denken. Anders kommen we gelijk en dan heb u nog niks.”
Dat zag Harry ook wel in en dus zette hij zijn hersens aan het
werk, om een „truuk” te bedenken.
Veel tijd had hij niet meer, want het was lang over drieën
en de Ba 6 werd nu ieder ogenblik verwacht.
Hij moest iets bedenken, hij moest iets roepen en dat moest
dan van zoveel belang zijn, dat de mensen van de Ba 6 hem
dadelijk aan boord zouden laten. En wat moest dat zijn? Wat
kon nu belangrijk genoeg zijn? Een telegram! Ja, maar hij had
geen telegram.
Hij had wel een telegram in zijn zak, maar dat was er een
van een pianist, die gisteren naar de studio getelegrafeerd had,
dat hij verhinderd was om op te treden.
En toch___ja, natuurlijk: die mensen spaken geen woord
Hollands. Dat waren Engelsen. Hij zou met het telegram zwaaien
en roepen:
„Helloü! Telegram for you! It is urgent!”
En als ze dan hoorden, dat het dringend was, zouden ze hem
aan boord laten. En dan? Dan zou hij zeggen, dat hij een tele
gram kwam brengen van de ROVA. Ja, lezen konden ze het
natuurlijk niet, maar hij zou het wel even voorlezen. En dan kon
hij zeggen, dat de ROVA vroeg om een uitzending van boord
van de Ba 6. Als ze hem er dan uitgooiden___och wat, dat
deden ze niet. En hij kon zwemmen. Zo moesten reporters te
werk gaan. Hij had dikwijls genoeg gelezen, dat ze in Amerika
nog veel gekker dingen bedachten. Vol vertrouwen wachtte
Harry de komende dingen af.
Het werd half vier. Harry’s rug deed pijn en hij kreeg het
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erg koud. Nog steeds stond hij buiten. Wachtkamer? Was er
niet. Behalve wat water had hij nog niets te drinken gehad.
Enfin___hij moest er iéts voor over hebben.
Vijf over half vier. Daar kwam beweging in de wachtende
mensen. Harry hoorde in de verte een ronkend geluid, dat snel
naderde.
Meteen was hij al in zijn water-taxi en hij zei:
„Denk er om. Als ik ’t zeg, vaar je dadelijk weg!”
Een stip werd zichtbaar en die stip werd groter en groter. De
water-tax van den Vano-man lag ook al klaar.
Het vliegtuig daalde en nu ging het heel snel. Daar streek het
al laag over de vlieghaven heen, de motoren donderden voorbij.
Achter het gebouw verdween de Ba 6 even, toen kwam hij weer
tevoorschijn.
„Ja, vooruit maar,” zei Harry. „Hij daalt al.”
De water-tax spurtte weg, de stroombarkas van de marine
manoevreerde zich los van de wal en de tax van den Vano-man
volgde Harry in het zog. De Ba 6 maakte nog een cirkel en
streek toen op het water neer---- nog taxiede het grote vliegtuig
over het water, waarbij fonteinen van water opspoten.
Nu ging het al langzamer. Bijna lag het vliegtuig stil....
De stuurman van Harry was handig. Hij volgde de bewegingen
van de Ba 6 en toen de stoombarkas nog pas halverwege was,
lag de water-tax al achter de Ba 6. Maar de Vano-man
naderde snel.
Harry liet zijn bootje om het water-vliegtuig heen varen. Hij
had nog nooit zo’n prachtige machine gezien. Zes schroeven,
aan de voorzijde van de machine draaiden nog zacht....
Toen had Harry een deur gevonden, die deur ging open, een
hoofd keek naar buiten.
„Hello, Sirü Very urgent! Telegram for youü”
„What about?”
„Very urgent, Sir! Can I come over?”
„What do you want?” vroeg het hoofd.
„I will translate the telegram for you. It is Dutch. You don ’t
understand it.”
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„Hello, this is the reporter from the Vano,” brulde achter
Harry een andere stem. „Can I have a talk with you?”
„Hello boy, come over for a moment,” zei het hoofd tot Harry.
En hij wees meteen, waar de tax aan moest leggen.
„Hello ....” brulde de Vano-man.
„Wait a bit, you,” zei het hoofd kalm. „And have a good time.”
Harry moest er om lachen. Maar hij had zijn doel al half
bereikt.
Handig stuurde zijn stuurman de kleine tax naast de grote
machine en Harry sprong op een vleugel. De stoombarkas was
al in de buurt, maar Harry berekende, dat hij nog ongeveer drie
minuten had.
„What do you want? Where is this telegram?”
Harry gaf den Engelsman het telegram van den verhinderden
pianist, die Piet van Koenen heette.
„Who is that? Who is ven keunen? I don’t understand.”
En toen stak Harry van wal. Hij vertelde, dat dit een telegram
van de ROVA was, en hij was de reporter en of ze morgen
alsjeblief een uitzending konden hebben van boord en of er een
zender aan boord was en ....
Het antwoord van Kapitein Wright was kort en duidelijk.
„Ik zal er over denken. Als we het doen, krijgen jullie het.
Kom morgenochtend om elf uur terug. Of---- nee, bel me van
avond maar op in het__ wacht even— in het Victoria-hotel.
Mooi. Afgesproken. Ja, je kan morgenochtend de schuit meteen
zien. Aju.”
De stoombarkas legde aan. De kapitein ging zijn gasten
tegemoet en toen Harry even later naar buiten kon, stapte hij
van de vleugel in zijn tax. Er voer nog een andere water-tax
om de Ba 6. Dat was de tax van den Vano-man. Hij had nog
geen kans gekregen, om het vliegtuig te benaderen.
Harry vroeg zich af, of hij zijn concurrent in zou lichten of
niet. Maar hij besloot, om maar niets te zeggen, want de man
zou hem toch niet geloven en het feit, dat hij nu alweer weg
ging, zou hem wel voldoende zeggen. Nu ging het ree ts*ree s
terug naar de vlieghaven, waar Harry zijn baas opbelde. In
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geuren en kleuren vertelde hij den Heer Stok, hoe het
gegaan was.
En Meneer Stok, die altijd graag lachte, verkneukelde zich
van pret.
„Maar---- ik zou toch nog maar wat blijven,” zei hij. „Die
mensen hebben zoveel aan hun hoofd. Je moet die tax terug
sturen en je moet zorgen, dat je met dezelfde boot naar de stad
gaat, als zij. Dan kan je hen onderweg nog eens herinneren
aan hun belofte.”
„Goed, Meneer, maar dan wordt het heel laat.”
„Ik val in de studio wel voor je in. Je bent vandaag verder
vrij,” zei Meneer Stok. „Maar zorg, dat je ze nog eens spreekt.
Ze komen straks vanzelf wel. Goed gedaan, Wils. Bel me van
avond in Hilversum weer op. Ik ben op tot een uur of twaalf.”
Nu begon het wachten voor Harry. De stoombarkas had de
helft van de genodigden meegenomen naar het vliegtuig. De
andere helft stond nog te wachten. Het kon dus nog duren. De
eerste helft was nog niet terug, de tweede helft moest dan nog
gaan en weer terugkomen. En dan ... ja, dan zouden ze eindelijk
naar de stad terug gaan.
Harry betaalde zijn watertax en ging wachten. Zijn rug deed
weer flink pijn. Harry zag zich zelf weer van die trap vallen.
En hij zag den lachenden man weer voor zich.
Daar stond hij. Harry slenterde er langs en hoorde, dat de man
Frans sprak. Het moest een Frans journalist zijn, want een zeeman
was het beslist niet. Hij stond te wachten, tot de tweede groep
naar de Ba 6 zou gaan.
Het begon nu al donker te worden, maar Harry kon toch nog
zien, dat de stoombarkas zich los maakte van het vliegtuig. En
hij zag de tax van den Vano-man ook nog. Die scheen nog
steeds om de Ba 6 heen te draaien.
De stoombarkas naderde de wal; matrozen stonden klaar, om
de touwen te grijpen en de boot te meren.
Ze hadden nog moeite genoeg, want het was nu zo glibberig
geworden, op de stenen wal, dat iedereen voorzichtig moest
lopen, om niet te vallen.
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De barkas werd vastgelegd___daar stond de kleine Frans
man op de kade. Hij strekte zijn hand uit, om de dames van
boord te helpen en dat werd dankbaar aanvaard, want de boot
dreef zo nu en dan een klein eindje weg.
Toen allen van boord waren, ging de tweede groep naar de
Ba 6 toe. Weer hielp de kleine Fransman de dames instappen ...
toen werden de touwen losgegooid___daar kwamen nog een
dame en een heer aanlopen, die blijkbaar even getelefoneerd
hadden ....
De Fransman stond met één been op het bootje en met zijn
andere been op de wal. Hij hielp de dame keurig over de afgrond
heen.... toen, plotseling dreef de barkas wat af en meteen ver
dween de kleine Fransman in het gat tussen de boot en de wal.
Het gekke was, dat bijna niemand het had gezien. Harry schrok
er van. Hij zag onmiddellijk, dat er gevaar was, dat de kleine
journalist tussen de boot en de wal platgedrukt zou worden.
Maar gelukkig.... de boot dreef meteen af. Twee matrozen
lagen al op hun buik en grepen ieder een pols van den journalist,
die zich krampachtig aan een dwarspaal vastklemde. Ze
trokken.... ze trokken heel hard.... Daar kwamen een hoofd,
een paar schouders, toen de borst___nu was hij halverwege,
nog een eindje.... de kleine Fransman was gered.
Harry kon zijn lachen niet houden. Er stonden wel dertig
mensen om den drenkeling heen en het was de moeite waard,
om hem te bezichtigen.
Zijn overjas glom van het water, overal droop de nattigheid
van hem af. Zijn baard was een touwtje geworden, zijn hoed
een vondst van een clown. En het ergste was, dat hij nu de Ba 6
niet zou zien, want de stoombarkas was weg. Daar scheen
niemand er iets van gemerkt te hebben, wat niet zo gek was,
als het lijkt, omdat allen natuurlijk naar de Ba 6 keken.
De kleine Fransman was zeer ongelukkig. Want van verkleden
kon geen sprake zijn en het weer was slecht.
Een kachel was er niet op de vlieghaven. Wat te doen?
Een zee-officier bracht den stakkerd naar een boot, waar hij
in de kajuit neer werd gelegd, onder een paar dekzeilen. Hij
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moest wachten, tot de water-tax, waar een matroos om getele
foneerd had, arriveerde.
Voor zijn gezondheid vreesde Harry het ergste. En dat was
wel zielig, al had Harry het gevoel, dat de man zijn gerechte
straf had gekregen voor zijn malle gelach.
Toen de watertax eindelijk kwam, had de Fransman meer dan
drie kwartier onder het dekzeil gelegen.
„Der Mann fühlt sich hundsmiserabel,” zei een van de Duitse
krantenmensen, die zijn collega in de watertax had geholpen.
Maar Harry voelde zich ook niet zo erg lekker, toen
eindelijk---- eindelijk de stoombarkas terug kwam. Hij had
hevige pijn in zijn rug en hij stond te klappertanden van de kou.
En helaas .... nog waren de mannen van de Ba 6 niet aan boord.
De stoombarkas kwam de genodigden halen, die in de vlieghaven wachtten, toen ging het wéér terug naar de Ba 6, waar nu
ook de bemanning aan boord kwam.
Het kleine bootje was eivol, de dames hadden het kajuitje
opgezocht. De heren stonden op elkaar gepakt op het dek. Zo
zette de barkas koers naar de Oranje-sluizen. Daar werd lang
geschut.
De koude was voor Harry niet meer te dragen, de regen hield
flink vol, zijn rug leek gebarsten.
Maar toch zag hij nog kans, den heer Wright te herinneren
aan zijn belofte.
Het was alsof er aan de tocht geen eind kwam. Het leek, alsof
ze uren in de Oranje-sluizen moesten liggen. Het leek, alsof ze
er nooit uit zouden komen.
Maar ze kwamen er wel uit. Ze lagen eindelijk in het haventje
voor het Centraal-station, ze konden eindelijk uitstappen.
Harry had allang vol verlangen aan de tweede-klas wachtkamer
van het Centraal-station gedacht. Toen hij daar zijn doorweekte
jas aan een kapstok kon hangen, toen hij eindelijk een kop hete
soep voor zich had staan, wist hij dat hij in leven zou blijven.
Hij bekwam. Hij had in jaren niet zo lekker gegeten, hij
voelde zich een uur later weer kiplekker.
Tegen acht uur ging hij naar het Victoria-hotel, waar de
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kapitein van de Ba 6 woonde. Dat leek hem beter dan telefoneren.
De kapitein liet hem meer dan een half uur in de hall wachten,
maar het was er warm en Harry vond dat niet erg.
Toen was Mr. Wright dan ook de beminnelijkheid zelve. Hij
vond het een aardig idee om te zenden vanuit de lucht, er was
niets op tegen, wanneer de ROVA dan een goede regeling trof
voor een ontvanger op de begane grond, die de zender van het
vliegtuig op kon vangen.
„Morgen om elf uur maken we een reisje boven de stad,” zei
de kapitein. „Wanneer Uw technicus om tien uur zijn microfoon
wil plaatsen, zal ik hem daartoe graag gelegenheid geven.”
En daarmee was het gesprek geëindigd.
Harry pakte nu de eerste trein, die hij krijgen kon naar Hilver
sum. Om tien uur had hij den Heer Stok aan de telefoon. Meneer
Stok was vol lof.
„Dat heb je goed gedaan, boy,” zei hij. „Ik zal Bakker van
avond nog opdracht geven, om er morgen tijdig te zijn. En
Herman van Beek gaat dan mee.”
Harry schrok er van. Natuurlijk___van Beek was de reporter
van de ROVA. Maar steeds had hij gedacht, dat hij na zijn
geslaagde pogingen ook de reportage zou mogen doen.
„Ja,” zei Meneer Stok, „dat kan een mooie uitzending worden.
Ik zal zien dat ik de ontvangst van de zender vanavond ook nog
regel. Wie heeft morgen dienst op de studio?”
„Ik, Meneer Stok,” antwoordde Harry.
„Zo,” zei Meneer Stok. „Dan zal ik Juust zeggen, dat de dienst
voor morgen wordt omgegooid. Zorg, dat je op tijd weer in
Schellingwou bent en doe het dan met Van Beek samen. Adieu.”
Hoewel het weer die volgende dag niet veel beter was dan
de vorige, bleef de verwachte mist gelukkig uit, zodat Harry een
prachtige tocht boven de stad had.
Met van Beek, die wel de beste verteller was van geheel
Nederland, had Harry zijn gesprek.
Nederland luisterde met belangstelling, al was de kwaliteit
van het geluid niet zo goed als van boord van de Belaroean.
Twee mensen hadden er weinig plezier in.
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Dat waren de reporter van de Vano, die onverrichterzake
naar huis was gegaan en Juust Borgman, die Harry ging be
schouwen als een groot gevaar. En Meneer Winckelman, die na
de uitzending van Schiphol een deel van zijn vertrouwen in
Harry had verloren, zei tegen Meneer Stok:
„Ik heb me toch vergist in dien jongen. Wils is wel een flinke
vent.”
„Handige jongen,” antwoordde de heer Stok. „En een goed
reporter ook. Best voor het werk geschikt. I like that man!”
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TIENDE HOOFDSTUK.
Van hotelhouder tot prins.
Alle directies van alle instellingen die een radioprogramma
hebben te verzorgen, hebben allemaal rekening te houden met
hun leden. Tenminste in Holland. In het buitenland is dat
anders maar daar hebben de directies toch ook last van de:
„Mag-ik-nou-ook-es-meedoen-ziekte”.
De directie van de ROVA ontving geregeld brieven van leden,
die zo geweldig mooi zongen of pianospeelden, die zo erg geestig
konden voordragen, die zo buitengewoon veel belangwekkends
hadden te vertellen over:
„De verdelging van de mot.”
„Het vervaardigen van speelgoed met behulp van lege
conservenblikken”.
„Winterwortels en hun betekenis voor het dagelijks menu.”
„De stad Singapore in 1870.”
„De klokken van keizer Frans Josef.”
En zo maar door. Zo altijd maar door. De onmogelijkste
dingen dachten de mensen uit, om ook eens één keer in hun
leven voor de microfoon te kunnen staan. En ze schreven er dan
gewoonlijk bij, dat ze tenslotte toch lid van de ROVA waren
en dat deze omroepvereniging over zoveel zendtijd beschikte
dat er toch wel eens vijftien of twintig minuutjes afkonden
voor___ vul maar in: Singapore, of winterwortels, of de ver
zorging van de kat. Die mensen vergaten dat er tienduizenden
leden waren. Wanneer elk lid tien minuten kreeg, waren de
programma’s voor lange jaren gevuld geweest.
En toch was het dikwijls moeilijk om de vriendelijke brieven
zo te beantwoorden, dat de mensen niet al te kwaad werden.
Harry Wils, Radio-omroeper-reporter.
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Nu is er iets vreselijks gebeurd,” zuchtte meneer Stok. Hij
had een met de hand geschreven brief voor zich en hij zuchtte
nog eens een keer.
„Hm, hm?” bromde meneer Winckelman. „Wat dan?”
„In Bevelden hebben ze nou een vereniging opgericht van
Rovaleden, die zich ten doel stelt om toneel te spelen.”
„Laat ze maar,” bromde meneer Winckelman.
„Ze hebben al twee keer gespeeld,” ging meneer Stok voort,
„met groot succes, en nu hebben ze.... Daar staat het? Eh ....
we hebben de hand gelegd op eeu juweeltje van een eenacter,
getiteld: De prins en de politieagent. Het stukje lijkt ons bijzonder
geschikt om voor de microfoon te worden opgevoerd. En wij
vertrouwen, dat U ons gezelschap twintig minuten ter beschik
king zult willen stellen, waarin de luisteraars dan tevens kennis
kunnen maken met het Rovatoneel. En wij zijn er van overtuigd,
dat de luisteraars U dankbaar zullen zijn. Gaarne in af
wachting ___”
„Och hemel,” zei meneer Winckelman. „Droevig.”
„En we kunnen ook maar niet zo schrijven dat we geen tijd
beschikbaar hebben,” vond meneer Stok. „We moeten er iemand
naar toesturen om het te beoordelen.”
„Waar ligt Bevelden?” vroeg meneer Winckelman.
„’t Ligt tussen Alkmaar en den Helder,” zei meneer Stok,
„’k zal wel even vragen .... wacht es ....”
Hij nam de hoorn van de huistelefoon van de haak en draaide.
„Hallo Jan---- Kijk es na, hoeveel leden we in Bevelden hebben.
Hoe groot is dat?”
Even wachten. „Ja---- zesentwintig.... vijfentwintighonderd ?
Dank je. Zesentwintig leden en vijfentwintighonderd inwoners.
Daar hebben we veel te weinig leden, Winckelman. Noteer dat
voor de propagandadienst. Nou, niks aan te doen. We zullen
schrijven, dat er iemand komt kijken, zodra ze het stuk gaan
opvoeren.”
„Misschien horen we dan nooit meer iets,” antwoordde meneer
Winckelman.
Maar de Rova kreeg wel antwoord en Jan de Geus die er
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naar toe moest, liet zich van zijn fiets vallen in de buurt van een
vrachtauto waar hij erg goed afkwam met slechts één gebroken
arm zodat er op het laatste ogenblik iemand anders gezocht
moest worden om naar Bevelden te gaan, waarvoor Harry Wils
in aanmerking kwam, die vanaf zes uur vrij was en die ook de
volgende dag niets te doen had zodat___
„Wils,” zei meneer Stok, „het is natuurlijk weer niks. Je moet
het critisch bekijken, dat wil zeggen, dat je dat toneelgezelschap
alléén mag aanbevelen, wanneer het werkelijk zeer goed is. En
dat geloof ik niet. Als je dus maar even twijfelt, dan niet. Ik heb
geschreven, dat onze man om tien over half acht aan zou komen,
je haalt makkelijk de trein en veel plezier. Adieu.”
Harry zat met een lege maag in de trein en kocht in Amster
dam twee saucijzen-broodjes en een slaatje met een kadetje.
In Alkmaar had hij alweer honger en daar dineerde hij voor
de tweede maal. Toen had hij bijna zoveel uitgegeven, als een
gewoon diner hem gekost zou hebben.
„Bevelden! Beeeeevelden!” riep de conducteur en drie mannen
keken vol verwachting naar de lange rij coupédeuren, waarvan
er eindelijk een open ging. Het was op het laatste ogenblik,
want de trein zette zich juist weer in beweging.
Harry was in slaap gevallen en bijna was hij Bevelden voorbij
gereden. Geeuwend en suf stond hij op het perron met zijn tas
onder zijn arm en toen kwamen de drie heren met glinsterende
ogen en hartelijk-uitgestoken handen op hem toe, ze klopten hem
op zijn schouder, zij knepen zijn hand fijn en ze namen hem
tussen zich in, alsof ze rechercheurs waren, die het zoontje van
een rijken Amerikaan tegen ontvoerders moeten beschermen.
Harry werd geheel wakker van hun drukke, luide stemmen.
„Och hemel, meneer de Geus van de programmaleiding een
arm gebroken-----ja ja, een ongeluk zit in een klein hoekje-----en erg prettig om nou es kennis te maken met meneer Wils----o, we hebben U al zoveel gehoord en altijd dachten we, hoe zou
die er nou uitzien?___ja----- wij luisteren altijd naar de ROVA.
We slaan niks over___mijn vrouw zet de radio ’s morgens om
acht uur aan en als U dan ’s avonds goeiennacht hebt gezegd,
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dan gaan we naar bed---- dat is toch altijd zo gezellig------ ja
meneer Borgman---- ook zo populair___ nou, die kent
iedereen.”
Zo wandelden zij door de stille straten van Bevelden, die geen
straten waren maar modderpoelen. Harry trapte met zijn linker
voet in een verborgen kuil, gevuld met water en toen pas besefte
hij, hoe prettig droge voeten zijn.
Van achter een brede deur loeiden een paar koeien, een postbesteller sjouwde met zijn dwaallichtje door de modder, verder
was er stilte.
„Ze zullen vanavond opkijken, als ze U zien,” begonnen de
drie heren van het ontvangst-comité weer. „En U zult öök op
kijken. Komt geloof ik niet veel voor dat in een betrekkelijk
kleine plaats zo’n goed eigen toneel is. In November hadden
we hier nog een toneelgezelschap.... wie was dat ook weer,
Kees? O ja___Adolf Singer.... we zeiden nog tegen mekaar:
die man haalt zich een strop .... nou, d’r waren zesentwintig
mensen. Spreekt toch ook vanzelf! Als de mensen hier drie keer
in een jaar een toneelstuk kunnen zien op een reuze-peil dan
hebben we hier toch niks anders nodig ? Onze meneer Buffel---dat is de vertrouwde van den notaris___die is om zo te zeggen
gewoon uniek. Die man had even goed toneelspeler kunnen
worden. En dan juffrouw Kaale van den bloemist___ maar wat
ik je zeg, Kees, die gaat vast nog es aan het toneel
Harry had nog weinig anders gezegd dan: „prettig om met
U kennis te maken___”
Hij voelde zich tamelijk ongelukkig in dit gezelschap, hij kon
er niet tegen op en hij stelde zich niet zo heel veel prettigs van
deze avond voor.
Plotseling stonden zij voor de ingang van de „Vergulde hoef”,
hotel, restaurant en café. Deur open, een brede, verlichte gang.
Achter in de gang twee deuren, daarboven een bordje: concert
zaal. Aan de linkerkant de ingang van het café-restaurant.
De drie heren duwden Harry het café binnen. Daar stond een
kleine, dikke man met volle, gezellige wangen, een onderkin en
een glad hoofd.
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„Smit, Rovalid,” stelde hij zich voor. „Heel prettig dat ik
U nou es zie, meneer de Geus.”
„Wils,” antwoordde Harry vermoeid.
„Een pils voor meneer,” riep de hotelier, die de naam verkeerd
verstaan had en het niet vriendelijk vond van zijn gast, dat hij
bier bestelde, zonder verder op die hartelijke begroeting in
te gaan.
„Dit is meneer Wils,” zei een van de perronheren. „Meneer
de Geus heeft zijn arm gebroken.”
„Alstublieft geen bier,” zei Harry snel, maar de hotelier had
zich al omgedraaid en hij kwam met een schuimend glas
aanlopen.
Iemand greep Harry stevig in zijn kraag. O___hij moest zijn
jas uittrekken. Jas en hoed aan de kapstok en nu werd Harry
voortgeduwd naar een tafeltje in een hoek, dat keurig
gedekt was.
Hotelier Smit zette het glas bier voor den Rova-omroeper neer
en nu kon Harry de mannen, die hem van de trein gehaald
hadden, beter opnemen. Ze waren alle drie wat boers, ook in
hun kleding. Maar ze hadden open, eerlijke gezichten. Verder ...
ja ’t was eigenaardig maar ze leken op elkaar, al was de een wat
kleiner en de ander wat groter. Harry begreep, dat hij nu toch
ook eens iets moest gaan zeggen.
Maar ’t was niet nodig. Want___
„Meneer zal wel honger hebben,” zei de hotelhouder. Achter
hem stonden zijn stralende echtgenote en een dienstmeisje, dat
een kleur kreeg toen Harry naar haar keek en ze hadden schalen
in hun handen.
Een schaal biefstuk, een schaal gebakken aardappelen, een
schaal Brussels lof. Ga je gang maar.
Het meisje kwam alweer terug: een koude pudding, gebakjes
op een schaaltje, fruit.
„Ik heet Wils,” zei Harry ineens en dat wisten ze allemaal al.
„Nee ziet U, U dacht geloof ik, dat ik pils zei. Ik houd niet
zo van bier, ziet U.”
Enige verbazing, toen begonnen de mannen iets te begrijpen.
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Eindelijk drong het goed en helder tot hen door. En het werd
een grap, die nog maanden de ronde deed in Bevelden.
De hotelhouder ging eerst op een stoel zitten, toen zwol hij
rood op van het lachen en hij sloeg zich op zijn brede dijbenen.
Intussen vertelde een van de perronheren:
„Meneer Smit, ja, ik bedoel meneer daar .... (hij wees op den
hotelhouder omdat Harry hem schaapachtig aankeek) is een
van onze beste spelers. Hij heeft vanavond de rol van den prins.”
Harry kon nu net doen of hij meelachte om Wils-Pils.
Deze man, die brulde en schaterde, moest een prins voor
stellen. Het was ongelooflijk.
Maar lang kon Harry niet lachen. Toen werd hij weer somber.
Vier saucijzenbroodjes, twee slaatjes en twee kadetjes ... en nu
vier heren, die vol belangstelling naar hem zaten te kijken.
Hadden ze nou maar eerst gevraagd, of hij al gegeten had. Hij
kon deze mensen niet voor het hoofd stoten. Trouwens, het
waren ROVA-leden en meneer Stok zei altijd:
„Beledig de mensen nooit, maar zie, dat je doet, wat je zelf
wilt en dat ze je dan nog aardig vinden.”
Zuchtend nam Harry twee plakken biefstuk, aardappeltjes,
groente.
Hij kon kauwen, hij hoefde niets te zeggen, want de Beveldenaars vertelden. Van hun prachtige stukken. Van de costuums.
Van hun successen. Van wat de krant erover schreef:
„Alstublieft---- moet U maar es lezen.”
Knipsels uit het Nieuwsblad voor Bevelden en omstreken.
„Maar eet U toch nog wat---- nou, wij eten hier in Bevelden
heel wat meer---- die pudding heeft mijn vrouw speciaal voor
U gemaakt. Er is er geen een, die zo koken kan als mijn
vrouw___hè moeder?”
Mevrouw Smit glimlacht hartelijk en krijgt een kleur.
„Neemt U toch nog een stukje.... het staat ervoor! En een
gebakje___nee, maar die moet U proeven. Wij hebben nooit
iets van den bakker. Mijn vrouw maakt alles zelf. Jammer dat
U geen glaasje wijn erbij drinkt---- ja, neem er gerust nog
maar een, meneer___ha, ha, ha, ’k had haast gezegd meneer
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Pils.... ha, ha, ha___ja, we moeten opschieten. Het begint
om kwart over acht.... nou mannen, ik ga me 20 langzamer
hand es laten sjminken, anders zegt die kapper weer dat ik te
laat ben gekomen. U zal wat zien, meneer Wils, neemt U nog
een gebakje.... meneer een sigaar dan? Dan mag ik U een
doosje sigaretten geven. Alstublieft.”
De hotelhouder verdween en toen boog een van de perronheren zich over het tafeltje heen, hij keek nog even of niemand
hem horen kon en fluisterde toen:
„Meneer.... als ik nou zou moeten spreken van een zwak
punt.... ’t is niet om wat te zeggen, maar kijk U es .... meneer
Smit, dat is de hotelhouder en eh.... hij is om zo te zeggen een
beetje onze leider. Dat komt, omdat hij de zaal heeft. Daar doe
je niks tegen. Een andere zaal is er in Bevelden niet. En daarom
stelt hij nog wei es eisen wat zijn rollen betreft. Ja.... U moet
goed begrijpen, we hebben de zaal ook voor niks. U moet zo
rekenen: Bevelden is geen rijke plaats en we vragen maar een
kwartje entree___nou, tweehonderd mensen------ da’s vijftig
gulden. Daar krijgt de regisseur er twintig van .... da’s een
heer uit Alkmaar___en tien voor de kapper.... nou dan heb
je twintig over voor de costuums___nou, dat gaat schoon op.
Snap U wel?”
Harry begreep het heel goed, maar het fijne van de zaak moest
nog komen.
„En nou zoekt meneer Smit nog al eens gauw een mooie rol
voor zichzelf uit. Da’s nou zo jammer, dat je an de regisseur
ook niks hebt, want die zit hier ook maar lekker z’n buik vol te
stoppen voor niks en die zegt op alles ja, als meneer Smit het
maar zegt, is-niet-waar, Kees?”
Kees knikte somber. Ook hem was deze toestand een doorn
in het oog.
„En nou zal meneer Smit vanavond de prins spelen. Ik vind ’m
niet zo geschikt maar eh___dat kan aan mij liggen natuurlijk.”
Hij sprak nu nog zachter: „Maar dat wou ik U nou juist zeggen:
als we voor de microfoon komen, doe tk de prins. Smit heeft
geen omroepstem. Hij speelt beter dan ie spreekt. Nou ja, dat
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zegt nog niks, want dat had de oude Bouwmeester ook. Afijn ...
dan zullen we maar gaan.”
Harry dacht, dat hij nu in de concertzaal zou komen maar dat
was niet zo. De perronheren dreven hem voor zich uit, de con
certzaal voorbij, ze deden een deur open en toen stonden ze alle
maal buiten.
Ze liepen door een donker gangetje (Harry’s rechtervoet werd
nu ook nat) weer een deur in___
„En hier zijn we op het toneel.”
Harry moest een trapje op en toen zag hij, dat hij op het toneel
stond. Gelukkig waren de gordijnen gesloten. Hij hoorde een
geroezemoes van stemmen en het rinkelen van bierglazen.
Midden op het toneel zat meneer Smit en een kapper tekende
dikke zwarte strepen op zijn voorhoofd. De hotelhouder zag er
zonderling uit omdat de hoogblonde pruik, die zijn kaal hoofd
bedekte, slecht paste bij zijn rozige gelaatskleur.
Het viel Harry erg mee dat meneer Smit nog geen prinselijk
costuum droeg, maar de politieagent liep al in levende lijve over
het toneel. De man had een klein hoofd en een grote helm, witte
handschoenen en een blinkende sabel.
„Het toneel stelt een chique hotelkamer voor,” zei meneer
Smit en hij wees met een weids gebaar op een buffet, een paar
clubfauteuils en een grote, ouderwetse kast.
De politieagent keek Harry even zorgelijk aan en beende toen
weer mompelend het toneel over. Hij repeteerde zijn rol.
Nu kwam plotseling een kleine man het toneel opstormen, hij
joeg den politieagent weg, en deze liét zich dadelijk wegjagen,
hij werkte den kapper en den gepruikten prins het toneel af en
toen dat allemaal achter de rug was, ging hij bij het trapje staan,
dat naar het toneel leidde.
„Zo, daar komt niemand meer door,” zei de perronheer Kees.
Zijn verdere naam wist Harry niet, want bij het voorstellen was
hij te slaperig geweest.
„Als ik U dan verzoeken mag___ ” zei meneer Kees en meteen
zwaaide hij op een rare manier met zijn arm. Harry stond
met zijn rug naar de zaal toe en hij zag hoe een man in
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hemdsmouwen plotseling aan een dik touw begon te trekken.
Hij voelde een hete walm, sigarenrook en bierlucht---- toen
pas draaide hij zich om.
Harry Wils stond voor de zaal. Er was gehaald. En het publiek
klapte. Meneer Kees wees op hem en het publiek stampte en
juichte. Eindelijk werd het stil:
„Dames en heren,” zei meneer Kees, „als voorzitter van de
ROVA-toneelvereniging roep ik U een hartelijk welkom toe. En
dan rust op mij in de eerste plaats de aangename plicht om U
voor te stellen Meneer Harry Wils, de bekende omroeper van
de ROVA, die hedenavond naar Bevelden is gekomen, in de
eerste plaats met de bedoeling om de eenacter „De prins en de
politieagent” te zien, die de ROVA-toneelvereniging dan later
voor de Rova-microfoon opnieuw zal opvoeren!”
Een kleine stilte en toen begon het publiek weer te klappen
en te juichen en een man op de voorste rij zong zelfs het
ROVA-lied.
Harry Wils had nu begrepen, wat hij aan deze zaal verplicht
was. Hij had zich vroeger in zijn H.B.S. tijd ook wel eens op
een toneel vertoond, en daarom boog hij en glimlachte
vriendelijk.
Toen werd het stil. Harry keek Meneer Kees vragend aan, het
publiek wachtte. En Meneer Kees gaf hem een vriendelijk duwtje
in zijn rug. Hij moest iets zeggen.
Later herinnerde Harry zich niet precies, wat hij gezegd had,
maar de mensen vonden het leuk en ze klapten alweer flink. De
ROVA was wel populair in Bevelden en zijn employés ook.
Nu maakte de voorzitter zijn toespraak af. Harry kreeg een
plaats op de eerste rij, wat lastig was, omdat hij schuin naar
boven moest kijken, als hij iets wilde zien van de spelers.
Het stuk begon. De geschiedenis was erg raar. Het kwam neer
op een prins, die in een duur hotel woont en door zijn kamers
loopt. Later hoorde Harry dan, dat dit de echte prins niet was
maar een dief. De echte zat ergens anders.
Meneer Smit, de hotelhouder was dus geen echte prins. En
dan komt de politi.e-agent op het toneel (Meneer Duffel, de ver-
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trouwde van den notaris) die ook alweer geen echte agent blijkt
te zijn, maar een tweede dief. Deze twee collega’s krijgen flinke
ruzie, waarbij een kellner te pas kwam, een kamermeisje ....
enzovoorts. Het slot was, dat ze de buit maar samen deelden.
Nee, de geschiedenis was volkomen ongeschikt als hoorspel
voor de radio. En---- de spelers!
Meneer Smit als prins---- Harry had moeite om ernstig te
blijven. En de agent, die toen nog dacht, dat hij met een echten
prins te maken had....
„Uwe Hoogheid wil zich meschien es effe gaan verpoze op
het balkon. Ik heb hier een verdacht indevedu binnen zien gaan
en ik zal wel es effe kijke, of ik hetzelve op heterdaad ken
betrappe.”
„Goede vriend,” antwoordde de prins, „je moet je bepaald ver
gissen. Hier is niemand binnengekomen. Maar .... doe je plicht!”
Op dit ogenblik zakte een reep krantenpapier uit de helm
van den agent. Die helm was een beetje te groot.
„Hier vriend,” zei de prins met bewonderenswaardige be
heersing, „er hangt iets uit je helm.”
En de prins trok het stuk krant uit de helm en gaf het aan
den agent.
Slechts weinigen lachten. Ze vonden het juist zo „natuurlijk”
zoals meneer Smit dat deed.
Zo hing het gehele stuk van dwaasheden aan elkaar, maar het
succes was groot. De zaal vond het prachtig. Intussen had Harry
gemerkt, dat de opvoering precies drie kwartier nam. Heel wat
anders dan 20 minuten.
Na het stuk kwam er een juffrouw die zong en toen was het
pauze.
Nu bestormden de perron-heren, met Meneer Kees vooraan,
Harry. Meneer Smit kwam er ook bij en de.politie-agent stelde
zich voor.
Harry vond het niet prettig om een domper te moeten zetten
op zoveel geestdrift. Tenslotte waren de mensen toch erg aardig
voor hem.
„Het stuk is bepaald te lang,” zei hij.
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„Dat heb ik al gezegd,” antwoordde Meneer Kees, „maar dat
maken we korter. D’r kan een heleboel uit.”
„En de geschiedenis is misschien niet zo duidelijk, als je niets
ziet,” zei Harry, die niet de moed had, om het stuk meteen flink
af te keuren.
„Daar doen we wat aan,” vond Meneer Smit. „Daar kan een
van ons zo nu en dan wat bij vertellen, om het duidelijk te
maken. En U hebt gezien, wat een succes we hier gehad hebben.”
„En het is natuurlijk niet zeker, of alle stemmen wel helemaal
geschikt zijn voor de microfoon. Dat is een speciale techniek.”
„Dat horen we dan wel van U, of we harder motten praten
of zachter.”
Harry had het land. Moest hij deze mensen nu niet eerlijk
zeggen, dat hun stuk en hun spel en hun stem___en------enfin
alles, ongeschikt was voor een uitzending in het ROVA-programma? Was het niet laf, om er om heen te draaien en dan later
vanuit het veilige Amsterdam een brief te sturen, dat het
niet ging.
Ja, het was laf. Maar hij durfde toch niet flink te zeggen, wat
hij er van dacht. Nu waren ze erg aardig, maar zouden ze hem
niets doen, als hij het afkeurde? En weg kon hij nu niet meer,
want de laatste trein vertrok om even over negen en het was al
bij half tien. Hij moest hier vannacht nog logeren.
Hij besloot, de vreugde van de Beveldenaars zoveel mogelijk
te temperen, zonder nu bepaald te zeggen dat er niets van zou
komen.
Na de pauze kreeg hij weer een ander stuk te zien, en toen
zong de juffrouw nog eens en toen bedankte de voorzitter.
Het was bij half twaalf. In het café was een tafeltje gedekt
in een hoekje. Daar stonden een slaatje en brood en koffie voor
Harry gereed. Alweer___ dacht hij met een zucht. Alweer eten.
Meneer Smit wilde hem de belofte afpersen, dat Harry in ieder
geval de ROVA-toneelvereniging voor de microfoon zou
brengen, maar zover liet de omroeper het niet komen.
Hij sliep die nacht slecht. Hij droomde benauwd. De reden
was, dat hij teveel gegeten had.
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Meneer Stok lachte 20 om Harry’s verslag, dat hij er een hoest
bui van kreeg.
Maar hij vond het toch later ook niet makkelijk, om een goede
brief te schrijven, waarin hij de Beveldenaars niet beledigde.
Want Meneer Stok voelde heel goed, dat deze mensen met al
hun ongezoutenheid en hun dwaze toneelstuk, ronde, eerlijke
lieden waren, die het hart op de goede plaats hadden.
En dat ze nu niet begrepen, wat er nodig is voor een om
roep .... daar konden zij niets aan doen.
Meneer Stok wist dat allemaal, maar hij schoot ineens wéér
in de lach, toen hij dacht aan het verslag van zijn omroeper.

ELFDE HOOFDSTUK.
Met een reddingsboot op de Noordzee.
„Mijne Heren,” zei Meneer Stok, „we moeten de zaak van
morgen nu eens ernstig bespreken. Ik zou graag een beslissing
willen nemen.”
Meneer Winckelman knikte, de secretaris Bruining wachtte af
en de chef van de Programmaleiding, Meneer Willems,
antwoordde:
„Ik ben het met Uw nieuwe voorstellen helemaal eens, Meneer
Stok.”
„Leg het nog es precies uit, Stok,” zei Meneer Winckelman.
„Wel.... ik heb de indruk, dat we met iets anders, met iets
nieuws moeten komen, als we de luisteraars willen houden, die
we hebben. De omroep bestaat nu ongeveer tien jaar en al is
er in die tien jaren heel wat verbeterd, direct veranderd is er
weinig. Kijk es---- de muziekuitzendingen zijn beter geworden,
maar muziek blijft muziek, al doen we het ook beter dan vroeger.
Lezingen.... och, die hebben de mensen nu ook al zoveel ge
hoord, daarin kan je ook zo weinig nieuws brengen. Vier jaar
geleden ontstond in Engeland het woord Luister-moeheid. U
weet, wat dat betekent. Het wil zeggen, dat de luisteraars moe
worden van de radio-programma’s, die in hoofdzaak steeds weer
op hetzelfde neerkomen. Dan hebben we in de laatste tijd het
hoorspel gekregen. Ik mag wel zeggen, dat wij degenen zijn, die
met een eigen gezelschap en speciale studio’s iets nieuws hebben
gebracht op dat gebied. Maar toch___ook aan de zonderlinge
geluiden komt een einde. We moeten met iets nieuws komen.
En dan is mijn plan natuurlijk wel duur, maar daar staat tegen
over, dat we het geld er voor hébben, en dat we toch ook weer
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nieuwe leden zullen trekken, als we met iets bijzonders komen.
Ik zou dan als proef Portugal willen nemen. Wat weet de
gemiddelde luisteraar daarvan? Weinig of niets. We zenden
Herman van Beek met de reportage-wagen en Bakker naar
Portugal en we geven hem de opdracht om op te nemen, wat hij
wil, en wat hij maar krijgen kan. Muziek, sport, volksspelen,
volksgebruiken, stierengevechten.... enfin___ hij is mans
genoeg, om iets goeds mee terug te brengen.”
„Als je maar weet, dat er hier in Holland een storm van ver
ontwaardiging zal opgaan, wanneer wij met een reportage van
een stierengevecht komen. Dat snap je toch wel?” zei Meneer
Winckelman.
„Natuurlijk,” antwoordde Meneer Stok. „Maar we hoeven het
er toch niet mee eens te zijn? Al vinden we het afschuwelijk,
dan kunnen we er toch wel een reportage van geven? De om
roep moet alles geven, ook datgene waar hij het niét mee eens
is. Enfin---- daar gaat het op het ogenblik niet om. We moeten
met de omroep veel meer de kant op van de krant. De krant
stuurt ook reporters naar alle landen van de wereld. Dat moeten
wij ook doen. Wij moeten het echte leven hebben, het warme,
trillende leven. We moeten nieuws brengen, dingen, die waar
zijn en waar iedereen geboeid naar luistert. Als de proef succes
heeft, moet van Beek ook drie weken naar Amerika. En op die
manier komen wij aan iets bijzonders en blijven wij de belang
stelling van de ROVA-leden behouden.”
Er werd nog wat over heen en weer gepraat en tenslotte werd
het voorstel van den Heer Stok goedgekeurd. Van Beek zou naar
Portugal gaan.
„Maar,” zei Meneer Winckelman, „dan zitten wij die weken
zonder reporter voor Holland. Hoe wou je dat doen, Stok?”
„Wils,” antwoordde Meneer Stok. „Zijn uitzending van dat
schip was goed. Met dien resident heeft hij gefaald, maar daar
heb ik mijn vermoedens over. Ik geloof niet zo zeer aan een
misverstand. En in ieder geval was het verslag van Borgman
die dag maar matig. We moeten Wils een paar kansen geven.
Als hij eens wat meer gedaan heeft, kunnen wij beter oordelen.
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En voor de omroep kan Meinders invallen. Trouwens-----Wils
kan daar öök nog wel wat doen. De luisteraars hebben Meinders
en Wils ongeveer even veel stemmen gegeven, dus dat is geen
bezwaar. Laten we Wils zijn kans geven.”
Ook dit voorstel werd aangenomen en zo kwam het, dat Harry
een kleine salarisverhoging kreeg en de opdracht om voorlopig
drie reportages uit te voeren.
„Luister,” zei Meneer Stok, die het heuglijke nieuws op de
studio kwam brengen. „In de eerste plaats heb je overmorgen
een uitzending van boord van de Berend Dijkers. Dat is een
nieuw type reddingsboot. Ik zal je straks een boekje geven met
bijzonderheden. Je gaat met de boot het zeegat uit, je geeft ver
slag van de tocht en je beschrijft het scheepje. Dan heb ik hier
je tweede opdracht. Op het ogenblik is het circus Loser in ons
land. Volgende week reis je twee dagen met het circus mee. Je
maakt het afbreken mee en het opzetten, een voorstelling en als
er dan weer een voorstelling is, geef je daar verslag van en je
vertelt, wat je in die dagen hebt meegemaakt. Dat is twee. En
dan je derde kans: dat is de zesdaagse in Brussel. Daar neem je
ook twee dagen voor. Je gaat eerst een dag op onderzoek uit,
je maakt kennis met de renners, je bekijkt de boel en dan geef je
op een avond twee keer twintig minuten verslag. Dat is dan de
laatste avond. En die opdracht is misschien wel de lastigste, want
er wordt in sportkringen de laatste tijd juist erg nijdig gepraat
en geschreven over die zes-dagen. Je moet een eerlijk verslag
geven. Als je wat ziet, wat niet in de haak is, moet je dat ook
eerlijk zeggen en dat zal niet zo makkelijk zijn, omdat de mensen,
die zo’n six-days in elkaar zetten, dat wel niet zo leuk zullen
vinden. Enfin, dat zijn je opdrachten. En nu wat je dienst betreft
als omroeper: je doet gewoon je dienst, zoals Juust en jij dat
verdeeld hebben, maar wanneer je weg moet, dan ga je dat tijdig
met Meinders bespreken, die dan voor je in moet vallen. Doe
je best. Als deze uitzendingen slagen, word jij onze tweede
reporter. En dien hebben we heus wel nodig, want we moeten
nog veel meer reportages gaan geven dan vroeger. Dus.... als
jij het niét wordt, dan is het je eigen schuld. Ik geloof wel, dat
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je het kunt. Hier.... boekje over die boot.... en een intro
ductie voor Loser. Voor dat je gaat, kan je op kantoor, aan
de kas, geld opnemen.”
Juust had het natuurlijk al gehoord van de nieuwe functie van
zijn collega. Harry begreep best, dat Juust het baantje graag zelf
had willen hebben. En hij vond het ook niet prettig, dat er zo
vanzelf een toestand was ontstaan van vijandschap. Want vrien
den waren ze allang niet meer, dat wist Harry. Juust zei niet
meer dan het hoognodige en hield zich verder op een afstand.
Het was op een Woensdagmiddag, tegen vijf uur, dat de wagen
met de apparaten uit Hilversum vertrok naar IJmuiden. Er was
een chauffeur meegegaan van de ROVA, verder van Dort en
Harry. De twee laatsten zouden aan boord gaan.
Van Dort had van ongeveer half zeven tot half negen tijd, om
zijn apparaten in orde te brengen, hij zou met een man van de
redding-maatschappij het zendertje bedienen en het kuststation
Nora zou hen dan weer opvangen.
De regen striemde tegen de voorruit en de wind rukte aan de
kale bomen opzij van de rijweg.
„Ik schijn altijd best weer te treffen, als ik de zee op moet,”
zei Harry. „Meneer Stok is juist blij, dat het zo’n beetje stormt,
want hij zegt, dat de uitzending dan interessanter wordt. Dat is
misschien wel zo___”
„Vast en zeker,” vond van Dort. „Je hebt nog wel es last van
zeeziekte, nietwaar?”
„O, ik word weer ziek, dat weet ik zeker,” antwoordde
Harry. „Maar dat is niet zo erg. Als ik mijn werk maar kan blijven
doen.”
„Stakkerd,” plaagde van Dort. „Ik heb medelijden met je.”
„Nou, jij zult ’r ook niet vrij van blijven,” zei Harry. „Jij moet
beneden in de kajuit zitten, dus daar krijg je het nog veel
benauwder, dan ik aan dek.”
„Ik zeeziek?” lachte van Dort. „Man, ik heb voor m’n nummer
als matroos gevaren. Ik heb gevaren op onderzeeërs en
kanonneerboten. Ik ben nog nooit zeeziek geweest. En ik heb
heel wat meegemaakt, hoor.”
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„Wie weet,” zei Harry. „Dit is een heel bijzonder schuitje. Ik
heb al gelezen in het boekje.... kijk hier heb je de beschrij
ving .... daar staat het: door de bijzondere vorm van de boot ligt
het scheepje niet zeer vast op het water. De verdeling in 32
waterdichte compartimenten maakt schipbreuk echter practisch
onmogelijk, terwijl omslaan niet kan voorkomen. Men stelle zich
een duikelaar voor, waar kinderen mee spelen. Op dezelfde wijze
richt de nieuwe reddingsboot zich ook steeds weer op, al is de
storm ook nog zo hevig.”
„Mooi bootje,” zei van Dort. „En ja___schommelen zal het
wèl. Maar ik word niet zeeziek. Ik weet niet wat het is. Nou,
jonge, als ik je helpen kan, dan zeg je het maar. Zeg, zullen we
eerst es wat broodjes kopen?”
Dat vond Harry best. In Haarlem voorzagen zij zich van een
flinke voorraad broodjes, belegd met leverworst, lever en ham.
De chauffeur mocht eerst eten en toen reed van Dort. Daarna
nam de chauffeur zijn taak weer over en van Dort kon eten.
Nog voor half zeven waren ze in IJmuiden. Toen Harry zijn
hoofd uit de wagen stak, om de juiste weg te vragen werd zijn
pet bijna afgerukt door de hevige wind.
Zo bereikten zij de haven. Het regende nu niet meer, maar er
stond zeer veel wind. Ze vonden de reddingsboot, die al lekker
lag te schommelen.
Van Dort begon uit te pakken en toen kwam de schipper van
de boot aan wal, om kennis te maken met dc „heren”. Schipper
de Vries was een aardige man, die voor alles belangstelling had.
Met z’n allen sjouwden zij de apparaten aan boord en van
Dort begon de boel op te stellen in de kleine kajuit, in het voor
onder vlak naast het zendertje.
Om acht uur was hij gereed en hij had zelfs Nora al gesproken.
„Nora zegt, dat ’t stormt op zee,” zei van Dort met een schuin
oogje naar Harry.
„Och, wat zal ik zeggen,” antwoordde de schipper. „Een storm
is ’t nog niet, maar ’t begint ’r toch wat op te lijken. Ja, dat zal
Meneer niet meevallen. Heeft U al es meer gevaren?”
Toen moest van Dort natuurlijk vertellen van de Belaroean
Harry Wils, Radio-omroeper-reporter.
9
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en van de woorden van kaptein van Kol. Schipper de Vries
had plezier.
De stoker kwam aan boord en nog een paar mannen, toen
hield op de kade een tweede auto stil.
Harry maakte kennis met den inspecteur van de reddingsmaatschappij, die over de boot zou vertellen, in de vorm van een
interview. Zo werd het half negen en toen liet de schipper de
touwen losmaken. Het woei nu zo hevig, dat Harry zijn pet met
een touwtje om zijn hoofd vastmaakte. Hij stond op het midden
van het scheepje, naast de mast. En daar kwam schipper de
Vries aan met een flink touw. Zonder iets te zeggen, bond hij
Harry aan de mast vast.
„Redden is heel mooi,” zei de schipper » maar niets-te-reddenhebben is nog beter.”
Ze tuften door de haven. Het regende gelukkig niet meer.
Achter zich zag Harry de lichten van het land en hij keek maar
steeds naar de grote vuurtorens, waarvan de lichten snel rond
draaiden.
In de haven viel het hem mee. O, zeker, de boot danste al,
zeker, hij zou zeeziek worden, maar zijn touw was zo lang, dat
hij makkelijk bij de verschansing kon komen. En als het niet veel
erger werd___kom, dat zou wel meevallen.
Op zijn borst had Harry een houder, waarin de microfoon was
bevestigd. Op die manier had hij zijn handen vrij.
De heer Binderman van de reddingmaatschappij stond achter
hem, en hij las rustig de antwoorden over, die hij op de vragen
van Harry zou moeten geven.
„Natuurlijk ook een oud-zeeman,” dacht Harry. „Anders zou
hij niet zo rustig staan.”
Er lagen veel boten in de haven, voornamelijk vissersboten
en trawlers maar hier en daar ook wel een groter vrachtschip.
De vuurtorens weken terug en het land leek wel achteruit te
varen.
Plotseling kwam de maan door en nu zagen ze de wolken, die
m ^ke vaart langs de donkere lucht stoven.
«Goed weertje voor zo’n tocht,” zei Meneer Binderman. „Op
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die manier horen de luisteraars es een beetje, hoe het hier toe
gaat, als het wérkelijk stormt en als we er op uit moeten, om
mensenlevens te redden. Vorig jaar___in November, toen
hebben we dit schip voor het eerst gebruikt. Een Zweedse hout
boot lag drie mijl uit de kust. Ze seinden om hulp. Wij er
naar toe. Zo nu en dan stond de hele boot op zijn kop. De
Zweden hadden een kaduuk roer, ze konden niets meer beginnen,
en ze zagen hun hele schip voor hun ogen naar de knikker gaan.
Nou, natuurlijk geen denken aan, om zo’n schip met zulk weer
te slepen. De sleepboten konden niet eens uit. Toen hebben we
daar de hele nacht rond gevaren, om de mensen van boord te
halen, als het te erg werd.”
„En?” vroeg Harry.
„Tegen de morgen werd ’t weer wat beter, de sleepboten
kwamen en die hebben het schip naar de haven gebracht. Ja,
dat was gelukkig nog goed afgelopen. Maar die nacht-----zoals
we toen uren lang rondgedanst hebben, dat was niet prettig.”
Harry zag de twee vuurtorens achter elkaar---- en meteen
begon het. Ze waren de haven uit. De zee kon zijn spelletje
gaan spelen.
Harry was wel eens op een kermis geweest, hij had zich ook
op de cakewalk dapper gehouden, maar leuk had hij het nooit
gevonden.
En dit was een soort combinatie van vier cake-walks. De boot
schommelde sterk.... helde naar rechts___naar links. Maar
daar bleef het niet bij. Elke nieuwe golf tilde het voorschip hoog
de lucht in en dan viel het in een golvendal.
Harry moest de mast vasthouden, omdat hij er anders als een
dwaas om heen liep. Hij kon niet recht op zijn benen blijven
staan, zonder zich vast te houden.
„’t Weer valt me mee,” zei de schipper, die kalm kwam aan
wandelen, alsof hij in de gang van zijn huisje liep. „Ik dacht,
dat we veel meer deining zouwen hebben.”
Meneer Binderman keek op zijn horloge. „Tien over half
negen. Over vijf minuten. Hoe hebt U afgesproken met Uw
helper?”
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„Hij heeft de juiste tijd,” antwoordde Harry. „Hij zal even
komen roepen, als we beginnen kunnen.”
De schipper had het stuurwiel alweer van den stuurman over
genomen en die was nu in het kajuitje afgezakt, waar hij vol
belangstelling naar de apparaten zat te kijken.
Van Dort was dezen stuurman heel dankbaar. Want die man
kon hem helpen.
„Ik kan hier niet weg,” zei van Dort, „maar ik voel me zo
beroerd.”
„Nog nooit gevaren?” vroeg de stuurman.
„Lang genoeg. Op onderzeeërs zelfs.”
„Ik heb ook nog nooit zo’n boot meegemaakt,” antwoordde
de stuurman. „Ik ben ’r nou overheen, maar as je weet, hoe
beroerd ik in de begin geweest ben ... ja, zulk schommelen, hè?”
„Ik moet zo beginnen,” zei van Dort. „Nog twee minuten.
Luister jij hier effe naar Nora? Ik moet ’r nog even uit.”
Van Dort kroop het kajuitje uit, Harry kon hem van zijn plaats
niet zien. Toen de technicus terug kwam, was hij merkbaar
opgelucht.
Harry hing juist over de verschansing, toen de stuurman kwam
met de boodschap van Meneer van Dort „en dat ze beginnen
konden.”
De heer Binderman wilde echter wachten tot Harry zich wat
beter voelde en zo werden de luisteraars onthaald op gierende
wind, wilde golven en het kloppen van den tjoeke-tjoeke motor.
En Meneer Stok zei:
„Goed zo. Eerst even laten horen, hoe ’t daar is op zee, voordat
ie begint.”
Harry slingerde terug naar de mast. Met één hand hield hij zich
vast, in de andere hand had hij zijn papier.
„Dames en Heren,” zei Harry, „hier is de ROVA-reporter aan
boord van de reddingsboot Berend Dijkers. Wij bevinden ons
enige mijlen van de haven van IJmuiden in volle zee en we
kunnen niet zeggen, dat het vanavond bijzonder mooi weer is.
Integendeel: wij landrotten noemen dit een storm. Er staat veel
wind, U hoort die wind wel fluiten-----de golven slaan en
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beuken op ons scheepje, en we duikelen heen en weer, alsof we
dadelijk zullen omslaan. Maar dat omslaan is iets, dat ons nu
juist niet kan gebeuren. Daarover vertellen wij dadelijk meer.
Men heeft Uw reporter vastgebonden aan de mast, omdat de
schipper het makkelijker vindt, om iemand aan boord te houden,
dan hem te redden. Dames en Heren___pardon, voor wij verder
gaan, laat ik U eerst een geluid horen, wat waarschijnlijk alleen
de zeelui onder U zullen kennen. U wilt nog wel even wachten.
Wij naderen nu een brulboei en ik zal den schipper vragen, of
hij er om heen wil varen.”
Harry hoefde niets te vragen. Hij zou het trouwens ook niet
gekund hebben, want zijn touw was te kort, om den schipper
te bereiken. En de duizenden en duizenden hoorden het naar
geestige geluid van de brulboei, dat is een boei, die met
geregelde tussenpozen een naar geluid laat horen. Bij mist is
zo’n boei natuurlijk van grote waarde voor de schepen op zee.
Het scheepje werd nu beschreven; hoe het gebouwd was,
waaróm het zo gebouwd was en de Heer Binderman loofde de
veiligheid van zijn nieuwe reddingsboot. Hij vertelde, wat men
er, tot nu toe, al mee had kunnen doen, hij was een goed prater
en hij praatte kalm door, toen Harry weer eens even weg moest.
En toen dat gesprek achter de rug was, bleven er nog vijf
minuten over. Vijf hele minuten. En vijf belangrijke minuten.
Want hier stond Harry op een scheepje, waar nu wel alles van
verteld was, wat een leek kon interesseren. Om hem heen niets
anders dan water___ water en nog eens water. Boven hem de
Jucht met jagende wolken. En wat moest hij daar nu nog van
vertellen ?
Harry zal deze vijf minuten nooit vergeten. Hij stond daar een
proef af te leggen. Een van drie proeven. Slaagden ze, dan kon
hij reporter worden. Slaagden ze niet, dan---Hij voelde zich niet prettig, na zijn bezoeken aan de verschan
sing. Maar hij moest. Hij moest praten. Hij moest vertellen. Èn
hij begon:
Dames en Heren, er blijven mij gelukkig nog enkele minuten
over, om U mijn persoonlijke indrukken te vertellen, van wat ik
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hier om mij heen zie. Het weer is slecht, zoals ik U al vertelde.
Maar een echte storm is het niet. Maar nu kan ik mij toch voor
stellen, hoe schipbreukelingen zich voelen aan boord van hun
schip, dat een speelbal is van de golven. Zij weten het---- ieder
ogenblik kan er iets gebeuren en wat dan? Om hen heen blaast
de felle wind__ hoort U dat, Dames en Heren? Kunt U zich
dat voorstellen, hoe zij daar staan, bij do verschansing? Zij
klemmen zich met beide handen vast. Komt er redding opdagen?
De golven beuken op het schip! Hoort U ze? Hoort U die
geweldige watermassa’s over de voorplecht slaan?”
Hij wachtte even en van Dort draaide de micro nog iets
verder open.
„Het Duister is om hen heen, zwart als inkt. Zij zien geen
lichtstraal. Zij voelen alleen de kracht van de golven, als de
scheepswand trilt onder de woedende slagen. Ik kan mij nu voor
stellen, hoe zij zich voelen. En ik weet nü pas, wat het is, om met
zulk weer op zee te zwerven. Ik begrijp nu, hoe verlaten men
zich voelen kan, temidden van water en lucht. Dames en Heren,
ik zie dat wij de steven gewend hebben, naar het land. Want
voor mij ligt de kust met zijn vele lichtjes. Daar zitten zij in hun
huizen, de velen, die nu naar ons luisteren. Zij zitten in hun
makkelijke stoelen, bij de kachel en ze horen de wind om het
huis blazen. Dames en Heren, wij, hier buiten op zee, beseffen,
van hoe groot belang het reddingwezen is. Wij zijn veilig aan
boord van de Berend Dijkers, maar wij kunnen ons zo goed voor
stellen, hoe het is, wanneer de stuurinrichting onklaar wordt ge
slagen en het schip hulpeloos ronddrijft; misschien zal het op
de kust te pletter lopen. Wij huiveren, wij nemen ons allen voor,
om naar vermogen te doen wat we kunnen voor het redding
wezen, dat al zoveel grote daden heeft kunnen verrichten. Wij
zullen allen geven, om ervoor te zorgen, dat het reddingwezen
de beste schepen kan kopen, dat alles zo goed is, als het maar
zijn kan. En nu kijk ik nog even naar schipper de Vries, die
achter het stuur staat, even kalm, alsof hij thuis bij de kachel zat.
Natuurlijk, de schipper kan kalm zijn, want dit is maar een
pleziertochtje voor de luisteraars van de ROVA. Wij hebben op
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zee niets te doen. Er wachten geen mensen, die gered moeten
worden. Maar als de storm opsteekt, als het schip-in-nood S.O.S.
gaat zenden, dan staat schipper de Vries even kalm achter zijn
stuur, dan doet hij even rustig zijn plicht. En dat is het ware
heldendom. Dames en Heren, het wordt tijd voor ons. Wij
moeten gaan sluiten. Ik neem nu reeds afscheid van U, maar U
zult nog even de zee horen, zo als ze hier is om ons heen: wild,
donker, verraderlijk. Dames en Heren, ik wens U goeden
avond.”
De vijf minuten waren vol.
En Meneer Stok, die gespannen had geluisterd, zei:
„Juust, die kan het. Want hij staat niet met zijn mond vol
tanden, als er niet veel meer te vertellen is. Dat is een reporter
van de goede soort.”
Meneer Stok keek zijn omroeper strak aan.
Juust merkte dat wel. Hij antwoordde:
„Hij heeft ’t goed gedaan, ’t Was een goede uitzending.”
Maar meer kon Juust niet zeggen want Hij had daar op die
boot willen staan. Hij had willen vertellen van de zee en van de
brulboei. Hij voelde zich achteruit gezet. En hij vond, dat hij dit
werk even goed kon doen als die jonge Wils, die maar net bij
de omroep was komen kijken.
De Berend Dijkers stoomde full-speed terug naar de haven.
Nog tien minuten, toen lag de wilde zee achter hen en Harry
kon het touw losmaken.
Dadelijk ging hij naar beneden, om aan van Dort te vragen,
of Hilversum nog iets gezegd had (over Nora) aangaande de
uitzending.
Van Dort was niet in de kajuit. Daar zat de stuurman naar de
toestellen te kijken en hij grinnikte, toen Harry naar zijn tech
nicus vroeg.
„Hij is even weg,” zei de stuurman.
Harry zocht.... en zocht. Eindelijk vond hij van Dort op de
achterplecht. De technische man voelde zich nu weer iets beter,
maar hij kon toch haast nog niet op zijn benen staan.
„Nou weet ik, wat zeeziekte is,” zei van Dort. „Zón scheepje
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heb ik nog nooit meegemaakt. Maar ik ben ’r veel naarder van
dan jij. Ik blijf nog maar even zitten.”
De boot werd gemeerd en met den chauffeur haalde Harry de
apparaten van boord. Alles werd weer in de grote auto gebracht.
En toen kwam van Dort ook aanstrompelen. Hij klappertande,
alsof hij koorts had.
„Je kan beter dadelijk zeeziek zijn, zoals jij,” zei hij. „Want
ik voel me doodziek.”
„Kan je dan wel mee naar huis?” vroeg Harry.
„Ik ga mee,” zei van Dort. Hij ging op de achterbank zitten
naast zijn toestellen; weldra sliep hij in.
Harry nam afscheid, hij zat al naast den chauffeur en daar ging
het weer door de stille straten van IJmuiden.
Van Dort droomde, dat hij aan boord was. Hij hing over de
verschansing en een grote vis met een mensengezicht lachte hem
uit. Toen stond de stuurman achter hem en die prikte hem in
zijn dijbeen met een lange stok.
Van de pijn werd hij wakker. Het bleek dat hij op een puntig
stuk ijzerdraad zat. Maar het slaapje had hem goed gedaan en
hij kwam bij. Hij voelde zich weer beter en hij kreeg praatjes.
In Amsterdam gingen de drie mannen wat eten. De klok wees
al half elf, maar dat kwam er niet op aan.
Om één uur kwam Harry in zijn bed. Hij draaide nog.

TWAALFDE HOOFDSTUK.
Circus Loser.
Toen Harry Wils om kwart voor acht op het Haarlemse perron
uitstapte (de electrische trein stond ongeduldig te zoemen), had
hij opdracht om naar een neger uit te kijken.
Het circus Loser wilde het hem gemakkelijk maken. Er zijn in
Haarlem weinig negers, zoals ze ons op school leren.
En dadelijk bij de uitgang zag Harry___twèè negers. Ze
hadden blauwe pakken aan, met gouden tressen en platte, blauwe
petten op. Ze stonden in een kring van gapende, opgeschoten
jongens.
„Ik ben Harry Wils,” zei de reporter van de ROVA.
„Mister Wils!” antwoordde de grootste neger, „I am Mister
Bulla.”
Toen namen ze alle twee hun petten af en Harry liep tussen
hen in naar een grote, lichtgrijze auto.
„Dat mot een reuze-artist weze,” riep een stem achter Harry.
De grootste neger ging aan het stuur zitten van de grijze
wagen, de ander hield het portier hoffelijk voor Harry open, hij
sloeg het portier achter Harry dicht, hij sprong als een aap op
de treeplank en de auto reed weg met een snelheid, die spotte
met alle verkeersregelen.
Loser heette de directeur van het circus! Hij was een Ameri
kaan, een echte. Hij had direct ingezien dat een uitzending vanuit
zijn circus grote reclamewaarde voor hem had en daarom had
hij de ontvangst van den reporter schitterend in elkaar gezet.
De auto schoot door de stad, daar was de grote tent al, op een
grasveld. Vier mannen in livrei schoten toe, ze rukten het
portier open, ze bogen----
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Dit alles leek een droom. Harry moest denken aan de sprookjes,
die in het ROVA-kinderuur werden voorgelezen.
De mannen in livrei gingen hem voor naar een grote woonautö en daar werd Harry door den baas in eigen persoon
ontvangen.
„They call me Loser,” zei de man, „but I like, to be the
winner.”
Het duurde even, voor Harry de woordspelling begreep. Loser
betekende verliezer en meneer Loser had gezegd dat hij liever
winnaar wilde zijn.
„Van harte welkom in ons midden, doe alsof U thuis bent,
ga waar U wilt, bekijk wat U zien wilt, kom het me vertellen,
als iemand U een strobreed in de weg legt, want dan gaat hij
eruit. En als U Uw reportage houdt, noem mijn naam dan liever
tien, dan één keer. U zult in de tweede tent het artistencafé
vinden, eet en drink, waar U trek in hebt. U bent mijn gast.”
De audiëntie duurde vijf minuten en toen was Harry vrij.
Het prettige was, dat niemand naar hem keek. Een onopvallend
jong mannetje, dat in deze omgeving van zonderlinge mensen
niet opviel.
De voorstelling was al begonnen en die moest Harry natuurlijk
in de eerste plaats meemaken. Want tijdens de volgende voor
stelling, overmorgenavond in Amsterdam, zou hij zijn repor
tage geven.
Harry zag acrobaten en gedresseerde zeeleeuwen, twaalf
paarden en drie apen, olifanten en leeuwen, clowns en chinese
goochelaars, jongleurs en kozakken.
Het was een goed circus en het ging allemaal in een razend
tempo aan zijn ogen voorbij.
Maar voor deze voorstelling kwam hij niet. Een voorstelling
van een circus kan ieder gewoon mens zien, als hij betaalt. Het
ging erom, wat er achter die twee zware gordijnen leefde, die
de toegang naar de manege afsloten.
De voorstelling was om half twaalf afgelopen en toen ging
Harry naar het artistencafé, om te praten met de mensen, om hen
van dichtbij te zien en om stof op te doen voor zijn reportage.
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Hij zat onwennig tussen al deze buitenlanders, die in het geheel
niet naar hem keken. Een van de kozakken had een vriendelijk,
wat dom gezicht. Hij had zich nog niet verkleed na zijn optreden,
laat in de avond en Harry besloot, hem aan te spreken.
Een Rus. De meeste Russen spreken frans___
„Pardon monsieur, est-il permis___”
„Spreche nür Deutsch,” zei de Kozak.
Harry stelde zich in het Duits voor. Hij vertelde, wie hij was
en waarvoor hij hier was. Hij zei, dat hij speciaal over dat
kozakkennummer iets voor de radio zou zeggen en toen was de
kozak een en al opmerkzaamheid.
„U bent toch een Rus, nietwaar?” vroeg Harry.
„Nee, wij zijn Duitsers,” vertelde de Kozak, „wij zijn de
Reitertruppe Manderberg. Maar Herr Director had liever Ko
zakken, en daarom zijn we nu de Kozakken van den Don. U bent
een aardige kerel.”
Harry dankte vriendelijk.
„Zal U aan de andere lui voorstellen,” zei de Duitser, die kort
en goed Lemke heette. „De Chinezen zijn interessante lui. Gaat
U mee?”
In een hoek van het café zaten twee Chinezen en twee Chinese
vrouwen een ingewikkeld spel te spelen, met een pakje kaarten.
„Verzeihen die Störung,” zei de Kozak Lemke, „Rundfunkmann.”
De Chinezen veranderden dadelijk. Ze stonden op, ze gaven
Harry een stoel en de oudste van de beide mannen begon een
verhaal te vertellen:
„Wij werken al acht jaar met elkaar. We hebben vroeger veel
in Duitsland gewerkt en daardoor spreken we zo goed Duits.
We komen alle vier uit Peking. Mijn vader had een winkel
in___ja, hoe heet dat in het Duits------garen en band, weet U
wel ? Ik moest in de zaak___maar ik had er geen zin in en zo
ben ik bij de troep gekomen. Met hem----(hij wees op den anderen
Chinees)-----is het heel anders gegaan. Toen hij vier jaar was,
hebben zijn ouders hem verkocht aan een troep goochelaars.
Maar hij is later weggelopen, toen hij het spel kende.”
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Harry wist niet, wat hij van dit verhaal geloven moest. De
Chinezen zaten hem en elkaar ernstig aan te kijken, maar Lemke
grinnikte achter z’n rug. De koppen waren ondoorgrondelijk
voor hem. Kon hij dat nu allemaal voor de microfoon vertellen
of werd hij bedot?
Aan een volgend tafeltje zaten de drie Maxims, drie Fransen,
twee mannen en een vrouw. Ook zij vertelden van hun leven en
hun werk, maar Harry verstond er zo weinig van, omdat ze zo
snel mogelijk het Parijse argot spraken, een speciaal taaltje,
wat voor een Fransman dikwijls al moeilijk te verstaan is.
En toen kwam de vondst. In een ander hoekje van het circus
zat een oude man, met een jaquet aan, een hoge staande boord
en een dunne, gebreide das. Hij was grijs en hij had tienduizend
rimpeltjes in zijn gezicht.
Maar hij was het talen-wonder van de troep. Hij sprak elf
talen, onder anderen een dialect, dat het midden hield tussen
Vlaams en Hollands.
Deze man, die er uit zag als een dorpsonderwijzer, leefde een
zaam temidden van de rumoerige circusmensen met een eend.
De man heette Piquet en de eend heette Fifi. Dit was een
vondst voor de microfoon.
„Gaat U meegaan,” zei monsieur Piquet, „ik zal U tonen---c’est étonnant---- ah____mon Fifi.”
Harry ging mee. Hij volgde den ouden man naar een hoek
in de stallen, waar een hoge, ruime kooi stond. In de kooi
zat Fifi.
De eend begon dadelijk met zijn vleugels te klappen, toen zijn
baas verscheen. En meneer Piquet sprak met zijn eend, in een
raar taaltje, dat Harry niet verstond.
„Kijkt U goed,” zei monsieur Piquet. Hij zette de eend op een
soort afgeknotte kegel van hout en stak een vinger op.
„Combien?” vroeg hij. „Hoeveel is dat?”
De eend gaf een hese kreet van zich.
Twee vingers. Twee kreten. Met drie vingers en met vier vingers
ging het ook.
„’t Is een schat,” zei meneer Piquet. „’t Is m’n enige vriend.

141
Sinds het najaar ben ik bezig om hem te leren___spreken ook
met vijf vingers.
En hij zal leren. Hij is zo wijs. Et maintenant, Fifi___faits
a dancer!” En Fifi sloeg zijn vleugels uit en draaide met lang zame
pasjes rond.
„Un grand succes,” zei meneer Piquet. „Ik heb gewerkt___
bij Sarasani.... bij Busch .... bij Hagenbeek.. .. en altijd___
grand succes. En nou ik hoop, dat ik zal sterven voor mijn
Fifi.. .. wat ik gaan doen als niet Fifi er meer zal zijn ?’*
„Hoe oud is Fifi?” vroeg Harry.
„Vier jaar.”
„En wat deed U dan, voor U Fifi had?”
„Ik ben een clown geweest. Ik zal U laten zien___een boekje,
met mijn naam erin___ maar ik ben te oud geworden___ maar
’t geluk heeft mij niet verlaten___ik heb mijn Fifi. O zeker----ik zal graag spreken voor de microfoon. Als ik niet moet
optreden.”
Lemke kwam Harry achterna. Hij brulde van het lachen.
„Hebt U al die tijd naar Fifi gekeken?”
Meneer Piquet deed, alsof hij het niet hoorde en ging terug
naar het artistencafé.
„Brave, ouwe kerel,” zei Lemke. „Maar hij krijgt nergens
engagement meer. ’t Is niks gedaan met zo’n eend. De mensen
willen wat anders zien.
’t Is dat Loser een goed hart heeft maar anders---- Herr Her
cules! Ein Augenblick!”
Een kleine, donkere man kwam met haastige schreden voorbij.
Hij droeg een grote, witte emmer, tot de rand toe gevuld met
rauw vlees.
Lemke, de Kozak stelde voor. „Herr Hercules, unser Löwenbandiger, Herr Wils vom Rundfunk.”
De Heer Hercules verklapte Harry, dat hij precies zoals zijn
vader Schnauze heette en hij zei er ernstig bij, dat dat geen
naam was voor een dierentemmer. Hij was vast verbonden
aan het circus Loser en de leeuwen waren eigendom van het
circus.
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Harry volgde hem naar de zeven hokken, waarin tien leeuwen
zaten.
In drie hokken zaten elk twee dieren, in de vier andere elk
maar een. Een prettig gezicht vond Harry het niet, deze
„koningen der woestijn” achter de tralies, al waren de hokken
dan ook ruim, wat bij de kleinere circussen dikwijls niet het
geval is.
„Nee, dat we de dieren zouden pijnigen is een praatje,” ver
telde Herr Schnauze, maar Harry had nog nooit van een dieren
temmer gehoord, die het tegendeel toegaf.
„Ze hebben het goed bij ons en ze zijn tam. Als U soms lust
hebt om mee te gaan in de kooi___”
Harry had gèèn lust. Hij mocht eens per ongeluk een arm of
een been verliezen, dat was zelfs de ROVA hem niet waard.
Het was wel jammer, dat de dierentemmer geen woord Hol
lands sprak. Voor de microfoon was hij niet zo geschikt. En
toch wilde Harry juist zijn best doen om mensen te vinden, die
iets voor de microfoon konden zeggen.
Iemand tikte hem op de schouder. Het was een lange man,
met een hoekig gezicht en harde, donkere ogen.
„Bryan, goochelaar van beroep. In het circus treed ik op als
jongleur met de drie Bryans. Ik heb gehoord, dat U er was en ik
zou graag willen, dat U iets over ons nummer zei. Alstublieft,
hier is uw horloge.” En de Heer Bryan, die zijn Engels met een
afschuwelijk Amerikaans accent sprak, hield Harry’s horloge in
de hoogte. Hij glimlachte breed.
Harry beloofde, iets over het nummer te zeggen en toen meneer
Bryan tevreden weg was gegaan, voelde hij toch eens even of
hij zijn bezittingen nog wel bij elkaar. Er ontbrak niets.
Harry bekeek de stallen, hij zag de wagens van binnen, en
omdat hij honger kreeg, ging hij in het artistencafé wat eten.
Meneer Loser zat er nu ook met twee andere heren. Duitsers
weer.
„Komt U bij ons zitten,” riep de directeur. „Interessant
voor U.”
Vlug voorstellen. Harry verstond de namen niet.
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„Dus, Herr Direktor,” zei een van de heren, „U voelt er niets
voor?”
„M’n goeie man,” antwoordde Loser, „ik heb jouw magere
leeuwen niet nodig. Heb je niks bijzonders voor me?”
„Drie kamelen? Voor een prikje. Vijftienhonderd.”
„Geen kamelen. Kan ik alleen gebruiken voor show.
„Een beer? Is al in de dressuur!”
„Nee, geen beer. Iets bijzonders. Laatst heb je aan Sarasani,
ja---- kijk maar niet zo .... aan Sarasani heb je een nijlpaard
geleverd en dat heb je mij niet aangeboden. Zulke dingen ver
geet Loser niet.”
„Ik heb iets bijzonders,” zei de Duitser. „Een neushoorn.”
„Hoeveel?”
„Tienduizend.”
Loser lachte. „Koop ik er in Amerika twee voor en dan krijg
ik er nog een ons drop bij cadeau. Vierduizend.”
En nu stond meneer Loser ook meteen op. Dit was zijn wijze
van zaken doen. En Harry had die manier van afdingen ai wel
eens meer gezien op de markt, als een juffrouw de spruitjes voor
twee dubbeltjes wou hebben en de koopman vroeg een kwartje.
„Mevrouw Arletta,” riep Loser plotseling, toen een klein
vrouwtje van een jaar of veertig het café binnenkwam.
Hij stelde voor: „Mevrouw Arletta, een van mijn beste
nummers met haar ponny. Mevrouw, U moet meneer Wils Uw
paardje eens laten zien___ ”
En weer liep Harry mee naar de stallen.
Zo liep hij heen en weer tot het hem plotseling opviel, dat
het half drie was. In het artistencafé was het nog steeds tamelijk
druk. Circusmensen gaan niet vroeg naar bed.
Aan slapen had Harry nog niet gedacht maar hij vroeg het
aan een van de knechts, en die wist het natuurlijk ook niet, tot
de heer Loser ten tonele verscheen en hem meenam naar een
grote, bruine woonwagen waarin drie kleine slaapkamers waren
en---- een badkamer.
„Neemt U de derde,” zei de heer Loser, „als U morgenochtend
een bad wilt nemen, dan gaat U Uw gang.”
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Toen hij in bed lag, sliep hij dadelijk maar hij werd om zes
uur wakker van een geweldig lawaai___ hameren, rinkelen van
ijzer, schreeuwen.
Omdat hij niet meer slapen kon, keek hij door het raampje
van de wagen naar buiten. Juist werd het grote zeil van de tent
naar beneden gehaald. De mensen waren bezig om af te breken.
Een enorme tractor woelde zijn dikke wielen in het zand en had
moeite om een reusachtig-grote wagen van het veld te slepen.
Harry wist nog, hoe het hem als kind speet, wanneer er een
circus werd gebouwd of afgebroken en hij kon er niet bij zijn.
Hij nam een kloek besluit, hij ging zijn bed niet meer in, maar
hij waste zich, kleedde zich aan en deed toen de deur van zijn
slaapkamer open. Zo kwam hij in de tweede slaapkamer, waar
een man rustig lag te slapen. En in de derde vond hij Mister
Loser, die juist bezig was, zijn boord aan te doen.
„Heerlijk geslapen vannacht,” zei meneer Loser. „Om vier uur
lag ik er al in en nu is het kwart over zes. Dat doen we morgen
avond beter.”
De directeur had een grof pak aan van bruin fluweel, met een
kniebroek en beenkappen.
„Ik help altijd zelf mee,” zei hij. „Ja, ik weet het wel___dat
zou Hagenbeek niet doen en Sarasani ook niet, maar ik wil
overal bij zijn. Weet U, dat ik iedere keer, als de tent wordt
afgebroken en weer opgezet een duizend gulden reparatie heb?
Als ik er niét bij ben, is het tweeduizend. Die duizend pop kan
ik vanmorgen even verdienen.”
Het was gelukkig niet koud en Harry slenterde de hele morgen
tussen de werkende mannen door; nu kon hij dan voor het eerst
van zijn leven eens een circus zien afbreken zonder op zijn tijd
te letten. Ja-----dit was nu nog eens reportage-werk. Hier lag
de stof voor het grijpen. Hier kon hij uren over praten. Hij nam
zich voor, om die avond het een en ander op papier te zetten.
Het moest een juweeltje worden van een ooggetuigeverslag.
Op een tractor reed Harry die middag mee naar Amsterdam.
Hij vond het haast een prettig gevoel, dat de jongens in de
Amsterdamse straten hem vol afgunst aankeken. En hij vond het
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wel leuk, dat 2e dachten, dat hij er ook een was van het circus.
„Verdikkie---- als je wat kon, zou je zo mee reizen,” dacht
Harry. Steeds weer andere steden, andere plaatsen, andere volken.
Dat was afwisseling. En het leek, dat de mensen allemaal ge
lukkig waren, dat ze helemaal niet verlangden naar een huisje
met een tuintje en den gasman, die de meter komt opnemen.
Maar hij vergat, dat al deze mensen geboren en getogen zijn
in het circus. Ze kennen niets anders. En als hij mee had kunnen
gaan, dan zou hij na drie maanden, en misschien al veel eerder,
terug verlangd hebben naar zijn rustige kamer in Hilversum.
Om vier uur in de middag begon het opzetten van de tent.
Harry ging den directeur vragen, waarom er een avond tussen
open werd gelaten. De meeste circussen breken toch ’s nachts
af, om de volgende avond alweer in een andere plaats te spelen?
„Omdat ik een zakenman ben,” zei Mister Loser. „Omdat ik
het pas goed kan krijgen en helemaal af, als ik er één dag tussen
laat. Omdat ik op die manier niet overdreven hoef te jachten en
te haasten, omdat ik m’n artisten een vrije dag kan geven en omdat
ik nu de naam heb van het meest volmaakte circus van de wereld.
The most perfect Circus of the world. Omdat ik liever vijfduizend
dollar verlies en op die manier de naam krijg van de beste.
Maar---- ik verlies ze niet. I am not a loser.”
Om negen uur, die avond, was ’t ruwe werk gedaan. Wel zag
het er binnen in de tent nog kaal en akelig uit, maar dat kwam
morgen. De hoofdpoort stond al, de lampjes glinsterden, het
orkest, in full-dress, geheel gekleed in uniform, zat op een podium
en de cassa was open.
„Dat doe ik voor de plaatsbespreking,” zei de directeur die
met een brede glimlach naar de rijen keek, die aan de cassa reeds
kaarten kochten voor de volgende avond.
„Als ik speel, moet het vol zijn,” zei de heer Loser, „en ik bèn
morgenavond vol. Gaat U morgen mee de stad door?”
„Waarvoor?” vroeg Harry. „Ik wil U graag de stad laten
zien___ ik ken de stad goed. Ik heb er altijd gewoond.”
„Amsterdam is de mooiste stad van de hele wereld,” zei meneer
Loser. „Maar als U ’t aan niemand vertelt, zal ik U een geheim
Harry Wils, Radio-omroeper-reporter.
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verklappen: Elke stad is de mooiste stad van de wereld. Ik ken
Amsterdam niet. Ik stel geen belang in Amsterdam. I make
money. Ik maak geld.”
Dit was een ander type mens, dan Harry ooit ontmoet had.
Hij scheen ook werkelijk alleen aan geld te denken. Maar hij
werkte tweemaal zo hard als de hardste werker in Holland en
hij scheen nooit vermoeid te zijn. Hij was altijd opgeruimd, hij
dacht nooit over iets na, hij besliste direct. Hij was het type van
den Amerikaan, zoals het in boeken wel beschreven wordt. „Maar
je moet er een zien, om het te geloven,” dacht Harry.
De volgende morgen kon Harry nog juist zijn ouders over de
telefoon van de buren bereiken om zijn moeder te vertellen, dat
ze moest komen kijken op de Ceintuurbaan.
Om tien uur vertrokken ze van het circus.
Mevrouw Wils stond op de Ceintuurbaan en zag:
Vier olifanten, met hun begeleiders, een platte auto met het
orkest, een rijtuig met de heren Loser, Wils, den pers-chef en
den regisseur, en toen een gedeelte van de troep.
„Een ouderwetse methode om reclame te maken, maar een
goede manier,” zei Loser. Hij zag niets van de stad. Hij keek
alleen of de acht jongens, gekleed in uniform, wel genoeg bil
jetten uitdeelden.
Mevrouw Wils was verbijsterd. Vier hoeden werden voor haar
afgenomen. Ze had nooit gedacht, dat de Amerikaanse directeur
van een groot circus haar eens zo beleefd zou groeten.
Die avond om tien uur waren de microfoons opgesteld. Een
in een loge, bij de manege, een daar vlakbij, in de buurt van
de stallen.
„Dames en heren,” zei Harry Wils, „Uw reporter bevindt zich
sinds twee dagen bij het circus Loser, spreek uit loezer. U hoort
de fanfares, die het acrobatennummer aankondigen. Het woord
is in de eerste plaats aan mijn vriendelijken gastheer, directeur
Loser, die in het Engels enkele woorden tot U zal spreken.”
„Holland is het mooiste land, wat ik ken,” zei directeur Loser,
„en Amsterdam is de mooiste stad, waar ik ooit geweest ben.
Ik ken Uw oude schilders-----ik ken Uw oude kunst en ik ben
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blij, ‘dat ik in Uw land met mijn circus mag optreden/’
Harry’s mond stond open van verbazing.
„Heb ik allemaal voor hem opgeschreven,” fluisterde de pers
chef en de Heer Loser, die altijd alles hoorde en alles zag, knip
oogde tegen Harry.
Reportage uit het circus___ toen snel naar de andere micro
foon. De Chinees vertelde, hoe hij als kind verkocht was,
Monsieur Piquet vertelde van zijn eend en Fifi trad op voor de
microfoon. Herr Schnauze, alias Hercules liet een leeuw brullen
en mevrouw Arlette vertelde in haar snelle Frans over haar
wonder-ponny. Harry vertaalde haar woorden.
Twintig minuten. Toen: einde van de uitzending en ....
„Wij komen om kwart voor elf nog eens terug met een repor
tage uit het circus Loser.”
Juust moest nu circus-muziek draaien. Gramofoonplaatjes. Na
het lawaai en de muziek vanuit het circus, was het stil in de
controlekamer van de ROVA. Meneer Stok zag er tevreden uit.
Juust was somber-gestemd. Hij had ook geen zin, om z’n hele
leven omroeper te blijven. En het ging dien Wils goed. Veel
te goed. Om kwart voor elf volgde de reportage van het
Kozakkennummer en het was zo geregeld, dat Lemke na zijn
nummer direct iets van Rusland vertelde waar de steppen liggen
onder de witte sneeuw, waar de wolven huilen, waar in de een
zame huizen het houtvuur knappert in de enorme, platte,
Russische kachels.
Ook dit was een product van den perschef. Harry voelde, dat
hij zijn publiek bedroog, maar het was toch immers maar toe
vallig dat Lemke gesproken had over het feit dat hij Duitser
was? Van het verhaal van de Chinezen geloofde Harry ook geen
sikkepit.
Enfin___ circus is circus. In een circus is zoveel valse
schittering en bedrog dat hij daar ook wel een beetje aan mee
mocht doen. Hij vertelde over z’n verdwenen horloge, over de
handelaars in dieren, die nijlpaarden en neushoorns aanboden
of het jonge honden waren, met stamboom.
Om zes minuten over elf was ook de tweede uitzending
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ten einde. En om half twaalf verliet het publiek de tent.
Toen het middernacht sloeg, ging Harry handen drukken. Hij
nam afscheid van vrienden. Tenminste zo voelde hij het.
Met de laatste tram reed hij naar het huis van zijn ouders, waar
hij die nacht zou slapen.
In de tram zat een oude juffrouw te knikkebollen en de
conducteur stond te geeuwen op het achterbalkon. Duf en ver
velend en triestig was het, na de opgewonden dagen in het
circus.
En Harry had een gevoel, of hij wakker werd na een heer
lijke droom! Sjonge, wat was het leven vervelend. Morgen
ochtend om twaalf uur omroepen, tot zes.
De Heer en Mevrouw Wils begrepen niet goed, wat hun
jongen had, toen Harry mismoedig de trap opklom. Ze vonden
dat er in Holland nog nooit zo’n knap radioreporter was geweest.
Maar die lof was voor Harry niet voldoende om hem op te
wekken.
Voor hij insliep, moest hij maar steeds aan meneer Piquet
denken, die nu met een bakje voer bij zijn Fifi zat, die zijn eend
over de kop streelde en zachte woordjes fluisterde, die niemand
verstond..
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Harry Wils was allang weer over zijn droevige bui heen. Maar
op deze middag---- ’t was haast niet om vol te houden____je
zou er weer droevig van worden. Knip- en naaicursus voor dames.
Een ongelooflijk vervelende regen, een esperantoles, een half uur
bioscoopmuziek___
Van Dort, die de controle had, kon van zenuwachtigheid niet
meer op zijn stoel blijven zitten. Van Dort had geen zin om te
leren naaien en knippen; hij had al te veel lezingen gehoord,
om nu nog te luisteren en hij zei heel oneerbiedig, dat esperanto
een apentaaltje was.
Dit nu was de reden van de gezellige ruzie, die ontstond tussen
den controleur en den omroeper. Want Harry vond, dat esperanto
juist van grote betekenis was voor dit en voor dat en voor zus
en voor zo.
Waarop van Dort antwoordde, dat Harry dan zeker heel goed
esperanto kende, wat niet het geval was, want hij wist er geen
woord van.
Het was kwart voor vijf en de bioscoopmuziek zou nog wel
een kwartier doordrenzen. Alle tijd voor een debat.
Beide mannen waren zenuwachtig en zo kwam het, dat ze als
gekooide tijgers door de controlekamer heen en weer liepen.
Daarbij kwamen ze elkaar tegen en dan duwden ze tegen eikaars
arm. Tenslotte begonnen ze te douwelen en te stoeien. Het was
helemaal geen ruzie, het was zoeken naar afleiding.
Van Dort had een oude omroeplijst. Hij scheurde er blaadjes
af en begon daar zorgvuldig balletjes van te maken. Harry vond
een omroepgids en deed hetzelfde.
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Zo gaat dat, als de verveling te groot wordt. Harry stond
links en van Dort stond rechts en ze gooiden elkaar met propjes
papier.
Toen werd er gebeld en Harry ging naar de voordeur om den
generaal binnen te laten. De programmaleiding had het zo uit
gezócht dat er na dit alles ook nog een generaal kwam.
Harry deed open. Daar stond een kleine man met een zware
snor en een enorme rimpel rechtstandig tussen zijn ogen. Zijn
stem was luid en bevelend, zijn ogen keken door den jongen
omroeper heen.
Harry bracht den generaal naar de studio.
„Ik heb m’n lezing nog eens nagekeken,” zei de generaal, „en
toen vond ik plotseling een leemte. Nu heb ik er twee paginas
bijgeschreven en nu vormt deze lezing meer een afgerond
geheel.”
„Twee paginas, generaal?” vroeg Harry. „Mag ik even zien ...
U had vijf paginas en vijftien minuten tijd. En nu twee erbij...
en deze zijn dichter beschreven___ dat zou dan een kleine tien
minuten schelen. Generaal, het spijt me heel erg, maar dat gaat
niet. Wij zouden op die manier tien minuten vertraging krijgen
en dat mag ik niet toestaan.”
„Pardon,” zei de generaal. „Ik kan mij niet herinneren, dat ik
Uw toestemming heb gevraagd. En mijn geheugen is goed. Wan
neer ik hier moet spreken over de veldtocht van van Heutz op
Atjeh, dan moet ik dat ook goed doen. Ja___dat met die eh-----seinlichtjes begrijp ik___ ik zal wel wat vlugger spreken en het
zal niet veel in m’n tijd schelen. U kunt wel gaan.”
Dat wist Harry zelf wel. Maar hij vond, dat hij ook blijven
kon, om de generaal van zijn twee paginas af te brengen. Hij
probeerde het nog eens met een vriendelijke glimlach maar hij
had geen succes.
Toen ging hij in de gang staan denken. Natuurlijk: de om
roeper is de verantwoordelijke chef van de studio maar mag een
omroeper ruzie maken met een generaal? Deze man was onver
zettelijk, dat bleek uit alles.
Om drie minuten voor vijf ging Harry terug. „U denkt er dus
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om, dat U precies vijftien minuten hebt, generaal? Ik heb nu
eenmaal opdracht, om te zorgen dat de delen van het programma
precies op tijd eindigen.’*
Harry ging terug naar de controlekamer, in de kleine omroepstudio kondigde hij de generaal aan en toen gaf hij wit licht.
De generaal maakte prompt rood. Dat had hij tenminste be
grepen. Nu haalde hij diep adem en zei: „Dames en heren___
(pauze) het was in dat jaar___(pauze) toen onze beroemde
van Heutz---- (pauze)____ ”
Van Dort had tien nieuwe propjes gemaakt. Deze generaal
maakte hem nog zenuwachtiger dan hij al was.
Het propjes-spel begon opnieuw. De bedoeling was, om
elkander op de neus te treffen.
Maar toen het van Dort begon te vervelen, nam hij een stuk
ijzerdraad, met een scherpe punt en probeerde Harry daarmee
in zijn benen te prikken.
Vlak naast de deur van de controlekamer stond een tafel met
een ijzeren bovenwerk. Vroeger was deze tafel gebruikt voor
extra versterkers maar nu was de zaak verbouwd. Harry had nog
verscheidene propjes. Hij sprong op de tafel, en klom boven op
het ijzeren frame, waar van Dort hem met zijn puntige ijzerdraad
moeilijk kon bereiken.
Het werd een gezellige ruzie en ze hadden alle twee veel
plezier.
■
Toen ging plotseling de deur open___op een kier. Daar was
het hoofd van meneer Stok, die om de een of andere, onverklaar
bare reden een uur te vroeg kwam.
Harry stond boven op het ijzeren frame, vlak achter de deur.
Het koude zweet brak hem uit.
„Dag van Dort---- Wils hier?”
Van Dort had twee handen vol propjes en een rare grijns op
zijn gezicht.
„Hij is niet hier, meneer.”
„Wat kijk je gek? Heb je kiespijn?” vroeg meneer Stok.
„Een beetje, meneer, maar ik houd het wel vol, tot mijn dienst
afgelopen is,” antwoordde van Dort joviaal.
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„Waarom liggen al die proppen papier hier op de grond?”
De heer Stok stond nog steeds achter de deur. Harry stelde
voor zichzelf vast, dat hij minstens 39.8 koorts had.
„Ik heb straks een heleboel oude papieren verscheurd en toen
heb ik de papiermand laten vallen en daarbij zijn die proppen
over de grond gerold. Ik was juist aan het opruimen, meneer.”
„O. Waar is Wils?”
„Ik geloof in de grote studio, meneer.”
„O,” zei meneer Stok. Hij bleef nog even zwijgend staan en
toen ging de deur langzaam dicht.
Van Dort zonk uitgeput in een stoel. Harry stopte de proppen,
die hij nog in zijn handen had, in zijn zakken, hij klom als een
aap naar beneden en verdween in de omroep-studio. De grote
studio kon hij niet meer bereiken, want dan moest hij de gang
over en daar zou hij meneer Stok zeker tegen het lijf lopen. En
hij kon ook niet zeggen, dat hij in het omroephokje gezeten had,
omdat de deur op een kier stond, en hij den heer Stok dan
gehoord moest hebben.
Harry.wachtte in de kleine studio. Even later ging de deur
van de controlekamer weer open en meneer Stok zei:
„Hij is er niet. Waar zit ie nou toch?”
Nu was de kans schoon. Harry slipte de gang in. Hij opende
de deur van de spreekstudio en dacht er te laat aan, dat de
generaal daar zat.
Maar meneer Stok was de gang al weer in en Harry trok de
studiodeur meteen achter zich dicht.
De generaal keek op. Hij stotterde zelfs even. Maar Harry
haalde kalm zijn notitieboekje uit zijn zak (een losbladig boekje),
en hij schreef op een velletje: „Wilt U zo goed zijn, iets sneller
te spreken?”
Hij legde het papiertje voor den generaal op de tafel en ver
liet geruisloos de spreekstudio.
Van Dort, in de controlekamer, hoorde het navolgende:
„Op dit ogenblik beschikte van Heutz nog over reserves,
die---- ja hoor, dat gaat niet.... eh____eh .... die hem in de
gelegenheid stelden, om de strijd op dezelfde voet voort te zetten
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(woedend kuchen en pauze). Toen dan ook de volgende dag een
boodschapper kwam met het bericht.. .”
Harry kwam de controlekamer binnen.
„De generaal is niet goed,” zei van Dort, „en meneer Stok
zoekt naar je.”
Harry ging dadelijk de gang in en kwam daar zijn directeur
tegen.
„Ik dacht dat je naar de bioscoop was,” zei meneer Stok. „Waar
zat je?”
„Bij den generaal, meneer Stok,” antwoordde Harry. „Hij wil
twee paginas meer doen en dat scheelt wel tien minuten en nou
spreekt hij nog zo langzaam ook. Ik ben er zenuwachtig van. Ik
heb hem een briefje gebracht, of hij wat vlugger wil spreken.”
„’t Is met die hoge omes altijd lastig,” zei meneer Stok. „Ze
beschouwen de radio-omroep als een spelletje, waarin het op vijf
minuten niet aankomt. Ga es mee naar de controlekamer.”
Twaalf minuten over vijf. Er waren nog drie minuten, maar
de generaal was in het heetst van het gevecht. Dat leek nog niet
op een slot.
Kwart over vijf. Tien minuten voor half zes.
„Breng hem een briefje,” zei meneer Stok: „U bent vijf minuten
over tijd. Wilt U zo vriendelijk zijn te eindigen!”
„Meneer,” begon van Dort, „zoudt U dat wel doen? Hij was
net ook al zo vreemd. Als hij een briefje krijgt, wordt hij wild.”
„Spreek niet zo oneerbiedig over den generaal,” zei meneer
Stok, maar hij had moeite, om zijn lachen in te houden.
„Als U zélf eens ging, meneer Stok,” opperde Harry.
„Jij bent aansprakelijk voor de stipte afwikkeling van het pro
gramma,” zei meneer Stok.
„Ja, maar ’t is een generaal___”
„Al was het een keizer! Breng het briefje nou maar!”
Harry schreef het tweede briefje, hij opende de deur van de
studio en---- de generaal zag het dadelijk. Hij stond half op,
hij sprak niet verder, hij wenkte met beide handen. Hij maakte
bezwerende gebaren. Weg! Eruit! Schiet op! Harry begreep de
gebaren, maar hij legde toch het briefje voor den generaal neer.

154
Van Dort in de controlekamer hoorde plotseling niets meer,
toen een diep gegrom en daarna vertelde de generaal verder,
maar zijn stem sloeg tweemaal over.
„Nou durf ik niet meer,” zei Harry, toen hij terugkwam in
de controlekamer.
„Die man krijgt er wat van,” zei van Dort bezorgd.
Vijf minuten voor half zes. Nog steeds Atjeh.
„Afsluiten van Dort,” zei meneer Stok. „Wacht op een ge
schikt ogenblik.”
Ze luisterden gespannen en aan het einde van een zin----snel de knop omdraaien en meteen ging Harry het volgend
nummer van het programma aankondigen.
„Ik durf niet naar de spreekstudio,” zei Harry.
Meneer Stok kreeg medelijden en hij ging zelf. Toen hij de
deur opendeed, zat de generaal met een rood hoofd te vertellen
over Atjeh.
Meneer Stok zei:
„Het spijt me, we hebben U moeten afsluiten, U bent ver over
tijd, generaal.”
Meneer Stok heeft niet verteld, wat er daarna besproken is,
maar Harry en van Dort hoorden hen in de gang opspelen. De
muren echoden ervan.
„Foei, foei,” zei meneer Stok, toen hij terugkwam in de
controlekamer. „Dat doen we niet meer. Zulke lezingen laat ik
in het vervolg op de wasplaat opnemen. Als het dan te lang is,
krijgen we tenminste de ruzie niet tijdens de uitzending.”
Juust kwam om half zeven. Van Dort had allang in de gaten,
hoe de verhouding tussen de beide omroepers was en hij dacht
er niet over, om te vertellen van Harry, die boven op het ijzeren
frame had gestaan met meneer Stok achter de deur.
„Jij bent vanavond toch in de grote studio, Wils?” vroeg Juust.
„Ik heb liever, dat jij bij de band zit, als ik omroep.”
„Ja, uitstekend,” antwoordde Harry. Hij ging naar huis om
andijvie te eten (dat was vrij zeker) en griesmeelpudding met
bessenvla. Die pudding was hèèl zeker want het was
Woensdag.
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Woensdag was de dag van het griesbesgenot. De hospita hield
van orde en regel.
Om kwart voor acht was Harry in de grote studio, ten einde
zijn waakzaam oog te laten gaan over de grote, Engelse band
die van acht tot negen zou optreden. De boys moesten uit Amster
dam komen, waar zij een week engagement hadden iri het
Carltonhotel.
En ze kwamen ook met drie auto’s, volgepropt met mensen
en instrumenten. Harry stond buiten, toen de auto’s stil hielden.
Het was daarbinnen donker maar niet stil. Jolige vreugde sloeg
den omroeper tegemoet, toen de portieren geopend werden.
De mannen stapten uit en uit de tweede wagen kwam een
woedend klein kereltje, die geen boord aan had. Zijn das hield
hij in zijn hand. Er volgden nog drie lui, die zich op de knieën
sloegen en daarbij tranen lachten.
Een van de drie kwam op Harry toe, sloeg hem op zijn
schouder en riep:
„Oh boy.... z’n boord was toch zö vuil. Hij kan veel beter
zonder boord in de studio komen.” Toen pas zag hij, dat hij
Harry niet kende en hij verstrakte en vroeg op verwijtende toon:
„Wie ben je en wat doe jij hier?”
De kleine, nijdige man was weer in de auto gedoken en zocht
zijn boord.
Even later stond hij zich in de gang van de studio weer toon
baar te maken.
Het gezelschap had zoveel plezier, dat Harry het nodig vond
om te wijzen op de transparanten met de woorden: „Stilte!
Uitzending!”
„Silence please,” zei Harry, „we are broadcasting!”
Toen werden ze kalmer, maar in de studio begon het weer van
voren af aan.
Toen Juust Borgman binnenkwam, om met den band-leader
kennis te maken, ging de Engelsman lachend naar hem toe en zei:
„Ik ken jou wel! Jij bent Napoleon!”
De boys lagen slap van het lachen en Juust kon er niet tegen op.
„Wat is er met die lui?” vroeg hij Harry in de gang. „Dat
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wordt toch zeker niks met die uitzending?” Ook Harry had er
een zwaar hoofd in.
Maar het wonder gebeurde. Toen Harry om acht uur wit licht
kreeg en om stilte vroeg, zaten ze allemaal met ernstige gezichten
achter hun instrumenten en de bandleader was ineens niet mal
meer, maar volkomen serieus. Niemand lachte. Drie tellen----toen begon het. En het ging prachtig. Het ging met een volkomen
discipline. Het ging zonder fout.
Daar was een xylophonist bij, die soms met zes hamers tegelijk
speelde. Daar was een trompetsolo, zoals Harry er alleen op
gramofoonplaten had gehoord. Daar werd gewerkt met een ernst,
alsof de wereld er van af hing.
Maar er gebeurde iets anders: om tien minuten voor negen
was de acteur er nog niet, die een kleine voordracht zou houden.
„Gramofoonplaten?” vroeg Juust aan meneer Stok, die voor
de uitzending van de band expres naar de studio was gekomen.
„Hebben we de tekst van dien man?” vroeg meneer Stok.
„Natuurlijk,” antwoordde Juust. „’t Zijn twee kleine verhaal
tjes. ’k Zal ze even halen.
Juust kwam al terug met de getypte velletjes. Hij had er geen
idee van, wat meneer Stok wilde.
De directeur haalde Harry uit de grote studio en zei:
„Toen je examen moest doen, heb je aardig voorgelezen. Ken
je deze tekst?”
„Die heb ik vanmiddag gelezen, meneer,” zei Harry.
„Goed. Lees het dan nog maar es rustig over, daar heb je nog
net tijd voor en vertel het zo aardig mogelijk voor de microfoon.”
Juust had het alweer in de gaten. Hij was briesend. Wat meneer
Stok toch in dien Wils zag___ hij kon er niet bij. Harry las en
herlas en hij vond het niet moeilijk. Hij begreep wel, dat hij er
op geen stukken na uit zou halen, wat de acteur er van gemaakt
zou hebben maar, nou ja___het was ook maar invallen.
„Dames en heren,” klonk de stem van Juust, „dit is dan het
einde van ons jazzconcert. Tot ons leedwezen is de spreker van
de volgende tien minuten niet verschenen en in zijn plaats zal de
tekst voorgedragen worden door onzen medewerker, Harry Wils.”
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Zo werd het aangekondigd en toen maakte Harry ervan, wat
hij kon. En hij deed het aardig. Deze voordracht van tien
minuten had zelfs gevolgen.
Twee dagen later, toen hij toevallig even op kantoor was,
werd hij aangesproken door een man van de administratie,
Veldmans geheten.
Het was een rare kwast, die nooit vergeten kon dat hij in
Groningen was geboren en dat aan iedereen liet horen, als hij
sprak. Op de een of andere manier was hij voorzitter geworden
van de vereniging van ROVA-ambtenaren.
„Zeg jong,” zei Veldmans met vier n's teveel, „jij zou ons een
groot pleizier kunn’n doen. Zaterdagavond hebb’n wij een feest
avond in Amsterdam. Ons programma is niet overlad’n en eh---nou moet jij maar es een kwartiertje kom’n voorlez’n. Je hebt
het voor de microfoon wel aardig gedaan en in ieder geval ben
je toch de omroeper en die zien de mens’n graag. Zoek maar
wat grappigs uit. Vooral grappig, dat ze lach’n kunn’n.”
En de heer Veldmans klopte Harry op zijn schouder en
liep door.
Harry was wel vereerd met het verzoek. Hij had in zijn H.B.S.tijd ook wel eens op het toneel gestaan, al was dat steeds in een
betrekkelijk kleine zaal geweest, en hij vond het wel aardig, om
het weer eens te doen.
Hij zocht twee grappige kleine verhaaltjes op, in het boekje,
dat hij destijds in de Oudemanhuis-Poort had gekocht.
En op de avond van die Zaterdag stond Harry achter de
coulissen te repeteren. Het was gek, maar hij was nu veel zenuw
achtiger, dan wanneer hij voor de microfoon een ooggetuigeverslag moest geven. Natuurlijk was een optreden in een zaal
ook iets heel nieuws voor hem.
En nu moest hij de verhaaltjes ineens uit zijn hoofd voor
dragen. Dat was voor de microfoon wel veel gemakkelijker. Daar
las je voor, als je dat wou. Harry had al eens in de zaal gekeken.
Daar zaten zijn ouders op de derde rij. Met trotse gezichten
keken ze om zich heen. Want het was toch maar hun zoon, die
ineens zo bekend was geworden en
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„Wils,” zei Veldmans, „dadelijk kom jij. Doe je best, jong’n.
En as je zenuwachtig wordt, dan kijk je maar naar mij.”
Harry grinnikte. Had je nou ooit zo iets gehoord?
Het orkest speelde een klein stukje-----toen Harry.
Hij liep het toneel op.... en dadelijk al voelde hij zich on
wennig. En zenuwachtig. En bang om de kluts kwijt te raken.
Natuurlijk werd de nieuwe omroeper van de ROVA vriendelijk
toegejuicht. Dat kregen ze trouwens allemaal, die hier optraden.
Een dame, met een bril op, keek hem vanuit het souffleurshokje nijdig aan. Ze had de verhaaltjes van Harry voor zich en
ze vond ze zeker niet aardig.
Harry was verlegen. Ja, werkelijk. Wat hij voor de microfoon
nooit gemerkt had, merkte hij nu, namelijk.... dat hij handen
had en benen.
Een microfoon-mens let nooit op houding, handen, gelaats
uitdrukking. Vooral handen zijn vreselijke dingen, dacht Harry.
Hij wist er geen weg mee. Hij liet ze verdwijnen in zijn broek
zakken en even later kwamen ze vanzelf weer te voorschijn.
Harry begon. Op de eerste rij scheen een jongmens iets te ver
staan. Hij zag dat zijn vader en moeder zich vooroverbogen, om
te horen, wat hun jongen zei. Het bleek, dat Harry de vrij grote
zaal niet kon bespreken.
En dat was geen wonder. Want een microfoon-man went zich
aan, om zacht te spreken, maar heel duidelijk. Hij buigt zich
dicht naar de micro toe en legt zoveel mogelijk uitdrukking in
zijn stem. Maar hij spreekt nooit luid. En Harry had het luide
spreken afgeleerd.
Natuurlijk doen de spelers in de hoorspelen het wel anders,
maar die gaan dan ver van de micro af. Voor een gewonen om
roeper of reporter is het altijd het beste, als hij niét te luid
spreekt.
„Iets harder, as ’t ken,” riep een joviale heer op de twaalfde rij.
En de heer Veldmans, die achter een coulisse stond, zodat
Harry hem wel, maar het publiek hem niét kon zien, siste:
„Je moet veel harder sprek’n. Toe jöü”
Harry had een gevoel, alsof hij brulde en nu kon men hem
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dan ook op de vijfde rij al verstaan. Maar daarachter ging het niet.
Hij werd erg warm, hij transpireerde en de zaal, die zich ver
veelde, werd rumoerig. De mensen begonnen te hoesten en te
fluisteren.
Harry deed wat hij kon, om hun aandacht geboeid te houden,
maar het lukte hem zelfs niet om ze aan het lachen te maken.
Hij ging nog dichter bij de rand van het toneel staan---- vlak
voor het souffleurshokje, maar toen hij een stap achteruit deed,
dacht hij niet aan de stoel, die achter hem stond en die viel
kletterend op de grond.
Harry draaide zich om. Hij was echt geschrokken. Maar de
zaal lachte, lang en uitbundig. Daarom lachten de mensen, maar
niet om hem, want ze verstonden er toch haast niets van.
Harry kreeg veel zin om weg te lopen, maar hij moest ook
het tweede verhaaltje afmaken. Eindelijk___de pointe was in
zicht. Misschien zouden ze daar dan toch nog om lachen.
Meneer Veldmans stond afkeurend naar Harry te kijken. Hij
had „lach’n” besteld en wat kreeg hij? Een zaal, die zich
verveelde.
Ziezo, dacht Harry. Nou m’n best doen. Het slot. Ik moet een
goede indruk maken.
Maar.... hoe was dat slot ook weer? Hij had---- kom-----hij wist het niet meer___ hij keek naar het hokje van de
souffleuse. Maar wat was dat?
Hij zag de nijdige dame niet meer. In het hokje zat Bruining,
de secretaris van de directie en die trok zulke gekke gezichten,
dat Harry zich niet meer goed kon houden. Hij had zich al zo
zenuwachtig gemaakt. Plotseling begon hij te brullen van het
lachen.
En toen schoot het slot hem weer te binnen. Gierend van het
lachen vertelde hij verder en ineens had hij de zaal te pakken.
De meesten hadden het slot niet eens gehoord, maar ze lachten
mee, omdat Harry lachte.
Ineens was de stemming omgeslagen. De mensen hadden pret.
En toen begonnen ze te klappen. Harry moest twee keer terug
komen om te buigen.
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En Veldmans was tevreden.
jJe begin was slecht, jong’n,” zei hij. „Maar het eind was goed.”
Harry vertelde niet, dat Bruining hem aan dit goedkope succes
had geholpen.
„’t Was heel goed, jonge,” zei Mevrouw Wils wat later op
de avond. „Maar ik heb niet alles verstaan. Ik denk, dat het aan
mij lag.”
Harry zei maar niets.
Maar hij wist wel, dat hij voorlopig niet meer op een toneel
zou komen. Dat moest hij maar aan anderen overlaten.
En hij was blij, dat Meneer Stok niet in de zaal was geweest.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Relletjes op het bal-masqué.
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Na het circus had Harry weer een kleine salarisverhoging
gekregen. En misschien zou hij haar zonder circus ook wel ont
vangen hebben, want de ROVA had de gewoonte om het perso
neel, dat goed voldeed, bij de ingang van het nieuwe jaar een
flinke opslag te geven. Hij bleef radio-omroeper en hij zou dan
voortaan meteen als tweede reporter optreden.
Herman van Beek was terug uit Portugal en had het belangrijke
werk weer overgenomen. De uitzendingen van zijn opnamen in
Portugal hadden zoveel succes gehad, dat hij binnenkort wel weer
op reis zou gaan, en dan kreeg Harry de grote reportages weer.
Twee mensen bij de ROVA waren het nog niet zo helemaal
met hem eens. Juust Borgman natuurlijk en de kantoordirecteur
Winckelman die ook doorgezet had, dat de zesdaagse, die meneer
Stok eerst aan Harry had opgedragen, door een sportjournalist
werd verslagen. De Heer Winckelman had Harry het reisje naar
Brussel door zijn neus geboord.
Het was natuurlijk mogelijk, dat meneer Winckelman liever
Juust op de plaats van Harry had gezien. Er zou wel de een of
andere reden voor bestaan, al kende Harry die dan niet.
Hij deed weer iedere dag zijn omroepwerk en zo was de tijd
genaderd van carnaval en bal-masqué.
In het programma van de ROVA stond:
„Zaterdagavond van acht tot half tien, uitzending vanuit de
zalen van het Hollandhuis. Medewerking van het cabaret Louis
de la Braque, reportage van het gemaskerd bal.”
Het was die Zaterdag een lastig programma. Van zeven tot
acht uitzending van een operette in de grote studio met ver
scheiden solisten, dan van acht tot half tien het gemaskerd bal
Harry Wils, Radioomroeper-reporter.
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en om half tien een revue, ook weer met een groot aantal mede
werkers.
„Ik kan vanavond onmogelijk weg,” zei Juust. „Eerst die
mensen van de operette uitbetalen .... dat wordt al zo tien voor
half negen. En voor ik dan in het Hollandhuis ben, is het over
half negen, en om negen uur komen die lui voor de revue, waar
ik nog van alles mee moet afspreken. Jij moet naar het Holland
huis, Harry.”
„Best,” antwoordde Harry.
Juust zou die dag zoals steeds om ongeveer half zeven terug
komen, opdat Harry kon gaan eten en er moet gezegd worden,
dat hij altijd stipt op tijd was.
Maar nu kwam er toch een kink in de kabel. Het werd kwart
voor zeven en nog geen Juust. Harry’s maag begon te jeuken.
Hij had na zijn twaalf uurtje niets meer gegeten en hij maakte
zich wel een beetje nijdig dat Juust niet kwam. Zijn collega wist
toch, dat hij om acht uur in het Hollandhuis moest beginnen?
Om kwart over zeven kwam er eindelijk een telefoontje van
Juust. Hij was plotseling naar kantoor geroepen, voor een be
spreking met de directie, omdat meneer Stok ineens weg moest
naar Londen en hij als directeur van de omroep verschillende
dingen met Juust wilde bespreken.
„Ik eet zo gauw als ik kan,” zei Juust, „en ik kom dadelijk.
Jij kunt dan straks wel eten in het Hollandhuis.”
„Nou goed,” antwoordde Harry. Hij begreep het. Dienst was
dienst maar Juust had hem vanaf kantoor ook wel een uurtje
eerder kunnen opbellen.
Om tien over half acht arriveerde Juust. De operette was nog
druk aan de gang en Harry ging maar direct naar het Holland
huis, om de zaak daar te bekijken en te zorgen dat de uitzending
om acht uur precies kon beginnen.
De afspraak was nu zo, dat het cabaret van acht tot negen zou
werken; tussen de verschillende nummers carnavalsrumoer. Van
negen tot ongeveer half tien ooggetuigeverslag, door Harry, inter
view met prins Carnaval, gesprek met het feestcomité en wat
zich verder zou voordoen.
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„Dan kan ik eten als dat cabaret aan de gang is,” zei Harry,
„want ik rammel. Nou, Louis de la Braque heeft de leiding. Die
is dikwijls genoeg voor de microfoon geweest en die kan het
dan wei even alleen af.”
Juust was het daar volkomen mee eens.
Maar Harry wist niet, wat boven zijn onschuldig hoofd hing.
Hij wist niet, dat de heer Winckelman zijn collega Stok naar de
trein had gebracht en dat Stok toen had gezegd:
„Eén ding Winckelman___loop zo nu en dan eens op de
studio aan. Als ik een paar dagen weg ben, hebben ze daar
natuurlijk het gevoel, dat het hek van de dam is en het is altijd
goed, als ze dan jouw hoofd eens zien.”
„Al zijn ze dan niet zo op dat hoofd gesteld,” dacht Stok maar
dat zei hij natuurlijk niet.
De Heer Winckelman had zich deze wijze raad in zijn oor
geknoopt. Aan het station gebruikte hij zijn diner, want het was
laat geworden en hij vond het zelf ook wel aardig om niet
dadelijk naar huis te gaan, maar eerst een bezoek af te steken
op de studio. Om vijf minuten over acht kwam hij daar binnen
vallen. De persberichten waren net achter de rug en Juust
kondigde de uitzending aan vanuit het Hollandhuis.
Meneer Winckelman ging in de controlekamer in een stoel
zitten. Hij had zijn wandelstok en zijn bolhoed op een tafel
gelegd en die twee dingen waren het eerste wat Juust zag, toen
hij de controlekamer binnenkwam.
Trouwens___van Dort was öök zo stil. Dat was ook al een
slecht teken.
Meneer Winckelman knikte vriendelijk en luisterde. Langzaam
gingen zijn wenkbrauwen naar boven. Uit de luidspreker kwam
draaiorgel-muziek, schreeuwen en joelen___toen een band.
„Wat is dat?” vroeg meneer Winckelman. Juust legde het hem
omstandig uit maar meneer Winckelman trok een onvriendelijk
gezicht. Hij vond het een onbeschaafd lawaai.
Harry had om tien minuten voor acht zijn tafeltje gereserveerd
in het restaurant en hij had zijn bestelling gedaan.
„Wat is er vanavond?” vroeg Harry aan den buigenden kellner.
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Meneer Wils begon er al heren-manieren op na te houden.
„Haas?” vroeg de kellner. „Of eh---- een kippetje met appel
moes?”
„Ja,” zei Harry en het water liep hem in zijn mond. Er was
niets, waar hij zo van hield als kip met appelmoes. Het was het
feesteten geweest op vele verjaardagen.
„Zet U het dan om tien minuten over acht hier voor me klaar.
Ik moet eerst naar het cabaret voor de ROVA-uitzending en dan
kan ik een half uurtje nemen om te eten.”
„Best meneer,” zei de kellner.
Harry was op tijd op zijn post; toen de aankondiging gedaan
was, liet hij de microfoons open draaien in de grote zaal en hij
ging naar het cabaret om een laatste gesprek te hebben met
Louis de la Braque en zijn cabaret.
Louis de la Braque, die doodgewoon Piet ter Brake heette, was
in een gemoedelijke bui, in een gezellige stemming. Zo was het
ook met de andere mensen van het cabaret. En hij beloofde, dat
hij het kalm aan zou doen, dat hij zou zorgen voor een snelle
opeenvolging van de nummers, hij zou het beschaafd houden ...
niet te lawaaiig___„enfin, gaat U gerust eten, meneer Wils.
Laat U het maar aan ons over. Ik ken de microfoon. Dat komt
piekfijn in orde.”
En toen begon Louis de la Braque voor de microfoon te ver
tellen en een juffrouw zong haar eerste liedje en het was al kwart
over acht---- en het lokkende kippetje stond koud te worden
in het restaurant en de omroeper van de ROVA geloofde het wel.
Nu moet hier eerlijk gezegd worden, dat Harry niet al teveel
vertrouwen had in Louis de la Braque maar er zijn momenten,
dat je maag je voorschrijft, wat je zult doèn en wat je zult laten.
Harry voelde zich een beetje onpasselijk en dat kwam vooral,
omdat hij maar steeds aan dat kippetje moest denken.
Hij luisterde nog even en toen ging hij naar het restaurant,
waar de kellner zijn diner voor hem neerzette. Het was erg lekker.
Meneer Winckelman, gezeten op een stoel in de controlekamer,
vond de uitzending niet schitterend. Er waren veel te lange
pauzes tussen de verschillende cabaretnummers en die
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werden dan maar opgevuld met dat vervelende gejoel en ge
schreeuw en dat nare draaiorgel.
Zijn stemming werd met de minuut slechter en Juust, die juist
alles geregeld had, met de operettemensen, merkte dat heel goed.
„Is daar niemand van ons bij ?” vroeg meneer Winckelman.
„Zeker, meneer Winckelman. Wils is er,” antwoordde juust.
Hij herinnerde zich wel, dat Harry iets gezegd had over eten,
maar dat verzweeg hij maar want meneer Winckelman sprak
altijd graag over Plicht met een hoofdletter en De Omroep Gaat
Voor, met vier hoofdletters. En meneer Winckelman was niet
tevreden. Daarom vond Juust het beter om niet over eten
te praten.
„Waarom zorgt die Wils dan niet, dat het wat vlotter gaat?”
vroeg meneer Winckelman.
Juust had er wel enig vermoeden van, waarom zijn collega
daar niet voor zorgde, maar hij zei het niet.
„Kan je hem opbellen?” vroeg meneer Winckelman.
„Zeker meneer.”
„Doe dat dan es.”
Juust nam de telefoon van het toestel en kreeg controleur
Bakker, die in de garderobe achter zijn apparaten zat te
controleren.
„Nee,” lachte Bakker, „ik heb Wils helemaal niet meer gezien.
Hij heeft me gezegd, wat hij wou en toen is hij naar het cabaret
gegaan.”
„L^iat je knoppen dan maar even staan, Bakker,” zei Juust, „en
haal Wils even aan de telefoon. Zit je ver van het cabaret?”
„Hier vlak naast,” zei Bakker. „Ik zal even gaan.”
Juust wachtte en meneer Winckelman keek hem met opge
trokken wenkbrauwen aan.
„Is Wils er niet?”
„Hij komt, meneer Winckelman,” suste Juust.
Dat was een leugen. Want Bakker kwam vertellen, dat de
heer Wils niet in het cabaret was. En in de zaal kon hij hem
natuurlijk niet gaan zoeken.
Harry wist van dat alles niets. Hij kloof vraatzuchtig.
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Meneer Winckelman liet Juust in de eerst-volgende vijf
minuten nog twee keer opbellen en Bakker verzekerde Juust door
de telefoon, dat hij lamme benen kreeg van al dat geloop. Maar
Juust lachte niet om dat grapje. De toestand werd moeilijk, om
niet te zeggen critiek.
Want meneer Winckelman werd ineens erg resoluut. Hij belde
een taxi.
„Dadelijk voorkomen!”
En een paar minuten later nam de directeur zijn stok en hoed
en verdween hij, zonder groeten in de richting van het
Hollandhuis.
Van Dort haalde verlicht adem maar Juust was somber. Dat
Harry op zijn kop zou krijgen kon hèm niet schelen, maar hij
was de verantwoordelijke omroeper en hij had tegen Harry
moeten zeggen, dat hij niet moest gaan eten of Juust had zélf niet
moeten eten en vroeger komen. De grootste schuld lag bij hem.
En weer hing Juust aan de telefoon en hij smeekte Bakker
om zijn collega op te sporen.
„Als hij er toch niet is___”, zei Bakker nijdig. „Misschien
loopt hij wel, verkleed als zeerover, in de zaal. Daar kan ik hem
niet vinden. Weet ik waar die idioot zit? Wat hebben jullie dan
afgesproken ?”
Daar was Juust vaag over. Die afspraak hield hij maar liever
voor zichzelf want het was geen goede afspraak geweest. Dat
voelde hij nu ook wel.
Er was nu niets meer aan te doen. Het noodlot moest zijn loop
hebben en de Gerechtigheid zat al in een taxi.
Deze taxi stopte voor de hoofdingang van het Hollandhuis
en de Gerechtigheid (met bolhoed en wandelstok) stapte uit.
In de hall van het Hollandhuis, stonden wel dertig gemaskerden te praten, te lachen___ te joelen.
Meneer Winckelman voelde zich in zijn grijze pakje niet erg
op zijn gemak, tussen al die uitgelaten mensen.
Hij ging bij de deur van het restaurant staan, en hij zocht
spiedend naar een kellner, die hem de weg kon wijzen naar het
cabaret.
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In het restaurant veegde Harry zijn mond af, en legde zijn
servet neer. Hij was voldaan. Hij was tevreden met zichzelf, hij
was ingenomen met de wereld en met alles wat daarop leefde
en hij zou dan nou maar es---- ja, hij moest maar es naar dat
vervelende cabaret toe.
Wel jammer.... hij rookte zo graag rustig een sigaret na zijn
eten maar er is nu eenmaal een tijd van voeden en een tijd van
werken.
Harry stond op, langzaam, heel langzaam. Hij had eigenlijk
wel wat teveel gegeten stelde hij voor zichzelf vast. Hij deed de
deur van het restaurant open en wandelde kalm de gang door.
Glimlachend keek hij naar de gemaskerden, die veel plezier
hadden.
Op dit ogenblik kreeg meneer Winckelman zijn employé in
het oog en hij zag ook, dat deze employé uit het restaurant
kwam.
Meneer Winckelman werd vuurrood; vijf grote stappen en
hij stond voor Harry.
„Dag meneer Winckelman,” zei Harry vriendelijk. „Komt U
öök eens kijken?” Hij was in zo’n goeie bui, dat hij meneer
Winckelman toch eigenlijk wel een aardige kerel vond.
„Wat heb jij daar gedaan?” vroeg meneer Winckelman en hij
wees op de deur van het restaurant.
„Gegeten,” antwoordde Harry, op eens veel minder vrolijk.
„Ik eh ....”
„Gegeten?” brieste meneer Winckelman. „Waarom? Wat
moest jij eten?”
„Kip met appelmoes,” antwoordde Harry in zijn ver
bouwereerdheid.
Meneer Winckelman begon nu zeer luid te spreken en de
gemaskerden stonden in een kring om hen heen.
„Kip met appelmoes? Wat kip met appelmoes? Ik zal jou kip
met appelmoes! En dat in je diensttijd? Terwijl er van het
cabaret niets terecht komt, zit jij kip met appelmoes te eten? ’t Is
een ongehoord schandaal!”
Een stierenvechter had het goed verstaan. Hij riep:
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„Die aap van een jongen heeft kip met appelmoes gegeten.
Sjonge, ’t is toch wat!”
„Ja, die jeugd van tegenwoordig,” zei een pierrot.
„Opa heeft ruzie met z’n kleinzoon,” riep een zeerover.
Meneer Winckelman hoorde al die uitroepen heel goed en
hij werd steeds nijdiger. Hij hield Harry aan een knoop van zijn
jas vast en hij trok zo hard, dat een herderinnetje riep:
„Niet zo hard trekken, opa, anders moet z’n moeder die knoop
er weer aannaaien!”
En toen vormde zich plotseling een kring. Hoe het precies
ging, wist niemand maar even later stonden de heer Winckelman
en Harry er midden in en de maskers dansten om hen heen en
zongen:
„Hij heeft kip met appelmoes gegeten, hi-ha-ho!”
„En Opa heeft het wel geweten, hi ha ho!”
Toen kreeg Harry een duw in zijn rug en meneer Winckelman
werd heen en weer getrokken, en even later waren ze elkaar
kwijt.
Harry haastte zich naar het cabaret. Hij hoefde zijn neus maar
om de deur te steken of het nieuwe nummer begon al, drie
harmonicaspelers.
Hij moest dus nog vijf minuten wachten, voor hij aanmer
kingen kon maken.
Harry ging het cabaret weer uit, op zoek naar meneer
Winckelman, want hij wilde zijn best doen, om alles uit te leggen.
In het midden van de zaal stond een kluwen van mensen.
Harry ging er heen. In het midden van een kring stond meneer
Winckelman. Hij liep van het kastje naar de muur maar hij kon
er niet uit. De menigte zong hem carnavals-liederen toe. Meneer
Winckelman had zijn hoed achter op zijn hoofd en hij transpi
reerde hevig. Hij was woedend, maar hij beheerste zichzelf nog.
Hij had maar één gedachte:
„Ik moét eruit___ en Wils gaat eruit!”
Maar hoe hij zijn best ook deed, hij werd steeds weer tegen
gehouden. Als meneer Winckelman nu maar even gelachen had,
als hij maar even had meegedaan, dan zou men hem met rust
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hebben gelaten, want dan was de aardigheid er af geweest.
Maar daar dacht de directeur niet aan. Hij was ziedend. Weer
probeerde hij, een uitweg te vinden, maar een grote kok hield
hem tegen en riep:
„Kip met appelmoes, Opa!”
Meneer Winckelman wendde zich naar de andere kant en daar
vond hij twee apachen tegenover zich. De directeur begon te
duwen, de apachen duwden terug. Meneer Winckelman greep
de apache bij zijn schouder en toen trok iemand hem aan zijn
kraag achteruit. Dat deed de kok.
Nu was de maat vol. Meneer Winckelman werd wit van drift,
hij draaide zich snel om en sloeg den kok met zijn wandelstok
op zijn hoofd. De witte koksmuts zakte den kok over zijn oren.
Het werd een relletje. Harry stond er met grote ogen en een
bonzend hart naar te kijken. Hij zag, dat de kok meneer Winckel
man te lijf wilde en toen sprong hij er tussen, nog juist op tijd.
Meteen waren er twee mannen in burger, de een nam den kok
bij zijn arm, de ander greep meneer Winckelman in zijn kraag.
Niemand zong meer. Het was even stil in de zaal, toen het twee
tal naar buiten werd geleid.
„Naar het restaurant,” zei de voorste rechercheur en even later
zaten ze daar met hun vijven. Twee rechercheurs en Harry, de
kok, grommend en tierend, meneer Winckelman zeer bleek en
nu kalm.
„Hoe is het gegaan?” vroeg de eerste rechercheur. De kok
begon meteen uit te varen maar de politieman legde hem het
zwijgen op.
„Ik heb alles gezien, ik kan het misschien het best vertellen,”
zei Harry. Hij deelde mee, hoe hij met den heer Winckelman in
de hall had staan praten. Ja, praten, zei hij---- hoe ze toen
omringd waren door een troep feestgangers en wat er daarna
in de zaal was gebeurd.
„U had niet moeten slaan, meneer,” zei de rechercheur en
meneer Winckelman vond dat zelf ook wel.
„En wat U betreft,” ging de politieman voort tegen den kok,
„U had niet het recht, om dezen heer bij zijn kraag te grijpen.
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En als ik nu de heren een goeie raad mag geven, dan zeggen ze
vriendelijk goeienavond tegen elkaar en dan gaat U maar weer
dansen.... doet Uw hoofd nog pijn?”
„Nee,” antwoordde de kok. „Zó erg was het niet.”
„Mooi, en dan gaat U naar huis,” vervolgde de rechercheur
tot den heer Winckelman. „En maak U voortaan niet zo driftig,
want dit loopt nu met een sisser af, maar een volgende keer krijgt
U er last mee. En ’t is op Uw leeftijd niet gezond.”
De kok verliet het restaurant en de twee rechercheurs gingen
terug naar de zalen, waar het feest gegeven werd.
Meneer Winckelman keek Harry aan.
„Meneer, mag ik het U misschien verklaren,” zei Harry. „De
zaak was zo___”
Hij legde alles uit en meneer Winckelman luisterde, zonder
een woord te zeggen.
„’t Is goed,” zei hij eindelijk, „zoiets moet eh---- niet meer
gebeuren en eh.... over wat hier voorgevallen is, geen woord.
Ik reken erop, dat je daar ook werkelijk met niemand over
spreekt. Het is een dwaze geschiedenis geweest en eh-----dit
hoeft niet bekend te worden. Tot ziens, Wils.”
„Dag meneer Winckelman,” antwoordde Harry.
Achter zijn directeur ging hij het restaurant uit.
Op een gedekte tafel stond nog een bordje en op dat bordje
lagen botjes.
Meneer Winckelman keek er in het voorbijgaan naar en Harry
zag ze ook.
Toen reed de .directeur met een taxi naar huis en Harry ging
naar het cabaret om van de laatste twintig minuten nog te maken
wat er van te maken was en daarna zijn beste krachten te geven
aan de reportage.
In het cabaret ging het nu alweer veel beter. Na de drie
harmonicaspelers had de leider zelf een paar liedjes gezongen
en het ging nu vlugger.
Bakker stak zijn hoofd om de deur___ „telefoon!”
Aan de andere kant van de lijn was Juust.
„En? Wat zei ie?”
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• „Niet veel,” zei Harry. „Ik heb het meneer Winckelman uit
gelegd en toen begreep hij het. We hadden het ook eigenlijk
niet goed geregeld. Vond je ook niet, Juust? Enfin, een leer voor
de volgende keer. Ik begin om negen uur, maar ik bel je nog
van te voren.”
Juust haalde verlicht adem, maar van Dort was teleurgesteld.
Hij had er zich mèèr van voorgesteld.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
De grote verandering.
De Noorse machine- en motorenfabriek Havnstrup had het
oude idee van een Duitsen uitvinder weer opgenomen en het
met belangrijke veranderingen toegepast op de bouw van een
propeller-spoorwagen.
De proefritten waren bevredigend verlopen en het spreekt van
zelf dat de Havnstrupfabrieken hun uiterste best deden om het
nieuwe product in Europa te verkopen.
Zo kreeg ook ingenieur Denneman van de Nederlandse spoor
wegen een brief onder ogen van de Havnstrupfabrieken. Het was
duidelijk, dat de propellerwagen niet geschikt was, om lange
treinen met veel wagons te slepen. Maar voor het verkeer op de
kleinere trajecten, waar één grote wagon voldoende was, leek
de nieuwe uitvinding zo op het oog wel geschikt. De wagen was
gemonteerd op banden van massief rubber (dus geen lucht
banden) , en werd voortbewogen door een propeller, die zich aan
de voorzijde van de wagon bevond.
Volgens de uitvoerige brief van de Havnstrupfabrieken werd
er een belangrijke brandstofbesparing mee bereikt, terwijl de
snelheid tot ongeveer negentig kilometer per uur kon worden
opgevoerd.
De Havnstrupfabrieken boden aan, met de wagen een proef
rit te houden op een baantraject in Nederland opdat de technische
leiding van de Nederlandse spoorwegen zich een beeld kon
vormen van de nieuwe uitvinding.
Ingenieur Denneman was niet bijzonder enthousiast. Er was
al met zoveel van dergelijke nieuwe uitvindingen proef-gereden
en het viel bijna altijd tegen. Maar___een proef kostte niets en
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de Havnstrup deelde al mede, dat zij ook in België en Frankrijk
. zouden proefrijden. Waarom dan maar niet meteen in Holland?
Zo schreef hij dus terug, dat hij de Havnstrup gaarne gelegen
heid wilde geven voor een proeftocht en of ze dan maar wilden
vertellen wanneer zij met hun propellerwagen konden komen.
Er werd een datum vastgesteld en één dag daarvoor sprak
ingenieur Denneman heel toevallig over de propellerwagen met
ingenieur Wolter, die aan het hoofd stond van het scheikundig
laboratorium.
De heer Wolter had met die proefrit natuurlijk niets te maken
maar hij was een goede vriend van den heer Stok, directeur van
de ROVA en zo ....
„Stok, ben jij daar? Met Wolter. Ik heb misschien iets voor
jullie. Toevallig zoeven gehoord van ingenieur Denneman. Moet
je horen: ’t is een proeftocht met een propeller-spoorwagen. Een
product van een Noorse motorenfabriek. Er wordt morgen
middag om drie uur mee proefgereden. ’t Is natuurlijk niet nieuw,
dat idee van de propeller, maar ik geloof niet, dat er in Holland
al eens met zo’n ding gereden is. Ais jullie er iets voor voelen,
moet je dadelijk naar ingenieur Denneman gaan, dan kan het
misschien nog geregeld worden.”
Meneer Stok vroeg nog meer bijzonderheden en toen hij ge
noeg wist, bedankte hij zijn vriend Wolter hartelijk en ging met
een aan de slag.
Meneer Stok was een man van de daad.
1. „Meinders---- met Stok. Denk erom, dat jij morgen om
roept, van ongeveer elf uur af en tot het tijdstip dat een van de
omroepers weer in de studio is. Goed, Meinders ik reken er op.”
2. „Hallo Bakker---- met Stok! Heb je morgen al iets? Nee,
goed. Denk je, dat je met je installatie opnamen op wasplaten
kunt nemen, tn een rijdende spoorwagen? O___teveel trilling.
Ja___ dan moet je in ieder geval zorgen dat alles klaar is, om
er morgen heel vroeg op uit te gaan want dan krijg je ergens
een plaats langs de spoorbaan. Als het doorgaat___zorg, dat
alles klaar is.”
3. „Met ingenieur Denneman? Met Stok van de ROVA. Ik
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zou U graag even willen spreken .... nee, ’t is niet lang. Uit
stekend. Ik ben om elf uur bij U.”
4. „Hallo .... is de studio daar? Met Stok! O Juust, zeg tegen
Wils, dat hij morgen waarschijnlijk een ooggetuigeverslag zal
moeten geven. Hij krijgt nog nadere berichten maar hij moet
zorgen, dat hij vanaf acht uur op de studio klaar staat, om weg
te gaan.”
Dat was voorlopig goed geregeld. Toen ging de heer Stok
naar ingenieur Denneman en daar kreeg hij gedaan, dat Bakker
zich met zijn apparaten zou mogen opstellen bij een spoorbrug,
waar een blokhuis lag en waar hij dus over electrische stroom
kon beschikken. De spoorbrug lag midden in het traject waarop
de propellerwagen zou proef rijden. Toen werd Juust ook
opgetrommeld. Hij moest met de wagen mee, om tijdens de
rit met een van de ingenieurs een vraaggesprek op te stellen.
Harry Wils zou met zijn microfoon bij de spoorbrug post vatten
en hij zou een verslag geven van wat hij zag. De propellerwagen
zou langs komen, terugrijden, dan vlak voor de spoorbrug blijven
staan en daar zouden dan Juust en de ingenieur voor dezelfde
microfoon hun vraaggesprek houden. Bakker moest het uit
zenden en meteen opnemen op wasplaat, zodat de uitzending
die avond herhaald kon worden.
Maar bij nader inzien bleek het toch beter, om de opname op
wasplaat op de studio te laten doen door een van de technici.
Anders kon Bakker het alleen haast niet af.
Zo was alles goed geregeld. P.T.T. verleende zijn medewer
king voor de telefoonlijnen en om half drie had Meinders den
controleur Bakker al aan de telefoon, die in het blokhuis zat en
de microfoon had opgesteld bij de spoorbrug. Er waren vijfen
twintig minuten uitgetrokken voor de uitzending en Meinders
had opdracht om gramofoonplaten te draaien, tot hij van Bakker
bericht kreeg dat de propellerwagen in aantocht was.
Harry had een genoeglijke tocht gehad. Hij was met de
reportagewagen naar het kleine dorpje gereden, vlakbij de rivier
en toen was het over een smal paadje nog maar een halve kilo
meter naar het blokhuis.
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Vijf honderd meter sjouwen met de zware versterkerskasten
was natuurlijk geen pretje, maar ze waren vroeg en ze konden
de tijd nemen.
Het was tamelijk goed weer, al stond er een flinke wind.
Om half drie, toen de propellerwagen nog hoog en droog in
Utrecht stond, was alles gereed. De microfoon stond bij de toe
gang van de spoorbrug vlak naast de rails en Harry kon een
beetje rondwandelen. Hij wist nog goed, hoe hij er als jongen
dikwijls naar verlangd had, om vrij over de spoorbaan te mogen
lopen en nu kon hij zijn hart ophalen.
Hij wandelde de spoorbrug op, hij naderde voorzichtig de
rand van het voetpad en terwijl hij zich aan een van de bogen
vasthield, tuurde hij naar beneden in het water. Het was een
hoogte van---- tja, zowat acht meter, dacht Harry. Hij was een
goed zwemmer en hij had vroeger dikwijls genoeg gedoken van
een hoogte van vijf meter.
Maar toch zou hij niet veel zin hebben, om vanaf deze brug
in de rivier te duiken. Het leek te hoog, het leek griezelig.
Harry wandelde weer terug naar zijn microfoon. Die stond er
nog. Er was in de omtrek geen kip te bekennen.
Bijna onder de spoorbrug lag een klein boerderijtje. Harry
hoorde de kippen kakelen en hij zag een man heen en weer
lopen op het erf. Maar de man keek niet naar boven en zag
hem niet.
Er was een steigertje gebouwd en bij dat steigertje lag een
roeibootje met een oud net erin en een paar hengels.
Reken maar, dat die man er zo nu en dan eens op uit ging om
te vissen, dacht Harry.
Om kwart voor drie (Juust stond al bij de propellerwagen),
kwamen er enige heren aanwandelen. Het waren vier ingenieurs
van de Nederlandse spoorwegen en twee ingenieurs van de
Havnstrup.
Juust maakte kennis en toen de Noren hoorden, dat er een
radioverslag van de tocht gegeven zou worden, boden ze dadelijk
hun medewerking aan. De werkzaamheden werden verdeeld. De
ene Noor ging met drie Hollandse ingenieurs naar voren, om
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alles te verklaren en de vierde Hollander zou met den tweeden
Noor (die behoorlijk Duits sprak) Juust gaan inlichten. Meneer
Stok was ook van de partij maar die bemoeide zich liever niet
met de technische kant. Dat kon Juust beter doen, die een
technische ader had.
Om tien voor drie gaf de Noorse wagenbestuurder gas, de pro
peller begon te draaien en de wagon gleed het station uit,
nagestaard door enige honderden reizigers die al die tijd op een
hoop bij het voertuig hadden gestaan.
Er waren ongeveer vijftien minuten, om de hoofdzaken van
het vraaggesprek op te stellen en de Hollandse ingenieur, die
Jansma heette, maakte zich een beetje zenuwachtig dat hij de
zaak niet goed aan de luisteraars zou kunnen uitleggen!
Juust vroeg zich af, of dat de luisteraars eigenlijk iets zou
kunnen schelen maar dat zei hij niet, want dienst is dienst en
plicht is plicht. En meneer Stok had nu eenmaal vastgesteld dat
de luisteraars er wel belangstelling voor zouden hebben.
Zo werd in de korte tijd heel veel besproken.
In het blokhuis kreeg Bakker bericht, dat de propellerwagen
in aantocht was, Harry liet de microfoon opendraaien en ging
de luisteraars vertellen waar hij zich bevond.
„Goede middag, dames en heren, hier is de reporter van de
ROVA, kinderlijk verheugd, dat hij vrij over de spoorbaan mag
lopen en blij met de hem opgedragen taak. Zoals U waarschijnlijk
in het ochtendblad hebt gelezen, wordt er op het ogenblik een
proefrit gemaakt met de propellerspoorwagen van de Havnstrupfabrieken in Noorwegen. U heeft misschien al een foto van de
wagon gezien en dat is dan van veel gemak voor U, want zo
dadelijk zal een van onze medewerkers met een ingenieur van de
Nederlandse spoorwegen in een kort vraaggesprek iets vertellen
over de nieuwe uitvinding. Ik bevind mij met de microfoon bij
de toegang van de spoorbrug en ik heb al eens even rondge
wandeld en naar beneden gekeken naar de rivier, die traag
voorbijstroomt. Het traject wordt natuurlijk vrijgehouden voor
de propellerwagen en er zal dan ook geen trein meer passeren
voor de propellerwagen hier verschijnt. Het weer is goed, alleen
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staat er een tamelijk sterke wind. We zullen onze hoofddeksels
maar stevig vasthouden, anders gaat de rivier er mee strijken.”
Zo vertelde Harry verder en daar kwam in de verte de wagon
al in zicht. Het was werkelijk een mooi gezicht, de wagon was
gestroomlijnd, zoals tegenwoordig ook ai gedaan wordt met
locomotieven en de propeller, aan de voorzijde, draaide met
razende snelheid.
De wagen schoot voorbij.... even zag Harry een glimp van
een opgeheven arm .... Meneer Stok misschien .... toen was
hij ook alweer voorbij. Maar aan de andere zijde van de brug
remde de wagen, stond stil en reed toen terug. Vlak bij de
microfoon werd gestopt.
Harry had meer dan genoeg te vertellen, maar hij besloot eerst
het technische vraaggesprek te nemen, opdat de wagon minder
oponthoud zou hebben. Wanneer dan straks de mannen weer
instapten, kon hij rustig nog wat vertellen.
„Hier is dan onze medewerker Borgman,” zei Harry, „die
thans mijn plaats voor de micro zal innemen.”
Juust stelde den ingenieur aan het publiek voor en begon zijn
vraaggesprek. Het mocht tien minuten duren. Harry ging gedurende
die tien minuten Bakker even opzoeken in het blokhuis, om te
vragen, of de uitzending goed verliep.
Bakker was tevreden. Hij had zelfs koffie gekregen van de
vrouw, die het blijkbaar goed met den controleur kon vinden.
Daarna ging Harry terug en hij vatte post achter zijn collega,
die de laatste vragen stelde. De twee Noorse ingenieurs waren
eerst even bij de microfoon gebleven, maar, omdat ze toch niets
verstonden, was de aardigheid er gauw af. Ze wandelden nu een
eind verder op de brug met de drie Hollanders en Meneer Stok,
die zo terloops een paar inlichtingen vroeg over de toestanden
bij de radio in Noorwegen. Hij kende den Directeur van Oslo
oppervlakkig, hij had hem eenmaal ontmoet in Parijs.
Juust stelde zijn laatste vraag. Toen de ingenieur ook deze
beantwoord had, zei de omroeper:
„En dit, Dames en Heren was dan, wat de heer Jansma en ik
U te vertellen hadden van de propellerwagen. Zo dadelijk zullen
Harry Wils, Radio-omroeper-reporter.
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wij weer vertrekken en ik geef U thans over aan onzen reporter,
die het vertrek van de wagen voor U zal beschrijven.”
„Dames en Heren,” zei Harry, „het gezelschap wandelt juist
op de spoorbrug en het zal nog wel even duren, voor de wagen
vertrekt
Hij vertelde verder; ingenieur Jansma bleef met Juust nog
even staan kijken, toen liepen de beide mannen de spoorbrug op,
het gezelschap tegemoet.
Harry keek naar de propellerwagon en gaf zijn verslag. Wan
neer hij zijn hoofd naar rechts omwendde, kon hij de brug zien.
Ingenieur Jansma was nu vlakbij het gezelschap, dat langzaam
kwam terugwandelen over de brug. Juust was achter gebleven.
Hij stond nog tamelijk dicht bij de microfoon op de rand van
de brug en terwijl hij zich met een hand vasthield, keek hij naar
beneden, naar de rivier.
Harry had de gewoonte om naar de microfoon te kijken als
hij sprak, maar plotseling hoorde hij een kreet en hij keek naar
rechts. Het eerste wat hij zag, was de hoed van Juust, die naar
beneden dwarrelde. Toen pas zag hij zijn collega. Juust balan
ceerde op de rand van de brug, hij greep met beide armen naar
de stalen boog, maar zijn vingers gleden af en---Harry stokte midden in zijn verslag. Het leek of de kleine scène
enige minuten geduurd had. Toen strekte Juust beide armen uit
en viel met zijn hoofd naar beneden van de brug af.
Eén gedachte schoot Harry dadelijk door zijn hoofd. Een paar
weken geleden had hij met Juust over sport gesproken en toen
had Juust hem verteld, dat hij niet zwemmen kon.
Het gekke was, dat het gezelschap op de brug blijkbaar nog
niets gemerkt had.
Toen kwam de plons. Nu hoorden ze het allemaal. Ze renden
naar de kant van de brug en zagen Juust in het water liggen.
Eén keer riep hij om hulp, toen verdween zijn hoofd.
Harry liet zijn microfoon in de steek. Hij schopte zijn lage
schoenen uit, hij smeet zijn jas neer en hij rende de brug op.
Onder het lopen rukte hij zich z’n colbertje van zijn lijf. Zijn
broek kon hij zo gauw niet meer uit krijgen.
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En daar stond hij al op de rand van de brug, hij haalde diep
adem en dwong zichzelf om drie seconden rustig na te denken.
Toen vouwde hij zijn handen, spande zijn lichaam als een boog
en dook.
Bakker, achter zijn apparaten, vroeg zich af, waarom de
reportage niet werd voortgezet maar hij besloot, het rustig even
af te wachten want hij had geen teken gekregen, dat hij dicht
moest draaien.
Harry had even een gevoel van angst, toen hij de oppervlakte
van het water naar zich toe zag vliegen. Toen sloot het water
zich om hem heen. Hij viel tamelijk diep, maar als een geoefend
zwemmer kwam hij weldra weer boven. Het water was vrij
koud maar toch viel de temperatuur hem nog mee.
Proestend en hijgend zwom Harry rond, maar hij zag niets om
zich heen.
Toen een kreet van boven. Ingenieur Jansma lag op zijn buik
en wees naar een plek in het water, vlak onder de brug.
Harry zwom er snel naar toe, even zag hij een hand.
Nog drie tellen.... weer een hand en op dat ogenblik had
Harry beet. Maar verkeerd. Want Juust, die nog niet bewusteloos
was, had zijn verstand geheel verloren.
Toen hij merkte, dat er iets was, waaraan hij zich kon vast
grijpen, sloeg hij zijn armen om Harry’s hals en begon hem lang
zaam naar beneden te trekken.
Harry probeerde zich los te maken___ het lukte hem niet.
Het zware lichaam hing als een gewicht van honderden kilo’s
aan zijn lijf.
Er was niets aan te doen, hij moest nu flink zijn. Hij gaf Juust
een harde stomp op zijn schouder, even verslapte de greep en
op dat ogenblik maakte Harry zich handig los. Meteen zwom hij
om zijn collega heen, hij greep Juust bij zijn kraag, duwde een
arm onder zijn rug en nu was de drenkeling voor een ogenblik
veilig.
Op het erf van het boerderijtje was het stil, maar juist ging
de achterdeur open en de man, dien Harry straks ook al had
gezien, kwam naar buiten.

I

181

Ingenieur Jansma lag nog steeds op zijn buik en begon te
schreeuwen:
„Hé! Hé!”
De man keek verbaasd naar boven. Hij had blijkbaar nog
niets gemerkt van de propellerwagen.
„Ga es gauw met je bootje!” brulde Jansma. „Daar! Daar!”
De man keek. Meteen had hij in de gaten wat de ingenieur
bedoelde. Hij sprong in zijn bootje en roeide als een bezetene
naar het midden van de rivier.
Een ogenblik later hing Juust aan de rand en de man trok
hem naar binnen. Nu klom Harry in het bootje en de twee om
roepers van de ROVA waren gered.
Meneer Stok loosde een diepe zucht en op dat ogenblik kreeg
hij de eenzame microfoon in de gaten.
„Nu of nooit,” riep meneer Stok en even later stond hij voor
de microfoon. Hij deed iets, wat hem nog nooit gebeurd was:
hij stotterde. Even moest hij wachten, om zich geheel te be
heersen. En toen kon hij spreken:
„Dames en Heren.... hier is Stok, van de ROVA. Er is hier
in de laatste vier minuten zoveel gebeurd, dat ik mij verplicht
voel, om U in te lichten. En ik moet tevens zeggen, dat ik wil,
dat heel Nederland weet, welk een moedige daad onze reporter
Harry Wils zoeven heeft volvoerd. Wij bevonden ons midden op
de spoorbrug___ik bedoel de Noorse ingenieurs, de Hollandse
ingenieurs en ikzelf. Toen de Heer Borgman met zijn vraag
gesprek gereed was, liep hij de brug op en hij stond juist vlak
aan de kant, boven het water, toen de wind zijn hoed van zijn
hoofd rukte. Borgman deed nog zijn uiterste best, om de hoed
te grijpen maar___ daarbij verloor hij zijn evenwicht. Omdat
hij zich blijkbaar niet meer grijpen kon, wankelde hij en toen is
hij van de brug in de rivier gevallen. Borgman kan niet zwemmen
en het is waarschijnlijk, dat Harry Wils dat wel wist. Toen wij
omkeken, zagen wij juist, dat hij zijn schoenen wegschopte, de
brug oprende en onderweg zijn jasje neergooide. De heer Wils
sprong onmiddellijk van de hoge brug in het water en het mocht
hem gelukken, om zijn collega Borgman te grijpen en hem zo-
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lang vast te houden tot er van de oever een bootje naderde,
dat de beide mannen aan boord nam. Op dit ogenblik zie ik, dat
het bootje juist aanlegt bij een kleine steiger, de roeier stapt uit
en helpt Borgman op de wal. Het lijkt me toe, dat Borgman zich
niet goed voelt. De man ondersteunt hem. Harry Wils stapt heel
alleen uit het bootje, hij schijnt er verder geen last van te hebben.
Ik zie, dat Wils nu met den man naar binnen gaat.... want vlak
bij de steiger is een kleine boerderij. De heer Jansma van de
Nederlandse spoorwegen is intussen, al langs de helling naar
beneden gekropen, om te zien, of hij helpen kan. Dames en
Heren, dit was de daad van een moedig en koelbloedig mens.
De hoogte van de spoorbrug moet minstens zeven meter zijn en ik
moet zeggen, dat ik alle eerbied heb voor Wils, die zich, zonder
er over na te denken, te water begaf, om zijn collega te redden.
Dit is---- daar zie ik Wils naar buiten komen, hij klimt tegen
de helling op. Ik begrijp niet goed, wat hij hier wil, maar dat
zullen we zo wel horen___”
Meneer Stok sprak verder en Harry, die doornat was, kroop
op zijn kousen tegen de spoordijk op. Daar had hij een bedoeling
mee, want hij zocht een telefoon. Juust was helemaal niet goed,
hij moest dadelijk naar een ziekenhuis getransporteerd worden.
En Harry dacht, dat hij in het blokhuis zou kunnen telefoneren.
Hij wuifde even tegen Meneer Stok, die dat weer dadelijk aan
de luisteraars vertelde en verdween toen in het blokhuis.
„Bakker,” zei hij. „Is hier telefoon?”
„Kerel,” antwoordde Bakker, „Je bent een reuze vent.”
„Hoe weet jij___”
„Meneer Stok is bezig om alles aan de luisteraars te vertellen.
En een telefoon is hier niet. Tenminste niet voor locaal gebruik.”
„Ik moet een auto hebben voor Juust.... er is een landweg
van de boerderij naar de hoofdweg
„Roep ’t om,” zei Bakker.
Natuurlijk. Dat was de oplossing. Harry liep het blokhuis
weer uit.
„Dames en Heren,” zei Meneer Stok, „daar komt Wils aan.
Hij zal enkele woorden tot U spreken. Wils!!”
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„Willen de dames en heren hier in de buurt even goed
luisteren?” vroeg Harry. Dat had hij niet behoeven te zeggen,
want ze deden niets anders. „Wij hebben dadelijk een auto nodig.
Wie rent voor ons naar een garage en bestelt een wagen? Het
smalle landweggetje volgen tot het boerderijtje onder de spoor
brug. Kosten worden natuurlijk vergoed.”
„Zeg nog een paar woorden, ik heb ze alles verteld,” fluisterde
Meneer Stok.
Nog nooit had Harry met zijn mond vol tanden voor de micro
gestaan, maar nu wist hij niet, wat hij zeggen zou en hij keek
Meneer Stok verbouwereerd aan.
Een van de Noren kwam met Harry’s jasje aandragen en toen
sjorde Meneer Stok zijn reporter in zijn overjas. Alles over zijn
natte kleren heen.
„Dames en Heren,” zei Harry___„ik ben erg nat en het water
was koud, maar verder viel het erg mee. Ik kreeg dadelijk hulp
van een man met een bootje. Borgman voelt zich wel goed, maar
voor alle zekerheid zullen we hem naar een ziekenhuis brengen.
En ik moet zien, dat ik weer droog word. Tja.... en verder is
er niets over te vertellen.”
„Dames en Heren,” nam Meneer Stok het over, „ik geloof, dat
we goed zullen doen, als we hiermede de uitzending besluiten.
U zult nu wel willen aannemen, dat wij geen lust meer hebben
verder te gaan over de propeller-wagen. Er was trouwens ook
niet veel meer over te zeggen. Aha___daar zie ik over de land
weg een auto naderen. Dat is al hèèl gauw. We hebben dus nu
geen behoefte meer aan een andere wagen. Dames en Heren, ik
zal nu met de wagen en de twee omroepers naar een ziekenhuis
rijden of een hotel. We zullen dan voor alle zekerheid nog een
dokter laten komen en U zult zodadelijk de propeller-wagen nog
horen vertrekken. Dan gaat de microfoon dicht en is de uit
zending afgelopen. Goedenmiddag.”
Meneer Stok volgde Harry, die al weer bibberend de
helling afkroop. Twee minuten laten zaten ze met hun drieën
in de auto, nadat zij den roeier nog eens hartelijk hadden
bedankt.
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Boven op de spoordijk werd ingestapt. Toen vertrok de wagen,
terug, naar Utrecht.
Bakker had een karwei. Nu moest hij alles alleen terugsjouwen
naar zijn reportage-wagen en hij mocht alleen terug rijden naar
Hilversum.
Maar Meinders kwam er het slechtste af. Hij was om elf uur
begonnen en hij werd pas om zeven uur afgelost door
Meneer Stok.
Want Meneer Stok had nog een heleboel beleefd. Toen de
wagen om bij half vier vertrok, vertelde de chauffeur dadelijk,
dat het minstens een half uur rijden was naar de naastbijzijnde
stad, waar een ziekenhuis was.
En dat half uur werd drie kwartier. Toen kon de bibberende,
doodsbleke Juust eindelijk in een bed kruipen en ook Harry zat
weldra in een pyama een sigaret te roken, terwijl Meneer Stok
het geval met een dokter besprak. De dokter onderzocht Juust
en stelde vast, dat Borgman minstens twee dagen in het zieken
huis zou moeten blijven want hij had flinke koorts en de dokter
wist niet, wat er nog uit voortkomen kon.
Harry was gelukkig helemaal goed. Toen hij zijn natte kleren
maar eenmaal uit had, voelde hij zich weer best. Hij zou weg
kunnen gaan, zodra zijn kleren weer droog waren. Toen nam
Meneer Stok afscheid, om Meinders te gaan vervangen.
Om zes uur werden de kleren van Harry teruggebracht, droog
en netjes opgestreken. Zie zo. Dat was weer achter de rug.
Voor Harry het ziekenhuis verliet, wilde hij zijn collega even
goedendag gaan zeggen.
Juust lag stil in de witte kussens, toen Harry de kamer binnen
kwam. De zuster ging de kamer uit en de twee collega’s waren
alleen.
En plotseling zag Harry tranen in de ogen van Juust.
„Kerel---- ” zijn stem trilde en klonk schor, „-----kerel, ik
dank je wel. Je hebt mijn leven gered___ ”
„Nou, kom---- ” stotterde Harry.
„Ja zeker---- dat heb je. Je bent een reuze vent. En je bent
twee keer zoveel waard als ik, want ik denk niet, dat je erg op

Ë

i

185

'
■

mij gesteld bent. Ik heb me gedragen als een gek___als een
dwaas. En ik heb expres die uitzending in de war geschopt___
toen met dien resident---- ja, dat wist jij ook wei, dat het expres
was .... en eh---- ’t spijt me erg .... ik eh------kan je nog-----wil je m’n vriend worden, Harry? Dat komt, ik was bang, dat
je mij op zij wou drukken .... ik wou geen omroeper naast me
hebben, die ook goed was .... als je me nou nog een hand wilt
geven___ ”
Harry greep Juusts hand „Van nu af aan zijn we vrinden, en
daar kan niets meer tussen komen. Word maar gauw beter.
Morgen hebben we geen uitzending, dan kom ik naar je kijken.
En nou moet ik weg. Hou je taai, kerel. Tot morgen.”
Juust wuifde hem nog na, toen hij de kamer verliet.
Harry pakte de trein. Hij had in het ziekenhuis al wat gegeten
en hij reisde aan een stuk door naar Hilversum.
Om kwart voor negen kwam hij aan. En wat nu? Naar zijn
ouders in Amsterdam wilde hij niet. Die zou hij liever opbellen,
anders moest hij daar de hele avond over het geval met Juust
zitten praten. En nu naar zijn kamers .... dat was ook vervelend.
Harry haalde zijn fiets en reed naar de studio. Daar was zijn
plaats. Natuurlijk. Juust was ziek en Meneer Stok zat er alleen
voor.
Harry reed naar zijn pension, hij zette de fiets weg en keek
nog even, of er soms post was.
Er waren geen brieven, maar wel een telegram, ondertekend
door Mevrouw Borgman. „Duizend maal dank. Brief volgt.”
Zeker Juusts moeder, dacht Harry.
Hij ging naar de studio. Toen hij de controle-kamer binnen
kwam, zat van Dort aan de knoppen. Hij drukte Harry de hand
en zei:
„Luister, dat heb je nog niet gehoord.”
De stem van Meneer Stok:
... en zo was ik toevallig in staat, voor de microfoon een
verslag te geven van de moedige daad van onzen reporter. We
zullen U nu onze uitzending van hedenmiddag op platen laten
horen.
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Meneer Stok kwam binnen. Hij schudde Harry’s hand en vroeg
vlug naar Juust. Toen zette van Dort de plaat op:
Harry hoorde nu het verslag, dat de heer Stok die middag
gegeven had en hij kreeg een kleur bij al die loftuitingen.
En toch was hij zo blij, dat dit gebeurd was, want hij had een
nieuwen vriend gewonnen. Tussen Juust en hem zou het voortaan
goed gaan.
De volgende dag stonden de kranten vol over de redding van
Juust Borgman. En Vrijdagmiddag kwam er een grote taart voor
Harry.
Het was de Taart van de Haagse Post, die dit weekblad elke
week zendt aan hem of haar, die iets bijzonders gedaan heeft,
wat een beloning waard is.
„Harry Wils krijgt de taart”, stond er in het nieuwe nummer.
Van die taart kreeg Juust zijn deel want hij deed Vrijdagavond
weer dienst. Hij was geheel hersteld.
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SLOT.
Een baan met goede vooruitzichten.
Het werk en het leven op de studio waren heel wat prettiger
geworden sinds die grote verandering in de verhouding tussen
Juust en Harry.
Praten deden ze er niet meer over. Niet over alles wat gebeurd
was vóór het drama op de spoorbrug, ook niet over het korte
gesprek in de kamer van het ziekenhuis.
Maar het ergerde Juust niet meer, wanneer er brieven kwamen
voor zijn collega, het maakte hem niet meer nijdig, als Harry
succes had met een reportage. En omdat de beslissing was ge
vallen (Herman van Beek was naar Amerika gezonden), had
Harry vrij veel reportage-werk te doen. Hij deed het met groot
plezier, hij had afwisseling.
Zijn salaris was nog niet hoog, maar toch behoorlijk voor een
jongen van zijn leeftijd en hij wist zeker dat hij in meneer Stok
een vriend had en in meneer Winckelman.... in ieder geval
geen vijand.
Meneer Winckelman was veel te gesloten en misschien ook te
oud om zulke goede vrienden te worden met de mensen van
de studio als de heer Stok. Maar zijn houding, als Harry hem op
kantoor eens sprak, was veel welwillender.
En het mooiste van dit werk was wel, dat Harry zich lang
zamerhand min of meer onmisbaar begon te maken. Hij begreep
natuurlijk heel goed, dat niemand werkelijk onmisbaar is, maar
toch zou de ROVA er niet over denken om naar een nieuwen
omroeper-reporter om te zien, zolang hij er was en zijn werk
goed deed.
Hij had de zekerheid dat de grond hem niet onder zijn voeten
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weggetr°kken zou worden en dat is heel veel in deze tijd.
Intussen had de geschiedenis op de spoorbrug nog merkwaar
dige gevolgen voor de beide omroepers. Juust’s leven veranderde
er geheel door en Harry kreeg het wat drukker. Dat zat zo:
De Heer Stok, die voor de microfoon verteld had, wat er
gebeurde, had den luisteraars ook meegedeeld, hoe slecht Juust
eruit zag, bleek en nog zoiets en dat had ook iemand gehoord,
waar Juust mee op school was geweest.
Die iemand was een meisje. En dat meisje had de volgende
dag al een brief aan Juust geschreven dat ze het door de micro
foon gehoord had van dat ongeluk en hoe of het nu met hem
was en dat hij toch maar voorzichtig moest zijn enzovoort.
Juust had nooit precies verteld hoe hij verder met dit meisje
in aanraking was gekomen, maar het was een feit, dat Mies
van Loon de studio driemaal bezichtigde. Ze bleek ontzettend
veel belangstelling te hebben voor studio’s.
En een feit is ook, dat Harry op een middag studio drie in
orde wilde maken voor een spreker.... hij opende de deur en
sloot die onmiddellijk weer. Want er zijn ogenblikken, dat
men zijn collega niet stoort.
Een minuut later kwamen Juust en Mies stralend de controle
kamer binnen, om te vertellen dat ze verloofd waren en daarbij
stelde Juust voor:
„Mijn beste vriend, Harry Wils.”
En Juust vertelde erbij, dat hij nu heel blij was, dat hij van
de spoorbrug was getuimeld.
Waarop Mies van Loon opmerkte dat het toch ook erg prettig
was, dat Harry haar aanstaanden man had gered.
Waarna van Dort zei:
„Als je nou es wou omroepen, Wils. De stilte wordt indruk
wekkend.”
Zes maanden later deed Harry zijn tweeëntwintigste reportage.
Deze reportage was getiteld:
„Flitsen van de bruiloft van onzen omroeper Juust Borgman
met mejuffrouw van Loon.”
Harry had heel wat meegemaakt op reportagegebied, maar
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dit was voor hem toch wel het aardigste ooggetuigeverslag, dat
hij tot nu toe had kunnen geven.
Meneer Stok luisterde er met belangstelling naar; toen de
vijftien minuten voorbij waren, knikte hij goedkeurend en hij
zei tegen zichzelf:
,.I like that boy.”

EEN OPMERKING VAN DEN SCHRIJVER.
Frank van Duin is in de omroepwereld geen onbekende. Zo
kwam hij op de gedachte, om dit boek te schrijven. En zo zullen
misschien de lezers op de gedachte komen, dat Frank van Duin
bij het schrijven van dit boek een bepaalde omroepvereniging
voor ogen had. Dit nu is niet het geval. De ROVA is geboren
in de duim van den schrijver, als hij het zo eens mag uitdrukken
en gezogen uit diezelfde duim.
En Harry Wils? En Juust Borgman en de Heren Stok en
Winckelman? Ook zij zijn, zoals de Engelse schrijver het uitdrukt
„purely fiction”, geheel en al fantasie.
Zo is het met dit gehele boek. Deze omroepvereniging zou
kunnen bestaan met alle mensen, die in het boek hun rol spelen.
Maar werkelijk bestaan___ dat doen ze niet. Jammer? Och, als
je het een aardig boek vond, komt het er toch niet op aan?
Op dit ogenblik moest het zo zijn. Wellicht schrijft Frank
van Duin later nog wel eens een ware geschiedenis over de
omroep. Maar dat zal dan geen jongensboek zijn.
Als je deze jongens-roman dus met genoegen gelezen hebt,
dan kan je je er mee troosten, dat het boek niet geschreven was,
als het geen fantasie had mogen zijn.
Fr. v. Duin.
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